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• • • Trond Einar Jacobsens «Kinas skjulte prinser» er s k 
kanskje en av od~ grundi~ste innføringene til landets nye pre u n' 
herskere, ogsa InternasJonalt. ~ 

Barn av revolusjonen 

Trond Einar 
Jacobsen 
·Kinas skjulte 
prinser• 
304s., 
Dinamo Forlag 

Da sønnen til en kinesisk 
partipamp døde i en 
ulykke i sin Ferrari 

sammen med to kvinner i mars 
i år ble ikke bare nyheten 
dekket over i kinesisk media, til 
og med ordet «Ferrari» ble 
blokkert på intemett. For 
hvordan fikk sønnen til en 
partifunksjonær som offisielt 
mottar en beslgeden lønn råd til 
eQ Ferrari? På samme vis ble 
uttrykket <<tom stol» forsøkt 
sensurert da Liu Xiaobo fikk 
Nobels fredspris in absentia: 
Den fengslede prisvinnerens 
tomme stol ved siden av Thor
bjørn Jagland under utdelingen 
ble raskt et symbol som måtte 
forties. 

Det går en rød tråd mellom 
disse to barokke eksemplene på 
offisiell kinesisk redigering av 
virkeligheten, og den går via 
kulturrevolusjonen 1966-1976. 
Noen av ofrene for denne 
epoken er i dag noen av Kinas 
mektigste menn og kvinner, og i 
deres fortellinger og mentalitet 
kan man finne en forklaring på 
hvorfor landet i dag er som det 
er. Dette er imidlertid ikke en 
forklaringsmodell som er særlig 
populær hos kinesiske maktha
vere. Selv Deng Xiaoping, under 
kulturrevolusjonen fordømt 
som «nummer to på den kapita
listiske vei», sa etter rehabilite
ringen at historien om denne 
tiden måtte skrives «med brede 
strøk»-uten altfor mange 
detaljer. 

Tidligere journalist og nåvæ
rende gallerieier 'Ii'ond Einar 
Jacobsen har gjort det motsatte, 
gjennom kontakt med kretsen 
rundt Deng Xiaopings sønn 
Deng Pufeng har han skildret 
kulturrevolusjonens effekt på 
den nåværende elite med 
ganske smale strøk. Denne 
siden av landets nyere historie 
har etterlatt seg forbausende få 
spor, «Kinas slQulte prinser» er 
noe så sjeldent som en norsk 
sakprosabok med materiale som 
kan være vanskelig å få tak i på 
noe annet språk. 

Fuskelapputgaven av Kinas 
økonomiske historie de siste 

ETTERKOMMEREN. Deng Xiaopings sønn Deng Pufeng, som leder det 
kinesiske handicapforbundet, er en del av den nye kinesiske makteliten. 
Foto: Jasen !,.ee, Reuters/NTB Scanpix 

seksti årene kan se slik ut: 
Under «det store spranget frem
over» fra 1958-61 skulle Kina 
omgjøres til et industriland, 
som på Maos usofistikerte 
maner kunne måles i stålpro
duksjon. Hele landet ble derfor 
innrettet på omsmelting av alle 
tilgjengelige metall produkter til 
komplett ubrukelig stål på 
bekostning av jordbruk, noe 
som førte til massiv hungersnød 
der mellom 20 og 45 millioner 
mennesker døde. 

Reformer innført av Deng 
Xiaoping og daværende presi
dent Liu Shaoqi på sekstitallet 
førte til en viss forbedring av 
matvaresituasjonen, om enn på 
bekostning av kommunistiske 
idealer og med det resultat at 
Mao følte seg tilsidesatt. Mao 
tok så en fryktelig hevn med 
Kulturrevolusjonen der de fleste 
av hans motstandere ble feid av 
banen, tilsynelatende som følge 
av folkelige krav. 

Dagens kinesiske elite består 
tildels av yngre familiemed
lemmer av Kulturrevolusjonens 
ofre, og de har tatt gift på at de 
aldri, aldri skal oppleve noe 
lignende igjen. Dette forklarer 
brutaliteten på Tiananmen i 
1989 og frykten for bilder av Li u 
Xiaobos tomme stol. Det 
forklarer også hvorfor de som 
ble sendt i fangeleir i flere tiår 
for kapitalistiske eksesser som 
japanske transistorradioer eller 
en engelsk Raleigh-sykkel ikke 

er interessert i at fortidens 
anklageromluksus,overdå
dighet og Ferrarier skal 
fremmes med betraktelig større 
rimelighet i dag enn for førti år 
siden. 

Jacobsen formidler Kulturre
volusjonens mekanismer godt. 
Mens noen omveltninger og 
kriser oppstår mellom grupper 
som har motstridende inter
esser, var Kulturrevolusjonen 
monopolar, av det slaget der alle 
ga uttrykk for det samme og i 
stedet knivet om hvem av dem 
som var mest rettroende. 
Studentene på Beida-universi
tetet i Beijing delte seg inn i 70 
forslQellige fraksjoner som alle 
var motstandere av Guomin
dang(detnasjonalistiskekine
siske partiet som styrte Thiwan). 
Det kan komme som en overras
kelse på noen lesere at disse 
fraksjonene IQempet mot hver
andre, der flere hundre ble 
drept eller begikk selvmord. 

