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Forord 

Denne dansk-kinesiske parlør er først og fremmest skrevet til danske studerende, 
turister og forretningsfolk, som har brug for at lære noget kinesisk for bedre at kunne 
kommunikere med kinesere i Kina. Men da der er en hel del kinesere i Danmark, som 
har behov for en genvej til at lære dansk, håber jeg, at bogen også kan bidrage hertil. 

Selv om det vigtigste formål er at præsentere kinesiske ord og formuleringer, er der 
også lagt vægt på så vidt muligt at bruge korrekte danske udtryk og sætninger. Da der 
kan være stor forskel på danske og kinesiske formuleringer, er oversættelserne ofte ret 
frie. Af hensyn til danskere, der gerne vil forstå det kinesiske i detaljer, er der derfor i 
nogle tilfælde tilføjet en ord-for-ord oversættelse i parentes. 

Eksempel: Når en kineser får en stor gave, vil han sige: "xièxie, Nin tài kèqi le". 
Dette finder man I parløren som oversættelse af den danske sætning "Tak. Det er alt 
for meget". Men ordret oversat betyder det "Tak, De er for høflig". 

Dette er mit første forsøg på at lave en parlør, og jeg er klar over, at der kunne være 
meget at tilføje og forbedre. Både jeg og forlaget vil være taknemmelige for henven- 
delser fra læserne med forslag til ændringer og tilføjelser. 

Til sidst vil jeg rette en tak til alle, der har bidraget med hjælp og oplysninger. Især vil 
jeg takke Birgit Norholdt Larsen, der er læreruddannet og har arbejdet med undervis- 
ningsopgaver ved den Lutherske Kirke i Taipeh i 23 år. Hun har med stor hjælpsom- 
hed og tålmodighed gennemlæst manuskriptet og stillet mange forslag til forbedrin- 
ger. En særlig tak skylder jeg også Zhang Lirong, ambassaderåd ved den kinesiske 
ambassade, der kom til Danmark og lærte dansk allerede i 1970'ne, og som har taget 
sig tid til at skrive et indledende afsnit til bogen, samt universitetslektor Viggo Hjørn- 
ager Pedersen, der har bidraget med sin viden om oversættelsesteori og ofte stillet for- 
slag til forbedring af de danske formuleringer. 

Shaola J.G.Zhou 





 

Takt og tone i Kina 

Først og fremmest vil jeg slå fast, at danskere og kinesere har meget til fælles. Bl.a. har vi 
den samme humor og kan godt le af de samme ting og både kinesere og danskere tager 
tingene meget afslappet. 

Jeg overværede en gang en lille samtale ved middagsbordet mellem en dansker og en 
besøgende kineser. Stemning en var festlig og man talte om mad, sundhed og brugen af 
spisepinde. Smilende spurgte danskeren: "Er det rigtigt, at når I kinesere går på slankekur, 
spiser I med kun en pind, også til suppen?" Kineseren brød ud i latter og svarede: "Det 
kan vi godt prøve. Men når I danskere vil slankejer, må I gerne bruge to pinde." Det blev 
stemningen mere festlig af. En dansker der har arbejdet i mange år først i Japan og siden i 
Kina har fortalt mig, at japansk mentalitet ligger meget langt fra den danske, mens der 
næsten ikke er nogen afstand mellem den kinesiske og den danske. 

Alligevel er der vaner og skikke i Kina, som er anderledes end de danske. Disse forskelle 
er først og fremmest opstået på grund af historiske og kulturelle forskelligheder. 

Når man hilser på hinanden i Kina, er det almindeligt at sige "Ni HAO" (goddag, davs) 
og give hånd. Selv om det sker, er det ikke så tit, at man omfavner hinanden. Normalt 
tager kinesere ikke initiativ til et knus, men hvis man kender hinanden nogenlunde godt, 
tager man gerne imod et knus eller et kindkys. Jeg har oplevet, at en ung dame fra en 
besøgende kinesisk delegation tog imod et håndkys fra en dansker med et afslappet smil, 
mens alle de tilstedeværende smilende så til. 

Kineserne er et gæstfrit folk. Nå du er inviteret til et måltid, vil den kinesiske vært eller 
din sidemand altid fylde din tallerken eller skål med forskellige retter. Det sker både 
under formelle og uformelle middage. Det er ikke, fordi vi vil prale af vores færdigheder 
i brugen af spisepinde. Det er bare fordi vi synes en høflig og gæstfri vært skal gøre det. 
Jo mere du spiser, jo gladere er vært og værtinde. Stemningen ved spisebordet plejer at 
være festlig og afslappet. Ud over de forskellige retter vil værten og din sidemand også 
prøve at få dig til at drikke så meget som muligt. Der findes altid et påskud til en skål, og 
glassene bliver hurtigt fyldt op igen. I Kina er det god tone at klinke med så mange af de 
omkringsiddende som muligt. Den, der drikker meget, bliver rost. 

