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DANMARK-KINA udgives med støtte

DANMARK-KINA er en mellemfolkelig forening, der 
fortæller om Kina i Danmark. Gennem Danmark-Kina 
kan du få udbygget din viden om Kina og dyrke din interesse 
for Kina. Danmark-Kina blev stiftet i 1952.

�  Vi udgiver magasinet Danmark-Kina 
– det bedste på dansk om Kina

� Vi arrangerer fejring af det kinesiske nytår
� Vi udlejer oplysningsmateriale om Kina
�  Vi formidler abonnement på kinesiske tidsskrifter
�   Vi er med til at udvikle forbindelserne mellem 

Danmark og Kina

Vil du vide mere om Kina – eller om Danmark-Kina? 
Så kig forbi på vores hjemmeside, ind os på facebook 
eller kontakt os direkte. 

Vi glæder os til at høre fra dig.
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LEDER

70 ÅR – DER ER GRUND TIL AT 
FEJRE VENSKABET MED KINA
Ulrik Tarp Jensen

EN DANSK TÆNKETANK 
OM KINA OG DANMARK 
Casper Wichmann

TO KRONPRINSER I KINA 
Benjamin Asmussen

DE INDRE LINJER, ANMELDELSE
Hans Jørgen Hinrup

VESTLIGGØRELSEN AF 
KLASSISK KINESISKE TEKSTER
Hugo Hørlych Karlsen

DE TIDLIGERE TIDER 
VENDER TILBAGE
Rhonda Chang

SPILLER EUROPA EN ROLLE?
Liselotte Odgaard

ET NYT ARKTIS   
Bertel Heurlin

PANDABALL  
Morten Bech Jensen

DONGBEI  
Mikkel Madsen

11 ANMELDELSER

HVAD ER DET, VI KAN
Kristine Belgrav-Nielsen

MIT KINA
Emma Lieser

PÅ UDEBANE  
Thomas Lindhardt

DKK NYT  

DEN GULE FLODS KONCERT
Peer Kjær Andersen 

VIL DU VÆRE MED?
Abonnement 275 kr.
Enkeltmedlemmer 275 kr.
Parmedlemmer 395 kr.
Pensionister og studerende 190 kr.
Firmamedlemskab 950 kr.

Kontonummer  9004 4575249200
MobilePay 6135 3741

Redaktion:
Julie Brink (ansv.), Torben Brink og Hans Jørgen Hinrup

Tryk: WERKs Gra iske Hus a|s, Aarhus

Forsiden: 
En arbejdsmand, der stamper te i 

en tekiste, en blomstersælger og en 
porcelænsmaler. Tegninger hjembragt 

af supercargo Mourier. Se mere s. 10.
Foto: Benjamin Asmussen

Tlf.: 86 23 10 12 � vdk@mail.dk � danmark-kina.com � facebook/danmark-kina

MØD OS PÅ ALLE PLATFORME
Her i efteråret ik jeg en mail fra et medlem, der spurgte til, hvornår vi skrev noget om si-
tuationen i Xinjiang. Det spørgsmål kan godt interessere lere, og jeg vil derfor gerne også 
svare her. Oplysning er vores kerneformål, og vi løser det, så godt vi kan, på forskellig vis.

Vi har lere platforme, der tjener hver sit formål. På facebook har vi en blanding af stort 
og småt. Her inder man først og fremmest det aktuelle, fx om Xinjiang eller Hongkong. Vi 
prøver her at inde lidt andre vinkler, fx har vi normalt ikke noget fra DR, for det har man 
jo nem adgang til. Vi leder efter et mere internationalt perspektiv, for det savnes. Og efter 
andre synspunkter end de mest mainstream. 

Jeg vil understrege, at det er en platform, hvor vi prøver at sikre lødigheden, men hvor 
forskellige meninger og holdninger kan komme til udtryk. Men. Man skal bare have noget 
at have dem i.

Her er der også historier fra hverdagen i Kina, lotte videoer, de skæve vinkler – og også 
pandaer, som vi kan se, er populære. Vi prioriterer også samarbejdet mellem Danmark og 
Kina, dog har vi bredden med som fx erhvervshistorier. Den kontakt inder vi betydnings-
fuld, for den er konkret og jordnær og med til at styrke forbindelserne på tværs. 
 Men oplev det selv, ind og følg os på Danmark-Kina, og like siden.

Vi har selvfølgelig også en hjemmeside, Danmark-Kina.com, der er under opbygning, for 
vi trængte til en ny. Her er to hovedområder. Det ene handler om foreningen. Her er fx 
mulighed for at blive medlem, hvordan man lejer vores lotte drage, beskrivelse af fore-
dragsholdere og lige nu en opdatering af kinesisk nytår. Her inder du også det, der er værd 
at gemme. Dvs. vi opbygger et arkiv over gode artikler og ikke mindst Danmark-Kina. Så 
hjemmesiden er vores base.

Magasinet Danmark-Kina sidder du med i hånden, så det taler for sig selv. To gange om 
året er vi stolte over at kunne udgive et suverænt lot blad om Kina. Igen blander vi kortene 
bedst muligt. 

Stor tak til S.C. Van Fonden for et generøst tilskud til magasinet, og også stor tak til de 
mange skribenter, der bakker op, tilmed skriver gratis og ikke mindst sikrer kvaliteten.

Og sidst men ikke mindst kan man møde os i virkeligheden. Vores store indsats her er fej-
ringen af det kinesiske nytår, hvor vi er ankermænd bag den største fejring i Danmark. Her 
har alle danskere mulighed for selv at opleve aspekter af Kina og kinesisk kultur, for det 
er altid i en weekend, og med placeringen i Aarhus ligger det centralt i Danmark . Det er et 
stort arrangement, der lykkes takket være gode samarbejdspartnere. 

Kom glad og vær med – og alt fra lere frivillige over nye salgsboder og indslag til gode 
ideer er meget velkomne.

Godt nytår – velkommen til Rottens År
Julie Brink 

Tlf.: 86 23 10 12 � vdk@mail.dk � danmark-kina.com � facebook/danmark-kina


