
Ombuk 130mm Ombuk 130mmBeskæring 3mm Beskæring 3mmBredde 225mm Nedbranding 1mm Nedbranding 1mm Bredde 225mm

H
øj

d
e 

34
5m

m

ryg 15,5mm

BILGRAV-BILGRAV design aps       
Øster Farimagsgade 35, 2100 København Ø · Tlf.: +45 35 25 13 80

”L
ig

g
er g

od
t i m

aven
...”  

af D
itlev T

am
m

  

Da den unge Van i 1935 forlod Kina for at rejse til Danmark, var det 

for at lære om dansk landbrug, som hans far hjemme i Kina mente 

ville være til gavn for Van og for Kina. 

   Det store Kina var på det tidspunkt på tærsklen til et mere 

moderne og industrialiseret land. At hans ophold i Danmark skulle 

være for resten af livet, og at han skulle sætte sit præg på dansk 

madkultur, havde han næppe forestillet sig, da han forlod Kina.

 Bogen er historien om indvandreren, som blev iværksætter. Den 

skildrer også gennem Vans brevveksling med faderen Kinas historie i 

en brydningstid, de tanker, som de to gjorde sig om sønnens fremtid 

så langt fra sine rødder, og om mulighederne for at overføre danske 

landbrugstraditioner til Kina. 

 Ditlev Tamm følger Vans vej fra studierne på Landbohøjskolen 

over fremstillingen af forårsruller i en kælder i Skovshoved, salget 

af dem til små cafeer og Tivoli frem til storindustri i Danmark og 

England. Danmark blev Vans andet fædreland, og mange vil sikkert 

huske ham fra reklamerne i tv, hvor han med  sin charmerende 

accent sagde: ”Ligger godt i maven....”

ISBN  978-87-992384-0-8

Ditlev Tamm er professor i retshistorie ved 

Københavns Universitet siden 1978. Han har 

skrevet en lang række bøger om retshistorie, 

historie  og almindelig kulturhistorie herunder 

en bog om retsopgøret efter besættelsen og  

en række biografier. Han har interesseret sig  

for kinesisk i mange år og været medlem af  

S.C. Van Fondens bestyrelse siden 1989.

” Ligger godt i maven...” 
 Beretningen om S.C. Van, Daloons grundlægger
af Ditlev Tamm

69534_sm_ligger godt_r1.indd   1 5/13/09   7:17 AM



” Ligger godt i maven...” 
 Beretningen om S.C. Van, Daloons grundlægger
af Ditlev Tamm

S.C. Van Fonden



”Ligger godt i maven...”  
Beretningen om S.C. Van, Daloons grundlægger

© Ditlev Tamm og S.C. Van Fonden 2009

Bogen er udgivet af S.C. Van Fonden i samarbejde med Peter Hartmann 

ISBN  978-87-992384-0-8

Billederedaktion: Jørn Madsen

Grafisk tilrettelægning: Bilgrav Design Aps

Distribution: NBC 

Printed in Denmark 2009 by Narayana Press, Gylling



INDHOLD

FORORD 5

I.  KINA 8 
Shi, nong, gong og shang s. 9 · Det nye Kina s. 11 · Den sidste 
kejser s. 16 · Yuan Zhongfu s. 16 · Shenshang – Kinas nye elite 
s. 21 · S.C. Van s. 22 · Shanghai s. 26 · Den danske model s. 34 

II.  DANMARK  38 
Ankomsten s. 38 · Den Internationale Højskole s. 41 · Direktøren 
s. 42 · Aksel Olsen s. 45 · Op ad Kinas blå flod s. 46 · Hjemme i 
Kina s. 48 · Askov s. 51 · Danmark og Kina s. 56 · Far og søn 
s. 59 Kinas krig s. 65 · Landbohøjskolen s. 72 · Licentiatstudier 
s. 76 · Elisabeth Kielland-Brandt s. 78 · Danmark eller Kina? 
s. 82 · Familieliv s. 85 · Kinesiske skæbner s. 87  

III.  DALOON 96 
Restaurant Bamboo s. 97 · Iværksætteren s. 99 · Daloons første 
år i mosaik s. 104 · DALOON s. 107 · Nyborg s. 111 · Gensyn 
med Kina s. 115 · Krise i Daloon s. 118 · Aktiv s. 124 · Daloon i 
firserne og halvfemserne s. 126 · Daloon-ånden s. 134  

KILDER OG LITTERATUR 139





5FORORD

FORORD

Sai-chiu Van kom til Danmark i 1935 og blev kendt som grundlæggeren 
af Daloonfabrikkerne, der gjorde den kinesiske forårsrulle til et dansk 
nationalprodukt og dermed drastisk var med til at ændre danskernes 
madvaner. Især blev han populær på grund af sin optræden i 1996 i 
en kort tv-reklame for Daloon. I filmen fik han sagt om forårsrullerne, 
at ”de ligger godt i maven”, og dette budskab understreges af en rød 
drage, der popper op som varemærke og i falset udtaler ordet ”Dal-oo-
oo-o-n”. Begge udtryk blev i en periode faste indslag i dansk sprogbrug. 

Van oprettede et fond, som foruden at eje aktiemajoriteten i Daloon 
og have fremme af Daloon som formål også havde det formål at støtte 
kineseres studieophold i Danmark og dansk-kinesiske kulturelle forbin-
delser. Fonden har i årenes løb givet hundreder af unge kinesere mulig-
hed for at studere i Danmark. Fonden havde oprindelig navnet Daloon 
Fonden, men tog efter Vans død i 2003 navn efter sin stifter og hedder 
nu S.C. Van Fonden.

Det har længe været et ønske for Fonden at kunne udgive en biografi 
om Fondens stifter. I tidens løb har han medvirket i interviews, der er 
skrevet et par bøger om virksomheden, hvor han har omtalt dele af sit 
liv, men en samlet beretning, der følger hans færd fra Kina til Danmark 
og hans liv her, er det ikke blevet til. Selv var han for beskeden til 
helhjertet at støtte et sådant initiativ, og først sent har det derfor været 
muligt at realisere planerne. Van medvirkede i sine sidste år til biogra-
fien, men hans erindringer om barndommen i Kina var på det tidspunkt 
vage, og et egentlig personligt arkiv har han heller ikke efterladt sig. 
Det har derfor ikke været ganske let at rekonstruere de første år af 
Vans liv. 

Det har været helt afgørende for en fremstilling af Vans liv i Kina, at 
en brevveksling med hans far og også en række familieerindringer er 
dukket op og har kunnet inddrages i bogen. Disse breve og erindrin-
ger fra familien i Kina har gjort det muligt i omrids at tegne billedet 
af Vans kinesiske baggrund som en vigtig brik i forståelsen af hans 
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senere aktive virke i Danmark. Biografien er blevet til på den måde, at 
cand.mag. Trine Lindén udarbejdede et foreløbigt udkast fortrinsvis på 
grundlag af trykt materiale. På et sent tidspunkt af arbejdets gang blev 
det overdraget Ditlev Tamm, der er mangeårigt medlem af S.C. Van 
Fonden, og som personligt har kendt Van, at skrive den sammenfat-
tende fremstilling af Vans liv, der præsenteres her. Vans datter, fondens 
bestyrelsesformand, afdelingsjordemoder Lissen Stokholm, har gjort en 
utrættelig indsats for at få bogen skrevet og i den forbindelse medvirket 
til at finde materiale frem, der kunne kaste lys over faderens baggrund, 
familieforbindelser og liv i Danmark. Lektor Qi Wang og lektor Chun 
Zhang ved Aarhus Universitet har oversat store dele af materialet, som 
har været en uvurderlig kilde til forståelse af Vans fædrene arv. Fonden 
takker dem for deres indsats.
 
Det er S.C. Van Fondens håb, at beretningen om stifterens liv som 
indvandrer i Danmark og som iværksætter vil interessere også andre 
end dem, der har kendt ham. Van var livet igennem præget af den for 
Kina så typiske kongfuzianske tankegang, at det er ved det gode ek-
sempel, at et menneske kan blive et forbillede for andre, og at den, der 
har evnerne, også har en pligt og et ansvar over for andre. Van følte 
livet igennem et stort ansvar. Han kom til Danmark med det formål at 
lære så meget om moderne dansk landbrug, at han kunne medvirke til 
reformer af livet på landet i Kina. Det gik anderledes. Han endte som 
industrileder i Danmark med ansvaret for flere hundrede ansatte. Han 
bevarede livet igennem varme følelser for sin hjemstavn, og gennem 
sin fond medvirkede han til, at hundreder af unge kinesere kunne få 
en uddannelse i Danmark, således som han selv han fået det. Har man 
fået meget, skal man også forsøge at give noget af det tilbage, var hans 
livsfilosofi. 

Kinesere kan godt lide H.C. Andersen, og også Van havde denne in-
teresse for og glæde ved at læse den store danske forfatter. Historien 
om Den lille pige med svovlstikkerne er blevet en klassiker i Kina, men 
også andre af hans eventyr og historier er gjort tilgængelige i Kina og 
foreligger i rigtig god oversættelse til kinesisk. Mindst opmærksom-
hed er der måske i virkeligheden i Kina omkring Andersens kinesiske 
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eventyr om Nattergalen, der ikke rigtigt passer ind i kinesernes billede 
af kinesiske kejsere, mens historier om dem, som klarer sig godt mod 
alle odds nyder større popularitet. Lille Claus, der modarbejdes af Store 
Claus, Klods-Hans og andre af dem, der viser evne til at klare konkrete 
situationer på en fiks måde modsvarer også kinesernes begreb om 
menneskelig adfærd og tilværelsen, der kan udvikle sig helt anderledes 
end planlagt. Historien om Van, der kom fra Kina, men blev dansk og i 
Danmark oparbejdede en stor virksomhed er ikke et rigtigt Andersen-
eventyr, men alligevel har historien elementer af eventyr. Der var ikke 
noget, der kom af sig selv, men hans tilværelse blev en helt anden, end 
forudset af en klog far, der havde sine planer for sin søns liv og Kinas 
fremtid. Vans virksomhed kom til at ligge på Andersens fødeø, men det 
var nu tilfældigt. Mindre tilfældigt var det, at Van som fremmed hurtigt 
forstod at vinde sig venner i Danmark, at han i kraft af en fast vilje fik 
lært sproget og gennemførte studier i Danmark, og at han ved opfind-
somhed og kunnen var i stand til at gøre sit produkt til et brand. Intet 
var givet på forhånd, da Van kom til Danmark, begivenhederne udvik-
lede sig i helt anden retning end forudset, men på hvert trin af udvik-
lingen var Van i stand til at klare udfordringen. 

Med denne bog vil S.C. Van Fonden vise sin taknemmelighed over for 
Fondens stifter, for hvem Danmark aldrig var et lille land, som havde 
grund til komplekser. Danmark var for ham et foregangsland på land-
brugsområdet, et land, hvor der herskede fred, hvor mennesker kunne 
trives, og styreformen var demokratisk. Danmark blev hans andet fæd-
reland. Van var og blev kineser, men han blev en af dem, der ikke blot 
berigede sine omgivelser, men som gjorde Danmark større.

Bestyrelsen for S.C. Van Fonden

 Lissen Stokholm Jensen Carl Günther-Petersen 
 Hans Nylandsted  Ditlev Tamm
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Shi, nong, gong og shang

”… vi mennesker kan kategoriseres i forskellige typer, de guddom-
melige, de forudseende vismænd, de kloge og dygtige, de almindelige, 
de dumme og de onde. Menneskers moral, karakter og evner vil aldrig 
være ens. Erhvervsfolk er ligesom politikere. De sidste har ansvaret for 
landets sikkerhed, så borgere, bønder, arbejdere, erhvervsfolk og in-
tellektuelle kan arbejde og udvikle sig og give deres bidrag til samfun-
det og staten i fredelige og sikre omgivelser. Erhvervs- og forretnings-
folk har også ansvaret for mange menneskers job. Der er en stor risiko 
ved at være erhvervsmand. Hvis det mislykkes, mister man alt. Hvis det 
lykkes, har man bidraget til statskassen med valuta og skatteindtægter. 
Man har ansvar over for aktionærer, de ansatte og deres familie. En 
moderne virksomhed må være en organisation, der kræver enhver med-
arbejders ansvar og samarbejde”.

Det var Vans fætter Shongsi Si, der i disse ord sammenfattede betydnin-
gen af forretningsvirksomhed. De står i en bog, som Van fik samlet med 
familiens minder om sin far Yuan Zhongfu. Når netop disse ord citeres 
her, er det, fordi de i kortfattet form sammenfatter en grundlæggende 
kinesisk opfattelse af sammenhængen mellem forskellige erhverv og be-
skæftigelser i samfundet. Man er ikke bare alene og for sig selv. Enhver 
virksomhed er en del af det omliggende samfund og et bidrag til det. 
Det enkelte menneske er en del af en større helhed både som anbragt 
i kosmos, i et samfund og i en familie, og i alle disse relationer er der 
pligter. Det var en opfattelse, som også Van var opdraget med.

I det traditionelle Kina skelnedes mellem fire klasser af beskæfti-
gelse. Et menneske kunne være en lærd, på kinesisk shi, en bonde 
eller nong, en håndværker, gong, eller forretningsmand, shang. Den 
inddeling af befolkningen i klasser kan næppe føres helt tilbage til 
de to klassiske kinesiske filosoffer Kong Fuzi og Meng Zi, men den 
stammer formentlig fra de sidste århundreder før vor tidsregning og 
har i århundrederne været en grundlæggende del af det kinesiske 
samfundssyn. Det er også karakteristisk for kineserne, at militæ-
ret, wu, ikke har sin egen kategori. Ifølge traditionel kongfuziansk 

 I. KINA
Shanghais havn i begyndelsen af 1900-tallet. 
Burton Holmes

Modstående side:
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filosofi var det ved hjælp af det moralsk gode eksempel og ikke 
med vold, at det civiliserede samfund skulle opbygges, og her hørte 
militæret ikke hjemme. Selvfølgelig fandtes det, og Kinas historie er 
også en historie om krige, men de såkaldte wenren, litteraterne eller 
filosofferne, ville ikke ligefrem legitimere militæret ved at give det 
sin egen betegnelse 

På kinesisk hedder menneske ren, og at være og optræde som et 
rigtigt menneske hører til den højeste dyd i den traditionelle filosofi. 
S.C. Van, som denne bog handler om, var måske først og frem-
mest en shi, en lærd, som ville til bunds i tingene. Han studerede 
landbrug og fik derved også berøring med nong, men han var også 
den, der selv tog fra og med egne hænder skabte det produkt, som 
hans navn blev knyttet til. Han var altså også noget af en gongren. 
Han grundlagde en stor virksomhed, men mente selv, at han ikke 
havde evnerne som shang og dermed den forretningsmæssige drift. 
Det overlod han helst til andre, men derfor var han nu alligevel en 
shangren, for hvem den forretningsmæssige drift af det, han selv 
havde sat i gang, blev noget meget afgørende i livet.

Og soldat var han slet ikke. Der var ingen wu i Van, men meget af 
en wenren, en vismand. De fire klassiske elementer, shi, nong, gong 
og shang, indgik i en harmonisk blanding i Vans personlighed, og 
denne harmoni, som også er et klassisk kinesisk begreb, er også et 
bidrag til at forklare hans succes. 
 
S.C. Van blev født i Kina i slutningen af 1912, og han døde i Danmark 
90 år efter. Hans liv kom til at forme sig sådan, at han blev første-
generations-kinesisk indvandrer i et land, hvor han egentlig skulle 
studere i en kort periode og derefter vende hjem. Historien om ham 
er historien om en virkelig indvandrersucces. Den dybfrosne forårs-
rulle blev ikke blot verdensberømt herhjemme, men også en succes 
på det internationale marked. Hans virksomhed fik navnet Daloon, 
som betyder den store drage og dermed var en del af Vans vedken-
delse af sin kinesiske arv. Dragen var kejserens dyr, og dragen er det 
femte dyr i den kinesiske dyrekreds, som danner grundlaget for den 
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kinesiske kalender. Dragen er stærk, ærlig og sensitiv, og den ser flot 
ud, både i sten, i kinesisk tegl og når den optræder som varemærke. 

Kinas historie er lang, og det var ikke for ingenting, at den kinesiske 
politiker Zhou Enlai blev citeret for at have svaret på spørgsmålet om, 
hvad han mente om Den Franske Revolutions betydning, at det endnu 
var for tidligt at udtale sig om den. Og i virkeligheden havde han ret, 
set fra et kinesisk synspunkt. Den kommunistiske revolution, som han 
selv havde været med til at fremme, og som sejrede i Kina i 1949, er un-
der hastig forandring. Kina er i dag stadig et kommunistisk land, men 
økonomisk har forandringerne, siden Deng Xiaoping i 1984 satte en ny 
økonomisk dagsorden, ført til store ændringer i det kinesiske samfund. 

Van fødtes i et Kina, der netop havde oplevet en helt anden revolution, 
da kejserdømmet i 1912 afløstes af en republik. Han voksede op under 
republikken, og det kommunistiske styre oplevede han kun på afstand, 
men han blev gammel nok til også at få de forandringer med, som i 
dag er ved at forvandle Kina til en økonomisk supermagt. 

   

Det nye Kina

På fædrene side var Vans navn Yuan. Navnet Van kom fra farmode-
rens familie, der stammede fra byen Cixi i provinsen Zhejiang. Van 
fik oprindelig navnet Chunnian Yuan. Chunnian betyder langt liv og 
har at gøre med foråret, som på kinesisk hedder chun, og som ifølge 
en klassisk overlevering varede i 500 år. Vans far hed oprindelig 
Van, da han som yngre bror af ti søskende havde taget sin moders 
navn, fordi den familie savnede mandlige arvinger. Vans fader var 
broder nummer fire af tre brødre og syv døtre, men da to ældre 
søskende døde, avancerede han til broder nr. to eller for sine nevøer 
og niecer onkel nr. to – Er Jiu. 

Van blev født engang i slutningen af 1912 i Hangzhou i provinsen Zhe-
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jiang. Han kendte ikke den nøjagtige dato, og som fødselsdag valgtes 
derfor årets sidste dag, den 31. december. Da en søn var født, tog 
faderen sin fars familienavn, Yuan. Det blev nu Van, som måtte bære 
farmoderens families navn, og ved den lejlighed ændredes hans fornavn 
til Sai-chiu, der betyder det samme som Chunnian. Navnet er bærer af 
en familie, og fornavnet har også en bestemt betydning. Der er mere i 
kinesiske navne end i rosens navn. 

I Kina sættes familienavnet som det vigtigste forrest, og Vans far vil 
derfor blive omtalt som Yuan Zhongfu. Hans fader, Vans farfar, havde 
været en anset lærer, der også var engageret i lokalforvaltning, og i den 
forbindelse havde han ansvaret for en stor lagerbygning, som brændte. 
Det følte han, var hans skyld, og det pinte ham ifølge familien så meget, 
at han måtte igennem forhør om branden, at han tog sin død over det. 

Vans far blev født i 1872 og dermed i den sidste del af den epoke, som 
i Kinas historie kendes som det sene kejserdømme eller Qingdynastiets 
sidste år. Det sene 19. århundrede blev en brydningstid i Kinas historie, 
som også forklarer meget af baggrunden for, at Van kom til Danmark. 
Qing var navnet på den stamme fra Manchuriet nord for Kina, der i 
1644 havde erobret magten i Kina og dermed overtaget det himmelske 
mandat fra den sidste kejser af dynastiet Ming, der begik selvmord 
samme år. Qing-kejserne var egentlig erobrere, der kom udefra, og som 
undertvang hankineserne, som af manchuerne blev tvunget til at bære 
hårpisk som tegn på underkastelse. 

Kinas lange historie er en vigtig del af de fleste kineseres selvforstå-
else. Det er historien om Riget i Midten, der længe var sit eget og sig 
selv nok, men som også kæmpede indre kampe om sammenhold. Kejser 
Qin havde i 221 f.Kr. samlet Kina, og i de næste par tusinde år havde 
vekslende kejserdynastier hersket over hele eller dele af Kina. Underti-
den var landet blevet delt, men det lykkedes altid at samle det igen. 

I det 18. århundrede havde Kina under dygtige Qing-kejsere oplevet en 
kulturel blomstringstid, og endnu i slutningen af det 18. århundrede 
kunne kejser Qianlong spørge en engelsk udsending, hvad hans land 
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egentlig kunne bringe Kina. Kina følte sig overlegen i forhold til andre 
magter, som kun i kraft af særlig kejserlig velvilje fik lov til at handle 
med Kina via havnebyen Kanton. Kina anerkendte ikke de europæiske 
lande som ligeberettigede. 

I det 19. århundrede var Kina imidlertid ikke længere i stand til at mod-
stå angreb fra Vesten og holde fremmede ude. Anledningen blev opium-
importen, som Kina søgte at begrænse til skade for britiske handels-
interesser. Briterne ønskede Kina åbnet som marked for britisk handel 
og indisk opium, og Kinas forsøg på at holde den skadelige opium ude 
gav anledning til et væbnet britisk angreb, hvor britiske kanonbåde var 
kineserne teknisk overlegne og dermed efter den såkaldte Opiumkrig 
1839-42 fremtvang Nanjingtraktaten 1842 og senere traktater, som gav 
England, Frankrig og USA en lang række handelsrettigheder. Man talte 
om de såkaldte ulige traktater til gavn for vestmagterne, som gradvis 
undergravede autoriteten hos Kinas centralstyre. Fem havne blev åbnet, 
og englænderne fik det dengang ubeboede Hongkong. Kina havde også 
tidligere været udsat for invasioner og havde haft udstrakte handelsfor-
bindelser med andre lande, men alligevel blev perioden efter 1842 en 
anden. Landet blev åbnet i et hidtil uset omfang, fremmede invasioner 
førte til landafståelser, og europæiske handelsinteresser og kulturel 
indflydelse steg. 

En ny krig i 1858 mellem Kina og England/Frankrig afsluttedes med 
endnu en traktat samme år, som også Rusland var med i, men først 
efter at englændere og franskmænd i 1860 havde erobret Beijing, ville 
Qing-kejserdømmet anerkende, at situationen havde ændret sig. Kina 
var ikke længere den overlegne part, som kunne diktere andre sine 
handelsbetingelser. Kina og dets kejser var en del af et internationalt 
system, hvor traktater blev indgået på lige fod, også selvom de blev 
dikteret af den vindende part. Kina var den svagere part, som blev 
tvunget til at åbne landet for vestlig handel og kulturel indflydelse. Det 
begyndte med fem havnebyer, men efterhånden fik europæerne og USA 
adgang til at etablere sig i mere end 80  byer i Kina, hvor udlændinge 
levede i egne kvarterer og efter egen lovgivning. 
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Åbningen af Kina efter Opiumkrigen og senere vestlige indfald, som 
tvang Kinas kejsere til at give europæerne adgang til stadig flere byer, 
udstillede kejserdømmets svaghed, og mod slutningen af det 19. år-
hundrede gik det helt galt. En stædig enkekejserinde, Cixi, og kredsen 
omkring hende bekæmpede ethvert tilløb til forandring. I 1895 måtte 
Kina indgå en ydmygende fredsaftale med Japan efter en tabt krig, 
som bl.a. førte til tabet af øen Taiwan. Et forsøg på fornyelse indefra 
i 1898 blev slået ned med hård hånd, og den unge kejser, der havde 
været med i den fejlslagne revolution, blev sat i husarrest, mens hans 
hjælpere blev henrettet. I år 1900 gav den såkaldte Bokseropstand i 
Beijing vendt mod udlændingene på ny anledning til vestlig militær 
intervention, og få år efter var kejserdømmets æra forbi. 

Kort efter 1900 satte en modbevægelse ind, som førte til en ny kinesisk 
selvbevidsthed. Manchudynastiet havde mistet troværdighed og vist 
sig ude af stand til at lede en kinesisk fornyelse, som for mange stod 
som en nødvendighed efter mødet med Vesten. Staten havde tabt ter-
ræn, mange forandringer skete på privat initiativ, og en helt ny klasse 
dukkede op, en klasse, der adskilte sig fra de klassiske bureaukrater og 
landadelen.

De mange ændringer i Kina i årene efter 1860 fremkaldte store demo-
grafiske og økonomiske omvæltninger, som ikke mindst kom den klasse 
til gode, som Vans far tilhørte, og som Van dermed blev født ind i. 
Veluddannet og velhavende og med forståelse for, at nye tider var på 
vej, satte Yuan Zhongfu en række projekter i gang og hørte også til i 
den politiske avantgarde. Han tilhørte det samfundslag i Kina, man har 
kaldt ”the urban reformist elite”, som mente, at Kinas fremtid krævede 
industrialisering, og han var en af dem, der forsøgte at bygge en indu-
stri op under det eksisterende system. 

Yuan Zhongfu var en af de mange fremsynede kinesere, som hentede 
inspiration i Japan. Både Kina og Japan havde i århundreder isoleret 
sig fra omverdenen, og begge de to lande blev tvunget til at åbne sig 
for handel med Europa og USA. I Japan skete det ved en traktat i 1854, 
og ret hurtigt derefter slog Japans kejser ind på en reformkurs efter 

Kina deles mellem de europæiske magter Storbritan-
nien, Tyskland, Rusland og Frankrig samt Japan efter 
den fejlslagne kinesiske revolution i 1898. 
Tegning fra det franske tidsskrift Le Petit Journal. Scanpix
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vestligt forbillede. Vi taler om Meiji-perioden, hvor japanske udsendinge 
til Europa bragte viden hjem, der førte til indførelse af en konstitutionel 
forfatning efter tysk forbillede og en række administrative og militære 
ændringer, fx afskaffelsen af samuraiklassen, hvilket i løbet af få årtier 
gjorde Japan til en moderne stat. I Kina havde styret reageret ander-
ledes. Det gamle, stive administrative system, ledet af embedsmænd 
med en traditionel uddannelse, vægrede sig ved at reformere og søgte 
længst muligt at holde den moderne teknik borte fra Kina. I 1895 kom 
Kina og Japan i krig. Det langt større Kina tabte til det mindre Japan, 
og tydeligere kunne det ikke demonstreres, at noget var helt galt. Ti år 
efter i 1905 sænkede Japan den russiske Østersøflåde, og Den Opgå-
ende Sols Land stod herefter som det absolutte forbillede for Østen. 
Hvor den kulturelle indflydelse hidtil var gået fra Kina mod øst, vendtes 
tingene nu på hovedet. 

Japan var forbilledet, når det gjaldt moderne uddannelse, og Vans far 
hørte til dem, som i Japan lærte den nye tid og dens krav at kende. 
Nøjagtigt hvor og hvornår han studerede i Japan, ved vi ikke, men det 
må have været i årene op til og omkring 1900. Det skete på et tidspunkt, 
hvor også kræfter i Kina stræbte efter reformer.

Men efter Bokseropstanden indså styret, at noget måtte ske. I 1905 var 
det gamle kinesiske eksamenssystem blevet afskaffet. I 1906 forsøg-
tes en reform af statsstyret gennemført med valg og et parlament. En 
kinesisk delegation havde studeret nye styreformer i USA og Tyskland, 
en anden havde været i Japan, England og Frankrig og havde der fået 
et indtryk af et system med en stærk kejser og et parlament og friheds-
rettigheder, der gav mulighed for en offentlig debat. I 1908 fremkom et 
konstitutionelt reformprogram, der omfattede rådgivende lokale forsam-
linger udpeget ved valg og en rådgivende nationalforsamling.

I Shanghai havde man allerede i 1905 fået et byråd. Med ændringerne i 
det lokale selvstyre fik den reformivrige elite en mulighed for at forandre 
også skattesystemet og for at komme noget af den korruption til livs, 
som var en hindring for fremskridt. Der blev åbnet nye skoler og byg-
get offentlige værker med henblik på elektrificering og vandforsyning. 

Bokserplakat, hvor der propaganderes mod kristen-
dom (øverst tv. korsfæstes en gris som Jesus, og th. 
gengives Helvedes pinsler, som de blev prædiket af 
europæiske præster). Nederst tv. dræbes de fremmede, 
og deres bøger brændes, og th. underkaster europæ-
erne sig Kina i form af et mægtigt fabeldyr. 
Gyldendals Billedarkiv
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Samtidig forsøgte også centralregeringen at styrke sin position, men det 
viste sig umuligt at forene de nødvendige ændringer med bevarelse af 
det gamle system, som heller ikke ligefrem gjorde sig umage for at blive 
populært. Staten var ikke i stand til at leve op til den nye forretningseli-
tes forventninger eller behov, og det var en af grundene til dens fald. 

Den sidste kejser

I 1908 døde enkekejserinde Cixi. Den sidste kejser, Pu-yi, var et barn, 
da revolutionen førte helt nye kræfter til magten. I oktober 1911 udbrød 
der oprør i byen Wuchang, og snart efter erklærede en række kinesiske 
provinser deres uafhængighed af Qing-regimet. Afgørende for begiven-
hedernes forløb var en alliance mellem militæret, som var blevet refor-
meret i de seneste årtier, og den lokale elite. Kejserdømmet stod for 
fald, og den 1. januar 1912 proklamerede de revolutionære, at Kina var 
en republik, og som provisorisk præsident valgtes den revolutionære 
leder Sun Yat-sen. Hans ledelse blev kun af kort varighed. Det var en al-
mindelig opfattelse, at den mand, som kunne gennemføre en overgang 
fra det gamle Kina til nye tider, var Yuan Shikai, som var leder af Kinas 
hær. Borgerkrig, oprør eller fremmed indblanding blev undgået, og 
på grundlag af en række aftaler endte det med, at Sun Yat-sen trådte 
tilbage i februar 1912, at kejseren abdicerede, og Yuan valgtes i marts 
1912 til præsident i republikken Kina. 1912, Vans fødselsår, blev således 
et af de vigtigste år i Kinas historie. 

Yuan Zhongfu

I Vans opvækst kom de to storbyer Hangzhou og Shanghai til at spille 
en vigtig rolle. Det var her, faderen havde sine virksomheder, og det var 
her, han voksede op. De var dengang som i dag to af lokomotiverne i 
Kinas økonomi. Det gælder især Shanghai, der dengang i kraft af sin 

Den sidste kejser (1908-11) Pu-yi som barn.
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størrelse, internationale position og driftige handelsliv kunne betragtes 
som Kinas uofficielle hovedstad. 

Hangzhou hører til Kinas ældste storbyer. Allerede i det 6. århundrede 
påbegyndtes et stort kanalprojekt, og under Songdynastiet i det 12. 
århundrede var byen en af landets virkelige storbyer, som helt frem til 
det 19. århundrede var en af de få millionbyer i Kina. Egnen omkring 
Hangzhou var et udpræget landbrugsområde med en hastigt voksende 
befolkning, som slet ikke havde land nok at dyrke. Te og bomuld var 
vigtige produkter, men Hangzhou er tillige et centrum for kinesisk silke-
produktion, som kom til at spille en vigtig rolle i Vans fars virksomhed. 

Shanghai var i forhold til Hangzhou en opkomling af en by, som først 
i løbet af det 19. århundrede og efter europæiske bosættelser fik en 
virkelig økonomisk og kulturel betydning og blev prototypen på en af 
de åbne byer med europæiske huse langs havnefronten, en opdeling 
i forskellige europæiske kvarterer, hvor udenlandsk overklasse boede, 
og som kunne udnytte talrige kulier og anden billig arbejdskraft. Men 
byen var samtidig international og dermed en del af en handelskultur, 
som forbandt Kina og Europa. Byen havde profiteret af Verdenskrigen 
og var i 1920’erne og 1930’erne ikke blot en metropol, men også en af 
Østens største og vigtigste handelsbyer.

Mens Shanghai blev en af eksponenterne for en ny handelskultur, hørte 
Hangzhou i højere grad til det gamle traditionelle Kina. Egnen om-
kring Hangzhou hører også til de mest naturskønne og har altid spillet 
en vigtig rolle i kinesisk historie og poesi. Vestsøen ved Hangzhou, 
omgivet af templer og broer, er en lille perle. Et traditionelt kinesisk 
ordsprog til Hangzhous pris bygger på det gamle modsætningspar 
himmel og jord. Gud har sin himmel, lyder det, men på jorden findes 
både Hangzhou og Suzhou, som hermed blev rivaler i skønhed til den 
himmelske harmoni. Van kom altså til at vokse op i en egn, som både 
havde sine egne gamle kinesiske rødder, men tillige var et af de områ-
der, hvor nye tanker og idéer trængte kraftigst frem i slutningen af det 
19. århundrede, da Kinas åbning først var en realitet. Yuan Shikai, Den kinesiske Republiks første præsident 

(1912-16). Bettmann/CORBIS
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Faderen Yuan Zhongfu hørte til den lokale elite, som var med til at 
fremme overgangen til et nyt styre. Han var uddannet som jurist 
ved universitetet for politik og jura i Zhejiang og havde som nævnt 
fortsat sine studier i Japan. Hvor han stod politisk, og hvordan han 
så på ændringerne, ved vi ikke. Formentlig har han hørt til dem, der 
glædede sig over, at det sene Qing-kejserdømmes misregimente ikke 
længere kunne lægge hindringer i vejen for fremskridt. Samtidig 
kunne han være betænkelig ved alt for hurtige reformer, der kunne 
bringe landet og dets økonomi ud af balance. Selv var han upoli-
tisk og uden politiske ambitioner, og han sagde nej, da han blev 
tilbudt en politisk post. Kun én gang virkede han politisk, da han 
i 1920’erne var med i planlægningen af et mislykket oprør mod en 
lokal krigsherre. Han virkede som juridisk rådgiver, oprindelig under 
navnet Yuan-cui Vans sagførerkontor. En nevø har fastholdt et lille 
glimt af Yuan Zhongfus virksomhed i Shanghai:

”I 1920 flyttede vi til Jinggangsi Xiang nær Hangzhoustationen. Om 
formiddagen var vores stue onkels kontor, hvor han modtog sine klien-
ter. Der var mange, der ville tale med ham. De, der kom for sent, skulle 
vente længe. Han var meget populær og kendt. Han havde også en 
stor indtægt. Men han beholdt den livsstil, som han altid havde haft. 
Dengang havde en familie med en meget stor indkomst en smuk rick-
shaw, som hed bao-che, og havde fastansat personale til vognen. Under 
fødderne havde de en klokke, som kunne bruges, når der var for mange 
mennesker eller køretøjer i vejen. Klokken virkede som en hjælp for 
manden, der trak vognen, men det var også en måde at prale på. Onkel 
havde haft en før, men var holdt op med at bruge den for længe siden.
 Han bar altid en lang dragt, herrehat og en paraply i hånden. Det 
var sjældent at se ham sidde i vognen. Han havde forretninger både i 
Shanghai og i Hangzhou. Han løste altid fjerdeklasses billet til toget. 
Det vil sige de hårdeste siddepladser, lav hastighed og tætpakkede 
kupeer. Men onkel var upåvirkelig, som om det var ganske naturligt.”

Foruden sin juridiske virksomhed var Yuan Zhongfu også med til at 
sætte en række industrialiseringsprojekter i gang, og det blev med 
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årene hans hovedbeskæftigelse. Han drev ved siden af sin juridi-
ske virksomhed en metalfabrik i Wu-lin, en silkelarvevirksomhed, 
Cuisheng, og en silkefabrik, Weicheng Silk, i Hangzhou. Han havde 
også med tefabrikation at gøre og penge i en rickshawudlejnings-
virksomhed, kulproduktion og andre engagementer. Bl.a. var han 
medstifter af en bank og senere en kemisk virksomhed i Shanghai. 
Zhejiang er et centrum for silkeproduktion, som var en af Kinas vig-
tigste eksportvarer. I de år grundlagdes i Kina mange virksomheder, 
som havde til formål at fremme og effektivisere silkeproduktionen. 
Japan havde fået overtaget med hensyn til silkeeksport, så der var i 
Kina grund til bekymring og behov for fornyelse. En af vejene var at 
forbedre forholdene omkring udklækning af silkenatsværmerens æg 
samt afhaspningen af silke fra kokonerne. netop i årene mellem 1912 
og 1924 grundlagdes i Zhejiang omkring 200 mekaniske virksomheder, 
som både kunne reparere og producere maskiner og andre redskaber, 
så også på dette punkt hørte Yuan Zhongfu til trendsætterne, der gen-
nem sin maskinvirksomhed ikke blot kunne producere maskiner til silke-
produktionen, men også kunne levere maskineri til andre samt uddanne 
teknikere, som kunne bistå andre virksomheder. Kina savnede profes-
sionel arbejdskraft, og derfor var uddannelsen af teknikere et meget 
vigtigt bidrag til Kinas genopbygning. 

