
Nyborg Kommune har været en af de mest aktive kommu-
ner, når det kommer til samarbejde med Kina. Undervejs har
det blandt andet ført til en række kinesiske investeringer i
kommunen, filmoptagelser, åbningen af en bager i Beijing og
et kinesisk biogasanlæg. Siden 2017 har der dog ikke været
et konkret projekt, og kommunens specielle Kina-udvalg er
nu nedlagt. Men er Nyborgs Kina-eventyr ovre?

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP

N yborg Kommune var
med på beatet, da de
i 2013 tog imod et til-
bud fra den kinesiske
investorWang Yang
om at købe ejen-

dommen Sølyst. Denne investering
blev for alvor starten på kommunens
Kina-eventyr, og året efter havde
kommunen oprettet et Kina-udvalg,
udformet enKina-strategi og fået en
hjemmeside på kinesisk, hvor inte-
resserede borgere kunne læse omNy-
borgs kinesiske navn尼堡 (Níbao).
Alle disse ting er nu nedlagt, og det
kan være svært at gennemskue, hvor
det efterlader Nyborgs Kina-sam-
arbejde. Byrådsmedlem og formand
for erhvervs- og udviklingsudvalget i
Nyborg PeterWagnerMollerup (V),
som også er tidligeremedlem af det
nu nedlagte Kina-udvalg, fortæller,
at der er skruet ned for blusset, men
samarbejdet fortsætter.
– Fra 2013 og så til slutningen af 2017
har der væretmange forskellige akti-
viteter og projekter. Fra 2018 begyn-
der vi så at skære lidt til, for vi er jo

尼堡
NYBORG
SKRUER NED FOR KINA
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arbejdet nu – det er ikke på grund af
noget storpolitisk, hvor noglemener,
at det ikke længere er rigtigt at sam-
arbejdemedKina, siger han.
Ifølge PeterWagnerMollerup er
der opbygget en stor tillidmellem
kommunen og de tre primære inve-
storer, og det er især vigtigt, nårman
har at gøremed kinesere, der går
meget op i at pleje deres forretnings-
forbindelser.
– Nårman ser på, hvormeget Kina
ejer både i USA og EU, så er det jo ef-
terhånden svært at komme udenom
landet. Jeg tror stadig på, at så længe
der er kontaktmellemmennesker,
og atman også nogle gange kan sidde
omkring det samme bord, så er den
statistiske risiko for, at det går helt
galt, lavere, end hvis vi slet ikke
snakker sammen. Når det gælder
Kina, er tætte relationer netop en
sikkerhed, siger han.

Mødet med Dalai Lama
PeterWagnerMollerup har ellers
prøvet på egen krop, hvordan storpo-
litik hurtigt kan nå en lokalpolitiker
somham selv, når det handler om
Kina. I 2015mødtes hanmed Tibets
åndelige leder Dalai Lama på trods
af flere henvendelser om konflik-
tenmellem dettemøde og hans rolle

også blevet klogere imellemtiden. Vi
har fokus på de kinesiske investorer,
vi har fået, og deres netværk. Vi siger
ikke bare ja til alle henvendelser,
der kommer til os, ligesom i starten,
siger han.
GennemNyborgs første investor,
Wang Yang, og hans netværk i Kina,
fik kommunen også kontakt til yder-
ligere to investorer. De tre kinesere
udgør nu udgangspunktet for Ny-
borgs Kina-arbejde.
– Normalt fungerer det sådan, at
vores investorer her i byen kontak-
ter os, hvis de har nogle ideer. Det er
også nogle typer, der godt kan lide at
tage en kop kaffe en gang imellem og
lige vende situationen, fortæller Pe-
terWagnerMollerup.

