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TÆNK AT KUNNE sæt te sig ned og tale med en ki ne-
ser om, hvor dan det er at bo i Kina – bag fa ca den!

Den tan ke fik P3-vær ten Kenneth K før ste gang ef-

ter at have læst Jung Changs ”Vil de Sva ner”. Bo gen 
blev af gø ren de for, hvil ken ret ning hans liv skul le ta-
ge på det tids punkt. Han be gynd te at læse ki ne sisk 
og fik en ba che lor i ki ne sisk.

– Jeg hav de læst bø ger om Kina in den da, men det 
var mere på et po li tisk og his to risk ni veau. Med ”Vil-
de Sva ner” kom his to ri en in de fra for talt af en ki ne ser 
selv, si ger Kenneth K.

Han var fa sci ne ret af, at his to ri en i bo gen var uden 
om svøb – i mod sæt ning til de ting, man el lers kun ne 
læse om Kina, og som teg ne de et mere po si tivt bil-
lede.

– Jeg be slut te de mig for at lære ki ne sisk – jeg kun-
ne godt tæn ke mig at fin de nøg len til den ne her ki ne-
sis ke æske, som man via spro get kun ne åbne for at 
for stå det land, som på man ge må der er så for skel ligt 
fra vo res eget, si ger han.

Og der for flyt te de han til Bei jing i et halvt år og 
nog le år se ne re til byen Xiamem i et år. Nu kan han 
fly den de ki ne sisk og drøm men er gået i op fyl del se: 
Han kan få his to ri er ne fra ki ne ser ne selv – uden tolk 
el ler an dre mel lem led.

Ra dio vær ten er i for ve jen glad for bio gra fi er, men 
his to ri er ne i ”Vil de Sva ner” er sta dig de bed ste.

– Der er nog le vir ke lig bar ske his to ri er i bo gen. Den 
hand ler om tre ki ne sis ke kvin der i tre ge ne ra tio ner, 
hvor den yng ste har skre vet bo gen. Det er en en orm 
mod gang, kvin der ne bli ver ud sat for, og al li ge vel 
kom mer de ud på den an den side med et over skud og 
en livs kraft, for tæl ler Kenneth K en tu si as tisk om bo-
gen og til fø jer, at det var en af de før ste bø ger om Ki-
na, der hand le de om per son li ge op le vel ser fra kul-
tur re vo lu tio nen, for føl gel ser og tra ge di er.

Kenneth K end te dog med at be skæf ti ge sig med 
no get an det end Kina.

Men un der OL i Bei jing kom bi ne rer han sin journa-
listrolle med sin vi den om Kina, når han fly ver til det 
sto re rige og rap por te rer di rek te til P3.

Kina set in de fra

Udkom i 1992

Forfatteren Jung Chang er født i 1952 og vokset op som 
medlem af den priviligerede kommunistiske elite. Hun 
bor nu i London

Bogen handler om tre generationer af kvinder i det 20. 
århundrede: Forfatteren, hendes mor og hendes bedste-
mor

Bogen har solgt i over 10 millioner eksemplarer verden 
over. I Danmark har den solgt 300.000 eksemplarer

Bogen er forbudt i Kina

Forfatteren har blandt andet også skrevet bogen ”Mao 
- den ukendte historie”
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FAKTA
”VILDE SVANER”

I se ri en ”Mig og kul tu ren” 
in ter view er vi kend te som 
ukend te om hvil ket styk ke 
kul tur, der har be ty det al ler-
mest for ved kom men de. 
Dig tet, bo gen, fil men, An ders 
And-bla det el ler pop san gen, 
som var den sto re øjen åb ner.

Mig &
Kulturen