En nevø, der studerede fiskeriteknik, erindrede, at Zhongfu havde sagt 
til ham:

 ”Man kan redde Kina ved hjælp af teknologi. Man skal lære teknik 
grundigt. Snakke mindre og arbejde mere. Når du nu har valgt fiske-
rifaget, så elsk det og brug al din energi på det, du har valgt.”

Silkelarveproduktionen var sat i gang med bistand fra japanske eksper-
ter, som underviste i opdræt af silkelarver. En nevø erindrer virksomhe-
den med et ordvalg, som uvilkårligt kommer til at lede tanken hen på 
Vans senere virksomhed: 

”I begyndelsen af 1930 dannede han Cuisheng Silkelarvefabrik uden for 
Gengshanporten. Der blev bygget mange rum til at avle silkelarver i og 

Vans fader, Yuan Zhongfu (1872-1952), var uddan-
net som jurist, men fra 1920’erne helligede han sig 
især sine forretninger i Hangzhou og Shanghai. Efter 
afrejsen til Danmark i 1935 stod Van i regelmæssig 
brevkontakt med faderen, men han så ham ikke igen. 
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nogle kølerum til opbevaring af larverne. Sådanne køleanlæg var sjældne 
i Kina. Der blev bygget boliger og en stor kantine for flere hundrede 
ansatte. Der blev også bygget nogle store skure til maskiner, der skulle 
holde bladene tørre i regnvejr. Der skulle købes nogle hektar jord til dyrk-
ning af planterne til silkelarver. Investeringen var enorm. Det lykkedes 
hurtigt at få mærket Tianguan-silkeormeæg ud på markedet. Produktet 
blev godt modtaget af de lokale landmænd. Der var mange fordele ved 
det nye produkt: hurtigtvoksende silkelarver, færre sygdomme og større 
produktion. Det medførte, at Weisheng-fabrikken kunne forbedre sine 
silkeprodukter. Staten fik udenlandske valuta- og skatteindtægter. Land-
mændenes indtjening steg. Alle teknikere og medarbejdere fik mere i løn 
og en sikker arbejdsplads. Dette er bevis på, hvad en dygtig forretnings-
mand kan gøre for sit land og sit folk. Det er ikke bare tom snak, men 
sandt.”

Shanghai og Hangzhou var de to byer, som Vans far pendlede imellem 
for at lede sine virksomheder. Altid gik han beskedent klædt i en lang 
bomuldsdragt med tøjsko på fødderne, med en paraply, som tillige kunne 
tjene som spadserestok, og en taske. Han var heller ingen feinschmeck-
er, men foretrak lufttørret svinekød med lidt soja, æg og jordnødder med 
salt og peber. Vinter og sommer tog han kolde bade og sagde: ”Derfor er 
jeg aldrig blevet forkølet i hele mit liv.” Sådan erindrede familiens med-
lemmer ham. Han vidste, skrev Van, at ingenting kommer af sig selv, og 
at penge kunne bruges bedre på andet end overflødig luksus. 

I familien blev han husket som den sidste af en stor og driftig familie, 
som blev ødelagt af det kommunistiske system, og han blev også husket 
som den, der søgte at tage sig af de slægtninge, der kom i vanskelighe-
der. Det nærmere omfang af Zhongfus virksomheder eller detaljer om 
produktionen kender vi ikke, men Van skrev senere om sin far, at ”hans 
ånd som banebryder og hans udholdenhed har støttet mig utrolig meget 
i forbindelse med dannelsen af Daloon Food Co. i Danmark”. 

Alt det, som Vans far havde bygget op, brød gradvis sammen ved den 
japanske invasion i 1930’erne og krigen i 1940’erne, og da et nyt styre 
i 1949 overtog magten, viste det sig, at Yuan Zhongfu og hans familie 



21KINA

repræsenterede en økonomisk klasse, som det kommunistiske system 
ønskede at gøre op med. 

Shenshang – Kinas nye elite

Set fra en dansk synsvinkel kunne det virke eksotisk, at en kineser 
valgte at studere i Danmark. Set fra Kina tog det sig anderledes ud. 
Siden midten af det 19. århundrede, efter at Kina med tvang var ble-
vet lukket op og gjort tilgængelig for handel med udlændinge, var 
der i en lang række byer udenlandske bydele, handelen var stimu-
leret, og en helt ny kinesisk samfundsklasse var ved at vokse frem, 
som ikke længere tilhørte det gamle hierarki af mandariner, em-
bedsmænd, men slog sig op på forretning og efterhånden udviklede 
sig til en ny elite. Man kaldte dem shenshang, på en gang bogligt 
uddannede og handelsmænd, og det var noget nyt. Kystzonerne gik 
i spidsen, og netop Shanghai var et centrum og særlig vigtig i denne 
udvikling som Kinas mest driftige by og den, der havde de mest ud-
strakte internationale forbindelser. Udgangspunktet for forståelsen 
af udviklingen er den kinesiske stats manglende evne til at under-
støtte og fremme ny industri og handel, der derfor i høj grad kom 
på private hænder og afhang af privat initiativ, som til sidst opgav 
at støtte kejserdømmet, der blev anset som ineffektivt. Det var bag-
grunden for revolutionen 1911, som førte til kejserdømmets fald.  

Væsentlige led i den nye elites fremkomst var grundlæggelsen af indu-
strivirksomheder. Mekaniske virksomheder i letindustrien, som Vans far 
var engageret i, hørte til de vigtigste. Ofte var det lokale håndværkere, 
som grundlagde dem, og i den sammenhæng var Vans far en undta-
gelse. Hans udgangspunkt var Shanghai, og dermed var han en typisk 
repræsentant for den gruppe, der ville gøre lykke i Shanghai, og som 
netop havde en basis i Zhejiang. For udviklingen af denne nye klasse 
af industridrivende, som også var med til at grundlægge handelskamre 
og andre foreninger, var netop kontakten med udlændinge, der boede 
i Shanghai, noget helt afgørende. Af stor betydning var også denne 
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klasses eget værdisæt, som ofte byggede på den klassiske kinesiske 
uddannelse med kongfuzianske værdier som loyalitet og kendskab til 
gammel kinesisk kultur, noget, der lå dybt, forbundet med en stærk na-
tionalfølelse og dermed et ønske om gennem industralisering at bygge 
et nyt stærkt Kina op. Et typisk træk var også en fast familiestruktur, 
hvilket betød, at der blev lagt megen vægt på at kunne inddrage søn-
ner, brødre eller andre familiemedlemmer i virksomheden, efterhånden 
som den ekspanderede, frem for udenforstående. Det var jo netop en 
rolle som partner og senere efterfølger, Vans far havde tænkt, at hans 
søn skulle indtræde i. 

Mange af dem, der var med til at bygge industrien op, havde også et 
blik for skævheden i Kina, hvor landbruget haltede bagefter og under-
tiden end ikke kunne tilfredsstille efterspørgslen på fødevarer. Netop 
i begyndelsen af 1920’erne var der krise i kinesisk landbrug, og en 
fremsynet forretningsmand som Vans far var opmærksom på betydnin-
gen af, at landbruget gennem mekanisering fik bedre produktionsbetin-
gelser, og det var jo baggrunden for, at Van skulle til Danmark. Skal vi 
derfor besvare spørgsmålet om, hvorfor Van egentlig kom til Danmark, 
ligger en stor del af svaret i den økonomiske udvikling, der i de år var i 
gang i den del af Kina. 

S.C. Van

Van fødtes ind i en familiestruktur, som trods tidens mange omvælt-
ninger fortsat byggede på kongfuzianske værdier. Afgørende var det 
moralske eksempel og respekten for de relationer, hvori mennesker ind-
går i forhold til hinanden. Undersåtter skulle respektere herskeren, børn 
respektere forældrene, den yngre respektere den ældre, og mænd gå 
forud for kvinder. Dette stod fast, og brud på denne struktur var tillige 
et brud på den harmoni, som var afgørende for samfundets beståen. 
Enhver har sin plads i kosmos. Børn skal adlyde deres forældre, men 
den ældste søn har privilegier i forhold til yngre.
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Van fortalte selv om sin far, at denne havde stor viden om det kine-
siske sprog, de kinesiske filosoffer Kong Fuzi og Meng Zi og gamle 
værker om Kinas historie, i Kina sammenfattet som Lun-Meng-Chun-
Qiu, og han kunne citere mange af de vidunderlige digte fra Tang- 
og Song-perioderne. Vans navn, ’Chunnian’, stammede fra et af de 
klassiske værker, forfattet af filosoffen Zhuang Zi.

Yuan Zhongfu var gift flere gange. Det første ægteskab var barnløst. 
Hans første hustru døde ganske ung i 1901. Vans mor, fru Shi, var født 
i 1878 og bar familienavnet Shen. Hun havde været gift før og havde en 
pige og en dreng af et tidligere ægteskab. Hendes mand var død tidligt, 
og moderen og de to børn kom i en vanskelig økonomisk situation. 
Hendes to børn blev efter kinesisk skik opdraget hos faderens familie. 
Fru Shi, hvis mand havde været ansat hos Vans far, flyttede herefter 
ifølge en beretning fra barnebarnet, Lili, på initiativ af sin svigermoder 
ind hos Yuan Zhongfu og blev i den egenskab mor til Van, der altså 
blev hendes yngste søn. Van fortalte selv, at hun ikke var faderens 
rigtige hustru, men havde været en slags husholderske i huset mere 
med status af konkubine end egentlig hustru. Det tyder på, at Vans far 
ikke selv har anset hende for en egentlig hustru. Om Sai-chius opvækst 
i Hangzhou er der ikke mange efterretninger. På et tidspunkt forlod 
Yuan Zhongfu moderen og barnet og bosatte sig permanent i Shanghai, 
hvorfra han drev sine forretninger. Moderen boede herefter i en årræk-
ke alene med Van og tog sig af hans opdragelse og første skolegang. 
I Shanghai boede faderen med sin anden kone, fru Peng, og resten af 
familien, blandt andet Van’s yngre bror Chunyi, som Van senere fik et 
nært forhold til. 

Fru Peng fødte i 1918 Chunyi, der i familiehierarkiet på grund af 
moderens finere status havde en placering over Sai-Chiu. Men han 
havde ikke samme evner som Sai-Chiu til at føre familiens virksomhe-
der videre. Faderen besluttede derfor, at det var Sai-Chiu, der måtte 
satses på, og sørgede for, at han kom til Shanghai, hvor han herefter 
blev opdraget i faderens hus og i det store hele mistede kontakten med 
sin mor. Om lillebroderen, Chunyi, skrev faderen senere til Van, at han 
”fik skader ved fødslen, og som en følge af det mangler han kraft til at 
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udføre en lang række opgaver, og han kan ikke være mig til hjælp”. I 
familien fortælles, at Chunyi havde det strengt. Han boede hos sin far i 
Shanghai også som voksen og havde til opgave at åbne døren, når fade-
ren kom hjem. Gik det ikke hurtigt nok, blev han skældt ud. Men også 
Van blev strengt opdraget med korporlig afstraffelse, hvis han ikke 
opfyldte faderens forventninger.

Både fru Shi og fru Peng døde under krigen mod Japan. Vans moder, 
fru Shi, døde i 1942, fru Peng i 1940. Efter deres død giftede Vans far 
sig med den langt yngre Zhang Qiming, som var født i 1906. 

Som for de fleste, var også Vans tidligste barndomserindringer vage. 
Han erindrede imidlertid, at han var ”frisk og modig” og blev kaldt 
”kongen af børneflokken”. Han erindrede sin far som streng og sin mo-
der som kærlig, og at han var stærkt optaget af det farvestrålende ki-
nesiske univers af forskellige guder. Barndomshjemmet lå i et af byens 
bedste kvarterer. Van huskede, at der ofte var brand i byen, og at flere 
indebrændte: ”Mine venner og jeg var nysgerrige og tog hen til tomten 
for at se brandens ødelæggelser. Og næsten hver gang kunne vi se de 
indebrændte lig ligge forkullede på gulvet.” En opdragelse i Kina gjorde 
et barn fortrolig med livets alvor på et tidligt tidspunkt: ”Døden og de 
døde var altid nærværende.” Han mindedes også fattigkirkegården, hvor 
de døde var begravet under et tyndt lag muld, og han huskede lysende 
skeletter, hvilket han fik forklaret på den måde, at arbejdet i miner og 
metalindustrien havde givet metalforgiftninger, som medførte en fluori-
serende virkning på de dødes knogler. Om den forklaring kan holde, får 
nu nok stå hen. 

Efter seks års skolegang hjemme kom han i mellemskolen Hu-lan i 
Hangzhou og senere på gymnasiet, først i Zhejiang og senere i Shang-
hai. Han fortalte selv senere, at han var en doven elev, som endda på et 
tidspunkt blev smidt ud af skolen, efter sigende fordi han havde slået 
en lærer, der havde beskyldt ham for at bruge tiden på drikkeri og be-
søg hos letlevende damer frem for at studere. Hvor meget sandhed, der 
er i det, ved vi ikke, men ingen, som kendte Van, kunne være i tvivl om, 
at han var en kineser med mere end almindelige kundskaber og en helt 

Vans moder, fru Shi (1878-1942), kom som enke i huset 
hos Vans far og fik med ham sønnen, som fik navnet 
Sai-Chiu. I de første år boede hun sammen med ham 
i Hangzhou, men i begyndelsen af 1920’erne tog fade-
ren Van til Shanghai, hvor han blev opdraget og kun 
havde begrænset kontakt med sin mor, der ikke fik 
lejlighed til at tage afsked med ham i 1935. Hun døde 
under krigen i 1942.
 



25KINA

grundlæggende fortrolighed med sit eget lands kultur, hvilket gjorde 
det let for ham også at forstå både forskelle til Danmark, og hvad det 
var, som danskerne så som deres særpræg. 

Der var megen udenadslære i det kinesiske opdragelsessystem, og Van 
kunne hele livet igennem de klassiske kinesiske digte udenad. Kalligrafi 
hørte også til studierne, så Van kunne blive et dannet menneske, som 
foruden sit egentlige hverv også kunne både digte og skrive smukt. Van 
erindrede, hvordan han skulle øve sig i kalligrafi ved at skrive på konvo-
lutterne fra de mange breve, som faderen modtog hver dag.

Faderen overvågede nøje hans uddannelse, og han stillede strenge 
krav. Undervisningen var i de første år privat, og der blev lagt stor 
vægt på, at Van tilegnede sig de klassiske værker, på kinesisk Si-
Shu, Wu-Jing, de fire bøger og de fem klassikere, som hørte med til 
en dannet ung kinesers opdragelse. På et tidspunkt i 1920’erne blev 
han af faderen taget fra hjemmet i Hangzhou til Shanghai, og denne 
overvågede herefter strengt hans opdragelse. Familietraditionen vil 
vide, at faderen ret brutalt og uden varsel fjernede sønnen fra mo-
deren. Årsagen var, at han mente, at drengen blev ødelagt af mode-
rens forkælelse og blødsødenhed. Fru Shi så aldrig sin søn igen. Hun 
fik heller ingen underretning om hans færden, endsige havde kon-
takt med Zhongfu, som ikke ville vide af hende.Der står ikke meget 
om moderen i Vans korrespondance, men et enkelt glimt får vi i et 
brev fra Japan fra 1935. Her spørger han, om hun stadig er afhæn-
gig af opium. Vi ved også om hende, at hun havde haft indsnørede 
fødder, der gav hende gangbesvær, også efter at hun havde fjernet 
indsnøringen. Man kan kun føle stor medlidenhed med Fru Shi. De 
to børn fra det første ægteskab voksede op hos deres afdøde fars 
familie, og fru Shi så ikke meget til dem senere i livet. Da Sai-Chiu, 
som hun forgudede, nu også blev taget fra hende, er det ikke svært 
at forestille sig hendes store sorg og savn.  

Sønnedatteren Lili kom dog senere som stor pige til at bo hos sin 
farmor som en slags trøst. Desværre havde dette sørgelige konse-
kvenser: Lili fik tyfus, og hendes svækkede og nedbrudte farmor 

NATTETANKER

Måneskin foran sengen,

jeg tænker, er det rimfrost på gulvet

Jeg løfter hovedet, ser mod månen

Jeg sænker hovedet, 
tænker på min hjemstavn

Li Bai (701-62)

Et af de mest kendte kinesiske digte er forfattet af 
Tang-digteren Li Bai. I korte sætninger og med blot 
20 tegn sætter Li Bai mennesket ind i både kosmos 
og jordisk realitet og identitet, og får endda placeret 
mennesket i forhold til dets hjemstavn. Digtet udtryk-
ker dermed indbegrebet af en kinesisk opfattelse af 
mennesket og dets vilkår.  
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blev også smittet og kom på hospitalet i Hangzhou, hvor hun døde 
kort efter. I familien berettes det, at Fru Shi hele tiden sagte kaldte 
på sin ”Xiao-Mao”, der betyder ”Lille kat”, som var hendes kælenavn 
til Sai-Chiu. Hun troede til det sidste at han hvert øjeblik ville træde 
ind ad døren og blive genforenet med hende. Efter kinesisk skik er 
det sønnen, der begraver sin mor, men det kunne ikke lade sig gøre, 
da både den ælste søn og Van var borte. Det endte med at Van’s 
yngre bror Chunyi, måtte stå for den vigtige begravelsesceremoni. 

Van fik p.g.a. omstændighederne først flere år senere besked om mo-
derens dødsfald, og han blev naturligvis dybt bedrøvet og nedtrykt 
over denne nyhed.
  

Shanghai

Shanghai var i de år den mest kosmopolitiske by overhovedet i Det 
Fjerne Østen. i årene mellem 1910 og 1927 voksede befolkningen i 
Shanghai fra ca. 1,3 millioner til omkring 2,6. På hovedgaden nanjing 
Road opførtes moderne stormagasiner, og på kajgaden The Bund store 
bankbygninger for Hongkong og Shanghai Banking og andre virksom-
heder. Der var langt fra livet i Shanghai til realiteterne for hovedparten 
af Kinas dengang ca. 400 millioner mennesker, som for størstedelen 
endnu boede på landet. 

Shanghai er geografisk placeret omkring udmundingen af floden Hu-
angpu. Den internationale del af byen, som var centrum for handelen, 
lå på vestbredden af Huangpu og nord for. The Bund med dens banker, 
hoteller, toldbygninger og andre monumentalbygninger i vestlig stil 
langs floden. Syd for den internationale bydel – midt i byen – lå den 
kinesiske bydel, og mod vest den såkaldte franske koncession, som var 
under fransk jurisdiktion. i den internationale bydel og i den franske 
koncession boede europæerne, men også mange af de kinesiske forret-
ningsmænd, og her havde de deres kontorer. Mod øst lå skibsværfter, 
varehuse og de industrielle forstæder. Hver for sig var de udenlandske 
enklaver præget af hjemlandet, idet der i de pågældende områder gjaldt 

Modstående side:
The Bund langs Shanghais havnefront,  
fotografi fra 1926. Bettmann Corbis
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europæisk ret, og byggestilen var præget af henholdsvis engelsk og 
fransk tradition. Vans familie boede i den internationale bydel – The 
international Settlement – som i virkeligheden var det engelske kon-
cessionsområde, indrettet som et lille London med asfalterede gader, 
offentlig transport, butikker og belysning, der gav det indtryk, at man 
befandt sig i Europa.

Det hele var en meget kompleks bystruktur med mange myndighe-
der og kompetencer, en broget befolkning og i løbet af 1920’erne en 
fascinerende international atmosfære. Nattelivet var legendarisk, men 
det samme var også forretningslivet og kriminaliteten i byen, hvor 
forbryderkarteller kontrollerede smugleri og store dele af handelen. 
Alle sociale lag boede side om side. Det er der skrevet meget om; et 
eksempel er den fængslende beretning om byen bygget op omkring 
biografien af en engelsk politimand, som arbejdede i det politikorps, 
der betjente The international Settlement, forfattet af Robert Bickers: 
Empire made me. An Englishman adrift in Shanghai (2003). 

Shanghai i tyverne og trediverne er i dag intimt forbundet med forestil-
lingen om et kinesisk gangstermiljø, et hektisk natteliv, spillebuler og 
bordeller, lettjente penge, kriminalitet, likvideringer og en udsvævende 
nyrig klasse, og det billede indeholder vist nok meget rigtigt. Der boede 
efterhånden mere end tre millioner mennesker i byen eller lige så man-
ge som i Danmark. Den såkaldt Grønne Bande kontrollerede Shanghais 
underverden, som et korrupt politi stod magtesløs overfor, og næppe 
nogen, som drev forretning, kunne undgå at forholde sig til denne mafi-
aorganisation. Det gjaldt også en almindelig forretningsmand som Yuan 
Zhongfu. Livet var hårdt i byen, og Van erindrede at have set likvide-
ringer på åben gade. Også kidnapning og drab af gidsler, hvis løsesum-
men ikke blev betalt, hørte til dagens orden. Der er næppe tvivl om, at 
nogle år i Shanghai gav en vis robusthed og en evne til at indstille sig 
på, at livet kunne medføre hastige forandringer.

Der boede i 1920’erne knap 500 for de flestes vedkommende ret unge 
danskere i Shanghai. Omkring 80 var au pair-piger, der arbejdede hos 
andre danske, mens de øvrige var ansat i danske eller udenlandske 

Det Store Nordiske Telegrafselskab lagde telegraflin-
jer fra Danmark til Kina, og i 1871 åbnedes forbindel-
sen mellem Shanghai og Nagasaki i Japan. 
Fotografi fra kontoret i Shanghai, cirka 1900. 
Gyldendals Billedarkiv
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handelskompagnier, drev egen virksomhed eller for nogles vedkommen-
de var beskæftiget i kinesiske offentlige institutioner, der spillede en 
stor rolle i den kinesiske infrastruktur, fx toldvæsenet, post- eller tele-
grafvæsenet, som i høj grad beskæftigede udlændinge. En kendt dansk 
forretningsmand i Shanghai var Vilhelm Meyer, der boede i byen 1905-
35 og drev firmaet andersen, Meyer og Company, men om Van eller 
hans far har truffet ham, vides ikke. Der kom også en del danske søfolk 
til Shanghai. i slutningen af 1920’erne anløb således knap 100 danske 
skibe årligt Shanghai, så Dannebrog var ikke ukendt på de kanter. Den 
danske tilstedeværelse var synlig, og derfor var det måske heller ikke 
helt så eksotisk, som man umiddelbart skulle tro, at Van kom til Dan-
mark, der hverken er eller var helt så lille og fattigt et land, som nogle 
gerne vil gøre det til. Danmark var repræsenteret af en generalkonsul 
og en konsul, og hertil kom altså ledere af datterselskaber eller filialer 
af store danske virksomheder samt en række andre fastboende dan-
skere, som i de første år var tilstrækkeligt mange til at bære en dansk 
kirkes aktiviteter. Der var nemlig i årene fra 1927 til 1933 en dansk kirke 
og en lille dansk menighed i Shanghai, hvor de danskere, som var ud-
stationeret af ØK eller Store nordiske, kunne komme. Det ændrede sig 
i begyndelsen af 1930’erne. En del danske tog hjem, og uoverensstem-
melser omkring præsten, senere professor n.H. Søes forpligtelser, førte 
til kirkens lukning.
 
Det nye republikanske Kina kom i virkeligheden til at bestå af to 
dele med hver sin styreform. På den ene side var der den store 
del af Kina, som i de år beherskedes af såkaldte warlords, militære 
ledere, som for kortere eller længere perioder opretholdt kontrol-
len over forskellige territorier. På den anden side var der de byer, 
som i kraft af traktater var åbne for udlændinge, og hvor europæere 
og kinesere boede side om side, og som Shanghai hørte til. Her 
lå moderne banker, industrivirksomheder, universiteter og andre 
læreanstalter og uddannelsessteder. I disse byer var der ro og orden, 
som kontrasterede med usikkerheden i det øvrige Kina. Traktaterne 
med de fremmede magter var blevet påtvunget Kina, men de skabte 
samtidig basis for en økonomisk udvikling, som kom dem til gode, 
der bosatte sig i handelsbyerne. For en mand som Yuan Zhongfu var 

Europæisk dans dannede mode på caféerne i  
Shanghai, 1926. Bettmann/CORBIS
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det netop mulighederne i en by som Shanghai, der skabte hans leve-
fod og gav den kontakt med udlændinge, som også var baggrunden 
for, at sønnen blev sendt til Danmark. Yuan Zhongfu var en af dem, 
som havde taget det nye og moderne uddannelsessystem til sig, og 
som var i stand til at udnytte de muligheder, kontakten med Europa 
gav. En driftig mand, som både kunne begå sig blandt europæerne 
og samtidig havde en forankring i Kina og landets kultur, kunne 
drive det vidt. Vi ved ikke nok om Vans far til at kunne tegne et 
helt præcist portræt af ham og hans tankegang, men vi går næppe 
meget galt i byen, når vi som her formoder, at han som tilhørende 
eliten inden for handel og industri var med til at vælge egne re-
præsentanter til byrådet, gik ind for nye uddannelsesprincipper og 
fulgte godt med i de økonomiske konjunkturer ved at læse de aviser 
og tidsskrifter, der begyndte at udkomme i Shanghai – og i det hele 
stod som fremsynet. Der opstod i de år en ny form for selvbevidst-
hed i de ledende klasser, hvilket også førte til udviklingen af både 
en moralopfattelse, der havde at gøre med at tage sig af de svage, 
og en ansvarsbevidsthed over for lokalsamfundet, som var af stor 
betydning i et land, hvor staten stod så svagt. Eller med et moderne 
ord, det handlede om udviklingen af civilsamfundet. Shanghai var de 
store kontrasters by. Her grundlagdes også i juli 1921 et lille kom-
munistparti bygget på en eller anden form for marxistisk-leninistisk 
ideologi inspireret af både russiske anarkister og Den Russiske Re-
volution. En af partiets grundlæggere var den 25-årige Mao Zedong, 
som i 1923 bosatte sig i Shanghai.  

Van boede i Shanghai i en halv snes år fra begyndelsen af 1920’erne til 
1935 afbrudt af et ophold i Japan. Han tilbragte således ikke hele sin 
ungdom i Shanghai. Engang efter 1930 blev han sendt på skole i Japan, 
der stod som et moderne velfungerende samfund, en kineser kunne 
lære meget af at kende. Den unge Van havde allerede lært engelsk, 
og nu skulle han altså i skole på japansk. Det nærmere forløb af dette 
ophold, dets længde og udbyttet af det fortaber sig imidlertid i uvished. 
Van kunne senere fortælle om hård disciplin og lærere, der misbrugte 
eleverne, og han erindrede også, at der blev ballade, da han sammen 
med nogle kammerater tændte en primus på et værelse for at lave 
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mad. Om det nu var årsagen til, at han kaldtes hjem igen, ved vi ikke 
med sikkerhed. Vans pasfoto fra begyndelsen af 1930’erne viser ham 
i japansk skoleuniform, men tiden i Japan var ikke noget, han senere 
underholdt om. Hvad det nøjagtige formål var med, at Van blev sendt 
netop til Japan ved vi ikke, ud over at vi kan gå ud fra, at faderen 
åbenbart mente, at han dér kunne lære noget om det moderne sam-
fund, sådan som han selv havde gjort. Samtidig begyndte Japan imid-
lertid at vise aggressive tendenser, og i 1931 besatte Japan Manchuriet. 
Disciplinen på en japansk skole har næppe heller fejlet noget, så der 
kan være mange grunde til at tro, at et uddannelsesophold i Japan på 
det tidspunkt har været en oplevelse, man gerne ville fortrænge.  

I Hangzhou havde Van allerede som stor dreng hjulpet sin far med at 
transportere æg fra opdrætsfabrikken ud til de mange små landbohjem, 
der stod for den videre proces med udklækningen af æggene til larver. 
Æggene lå i små stofposer i æsker af papir, og transporten foregik 
med rickshaw. Van kendte derfor Hangzhous omegn bedre end mange 
andre. Efter uddannelsen i Japan havde han nået en alder, hvor det 
var naturligt, at han begyndte at være med i faderens forretninger. En 
af Vans erindringer fra Shanghai var en bryllupsfest i begyndelsen af 
1930’erne, hvor hans egen far optrådte i brudens fars sted. Brudens 
far havde været en velhavende skibsreder og klient hos faderen, men 
han var blevet myrdet efter en kidnapning, og Yuan Zhongfu var trådt 
i hans sted ved ceremonien. En af bryllupsgæsterne var den beryg-
tede Du Yesheng, som var en af lederne af et af Shanghais hemmelige 
selskaber, den allerede omtalte Grønne Bande, Shanghais kendteste 
forbryderorganisation.

Yuan Zhongfu havde et vidtstrakt kontaktnet i den internationale 
verden i Shanghai. En af hans kontakter var det danske firma ØK, som 
aftog sojakager fra en af de mange virksomheder, Yuan var juridisk 
rådgiver for. Netop forbindelsen til ØK blev for Van et første møde med 
danske forretningsmænd. Og det blev også netop ØK, der blev udslags-
givende, da Yuan Zhongfu begyndte at overveje, om ikke sønnen ville 
have godt af endnu et ophold i udlandet. En søn af en kinesisk bekendt 
i ØK havde været på Den Internationale Højskole i Helsingør og haft 
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gode erfaringer. Det var måske ikke så meget, man konkret vidste om 
Danmark i Shanghai, men forlydendet om, at det var et landbrugsland 
på et avanceret niveau, og at man dér kunne lære en del om netop 
moderne landbrug og andelsbevægelsen, var nået til Kina. 

En fætter til Van, Shinan Zhou, har en beretning, som kommer 
lidt tættere på omstændighederne i forbindelse med Vans rejse til 
Danmark. Fætteren omtaler Vans far som Er Jiu, der betyder ”anden 
onkel”, Vans far var jo broder nummer to af en stor børneflok:

”I 1934 kom en af forretningsforbindelserne fra Lide Co. og fortalte Er 
Jiu, at der var mulighed for at sende to unge til Danmark for at studere. 
Han var meget interesseret i det, da Danmark var berømt for sit avance-
rede landbrug, og Kina også er et stort landbrugsland. Det var en god 
mulighed for at lære noget fra andre lande. Han sendte for det første 
et brev til sin ældste søn Sai-Chiu i Japan og bad ham om at komme 
hjem for derefter at rejse til Danmark. For det andet kom han hjem til 
mine forældre for at få mig med på turen. Min fader syntes, at det var i 
orden, men min mor var ikke glad for idéen. Hun syntes, at det var for 
langt at rejse til sådan et lille land, som ingen betydning havde. 
 En vinteraften kom fætter Sai-Chiu hjem fra Japan. Er Jiu tog ham 
med til os. Er Jiu bad min far forudsige hans skæbne og fremtid, det 
var fars måde at slappe af på dengang. Jeg kan huske, at resultatet 
blev, at fætter Sai-Chiu ville blive en stor forretningsmand, når han kom 
op i alder. Det var rigtigt sagt; da Daloonfirmaet blev berømt blandt ver-
dens fødevareproducenter, var Sai-Chiu over fyrre. Samme dag beslut-
tede min mor, at jeg ikke skulle med til Danmark.”

Van kom således til at rejse alene, da opholdet i Danmark i 1935 blev 
en realitet.
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Med dette pas indrejste Van i 1935 til Danmark. På 
billedet er han iført en japansk studenteruniform. I 
passet er indskrevet en opholdstilladelse i to år, som 
senere blev forlænget flere gange. 
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Den danske model

I den kongfuzianske tankegang spiller begreber som loyalitet og at 
optræde som forbillede for andre en afgørende rolle. Det er ikke ved 
tvang, men ved det gode eksempel, at man får andre med sig og med-
virker til fremskridt, og det er ved åbenhed over for det gode forbillede, 
at man udvikler sig selv og bliver i stand til at gøre noget for andre. Da 
Van i 1937 efter et par års ophold i Danmark skulle besvare spørgsmå-
let, hvorfor han var kommet netop til Danmark, tog han udgangspunkt i 
denne tankegang. Han skrev om det i Askov-Bogen 1936/37 efter afslut-
ningen af sit højskoleophold. Om formålet med besøget i Danmark har 
stået ham lige så klart i begyndelsen, ved vi ikke. Men opholdet blev 
meget målrettet netop med henblik på den erfaring, han skriver om i 
sit første forsøg på dansk: 

”Ude i verden er Danmark jo bekendt for sit udmærkede landbrug; der-
for er det af interesse for os at gøre bekendtskab med det. Den kinesi-
ske regerings statistisk viser, at 80-85 % af Kinas befolkning direkte eller 
indirekte er beskæftiget ved landbruget. Det vil sige, at bondestanden 
er den betydeligste klasse i det kinesiske samfund, dens kår har indfly-
delse på hele landets økonomi og sikkerhed; derfor gælder det først og 
fremmest om at få den kinesiske landmands daglige levevilkår forbedret 
for derigennem at rejse hele landet til en ny blomstring.”

Van berettede derefter om Kinas dramatiske historie i nyere tid, om 
Japans besættelse af Manchuriet, om naturkatastrofer og om dårlig 
organisering af landbruget med undertrykkelse af landboerne under 
rige jorddrotter. Det fremkaldte en krise, der er ”som en torden over en 
sovende menneskehed”. Van fortalte: ”Dygtige unge mænd rejste ud til 
landsbyerne for at opmuntre indbyggerne til at kaste byrderne af sig 
og gennem oplysning blive frie.” Der er næppe tvivl om, at Van med de 
”dygtige unge mænd” tænkte på kommunisterne og deres bestræbelser 
på at få tag i landbefolkningen. Og han fortsætter: 

”Også regeringen indså nødvendigheden af at indføre andelsbe-
vægelsen, oprettede landmandsbanker for at omdanne landets 
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økonomiske system, oprettede folkeskoler for at sprede oplysning 
om bedre anvendelse og udnyttelse af landet og produktionen i 
Nordvest-Kina. Men til et sådant kæmpearbejde manglede Kina jo 
erfaring; vi trænger til gode forbilleder og evnerige menneskers 
vejledning; uden det kan vi ikke gennemføre de krav, der i øjeblik-
ket stilles til os – vi må låne et kompas at styre efter nu, selvom 
kompasset jo er opfundet i Kina. Vi må lære af fremskridtslande som 
Amerika, Rusland, Danmark osv. Dog, det, det gælder om for Kina, er 
ikke hastigt at få indført et storbrug og de meget moderne redska-
ber til et sådant. Vort løsen er smådrift og husmandsbrug, og det, 
vi har brug for, er mindre landbrugsmaskiner, passende til sådanne 
småbrug. Vi savner ikke ren videnskabelig teori, men færdighed i 
praktisk og rationelt arbejde. Vi behøver ikke at skyde ansvaret for 
denne vor genopbyggelse af landbruget ind under staten, den skal 
kunne gennemføres ved et samarbejde, ved en fælles forståelse, 
hvorigennem der kan skabes organisation, en organisation, der kan 
blive et sundt led i det system, der kan blive værdigt til samarbejde 
med andre af jordens betydelige kulturlande.
 Det vi har brug for, findes hverken i Amerika eller i Rusland, men 
i Danmark. Allerede i det 19. århundrede havde Danmark udført sin 
reformopgave: hoveriets og tiendens opløsning, hartkornskatternes 
forsvinden, oprettelse af husmandsbrug osv. I alt dette har Kina det 
bedste forbillede til det kinesiske landvæsens genopbyggelse.”

