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Kinesiske dage Nordahl Grieg Hent PDF I 1927 rejste den 25-årige journalist Nordahl Grieg til Kina for
avisen Tidens Tegn. Det var et år med store omvæltninger i Kina. En krigsherre havde erobret Peking,

nationalisterne under Chiang Kai-shek var under indflydelse af Komintern-agenten Mikhail Borodin gået i
forbund med kommunisterne, men brød alliancen det år og foranstaltede blodbad på de røde, der trak sig

tilbage og samlede sig for at fortsætte med den store march.

Nordahl Grieg bringer os lige ind i et Kina, hvor det er en selvfølge, at hvide mænd bærer tropehjelm og skal
have 30 boys til at bære oppakningen, når de skal på nogle dages udflugt, så der kan blive dækket op med

sølvtøj og damaskdug under åben himmel.

Nordahl Grieg talte med en lang række af dem, der spillede vigtige roller i det indviklede spil, og disse
interviews er ikke det mindst interessante ved bogen. Grieg talte med Chiang Kai-shek, Soong Ching-ling,
Zhang Zuolin, Zhang Xueliang, Wellington Koo, Eugen Chen, Putnam Weale og den hemmelighedsfulde

Mikhail Borodin.
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