«Kinas slQulte prinser» følger 
i all hovedsak siQebnen til Deng 
Xiaopings sønn, Deng Pufeng, 
som Jacobsen tidligere skildret i 
«Sønnen» (1995). «Kinas 
prinser» inneholder imidlertid 
stoff om nyhetsaktuelle skik
kelser som for eksempel Xi 
Jinping og Bo Xilai. 

Bjørn Gabrielsen er anmelder og 
kommentator i Dagens 
Næringsliv 
bjorn.gabrielsen@dn.no 

• • Vi må samle mer på kunst 
dersom vi ønsker et dynamisk 
kunstliv. Det sprer makt, skaper 
mangfold og gjør kunstnere mindre 
avhengige av offentlige bidrag, 
skriver kunsthistoriker Nicolai 
Strøm-Olsen. 
INNLEGG 
Kunst 

Et påfallende trekk ved 
norsk kunstdebatt er at 
norske kunstinstitusjoner 

synes det er stadig vanskeligere 
å prioritere innenfor voksende 
budsjetter. Da Kulturbudsjettet 
ble lagt frem i høst, fikk visuell 
kunst en økning på cirka ti 
prosent, til435 millioner. Det 
var ikke var nok. 

Nasjonalmuseets direktør 
Audun Eckhoff vil ha mer 
penger til innlQøp av kunst til 
museene og støtte til store fors
kningsbaserte utstillinger. UKS 
(Unge kunstneres samfunn) vil 
ha mer penger til stipend er. 
Hele kunstfeltet samlet seg 
tilsynelatende 20. novembeF 
bak kravet om at OCA (Office 
for contemporary art) må få 
mer penger til å promotere 
norsk kunst ved den anerlQente 
Venezia-biennalen. 

Eckhoffhar helt rett i at 
museene må samle mer. En 
større samling vil sørge for at 
museene i fremtiden kan 
fortelle en like troverdig 
historie om vår tid som de i dag 
gjør om perioden fra 1850 til 
1920. 

Når det offentlige bruker så 
mye som 236 millioner på 
kunstnerstipender og 435 milli
oner på visuell kunst, bør man i 
det minste bygge opp en 
samling. 

Betyr budsjettklagingen at 
det er umulig for museene å 
gjøre prioriteringer innenfor de 
eksisterende budsjettene? 
Kulturminister Hadia Thjik 
mener åpenbart ikke det at er 
tilfellet med OCA. Hun har satt 
i gang full granskning av orga
nisasjonen. Dette er bra, for 
hvis enhver endring av retning, 
økt samling eller forskning skal 
medføre tilleggsfinansiering, 
blir resultatet at man aldri 
stiller spørsmål ved om man 
faktisk driver virksomheten på 
den beste måten. 

Klagingen bærer dessuten 

FORSOARSIDEN 

-KUNST I 
PRIVATE ROM. 
Nicolai Strøm
Olsen vil at flere 
skal kjøpe 
kunst. 

med seg et annet varsko: Det 
offentlige oppfattes som kunst
feltets eneste inntektsside. Og 
man får flere penger fra depar
tementet ved å klage over at 
målsetning ~ e er mulig 
innenfor eks rf.e rammer 
enn ved og ri e. Kulturen 
forsterker fafen ti · at institu
sjonene drivefs inetfektivt og gir 
Kulturdepartemeiftet mye 
makt. 

På tross av dette er staten en 
mindre dominerende.inntekts
kilde enn man skulle tro. 
Omsetningen av billedkunst i 
markedet var i fjor på cirka 500 
millioner, og inniQøp til offent
lige museer utgjør ikke mer enn 
2-3prosent 

Hva kan gjøres for å gi kunst
institusjone.» mindre interesse 
av å lobbe oVerfor staten? 

Løsninge 
1 
er å gjøre kunst

feltet mindre avhengig av 
offentlige penger. Eckhoff går 
ikke langt nok når han påpeker 
at museene må samle mer på 
kunst Hele samfunnet bør 
stimuleres til å handle mer 
kunst. Da kan flere kunstnere 
leve av den kunsten de lager, 
fremfor å leve av statlig støtte til 
å lage kunst. Da må både privat
personer, bedrifter og museer 
får økte muligheter til å samle. 
For vi setter pris på forslQellig 
kunst i stuen, på arbeids
plassen, i det offentlige rom og 
på museum. 

Vi er opptatt av å ha det 
vakkert rundt oss, og i fjor 
brukte vi mest penger i hele 
Europa på hjemmene våre. Bare 
i hagen brukte vi 13 milliarder 
kroner. Vi bruker derimot rela
tivt lite på kunst sammenlignet 
med våre naboland. Flere 
svenske gallerier har rekordom-
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SAS fører i disse dager en innbitt 
kamp for sin stilling som Luftfarts
selskap på Nord-Atlanteren. Kam
pen føres med mange midler, et av 
dem var den pressekonferanse 
som ble arrangert i Stockholm 
tirsdag. Der ble IATA-sjefen, Sir 
William Hildreds autoritet brukt 
som støtte for SAS' argumenta-

sjon og kamp mot det islandske 
flyselskap Loftleidir. Sir William 
kan vanligvis uttale seg med stor 
autoritet. Ved denne anledning 
bygget hans argumentasjon på 
sviktende grunnlag. Dette redu
serte gårsdagens pressekonfe
ranse til et forfeilet publicityfrem
støt for SAS.13. desember 1962 
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