Og om det aktuelle billede af Danmark i Kina skrev han:

”I de seneste fem år har Danmark da også været meget omtalt i Kina. 
I blade, tidsskrifter og foredrag ser og hører man Danmarks navn. Kina 
respekterer og modtager ydmygt verdens bedste, derfor rejste jeg hertil 
for at studere, og mange af mine landsmænd vil gerne besøge det yn-
dige, fredelige land i Norden.”

For den ældre Van var det helt åbenbart mødet med et så anderledes 
samfund, kendskabet til almindelig oplysning på højskolerne og oplevel-
sen af fællesskabet i andelsbevægelsen, der stod som vigtige erfaringer 
fra de første år i Danmark. Og det var måske også noget i den retning, 
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der foresvævede Vans far, Yuan Zhongfu, da han besluttede, at hans 
søn ville have godt af en tur til Europa med Danmark som mål. Det var 
ikke et emne, som var til forhandling. Faderen mente, at Van ville have 
godt af en sådan rejse, og så var den sag afgjort. 

Når man kender til det internationale liv i Shanghai og den danske re-
præsentation dér og sammenholder denne forståelse med Yuan Zhong-
fus driftige personlighed og iver efter at udvikle Kina, er det slet ikke 
så forunderligt eller eksotisk endda, at han sendte sønnen til Danmark. 
Hvis alt var gået som planlagt, ville Van være kommet hjem et par år 
efter med nyttig viden om mekaniseret landbrug, og han ville blot have 
været en af mange kinesere, der i de år søgte uddannelse uden for Kina. 

Men vi er endnu i året 1935, og Van var 23 år gammel. Planen var, at 
Van skulle være af sted i to år for så at komme tilbage og fortsætte sit 
arbejde på faderens virksomheder. Det kom til at gå anderledes. Begi-
venhederne i Kina og i verden udviklede sig på en sådan måde, at de 
to år blev til 37 år. Van genså aldrig sin fader eller den verden, som han 
forlod, og faderens virksomheder forsvandt som ofre for krig og senere 
kommunismen, der ikke viste megen forståelse for betydningen af den 
indsats, netop mænd som Yuan Zhongfu havde gjort for et nyt Kina.
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Ældre kort over Kina med provinsen Zhejiang i det syd-
lige Kina, der viser placering af Vans to byer Hangzhou 
og Shanghai.

Shanghai

Hangzhou
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Ankomsten

Rejsen til Danmark foregik med skib fra Shanghai til Tianjin, derfra 
til Beijing og med tog til Harbin i Manchuriet og fra Harbin med Den 
Transsibiriske Jernbane til Moskva. Herfra gik turen til Berlin, hvor der 
blev tid til både at tage billeder af bygninger og opleve pesten over 
Europa i form af et optog med hagekorsbærende demonstranter. Rejsen 
tog et par uger, og København blev altså ikke Vans første møde med 
Europa.

Van steg af toget fra Berlin på Københavns Hovedbanegård den 25. 
marts 1935. Et fast holdepunkt var ØKs hovedsæde, og her begav han 
sig straks hen. Faderen havde arrangeret det sådan, at udbetalingen af 
de penge, som Van modtog hjemmefra, skete gennem ØK. Derfra gik 
turen til det kinesiske gesandtskab i Hellerup, hvor han også var ven-
tet. Han indkvarteredes på Parkovsvej hos fru Bredsdorff, som havde 
forbindelse med ØK. Mødet med den danske hovedstad blev positivt. 
Van fortæller selv, at han var begejstret for turen op ad Strøget, over 
Kongens Nytorv, og hvad han ellers så i byen i de første uger. 

Men det var ikke meningen, at tiden skulle bruges på sightseeing i 
Wonderful Copenhagen. Gennem ØK var arrangeret et ophold på en 
gård i Nordsjælland nær Gilleleje, hvor han kunne få et første indtryk 
af, hvad moderne landbrug var. Gården hed Lundebakkegård og ejedes 
af Asger Lundebak, der hørte til Den Lutherske Mission, som har en 
stærk position der på egnen. Det fik nu næppe større betydning for 
Van, hvis erindring især var, at der skulle spredes møg, og at det lugte-
de. Det glemte Van ikke. Der var trods alt en vis distance fra livet på de 
bonede gulve i Shanghai til en dansk bondegård, og selvom Shanghai 
næppe kunne prale af at være jordens reneste sted, så var der en noget 
anden duft. I øvrigt var Van ikke alene, en anden kineser var med ham. 
Hvem det var, ud over at han hed Lin, har ikke kunnet opklares, og 
heller ikke, hvad han egentlig skulle i Danmark. Men der var da i hvert 
fald nogen at tale kinesisk med på et tidspunkt, hvor dansk må have 
virket som et overvældende anderledes og svært sprog.

 II. DANMARK
Under sit korte ophold i Berlin i marts 1935 mellem to 
tog nåede Van at indfange den særlige politiske stem-
ning, der skabtes, når det nazistiske korps SA under 
trommehvirvler gik gennem byen.  

Modstående side:
Van fik mulighed for at studere dansk landbrug på 
nærmeste hold. Han var flere gange i praktik på dan-
ske bondegårde. Billedet stammer fra 1936, hvor Van i 
en periode boede på Blangstedgård ved Odense.
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Under opholdet på Lundebakkegård kom Van i kontakt med en præst, 
som inviterede ham til at deltage i et møde om Kinamissionen i KFUMs 
bygning i København. Mødet forløb som en præsentation af Kinas fat-
tigdom og behovet for kristen mission, således at kineserne kunne til-
egne sig vestlig civilisation. Van erindrede hele livet, hvordan han uden 
at være orienteret på forhånd blev udpeget som eksempel på, hvad 
civilisation og kristendom kunne udrette i retning af at afrette kinesere, 
hvis blot missionen fik de fornødne midler at virke for. Van, som ikke 
var kristen, var godt gal i hovedet over at blive misbrugt på den måde, 
og også over, at der blev tegnet et skævt billede af, hvad der egentlig 
skulle til for at sikre mere velstand i Kina, og han havde siden et horn i 
siden på alt, hvad der smagte af mission.

Selvfølgelig stødte man som helt fremmed på fordomme. Danskere 
vidste ikke ret meget om kinesere ud over, at der er mange af dem. Na-
poleon er citeret for engang at have sagt: ”Quand la Chine s’éveillerat, 
le monde tremblera” – ’når Kina vågner, vil verden komme til at skælve’. 
Som situationen tager sig ud i begyndelsen af det 21. århundrede, vir-
ker disse ord profetiske, men det var ikke en tanke, som passede Van, 
og han tog overalt, hvor han kunne komme til det, afstand fra tanken 
om den gule fare, som truede verden og verdensfreden. For ham var og 
blev Kina en fredelig nation, der hverken i kraft af størrelse, handels-
talent eller råstofrigdom ville kunne true Vesten: ”Nej, det Kina vil, er 
at bygge verdensfreden,” sagde han, og han tilskrev de kongfuzianske 
idealer om moral, harmoni, menneskelighed og retfærdighed en så stor 
betydning, at han mente, de ville styre Kinas politiske udvikling. Om 
det er rigtigt eller ej, vil tiden vise. Herom gælder som om så meget 
andet, der har med Kina at gøre, det allerede citerede, som Zhou Enlai 
sagde om Den Franske Revolution, at det er for tidligt at udtale sig om 
dens betydning. 

Van i 1935 på Lundebakkegård.
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Den Internationale Højskole

I maj samme år begyndte en ny fase i opholdet, da Van kom til Den 
Internationale Højskole i Helsingør for at deltage i to måneders sommer-
kursus som introduktion til opholdet i Danmark. Institutionen var grund-
lagt i 1921 af Peter Manniche, som Van oplevede som leder af højskolen. 
Manniche havde været i Kina og besøgt Shanghai i 1934. Om Van eller 
hans far har mødt ham der, ved vi ikke. Vi ved kun, at Van var glad for 
sit højskoleophold, og at man dér fik et positivt indtryk af ham. Mål-
sætningen var at bidrage til international forståelse ved at samle men-
nesker fra forskellige indbyrdes ofte fjendtlige lande i en dansk højsko-
letradition. Omgivelserne var dengang beskedne, men atmosfæren var 
international, og Van faldt godt til. Skolen tilbød en lang række kurser i 
både internationale forbindelser, arbejderbevægelsen, sociologi, sprog, 
naturvidenskab og tidens politik. De store spørgsmål drejede sig om de 
to ideologier kommunisme og nazisme, som Van her for første gang blev 
fortrolig med i en europæisk sammenhæng. Van delte værelse med en 
anden udlænding, om hvem han senere kun erindrede, at han var enten 
afrikaner eller afroamerikaner. Skolen var i øvrigt i de år kendt som ret 
”rød”, og der var mange arbejdsløse elever og elever med kommunisti-
ske sympatier. Et andet område, hvor Den Internationale Højskole var 
på forkant med udviklingen, var med hensyn til en tolerant holdning 
til mandlige studerendes besøg på de kvindelige studerendes værelser. 
Netop i 1935 var der en del brydninger internt på skolen, så Vans besøg 
faldt på et tidspunkt, hvor diskussionslysten var stor.

Van var fra Kina fortrolig med kommunismen, og den unge mand kunne 
på det tidspunkt næppe heller frasige sig en vis sympati for en ideologi, 
der havde solidaritet med landets fattige som program, og som ligesom 
han selv så det som den vigtigste opgave at hæve levestandarden på 
landet i Kina. Han erindrede også senere, at der på højskolen var andre 
tilhængere af kommunismen, der var interesseret i forholdene i Kina.

Hjemme i Shanghai var faderen selvfølgelig ivrig efter at høre nyt fra 
sin søn. Han ville gerne høre, om Van havde fået penge, 200 yuan, 
hjemmefra, hvordan det lå med synet på fremmede studerende i Dan-

Den Internationale Højskole i Helsingør blev grund-
lagt i 1921 af Peter Manniche. Her tilbragte Van 
nogle måneder i 1935. Opholdet her blev hans første  
møde med dansk højskolekultur i den særlige inter-
nationale udgave. 
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mark, om han kunne lære andet end sprog, og hvordan det gik med 
at komme på Den Internationale Højskole fra 1. maj. Penge er ikke et 
problem lige nu, skriver faderen, det koster alt sammen, det vigtigste 
er:

 ”… jeg vil være tilfreds, hvis du studerer seriøst og hårdt. Det er, hvad 
jeg forventer af dig”.

Direktøren

Kinas generalkonsul i Danmark var i årene 1930-50 H.O. Lange, stifteren 
af Nordisk Fjer. Virksomheden, der grundlagdes i 1901 i Svendborg, 
importerede fjer fra bl.a. Kina, hvor der var oprettet et datterselskab. 
Lange havde selv opholdt sig i Kina i længere perioder og dér truffet 
Yuan Zhongfu, som selvfølgelig inden afrejsen havde henvendt sig til 
generalkonsulen i anledning af sønnens studieophold i Danmark. Van 
havde en fornemmelse af, at det ikke rigtig huede generalkonsulen, at 
han havde opholdt sig på en højskole, som kunne antages at have so-
cialistiske sympatier, men det ødelagde nu ikke Langes positive indtryk 
af Van. Bekendtskabet med Lange blev en vældig støtte for Van i de 
kommende år, hvor tingene som bekendt også tog en anden udvikling 
end oprindelig forudset.  

I Shanghai handlede det om handel og industri. Men i Danmark var det 
altså landbrug, som kom til at stå i centrum, og gennem H.O. Lange 
arrangeredes et nyt praktikophold på en gård. Denne gang var det på 
en gård i Priorskov på Lolland, hvis forvalter havde været missionær i 
Kina. Van var betalende gæst med en vis forpligtelse til at yde en fysisk 
indsats i bedriften, der beskæftigede mange polske gæstearbejdere. 
Disse hang rigtigt i og havde det hårde arbejde. Hovedudbyttet for 
Van ud over oplevelsen af et helt andet samfund var nok mødet med 
en landbrugssektor i en overgangsperiode, hvor folkeholdet endnu var 
stort, men hvor en mekanisering var begyndt at sætte ind. Van fik såle-

Fra Nordisk Fjers hovedsæde ved Langelinie i Køben-
havn.
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des indsigt i nye landbrugsmaskiner, som var ukendte i Kina. 
På en eller anden måde var Vans interesse for landbrug imidlertid 
blevet vakt. Meget tyder på, at Vans fader mente, at et par år på egen 
hånd ville være godt for sønnen, der ikke var tilstrækkelig moden til at 
overtage faderens virksomheder, således at opholdet i Danmark nok så 
meget var ment som en tænkepause, hvor den unge mand kunne finde 
sig selv. Men der var også en tanke bag, som havde noget at gøre med 
behovet for reformer af landbruget i Kina, og hvis det var meningen, så 
lykkedes også det, for Van fik en ægte interesse for landbrug og land-
brugsprodukter, hviklet i høj grad kom ham til gode i hans egen senere 
virksomhed. I hvert fald talte han om sin interesse for landbruget med 
fru Bredsdorff i Gentofte, hvor han lejede værelse under sit ophold i 
København, også efter opholdet på Priorskov. Spørgsmålet var, hvordan 
Van kunne komme videre. Det spørgsmål ledte helt naturligt til overve-
jelser, om det måske var en idé at lære dansk, da hverken kinesisk eller 
engelsk i sagens natur var udbredte sprog blandt danske landmænd. 
I første omgang havde fru Bredsdorff for Van søgt kontakt med den 
kendte sønderjyske Ladelund Landbrugs- og Mælkeriskole, hvor der var 
gode muligheder for at lære om mejeridrift, men en henvendelse havde 
givet negativt resultat, da man ikke der ville optage en udlænding, som 
ikke kunne dansk. Fru Bredsdorff støttede ham derfor i ønsket om at 
lære dansk. Van huskede, at husets søn Elias Bredsdorff ikke mente, 
at det var umagen værd, når opholdet trods alt var planlagt for en så 
relativ kort periode, at det næppe var muligt at lære at beherske dansk 
ordentligt, mens Bredsdorff langt senere skrev, at det var Van, som 
mente, at tiden var for knap til dansk. Men den version holder nu nok 
ikke, for Van kom hurtigt i gang med dansk. Elias Bredsdorff blev se-
nere en kendt nordisk litteraturforsker og boede i mange år i England. 
Han og Van mistede forbindelsen med hinanden efter opholdet hos 
moderen, og først langt senere, i 2000, mødtes de igen, og Van kunne 
invitere Bredsdorff på en rejse til Kina. 

Næste etape på vejen blev herefter et ophold på Fyns Stifts Husmands-
skole, hvis leder var en markant personlighed, Jakob E. Lange, far til 
den senere professor og folketingsmand Morten Lange, som Van også 
mødte her. Så det blev altså Fyn, hvor man ikke var bange for, at spro-
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get skulle blive en barriere. Van blev en af 69 elever på husmandsskolen 
i oktober 1935. Tiden indtil nu var bestemt ikke spildt, og det blev den 
heller ikke i det kommende år på skolen, hvor Van erindrede, at man 
var én stor familie. Og så kunne han også huske, at når man som ud-
lænding blev boende lidt ud over sæsonen, så kom belønningen i form 
af søde piger, som skulle på husgerningsophold. Det var en side af til-
værelsen, som Van bevarede et godt øje til langt op i årene. Her mødte 
han husholdningseleven Ragnhild, der senere blev præstekone, og hun, 
hendes mand, pastor Viggo Skovmand, og Van blev venner for livet.

Efter opholdet på husmandsskolen kom Van på ny i praktik på en gård, 
denne gang Blangstedgård ved Odense. Herfra huskede han især, at 
han boede lige op ad hestestalden, og at han, da han en dag spurgte 
gårdejeren, om han ikke kunne få et andet værelse, fik svaret, at det 
nu engang hørte med til et uddannelsesophold på landet at bo på den 
måde. 
 Van havde naturligvis ikke kastet sig over praktisk gårdbrug uden 
at konsultere faderen først, og måske mente faderen ikke, at det var 
helt fint nok, men han var enig:

 ”Praktik giver dig praktiske færdigheder, og vores land savner for tiden 
mennesker, som har praktisk erfaring, så du vil stå i en fordelagtig posi-
tion med hensyn til arbejde, når du kommer hjem til Kina.” 

Samtidig beretter faderen, at han i princippet gerne vil finansiere et 
længere teoretisk studium. På den anden side er hans økonomiske 
situation lige nu ustabil, så det kan hænde, at sønnen må hjem og finde 
arbejde, men det skulle med den praktiske uddannelse, han allerede nu 
havde fået i Danmark, altså heller ikke være et problem.
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Aksel Olsen

Det hævdes, at Kolding engang kaldtes ”Lille Booskop” efter den hol-
landske by, som er kendt for sine planteskoler. Det står i hvert fald at 
læse på internettets præsentation af den geografiske have i Kolding, 
som er en stor botanisk have anlagt efter geografiske kriterier og med 
netop kinesiske træer og buske som en af attraktionerne. Haven grund-
lagdes i 1917 af Aksel Olsen, hvis far, Thomas, var grundlæggeren af 
flere generationers planteskoledynasti. Aksel Olsen var født i 1887 og 
dermed betydeligt ældre end Van. Han var udlært som gartner i Dan-
mark og Tyskland, da han begyndte sin virksomhed med erhvervelse af 
et areal på 14 tønder land kaldet ”Sibirien” mellem Vonsild og Tved på 
Koldingegnen, som han plantede til med vækster fra hele jorden. Aksel 
Olsen havde en lille gruppe elever på sin skole, og her havde Van fået 
mulighed for at opholde sig en tid som en del af sin uddannelse. Det 
blev et af højdepunkterne. Han sluttede et livslangt venskab med Aksel 
Olsen, der døde som 95-årig i 1982, og af ham lærte han virkelig noget 
om planter, som han fik nytte af siden. Aksel Olsen havde importeret 
mange træer og buske fra Kina, og han var en berømt rododendron-
specialist, som endda fik en art opkaldt efter sig. 

Aksel Olsen havde aldrig været i Kina, men udgav i 1930 bogen 
Op ad Chinas blaa Flod, som skildrede Kinas flora så livagtigt, som 
havde han været der, og selvom det ikke var tilfældet, så vidste han 
så meget, at han og Van i enhver henseende kom på bølgelængde.

Van fortalte 1937 i Askov-Bogen om Aksel Olsen:

 ”Jeg kender også flere studerende, der ofrer meget på indgående 
at søge kendskab til og oplysning om det uhyre Kina. En af dem er 
gartner Aksel Olsen, Kolding. Han har aldrig været i Kina og har dog 
større teoretisk kendskab til Kinas geografi og folkekarakter end jeg. 
Han har meget sympati for og forståelse af Kinas nuværende situa-
tion. Han mener, at Kina har sin styrke, sine muligheder for at kunne 
gennemleve krisen, i sin gamle kultur, i sine mange års erfaring.” 

Aksel Olsen (1887-1982), gartner og planteskoleleder. 
I 1917 grundlagde han planteskolen Brændekjærhøj i 
Kolding. Og i 1925 tog han initiativ til at oprette en 
geografisk botanisk have. Her ses han tv. sammen 
med en journalist i begyndelsen af 1930’erne.
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Fra Vans tid hos Aksel Olsen stammer et brev til en Lao Huang. Van 
skriver her, at Aksel Olsens planteskole er som ”et paradis”, og at Aksel 
Olsen behandler ham ”som sin egen bror”, og at Aksel Olsen ved så 
meget om Kina, at han ikke finder Vans måde at optræde på mærkelig.

Van havde nu besøgt Den Internationale Højskole, været i praktik på 
danske landbrug, gået på husmandsskole og besøgt en avanceret plan-
teskole, så tiden var blevet godt udnyttet. Van havde virkelig fået et 
indtryk af 1930’ernes Danmark med en vis overvægt af indtryk fra lan-
det, men Danmark var jo endnu et landbrugsland, og den side af livet i 
Danmark vidste han i hvert fald mere om nu end mange danskere. Han 
havde også allerede mødt en række markante personligheder, som var 
med til at forme hans indtryk af danskerne. Nogle af dem, blandt andet 
Aksel  Olsen og hans familie, blev venner for livet. Tilbage var nu godt 
et halvt år af de oprindeligt planlagte to års ophold, og den tid ville 
Van bruge på et rigtigt dansk højskoleophold på Askov Højskole ved 
Vejen i Jylland. 

Op ad Kinas blå flod

Aksel Olsen havde som nævnt aldrig været i Kina, men hans indlevel-
sesevne var stor, da han skrev sin beretning om Kinas planter i form af 
en fiktiv rejseberetning. I dag er vi ofte skeptiske, når forfattere giver 
sig ud for at have været et sted, når de ikke har været der, men det er 
svært ikke at lade sig fange ind af Olsens livagtige beretning, når han 
skildrer sin ”rejses” strabadser:

”Vi lægger nu først Mærke til, at Bære stængerne har gnavet dybe Furer 
i Bærer nes Skuldre, som er fulde af gamle Ar, og hos den yngste, en 
ganske ung Fyr, sidder Skuld rene i blodigt Kød. Mr. Scot fortsætter: 
’Chinas Arbejdere faar ikke dagligt Brød smertefrit; men naar de ikke 
er blevet Bol scheviker, tænker de ikke paa, at det kan være anderledes; 
jeg har altid haft den højeste Respekt for deres Tapperhed. Bærernes 
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taknemlige Blikke er os Løn nok for Van dringens Møje i den lumre, 
stille Morgen stund. Ogsaa Para plymændenes lukke de Ansigter klarer 
op. De kommer i munter Passiar, og vi skønner, de taler om os i deres 
egen Dia lekt og paa en ikke uvenlig Maade. ’Uti dig Blødsødenhed og 
Eftergivenhed under graver Respekten,” siger Mr. Scot, ’men at holde de 
indfødte under Pisken, som Rejsebøger alt for tit tilraader, er at opho-
be Sprængstof; man kommer længst med det gode; vi er alle Menne-
sker, og Kine sere er ikke ringere end Europæere; den Dag Livet staar 
paa Spil, har man lidet Gavn af Folk, man har holdt under Pisken’. Lidt 
senere kalder den ældste af Bærerne paa Mr. Scot og forhandler en Tid 
med ham. Mr. Scot oversætter for os, at Bærerne er betænkelige ved 
slet ikke at bære os, da de synes, de maa gøre noget for Løn nen, og de 
foreslaar, at vi skal lade os bære herfra og indtil et Stykke ind gennem 
Bjærg kløfterne, hvor de stejle Stier begynder. Det gaar vi ind paa, og 
under disse Forhold kan vi nyde Turen.
 Langsomt vugges vi i Bærestolene ind gen nem Labyrinter af vidun-
derlige Kløfter med sønderrevne, lodrette eller udludende Væg ge, fulde 
af Revner og Hylder og ofte i de mærkeligste fantastiske Former. Klip-
perne er overalt af Kalk. Flere Steder er der Dryp stenshuler, hvor gamle 
Drager siges at hvile sig, indtil deres Tid kommer, naar Landet er i stor 
Nød. Er Nøden ikke stor nok nu? Kan den blive dybere? Hvad mere skal 
der til end Krig med en frygte lig Nabo, Krig med sig selv, uafladelig 
Krig i mange Aar, mellem rivaliserende Generaler, mellem Politi og en 
utrolig Vrimmel af Røvere, mellem den gamle Tid og den ny Tid. De 
frelsende Dragers Tid maa være nær.
 Somme Steder snæv res Kløfterne ind, saa Bærerne maa gaa ned i 
Bækken for at kom me igennem. Andre Steder vider de sig ud til smilen-
de Dale med Landsbyer, Huse og lysegrønne Mar ker, badet i Morgen-
solen. Alle Planter drypper af Dug. Luf ten er mættet med den lifligste 
Duft af Roser, 2 Arter, Rosa Moschata og Rosa Banksiæ, som hæn ger 
ned fra Klipper ne lig lange, grønne Gardiner, overbroderede med Blom-
ster. Desværre er de for kælne for Danmark. Men vi skal snart finde 
nogle Roser, der er som skabte for vort Klima.“ 

Det smukke og stemningsfulde forsidebillede til 
Aksel Olsens bog fra 1930 om Kinas flora. Den 
er bygget op omkring en fiktiv rejse i Kina, hvor 
Aksel Olsen aldrig havde sat sine ben.
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Hjemme i Kina

Kinas historie er brutal. Det blev Europas historie i det 20. århundrede 
også, men da Van i 1930’erne kom til Europa, så det anderledes ud, 
selvom Van allerede i Berlin havde oplevet nogle af faresignalerne. Ver-
denskrigen lå nu flere år tilbage, og Danmark måtte på en besøgende, 
som kom fra Kina, virke som en fredelig oase. Det kunne være svært at 
se, at der egentlig var problemer. Van var kineser, og meningen med 
opholdet i Danmark var at ruste ham til at være med til at skabe det 
moderne Kina. Udviklingen i Kina forløb ikke i en retning, der gjorde 
en hjemvenden til Kina indlysende. Derefter tog det fat i Europa, og da 
der her blev fred, udbrød der borgerkrig i Kina, som endte med kommu-
nisternes sejr, og dermed var der ikke rigtig noget for Van at vende til-
bage til. Vans skæbne blev, om nogens, bestemt af ydre begivenheder, 
som han ingen indflydelse havde på. Det var alt sammen noget, som 
kom til at gøre et stort indtryk på ham, og som var med til at skabe 
hans helt særegne personlighed. 

Van var for ung til rigtigt at kunne have fået et indtryk af den mand, 
der stod som indbegrebet af det nye Kina efter revolutionen i 1911, 
nemlig dr. Sun Yat-sen. Han var hovedpersonen i den revolutionære 
liga, som satte revolutionen i gang i Kina. Van kendte ham natur-
ligvis og beundrede ham, og han anså ham formentlig i lighed med 
mange andre unge kinesere som det nye Kinas fader. Sun var i 1922 
flygtet til Shanghai, og der begyndte han i samarbejde med kommu-
nisterne en rekonstruktion af nationalistpartiet Guomindang. Partiet 
byggede på principper om nationalisme, folkets rettigheder og næ-
ring. Sun døde allerede i 1925, men i det moderne Kina hyldes han 
stadig som en af det nye Kinas grundlæggere, der ville holde sam-
men på rigets enhed. Anerkendelsen af Suns indsats kunne forene 
de stridende parter, og han ansås derfor af både nationalister og 
kommunister som en grundlæggende skikkelse i det nye Kina. Hans 
efterfølger blev Jiang Jieshi kendt som Chiang Kai-shek, som i 1927 
valgte at bryde med kommunisterne. 

Guomindangpartiet var nationalistisk og dermed modstander af den 

Sun Yat-sen (siddende) udpegede Chiang Kai-shek, 
stående, som leder af det indflydelsesrige Whampoa-
militærakademi. Foto fra åbningsdagen, 16. juni 1924. 
Scanpix
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stærke udenlandske indflydelse, som man især så personificeret i 
England og de engelske bosættelser i Kina. Et andet programpunkt var 
Kinas samling. I årene mellem 1925 og 1927 rykkede nationalisttropper 
frem og besejrede de lokale krigsherrer eller warlords. I 1927 nåede de 
Shanghai, hvor kommunistiske fagforeninger i april blev slået ned med 
hård hånd i samarbejde med Den Grønne Bande fra Shanghais under-
verden. Chiang valgte Nanjing som ny hovedstad i et land, som kun 
med store vanskeligheder kunne reddes fra opløsning. Herfra rykkede 
Chiang nordpå og erobrede Beijing, således at landet i 1928 i hvert 
fald på papiret fremtrådte som en national enhed. Den internt svage 
Guomindangregering havde store opgaver at løse. Bagmænd i Shang-
hai havde tjent formuer på at låne penge til regeringen i Nanjing med 
renter på omkring 20 %, og regeringen var stærkt involveret i forretning 
og i øvrigt præget af høje embedsmænds korruption, profitjagt og inef-
fektivitet. 

På den anden side var regeringen i Nanjing i perioden efter 1928 
det nærmeste, man i mange år kom en bestræbelse på at opbygge 
en sammenhængende stat, altså state-building. Set udefra fremstod 
den nye regering som moderne og villig til at gennemføre reformer 
af statsapparatet. Administrationen reorganiseredes, og der opførtes 
nye ministerialbygninger, der oprettedes selvstændige lovgivende og 
dømmende myndigheder og særlige afdelinger for kontrol af appara-
tet og uddannelse af embedsmænd. Lovreformer sattes i gang, men 
systemet havde også iboende svagheder, nemlig manglen på kvali-
tet i embedsmandskorpset og det administrative apparat.

Mest fatalt var dog nok det manglende blik for betydningen af, at 
levestandarden og livsvilkårene for landbefolkningen blev markant 
forbedret. Partiet havde siden 1927 defineret sig som antikommunistisk, 
men det stod, efter selv at have mistet sin revolutionære ånd, uden et 
egentligt socialt program, selvom man var opmærksom på behovet for 
reformer af ikke mindst landbruget. Chiang Kai-shek flirtede en over-
gang med fascismen i et forsøg på at rekonstruere partiet med stærk 
ledelse, og hans person kom til at stå mere og mere centralt som både 
partileder og statsleder. I realiteten var der tale om et diktatur. 

Den sidste kejser, Pu-yi, stående i bageste række i mid-
ten med briller, omgivet af familie og rådgivere. 
Fotografi fra omkring 1932. Da japanerne invaderede 
Manchuriet i 1931, stillede Pu-yi sig til rådighed som 
marionetkejser. Scanpix
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Japan havde i 1931 besat Manchuriet, og i 1937 angreb Japan selve 
Kina. nationalistpartiet stod nu med ansvaret for forsvaret af Kina. 
Regeringen havde haft kontakter med Tyskland, som dog foretrak en 
alliance med Japan. nationalisterne kæmpede mod japanerne i regulær 
kamp, mens kommunisterne organiserede guerillakrig blandt bønderne. 
Kystområderne og de større byer var besat af japanerne. Resten af lan-
det, det såkaldte frie Kina, var i princippet behersket af nationalistrege-
ringen. En mindre del af Kina var under kommunisternes kontrol. Den 
allierede blev herefter USa, som mere og mere involverede sig i Kina 
på nationalistpartiets side. 

Snart stod regeringen over for en dobbelt udfordring. På den ene 
side japanerne og på den anden side kommunisterne, der havde sat 
en ny kampagne i gang på landet. På længere sigt var det denne 
dobbelte front, som kom til at bestemme Kinas politiske skæbne. 
Nationalisterne svækkedes i kampen mod japanerne og førte en så 
konservativ politik, at mange især yngre intellektuelle mistede troen 
på regeringens evne til at gennemføre nødvendige reformer og der-
for gik over til kommunisterne. Nationalisterne viste sig heller ikke 
i stand til at fastholde magten i forhold til de lokale warlords, der 
stadig sad på magten i store dele af Kina. 

Da japanerne endelig var slået i 1945, stod kommunisterne stærkt, og i 
1949 fik de overtaget og kunne proklamere Kina som kommunistisk re-
publik. i virkeligheden havde nationalisterne langt det bedste udgangs-
punkt med amerikansk støtte og ved at have magten i de større byer, 
men trods det mistede Chiang Kai-shek ved en række fejlgreb magten 
til fordel for kommunisterne, der havde taget i store dele af landbe-
folkningen. i 1949 måtte nationalistregeringen flygte til Taiwan, hvor 
Guomindang etablerede sig som et nærmest diktatorisk system under 
Chiang Kai-shek. Her kan man stadig studere det kinesiske statsappa-
rat i de gamle former, men i dag med nyt demokratisk indhold.

alt dette kom Van til at opleve på lang afstand. Han var dog ikke uden 
efterretninger hjemmefra. Som en god søn stod han i et konstant brev-
vekslingsforhold med sin far hjemme i Kina. Selvom det tog ca. tre uger 

General Chiang Kai-shek, sandsynligvis foto-
graferet sidst i 1920’erne, efter kampagnen 
mod de nordkinesiske krigsherrer. 
Gyldendals Billedarkiv
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for et brev at nå frem, så var det faktisk muligt at holde regelmæssig 
forbindelse og spørge far til råds om vigtige anliggender. Der er beva-
ret en lang række breve, måske alle, fra faderen til Van. Vi kender på 
den anden side ikke indholdet af Vans breve til faderen ud over det, vi 
kan slutte af faderens svar, og det er undertiden ikke så lidt endda. Og 
gennem brevene kan vi også følge begivenhederne i Kina. Kun nogle 
af brevene er dateret, så der kan være nogen usikkerhed om tidspunk-
tet for afsendelsen. I det følgende er de forsøgt sat så nogenlunde i 
den kronologiske rækkefølge, der efter deres indhold synes at give den 
bedste mening.

Historien blev i korte træk den, at Japans angreb på Kina i 1937 betød, 
at faderen frarådede sønnens tilbagevenden det år, som det ellers var 
forudset efter to år i Danmark. Krigen trak ud. Anden Verdenskrig 
afbrød i årene 1940-45 forbindelsen til og fra Danmark, og da den var 
ovre, rasede borgerkrigen i Kina. Egentlig var der slet ikke nogen be-
slutninger at tage. Rejsen til Danmark blev en rejse for livet.

Askov

Van var opdraget i en kinesisk storby, men han kendte også livet på 
landet i Kina, og måske netop derfor forstod han kontrasten mellem 
livet i byen og livet på landet og betydningen af, at den kinesiske 
landbefolkning fik del i samfundsudviklingen og velstandsfremgangen. 
Hvis han ikke var klar over det, før han kom til Danmark, så blev det 
en af de store gevinster ved de første års ophold i Danmark, at han fik 
indsigt i de mekanismer, som havde været med til at sikre den danske 
landbefolknings uddannelse og dermed placering i samfundet. Det var 
en på mange måder unik historie, som i Danmark begyndte med hove-
riafløsning og ophævelse af stavnsbåndet i det 18. århundrede. Senere 
havde højskolebevægelsen sat gang i den folkelige oplysning, samtidig 
med at der i årene efter 1849 skete en afløsning af fæstet og overgang 
til selveje. Det havde skabt en selvbevidst og økonomisk velkonsolideret 

Askov Højskole, fotografi fra begyndelsen af 1930’erne.



52 DANMARK

bondestand, og det mente Van, at kineserne kunne lære noget af. Den 
gradvise og fredelige overgang fra et feudalt samfund med godsbesidde-
re og jordløse bønder til et moderne landbrugssamfund baseret på lig-
hed stod som et forbillede. Han så dengang, sagde han, paralleller mel-
lem det danske og det kinesiske samfund, og derfor mente han også, at 
den danske model var anvendelig i Kina. Han var måske noget influeret 
af kinesisk kommunisme, men grundlæggende troede han på evolution 
og ikke revolution. Kina var et landbrugsland, og udviklingen måtte ske 
gennem bønderne og ikke, som marxismen prædikede, gennem arbej-
derklassen, men Van havde også i sine første år i Danmark fået respekt 
for den danske arbejderbevægelse og de resultater, den havde nået. 

Kontrasten mellem det danske samfund, hvor bønder og arbejdere 
havde tilkæmpet sig rettigheder, og den så godt som ejendomsløse 
kinesiske bondestand og arbejderklasse, der måtte arbejde uden nogen 
form for social sikring under trussel om hungersnød, var enorm. Oplys-
ning måtte til, og for Van var det første skridt, at der var nogle blandt 
landets intelligentsia, som blev opmærksom på forholdene, vedkendte 
sig et socialt ansvar og begyndte at arbejde med oplysning på landet 
for ad den vej at kæmpe for bedre levevilkår. Det kunne lyde som en 
uoverskuelig opgave, men det var i virkeligheden den, som Van forbe-
redte sig på under sine første år i Danmark. Programmet kunne til dels 
lyde som kommunistisk inspireret, og det var også kommunisterne, som 
netop ved at få den tættere kontakt med landbefolkningen i sidste ende 
sejrede i kampen om Kina. Guomindangregeringen havde også et både 
nationalt, folkeligt og socialt program, men embedsapparatet var ikke 
effektivt nok, og i lang tid kom landets forsvar over for den japanske 
aggression til at lægge beslag på kræfterne.

