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KINAS HISTORIE
Der er beviser for at stenredskaber og ild er
blevet anvendt i Kina for langt over en million
år siden.

landbrugsområde, hvor store befolkninger kan
brødfødes. Hvilket var udgangspunktet for at
de første bysamfund kunne opstå.

guderne og sine afdøde forfædre ved at skrive
på knogler, ben og skildpaddeskjolde.

Men den Gule Flod har også skabt store
ulykker i form af oversvømmelser, hvor
under flere hundrede tusinde mennesker
er omkommet. I dag er vandet i floden så
forurenet, at det meste af det ikke engang kan
anvendes til at vande markerne …

Replika af Peking-mandens kranium

Et af de mest betydningsfulde arkæologiske
fund er ‘Peking-manden’, som faktisk består af
skeletter af flere forskellige mennesker (Homo
Erectus), der levede i et område syd-vest for
Beijing for ca. 500.000 år siden.
Den Gule Flod

Den første kinesiske civilisation opstod ca.
7.000 f.v.t. omkring Den Gule Flod. På samme
måde som andre store civilisationer er opstået
omkring floder som Eufrat og Tigris, Nilen og
Indus floden.

De første dynastier menes at være opstået
i dette område for 4 – 5.000 år siden. Kina
kaldes derfor ofte den ældste eksisterende
civilisation i verden.

Den Gule Flod er vitterlig gul. Det skyldes
de aflejringer den bringer med sig fra
Gobi ørkenen i vest. Aflejringer som gøder
jorden og dermed skaber et frugtbart

Men historien begynder først når man kan
skrive den ned(!) og de ældste skriftlige
overleveringer stammer først fra omkring
1.500 f.v.t., hvor man kommunikerede med



Skrifttegn på
skildpaddeskjold

Tilbedelsen af forfædrene og i det hele taget
respekten for ældre har altid været meget
vigtig i Kina. Det skyldes bl.a. den berømte
filosof, Konfucius (551-479 f.v.t.), som tillagde
familien en afgørende betydning i samfundet.
Noget Kommunistpartiet senere har forsøgt at
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ændre …
Det at verden forandrer sig er ikke noget nyt
for kineserne. Gennem de seneste årtier har
de oplevet enorme forandringer, men i deres
tænkning har de altid opfattet verden omkring
dem som dynamisk. Dette ses måske tydeligst
i principperne om yin-yang, som handler om
hvordan modsatrettede kræfter i naturen er
indbyrdes forbudne og afhængige af hinanden.

det samme billede Zhuangzi, en anden
daoistisk filosof, beskriver i fortællingen om
sommerfuglen. En nat drømte han, at han var
en sommerfugl, men da han vågnede vidste
han ikke om det var noget han havde drømt
eller om han i stedet var en sommerfugl, som
nu drømte han var et menneske.

I alt fra medicin til kampsport har målet været,
at skabe balance mellem disse kræfter. Selv i
dag er det erklærede for Hu Jintao’s regering,
at skabe et harmonisk samfund i balance med
sig selv og sine omgivelser.
Principperne om yin-yang kommer
også til udtryk i orakelbogen I Ching
(Forvandlingernes Bog), som består af
64 hexagrammer, der skildrer forskellige
almenmenneskelige livssituationer, deres
årsag og mulige forandring.

at følge vejen, at flyde med strømmen.
Denne accept af foranderligheden som et
grundlæggende princip i verden står i skarp
kontrast til meget vestlig tænkning.
Et vigtigt begreb i daoismen er ‘ikke-handling’,
hvilket ikke er det samme som at give
op. I “Krigskunsten”, skriver Sun Tzu, en
militærstrateg fra det 4. årh. f.v.t., således, at
den største sejr er den man vinder uden at gå
i krig, dvs. gennem list og bedrag.
Under Vietnam-krigen anvendte Vietcong
mange af principperne i “Krigskunsten”, hvilket
har gjort, at den nu er obligatorisk læsning for
alle amerikanske officerer!
Modsætningen til Sun Tzu’s tænkning er
Den Kinesiske Mur, som man begyndte at
bygge i det 5. årh. f.v.t., som et forsvar mod
barbarerne fra nord.

Yin yang symbolet

Både yin-yang symbolet og I Ching er langt
ældre end skrifttegnene. De danner begge
grundlag for daoismen, en blanding af religion
og filosofi, som menes at være skabt af Laotse
i det 6. årh. f.v.t.
I yin-yang symbolet er det ene i det andet
og det ene kan blive til det andet. Det er

Dao betyder ’vej’ og daoismen handler om

Den Kinesiske Mur
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Det var dog først flere århundreder senere,
at Kina blev forenet som et samlet rige. Den
første kejser, Qin, regerede kun et enkelt årti
(221 - 210 f.kr.). Alligevel nåede han ikke
bare at få sat yderligere skub i byggeriet
af den Kinesiske Mur, men også af sit eget
gravmonument, terrakotta-krigerne, der
siden er blevet kendt som ”verdens ottende
vidunder”.

lukke Kina inde bag en stor mur, åbnede
Han-dynastiet (202 f.v.t. – 220) landet
op imod omverdenen. Det skete bl.a.
gennem Silkevejen - et netværk af land- og
vandbaserede fragtruter for kommerciel,
kulturel og teknologisk udveksling, som
forbandt de store kulturer i Kina, Indien,
Persien, Ægypten, Arabien og Rom. En slags
forløber for nutidens globalisering!
Silkevejen i det 1. årh.