Masser af erfaring
Ifølge PeterWagnerMollerup var de
mest aktive år forNyborgsKina-sam-
arbejde framidten af 2013 og til slut-
ningen af 2017. I denne periode blev
der blandt andet optaget en kinesisk
film iNyborg, somblev vist i Beijing
ved fejringen af det dansk-kinesiske
turismeår, fejret kinesisk nytår for
200 inviterede i kommunen, og der
var også et par besøg til Kina.
Kommunens netværk blev også
brugt til at finde en samarbejdspart-
ner til et joint venture om biogas i
Kina, og en lokal bager fra Nyborg
åbnede en butik i Beijing.
– Vi har fået gode erfaringermed
de her projekter og samarbejder, og
vi har hver gang også haft eksterne
partneremed, som vi har kunnet læ-
ne os op ad. Tilbage i 2015 havde jeg
også glæden af atmødeKinas am-
bassadør i DK, Liu Biwei, og da jeg
fortalte, at jeg var fra Nyborg, vidste
han godt, hvem vi var.
Det er dog efterhånden nogle år
siden, at der har været et konkret
projekt, og med nedlukningen af
Kina-udvalget og de andre Kina-
indsatser mener PeterWagnerMol-
lerup, at kommunen har fundet et
passende niveau.
– Vi skal selvfølgelig altid tænke
over, at det er skatteydernes penge,

Peter Wagner
Mollerup ses her
sammen med en
repræsentant fra
udenrigsmini-
steriet i 2015 ved
genåbningen af
bygningen, hvor
en af kommu-
nens kinesiske
investorer, Wang
Yongming (2.
fra højre), har
sin virksomhed
Greatop Science
and Technology.

vi bruger, og vimå ikke spilde vores
tid og indsatser. Der kanman sige,
at vi nu har prøvet lidt kræftermed
det, men vi er også bare en lille kom-
mune, og der er en naturlig grænse
for, hvad vi kan, og hvad vi skal orga-
nisere af indsatser på det her områ-
de. Der var ikke længere en grund til
at have et separat Kina-udvalg.

Storpolitik bekymrer ikke
De seneste år har der været flere
negative sager omKina på højere ni-
veauer, som for eksempel kritikken
af telekommunikationsselskabet
Huawei. Desuden har EU ogmange
lande, inklusive Danmark, rejst kri-
tik af Kinas indskrænkning afmen-
neskerettigheder og indblanding
i demokratiske processer i Hong
Kong. I Danmark har flere univer-
siteter også valgt at nedlægge de ki-
nesiskmedfinansierede Konfucius
Institutter på grund af bekymringer
om konfliktmed universiteternes
uafhængighed.
For PeterWagnerMollerup har stor-
politik og dennationale stemning dog
ikke haft indflydelse påNyborgs ned-
trapning afKina-arbejdet eller for-
holdet til de tre kinesiske investorer.
– Som jeg oplever det, har vi bare
fundet et passende niveau for sam-
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sommedlem af Kina-udvalget.
– Jeg vil aldrig glemme den todelte
situation, når jeg tænker tilbage
påmin politiske karriere. Jeg
er selv et kristentmenneske og
formand formenighedsrådet,
men jeg har også altid dyrket
meditation, og derfor har jeg i
mange år væretmedlem af Phen-
deling (Center For Tibetansk Bud-
dhisme, red.) i København. Det
endte jo pludselig i vores lokale avis,
fordi jeg sad i vores Kina-udvalg som
politiker, og så ville jeg som privat-
person gerne hilse på Dalai Lama.
Jeg fik heldigvis opbakning fra vores
borgmester til atmøde ham,men
der komnogle henvendelser ommin
lidt dobbelte rolle dengang, fortæller
han og fortsætter:
– Det er et godt eksempel på, at vi
har respekt for Kina, ligesom vi har
respekt for alle andre lande, vi har
samarbejdemed,men vi har ikke
bøjet os for de kinesere, sommente,
at vi burde tage afstand fra Dalai
Lama, da han besøgte Danmark og
lignende landspolitiske og storpoli-
tiske spørgsmål.
PeterWagnerMollerup hørte aldrig
noget personligt fra kommunens
kinesiske samarbejdspartnere, men
han er overbevist om, at Kina følger
med i alt, hvad deres partnere fore-
tager sig.
– Jeg er fuldt bevidst om, at kine-
serne sikkert har haft helt styr på os,
og hvad vi lavede, ligesom vi forsøger
at rådføre osmedUdenrigsministe-
riet i vores internationale relationer,
men jeg hørte aldrig noget fra vores
samarbejdspartnere ommitmøde
medDalai Lama.