Van levede borte fra den kinesiske hverdag, men han havde set, at 
nationalister og kommunister indtil bruddet i 1927 havde kunnet samar-
bejde, da begge i princippet var revolutionære partier, som ønskede et 
nyt samfund, og han havde stadig ikke opgivet drømmen om en frede-
lig udvikling som i Danmark, hvor fællesskabsfølelse, andelsbevægelse 
og højskoletanken havde været med til at skabe oplysning og velstand.
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At komme på højskole blev derfor for Van noget særligt. Det blev et 
praktisk møde med en tanke, som han havde hørt om, og som han 
mente kunne være af afgørende betydning for udviklingen i hans eget 
land. Grundtvigs fædreland var ikke en floskel, men en levende realitet, 
når man som Van kendte vilkårene i et bondesamfund, der ikke havde 
oplevet vækkelsen.

Askov Højskole var grundlagt i 1865 og stod som forbillede for andre 
højskoler. Skolen byggede på de grundtvigske tanker om oplysning og 
kristendom: ”Menneske først, kristen så.” Van blev indskrevet på Askov 
Højskole i vinterhalvåret 1936/37. I alt var indskrevet 158 kvinder og 
128 mænd. Mænd og kvinder boede hver for sig, og Van delte værelse 
med sin tidligere omtalte landsmand Lin Jen Thney. Eleverne kunne 
vælge mellem en række kurser af mere almen eller dagsaktuel karakter. 
Forholdet mellem Kina og Japan var et af dem, og her havde Van per-
sonligt noget at byde på. Højskolens åbne diskussioner om Det Fjerne 
Østen, og den åbenhed og interesse, som han mødte, når det gjaldt 
Kina, stod livet igennem for ham som noget af det mest positive, han 
havde oplevet i Danmark. Det levende ord var endnu i højsædet. For-
beredelse var underordnet, og der undervistes eller arbejdedes dagen 
igennem fra klokken otte om morgenen til syv aften afbrudt af måltider 
og andre pauser. Dagen begyndte med morgenmad kl. 8, derefter var 
der morgensang, så en times manuelt arbejde. Der var forelæsning kl. 
11-12, middagsmad kl. 12-12,30, tid til selvstudier kl. 13, kaffe, gruppear-
bejde kl. 15.30-17, aftensmad kl. 6.30 og derefter fra klokken 19 diskus-
sioner for dem, der ville det. 

Der var meget at lære om danske forhold og ikke mindst om Højsko-
lesangbogens kulturelle betydning. Van fortalte senere, hvordan han 
lærte Jeppe Aakjærs ”Jeg er havren” udenad, og det var i hvert fald 
dengang et tegn på, at man vidste, hvad dansk kultur drejede sig om. 
Med det danske sprog gik det i øvrigt godt, så længe det drejede sig 
om at lytte og forstå, men han kunne ikke føre en længere samtale. 
Opholdet blev en del af Vans indføring i dansk kultur, og måske var det 
ham, som højskolens forstander J.Th. Arnfred tænkte på, da han i sin 
bog om Askov Højskole skrev om eleverne: ”Når jeg tænker tilbage på 
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den brogede skare, synes jeg næsten, at de, der faldt bedst til, ejen-
dommeligt nok var kinesere, hvad enten det nu skyldtes, at de havde 
den største tilpasningsevne, eller at deres kultur virkelig har træk fælles 
med den danske.” At der var noget om denne sidste påstand, ville Van 
have skrevet under på. Han mente, at Danmark og Kina mindede om 
hinanden, og at der var noget at lære i Danmark, som kineserne kunne 
bruge: 

”I grunden er der meget i det nordiske folks moral, der minder om det 
kinesiske. Samfundet synes så sundt, alle klasser respekterer hinanden 
i modsætning til tidligere tiders dårlige opfattelse af menneskeret. Det 
forstår, hvad der er den rette levemåde og det enkelte menneskes pligt.”

Det er påfaldende, hvordan Van med ord som ”ret”, ”levemåde” og 
”pligt” kan beskrive dansk livsopfattelse med kinesiske begreber hentet 
fra kongfuzianismen. Selv sammenfattede han det, han oplevede i Nor-
den, som ”Fred, ligevægt, næstekærlighed, ærlighed og samvittigheds-
fuldhed”, alt sammen plusord, som også mange danskere vedkender sig 
som karakteristiske for dansk folkekarakter, men som på en eller anden 
måde får en mere autentisk karakter, når det er en udefra, der benytter 
dem.

 En anden måde at sige det samme på, var med ordene:

 ”hvis alle lande var som Danmark, hvor måtte verden da være lykkelig”.

Fra Askov-tiden stammer formentlig et brev, som ligger i arkivet, og 
som viser noget om hans holdninger i de år. I brevet angriber Van 
stærkt de amerikanske missionsskoler og universiteter, som efter hans 
mening repræsenterer amerikansk imperialisme i Kina og forhindrer de 
studerende dér i at optræde som kinesiske patrioter. Han går så langt 
som til at skrive om dem, der bliver døbt: ”jeg håber ikke, at de kom-
mer op igen”. Kinesere skulle efter hans opfattelse ikke amerikanise-
res, og han kritiserer de studerende på missionsskolerne, der går med 
vestligt tøj og lærer at danse og spille golf, men ikke uddanner sig til 
gode kinesiske ledere. De er ikke gode kinesere, skriver han. Efter hans 
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opfattelse var alle udlændinge i Kina med nogle få undtagelser dårlige 
mennesker. Hans ideal var, at mennesker stod skulder ved skulder og 
hjalp hinanden i oprigtighed. Han fortæller også, hvordan han i Dan-
mark har søgt at forklare om kinesisk kultur, og at man nåede frem til 
en fælles forståelse: ”Danskere er i almindelighed nede på jorden, især 
unge arbejdere og studerende.” skrev han. Han er også vred over den 
japanske aggression og forudså en overhængende fare for et japansk 
angreb på Kina. Men selvfølgelig var han som gæst i Danmark alt for 
høflig til at vise sig kritisk over for Vesten eller Japan uden for en helt 
lukket kreds. 

Han gengav i Askov-Bogen 1936/37, hvorfra også det netop citerede 
stammer, sit indtryk af Danmark på denne diplomatiske måde, der 
slet ikke afslører, hvor stærke hans følelser i virkeligheden var: 

”Jeg er en fremmed her i landet, kendte ikke spor til landets sprog, tra-
dition og skik, da jeg kom. Efter det var det jo naturligt, om jeg havde 
fundet det meget besværligt at leve her den første tid; men alt er lykke-
des for mig; overalt mødte jeg smil, venlighed og høflighed. Ja, jeg kan 
sige, at jeg befinder mig godt ved at være her. Jeg betragter Danmark 
som mit andet fædreland.”

Finere og bedre kunne det næppe siges, at Van trivedes godt i Dan-
mark. Ordet ”venlighed” blev for ham nøgleordet til forståelsen af 
Danmark i de første år, men efter Askov handlede det egentlig om at 
komme hjem. To år var gået, og nu skulle den i Danmark erhvervede 
viden omsættes i kinesisk praksis. I det netop citerede brev skrev 
han: ”… min plan er at vække folket. En slumrende løve har en vældig 
styrke, når den vækkes. Jeg har ikke tid til kujoneri og til at holde mig 
udenfor. Jeg vil vise mod og samle vore studerende i denne nationale 
katastrofetid”.

Og sådan ville det også være gået, hvis ikke forholdet mellem Kina og 
Japan havde udviklet sig i en truende retning. Brevene hjemmefra blev 
alarmerende, og i slutningen af 1936 meddelte Yuan Zhongfu, at han 
ikke mente, at Van burde komme hjem lige nu. Der var udsigt til krig 
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og dermed også til indkaldelse som soldat. Van var arvingen, og det 
var bedre at se tiden an i sikkerhed i Danmark end at ende som kanon-
føde i Kina, når man nu havde valget: ”Vent nu lidt” blev det senere til, 
og det var nok i det tilfælde som i mange andre af livets anliggender et 
godt motto.

Danmark og Kina

”Der er dog noget, der bereder mig sorg at erfare her i Danmark, nem-
lig danskernes ukendskab til mit fjerne hjemland. Det er, som om det 
er en nedarvet skavank i det nordiske folk. Årsagen er ikke, at Kina i 
sin tid var et gammelt lukket og mystisk land, og heller ikke kan det 
skyldes de mange fantastiske eventyr fra den tid; det sørgelige er, at 
man ikke kender, ikke respekterer, ikke interesserer sig for værdierne i 
Kinas kultur. En vis klasse ofrer sin opmærksomhed på en del af Kinas 
svagheder, udbredt over alle civilisationers lande som hensynsløst 
sensationsstof, den slags, der modtages med nysgerrighed til at ofre sin 
medlidenhed på. Den slags kan kun virke hindrende for de forskellige 
kulturers og forskellige menneskers møde, hvorimod man ville fremme 
det, om man i stedet ofrede værdierne i det fremmede interesse.”

Sådan skrev Van i Askov-Bogen 1936/37 om danskernes holdning til 
Kina. 

Vans billede af danskernes og mange andre europæeres viden om 
og forståelse af Kina har formentlig almen gyldighed også den dag 
i dag. Sproget er en barriere, men overhovedet at sætte sig ind i 
kinesisk kultur, de store romaner eller den vidunderlige poesi, at 
forstå malerkunstens æstetik eller grundtrækkene af den kongfuzian-
ske etik, som spiller så stor en rolle for landet endnu i dag, for slet 
ikke at tale om det kinesiske sprog, kræver en indsats ud over det 
sædvanlige. I 1930’erne var billedet af Kina tåget. Kinesisk porcelæn 
havde man kendt længe, kineserierne var kommet til Europa i det 
18. århundrede, og herved var det egentlig, når bortses fra et fåtal, 
som kendte Kina, blevet stående. Riget i Midten var i Danmark re-
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præsenteret af den kinesiske porcelænsfigur i Hyrdinden og Skor-
stensfejeren, der kan nikke med hovedet, og kejseren i Nattergalen, 
der siger: ”Go’ morgen.” Kina var noget med ris, gul hudfarve, skæve 
øjne, røde lygter og anden fjern folklore. Meget, meget langt væk, så 
langt væk, at man ikke rigtig kunne forholde sig til det, og det var 
også den holdning, som Van mødte. Kineserne havde nu engang de-
res, lige som vi har vores, og sådan er det. Endnu i 1970’erne kunne 
man møde tankegangen, da en ellers velbegavet dansk statsmini-
ster, Poul Hartling, besøgte Kina og talte med formand Mao ”på et 
intellektuelt niveau” som han selv udtalte det. Den ret jævne sam-
tale kan læses i statsministerens erindringer, der på det punkt især 
udmærker sig ved det absolutte fravær af refleksion over diktaturets 
væsen eller samværet med en mand, som for at holde på magten 
måtte slå millioner ihjel og ødelægge så meget af ældre kinesisk 
kultur. Det absolutte modstykke til, hvad der efter dansk opfattelse 
overhovedet kan anses som acceptabelt. Sådan ville vi ikke bryde os 
om det, men kineserne er jo anderledes. Det har været holdningen, 
og den skal der en del til at ændre.
 
Således som begivenhederne udviklede sig, blev Van kinesisk førstege-
nerationsindvandrer i Danmark. Han var langt fra den første kineser, 
som bosatte sig i Danmark, men han hørte til en dengang og stadig 
ret lille gruppe. Ved den første nytårsfest, som Van fejrede i Danmark 
i begyndelsen af 1936, var der 20-25 mennesker til stede som fastbo-
ende kinesere. Og det var heller ikke så længe siden, at der var oprettet 
diplomatiske forbindelser med Riget i Midten. I første omgang var det 
dog ikke en fast repræsentation, men en delegation, som i 1860’erne 
kom til København i forbindelse med et ønske om også fra dansk side 
at få optaget forretningsforbindelser med kineserne. 

Kineserne hører til de første indvandrergrupper i Danmark, men de 
kom set i et globalt perspektiv først ret sent hertil. De første danske 
møder med kinesere her i landet havde karakter af rene forlystelses-
arrangementer, der mere var egnet til at understrege og udnytte det 
eksotiske i det at være kineser, end de medvirkede til at fremme viden 
om og forståelse for det store land. I maj 1902 kom således en gruppe 

Den kinesiske koloni i Danmark samlet hos den kinesi-
ske gesandt i 1930’erne.
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på 34 kinesere til Danmark fra Kanton, hvor de blev hentet og fragtet 
til Danmark på et af ØKs skibe med henblik på at være et autentisk 
indslag i en udstilling i Tivoli om Kina. Inspirationen til et sådant etnisk 
indslag i en forlystelsespark kom fra Hamborg, hvor Karl Hagenbeck 
omkring århundredeskiftet havde importeret og udstillet kinesere i sin 
zoologiske have. Med dette forbillede indrettedes i Tivoli en kinesisk 
landsby med templer, huse, bannere, lygter, og hvad der ellers hørte sig 
til for at skabe kinesisk stemning, og der var mulighed for både ture 
med rickshaw og fotografering med en ægte kineser. Mere end 135.000 
mennesker besøgte Tivolis nye attraktion, der også omfattede en nyde-
lig dame med opbundne fødder. Hun var gift med landsbyens maler, og 
Politiken kunne den 5. juni 1902 berette, at: 

”… maleren har den tiltrækning, at hans kone er en typisk kinesisk 
skønhed, med sit lange glatstrøgne sorte hår, med sine lange soignerede 
negle og med sine vanskabte dukke-fødder i tortur-foderaler … Hun er 
fortræffelig og selv for en udpræget europæisk smag ikke uden charme”

Politikens journalist havde også fat i kinesisk folketro og var klar over, 
at kineserne i templet: 

”… bønfalder samtlige gode ånder om at være dem behjælpelige over for 
alle de onde ånder …”

Besøget blev ikke uden følger for indvandrerstatistikken, og den 
europæiske smag viste sig udmærket at have sans for de besøgende 
kinesere. Halvdelen af gruppen blev i Danmark enten som kontraktan-
satte i forlystelsesbranchen, eller fordi de havde fået danske kærester, 
selvom det sidste var noget, som pressen havde advaret imod. Heller 
ikke forældrene var altid glade for den kinesiske forbindelse. Det kunne 
operasangerinden Teijoh Wung-Sung langt senere fortælle Van. Hun 
var gift med sangeren Hugo Sieben, hos hvem Van på et tidspunkt tog 
sangtimer. Hendes danske mor havde i 1904 giftet sig med en af de ud-
stillede kinesere, San Wung-Sung, og de havde trods familiens modvilje 
holdt sammen. Faderen var død, da Teijoh var 11 år. Han havde ikke 
lært hende kinesisk, så det blev Van, der skabte kontakten til hendes 



59DANMARK

fars kultur, og hun gjorde det til en vane at slutte sine koncerter med 
en lille kinesisk sang. Et oldebarn af San Wung-Sung er forfatteren 
Jesper Wung-Sung, der voksede op i Marstal på Ærø, så også kineserne 
i Danmark og deres efterkommere kom vidt omkring.

Indvandringen fra Kina fortsatte i de følgende år. De fleste var hand-
lende, artister eller sømænd, som giftede sig med danskere og derfor 
hurtigt blev integreret. Efter den kommunistiske magtovertagelse 
kom der flere kinesere til Danmark. Mange åbnede egen virksomhed i 
servicefag som restaurationsbranchen eller som handlende, og i flere 
tilfælde er der sket familiesammenføring. For den senere gruppe af ind-
vandrere har integrationen ikke uden videre været let. Mange arbejder 
hårdt i restauranter eller grillbarer med en lang arbejdsdag, begrænset 
indtjening og ringe kontakt til det danske samfund. Kinesere anses for 
mønsterindvandrere, og det er de også, hvis man ser det som en dyd 
ikke at hævde sig selv og belaste andre, men lægger vægt på arbejd-
somhed, evnen til at klare sig selv og tage sig af sin familie, ikke at 
stille krav til det land, man er kommet til, men derimod vise imødekom-
mende holdning og venlighed over for andre, der har taget imod en. 
Men det er en anden historie.

Far og søn

”Engang Yuan Zhongfu var blevet meget urolig, da han længe ikke 
havde fået brev fra Sai-chiu, sagde han til mig: ’Som barn over for sine 
forældre er der tre typer af opførsel. Den første er at gøre sine forældre 
glade ved at overgå dem i karriere og gøre familien mere kendt og be-
rømt. Det er noget, der rigtigt kan opfylde ens forældres ønske og gøre 
dem glade. Den anden type er at gøre sine forældre rolige og trygge 
ved ikke at gøre ting forkert, så forældrene ikke behøver at blive bekym-
rede. Den tredje type er at gøre sine forældre bekymrede for fremtiden 
ved sin adfærd. Forældrene kan ikke regne med deres barn, når de 
bliver gamle, tværtimod, det drikker og besøger bordeller m.v. 
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For de tre typers vedkommende er den første svær at opnå, og foræl-
dre ønsker ikke den sidste. Type nummer to er en middelvej. Det er en 
Zhong-Yong-Zhi-Dao.”

Det var Vans skolekammerat Pinghuai Xu, som huskede, hvad gamle 
Yuan havde sagt, og som også mente, at Van med årene levede op 
til både type et og type to, altså middelvejen.
Vans fader fulgte ivrigt med i Vans verden i Danmark. Fætteren Shinan 
Zhou kan fra Kina fortælle om faderens reaktion på Vans breve:
”Fætter Sai-Chius studier og arbejde i Danmark var ikke lige ud ad 
landevejen. Der havde været mange problemer undervejs. Hver gang 
når Er Jiu (Vans far) fik et brev, forklarede han mig det meget grundigt 
og viste mig brevet. Nogle gange måtte vi gætte, hvad Sai-chiu egentlig 
mente. Det var fordi Er Jius krop var i Kina, men hans tanker var hos 
hans søn. Er Jiu fulgte Sai-Chiu meget nøje og satte stor pris på ham. 
Hvis Er Jiu kunne se og mærke det fra himmelen, ville han være tilfreds 
med, hvad Sai-Chiu har opnået i dag.”

Der var meget at drøfte mellem far og søn trods den geografiske af-
stand. Van var og blev den ældste søn, der skulle føre familien videre, 
og faderens breve vidner om hans bekymring og omsorg for sønnen. 
Mange af brevene handler om penge. Da krigen kom til Kina i 1937, 
måtte faderen indstille sine pengeforsendelser til sønnen, og det bekym-
rede. Hvordan skulle det gå?

”Nu er krigen mellem Kina og Japan ved at udvikle sig på alle fronter,”
skrev han i september 1937:

”Det vil få stor indflydelse på min økonomi, og det vil også før eller sene-
re påvirke din situation i Danmark. En mulig løsning er, at du selv skaffer 
penge, en anden at du vender hjem og bruger de 1000 yuan, jeg netop 
har sendt dig, til at dække rejsen. Jeg er naturligvis forpligtet til at støtte 
dig økonomisk, hvis du bliver i Danmark. Men jeg kan ikke garantere 
penge. Jeg kan ikke sende noget, hvis jeg ikke har nok penge kontant.” 

Japanske tropper landsættes i Shanghais havn, 
september 1937. Gyldendals Billedarkivv
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Van modtog penge hjemmefra i form af overførsler 
gennem ØK som denne anvisning på 250 dollar og 43 
cent.  
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Og sådan fortsætter korrespondancen om penge i mange breve. Fade-
ren bebrejder undertiden Van, at han bruger for mange penge, andre 
gange sender han noget, og atter andre giver han råd eller er bekymret 
over de lån, som Van må optage. Faderen brød sig ikke om at låne fra 
andre, og han er meget optaget af mulighederne for at betale tilbage. I 
et brev skriver han ligefrem:

”Jeg bliver bekymret og urolig, når jeg tænker på dit lån. Hvor meget 
har du egentlig lånt op til nu? Hvornår tror du, at du kan betale pen-
gene tilbage? Din troværdighed vil blive alvorligt skadet, hvis du ikke 
betaler pengene tilbage.”

Faderen er også bekymret for, om Van spiser ordentligt: ”Du skal spise 
god mad!” Han bliver ophidset, når han har indtryk af, at Van ikke gør 
sig umage med sproget: ”Jeg fandt ud af, at du har skrevet to tegn 
forkert … hvor er det latterligt. Jeg håber, at du er opmærksom på den 
rette brug af tegnene. Tænk om du sendte en artikel med stavefejl til 
en udgiver. De ville smide den direkte i papirkurven. Du skuffer mig. 
Pas på, at du ikke gør den slags fejl igen.” Vi hører også om forsendel-
ser af te, silketøj og andre kinesiske varer og af bøger om havebrug 
og landvæsen. På et tidspunkt under krigen skriver faderen, at Vans 
studier i udlandet ”er lige så vigtige for at redde nationen som dem, der 
kæmper hårdt på slagmarken”. Om Vans moder er der ikke mange ord. 
En enkelt gang nævner faderen, at hun bruger for mange penge, og at 
alle klager over det, og at han ikke ved, hvad han skal stille op.

Og faderen er inde på, at direktør H.O. Lange som tak for sin velvillig-
hed skal have et kinesisk oliemaleri: 

”Jeg vil sende ham et oliemaleri som gave. Chenyi kan male billedet for 
mig. Men jeg er jo ikke sikker på, at direktøren kan lide malerier. Kan 
du hjælpe mig? Jeg vil ikke gå videre med den tanke, hvis han ikke 
bryder sig om det.”

Hvordan det gik med oliemaleriet, ved vi ikke, men faderen blev betæn-
kelig, da Van begynder at drøfte muligheden af at engagere sig i kine-
sisk politik, og han er heller ikke sikker på, at det i så fald skal være i 
Guomindangpartiet, som ikke har det bedste ry i offentligheden. 
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Røde Kors-brev fra Van 1944 til faderen med faderens svar på spørgsmålet om moderen.
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sisk politik, og han er heller ikke sikker på, at det i så fald skal være i 
Guomindangpartiet, som ikke har det bedste ry i offentligheden. 
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Det er bedre, skriver faderen, at være politisk neutral, og han advarer 
ham i hvert fald mod enhver form for kommunistisk virksomhed. Fra 
december 1937 kan faderen fortælle om en slægtning, Songde, som var 
blevet udleveret fra den engelske koncession på grund af sit kommu-
nistiske virke. Yuan Zhongfu måtte gøre en stor indsats for at redde 
hans liv. Det lykkedes, men det havde ikke været sjovt for Songde, så 
faderens råd er klart: ”Jeg håber, at du ikke følger i hans fodspor. Du 
skal være helt klar med hensyn til dette: involver dig aldrig i den slags 
aktiviteter.”
 
 I 1937 advarer faderen også mod, at Vans breve indeholder nogen form 
for antijapanske udtalelser: 

”De ændrer ikke noget i den virkelige verden. Det burde du vide.”

Kinas krig

Men selvfølgelig brød Van sig ikke om japanernes aggressive fremfærd, 
og den modvilje mod Japan delte han med Aksel Olsen, som under 
kampen mellem de to fjernøstlige magter havde al sin sympati på Kinas 
side. Aksel Olsen var samtidig en glødende beundrer af Kinas diktator 
Chiang Kai-shek og dennes hustru, Meiling, der var datter af Sun  
Yat-sen. Han betragtede nærmest de to som idealer for, hvordan et land 
bør regeres. Noget tyder på, at Aksel Olsen i denne sammenhæng var 
influeret af tidens sværmeri for den karismatiske leder eller den stærke 
mand, der kunne samle masserne til fremgang for sit land, men neden-
stående brev tyder også på en ikke ubetydelig politisk naivitet. Det 
kom til at gå anderledes end Aksel Olsen forestillede sig, men brevet er 
et interessant vidnesbyrd om brevskriverens engagement i Vans fæd-
reland i dets skæbnestund. Brevet er et julebrev til Van dateret den 19. 
december 1937: 

Modstående side:

I august 1937 bombede japanske fly Shanghai, bl.a. 
dele af det internationale kvarter og det berømte 
Shanghai Hotel. Bettmann/CORBIS
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Kære Van Sai Chiu.

Tak for dine Breve. Og Undskyld jeg ikke har svaret for længe siden. 
Travlheden har været alt for stor i dette Efteraar. Og dog har vi ikke 
solgt nær saa meget, som vi plejer. Min Travlhed har delvis været andet 
end forretningsmæssig. Jeg har holdt et Par Foredrag om Kina og Ja-
pan. Det har kostet megen Forberedelse i en Tid, hvor det var vanske-
ligt at finde Tiden.

Japan er sindssyg. Det siger berømte Sindssyge-Læger. Men desværre 
maa det ogsaa siges, at det er Europas Stormagter og Amerika, der har 
drevet Japan i Sindssygen. Ligesom alle Sindssyge, er der Omraader, 
hvor Japan er ualmindelig klog, ja snedig. Men Japans Raseri viser, at 
Japan selv føler, det ikke kan holde meget længe ud. Japan ved, det 
er sidste Chance. Der maa slaas til nu. Om et Aar er det for sent. For 
øvrigt er jeg sikker paa, det ogsaa er for sent nu. Kina maa og skal 
sejre, hvis Chiang Kai-shek og Sung Meiling lever. Kina er lykkelig. 
Saadan et Statsmand-Ægtepar har Verden vistnok aldrig før set. Verden 
har maaske før set en Statsmand større end Chiang K.-s. og større end 
Sung M.L. Maaske? Jeg ved det ikke. Det kan ikke afgøres før om 50-
100 Aar. Men Verden har vist aldrig set et Ægtepar af saadant Format. 
Det er det vidunderlige. Japan har ogsaa meget kloge Statsmænd. Flere 
af dem er maaske paa en vis Maade klogere end Chiang? De er mere 
snu og snedige. Men de ser kort. De ser med Menneskeøjne, skøndt de 
selv tror, de er en Slags Guder (deri ses bl.a. Sindssygdommen!). Men 
Chiang K.-s. og hans Hustru har en meget stærkere Magt bag sig. De 
ved, de er ikke Guder. De kender deres egen Ufuldkommenhed. Og de 
kender Gud. Ved at leve saa meget med Gud, som de har gjort, har 
de faaet noget af Guds Se-Kraft. Gud ser langt. Han ser Tusinder af 
Aar frem i Tiden. Han ser helt til Tidens Ende. Saa langt ser hverken 
Chiang K.-s. eller hans Hustru. Men de har af Gud lært at se meget 
længere frem i Tiden end Japans Statsmænd. Der er een Japaner, som 
kan se lige saa langt. Han hedder Kagawa. Maaske du kender noget til 
ham? Han har stor Magt og Indflydelse i Japan. Han har aldrig været 
bange for at ofre Livet. Han ser klart, hvor Japans Politik fører hen, 
nemlig til Japans Undergang. Men over Japans Militær-Parti har han 

Japanske tropper under fremrykning nær Shanghai, 
september 1937. Gyldendals Billedarkiv
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kun lidt Magt. Maaske Japans Militarister dræber ham inden længe. 
Han ser ogsaa med Guds Øjne. Han ser Japans Uret og Kinas Ret. Han 
siger rent ud: Jeg er først Borger i Himlen, dernæst i Japan. Der er 
mange Japanere, der tænker som Kagawa, men vist ingen der har en 
saadan Kraft. Naar Japans Officerer nu snart har lært at indse deres 
Dumhed ved at kaste sig over Kina, og en Del af dem har begaaet 
Harakiri, saa vil Stemningen i Japan vende sig. Saa vil Folk af Kagawa’s 
Type komme til Magten. Men hvis Krigen skal trække saa længe ud, 
at Japans Arbejdere og Bønder sulter sig ihjel i stort Tal, saa kan der 
være Fare for, at Kommunismen vinder Overtaget i Japan. Saa kommer 
der Revolution af blodigste Slags. Saa er det umuligt at vide, hvad der 
kan ske. At Japan skulde kunne sejre over Kina anser jeg for udelukket, 
hvis Chiang K.-s. Sung – og Kung – lever. Men skulde det utrolige ske, 
saa vil det betyde, at det gaar Japan ligesom det gik Mongolerne og 
Manchuerne i sin Tid. Japan har sin Kultur fra Kina. Japans laante Kul-
tur staar langt under Kina’s. Derfor vil Japan, hvis det skulde sejre efter 
Kinas store Statsmænds Død, blot blive besejret af Kinas Kultur i Løbet 
af 50-75 Aar, og saa vil Japan blive en Del af Kina. For saa vidt vil det 
ikke være overraskende. Historien viser noget saadant Gang paa Gang.
 Japan er modent til at lide den Skæbne: At se sit Overmod føre til 
sin Undergang. Saavidt jeg forstaar, er Chiang K.-s. nu ved at organisere 
en Hær i Kwangtung. Japanerne frygter det. De har jo samlet en Flaade 
nær Hongkong aabenbart i den Hensigt at terrorisere Kwangtung. Hvis 
Japan gør det, vil Japan derved ikke opnaa andet end at styrke Kinas 
Forsvarsvilje, saadan som det nylig skete ved Luftbombardementer 
af Nanjing og Kwantung (Kanton). Japan regner bestandigt fejl, naar 
Japan regner med Kinas Psykologi og Kinas Hære. Terror er det dum-
meste, Japan kan gøre. Men Terrror med Luftbombardementer osv. er 
nu engang et Punkt paa den japanske Generalstabs Program. Og Japan 
vil nok blive ved med det, indtil Kinas Forsvarsvilje er glødende, og hele 
det kinesiske Folk smeltet sammen til een ubrydelig Blok, saadan som 
Sun Yat-Sen hele sit Liv arbejdede paa. Det er ganske typisk at se, hvor 
gamle Mester Lao Tze havde Ret. Haardhed er Tegn paa Død. Japan er 
haard. Japan vil gøre Kina ”blød” ved at forskrække Kina. Men Japan 
opnaar derved ikke andet end at fuldbyrde Sun Yat Sen’s Plan: At smel-
te det kinesiske Folk sammen til eet Folk fra Syd til Nord og fra Øst til 

General Chiang Kai-shek og hans amerikanskuddan-
nede hustru Song Meiling, hans højre hånd, rådgiver 
og propagandachef, omgivet af fremmede krigskorre-
spondenter. Foto fra Nanjing, oktober 1938. Scanpix
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Vest. Reichelt sagde det til en Journalist, der interviewede ham: Japan 
har nu drevet Kina til ”Ping-Ming”; Japan kan slaa de kinesiske Armeer 
ned, ødelægge de store Byer; men Kina ejer en kolossal Livskraft; det er 
simpelthen umuligt for Japan at holde hele det kinesiske Rige under sin 
Herskerstav; den der sluger for stort et Stykke, ham gaar det ilde; Kina 
kan ikke slaas ned; Kina er vaagnet!
 Du sagde i Fjor, at Chiang K.-s. havde forberedt Regeringens Flyt-
ning til Chungking. Formodentligt skal det ske, hvis Japan overvinder 
den Hær, han nu har samlet i Kwangtung. Foreløbigt er Regeringen jo 
i Hankow. Det er jo tydeligt, at Chiang K.-s. fra Begyndelsen har ventet 
Japanernes militære Fremgang, og at hans Taktik har gaaet ud paa at 
trække Krigen ud, indtil Japanernes økonomiske Kraft er brudt. At den 
Taktik er rigtig, viser Japanernes Raseri mod ham. Japan ser ham som 
den egentlige Fjende. Alene deri ligger hans Sejr.

Så meget om den aktuelle krigssituation og fortrøstningen til, at alt nok 
skulle gå med Chiang Kai-shek ved roret. Og så det mere nære. Om 
Vans pårørende i Kina og et generøst tilbud om at hjælpe inden for de 
rammer, som en planteskolejers økonomi i 1930’erne nu engang satte: 

Hvordan staar det til i Hangchow? Japanerne har jo ogsaa bombar-
deret noget der. Du skriver, at du faar maaske ikke mere Brev fra din 
Far. Er der ikke Skibsforbindelse mellem Hangchow og Hongkong? 
Hvordan gaar det med at faa Penge til at fortsætte Studeringen? Kan 
du faa Hjælp af den kinesiske Legation? Hvis du staar helt uden Penge 
en Dag, kan jeg nok laane dig lidt. Men det bliver ikke noget, som kan 
hjælpe dig med Studeringen. Vi har været saa letsindige at indrette 
Badeværelse. Og det har kostet flere Penge, end jeg for Tiden er i Stand 
til at betale. Vi har nemlig i dette Efteraar solgt mindre, end vi plejer. 
Og Mandskabet i Planteskolen har været større, end det plejer. Men een 
Ting kan vi. Hvis din Far ikke kan faa Penge sendt til dig, og du ikke 
kan skaffe Midler til at fortsætte Studeringen, saa kan du bo hos os, saa 
længe du vil. Det skal intet koste. Vi vil være glade for at have dig her. 
 Det er godt, du kan følge Forelæsningerne. Jeg var bange, det 
skulde blive for vanskeligt. Der er jo saa mange sjældnere Ord i Fore-
læsningerne, som kan være vanskelige nok for en Dansker at forstaa. 
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Og for en Udlænding kan det ikke være lettere. Og netop saadanne Ord 
kan være Nøglen til hele Meningen.
 …
 Det gør os ondt, at du ikke kommer her i Julen. Jeg forstaar godt, 
at du under de nuværende Forhold ikke tør ofre Penge til den ret dyre 
Rejse. Ellers kunde du godt have faaet Ro til at læse her i Huset.
 Tak for tilbuddet om at laane Sun Yat Sen’s Bog. Naar der er Udsigt 
til, at jeg faar Tid, beder jeg Ella Laugesen om den.
 Hils Familien Larsen paa Christiansmindevej.
 Saa vil vi alle ønske dig en glædelig Jul og et godt nyt Aar.

    
Brevet fulgte Aksel Olsen senere op med endnu en trøstende kommen-
tar til tidens galskab, som fandt udtryk den 28. august 1938 i et brev til 
Van: 

”Ofte har 1 Mand eller Kvinde haft mange Millioner Menneskeliv i 
sin Haand. I de sidste 10 aar er det sket i stor Stil. Er Mussolini ikke 
sindssyg? Er Stalin ikke sindssyg? Er Hitler ikke sindssyg? Er Japans 
Generaler ikke sindssyge? De mest intelligente Mennesker er altid nær 
Sindssygen, og ofte overskrider de Grænsen. Derfor er vor Forstand en 
Gave, som fører os i Ødelæggelse, hvis ikke Forstanden underlægges en 
anden Gave, en højere Gave. Og en sådan højere Gave er Tro.” 

Siden slutningen af 1937 måtte det stå klart, at forholdene i Kina ikke 
foreløbig ville tillade, at Van vendte hjem. Krigen rasede vildt, og både 
regeringen og kommunisterne kæmpede mod japanerne. Mens nationa-
listtropperne søgte at bekæmpe fjenden militært, organiserede kom-
munisterne guerillabevægelser blandt bønderne og kom derved tæt 
på landbefolkningen. Det gav kommunisterne en fordel, og uden den 
japanske aggression ville kommunisterne næppe have kunnet vinde 
magten. Kommunisterne opnåede, at nationalisterne blev svækket i 
kampen, mens de selv arbejdede bag fronten. Nationalistregeringen 
gjorde mange fejlgreb, der kan forklare, at det gik, som det gik. Gamle 
Yuan Zhongfu skrev på et tidspunkt til sønnen, at Chiang Kai-shek hav-
de ”god vilje”, men at han blev ”narret af de lokale ledere, således at 
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han ikke fik det rette indtryk af almindelige menneskers fattigdom og 
hårde levevilkår”. Det er svært at komme uden om, at Jiang Jieshi eller 
Chiang Kai-shek ikke kom til at leve op til forventningerne om den ide-
elle statsleder. Han blev efter 1945 den store taber i kampen om Kina, 
selvom han i virkeligheden som udgangspunkt havde de bedste kort på 
hånden som den, der sad på regeringsapparatet og hæren, og som nød 
godt af en nærmest umådeholden beundring og velvilje fra amerikaner-
nes side. På den anden side må det siges til hans undskyldning, at han 
ikke var den eneste, der fejlvurderede situationen. Også amerikanerne 
gik galt i byen ved at tro på, at ensidig støtte til nationalisterne kunne 
fremme en samlingsregering i Kina og overvinde modsætningen mellem 
nationalister og kommunister. Amerikanerne havde ikke haft tilstræk-
kelig forståelse for de kinesiske forhold. De overvurderede Chiang Kai-
sheks muligheder og havde helt undervurderet kommunisternes gen-
nemslagskraft. I 1949 måtte USA erkende, at kampen om Kina var tabt. 