Når man er i Kina, vil man hurtigt opdage, at kinesere er venlige, hjælpsomme og sætter 
stor pris på venskab. Mange vil lave deres eget program om for en vens skyld, hvis denne 
beder om hjælp. 

Når man går ud at spise, foretrækker de fleste, at én betaler hele regningen i stedet for, at 
man betaler hver for sig. På restauranter ser man ofte scener, hvor to eller tre kinesere 
kappes om at betale en middagsregning. Andre skiftes til at stå for en samlet regning -jeg 
denne gang og du næste gang; men der er også unge mennesker, der foretrækker at betale 
hver for sig. Når du tager bussen sammen med en kineser, er det også ganske almindeligt, 
at han også vil købe en billet til dig. 



Når man modtager en gave her i Danmark er det høfligt, at man åbner den lige med det 
samme. Man viser sin glæde ved gaven og siger tak, uanset om man virkelig kan lide den 
eller ej. I Kina vil man derimod vente med at pakke gaven ud, indtil gæsterne er gået, 
navnlig når værten får gaver fra flere gæster eller flere får gaver samtidig. Man gør det 
først og fremmest for at undgå en eventuel pinlig situation, hvis gæsterne ubevidst 
sammenligner gaverne. På den måde behøver gavemodtageren heller ikke at vise sin 
større eller mindre glæde for en gave for øjnene af gæsterne. 

Kinesere passer tiden lige som danskere, men der er en lille forskel. Når man er inviteret 
til en middag her i landet, er det normalt, at man kommer et par minutter senere end det 
aftalte tidspunkt. Men i Kina synes man, det er høfligere at komme et par minutter før. 
Jeg har en god dansk ven, som har læst kinesisk i Kina og undervist danskere i kinesisk i 
mange år, og også af og til har undervist kinesere i dansk. Hun var ude for en pinlig 
oplevelse engang. Hun underviste en gruppe på seks unge kinesiske mænd i dansk, og de 
lærte hinanden godt at kende. En dag inviterede hun de seks unge mennesker til en 
uformel middag hos sig. De aftalte, at den skulle starte klokken seks om aftenen. Men 
dørklokken ringede mere end en halv time før den aftalte tid. Pludselig stod de seks unge 
mænd i lejligheden, mens hendes moder stadigvæk havde travlt med at tilberede 
middagen ude i køkkenet, hendes fader ikke var stået op endnu efter en lille lur, og hun 
selv havde tørklæde på hovedet lige efter et bad! Det var en forfærdelig pinlig situation. 
Denne lille historie foregik under kulturrevolutionen for ca. 30 år siden. Det ville ikke ske 
i dag. Men man kan ikke udelukke, at kinesere dukker op et par minutter før tiden. 

Danskere plejer at følge regler og gøre alt efter aftaler. F.eks. er det utænkeligt, at 
danskere besøger hinanden uden at have lavet en aftale på forhånd, selv mellem nære 
venner. Det betragtes som lidt forstyrrende, hvis man ringer efter klokken otte eller ni om 
aftenen. Kinesere er mere fleksible og tager tingene mere afslappet i den forbindelse. 
Mellem nære venner kan man godt ringe sent om aftenen. Det kan også ske, at en ven 
pludselig dukker op og banker på døren uden forudgående besked. Man kan godt kigge 
ind, når man kører forbi. Hvis man er hjemme, så sidder den besøgende et øjeblik og 
sludrer lidt. Der behøves ikke en egentlig begrundelse, og der er måske heller ikke nogen 
vigtige eller hastende emner at snakke om. Det gør man bare, når man er gode venner. 
Hvis der findes en praktisk grund til det, er vanen nok blevet til, fordi telefonnetværket i 
Kina ikke var så udviklet for bare tyve år siden. Da telefonen er meget udbredt nu om 
dage, så er tendensen også, at man lige slår på tråden og aftaler en tid eller i det mindste 
giver besked om, at man muligvis kigger forbi. 

Kinesere er åbne og ligefremme. Man kan godt føle sig tryg blandt lokale folk. Når man 
ikke kender vejen, er der altid nogen, som gerne vil hjælpe. Man kan støde på folk som er 
ivrige efter at få en snak med en udlænding. Nogle vil lære omverdenen bedre at kende 
på denne måde, mens andre bare vil benytte lejligheden til at øve sig i engelsk. I det hele 
taget synes jeg, at kinesere er mere ivrige efter at lære end danskere. Og selvom 
kendskabet til Danmark måske er begrænset, er der virkelig mange kinesere, der har læst 
H.C. Andersens eventyr, og der er også en del, der kender brødrene Laudrup og Poul-Erik 
Høyer og Peter Gade. 

Alligevel skal danskere, der besøger Kina, være forberedt på spørgsmål, som for 