Ingen fugle på taget
Mange kommuner i Danmark har
venskabsbyer i Kina, men formange
er det sparsomtmed konkrete pro-
jekter, der kommer ud af disse afta-
ler. Nyborg har hele to venskabsbyer
i Kina, men PeterWagnerMollerup
tilskriver størstedelen af kommu-
nens Kina-succes de kinesiske han-
delsmænd, som fra starten havde
fokus på konkrete projekter.
– Det varmeget centreret omWang
Yang i starten, somhavde nogle
ideer om, hvad han villemed Sølyst-

er ikke kommet videre siden
2013.
– Kineserne har skullet lære,
at en kommune i Danmark er
noget andet end en kommune i

Kina. Der gikmeget lang tid, før
de kunne forstå, at vi som kommu-

ne i Danmark ikkemå tjene penge
på noget af det, vi laver. For sådan
en dygtig handelsmand fra Kina vir-
kede det jo helt forkert. Så der gik en
del tid i startenmed at finde ud af,
hvad vi rent faktisk kunne lavemed
dem, og hvad vi ikke kunne, fortæl-
ler PeterWagnerMollerup.

Samarbejde gav ingen projekter
De to venskabsbyaftaler, somNy-
borg skrev under i 2013 og 2016, blev
primært indgået på baggrund af in-
vestorenWang Yangs netværk,men
der er endnu ikke kommet nogle
konkrete projekter ud af dem.
–Der har været et par henvendel-
ser fra nogle af venskabsbyerne, lige
efter aftalerne blev indgået, hvor de
gerne ville vide lidt omvoresmåde at
håndtereældreområdet på. De ville
gerne lige have overskrifterne i hvert
fald. Vi har jo noget know-howpå
ældreområdet her i kommunen,men
vi fandt ud af, at vi hellere ville have
en privat aktør på banen, siger Peter
WagnerMollerup og fortsætter:
– De der aftaler blev lavet lidt på en
måde, hvor alle de høje herrer kom-
mer og skriver under, og så er der
nogle rammer, somman senere kan
fylde ud, hvisman finder ud af, at
der er nogle områder, hvor det giver
mening at samarbejde. Det fungerer
mere som en hensigtserklæring. Der
har p.t. ikke været nogen projekter,
men i princippet kunne vi sende en
mail i morgen, og så ville vi lynhur-
tigt kunne sætte noget i gang. Vores
investorer har forbindelser og net-
værk i de byer, som vi har venskabs-
aftalermed, så det, synes jeg, giver
godmening.
Selvom der er skruet ned for blusset,
er sporene efter Kina-eventyrets
storhedstid i Nyborg dog stadig at
finde i kommunen, og i korrespon-
dancenmed PeterWagnerMollerup
afsluttes hver e-mail da også stadig
med de kinesiske tegn此致敬礼
(venlig hilsen).• frst@kl.dk

ejendommen. Det vil sige, at der ikke
var nogen ”fugle på taget” – det var
rent faktisk en konkret aftalemed
en investor. Der var god harmoni
mellem dem, der var tæt på ham, og
det, vi lavede. Så da vi tog til Kina i
2014, fik vi både hilst påWang Yang
og nogle af hans forbindelser, som
hanmente var interessante for os,
fortæller han.
Selvom der er kommet nogle større
investeringer ud af Kina-samarbej-
det for Nyborg, så har der dog også
været en del udfordringer forbundet
med arbejdet undervejs.
Faktisk har det allerførste projekt
med at omdanne Sølyst ejendom-
men til et konferencecenter forvoldt
kommunen en del problemer, og det

Peter Wag-
ner Mollerup
sammen med
investoren
Wang Yong-
ming, direktør
for virksomhe-
den Greatop
Science and
Technology ApS
i Nyborg, der
bl.a. har fokus
på udviklingen
af biogasanlæg.
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