Men vejen hertil var lang. Den Kinesisk--Japanske Krig var indledt i juli 
1937, og i løbet af de første måneder erobrede japanerne den kinesiske 
østkyst. I Shanghai kæmpedes i fire måneder fra august 1937 til no-
vember, og der anrettedes store ødelæggelser under bombardementer 
og andre kamphandlinger, indtil de kinesiske tropper trak sig tilbage. 
Japanerne respekterede de europæiske zoner i byen, og her havde Vans 
far kunnet søge tilflugt. 
 
Også Hangzhou blev ramt af krigen, og Yuan Zhongfus silkevirksomhe-
der blev ødelagt. Derimod fortsatte maskinfabrikken, der havde om-
kring 300 ansatte; i en periode havde den endnu flere ansatte. Virksom-
heden havde været igennem en krise i 1933-34, men videreførtes efter 
en rekonstruktion. Efter besættelsen af Hangzhou ønskede japanerne 
at benytte en del af maskinerne, og fabrikken måtte lukke. Efter kri-
gen kom fabrikken i gang igen i mindre målestok med produktion til 
silkevæverier og af tandlægestole. Efter 1949 fik fabrikken navnet Den 
forenede Stålfabrik, fortæller en tidligere ansat. 

Faderen flygtede sammen med en nevø fra Shanghai i september 
1937 og boede i to måneder på en silkefarm i Yuqian, indtil han 
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kunne vende tilbage. Her opstod problemer omkring den kemiske 
virksomhed, da japanerne betragtede produktionen af svovlsyre som 
krigsvigtig og forbød salg. Store investeringer og forhåbninger blev 
herved tilintetgjort. Yuan Zhongfus reaktion, som en skolekammerat 
af Van husker den, var at citere en af de kinesiske klassikere, roma-
nen San Guo, om de tre kongeriger. I romanen forsøger manden Li-
ang Zhuge at brænde nogen inde i en dal kaldet Huludalen, men et 
regnskyl forhindrer planen. ”Det er som Zhuge i Huludalen”, sagde 
gamle Yuan. Hvad man ikke kan gøre noget ved, må man søge at 
tage med fatning.

Den berygtede japanske grusomhed slog for alvor igennem ved mas-
sakrerne i hovedstaden Nanjing, hvor hundredtusinder af kinesere blev 
tortureret, voldtaget og myrdet af japanske tropper. Japanernes frem-
færd i Kina i de år skabte et indgroet had og langvarig mistillid fra ki-
nesisk side til japanerne, som uanset mængden af uafviselig dokumen-
tation stadig har meget svært ved at indrømme, at der fra japansk side 
blev begået umenneskelige overgreb mod den kinesiske befolkning.

Efterretningerne fra Kina var foruroligende, men Van vidste, at fade-
ren fortsat opholdt sig i Shanghai. Derimod var moderens skæbne i 
Hangzhou for en tid mere uvis. Langt senere kunne niecen Lili berette, 
hvordan moderen, Shi, var flygtet på landet, da japanerne erobrede 
Hangzhou. Faderen var også i en periode flygtet til bjergegnene i det 
vestlige Zhejiang, mens moderen opholdt sig i det sydlige Zhejiang. 
Ægtefællerne havde således mistet den sparsomme kontakt, der endnu 
måtte have været, og moderen levede i stor fattigdom. I 1942 kom hun 
tilbage til Hangzhou, hvor hun døde. 

Hvordan faderen reagerede på tabet af sine to hustruer, ved vi ikke. Vi 
ved heller ikke, hvornår han blev klar over, at Vans moder var død, og 
om han overhovedet kommenterede hendes død over for sønnen. Et og 
andet tyder på, at han ikke udadtil gav udtryk for følelser i den anled-
ning. En rigtig mand bærer sine tab uden at lade sig slå ud. Vi kender 
som sagt ikke hans reaktion på egne tab, men Vans kammerat Pinghuai 
Xu fortalte senere, hvad Yuan Zhongfu havde sagt til ham, da Pinghuai 

Yuan Zhongfu, Vans far, i 1939.
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sørgede over tabet af sin unge hustru:

”Brødre er ligesom ens arme og ben, og hustruer er som ens tøj. Når 
tøjet er slidt, kan det lappes, når arme og ben er brækket, kan de ikke 
sys igen. En rigtig mand må ikke blive slået ud af disse mindre vigtige 
ting. Du skal være stærk, og du må ikke lade dig slå ud.”

Landbohøjskolen

Men alt det lå endnu et stykke ude i fremtiden. Realiteten her og nu 
var, at Van ikke kunne rejse hjem, og så gjaldt det om at få det bedste 
ud af opholdet. En naturlig opfølgning på den praktiske landbrugsud-
dannelse, han hidtil havde fået, var et teoretisk studium på Landbo-
højskolen. Egentlig krævedes til optagelse, at den pågældende havde 
to års praktik i landbrug, men det var man tilbøjelig til at se bort fra 
i Vans tilfælde, da direktør H.O. Lange lagde et ord ind for ham. Han 
blev optaget som fuldtidsstuderende uden videre, men dog med den 
specielle ordning, at han som udenlandsk studerende skulle betale et 
gebyr på 20 kr. for hvert semester. Det var noget af et projekt, Van 
havde indladt sig på, for i virkeligheden beherskede han stadig kun 
delvis dansk og måtte derfor lægge megen energi i forberedelsen af 
timerne. Der var omkring 70 studerende, heraf kun en enkelt kvinde. 
Van noterede sig dog og kunne også senere huske, at det så anderledes 
ud på havebrugsuddannelsen, ”hvor der var 3-4 damer, som jeg kom en 
del sammen med. Damer interesserer sig jo for sådan en udlænding”. 
Og interessen var gensidig.

En anden sidegevinst ved Landbohøjskolen, som han satte pris på, var 
de ekskursioner, som blev arrangeret. Det gjaldt både mere praktiske 
øvelser og besøg på dyrskuer rundt omkring. Og han erindrede også 
senere med glæde de afslappende timer i landmåling i Dyrehaven. Men 
i øvrigt stod det på praktiske fag som fodringslære og husdyrbrug, 
almindelig landbrugslære m.v. Botanik anså han for et sværere fag, 

Et hold studerende fra Landbohøjskolen under landmå-
ling i Dyrehaven. Van ses siddende yderst t.v.

Modstående side:
Van på Landbohøjskolen i sommeren 1938 omgivet af 
skeletter og præparater.
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og han var ikke helt begejstret for skadedyrslære: ”Alle de insekter og 
orme.” Og det blev også noget, han var god til at holde afstand til, da 
han senere begyndte på sin egen virksomhed.

Fritiden i København var især optaget af opera og klassisk musik, som 
han var levende interesseret i, og han tog som nævnt selv timer i sang. 
Og en ugentlig lørdagsfrokost på Scala hørte også til programmet. Men 
først og fremmest var der nok at gøre med at bakse med sproget og 
lærebøgerne. Studiet skred planmæssigt frem, og snart ville spørgsmå-
let være: Hvad nu, når eksamen er overstået?

Van havde med sin far korresponderet om sine planer for tiden efter 
eksamen på Landbohøjskolen, og det var fortsat faderen, der havde 
det afgørende ord, om fremtiden nu skulle være i Kina eller i Danmark. 
Faderen var tilfreds med Vans valg af studier og skrev bl.a., at der var 
tale om emner, som kunne blive til stor nytte i Kina.

Faderen skrev i december 1939:

”Du spurgte mig, hvad du skal gøre efter din eksamen næste år. Det er 
et vigtigt spørgsmål, som er værd at drøfte. Min mening er som følger: 
1. Min oprindelige plan var, at du kommer hjem og sætter din egen 
forretning i gang. Du kunne begynde i det små og så udvide. På den 
måde blev du ikke afhængig af andre. I dag er situationen en helt 
anden. Så godt som intet kan gennemføres uden andres hjælp. Alligevel 
holder planerne, hvis krigen snart er forbi, fx næste forår.
2. Du kan blive i Danmark en tid efter eksamen, hvis der stadig er 
krig. Så længe der er krig, er der ikke fred noget sted i Kina, og uden 
fred og sikkerhed kan du ikke noget sted finde et varigt arbejde. Du 
er også nødt til at tjene nogle penge, så du kan betale direktørens lån 
tilbage. Det er, hvad jeg kan sige, på grundlag af det du fortæller, men 
jeg ved ikke, om danske love tillader dig at arbejde eller ej.” 

Den 30. april 1940 bestod Van eksamen som agronom. En af eksamens-

Den 30. april 1940 bestod Van sin eksamen på Land-
bohøjskolen, og dagen efter blev dette billede taget 
af lærerne og årets kandidater. Van ses i forreste 
række som nr. to fra højre.
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dagene var den 9. april 1940, hvor eksamen i jorddyrkning, redskabs- og 
maskinlære og almindelig landbrugslære uanset den tyske besættelse 
gennemførtes planmæssigt. Besættelsen var en realitet, og det kunne 
måske nok lægge noget af en dæmper på festlighederne i anledning af 
eksamen det forår. Eksamen gik i hvert fald godt. Lidt sprogforbistring 
havde ført til forveksling af fordøjelse og fordøjelighed, og i økonomi 
havde eksaminator ved den første tøven tilbudt at eksaminere på et 
andet sprog. Van havde ikke åndsnærværelse til at foreslå kinesisk, men 
det hele gik endda. Han bestod med første karakter og kvotienten 6,66. 
Van kunne herefter kalde sig landbrugskandidat.

Uanset krigen fortsatte korrespondancen mellem far og søn, og Van 
kunne derved følge familien, ligesom faderen fik anledning til at bekym-
re sig om, hvordan det mon ville gå sønnen i et krigshærget Europa. 
Han havde selv oplevet krigen på nærmeste hold, og han havde næppe 
haft fantasi til at forestille sig, at man kunne indrette sig så bekvemt 
som i Danmark. Hans kommentar, da han hørte om besættelsen, vidner 
da også om stor bekymring:

”Jeg er helt ødelagt ved at høre, at Danmark har overgivet sig, og at 
Italien er gået ind i krigen på nazisternes side. Mit helbred har også 
taget skade. Jeg pines af stærke indre smerter og ængstelse ved ikke at 
vide, hvordan du skal overleve krigen. Jeg martres. En anden ting, som 
martrer mig, er, at jeg ikke ved, hvordan du skal betale lånene til di-
rektøren tilbage. Du var ved at se dig om efter et arbejde, da Tyskland 
besatte Danmark. Jeg overvejer, om du mon kan begynde at søge igen. 
Nu hvor tyskerne har etableret ro og orden i Danmark. Usikkerheden 
om dit fremtidige arbejde er ved at slå mig ihjel.” 

Van tog efter eksamen i første omgang ansættelse på FDBs forsøgsgård 
Øtoftegård ved Tåstrup som assistent ved forsøgs- og forædlingsar-
bejde. Ved afskeden fik han en erklæring om, at han var ”en særdeles 
interesseret og velbegavet ung mand, der har vist særdeles god omhu 
og dygtighed i arbejdet, ligesom han er en meget elskværdig karakter i 
samarbejdet”. 

Van oplevede den 9. april 1940 som andre københav-
nere tyske flyvemaskiner, der fløj ind over byen, som 
han fastholdt i dette foto.  
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Faderen havde været stærkt bekymret for Vans jobmuligheder i et besat 
land. Men heldigvis kunne Van fortælle faderen, at besættelsessituatio-
nen i Danmark ikke betød de store indgreb i jobmulighederne eller i 
dagliglivet i øvrigt, og at han faktisk igen havde fået arbejde, så fade-
ren kunne ånde lettet op i 1941:

”Det er godt at høre, at du har fået en ny stilling i den danske hoved-
stad, og at du finder laboratoriet i selskabet avanceret og veludstyret. 
Jeg har også en følelse af, at det er et arbejde, som vil berige din viden 
og din erfaring.”

Van havde nemlig fået en ny tidsbegrænset stilling ved Statens Plan-
teavlslaboratorium med undersøgelse af ensilage, og også her var 
udtalelserne meget positive om hans ”største dygtighed og interesse” 
og om hans store evner som tegner. Hans tegninger var, hed det: ”… 
de absolut smukkeste, der har været udført ved landbrugseksamen.” 

I december 1941 og for de følgende to år fik han ansættelse i Hedesel-
skabet. Arbejdet indebar, at han på cykel rejste Danmark rundt for at 
besigtige dræningsarbejder, vandløb og moser eller kontrollere forekom-
sten af snylteren kartoffelål. Her var der god brug for hans viden om 
skadedyr og plantesygdomme. Cykelturene var ledsaget af omsorg fra 
Yuan Zhongfu, der skrev, at han skulle passe godt på, når han kørte 
rundt på cykel og ledsagede denne formaning af råd om altid at gøre 
turen færdig, at lære at holde ud og at studere priser undervejs. Ved 
arbejdets afslutning fik Van anerkendende ord fra sin arbejdsgiver om 
sine ”ualmindelige evner til at tilpasse sig de ham meget fremmede 
forhold”, og han fik det skudsmål, at han var ”meget omgængelig og 
vindende af væsen samt flink til sit arbejde (især dygtig til tegning)”. 

Licentiatstudier

Arbejdet for Hedeselskabet havde givet god praktisk indsigt, men på 
længere sigt var det nok ikke helt tilfredsstillende for Van at være cykel-

I årene 1943-45 boede Van på Nordisk Kollegium, der 
var indviet året før. Bygningen på Strandboulevarden 
er tegnet af arkitekten H.J. Kampmann.
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kontrollør. I januar 1943 indskrev Van sig derfor igen på Landbohøjsko-
len for at fortsætte sine teoretiske studier, nu som licentiatstuderende. 
Han havde betalt et lån til H.O. Lange tilbage, men optog nu et nyt 
med henblik på de fortsatte studier. Og fra maj 1943 kunne H.O. Lange 
også tilbyde Van et værelse på Nordisk Kollegium, som var grundlagt 
året før af Nordisk Fjer. Og så var det ikke en gang et almindeligt 
studenterværelse. Van fik nemlig et af de værelser, som var beregnet 
til nordiske universitetslærere på gæstebesøg. Til gengæld kunne han 
hjælpe med at oversætte telegrammer på kinesisk til generalkonsulen 
og med forsendelser til Kina. Gennem generalkonsulatet fik han aviser, 
men nok så vigtigt var det, at H.O. Lange stod til rådighed som långi-
ver og i øvrigt gav henstand med huslejen for kollegieværelset, indtil 
det var muligt for Van at betale. 

Kina havde efter Japans angreb på Pearl Harbor fået hjælp fra USA i 
kampen mod Japan, og situationen tegnede i begyndelsen af 1942 lyse-
re. Tiden var efter Yuan Zhongfus mening nu ved at være inde til igen 
at tænke på, at Van kunne komme hjem. I et brev formentlig fra 1943 
skrev han, at det var bedst, såfremt Van inden han fyldte 40 havde lagt 
grunden til en karriere i Kina, ellers ville det blive svært at få fodfæste. 
Faderen skrev også: ”Selvfølgelig kan du blive og dø i Danmark, men 
vi kinesere bør have Kina som vor base.” Selvom Van havde villet, var 
det ikke muligt at komme til Kina, således som krigen i Europa havde 
udviklet sig. Hverken gennem Rusland eller med skib rundt om jorden 
kunne man nå til Kina, så Van blev. Faderen var også klar over, at sej-
lads kunne blive en farlig færd. Han skrev:

”Det kan blive meget farligt for dig at sejle tilbage, hvis krigen mellem 
UK, Frankrig og Tyskland trækker ud. Jeg har forstået af forskellige 
aviser, at et antal passagerskibe fra neutrale lande er blevet beskudt. Så 
i stedet for at komme hjem næste år før din eksamen, skulle du måske 
hellere vente til krigen er helt forbi.”
Økonomisk var han uden midler, da der ikke længere kunne sendes 
penge fra Kina, men han klarede sig ved eget arbejde og ved de 
generøse lån fra H.O. Lange, som bekymrede faderen så meget.
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Efor for Nordisk Kollegium var den kendte kirkehistoriker, teologen Hal 
Koch. Han var en af landets samlende personligheder, der frygtløst be-
kendte sit nationale engagement, men som samtidig var skeptisk over 
for væbnet modstand og dermed en tilhænger af samarbejdspolitik-
ken, som for ham var den eneste realistiske måde at komme igennem 
krigen på. I besættelsens første år blev han især kendt som formand for 
Dansk Ungdomssamvirke, for sin foredragsvirksomhed og organisering 
af sangstævner som en national protest mod besættelsesmagten. Hal 
Koch deltog naturligt i kollegielivet og diskuterede med de studerende, 
og han blev på den måde endnu en af den tids store danske personlig-
heder, som Van kom til at opleve på nærmeste hold. 

Hal Koch var i tyskernes søgelys, og det var der også flere af de stude-
rende, der var, så Van kom til at opleve tyske razziaer på kollegiet. Stu-
denterkollegierne var i det hele taget i søgelyset, fordi tyskerne havde 
mistanke til studenterne som aktive i modstandsbevægelsen. Van for-
tæller selv, at han ikke var aktiv i modstandsbevægelsen: ”Det turde jeg 
ikke forsøge mig med, som kineser var jeg alt for let at genkende.” Han 
husker, at han en morgen ”hørte støvletramp ude på gangen. Det ene-
ste, jeg kunne gøre, var at trække dynen helt op over hovedet og lade 
som om, jeg sov, og mærkeligt nok skete der mig ikke noget.…” Vans 
erindring kan referere til den tyske razzia den 3. juli 1944, som skete 
med den begrundelse, at nogle studenter skulle have deltaget i skyd-
ninger. Men ellers forløb livet på kollegiet som livet i Danmark i øvrigt, 
i det store og hele uberørt af besættelsen og den tyske tilstedeværelse. 
Man diskuterede, gik med piger og festede, som man nu en gang gør 
på et studenterkollegium. En morgen efter en fest drog studenterne så-
ledes ud på Bakken for at tage rutsjebanen. Det var Van dog ikke med 
til, men han husker beretningen om Bakkens personale, der kom ilende 
i pyjamas og fik de studerende sendt hjem med politiets bistand.

Elisabeth Kielland-Brandt

”Dansk talte han jo fortrinligt; han havde været otte år i Danmark. Jeg 
husker, at jeg var ret forbløffet over at træffe en kineser, som vidste, 
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at der var nogle store bakker at cykle op og ned ad ved Højen Hule 
ved Vejle. Først senere fik jeg at vide, at Van havde været ansat af 
Landbrugsministeriet og været på kartoffelålinspektion i store dele af 
Jylland.” 

Sådan er der så meget, der kan gøre indtryk. Agnes Elisabeth Kielland-
Brandt, som fortæller dette, havde som nyuddannet lærerinde fået nogle 
måneders barselsvikariat på Forskoleseminariet i Vejle. Hun var hjemme 
i juleferien 1943 og besøgte sin broder Jørgen Kielland-Brandt, som Van 
havde lært at kende på kollegiet. Jørgen havde inviteret på travetur, 
søsteren var med, og her mødte hun altså Van. Da hun kom hjem efter 
vikariatets afslutning i januar 1944, lå der et brev fra Van, om de ikke 
skulle mødes igen. Det gjorde de, flere gange, og i 1945 besluttede de, 
at de ville giftes. Familien var glad for den charmerende unge kineser, 
som talte glimrende dansk, men måske lidt bekymrede ved udsigten 
til, at han skulle hjem til Kina og ville tage Elisabeth med. Van havde, 
inden han traf sin beslutning, konsulteret sin far hjemme i Kina, som 
skrev til ham:

”Det er i orden for mig, at du gifter dig med en dansk pige. Hvem du 
end vælger, skal hun være en beskeden og tilbageholdende type. For 
kun sådan en kvinde kan leve i harmoni med kinesisk kultur. Er hun 
ødsel, vil hun før eller senere volde vanskeligheder.”

Tilsyneladende har Van ikke været alt for ordrig i sin beskrivelse af 
Elisabeth, for i et senere brev hedder det:
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”Jeg er så glad for at høre, at du har etableret familie med en dansk 
pige, og at du bor lykkeligt med hende. Men det er nu en skam, at 
du ikke skriver ret meget om hende. Hvad er hendes baggrund med 
hensyn til uddannelse, alder, familie m.v.? Fortæl noget mere om hende 
næste gang.”

Gamle Yuan Zhongfu havde formentlig forventet en svigerdatter, som 
levede op til det kinesiske ideal om, at kvinder passer hjemmet og ikke 
træder for meget frem, og Van har tilsyneladende ikke fortalt, at det 
drejede sig om en ung frigjort dansk kvinde med egen uddannelse og 
selvstændigt arbejde.

Brylluppet havde fundet sted den 28. marts 1945, endnu under besæt-
telsen. Familien Kielland-Brandt havde flere forbindelser til modstands-
bevægelsen. Elisabeths svigerindes bror var kort forinden blevet henret-
tet af tyskerne. Den 21. marts var Shellhuset blevet bombet, og mange 
havde mistet livet under fejlbombardementet af Den Franske Skole, så 
brylluppet blev under indtryk af begivenhederne stilfærdigt.

Van og Elisabeth flyttede ind i to værelser af en treværelses lejlighed 
på Østerbro, som de delte med en af Elisabeths veninder. Herfra kunne 
hun på cykel komme til sit arbejde på Maglegårdsskolen i Hellerup og 
han til Landbohøjskolen. Og herfra oplevede de befrielsen 4. maj 1945 
om aftenen, som ingen, der oplevede den, glemte. 

Samme år kunne Van afslutte sine studier.

”Risen er ved siden af hveden det ældste og vigtigste næringsmiddel 
blandt kornarterne. Således har i hundreder af år omkring halvdelen af 
verdens befolkning dækket deres næringsbehov ved hjælp af ris.” 
I november 1945 afleverede Van sin store skriftlige opgave til 
specialkurus i arvelighedslære, der vel kan sammenlignes med 
en mindre ph.d.-afhandling i dag. Afhandlingens titel var En sam-
menfattende oversigt over vort nuværende kendskab til risplantens 
arvelighedsforhold og cytologi. Cytologi er cellelære, og emnet faldt 
inden for disciplinen mikrobiologi og arvelighedslære. Emnet var ris-
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planten, og Van gennemgik på grundlag af tilgængeligt materiale en 
række forskellige variationer af risplanter og deres sammensætning. 
Det havde under besættelsen været et problem at få adgang til al 
relevant litteratur, men afhandlingen fik en fornem bedømmelse. 

Nu var licentiatgraden, som det hed dengang, hjemme, og dermed var 
også studietiden forbi. Nu skulle der søges rigtigt arbejde. 

Eller var tiden kommet til at rejse hjem?

Et brev fra faderen fra 1945 lod denne mulighed skinne igennem:

”Otte års krig har ødelagt alt, hvad jeg med sved og blod har bygget op. 
Leveomkostningerne er steget tusindfold højere end før krigen. Chunyi er 
ikke en, der kæmper, og jeg har kun mig selv at falde tilbage på. Heldig-
vis er jeg stadig i en sådan fysisk form, at jeg kan arbejde hårdt. I det 
mindste har jeg dig, min hårdtarbejdende og loyale søn. Jeg bliver glad, 
hver gang jeg tænker på dig. Når du først er kommet hjem, vil jeg over-
drage dig al min forretningsvirksomhed og gøre dig til arving af Van- og 
Yuanfamilien. Med hensyn til vores økonomiske situation, så lever vi af at 
sælge vores ting. Det går godt lige nu, men det er ikke en løsning på læn-
gere sigt. Derfor kunne jeg ikke få det over mit hjerte at sælge alle vore 
værdifulde ting blot for at finansiere din rejse hjem til Kina. Det håber 
jeg, at du vil forstå. Selvom jeg kunne betale en enkeltbillet, så ville jeg 
ikke kunne dække din hustrus rejseomkostninger. Når jeg tænker på det, 
så føler jeg, at jeg bør arbejde hårdere, end min fysik egentlig tillader.” 

Faderen havde endnu ikke helt mistet modet. En af Vans fætre erindrer fra 
tiden efter 1945, at han tit besøgte Vans far på Meifuli-gaden i Shanghai:
”Vi sad ofte i 20-30 minutter og talte vidt og bredt om alting. Nogle 
gange var det ham, der besøgte mig. Når han kom, lavede jeg mad til 
ham, og jeg købte brændevin til ham, ligesom mine forældre altid havde 
gjort. Er Jiu talte meget, når han fik noget at drikke. Nogle gange var 
det så morsomt, at ris sprang ud af min mund og ud over det hele. Jeg 
ved godt, at Er Jiu kunne være meget alvorlig, men mange gange var 
han en mester til at fortælle vittigheder.”
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Faderen, der nu var over 70 år gammel, blev også ved med at rejse 
mellem forretningerne i Shanghai og Hangzhou, men det kneb med at 
få gang i tingene, så det var ikke mærkeligt, at faderen på den ene side 
kunne ønske sin ældste søn hjem som støtte, men samtidig måtte være 
i tvivl om, hvad det egentlig var, sønnen kunne komme hjem til.

Danmark eller Kina?

Van fik straks efter sin licentiateksamen ansættelse i Medicinalcos 
mikrobiologiske laboratorium. Den glædelige nyhed blev naturligvis delt 
med faderen, som var glad for, at Van nu kunne forsørge sig selv. Men 
faderen var også begyndt at se på jobmulighederne i Kina for Van:

”Jeg prøver hårdt i disse dage at skaffe penge til dig. For to uger siden 
fik jeg et brev fra Shao Lizi videresendt gennem Songxi. Han tilbyder at 
skaffe dig en stilling i Landbrugsministeriet, som så kan betale din rejse 
tilbage til Kina. Det er naturligvis et alternativ til planen om at sikre 
rejsepengene gennem Undervisningsministeriet. Shao foreslog mig at 
skrive til hr. Zhang Qun. Lad os se, hvad der kommer ud af det.”

Faderen var selv skeptisk over for tanken om at lade det kinesiske 
undervisningsministerium betale hjemrejsen. Han ville hellere selv klare 
det end at modtage en støtte, der ville være ”som at slukke sin tørst ved 
at drikke saltvand”. Van var nemlig ikke i 1935 rejst ud som registreret 
studerende i udlandet, og derfor kunne han få vanskeligheder med Un-
dervisningsministeriet, skrev faderen. Derimod var faderen ret optaget af 
idéen om en stilling i Landbrugsministeriet og ville benytte sine forbin-
delser. Planerne gik ud på, at Van skulle komme tilbage i foråret 1946.

Også hos den yngre broder Chunyi var der vakt forhåbninger. Han skrev 
i januar 1946, at han glædede sig til at se sin bror igen: 

”Livet i Shanghai er ikke let for tiden, for priserne er steget tusindfold for 
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daglige fornødenheder… Jeg bor med mine forældre, og alt går godt for 
min hustru og mine børn, men jeg føler det ubekvemt at være økono-
misk afhængig af vore forældre. Jeg har ikke i nogen tid kunnet få et 
fast arbejde, så jeg er småhandlende her og der, men det kan jeg ikke 
leve af.” 

Senere fik broderen et kontorjob, og også hans kone måtte arbejde. 
Hende brød faderen sig ikke om. Hun er ”ikke lydig og som en 
svigerdatter skal være. Hun irriterer mig.” Chunyi og hans familie fik 
også senere en ganske hård tilværelse, da kommunisterne kom til 
magten. Chunyi måtte arbejde på en fabrik, hans liv blev et ganske 
andet end Vans, og da Van første gang besøgte Kina i 1972, kunne 
Chunyi kun med vanskelighed få tilladelse til at møde sin bror.

Planerne om at rejse til Kina blev dog ikke til noget. Forholdene var 
og blev for usikre, og i de følgende breve er der ikke længere tale om 
andet, end at Van skal blive i Danmark, hvor han nu havde fået familie, 
fast arbejde og egen bolig i Ordrup. I august 1946 skrev faderen således:

”Du må selv træffe dit valg. Du kan komme hjem og finde en stilling 
som offentlig ansat enten i et ministerium eller i et teknologisk institut. 
Sådan et arbejde vil ikke være særlig ophidsende. Det vil ikke give dig 
nye erfaringer og heller ikke tilføre din akademiske udvikling noget. 
Lønnen vil heller ikke være høj, så du kan få vanskeligt ved at underhol-
de din familie. Du kan også prøve nogle statsejede virksomheder, som 
landbrug og laboratorier, men her får du ikke mulighed for at udnytte 
dit talent og din viden, for de er alle små og uden økonomiske ressour-
cer af betydning. For øjeblikket er den politiske situation ret kaotisk. 
Ingen stabilitet og intet varigt arbejde. Derfor skulle du overveje at 
udsætte din hjemrejse.”  

Den internationale situation blev nok bedre efter 1945, i hvert fald i Euro-
pa, men det så anderledes ud i Kina. Efter japanernes nederlag blussede 
borgerkrigen op igen. Det var stadigvæk ikke sikkert at vende hjem. Der 
skulle stadig ventes lidt. Hvis Van seriøst havde overvejet at tage hjem, 
så måtte brevet fra august 1946 medvirke til at lægge sådanne planer 
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definitivt på hylden. I Danmark havde han nu arbejde og en ægtefælle, 
som ikke sådan lige kunne integreres i en kinesisk familie. I Kina havde 
han knap nok udsigt til en passende beskæftigelse, og om han og fami-
lien ville kunne leve af den, var endnu mere usikkert. Og Vans danske 
svigerforældre var forståeligt nok meget bekymrede over udsigten til at 
den lille familie skulle emigrere til en så usikker fremtid i det fjerne Kina.

Van blev, selv om der ikke savnedes opfordringer fra andre familiemed-
lemmer til at vende hjem og være med i opbygningen af et nyt Kina 
efter revolutionen.

Årene på Medicinalco blev lærerige og udviklende. Her mødte han 
og arbejdede sammen med laboratoriechefen, den senere professor, 
dr.med. Erik Jacobsen, der et par år efter sammen med cand.pharm.
Jens Hald blev berømt, da de sammen påviste, at stoffet Antabus frem-
kaldte en reaktion i forbindelse med alkoholnydelse, hvilket gjorde det 
velegnet til alkoholafvænning. Det var inspirerende arbejdsforhold og et 
job, hvor han kunne lære noget og bruge sin viden. Van arbejdede med 
antibiotika og kontrol af produkter, der anvendtes i medicinalindustrien, 
og forskede i B12-vitamin under ledelse af Erik Jacobsen.

Van var ansat på Medicinalcos laboratorium indtil 1960. Virksomheden 
blev året før opkøbt af Dumex, som ejedes af ØK, og det gav nogle 
ændrede arbejdsvilkår, som Van var mindre tilfreds med:
 ”Vi, der var ansat hos Medicinalco, følte os mere eller mindre tilsidesat, 
og det så mørkt ud med avancementsmulighederne. Derfor begyndte 
jeg i 1957 at spekulere på at finde et andet arbejde og sagde min stil-
ling op i 1960 uden på forhånd at have sikret mig et andet arbejde.”

Sådan skrev Van i 1985. Han beholdt dog et halvtidskonsulentjob med 
et månedligt honorar på 500 kr. indtil 1966.

Han fortsatte altså i første omgang som konsulent for Dumex, hvor han 
var i gang med et forskningsprojekt, på halv løn, og dermed havde han 
både en vis økonomisk sikkerhed og også tid til sine egne projekter, 
som snart kom til at lægge fuldt beslag på hans tid. 
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Familieliv

”Det er med stor glæde, at jeg hører, at min ældste svigerdatter er 
gravid og skal føde i april eller maj. Et barnebarn vil være en stor trøst 
for en gammel mand som mig. Barnebarnet bør antage Yuanfamiliens 
efternavn. Hvis jeg får endnu et barnebarn, kan det tage navnet Van og 
så fremdeles.” 

Sådan skrev Yuan Zhongfu i begyndelsen af 1946, og snart efter kom 
endnu et brev: 

”Lad mig så snart som muligt høre, om det er en dreng eller en pige. 
Jeg kan ikke vente længere.”

I april 1946 fødtes datteren Lissen, hvis navn egentlig efter Yuan 
Zhongfus anvisning var en fordanskning af det kinesiske navn Li 
Sun, som betyder ”født smuk”. 

Elisabeths far, Christian Kielland-Brandt, skrev om fødslen til Vans far. 
Brevet er kort og fortæller, at der er født en datter. Vans svigerfader 
fortæller samtidig om sin glæde ved forbindelsen mellem hans familie 
”and one of Chinas excellent sons”. 
En måned efter kom svaret fra Yuan Zhongfu:

”Min kære medsvigerfar, Hr. Kielland.

Længe har jeg villet skrive for at høre til Deres velbefindende, men 
daglige sysler og anden forretning har opholdt mig til nu. Jeg føler mig 
i dyb gæld til Dem.

I går på vejen hjem fra Hangzhou til Shanghai åbnede jeg igen Deres 
brev skrevet på så smukt brevpapir og læste det igen og igen. Jeg var 
dybt bevæget af den stærke følelse, som Deres brev udspringer af, og 
jeg var glad for at høre, at Deres familie har det godt og lever i fred.

De har taget imod vor beskedne familieformue og de beskedne resulta-
Van, hustruen Elisabeth og en ganske lille Lissen foto-
graferet i 1946.
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ter, som min søn har opnået, og har været villig til at give Deres datter 
bort i ægteskab. Dette ægteskab mellem to unge, der er vokset op un-
der så forskellige forhold og kulturer, vil uden tvivl stå som et eksempel 
på foreningen af Øst og Vest.

Jeg ønsker, at de til stadighed vil hjælpe hinanden, at mand og hustru 
vil synge som kærlighedsfugle på himlen med hinanden, at den ene, 
manden, vil arbejde hårdt, og at konen vil vise at stå for en god hus-
holdning. Deres familie vil da kunne trives og nyde en langvarig fred.

Det var også med stor glæde, at vi hørte, at vores svigerdatter den 28. 
i forrige måned fik en datter. Vi er glade for at vide, at begge har det 
godt. På den anden side føler vi også, at vi skal være Dem uendelig 
taknemmelig over, at De som vor svigerfamilie er dem, der bruger tid 
og penge på at tage sig af det unge par. Vi tænker ofte på, hvor megen 
omsorg og velvilje vor søn har modtaget i Danmark. Vi kan kun håbe, 
at vi en dag kan gøre gengæld.

For tiden er det kun gennem breve, at vi kan vise hinanden respekt og 
hensyn. Vi håber, at den internationale situation snart vil forbedres, så 
transport kan blive normal igen. Til den tid vil vi bestemt invitere Dem, 
kære svigerfamilie, til at komme til vort land og personligt udtrykke vor 
oprigtige tak og taknemmelighed.

   Med de bedste hilsner

   Yuan Zhongfu 

Den 27. maj 1946.”  

 
Ben betyder rod på kinesisk, og de betyder dyd. På dansk kan de 
to kinesiske tegn forenes i navnet Bent, som den søn blev døbt, der 
fødtes i marts 1949. Det var en stor dag især for en kineser, for hvem 
sønner er dem, der fører familien videre. Elisabeth Van erindrer 
endnu Vans stolthed, da han dagen efter fødslen skulle til middag 

Vans indfødsretsbevis fra feb.1953. Lissen og Bent 
havde indtil da været kinesiske statsborgere. Nu 
blev også de danskere. Hun husker, at hun og 
broderen fik lov til at dele en gul sodavand i dagens 
anledning.
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på det kinesiske gesandtskab, hvor han kunne berette om sin før-
stefødte søn. Faderen skrev, da han hørte om valget af navn, at han 
mente, barnet skulle hedde ”Han Dan”, men det råd blev altså ikke 
fulgt. I 1956 fødtes efternøleren Hemming, som på kinesisk lyder Han 
Ming, ”Kinas lys”.

Vans far fik sendt billeder af sine børnebørn, og familien i Kina, der 
husker ham, fortæller enstemmigt om hans stolthed over familien i Dan-
mark og børnebørnene. Billederne blev ivrigt beskuet og vist frem for 
familien, som på den måde kunne følge med i den fjerne fætters liv.

Van havde altid været interesseret i at fotografere. I disse år udfoldede 
han sig som en særdeles habil portrætfotograf af både familie, venner 
og kolleger, og nu byggede han selv – assisteret af den senere omtalte 
smed Fagerberg – et snedigt mobilt fremkalderlaboratorium, som kunne 
klappes sammen og fjernes efter brug i det lille køkken i den 2½ værel-
ses på Ordrup Jagtvej.

Kinesiske skæbner

Anledningen til middagen i gesandtskabet i 1949, dagen efter Bents 
fødsel, var i øvrigt, at der var kommet en ny kinesisk gesandt til landet, 
minister Chen, som hermed holdt sit første selskab. Gesandtskabet var 
oprettet i 1913, under Anden Verdenskrig havde det været lukket, men 
i 1947 kom en kinesisk gesandt på ny til landet. Van havde i alle årene 
i Danmark haft nær tilknytning til det kinesiske gesandtskab og bistået 
med oversættelser og anden hjælp. Det ændrede sig, efter at kommu-
nisterne den 1. oktober 1949 fra Den Himmelske Freds Plads i Beijing 
kunne proklamere Den Kinesiske Folkerepublik, som året efter aner-
kendtes af Danmark som det nye Kina. For det kinesiske gesandtskab 
betød magtskiftet, at de ansatte nu ikke længere repræsenterede Kinas 
regering. Flere valgte at rejse hjem til en uvis skæbne, mens andre 
valgte at blive i Danmark. 

Det var ikke altid let at få svar fra Van i de år. Her er 
et kort fra Yuan Zhongfu, der spørger hustruen Elisa-
beth efter nyt om sønnen.
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Ingen vidste endnu, hvad kommunismen ville føre med sig, og i første 
omgang troede også Van på, at kommunisterne kunne samle Kina og 
føre landet frem: ”På det tidspunkt sympatiserede vi med kommunister-
ne. I vore øjne var kommunisterne de eneste, der kunne samle Kina,” 
sagde Van langt senere i et interview med Jyllands-Posten den 17. 
december 1997, og han bistod i første omgang også det nye styre med 
nyindretningen af ambassaden. Danmark havde været et af de første 
lande, som anerkendte det nye Kina, som allerede i 1951 sendte nye 
repræsentanter til Danmark. 

Minister Chen valgte efter kommunisternes magtovertagelse at rejse 
hjem med sin kone og fem af sine seks døtre. En af døtrene, Patricia, 
var i 1947 blevet ramt af polio. Hun var sendt til behandling i USA, men 
kom til Danmark, da faderen blev udstationeret her, og i Danmark kom 
hun under kyndig lægebehandling på Polioinstituttet. Ved hjemrejsen 
til Kina traf forældrene den beslutning at lade hende blive tilbage i 
Danmark, da usikkerheden med hensyn til hendes fremtid i Kina var alt 
for stor. Van påtog sig at være værge for pigen uden dog på forhånd at 
have spurgt sin kone. Men Elisabeth indvilligede naturligvis, og med 
Patricia på armen tog hun og Van i januar 1950 afsked med familien 
Chen på Hovedbanegården. Der havde været god grund til bekymring. 
Ved hjemkomsten var der ikke nogen, der, som gesandten havde håbet, 
ville benytte hans internationale sagkundskab. Tværtimod fik han sin 
ejendom konfiskeret og blev som tilhænger af det tidligere regime be-
tragtet med dyb mistro. Efter nogle års forløb ville familien forlade Kina 
over Macao, men det mislykkedes. Chen forsvandt, da han forsøgte at 
sejle til Hongkong. Men moderen og Patricias søskende overlevede, og 
det lykkedes senere at få kontakt med dem. Patricia blev i Danmark, 
hvor hun voksende op i nær kontakt med Van og hans familie.

Yuan Zhongfu, Vans far, hørte også til dem, som det nye system så på 
med skepsis. I første omgang skete der ikke noget, men fra 1951 udsat-
tes han for chikane. Som ”kapitalist” blev han betragtet som en fjende 
af det nye system, selvom han var en af de fornyere i sin tid, der havde 
skabt velstand omkring sig og bidraget til Kinas udvikling. Men det 
talte ikke, da kommunisterne tog magten. 
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”Efter 1949 blev situationen igen forandret. Den nye folkeregering 
lavede totalt om på landets sociale og økonomiske system for at ændre 
Kinas tilbagestående tilstand. I den forbindelse blev de gamle erhvervs-
folks muligheder begrænsede og ændrede. Er Jiu havde levet næsten 
hele sit liv i det gamle Kina, og det var ikke nemt for ham at følge den 
nye tid og tilpasse sig den nye situation, selvom hans tanker var frem-
skridtsvenlige. Han var heller ikke ung længere. Han boede i Hangzhou 
det meste af sin tid. Når han kom til Shanghai, mærkede jeg, at han 
var trist og afmægtig. Når jeg spurgte, om jeg kunne hjælpe ham med 
noget, rystede han altid på hovedet.” 

Det er fætter Zhou Shinan, som giver dette billede af den nye tid og 
gamle Yuan Zhongfus plads i den. Kommunismen viste hurtigt sit 
sande ansigt, og det blev for meget for en mand som Yuan Zhongfu, 
som få år efter – stillet over for denne statsligt organiserede øde-
læggelse af hans livsværk – blev en nedbrudt mand. Især blev han 
ramt af den hadepolitik over for tidligere embedsmænd og tidligere 
jordejere og forretningsmænd, som satte ind i 1951-52. Den kampag-
ne, som gik under navnet ”Tre anti’er”, sanfan, fremstod ganske vist 
umiddelbart positivt, da den rettede sig mod korruption, 
ødselhed og bureaukrati, og fremtrådte som om den gik ud på at 
rette op på moralen hos offentligt ansatte, men den var også et 
skalkeskjul for personforfølgelse. Samtidig lanceredes ”Fem anti’er”-
kampagnen, wufan, mod kapitalistklassen, som hidtil havde levet 
nogenlunde i fred. Enhver arbejdsgiver kunne stilles for retten, og 
det blev Yuan Zhongfu også. Anklagerne kunne gå ud på alt fra 
korruption, skatteunddragelse, tyveri af statslige midler, svindel med 
arbejdskraft eller materialer til tyveri af statens økonomiske viden. 
Også i dette tilfælde handlede kampagnen om noget andet, end den 
gav sig ud for. Anklagerne kunne ramme enhver, som partiet ønske-
de at gøre op med uanset ”skyld” eller ej. Formålet var naturligvis at 
presse ejerne til at afstå deres fabrikker og i øvrigt at trække penge 
ud af ”kapitalisterne”. Disse kampagner iværksattes af kommunist-
partiet som massekampagner med det formål at skabe sammenhold 
ved at udpege en fælles fjende, og de tjente samtidig til både at 
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eliminere uønskede borgere, som ansås som hindringer for revolutio-
nen, og som et middel til at rekruttere medlemmer af partiet blandt 
dem, der var særlig ivrige efter at genere tidligere arbejdsgivere. Set 
i det perspektiv, var der tale om succes for det nye styre.

Yuan Zhongfu blev et af de mange ofre for denne politik, der uden per-
sonsanseelse kunne ramme enhver, der engang havde sat noget selv-
stændigt i værk, og det var mange. Et barnebarn af en af hans søstre 
husker fra hans sidste dage:

”Når han kom til Shanghai, kom han på besøg hos os. Men en gang 
så han meget trist ud, da han kom, og han sagde til mig: ’Denne gang 
er det ikke så godt, og jeg kommer nok ikke mere.’ Det var sanfan- og 
wufanbevægelsen. Er Jiu Gong var som kapitalist dybt berørt, og jeg 
prøvede at trøste ham: ’Det skal nok afklares en dag. Hvis der er pro-
blemer lige nu, kan vi hjælpe. Du skal ikke være bekymret.’ Efter at han 
den dag var gået, blev jeg mere og mere urolig. Næste morgen besøgte 
jeg ham, og han så normal ud. Jeg troede, at det var mig, der var noget 
galt med. Er Jiu Gong rejste til Hangzhou, og kort efter døde han. Jeg 
græd, da jeg hørte det.” 
 
Yuan Zhongfu var kørt træt og kunne ikke magte modgangen og den 
nedrige måde, som det nye styre behandlede ham på. Han valgte at 
tage sit eget liv ved at kaste sig i en dam. Han blev vistnok reddet op 
af vandet, men døde kort efter af følgevirkningerne den 25. juni (7. juli 
efter den kinesiske kalender) 1952, 80 år gammel.

Van fik meddelelsen om faderens død i et brev fra gamle Yuans fjerde 
hustru, stedmoderen Qiming. Hun var født i 1906 og dermed seks år 
ældre end Van og 34 år yngre end sin mand. Qiming var en veluddan-
net kvinde med en universitetsgrad i kemi. Det viste sig senere, at hun 
havde haft en ungdomskæreste, som hun ikke kunne få, hun havde mi-
stet sit arbejde, og hun giftede sig så med Yuan Zhongfu. Yuan havde 
mistet begge sine to andre hustruer under krigen, og da han og Qiming 
mødtes, besluttede de at gifte sig. 
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Ifølge brevet døde Yuan Zhongfu i Hangzhou, mens stedmoderen var i 
Shanghai, men hun fik et telegram om, at der var tilstødt ham noget og 
nåede at være til stede hos ham i hans sidste øjeblikke. 

Hun skrev samme dag til Van om baggrunden for faderens død:

”Din far havde i det sidste halve år været under stærkt pres. Han var ud-
sat for daglige trakasserier på grund af retssagen om tefabrikken og de 
fem antikampagner på fabrikken og andre problemer. Han led så meget 
under det, at han ikke kunne bære det. Det ser ud som om, han valgte 
døden som en udvej. Forud for tragedien sagde han til familien og ven-
ner, at der ikke i livet er noget, som er mere tragisk, end at en person 
ønsker at gå den vej. Vi trøstede ham, tog os godt af ham og holdt også 
øje med ham, men intet kunne forhindre det, der skete. Man fortalte, at 
han tog til Xiaotianlan tre gange og Zhimu en anden gang, førend han 
endelig besluttede sig for selvmord. Hvor trist. Hvor sørgeligt.  

Du må føle dig frygtelig trist til mode ved at høre disse forfærdelige 
nyheder. Det er ikke nødvendigt at sige, at forholdet mellem en far og 
en søn til evig tid er uforglemmeligt. Men jeg håber alligevel, at du kan 
holde din sorg i tømme og holde sammen på din familie i dette vanske-
lige øjeblik. Jeg, Qiming, var i ti år gift med din far. Ikke alt er sådan 
bare forbi. Men hvordan skal jeg leve videre uden vores kærlighed som 
mand og hustru? Hvor kan jeg resten af livet finde den trøst, som han 
gav mig? Det gør ondt at tænke på det, og jo mere ondt det gør, jo 
mere tænker jeg. Smerten gror så stærk, at det er, som den vil slå mig 
ihjel. Men livet skal gå videre, særlig fordi det er nødvendigt, at nogen 
tager sig af hans efterladte ting.

Jeg bor stadig hos Chunyi og hans familie. Med en lav indkomst på 
omkring 100 kg ris om måneden er familiens økonomi stram. Det er lige 
nok til at føde en familie på fem, mens andre udgifter som skolebeta-
ling for børnene og skatten af jorden i Qingbomen stadig ikke er løst. I 
sådanne strenge tider er der nok ikke andet for os at gøre, end at holde 
sammen og udholde de vanskeligheder, vi står overfor. 



92 DANMARK

I de ti år, jeg var gift med ham, gjorde din far nogle bitre erfaringer 
med forretning med familiemedlemmer i Shanghai, Hangzhou og andre 
steder. Han drømte om guld hver dag, men til sidst tabte han alle sine 
sparepenge. Jeg søgte flere gange at advare ham, men uden held, og til 
sidst opgav jeg at blande mig i hans sager. Selvom det nu er for sent, 
fortryder jeg, at jeg ikke fik ham standset. Jeg bebrejder ofte mig selv 
tragedien. For at vise dig din faders moral, vil jeg citere, hvad der stod 
på titelbladet til en af de bøger, han læste. Der stod, at bekymringer 
giver dårlige penge, og penge bringer vanskeligheder.

Din far førte et enkelt liv. Hans begravelse var også enkel og kostede 
kun omkring tre millioner yuan (150 dollar), som hele familien og venner 
bidrog til. Graven ligger ved siden af Luo Jingrens på Qinglongbjerget 
i Yuangjia Pailou i Dongyuområdet. Luo Erge var så venlig at lade mig 
benytte stedet, men jeg tror, at vi før eller senere skal betale ham … 

Lov mig, at du kan tæmme din sorg, når du hører disse frygtelige nyhe-
der og om din fars triste liv. Skriv til os, så tit du kan, så vi kan holde 
sammen som familie. Det var din fars vilje. Din far plejede at dele sin 
glæde med sin familie og sine venner, hver gang han fik et brev fra dig, 
særligt billederne af Lissen og Bent. Han talte åbent om, hvor meget 
han savnede dig, og hvor meget han ønskede at se dig igen. Under-
tiden kunne han stirre på billederne og tale med sig selv, idet han 
henvendte sig til mig: Haopo, Sai-Chiu. Hvor er det trist, at familiemed-
lemmer skal leve adskilt fra hinanden.

Håbet om genforening en dag er måske den eneste kur mod sørgmo-
dighed, men jeg håber, at den mulighed en dag skal blive til virkelighed 
i mit liv?

Jeg holder op her. Jeg føler mig uklar, tåget og ukoncentreret. Undskyld 
min dårlige skrift

Din ydmyge stedmoder

Yuan Zhang”

Modstående side:
Familiebillede fra Kina 1948, der viser Vans far og hans 
nye kone, Qiming, siddende. Stående ses Vans halvbro-
der Chunyi, hans hustru og hans to børn.
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Vans niece Lili har kunnet supplere beretningen om Yuan Zhongfus 
død. Han kastede sig i Fangjia Tang-dammen nær fabrikken. Forinden 
havde han bedt sin kone om at skaffe penge i Shanghai for at tilfreds-
stille styrets krav om betaling, men hun var ude af stand til at skaffe 
pengene, og han var en dybt skuffet mand, da han døde.

Efter 1949 blev det sværere at korrespondere med Kina, men familien 
havde en forbindelse med biblioteket på Zhejiang Universitet, som 
havde tilladelse til at kommunikere med udlandet, og ad den vej kunne 
der stadig i de første år sendes og modtages breve. Alligevel blev det 
sværere, og Van har næppe af de sidste få breve, der nåede frem, kun-
net fornemme, hvor vanskelig situationen var for faderen. Ingen turde 
skrive sandheden i et overvåget samfund. Meddelelsen kom som et 
chok, og der er ikke tvivl om, at det pinte Van resten af livet, at han 
ikke nåede at gense faderen eller, som det forventes af en søn i Kina, 
hjalp ham i hans sidste svære år.

Efter kommunisternes magtovertagelse og nu faderens død var der for 
Van ikke længere noget Kina at vende tilbage til. Faderens virksomhe-
der eksisterede ikke mere, og som søn af en ejendomsbesidder og in-
dustridrivende var han uden chancer i det nye Kina. Han havde i 1952 
boet i Danmark i 17 år og slået rod. Hvad var mere naturligt end at 
erkende, at det var her, han hørte til, og at søge dansk statsborgerskab.

Stedmoderen kunne i senere breve berette om lidt mere fremgang. Så-
dan fremstillede hun det i hvert fald i breve, som blev underkastet cen-
sur, og som derfor ikke kunne indeholde nogen kritiske bemærkninger, 
hvis ikke den skrivende ville risikere alvorlige repressalier. I det lys må 
vi læse hendes mere positive beretninger om, hvordan hun selv fik en 
tillidspost i forbindelse med anvisning af arbejde. Chenyi fik lønforhø-
jelse på fabrikken, og det lykkedes også familien at få nogen økonomisk 
kompensation for ejendomme og værdipapirer, så i september 1953 kan 
Qiming fortælle med fortrøstning om fremtiden med femårsplan, nye 
huse og fabrikker, der er under opførelse: ”Kina er ikke længere et tilba-
gestående land, og det kinesiske folks liv bliver bedre og bedre. Vores 
land er på vej mod en lysende fremtid.” Det lød som en gentagelse af 
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en kommunistisk propagandafloskel, og var det også. Sandheden var, at 
familien blev udsat for chikane, og at der kun var ufaglært arbejde at få 
for medlemmer af en tidligere kapitalistfamilie.
 
Qiming blev en samlende skikkelse i familien og kunne fortælle om 
kvindens plads. Vans niece Lili erindrer, at hun havde sagt, at i det 
gamle Kina skulle kvinder gemme deres navn og fødselsdag i hjertet 
og ikke lade deres ægtefælle kende det. På den måde ville der komme 
velstand. 

Korrespondancen mellem de to fortsatte, indtil Qiming døde i 1991. Van 
sendte penge, og stedmoderen hjalp med oplysninger om ingredienser i 
sojasovs, da det kom så vidt med Vans planer. I 1957 skrev hun til Van 
om de fine nye hoteller, der blev opført i Kina for kinesere, der boede 
i udlandet, og opfordrede ham til at komme på besøg. Men det skulle 
vare endnu 15 år, førend Van mente, at tiden var moden til et besøg. 
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Restaurant Bamboo

Daloon blev først en realitet i 1960’erne, men det forretningsmæssige 
engagement, som ledte frem til Daloon, begyndte allerede i 1950’erne, 
og som så ofte, når det er noget med kinesisk forretning i udlandet, 
handlede det om restauranter.

Millioner af kinesere bor uden for Kina. Udvandring fra fattigere egne i 
håb om en bedre fremtid andetsteds har været et fast mønster i Kina, 
og både i Sydøstasien, USA og Europa lever i dag mange kinesere. 
Danmark blev først sent et indvandrerland for kinesere, og indvandrin-
gen har et begrænset omfang. Da Van kom til Danmark i 1930’erne, var 
antallet af herboende kinesere ikke stort. Det drejede sig om sømænd 
eller forretningsdrivende eller i enkelte tilfælde som Van om studeren-
de. I 1949 boede knap 40 kinesere i Danmark. Sådan konkluderer Mette 
Thunø i en ph.d.-afhandling fra 1997 om kinesisk immigration til Dan-
mark. Senere voksede antallet, og efter den kommunistiske magtover-
tagelse var der kinesere, som valgte at blive i Danmark frem for at 
tage hjem til en uvis skæbne, ligesom danskere, der vendte hjem fra 
Kina, i enkelte tilfælde medbragte kinesiske ægtefæller. I årene derefter 
tiltrak herboende kinesere gennem sociale kontakter eller familienet-
værk yderligere immigranter. I løbet af 1950’erne åbnede syv kinesiske 
restauranter i København, og restauratørerne havde brug for slægtninge 
og venner som arbejdskraft. Det førte til en indvandring hovedsagelig 
af kinesere fra Taiwan, mens det kommunistiske Kina i princippet var 
lukket for udrejse.

En af dem, der var med til at støtte initiativet til åbningen af kinesi-
ske restauranter i København, var Van. Det skyldtes forbindelsen til 
An-Wu Peng, der var tredjesekretær ved det kinesiske gesandtskab, 
da den kommunistiske magtovertagelse fandt sted. Peng fornem-
mede, hvor det bar hen for det tidligere regimes embedsmænd, og 
blev i modsætning til gesandten og andre af staben i Danmark, hvor 
han sammen med en anden af de tidligere ansatte ved gesandtska-
bet åbnede et biludlejningsfirma under navnet Peng og Wong. Det 
var ikke så let at begå sig i efterkrigstidens reguleringssamfund 

Modstående side:
Den kinesiskfødte Chi-yun Eskelund og hendes datter 
prøvespiser forårsruller i Tivoli 1961. Imellem dem 
Helge Nielsen, der introducerede Vans forårsruller i 
Tivoli.
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og slet ikke for to kinesiske erhvervsdrivende, så der blev brug for 
hjælp fra Van. Peng var driftig, men biludlejningsforretningen blev 
alligevel for tung at drive, og i stedet begyndte han i Sverige at 
sælge kinesisk kunsthåndværk på hoteller og som postordre. Kon-
takten med Van holdtes ved lige, og Van besøgte Peng i Stockholm. 
Van trådte hjælpende til, da Peng nogle år efter sammen med andre 
kinesere ville åbne en kinesisk restaurant i København. Fire kinesere 
skød hver 20.000 kr. ind, Van investerede 10.000 kr. i projektet, og 
det samme gjorde en fru Møller, der blev restaurantens garderobe-
dame. Restaurant Bamboo åbnede i 1955 og blev et kendt eksotisk 
spisested, hvor kokken Liu Wan-Cheng præsenterede det kinesiske 
køkken for københavnerne. Med sine runde kinesiske vinduer og 
bambus på facaden var restauranten noget helt nyt i det københavn-
ske bybillede. Bamboo var dog ikke den første kinesiske restaurant 
i København. Det var China House i Farvergade, som åbnede i 1949. 
Det var en i Holland bosat kineser, som sammen med otte venner 
havde åbnet China House, da han under et besøg i Danmark havde 
gjort den iagttagelse, at der slet ikke var nogen kinesisk restaurant i 
København. 

Anledningen til, at denne kineser var kommet til Danmark, var i øvrigt, 
at han var indbudt til at underholde ved et arrangement i Dansk-Kine-
sisk Forening, som var stiftet i 1948, et andet initiativ, som Van også var 
med i. På den konstituerende generalforsamling den 8. april i National-
museets foredragssal blev han således valgt til medlem af bestyrelsen af 
foreningen med akklamation, et hverv han beholdt i mange år.



99DALOON

Iværksætteren

”Min succes bunder i hårdt arbejde og simpelt købmandskab: når du får 
én krone ind, må du højst give 80 øre ud.” 

Sådan sagde Van til Jyllands-Posten i 1997, da Daloon var en etableret 
succes. Og det var rigtigt, at det havde kostet at komme så langt.

Egentlig begyndte det hele med engagementet i Bamboo. Det var 
forretning. En anden sag var at udvikle et helt nyt produkt, og let for-
enklet kan man sige, at det, der med tiden blev til Daloon, begyndte 
med sojaproduktion. Kinesisk mad kræver soja, og det var ikke en 
vare, som forhandledes i Danmark i 1950’erne. Opgaven blev herefter 
at producere kinesisk soja til den kinesiske mad, der nu blev serveret i 
København. Det opfattede Van som en passende opgave for en licen-
tiat fra Landbohøjskolen. Der skulle benyttes en bestemt svamp i en 
gæringsproces, og den lykkedes det ham efter en del eksperimenteren 
at dyrke på Medicinalcos laboratorium. Næste fase var gæring og mod-
ning i store gryder, og her trådte svigerfamilien til med en hjælpende 
hånd. I svigerforældrenes kælder i villaen på Frølichsvej i Skovshoved 
gik sojaproduktionen i gang i et hjemmelavet og selvbygget anlæg. 
Gæring, modning og centrifugering krævede omhyggelig overvågning 
og omrøring. Derefter skulle sojaen hældes på 25-liters beholdere og var 
så klar. Det lugtede, men familien klagede ikke. Og skraldemændene af-
hentede mod et par bajere resterne fra produktionen. Det lød ikke af så 
meget, men den første flaske med hjemmelavet soja produceret i 1957 
var altså begyndelsen til det, der skulle blive Daloon. Van havde vist, at 
han kunne selv.

Forårsrullen introduceredes i Danmark af restaurant Bamboos kok 
Liu Wan-Cheng. Rullen viste sig imidlertid at være problematisk som 
hovedret på et spisekort i en restaurant, der gerne vil have det til at 
løbe rundt, og som derfor helst skulle afsætte nogle af de dyrere retter. 
Forårsrullen var for billig; den forsvandt derfor fra spisekortet som ho-
vedret til middag, men solgtes dog til frokost og som forret. En af dem, 
der havde sans for forårsruller, var Helge Nielsen, som drev to stande i 

En af de første flasker af Vans hjemmela-
vede kinesiske soja, ca. 1957.
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Tivoli, hvorfra der solgtes candyfloss og pølser. Han ville gerne udvide 
sortimentet med forårsruller, hvis restauranten ville levere ud af huset, 
men Bamboo mente ikke at have kapacitet til at stå for den opgave. I 
stedet blev det Van, som fik opgaven at producere en forårsrulle til salg 
i Tivoli. Bamboos kok gav ham den første instruktion, men det krævede 
endnu en del forsøg og eksperimenteren i kælderen i Skovshoved, før-
end Van var tilfreds med resultatet. Det gjaldt om at finde den rette dej 
og det rette blandingsforhold mellem kød og grøntsager, hvor kål var 
en hovedingrediens. I efteråret 1960 kunne der inviteres på en første 
prøvesmagning, og fra Tivolis åbning den 1. maj 1961 blev der leveret 
forårsruller med den hjemmeproducerede soja.

Van berettede i 1985 kort om starten på sin virksomhed som forårsrul-
leproducent: 

”I efteråret 1960 blev jeg introduceret til en herre, som var interesseret i 
at sælge forårsruller i Tivoli, og vi havde et møde. Det viste sig, at den 
herre hed Helge Nielsen, og at han havde to stande i Tivoli – med pøl-
ser og candyfloss. Han var søn af den kendte Jørn Nielsen fra National-
Scala og broder til Annelise Bock (tidligere direktør i Tivoli).
 Derefter startede jeg forsøg med ruller hjemme i kælderen og invi-
terede Helge Nielsen til at prøvesmage dem. De blev accepteret, og jeg 
skulle begynde leverancen den 1. maj 1961.”

I 1960 købte Van og Elisabeth svigerforældrenes hus på Frølichsvej i 
Skovshoved, mens svigerforældrene havde overtaget familiens lejlighed 
på Ordrup Jagtvej. Nu var hele kælderen til rådighed, men det stod 
hurtigt klart, at der var brug for noget større, hvis det skulle blive til 
noget med forårsrullerne. Der blev derfor lejet en kælder i Egevangen 
i Brønshøj, hvor sporene efter en orangeadeproduktion først skulle fjer-
nes ved håndkraft. De to ældste børn Lissen og Bent, husets unge pige 
samt et par fætre blev mobiliseret til det ubehagelige arbejde. Det blev 
forventet, at alle skulle hjælpe til og gøre nytte, men Van belønnede da 
også rundhåndet bagefter. Virksomheden fik navnet ”Vans Produkter”, 
der leverede de første forårsruller til Tivoli. Afsætningen gik godt, og 
snart måtte den lille kreds af lokale kvindelige ansatte udvides. Også 
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den 14-årige Lissen og husets unge pige blev atter indforskrevet i som-
merferien til at bage pandekager til at svøbe om fyldet i rullerne. Der 
kunne produceres 3-400 ruller om dagen på seks gasblus, og der arbej-
dedes både lørdag og søndag: ”Vi i Tivoli kan ikke lukke forretningen 
på grund af varemangel før lukketid” sagde Helge Nielsen, og så måtte 
der jo hænges i, og det blev der.

Vans første ansatte var Winni Wiedenbein, som fulgte med fra Medici-
nalco. Hun arbejdede i forårsrulleproduktionen sammen med efterhån-
den fire andre kvinder. Senere suppleredes arbejdsstyrken med mandlig 
arbejdskraft, og det var fra begyndelsen et princip, at mænd og kvinder 
fik lige løn. 

Virksomheden i Brønshøj havde den ulempe, at den var afhængig 
af en enkelt kunde, og da Tivoli lukkede for sæsonen, savnedes nye 
aftagere af forårsrullerne. Van måtte se sig om efter nye kunder, og 
det lykkedes at få en række mindre vinstuer og restauranter som 
aftagere, samt lidt større kunder som Willi’s Place, der var et kendt 
mødested for unge mennesker. Et andet sted, hvor der serveredes 
forårsruller, var jazzhuset Montmartre, som også samlede mange 
mennesker, når de store jazznavne gav koncert. Allerede året efter 
holdt leveringen til Tivoli op. Helge Nielsen havde luret opskriften 
af og mente, at han selv kunne producere de fornødne ruller, så Van 
kom kun til at levere i mere pressede situationer. Så der var virkelig 
behov for nye aftagere, hvis produktionen skulle blive rentabel. 

”I sæsonen 1962 leverede jeg meget lidt til Helge Nielsen i Tivoli, 
for han og hans piger fandt ud af, hvordan jeg lavede forårsruller og 
begyndte selv at lave dem, så jeg leverede kun i weekenden, når de 
havde travlt. Eftersom jeg stadig var ansat hos Dumex, gik min tid gan-
ske godt alligevel,” fortalte Van i 1985.

I 1963 var Van faktisk ved at give op. Der var for meget arbejde og for 
lidt udbytte i forhold til arbejdet, som foregik i to skift af hver fire timer 
fra klokken syv om morgenen til klokken tre om eftermiddagen. Dagen 
begyndte med, at der af damerne blev lavet pandekagedej i en rørema-

Den beskedne ramme om den første forårsrulleproduk-
tion i Brønshøj.
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skine, så skulle der hakkes grøntsager, sammensat alt efter sæsonen, 
og endelig skulle der steges kød. Imens blev der på ni pander bagt 
pandekager. Der skete dog også tekniske fremskridt. Pandekagebagnin-
gen foregik således fra 1963 på en særlig pandekagemaskine specielt 
fremstillet til formålet. Fyldet i rullerne blev oprindelig lagt manuelt 
med en ske på dejen, men i 1962 fik virksomheden en pølsemaskine, 
som kunne dosere fyldet. Afkøling foregik i køleskabe, og når den var 
overstået, pakkedes rullerne i små æsker af karton foret med perga-
mentpapir. Kapaciteten var stadig godt 400 ruller om dagen.

Van mente ikke selv, at han havde evner som sælger. Hans force var slet 
ikke den forretningsmæssige side af forårsrulleproduktionen. Det var 
derimod udviklingen af produktet, som han jo også i det store og hele 
selv havde stået for. Det var gået godt med sojaen, forårsrullen fejlede 
ikke noget, og han eksperimenterede nu også med bønnespirer. Men 
skulle man leve af det, var det ikke nok at lave et kvalitetsprodukt, det 
skulle også sælges. Van allierede sig derfor med Chang Tso Wo, som han 
kendte både som ven af Peng og som en af medinvestorerne i restaurant 
Bamboo. Chang havde mod på et forretningsmæssigt samarbejde med 
Van om forårsrullerne som den, der kunne sørge for salgsarbejdet: 

”Vi havde en nogenlunde arbejdsfordeling: Jeg sørgede for produktio-
nerne og Chang for salg og transport. Vi fremstillede kun ferske va-
rer, der kunne holde sig i køleskabet 2-3 døgn, for på dette tidspunkt 
kendte vi ikke til dybfrostfremstilling,” sagde Van i 1985.

Snart efter begyndte Van imidlertid at eksperimentere med mulighe-
derne for at udvikle dybfrosne forårsruller. Hidtil havde det jo drejet 
sig om at sælge friske forårsruller til øjeblikkelig fortæring, men der 
var jo helt anderledes kapacitetsmuligheder, hvis der kunne skabes et 
produkt, som kunne gemmes i en længere periode. På den anden side 
gik salget jo ikke bedre, end at også andre muligheder for udvidelse af 
assortimentet blev drøftet, og Van og Chang var især optaget af tanken 
om, at der kunne udvikles en konservesfabrikation af kinesiske retter. 
Det krævede nye forsøg, og i den forbindelse fik Van hjælp fra kollegaer 
på Landbohøjskolen. En af dem var Frits Larsen, der senere blev ansat 

Tso Wo Chang hans kone Hanne og S.C. Van i restu-
rent Shanghai. ca. 1965
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i kvalitetskontrollen på Daloon. Men det begyndte med en fritidssys-
sel som kontrollør af kvaliteten af en ret med kylling i karry, som Van 
overvejede at sælge på dåse.
Konservesproduktionen kom ikke rigtigt til at slå an, men den 
skabte forbindelse til en af landets store konservesvirksomheder, 
Beauvais, som blev interesseret i samarbejde, da Chang præsentere-
de sin virksomhed. Men interessen gik ikke på konservesproduktion. 
Det kunne Beauvais selv. Derimod ville man gerne samarbejde om 
dybfrosne forårsruller: ”Vi havde efterhånden så travlt med frem-
stilling af dybfrosne forårsruller, at vi næsten glemte at fremstille 
konserves,” skrev Van i 1985.

Nu var der ved at komme gang i virksomheden, og igen måtte man for 
at følge med flytte til større lokaler, denne gang i et nedlagt skinkeko-
geri på Vesterfælledvej i København. Også her var der nok at gøre med 
en indretning, som sundhedsmyndighederne kunne godkende. Der blev 
plads til endnu en kineser, nemlig Chong, som blev en slags produkti-
onschef med ansvar for pandekagebagning og fyld. 

Historien om Van er fra 1960’erne snævert knyttet til opbygningen af 
og livet i den virksomhed, der skulle blive hans livsværk. Det tager 
tid at udvikle sit eget produkt. Van brugte mere og mere tid uden for 
hjemmet, hvor Elisabeth tog sig af børnene, mens Van uden for ar-
bejdstiden godt kunne lide at være sammen med landsmænd på Bam-
boo, der var en af aftagerne af sojaen, eller andre steder. Van hørte 
ikke til dem, der spiste middag eller sov hjemme hver aften. Det kan 
bidrage til et ægteskabs holdbarhed, men også blive en belastning, 
hvis det sker for tit: ”Det var ikke meget, vi så til Van, men han var en 
god far for børnene, da de var små,” fortæller Elisabeth Van.

Van var glad for sine børn, og han sørgede for sin familie økonomisk. 
Men det lod sig ikke skjule, at han ikke var familiemenneske i traditio-
nel forstand. Han havde store planer, og han kunne godt lide at være 
sammen med kinesiske venner og føre et frit liv, så i virkeligheden 
vidste hans kone ofte slet ikke, hvor han var. Ingen besked, bare væk. 
På den måde havde han nok en ret kinesisk opfattelse af, hvad der 
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var henholdsvis mandens og kvindens plads i familien. Hans økonomi-
ske situation i 1960’erne var dog ofte usikker, og Elisabeth arbejdede 
derfor på fuld tid som lærer for at sikre økonomien. Elisabeth kom også 
i lange perioder til at sidde alene med ansvaret for børnene. Van var 
et overskudsmenneske, men hans opfattelse af familieliv harmonerede 
ikke helt med danske borgerlige normer. På lige netop det punkt hørte 
han måske alligevel til i det gamle Kina, hvor manden kunne tillade sig 
så godt som alt, mens kvinden end ikke havde ret til sit eget navn. 

I 1962 døde Vans svigermor Valborg. De to havde altid sat meget stor 
pris på hinanden, og Van var meget berørt over hende død. Uden at 
spørge Elisabeth først indbød Van som den gode kinesiske svigersøn 
han var, sin svigerfar Christian til at komme i sit eget gamle hjem og 
hver aften spise med familien. 

Daloons første år i mosaik

Vans ældste søn, Bent, oplevede som barn de første forsøg, som fra so-
japroduktion førte videre til forårsrulleeventyret. Bent blev ingeniør og 
er ansat i DSB, men var dengang en lille dreng, der nysgerrigt prøvede 
at følge med i sojafremstillingen: 
  
”De første erindringer, jeg har om min fars fabriksvirksomhed, er fra om-
kring 1954, til trods for at der på dette tidspunkt ikke eksisterede noget, 
der i dag ville kunne betegnes som en egentlig fabrik. Jeg var en aften 
med min mor på besøg hos min morfar og mormor, som boede i en villa 
ca. en halv kilometer fra vores lejlighed. Nede i mine morforældres va-
skekælder arbejdede min far med bygning af et par store masonitskabe. 
Spændende så det ud, men jeg vidste ikke, hvad de skulle bruges til. 
At det var en del af det produktionsanlæg, der skulle benyttes til den 
soyafremstilling, der fandt sted frem til 1962, viste sig først senere.
 I årene efter mit første besøg i »soyafabrikken« fik jeg ofte lov til 
at gå med på Frølichsvej om aftenen, i første omgang for at kikke på, 
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senere også for at få lov til at hjælpe med. En af mine første beskæfti-
gelser var at frasortere de enkelte majskorn, der fandtes i sækkene med 
soyabønnerne. Det havde vel næppe nogen betydning, men så lavede 
jeg da ikke ulykker imens.
 Jeg oplevede således på tæt hold, hvorledes råvarerne – soyabønner 
og soyaskrå, hvedemel og salt, gennem forskellige processer – damp-
kogning – gæring – modning – centrifugering, forvandledes til det, i 
forhold til hvad der var at få i handelen på daværende tidspunkt, meget 
fine produkt KINASOYA.
 Gæringsprocessen, som var den egentlige hemmelighed bag so-
yaens kvalitet, fandt sted med den svamp, far selv havde fremelsket, 
og som han dyrkede på laboratoriet på Medicinalco, hvor han havde 
sit normale arbejde. Det var for øvrigt Medicinalcos smed og altmulig-
mand, tusindkunstneren Fagerberg, der havde hjulpet far med at frem-
stille mange af de specielle blikdele, som indgik i produktionsanlægget.
 Gæringsprocessen, som skulle kontrolleres ret nøje (jeg har ofte på 
fars anvisninger måttet aflæse temperaturer i løbet af dagen for på et 
givet tidspunkt at kunne lukke for varmen og tænde for ventilatoren), 
fandt sted i et masonitskab.
 Efter gæringen kom modningen. Denne fandt sted i store emaille-
rede gryder i det andet af de to masonitskabe. Skabet var konstant op-
varmet og i øvrigt isoleret efter min morfars staniolprincip. Det bedste, 
jeg vidste, var at komme med ind i det varme rum, når der skulle røres 
rundt i gryderne.”

Vans datter Lissen blev uddannet som jordemoder. Ligesom sin bror 
har hun erindringer fra de første år om, hvordan børnene aktivt tog del 
i virksomheden:

”Mine første erindringer fra fars forårsrulle start er noget i retning af 
masser af prøvemålti der, ruller med champignon, uden bambus skud el-
ler omvendt, nogle med kylling, andre med karry, mange varianter, alle 
lige velsma gende, dog de meget stærke faldt ikke rigtig i vores smag. 
Vi børn syntes, det var spændende med lidt afveksling fra den daglige 
kost, men det undrede os ikke, at vores far lavede mad, det gjorde han 
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nemlig af og til. Vi anede jo ikke, hvilke planer der lå bag al denne 
pandekage aktivitet i kælderen, og endnu mindre kunne vi ane, hvad det 
skulle udvikle sig til.
 Jeg husker svagt, at der opstod et andet »ak tivitetscenter«, nemlig 
Egevangen i Brønshøj, lokaler, som vi hjalp far med at gøre rene; der 
var ubeskrivelig beskidt, til trods for at det havde været brugt til bade-
anstalt.
 Far installerede bl.a. seks store gasapparater, pander, en skål med 
olie og en stor hjemmela vet trommestik til at dyppe i olien og smøre 
panderne med samt en kæmpe dejgryde.
 Når efterspørgslen ofte blev større end ud buddet (især i Tivoli-sæso-
nen), ringede far hjem og råbte: Tag en taxa, du skal bage pandeka ger!  
 Når man er 14 år og havde sommerferie, var det lidt svært at kom-
me af sted, så jeg må bekende, at jeg gav mig lidt god tid og benytte de 
tog og sporvogn i stedet. Jeg vidste nemlig, at kort efter ville jeg stå i 
varmen fra de store pander, mine fingre ville være beklædt med hæfte-
plaster, og jeg skulle passe meget på: pandekagerne måtte ikke være 
for tykke, ej heller for tynde, de skulle være bløde i kanten, hvis de var 
sprøde i kanten, stak de hul, når de blev rullet, endelig gennembagte, 
ellers klistrede de sammen, osv. osv. Hver eneste gang siden, når jeg 
selv har lavet pandekager til mine egne børn, har jeg sendt Egevangen 
med »Vans Produkter«, som det hed dengang, en venlig tanke.”

Jørn Rothberg var grossist og husker, første gang Van mødte op for at 
finde en aftager for sit produkt:

”Omkring 1960 fandtes i København blot to ki nesiske restauranter, der 
lå i den indre by. Vi var en del unge, nysgerrige mennesker, der ud-
forskede den kinesiske kogekunst ved at besø ge disse templer for at 
indtage ægte kinesiske forårsruller. Vi gjorde det en gang om ugen. 
Som grossist i fødevarer fandt jeg, at det kunne være fint, hvis disse 
ruller kunne købes in dustrielt. Vi prøvede selv, om vi kunne efterlig ne 
dem, men resultatet var en fiasko. Vi opgav.
 En dag i 1960 stod jeg med varer hos en af mine kunder og fik en 
øl. Det var hos den navn kundige Herluf Kamp Larsen i det berømte 
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gamle ”Montmartre Jazzhus” i St. Regnegade. Her spillede alverdens 
bedste jazzmusikere på skift. Altid fulde huse.
 Pludselig gik døren op. En lille mand i figur syet, stram, sort frakke 
trådte ind – meget ele gant. I hånden havde han en slidt mappe, hvor-
på der med remme var spændt en aluminiums gryde. Den lille mand 
præsenterede sig som hr. Van og sagde, at han lavede forårsruller 
in dustrielt på en lille fabrik i Brønshøj på en ma skine, han selv havde 
konstrueret. Så satte han gryden på gasapparatet og fyldte olie i og 
tændte for gassen. Ud af mappen trak han så en fin konditoræske og 
åbnede den. Vi stirrede lige ned på to rækker fine, velkølede og lækre 
forårsruller. De kom op i gryden og vupti – ser verede hr. Van os en 
virkelig velsmagende rul le, som vi fortærede med stor appetit. Hr. Van 
fortalte os, at han gik fra restauratør til restau ratør for at sælge disse 
ruller. Og at alle de avancerede steder tog vel imod og havde mod til at 
prøve. For det skulle der mod til i 1960.
 Jeg var enormt interesseret og spurgte denne hr. Van, om ikke jeg 
kunne blive grossist. Han ville ikke love mig det, da hans produktion 
var beskeden, men han lovede at kontakte mig, den dag produktionen 
var stor nok.
 Vi skiltes, der gik et halvt år, og jeg troede, at Van havde glemt 
mig, men en dag ringede Van: ’De kan blive min første grossist, hr. 
Rothberg’. Dagen efter var mit forretnings vindue fyldt med åbne kondi-
toræsker med for årsruller. Således begyndte en epoke.”

DALOON

Engang i midten af 1960’erne tog Chang og Vans virksomhed nav-
neforandring til DALOON, og navnet stod med store bogstaver på 
den fabrik, som blev taget i brug 1964 på Vesterfælledvej. Daloon 
er kinesisk og sammensat af ordene Da, som betyder stor, og long 
eller loon, der betyder drage. Navnet betyder altså den store drage. 
I Hongkong findes bydelen Kowloon, og herfra kom nok noget af 
inspirationen. Kowloons ni drager blev til den store drage, som ikke 

Det kinesiske tegn for drage:  
Lun, long eller loon.
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blot er et symbol for kejsernes Kina, men også var let at sige på 
mange sprog og dermed viste sig at blive et rigtigt godt og holdbart 
brand. Men selvom navnet først kom til i 1960’erne, så anses året 
1960, da de første forårsruller blev produceret, som virksomhedens 
egentlige grundlæggelsesår. 
Med stigende produktion af forårsruller skete også en tilpasning af pro-
duktionsapparatet. Der udvikledes nye pandekagemaskiner, en hurtig-
hakker og en kålkoger til supplement af pølsemaskinen. Selve rulningen 
skete i 1960’erne endnu ved håndkraft. Som aftager meldte sig nu 
også firmaet Plumrose, der egentlig var en konkurrent til Beauvais på 
konservesmarkedet, men man enedes om en ordning, hvor Beauvais fik 
mulighed for at handle med en af Plumroses underleverandører mod til 
gengæld at give Plumrose adgang til forårsrullerne. I 1966 købte Beau-
vais Plumrose, og herefter var der naturligvis slet ingen hindringer for, 
at begge virksomheder markedsførte forårsrullerne. Tanken om kine-
sisk mad på dåse blev skrinlagt, og et projekt om dybfrosne kinesiske 
middagsretter fik kun en kort levetid. Produktet var og blev forårsrul-
len, der blev ved med at vise sin holdbarhed. Antallet af beskæftigede 
øgedes, mange var udlændinge, som ansattes for kortere perioder, og 
selvom lovlydighed i form af overholdelse af enhver form for sanitær for-
skrift var en grundregel, så tog man det mere afslappet, når det gjaldt 
reglerne om udlændinges arbejdstilladelse. Van var som arbejdsgiver 
præget af det kongfuzianske ideal om det gode eksempel. Virksomhe-
den var i en god forstand patriarkalsk. Ingen var i tvivl om, hvem der 
var leder, og lederen var heller ikke i tvivl om sine forpligtelser også af 
menneskelig art over for de ansatte. Han var der altid og vidste, hvad 
han ville på sin stilfærdige måde, som ingen misforstod. Der var altid 
hjælp at hente hos Van, og om det så gjaldt et bryllup mellem to an-
satte, så stod han også for det. At være ansat i Daloon var en livsstil. 

En ny kunde blev det svenske firma Lecora, som i 1968 aftog en million 
forårsruller, så vejen var ved at blive banet til et internationalt gennem-
brud. På hjemmefronten investerede Van sammen med Chang i kinesi-
ske cafeteriaer på hjørnet af Borgergade og Dronningens Tværgade og 
på Nørrebrogade i København, og i 1968 købte de sammen restaurant 
Shanghai på Gammeltorv. 

Forrige opslag:
Daloon, Vesterfælledvej i København. Rulleda-
merne holder rygepause. Bag de buede vinduer 
t.h.: kontor/bogholderi, bag bilerne lå produkti-
onslokalerne, og på 1.etage en lille spisestue.
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nyborg 

1970 blev et afgørende år. Det var gået godt for Daloon i de gamle loka-
ler på Vesterfælledvej, så godt, at det igen blev nødvendigt at overveje 
en udvidelse og finde nye lokaler. Man så sig om i Københavns omegn, 
men da der kom et tilbud om på fordelagtige vilkår at erhverve en indu-
strigrund i nyborg på Fyn, valgte Van at slå til. Prisen var 10 kr. pr. m2, 
og tilbudet kom fra en underleverandør, DaTSchaub, der havde denne 
grund på hånden, men som gerne ville have Daloon som nabo. En an-
den nabo ville blive nyborg Lynfrost, som kunne bistå med opbevaring 
af de dybfrosne ruller, så der var gode grunde, som talte for at slå til 
og flytte til Fyn. Blandt dem var også udsigten til lavere lønudgifter, et 
mindre omkostningsniveau og en let forbindelse til eksportmarkederne. 
nyborg kommune var naturligvis ikke uinteresseret i at trække noget, 
der kunne minde om en virksomhed, der havde fremtiden for sig, til 
byen, og formentlig var man i kommunen indstillet på at drøfte beta-
lingsbetingelserne. Men det blev der ikke brug for. Van havde pengene, 
så der kunne ske en kontant afregning på stedet. 

Købet af grunden var én sag. En anden var opførelsen af et fabriks-
anlæg, og så mange penge var der trods alt ikke til rådighed. Et lån i 
banken var nødvendigt, og det gik også igennem om end på en pudsig 
måde, som senere skildredes levende af højesteretssagfører Jørgen 
Günther Petersen, der var Vans juridiske rådgiver, og som blev den 
første bestyrelsesformand i aktieselskabet Daloon, der stiftedes i marts 
1970.

Her er den nyvalgte bestyrelsesformands beretning om det første møde 
i banken, skrevet 15 år efter i Daloons jubilæumsbog:

”Van var kommet så vidt, at han planlagde en rigtig fabrik, og den 
skulle bygges i Nyborg. Den skulle træde i stedet for den mærkelige 
køkkenindretning, hvor forårsrullerne hidtil havde været fremstillet i 
nogle lokaler på Ve sterfælledvej, hvor maskinerne sikkert var udmær-
kede og tildels bygget af Van selv og for en ukyndig mindede om Storm 
P’s konstruk tioner.

Daloon i Nyborg efter ombygning.
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 Den nye fabrik i Nyborg måtte naturligvis fi nansieres ved lån i 
videst muligt omfang. I den anledning opsøgte jeg sammen med Van 
en af direktørerne i en af de københavnske hoved banker. Det første 
problem var at forklare denne store mand, hvad forårsruller overhove det 
var for noget. Som de fleste andre danskere havde han aldrig hørt tale 
om sådan noget, og det første, der måtte gøres, var da at forklare, at 
forårsruller var noget, man skulle spise. Da dette var klaret, måtte der 
gøres rede for Vans personlige levnedsforløb, og bankdirektøren så ef-
terhånden lidt skeptisk ud, for Van var ke miker, og det var klart, at han 
som højt betroet laboratoriekemiker i medicinalindustrien sik kert var 
fremragende til sådant arbejde, men hvordan ville det se ud, når han nu 
ville være industrimand, tilmed i noget han aldrig havde prøvet før? Han 
havde ganske vist i flere år la vet forårsruller på Vesterfælledvej, men alli-
gevel, det var jo nærmest noget, der lignede en udvidet hjemmeindustri. 
Så var det rigtig no get, som en bank kunne interessere sig for?
 Direktøren var imidlertid meget venlig og ville gerne forstå, hvad 
det hele drejede sig om, og han ville også gerne hjælpe med til at sætte 
noget nyt i gang, i alt fald hvis det var noget, man kunne regne med 
ville være i stand til at leve. Lån var bevilget til bygning og maskiner 
i Nyborg, men det betød jo blot, at man kunne få fabrikken bygget og 
udstyret med maskiner – det sagde ikke noget om, hvorvidt den kunne 
leve, og bankmæssigt var sikkerhederne allere de optaget. Så måtte man 
se, hvorvidt forårs ruller havde nogen chance for at slå an. Det var lidt 
vanskeligt for bankdirektøren at skønne over dette, da han stadig ikke 
var helt klar over, hvad forårsruller var for noget, navnlig var han ikke 
klar over, om det var noget man spiste en lille smule af ved festlige 
lejligheder som en slags marcipanbrød, eller om det var noget, der mere 
hørte til dagligdagen. Derfor bad han om nogle tal for, hvordan det var 
gået, og hvad der var tjent ved at fremstille forårsrul ler på Vesterfælled-
vej.
 Van, som pænt havde forklaret, hvad forårs rullerne var, og hvem 
der købte dem – det var dengang hovedsagelig små levnedsmiddelfor-
retninger og det, man senere kom til at kalde ca teringvirksomheder, 
men som dengang snare re hed pølsebarer og kaffebarer – kom nu også 
med nogle tal. Mærkelig nok kunne han dem udenad, men bankdirektø-
rer er nok vant til, at folk, der søger om lån, får deres tal til at se gun-
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stigere ud, end hvad der helt stem mer med en kritisk bankvurdering, 
så han modtog Vans oplysninger med et venligt, lidt overbærende smil, 
men han havde jo heller ikke set Van før og kendte ham ikke i forvejen, 
og Van smilede også venligt. Da gennemgan gen af de økonomiske for-
hold var ved at være sluttet, sagde direktøren, at han også gerne vil le 
se nogle tal skrevet op. Van smilede igen venligt og trak op af inderlom-
men en blå kon volut af de billige, man kan få i kioskerne. På bagsiden 
af denne havde han skrevet en del tal, og dem afleverede han til bank-
direktøren, der så både forbløffet og mistroisk ud, selvom han stadig 
smilede og forklarede, at det var udmær ket altsammen, men han ville 
også gerne, inden han gav endelig besked om bankens stil ling, have en 
revisor til at bekræfte rigtigheden af disse tal, ikke at han tvivlede om 
dem, sagde han, selvom man nok kunne se på udtrykket i hans øjne, 
at han tvivlede i høj grad, men han ville gerne have dokumentation for 
tallenes rigtighed.
 Så skiltes vi fra bankdirektøren i bedste for ståelse, og sekretæren, 
der havde noteret ho vedpunkterne under samtalen, så lige så venlig og 
lige så smilende ud som direktøren. En revi sor blev så sat til at finde ud 
af hovedpunkterne i tallene, og resultatet blev sendt til bankdirek tøren. 
Det mest forbløffende var, at tallene på den blå konvolut passede så 
nær, som det var muligt, med det som revisoren kom til.
 Bankdirektøren var forbløffet, kreditten gik i orden, og fabrikken i 
Nyborg kom i stand og har fungeret siden. Det mærkelige, som bank-
direktøren blev klar over, og som har forbløf fet mig og sikkert også 
andre, var dette, at Van selv havde hele virksomheden i hovedet, og at 
det var rigtigt, hvad han huskede og havde op lyst.
 Tilbage står indtrykket af mange års ven skab. Van er anderledes 
indrettet end de fleste andre mennesker. Han kan nemlig ting, som de 
fleste andre ikke kan, men han er aldrig mindre venlig og imødekom-
mende af den  grund.” 

Den nye fabrik, som kostede 5,2 millioner kroner, kunne indvies den 
6. juni 1970. Som sagt var Daloon nu et aktieselskab, hvis bestyrelse 
bestod af Van og Chang, højesteretssagfører Günther Petersen som 
formand samt direktør Gunnar Buck fra ØK og direktør Oscar Pedersen, 
der var en kendt person inden for hotelbranchen.



114 DALOON

En stor fordel ved flytningen til Nyborg var, at der nu var rigelig plads 
til nye maskiner. Faktisk var det først nu, at virksomheden fik egnet ma-
skinel. De gamle pandekagemaskiner der havde lignet en Storm P-opfin-
delse, blev erstattet af en tromle af rustfrit stål til pandekagebagning, 
og det betød noget for volumen. Den nye maskine kunne klare 25.000 
pandekager om dagen. Produktionen blev ledet af Lee Ah-Tah. Han 
fulgte med fra København, og han kom også til at stå for en udvidelse 
af produktionen med det ærkedanske produkt, æbleskiver, som blev sat 
i gang i 1971 og udviklede sig til en stor succes.

Daloon udviklede sig i de år til en vigtig eksportvirksomhed. Det gik 
allerede godt i Sverige, hvor der i 1971 kunne indvies en ny fabrik i 
Storo ved Örebro, således at der kunne sættes en egentlig produktion 
af forårsruller i gang her. 

I England var i 1970 indledt samarbejde med stormagasinkæden Marks 
& Spencer. Englænderne var glade for en forårsrulle med karry, og det 
engelske marked udviklede sig – især efter at man i 1976 havde styrket 
ledelsen – så positivt, at det i første omgang gav anledning til produkti-
onsudvidelser og senere til, at der grundlagdes en selvstændig fabrik i 
England, som fortsat er et godt marked for Daloons produkter. I Tysk-
land etableredes i 1973 en første afdeling af Daloon i udlandet, salgssel-
skabet Daloon Lebensmittel GmbH i Elmshorn nær Hamborg.

I løbet af de første tre år i Nyborg mere end fordobledes omsætningen 
fra 9,3 millioner til over 25 millioner kroner, og overskuddet nærmede 
sig nu millionen. 

Flytningen af virksomheden til Nyborg blev også på andre måder et 
afgørende skel i Vans liv. Familien tog ikke med, da Van i 1970 også selv 
flyttede til Fyn, og til sidst blev han og Elisabeth separeret. Van faldt 
hurtigt godt til i det fynske og fik hurtigt via sine mange aktiviteter 
omkring fabrikken mange gode kontakter i området. Han blev med tiden 
en kendt og agtet borger i byen, vellidt og respekteret overalt. Men han 
sørgede stadig godt for sin familie, var rundhåndet, da det begyndte at 
gå rigtig godt, og han bevarede kontakten med kone og børn og familie.
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Gensyn med Kina

1972 blev året, hvor Van genså Kina efter 37 års fravær. Han havde 
dette år besluttet at trække sig tilbage fra den daglige ledelse. Han var 
nu 60 år, uden ledelsesforpligtelser, og så var der mulighed for at be-
søge Kina, nu ikke længere som en søn, der vendte hjem til sin far, men 
som en succesrig oversøisk kineser, der havde opfyldt spådommen om 
engang at blive en stor forretningsmand. Det havde kostet slid og hårdt 
arbejde og fordret idérigdom og initiativ, men det var lykkedes. Efter 
kinesisk målestok var Vans historie en rigtig succeshistorie.

Kina havde på det tidspunkt overstået den ødelæggende krise i landets 
historie, der kendes som Kulturrevolutionen, men efterdønningerne 
mærkedes stadig. Kulturrevolutionen var fra Maos side et opgør med 
partiorganisationen i hans bestræbelser på at holde magten, men begi-
venhederne udviklede sig ude af kontrol og blev til et generationsopgør 
og en afstandtagen fra hele den gamle, kinesiske kultur. Det er ufat-
teligt, hvad der blev ødelagt i den periode. Bøger blev brændt, templer 
skændet, ribbet for inventar og ødelagt, vaser og uerstattelige kultur-
værdier gik til grunde for at tilfredsstille diktatorens ønske om at holde 
på magten. Få mennesker i verdenshistorien har ødelagt så meget som 
Mao. Hertil kom uendelige menneskelige lidelser. Symbolsk er en beret-
ning fra Vans fætter Songshen Si. Han havde i 1948 til sit bryllup fået 
en vase af Vans far Yuan Zhongfu ledsaget af et digt:

”Det var et syvordsdigt. Indholdet kan jeg ikke huske længere. Det 
handlede om, at vi skulle leve lykkeligt, til vi blev gamle eller noget lig-
nende. Men selve vasen, som jeg holdt så meget af, blev ødelagt under 
Kulturrevolutionen. Det gør mig rigtig ked af det.”

Da Van rejste til Kina, var Mao endnu ved magten. Mao døde i 1976. 
Den omstændighed, at Vans far i kommunisternes øjne havde været en 
kapitalist gjorde sammen med sønnens udlandsophold familien suspekt 
i styrets øjne. Familien kom til at lide under styrets mistænksomhed, 
og det blev ikke bedre, da der under Kulturrevolutionen blev sat en 
hetz ind imod alt, hvad der var gammelt eller havde med udlandet at 

Stemningsbillede fra Kulturrevolutionen i Kina, med  
rødgardister, der læser andægtigt i Maos Den Lille 
Røde.



116 DALOON

gøre. Umiddelbart før Vans besøg havde stedmoderen Qiming fået sit 
hus gennemsøgt. Huset var en ruin, og familien søgte om tilladelse til 
forbedringer, men en træbjælke til forstærkning af taget blev konfiske-
ret. En kusine beretter, at der hver nat var personer, som kastede med 
murbrokker og sten for at slå ruderne i huset ind. Det var nødvendigt 
at barrikadere vinduerne med bambus, og huset henlå derfor i mørke. 
Siden Kulturrevolutionens begyndelse i 1966 havde stedmoderen ikke 
vovet at skrive til Van i udlandet, men det havde hun nu gjort igen i 
1972, og samtidig var der kommet brev fra ham om, at han ville komme 
til Kina. Familien var naturligvis bekymret for, om besøget kunne afvik-
les i ro og uden stenkast, men myndighederne sørgede for at passe på, 
så der ikke opstod ubehagelige episoder. 

Kusinen, som skrev en lille beretning om besøget, husker, hvordan hun 
sammen med Vans stedmoder hentede ham på jernbanestationen, og 
at de havde et billede med, da de var bange for ikke at kunne kende 
ham, men de kendte ham nu straks, da han steg ud af toget. Van 
mødte også sin bror Chunyi, som havde fået fri for at møde ham, men 
som af sin fabriksledelse havde fået strenge pålæg om at passe på, 
hvad han sagde. Det lykkedes således at få et gensyn i stand mellem 
de to brødre, der havde fået så forskellige skæbner.

Van var naturligvis ude at se de steder, han kendte i Hangzhou med en 
sejltur på den smukke Vestsø og et besøg ved Tigerkilden med det mi-
neralholdige vand som obligatoriske indslag. Søen var smuk, men byen 
var lurvet, lød hans konklusion. Om familiens hus, der jo var ombygget 
til ukendelighed, sagde han, at han bedre kunne lide huset, som det 
så ud i gamle dage. Han genkendte også et træ, der nu var blevet højt, 
som det, han havde kravlet i som barn. 

Familien erindrede, at han læste digte af Mao højt. Familiegravstedet var 
blevet ødelagt under Kulturrevolutionen, så det fik Van ikke at se, men 
han pålagde familien at sørge for en genopretning af stedet, som han 
naturligvis betalte. Senere fik både Vans børn og han selv mulighed for 
at besøge både moderens og faderens grave og dermed vise forfædrene 
den ære, som kineserne lægger så megen vægt på. Ringen var ved at 

Vans fars grav uden for Hangzhou efter renovering i 
1990’erne.

Van ved Vestsøen i Hangzhou, 1988
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være sluttet. Næste skridt blev udgivelsen af en familiebog om faderen, 
hvor nevøer og niecer og deres børn berettede deres erindringer om 
gamle Yuan Zhongfu. Bogen kom på kinesisk, og har for forfatteren af 
denne bog været til stor inspiration ved beskrivelsen af Vans far.

Vans besøg i Kina i 1972 blev indledningen til en lang række besøg, 
hvor han kunne glæde sig over en stigende velvilje fra de kinesiske 
myndigheders side over for en landsmand, som havde gjort det godt i 
udlandet og dermed gjort Kina ære. Et ændret syn på økonomisk vækst 
i det nye Kina efter Maos død bidrog naturligvis også til, at indstillin-
gen ændredes. Van kom tilbage i 1976 sammen med Chang og blev nu 
behandlet som en slags officiel gæst, der blev budt på velkomstbanket, 
og som fik stillet mange spørgsmål om Danmark. Vans niece Lili hu-
skede, at efter middagen sagde Van til hende:

”Lili, disse regeringsembedsmænd var alt for flotte med at give middag 
på statens regning. Mellem tyve og tredive fine retter kom ind og var 
snart igen forsvundet som sommerfuglevinger. De stillede så mange 
spørgsmål, at jeg knap havde tid til at spise. Det var ikke særlig afslap-
pende for mig.”

Et minde fra denne rejse, som fandt sted, det år Mao døde, var en 
orkidé, som det lykkedes at få gennem den danske told og plantet 
hjemme i Nyborg.

Van kunne i årene, der fulgte, glæde sig over mere intensiv kontakt 
med Kina og familien dér. Han kom til Kina igen i 1979 og så familien, 
og på ny i 1983, 1985 og i 1988, hvor han mødtes med gamle klasse-
kammerater fra Jianghu Universitetet. I 1988 blev det til to besøg og 
igen til to besøg i 1993. Under et ophold i Kina 1993 besøgte Van sin 
fars grav, og i forordet til den bog om faderen, som blev udgivet af 
familiemedlemmer året efter, skrev han:

”Da jeg i 1993 rejste hjem til kinesisk nytår og besøgte min fars gravsted, 
vældede minderne ind over mig, da jeg stod ved graven. Jeg huskede 
min fars strenge opdragelse, da jeg var lille, og hvordan hans hengivne 

Vans moders, fru Shis, grav efter istandsættelsen. 
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opmærksomhed gradvis modnede mig. Nu, hvor min karriere har været 
en succes, er han død og kan ikke opleve det. Disse minder og tanker 
overvældede mig, og jeg blev så bedrøvet, at det knap var til at bære.”

I 1995 kom hele familien, Elisabeth, børn og børnebørn, til Hangzhou, 
hvor de bl.a. også besøgte hans forældres grav. Vans to sidste besøg i 
Kina fandt sted i 1999 og 2000.

Krise i Daloon

”Van var en beskeden mand, der accepterede sine egne begrænsninger. 
Jeg erindrer ved min ansættelse, at han pointerede, at salgs- og marke-
tingchefen tog sig af sine områder, fabrikschefen tog sig af produktio-
nen, og jeg skulle tage mig af økonomi, edb og personale. Så skulle han 
nok klare produktudviklingen og skrive checkene under – og sådan blev 
det. 
 Det var ikke alene hygiejnen inde i fabrikken, han kerede sig om. 
Svalerederne under tagskægget blev løbende fjernet. Der blev bygget 
lagerhaller til den indkomne kål på vej til fabrikken. Intet roderi og 
snavs blev accepteret på fabriksarealerne. Ikke uden grund, at Van hav-
de et fortræffeligt fint forhold til den eksterne dyrlæge, der var ansvarlig 
for statens veterinærkontrol.
 Van var ikke særlig interesseret i regnskabs- og budgetdetaljerne. 
Men på et punkt stod han fast. De kvartalsvise forecasts og budgettet 
blev altid strammet til. Han ønskede for alt i verden ikke, at man forud-
sagde resultater, der ikke holdt. Jeg har ofte måttet reducere koncer-
nens budgetresultat efter Vans ønske.“

Det er senere økonomidirektør i Daloon, Hans Nylandsted, der giver 
denne karakteristik af Van som virksomhedsleder. Hans kvalitetsbe-
vidsthed gjaldt ikke blot produktet, men også produktionsanlægget. Så-
dan var virksomhedens grundlag fra begyndelsen, og det blev fastholdt 
også under virksomhedens krise i 1970’erne.
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En voldsom brand i 1973 og oliekrisen i midten af 1970’erne betød, at 
planer om en udvidelse af fabrikken i første omgang blev skrinlagt, men 
stadig gik salget af forårsruller godt, og virksomheden begyndte nu i 
højere grad at koncentrere sig om en egentlig markedsføring af Daloon. 

Hidtil havde man leveret forårsruller og andre retter, som af aftagerne 
kunne sælges under andet navn, men konkurrenceforholdene førte 
til, at man nu i højere grad ville søge at slå navnet Daloon fast som 
synonymt med kvalitet. Assortimentet udvidedes i den forbindelse med 
kålrouletter og pandekager med is. Kålrouletterne gik ikke så dårligt 
endda, men pandekagerne med is var nok lækre, men ikke rigtigt eg-
nede til at blive en økonomisk succes. 

Van fortalte senere: 
 
”I løbet af 1970’erne steg priserne på kød til det dobbelte, og lønninger-
ne blev 5-doblet. Vi kunne ikke sælge forårsruller til den 5-dobbelte pris. 
Derfor var vi nødt til at finde frem til en maskine, der kunne overtage 
noget af arbejdet.
  Vi gik i gang med at udvikle en automatisk rullemaskine. Vi har 
lavet mange forsøg, inden den kom til at virke.
 Vi samarbejdede med nogle ingeniører fra Danmarks Tekniske 
Højskole. En ingeniør foreslog, at vi skulle forsøge at få maskinen til 
at folde pandekagerne ved hjælp af trykluft. Det gik godt. Foldning 
med luft passer udmærket til en pandekages konsistens. Så det blev til 
noget, og det er jo kun godt. Vi har patent på den metode over hele 
verden, og vi har verdens bedste maskine. Mange gange tror man, at 
noget er umuligt, men man skal ikke give op.”

I 1976 fik man en aftale om levering til det tyske firma Kochlöffel, og 
i de følgende år vandt Daloon frem på det tyske marked. Samme år 
kunne Daloon igen næsten fordoble omsætningen fra 27 millioner til 
46,5 millioner, men samtidig måtte man notere et underskud på 2,6 
millioner. Det betød, at man igen måtte udskyde udvidelsesplaner, To typiske og populære produkter fra Daloon.
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og det betød også, at det blev nødvendigt at overveje, om Daloon 
kunne fortsætte i sin hidtidige form som et aktieselskab, hvor Van 
selv ejede hovedparten af aktierne. 

Van havde siden 1972 overladt ledelsen af Daloon til en administre-
rende direktør, men han ønskede nu selv at genindtræde som daglig 
leder med en salgschef. I et brev af 12. marts 1977 til bestyrelsesfor-
manden, højesteretssagfører Jørgen Günther Petersen, placerede Van 
klart ansvaret for firmaets vanskeligheder:

”Jeg mener, at det dårlige driftsresultat for 1976 alene må bæres af den 
adm. direktør, og det nytter ikke at bortforklare eller placere skylden 
hos andre. Desuden er vi nået til det punkt, at vi ikke har flere und-
skyldninger over for banken, hertil er vor troværdighed for vigtig, og 
vi kan risikere, at banken tager drastiske foranstaltninger, der vil være 
ensbetydende med Daloons undergang. Desuden er vore kreditorer 
begyndt at stille vor kreditværdighed i tvivl, hvilket også kan resultere i 
Daloons undergang …”

Van var i 1977 oprigtigt bekymret for sin virksomheds fremtid. Et 
problem havde også været, at der var ydet så store rabatter, at kun-
delagrene var fyldt og afsætningsmulighederne dårlige. Det kostede 
salgschefen stillingen, og også den hidtidige administrerende direk-
tør måtte gå af. Et af problemerne havde måske også været, at Van 
ikke opholdt sig permanent i Nyborg, men det blev han nødt til nu, 
så der kunne rettes op på tallene. Van sammenfattede i sit brev for-
holdene således: ”Til sidst vil jeg med min bedste overbevisning sige, 
at DALOON er en god virksomhed, men er blevet misregeret, det er mit 
bestemte indtryk efter 4 måneders ophold i Nyborg.” 

Udadtil var Van en blid mand, men han kunne også blive vred og tage 
beslutninger. Eller lade være med at træffe beslutninger, hvilket også er 
en slags beslutning, når en virksomhed er i krise.

Der blev således fra bl.a. Oscar Pedersen i bestyrelsen lagt pres på Van 
med henblik på salg af aktier for på den måde at skaffe ny kapital. En 
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række virksomheder meldte sig som interesserede, og også et samar-
bejde med den amerikanske fødevarekoncern Kellogg’s blev drøftet, 
og i den forbindelse var der også tanker fremme om et salg af Daloon. 
Van valgte efter svære overvejelser ikke at sælge, hverken aktier eller 
virksomheden. Tre af Daloons ansatte optog store lån for at bistå Van, 
og gennem en række andre mindre lån lykkedes det at skaffe ca. to mil-
lioner kroner, som var nødvendig kapital for at klare krisen.
 
I denne periode var der fra De Danske Spritfabrikker interesse for at 
købe Daloon. Direktør Povl Heegaard fra Spritfabrikkerne talte med Van 
og har denne beretning om sit møde med Daloons leder: 

”I 70’erne var De Danske Spritfabrikker inde i en kraftig udvikling af 
sit forretningsområde. Diversifikation var dengang stærkt på mode, og 
spritfabrikkernes plan var at udvide den del af virksomheden, der var 
baseret på forædling af fødevarer, især kartofler, og gennem friterings-
processer. Ud over organisk udvikling var akkvisitioner også på tale. I 
vore undersøgelser af markedsmulighederne var Daloon også et emne, 
dels fordi fritering var en del af processen, og dels fordi færdigvaren 
var et dybfrostprodukt, ganske som vore pommes frites. Daloon havde i 
1973 været udsat for en brand og ud over at være en relativt lille virk-
somhed, var driftsresultatet også utilfredsstillende.
 Som administrerende direktør for spritfabrikkerne havde jeg den 
opgave at rette henvendelse til S.C. Van med henblik på at sondere, om 
virksomheden var til salg, og i min bagage havde jeg også et objektivt 
set attraktivt pristilbud, der var godkendt af min bestyrelse.
 Henvendelsen til Van blev helt neutralt formuleret og på trods heraf 
positivt modtaget, således at jeg kunne aflægge besøg i Nyborg til en 
samtale. Jeg blev usædvanlig godt modtaget af en lille smilende kineser, 
der oven i købet bød på en fin frokost med særdeles gode vine, og så 
gik samtalen om tykt og tyndt, men uden at Van selv en eneste gang 
berørte spørgsmålet om, hvad jeg egentlig ville med mit besøg i Ny-
borg. Til sidst følte jeg, at tiden var inde til at fortælle Van om årsagen. 
Jeg redegjorde for spritfabrikkernes strategi, fortalte om virksomheden 
og sluttede med, at vi var interesserede i at indlede købsforhandlinger 
med Van, idet vi vidste, at Van dels var oppe i årene, og dels ikke havde 

Bønnespirer, der benyttes som fyld i 
Daloons forårsruller.
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en generationsskifteplan, da ingen af de to sønner på det tidspunkt var 
interesserede i at føre virksomheden videre. Van virkede lidt beklemt 
ved situationen og udtalte, at virksomheden jo ikke gik godt på grund 
af den før nævnte brand, og herunder fremhævede han, at en kineser 
ikke var parat til at sælge, når tingene ikke fungerede godt. Jeg spurgte 
så, hvorledes en kineser så på et salg, hvis virksomheden gik godt, og 
fik det svar, at ’så havde han ikke meget lyst til at sælge’. Det gav jo 
ikke mange muligheder for at erhverve virksomheden, men mødet slut-
tede alligevel positivt med, at vi fik en ’first right of refusal’, således at 
Van ville henvende sig til Spritfabrikkerne, hvis han skiftede mening.
 Selvom resultatet set med mine øjne var pauvert, var det alligevel 
en god dag i Nyborg. Jeg havde lært et meget spændende menneske at 
kende og havde fået et indblik i, hvorfor han var kommet til Danmark, 
hvorfor han var blevet der, og hvordan han gik i gang med fremstillin-
gen af forårsruller, samt hvorledes han organiserede afsætningen. Noget 
af det forretningsmæssigt mest spændende ved Van var hans innovative 
evner, ikke alene for så vidt angår produktionsprocesserne, som han gen-
nem årene forbedrede meget, men også hans instinktive blik for produkt-
udviklingens betydning kombineret med hans forståelse for kvalitet.

I nogle år hørte jeg ikke fra ham, men fik så et brev med spørgsmålet 
om, hvorvidt jeg ville træde ind i Daloons bestyrelse. Virksomheden gik 
da godt, og jeg overvejede nøje, om jeg skulle sige ja. Det gjorde jeg – 
med min bestyrelses godkendelse – og med en klar tilkendegivelse om, 
at det skete med henblik på, at spritfabrikkerne kunne købe virksomhe-
den, hvis den blev til salg. Det blev accepteret.
 Efter nogle år blev det klart, at virksomheden ikke skulle afhændes, 
og sønnen Hemming blev forberedt til at fortsætte stillingen som del-
ejer og administrerende direktør.
 Jeg var kommet til at holde af virksomheden, herunder især af Van, 
og fortsatte som bestyrelsesmedlem. Flere andre har beskrevet Van og 
hans mange gode egenskaber. Jeg skal derfor her kun dvæle ved en 
enkelt episode. Det var på en rejse, vi gjorde sammen til Kina for nogle 
få år siden. Selvom Van ikke sympatiserede med styreformen i Kina, 
var han stolt over at være kineser og stolt over den udvikling, landet 
gennemgik, og han var –  trods højt oppe i årene – helt utrættelig i at 
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vise landets seværdigheder frem og forklare, for eksempel hvorledes 
Shanghai havde set ud, da han var barn. Hans fortællerglæde var meget 
smittende, og hans viden meget betydelig, og det var et utrolig positivt 
og givende menneske, man var i berøring med.”

Van var ikke tilfreds med året 1977. I et brev til niecen Lili i Kina skrev 
han den 8. november 1977:

”Jeg har haft travlt med forretninger i den seneste tid, og jeg er så at 
sige ikke i godt humør. Vesteuropa er blevet ramt af inflation i disse 
år med prisstigninger på 15 % årligt. Kan du forestille dig, at råvarepri-
serne er steget med 700 %. Fabrikken var lukket på grund af stignin-
ger i olieprisen sidste år, og flere ansatte er blevet afskediget. Men de 
arbejdsløse kan stadig få op til 90 % af deres normale løn, siden regerin-
gerne i de fleste europæiske lande understøtter arbejdsløse…”

Van tog selv konsekvensen af Daloons krise. Tidligere økonomidirektør 
Hans Nylandsted beretter:

”Van var meget nøjsom, men absolut ikke en nærig mand. Efter Daloons 
økonomiske problemer i den sidste halvdel af 70’erne, flyttede Van fra 
en stor villa til en simpel lejlighed på Torvet i Nyborg. Lejligheden var 
svær at varme op. Han berettede på kontoret, at han om vinteren ofte 
gik i bad 2-3 gange om aftenen for at holde varmen. 
 Tøj brugte han bestemt ikke mange penge på, bortset fra købet af 
to Burberry-frakker i London. Den sidste nåede han vist aldrig at bruge, 
da den gamle først skulle slides op.
 Fabrikantens store kontor havde oprindelig adgang fra hallen. 
Undertegnede havde et lille kontor med et skrivebord og et skab med 
adgang fra bogholderiet. Jeg måtte acceptere at bytte kontor. Van 
hadede at sidde alene og befandt sig særdeles godt blandt bogholde-
ripigerne – og jeg havde, sagde han, bestemt brug for mere plads, når 
jeg holdt møder. Vans rejser til København foregik helst på lokaltogets 
turistklasse, hvor man ikke behøvede at løse pladsbillet.“

Dette sidste træk kunne minde om fadrens togrejser mellem Shanghai 
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og Hangzhou, der også foregik på billigklasse.
 
I de følgende år automatiseredes dele af produktionen. Rulledamerne 
blev erstattet af maskiner med en pandekagemaskine i 1977 som den 
første. Samme år måtte 84 medarbejdere afskediges, og virksomheden 
kom i det hele taget til at benytte det danske flexicuritysystem for at 
holde produktionen i gang og samtidig ligevægt mellem ansatte og 
produktionsbehov.  

Van havde siden begyndelsen af 1960’erne samarbejdet med Chang, og 
sammen havde de i 1968 købt restaurant Shanghai. I 1973 havde Chang 
solgt halvdelen af sin aktiepost i Daloon til Van, og i 1978 enedes man 
om, at Van skulle fortsætte som leder af Daloon og Chang overtage 
Shanghai. Det betød afslutningen på et økonomisk partnerskab, som 
havde været til stor gensidig fordel i de første år, men som ikke længere 
kunne fungere, efterhånden som Daloon voksede og krævede en effek-
tiv ledelses- og ejerstruktur. Men tiåret sluttede ikke for optimistisk. I 
sit julebrev 1978 til Lili skrev Van:

”Nytårsaften er på vej. Midt i kraftigt snefald skriver jeg dette brev og 
ønsker dig og din familie et godt nytår. 1978 var det mest depressive år 
for Europas økonomi. Økonomien stagnerede, arbejdsløsheden voksede, 
og regeringen må støtte de arbejdsløse. Min fabrik blev meget påvirket 
sidste år. Jeg håber, at dette år bliver mere optimistisk.”

Aktiv

Ved tiåret for Daloon på Fyn i 1980 blev Van interviewet til Lokalavisen 
i Nyborg. Van var ellers ikke den, der sagde for meget, men i denne 
samtale, som ganske vist var kort, fik han alligevel sammenfattet noget 
af sit livssyn og ikke mindst sit syn på historien:

Du har studeret en masse historie – også dansk? – Vi skal søge 
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sandheden i historien, og danskerne har jo altid været hårdt beskat-
tet og måttet betale for de krige, der blev ført. Det blev først bedre 
efter Frederik VII og Grundlovens indførelse.

Som dansker må man blive flov over det indgående kendskab, du 
har til vor historie – gælder det også verdenshistorien? – Ja, man 
kan lære meget af historien – den gentager sig som sagt. Og stude-
rer man den nærmere, har der jo altid været krig et eller andet sted 
her på jorden – og det vil der sikkert altid blive ved med at være.

Jungleloven altså? Ja, den smarte vil altid narre den mindre smarte, 
og den stærke vil altid vinde over den svage!

Og derved er vi ved en af dine favoritter, den engelske naturforsker 
Charles Darwin – manden med de mange teorier? – Darwin forud-
satte, at der i naturen er et uhyre fødselsoverskud, og mange indi-
vider går til grunde, og mange individer af samme art udviser en 
vis arvelig variation – og denne variation gør nogle individer bedre 
egnede end andre i kampen for tilværelsen, så de dårligst udrustede 
går til grunde.

Vi er alle lige, siger du? – Ja, men nogle er mere lige end andre, det 
sagde den engelske fabrikant og utopiske socialist Robert Owen, og 
det bekræftes jo hver eneste dag!

Det er jo ingen hemmelighed, at du er 69 år, men ser ud som en 50-
årig. Mange af vore læsere vil sikkert gerne have ’opskriften’ på at 
holde sig ung? – Åh, det er ganske simpelt, men skal aldrig gå over 
yderpunktet, og man skal kende sin begrænsning, og man skal først 
og fremmest være aktiv! Ikke for meget sport, men lidt badminton, 
godt med hjernegymnastik og afslapning med Beethoven, Mozart og 
ikke mindst Johann Sebastian Bach. 

Sådan lød Vans recept på det lange liv, som hans eget navn stillede i 
udsigt, hvis man altså passede på sig selv. Til det i samtalen nævnte 
kunne i øvrigt foruden meget andet lægges et socialt liv med en 

Van på sit kontor på Daloon, fotograferet i år 2000.
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stor bekendtskabskreds, og en vennekreds, han var trofast over for, 
god mad, hyggelige stunder på stamcafeen samt et godt forhold til 
personer af det modsatte køn.

Daloon i firserne og halvfemserne

På eksportmarkedet gik det i slutningen af 1970’erne fortsat godt, mens 
det danske marked stagnerede. Man forsøgte sig med grønsagsgrati-
ner som nyt produkt, og i 1979 blev overskuddet 2,3 millioner, så det 
begyndte at hjælpe på det. Det store opsving lod stadig vente på sig. 
1980-81 solgte man de kinesiske cafeteriaer i København, men herefter 
begyndte det at gå rigtig godt for virksomheden både herhjemme og i 
Europa. 

I april 1982 skrev Van et brev til niecen Lili, hvor han mere åbent end 
ellers gav udtryk for sit syn på ledelsen af Daloon og de dermed for-
bundne vanskeligheder:

”…
Af naturen er jeg ikke glad for at rejse rundt, særlig lange ture. Du 
spurgte mig, hvornår jeg bringer min familie til Kina, men jeg er bange 
for, at vi ikke i nær fremtid kan rejse til Kina. Jeg mangler penge for 
tiden, og det vil tage tid at spare op med den økonomiske tilbagegang 
verden over. Du kan måske ikke forstå situationen her, men jeg føler, at 
det er svært at forklare i et brev.

Det har været en hård vinter her i år. Forkølet har jeg følt mig svimmel 
hele dagen, og mit blodtryk steg. På det tidspunkt min broder Chenyi 
døde, lå jeg syg i sengen. Derfor kunne jeg ikke gøre andet end at bede 
dig om at overbringe min kondolence. Nu er jeg næsten rask. Efter at 
have taget den med ro i to måneder, har jeg taget på på grund af man-
gel på motion.
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At være leder af en fabrik er et stort ansvar for mig. Arbejdet holder 
mig stærkt beskæftiget og giver anledning til megen overvejelse. Det er 
ikke så let en sag at brødføde et hundrede og tyve mennesker og gøre 
det godt. Problemet er, at Danmark er et socialistisk land, hvor de rige 
skal sørge for de fattige, således at levestandarden er den samme for 
alle. Både regeringen og befolkningen holder på mad først, underskud 
så-princippet. Når jeg rejser, skal jeg dokumentere alle regninger for 
mad, ophold og rejser, hvis det er en forretningsrejse. Alle udgifter, der 
ikke har med forretningen at gøre, skal jeg betale selv. 

For nylig har skattemyndighederne skærpet kontrollen. Hanmin (min 
yngste søn) tog på forretningsrejse til USA, men skattevæsenet insiste-
rer på, at jeg personligt dækker udgifterne, simpelthen fordi han er min 
søn. Jeg må erkende, at Danmark har et godt socialt velfærdssystem 
med frit sundhedsvæsen, pension, arbejdsløshedsunderstøttelse med op 
til 90 % dækning af normallønnen og socialhjælp til ikke-medlemmer af 
fagforeninger. Danmarks befolkning er 5 millioner, og 300.000 er ar-
bejdsløse, så regeringen har store udgifter til arbejdsløshedsunderstøt-
telse. Pengene i regeringens hænder kommer fra borgernes lommer. 

For seks år siden flyttede jeg fra Danmarks hovedstad til Nyborg. På 
det tidspunkt var fabrikken nærmest konkurs. Min familie havde ikke 
lyst til at følge med mig, så jeg boede helt alene i Nyborg. Eftersom fa-
brikken var min førsteprioritet, tog jeg mig faktisk ikke af at leve alene 
og lede fabrikken alene, skønt det ind imellem var meget hårdt. Nu er 
situationen meget bedre. Takket være mine kollegers anstrengelser og 
hårde arbejde, er fabrikken kommet på ret køl. Jeg ser mig om efter en 
efterfølger, som kan overtage forretningen efter mig. Hanmin bliver 26 
og tager eksamen fra handelshøjskolen næste år. Han arbejder for tiden 
i et luftfartsselskab og er interesseret i fabrikken. Men vi må vente til 
efteråret med den endelige afgørelse om fabrikkens fremtid.
…
I dag er det påske. En religiøs festdag. Høj sne spærrer for trafikken.”

Året efter, i maj 1983, skrev han et brev, hvor tanken om at flytte til-
bage til Kina dukker op for første gang:
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”Jeg forstår, at den aktuelle situation i vort fædreland er god. Toppriori-
teten er stabilitet, enhed, og stigning i befolkningens levestandard. Alle 
gør sig store anstrengelser for at producere ting, hvilket vi udlandskine-
sere er meget stolte af. Hvis udviklingen fortsætter på den måde, kan 
det hænde, at jeg tager tilbage til Kina og slår mig ned der. Lad os tale 
om det, når vi mødes i Hangzhou til efteråret. 
Jeg har det godt. Vær ikke bekymret. Stadig travl med arbejdet, men 
indimellem ’stjæler’ jeg tid til at passe haven. Selvfølgelig er der behov 
for at passe haven året rundt, men siden fabrikken holder mig konstant 
beskæftiget, er det eneste, jeg kan gøre, at tilbringe så megen tid som 
muligt i haven. Åh, jeg elsker orkidéen og dens dejlige duft!”

Det engelske marked udviklede sig i begyndelsen af 1980’erne meget 
positivt, og det gav anledning til overvejelser om en selvstændig pro-
duktion i England. Overvejelserne endte med opførelsen af en fabrik i 
Newark, som kunne indvies i 1984 med henblik på at tilfredsstille det 
engelske marked, der i 1984 aftog 35 millioner forårsruller.

Om den iværksætterånd, der lå bag Daloons ekspansion i de år, skriver 
Hans Nylandsted:

”Da jeg i 1979 tiltrådte i Daloon, var der i 1976 og 1977 installeret fire 
rullemaskiner til produktion af 100 g-forårsruller. 
 Rullemaskinerne begyndte at køre rigtig godt i 1979, men 150 
grams cateringruller blev stadig håndrullet, hvad der irriterede Van. Det 
var for ham ikke bare det økonomiske aspekt, men især det bakteriolo-
giske. Det lykkedes ham at få lavet maskinværktøjer til 150 g-ruller. 
 I 1981 blev der bygget yderligere to rullemaskiner. Van stod hele 
tiden i spidsen for, at samtlige rullemaskiner løbende blev teknisk 
opdateret. Salget til det engelske marked steg løbende i begyndelsen 
af 1980’erne. Havnestrejker og fragtstigninger gav store problemer med 
eksporten fra Danmark, pladsproblemer i Nyborg, og så var lønomkost-
ningerne jo lave i England.
  Van ønskede at etablere en fabrik i England. Van deltog i besøg 
på flere nedlagte fabriker derovre. Van slog fast, at der skulle købes 

Van i selskab med prins Henrik i anledning af ud-
delingen af Kong Frederik den Niendes Hæderspris 
til Daloon i 1986. Prins Henrik aflagde fabrikken et 
besøg i 1993.

Modstående side:
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en grund, og en helt ny fabrik skulle bygges fra grunden efter danske 
bestemmelser, der var langt skrappere end de engelske krav. Grunden i 
Newark blev købt i forbindelse med bestyrelsens og direktionens besøg 
i oktober 1982. Rullemaskiner og gyrofryser blev sat i ordre i henholds-
vis Danmark og Sverige. Imidlertid var produktionskapaciteten i Nyborg 
blevet fuldt udnyttet. Expo Fyns fabriksanlæg i Rudkøbing blev lukket. 
Van hørte herom, og det blev besluttet at leje (med forkøbsret) fabriks-
bygningerne i Rudkøbing i marts 1983. Daloon gik straks i gang med 
bygningsændringerne i Rudkøbing. Leveringen af de ordrede maskiner 
til England blev fremskyndet, og de blev i stedet installeret i Rudkø-
bing. Van var personlig meget aktiv i forbindelse med etableringen af 
Rudkøbingprojektet. Her foranledigede Van, at ingen kompromiser blev 
indgået mht. kvalitet og hygiejne. Fabrikken kørte den 2. maj 1983. Nye 
maskiner til Newarkfabrikken var straks blevet genbestilt. I december 
1983 startede produktionen på fabrikken i England.“

Opførelsen af fabrikken i England blev for en stor dels vedkommende 
ledet af den yngste søn Hemming, som var uddannet cand.merc. fra 
Handelshøjskolen i København. Den nye fabrik i Newark øgede således 
kapaciteten på de danske fabrikker til produktion for det danske og 
andre markeder, herunder ikke mindst det tyske. 

Samtidig med det engelske projekt overvejedes også et salgsfremstød i 
USA, som ikke havde helt samme succes. Hans Nylandsted beretter:

”Van startede med at producere bønnespirer på et nedlagt mejeri i Ny-
borg. Han ønskede en rigtig bønnespirefabrik. Denne etablerede han på 
fabriksgrunden i 1984. Vans stolthed og Verdens absolut mest avance-
rede bønnespirefabrik – en fuldautomatisk styret fabrik med de absolut 
bedste hygiejniske forhold. 
 Som en rigtig kineser ønskede Van Daloons eget selskab i USA. 
Sammen med 3 andre danske fabrikker forsøgte man med en kvindelig 
dansk Daloon-salgschef, der ønskede at emigrere til Californien, sammen 
at etablere et salgsselskab i San Francisco-området. Desværre faldt de 
tre andre danske fabrikker fra af forskellige årsager. Daloons direktion 
sammen med Hemming Van, der var direktør i den engelske fabrik, 
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foreslog Van at droppe idéen. Men Van ville ikke tabe ansigt og gennem-
trumfede, at Daloon Foods (USA) Inc. blev etableret i 1985 og salgsche-
fen ansat som eneste medarbejder derovre med en bestyrelse bestående 
af Van, adm. direktør Andreas Nielsen, Hemming Van og mig. Markedet 
var oversvømmet af lokale kinesisk fremstillede ruller, dollarkursen ha-
stigt på vej ned fra 12 DKK. Det var hårdt og pinefuldt at måtte overbe-
vise Van om nødvendigheden af lukningen derovre i 1986.“ 

I 1985 kunne fejres et tredobbelt jubilæum. Van havde været i Danmark 
i 50 år. Han havde aflagt besøg i Kina i 1972 og kom også siden regel-
mæssigt tilbage, men hans virke var i Danmark, hvor han nu i 25 år 
havde ledet Daloon, der altså havde jubilæum. Samtidig var det 15 år 
siden, at produktionen var flyttet til Nyborg, og med de nye fabrikker 
i England og i Rudkøbing måtte man også konstatere, at det gik rigtig 
godt for Daloon. Det var begyndt med 55.000 forårsruller om året i 1960, 
og nu var man i 1985 oppe på en produktion af 75 millioner ruller om 
året. Omsætningen var steget fra omkring 50.000 kroner til 162 millio-
ner. Daloon nød godt af en trend, som gik ud på at forenkle den daglige 
madlavning ved hjælp af færdige produkter. Dybfrosne færdigretter var 
populære, og salget steg. Daloons særlige fordel var, at der leveredes et 
produkt, som opfattedes som både enkelt at tilberede, sundt og velsma-
gende. 

I oktober 1986 skrev han til Lili:

”…
Der har været så meget at gøre, siden jeg fik kontakt med fødevarein-
dustrien i Kina for flere år siden. Så meget, at tingene hober sig op på 
mit skrivebord. Øverst oppe er der ansvaret for fabrikken, som er stort. 
Undertiden kan jeg have fornemmelse af, at jeg ’syr en andens brude-
klæder’, men hvis venskab og gode forbindelser er vigtige, så er jeg 
villig til at ofre mig selv lidt.”

I Danmark blev der i slutningen af 1980’erne solgt 23,2 millioner for-
årsruller. Det betød, at der kunne investeres i nyt udstyr på fabrikken i 
Rudkøbing. I Tyskland oplevede Daloon i 1992 en stor salgsfremgang, 

S.C.Van 1989
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og Tyskland stod på det tidspunkt for 40 % af salget med McDonald’s 
og Aldi som meget store kunder. Det ændrede sig i slutningen af 
1990’erne, og netop tilbagegangen på det tyske marked krævede en be-
tydelig omstillingsproces og viste, hvor farligt det er at være afhængig 
af enkelte store kunder.  

Van var naturligvis tilfreds med sin virksomhed og kunne glæde sig 
over den store fremgang og ydre anerkendelse i form af priser for både 
eksportvirksomhed og for produkternes kvalitet. Antallet af medar-
bejdere steg i årene fra 1991 til 1995 fra 235 til 284 og afsætningen af 
produkter fra 13,9 tons til 16,8. Omsætningen steg fra 286,6 millioner 
til 337,8 millioner og egenkapitalen fra 134 millioner til 170 millioner, så 
det var en velkonsolideret virksomhed, der kom ud af 1990’erne. 

I 1992 overlod Van ledelsen af virksomheden til sin yngste søn Hem-
ming, der er forretningsuddannet, og som havde etableret og ledet 
fabrikken i England. Men Van kunne ikke bare ”gå hjemme”. Han fær-
dedes fortsat så godt som daglig på den virksomhed, han havde bygget 
op og ledet efter smukke principper om både kvalitet i produkter og 
ledelse og i det hele taget menneskelighed i omgangen på en arbejds-
plads. 

I 1995 havde Van opholdt sig 60 år i Danmark. Det markeredes af 
Dansk-Kinesisk Forening, som Van trofast havde støttet igennem årene, 
med udsendelsen af et lille skrift på kinesisk med hilsner til Van fra 
herboende kinesere og andre venner. Xu Yuan-chao, som var redaktør, 
indledte med en lille beskrivelse af Van:

”Han elsker den traditionelle kinesiske kultur og at kalligrafere i Yuan-
stil. Han har lært Tang- og Songdigte udenad, elsker at læse bøger og 
har en omfattende viden. I hans soveværelse står bogreoler fyldte med 
bøger om kinesisk historie og biografier. Hver gang, når han får en god 
bog, vil han læse bogen færdig til midnat. Når han har læst bøger om 
den ydmygende kinesiske historie i moderne tid, bøger om korruption 
i regeringen og befolkningens elendige liv, har han svært ved at holde 
sine suk tilbage og læse videre.” 
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Disse traditionelle interesser kombineredes med glæde ved fodboldkam-
pe, musik og blomster eller store biler. En Mercedes 500 var længe det 
foretrukne køretøj. Mere end 300 julekort var også en glæde, men med 
årene blev det plagsomt at svare, når det nu engang skulle ske person-
ligt og i hånden.

Daloon var i løbet af 1980’erne blevet et velkendt brand, og i 1996 kom 
det på alles læber, da Van viste sig at have en helt særlig gennemslags-
kraft på tv. På tv blev bragt en reklame for Daloon, hvor Van fortalte 
om sin opvækst i Kina og om forårsrullen. Det hele tog kun et minut, 
men Vans sprog og fremtræden og ikke mindst hans benyttelse af ud-
trykket ”ligger godt i maven” gjorde reklamen til, hvad man kan kalde 
et hit. En drage i reklamefilmen, der siger ”Daloo-oo-o-n”, blev lands-
kendt, og udtrykket blev nærmest en landeplage. Van var bare sig selv, 
men det var i dette tilfælde som i mange andre også det bedste, han 
kunne være. Reklamen blev en succes, skabte opmærksomhed omkring 
Daloon og en øget efterspørgsel af et omfang, som virksomheden ikke 
havde været forberedt på og derfor knap kunne tilfredsstille. 

”Jeg er stadig ved godt helbred og fuld af energi,” kunne Van skrive i 
december 1998 til Lili, og det holdt stik til det sidste. 

Da Van døde i 2003, 90 år gammel, havde hans virksomhed nået et høj-
depunkt med hensyn til indtjening. Det har ikke kunnet holde i årene 
efter. Fødevaremarkedet er stærkt præget af vekslende konjunkturer. 
Der er mange konkurrenter på markedet, og forårsrullen har for længst 
mistet sin nyhedsværdi. Fortjenesten på hver enkelt forårsrulle er ikke 
stor, så det er vigtigt både at have volumen og at kunne minimere 
omkostningerne. De seneste år har ikke været lette for Daloon, hvis ind-
tjening er afhængig af den traditionelle forårsrulle i forskellige variatio-
ner, men som presses på pris og omkostninger. Skal forårsrullen holde 
som produkt, skal det være i kraft af kvalitet, og det er dyrt. Virksom-
heden er i disse år ved at gennemgå en omstillingsproces med henblik 
på tilpasning af produktion og teknik, og efter en kritisk periode synes 
virksomheden nu at være på vej frem igen.

Van på tv blev en stor succes.
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Daloon-ånden

Van havde sin egen måde at lede virksomheden på, og det gav en sær-
lig ånd, som medarbejderne døbte ”Daloon-ånden”. Noget af denne ånd 
er fanget ind af Hans Nylandsted:

”Efter bedste østerlandsk skik skilte Daloon sig ikke gerne af med gode 
medarbejdere. Ancienniteten i Daloon var meget høj. En af mine første 
større uoverensstemmelser med Van vedrørte kontoreleverne. Han var 
af den formening, at firmaet skulle beholde eleverne, når de var ud-
lært – jeg af den opfattelse, at de burde ud i andre virksomheder for at 
udvikle sig. Vi enedes således om, at vi så kunne hente en gammel elev 
tilbage, hvis Daloon absolut fik brug herfor. Når en dygtig medarbejder 
forlod virksomheden for at udbygge sin uddannelse, opfattede Van det 
desværre ofte som et tillidsbrud. Van kendte og huskede alle medarbej-
derne i fabrikken og ofte deres børn. Van var omsorgsfuld over for de 
svageste. Hvis bypigen i Vans øjne havde fået leveret for mange pakker 
til dagens postforsendelse, følte han sig ikke for god til at hjælpe med 
frankeringen og kørte til posthuset med pakkerne. Hans daglige runder 
i fabrikken var meget populære. I Daloons svære perioder i slutningen 
af 70’erne belønnede medarbejderne Van ved ikke at ’stikke halen mel-
lem benene’. At medarbejderne betød meget for ham, ses af vedtæg-
terne i S.C. Van Fonden, hvor Fonden kan yde støtte til medarbejdere 
eller deres efterkommere, der kommer i nød. Daloon er ikke uden grund 
en af Fyns mest eftertragtede arbejdspladser.
 Kunder og leverandører viste Van trofasthed i de svære tider i 
slutningen af 70’erne. Kunderne forblev, og leverandørerne viste de 
stor tillid bl.a. i kreditgivningen. Selvom egenkapitalen var omkring 
nulpunktet, øgedes kredittiden fra flere af de store leverandører. Daloon 
gengældte med at overholde de indgåede aftaler. Hvis ikke dette var 
muligt, blev leverandøren kontaktet inden forfaldtidspunktet, og en ny 
termin blev aftalt. En meget stor kreditlimit hos DATSchaub blev ende-
lig indfriet i 1981. I forbindelse med de to ildebrande på Nyborgfabrik-
ken i 70’erne følte Van sig rigtig godt behandlet af selskabets forsik-
ringsselskab Nye Danske Lloyd (i dag Tryg). Van ville ikke acceptere et 
skifte, uanset hvordan de økonomiske beregninger så ud. I forbindelse 

Modstående side:
Portræt af Van på Daloon. Malet af den kvindelige 
maler Duo Duo Zhang, der i 1990 kom til Danmark 
med støtte fra Daloon Fonden..
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med opførelsen af fabrikken i England i 1982 afholdt administrerende 
direktør Andreas Nielsen og jeg møde med seks banker (danske og en-
gelske). Daloon havde behov for en bank, der turde tage en risiko i for-
bindelse med projektet. Daloons daværende bankforbindelse ville ingen 
risiko tage, men Privatbanken (i dag Nordea) var meget engageret og 
vurderede, at de troede på idéen, Daloon A/S samt dennes direktion. 
Privatbanken blev herefter Daloon-koncernens bankforbindelse, og Van 
veg aldrig fra denne beslutning. Indtil sin død var Van sammen med 
Daloons direktion inviteret til det årlige møde i banken.
 Vans konsekvens oplevede jeg bl.a. i et af mine første år på fabrik-
ken, da Daloons fabrikschef under et møde på mit kontor nægtede at 
lade en forbedring udføre i fabrikken i forbindelse med sommerferieluk-
ningen. Fabrikschefen forlod Daloon inden for en time. 
 Van var undertiden ret konfliktsky. Hvis han især i de seneste år var 
utilfreds med nogle forhold i fabrikken, undlod han ofte at tage en di-
rekte konfrontation med fx fabriksdirektøren. I stedet inviterede han et 
andet direktionsmedlem eller et medlem af ledergruppen med på en fa-
briksrundgang, hvor han pointerede sin utilfredshed, således at signalet 
blev sendt videre til rette vedkommende. Van kom på mit kontor flere 
gange om dagen. Var hans besøg pludselig udeblevet, og han var til 
stede i huset, kunne jeg med vished frygte, at jeg måtte have gjort mig 
upopulær og måtte så kontakte ham for at få afklaret tingenes tilstand.” 

I den jubilæumsbog, som udsendtes i 1985 i anledning af Daloons 25 
års jubilæum, spurgte daværende administrerende direktør for virksom-
heden, Andreas Nielsen: 

”Kan Daloon overleve år 2000. Svaret er JA.” 

Andreas Nielsen fremhævede produktudvikling, markedsføring og høj 
teknologi som bærende for Daloon. Hertil kom tro på sig selv, viden, 
ikke at acceptere kriser samt arbejdsomhed, og med de egenskaber, 
mente han, ”vil vi naturligvis overleve år 2000, år 2010 og år 2020 som 
en selvstændig, privatejet dansk virksomhed”. 

Direktøren fremhævede ikke mindst ”vor fantastiske Daloon-ånd og spirit 
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blandt alle medarbejdere” og troede på en virksomhed, der koncentre-
rede sig om det, den kunne: ”en dej med noget fyld i”. Det var det, som 
Van havde skabt. En dej med noget fyld i, som voksede til en millionvirk-
somhed. Han havde også selv meget af æren for den særlige ånd, som 
kom til at præge hans virksomhed. Virksomheden kom på mange måder 
til at afspejle Vans egne menneskelige egenskaber, som kan bære langt, 
men som på den anden side også er magtesløse, hvis konjunkturerne i 
det lange løb vil noget andet. Hans virksomhed har foreløbig overlevet 
år 2000, og tiden vil vise, om den også vil opleve de næste årtier. Om 
dette er det, som den kloge kineser sagde, endnu for tidligt at udtale 
sig. Men sikkert er det, at Vans livsværk er unikt som et erhvervseventyr 
af de sjældne, men alligevel samtidig også rigtig dansk med paralleller i 
andre danske virksomheder, der voksede sig store af ingenting på grund 
af en enkelt mands visioner. Det er historien om forsøgene i det små, 
der danner grundlag for udviklingen af en stor virksomhed. Det krævede 
en forening af egenskaber, som både havde noget at gøre med Vans 
kinesiske baggrund og med den uddannelse, han fik i Danmark. For 
dem, som mødte ham, stod han som noget helt særligt og et af de mest 
fascinerende og kloge mennesker, som man nu kunne være så heldig at 
komme til at kende. Måske er det rigtigt, som både højskoleforstanderen 
i sin tid og også Van mente, at kinesere og danskere ikke er så forskel-
lige. Men det er mennesker nu engang, og Van var noget særligt.

I en samtale engang i 1980’erne eller 1990’erne sammenfattede Van sit 
syn på virksomhedsdrift og dermed ”Daloon-ånden” således:

”Man skal have held med sig her i livet, og så skal man turde løbe en risi-
ko. Men hemmeligheden bag en god virksomhed er gode medarbejdere.
 Daloon har en god størrelse. Vi er ikke flere, end at alle kender hin-
anden.
 Vi har aldrig haft plads til ’spidse albuer’ på Daloon. Vi skal ikke 
have klasseskel her.
 Man må gerne skælde ud en dag, når blot man er venlig den næste 
dag. Der skal være balance i tingene.
 Alle, der har deres arbejde på Daloon, skal være ærlige og have 
varme følelser for hinanden. Vi skal føle os som en stor familie.”
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KILDER OG LITTERATUR

Van har ikke selv efterladt en beretning om sit liv, men en række 
bidrag findes i bogen Daloon – 25-års-jubilæum – 1968-1985 (1985), 
hvorfra en række citater af ham eller andre stammer. Endvidere 
kan henvises til bogen Dragens fortælling. Daloon i ord og billeder 
(2001), der fortæller om Van og virksomhedens historie.
Hertil kommer en række samtaler med familiemedlemmer og de cite-
rede personlige beretninger samt ikke mindst en lang række breve i 
Vans privatarkiv fra faderen, niecen Lili og andre familiemedlemmer, 
der er citeret i denne bog. En vigtig kilde til Vans fars historie er 
den familiebog, som blev udgivet 1994 med beretninger på kine-
sisk af familiemedlemmer, og som har været tilgængelig i engelsk 
privat oversættelse. Et skrift tilegnet Van med en række små artikler 
blev udgivet af Dansk-Kinesisk Forening i 1995 og igen i 2001. Ved 
forskellige lejligheder blev Van interviewet af pressen, se således 
Lokalavisen 22. maj 1980, Fyns Stiftstidende 19. februar 1982, Fyns 
Amts avis 11. november 1995, Jyllands-Posten 17. december 1997 og 
Berlingske Tidende 21. april 2002. Kinas historie er især fremstillet på 
grundlag af John King Merle: China – a New History (1998). Om den 
økonomiske udvikling i Kina efter kejserdømmets fald og den nye 
elite er især anvendt Marie-Claire Bergère: The golden Age of the 
Chinese Bourgeoisie 1911-1937 (1989) samt det ældre delstudie, der 
især behandler Vans provins Zhejiang, R. Keith Schioppa: Chinese 
Elites and Political Change. Zhejian Province in the early Twenti-
eth Century (1982). Om kinesisk indvandring i Danmark, se Mette 
Thunø: Chinese Migration to Denmark. Catering and Ethnicity (ph.d.-
afhandling 1997). Om miljøet i Shanghai af Christoper Bo Bramsen: 
Generaldirektøren. Vilhelm Meyer – en dansk forretningsmands liv i 
Kina 1902-1935 (Gad 1993).

Modstående side:
Også Shanghai ændrede sig i løbet af det  
20. århundrede. Billedet viser Shanghai i dag. 
Foto: Eidos
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