Xi’an i forskellige perioder

Under Tang-dynastiet (618-907) var Xi’an
en kosmopolitisk storby med ca. 1 million
indbyggere indenfor bymuren (8 x 10 km)
og ca. 1 million udenfor. Inden for bymuren
var byen opdelt i 108 felter, som hver især
igen var omkranset af en mur. Felterne
indeholdt enten boliger, offentlige bygninger,
markedspladser eller rekreative arealer.
Plan af Chang’an (Xi’an)
under Tang-dynastiet

Terrakotta figurer

Qin var en brutal tyran der ikke brød sig meget
om de lærde. Han brændte således både
deres bøger og dem selv, levende. En forsmag
på Kulturrevolutionen?
Qin døde af kviksølvforgiftning, hvilket han
ironisk nok indtog fordi han troede det ville
give ham evigt liv!
I modsætning til Qin, som havde forsøgt at


Han-dynastiet havde ambassadører så langt
væk som i Syrien og udsendinge til Rom.
Langt hovedparten (over 90%) af nutidens
kinesere kalder sig Han kinesere.
Silkevejen startede oprindeligt i Xi’an
(Chang’an), som var hovedstad for en lang
række dynastier. Det var dog ikke den samme
hovedstad, idet hvert nyt dynasti destruerede
det foregående dynastis og byggede deres
egen.
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Under Tang dynastiet skete der store
teknologiske fremskridt. I 868 blev den
berømte buddhistiske tekst, Diamond Sutra,
udgivet i Xi’an, som den første trykte bog
i verden. Man udgav også medicinske
håndbøger og byggelove, som f.eks.
bygningsreglementet, Yingzao Fashi, udgivet
af Direktoratet for Byggeri og Konstruktion i
1103. Desuden opfandt man det astronomiske
ur, aircondition og … toiletpapir.

hovedstaden til Beijing, der blev genopbygget
efter principperne i Feng Shui. Hvilket man
stadig tydeligt kan se i Beijings byplan, som
er opbygget af ringveje omkring kejserens
palads, Den Forbudte By, i midten og nord-syd
og øst-vest gående akser ud herfra.

gaver, som de forærede væk undervejs.

Columbus skib i forgrunden og et af Zheng He’s bagved.

Satellitfoto af Beijing

I perioden fra 1405–1433 gennemførte en
af Ming-dynastiets admiraler, Zheng He,
7 store opdagelsesrejser med gigantiske
flåder på 2-300 skibe og op til 30.000
besætningsmedlemmer til Thailand,
Indonesien, Indien, Arabien og Øst-Afrika.
Nogle hævder endda at han kom helt til
Amerika.

Side i Yingzao Fashi

Med Ming-dynastiet (1368-1644) flyttede

I modsætning til de europæiske
opdagelsesrejsende, som fyldte deres last
med tyvekoster overalt hvor de kom frem,
rejste kineserne ud med lasten fyldt med

Men som så mange gange før (og siden) kom
en ny hersker til, som vendte op og ned på alt.
Nu skulle pengene i stedet bruges på at bygge
videre på Den Kinesiske Mur og for at være
sikker på at det var slut med udlandsrejserne
blev hele flåden brændt af.
Hermed gik også en masse viden og mange
teknologier, som man først tilegnede sig i
Europa flere århundreder senere, bogstavelig
talt op i røg. Og Kina lukkede sig atter om sig
selv.
I knapt 1400 år - fra det vestlige romerske
rige kollapsede (476) til midten af det 19.
århundrede, var Kina det rigeste og mest
udviklede samfund i verden. At det ikke
fortsatte sådan skyldtes netop lukketheden,
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som udelukkede Kina fra at deltage i den
industrielle revolution. Også selvom de
opfindelser man siger var nødvendige for
at gennemføre den industrielle revolution,
alle kom fra Kina. Nemlig krudt, kompas og
trykkekunst.
Selvom Kina var et lukket land foregik der
trods alt lidt handel, omend handlen mest
gik en vej. For som den kinesiske kejser
meddelte den engelske konge: ”Vi har alt hvad
vi behøver. I har intet vi har brug for. Vi har
ikke noget tilfælles med jer”. Så europæerne
købte silke, porcelæn og te af kineserne, som
til gengæld ikke købte noget af europæerne.
I hvert fald ikke før englænderne fandt på at
sælge opium til dem.

Porcelænsvase fra Ming dynastiet

Opium var ganske vist forbudt i Kina, ligesom


det også var det i England. Men det blev
dyrket i de engelske kolonier og herfra
lykkedes det engelske handelsfolk at smugle
det ind i Kina. Nu begyndte englænderne
pludselig at tjene styrtende på handlen med
Kina, så de tog det ikke let da den kinesiske
kejser konfiskerede deres kontraband og
forbød dem adgang til Kina.

ikke bare imødekomme englændernes krav
om fri handel, men også afstå landarealer
til dem, de såkaldte koncessioner, og betale
erstatning til de engelske handelsfolk.
For at opnå det samme gik andre vestmagter
nu også i krig med Kina. På den måde endte
det med at størstedelen af Shanghai kom
under udenlandsk kontrol.

Opiumshule i Shanghai, 1906

Disse ydmygelser og de urimelige levevilkår
for størstedelen af den kinesiske befolkning
førte til større og større modstand mod
kejserdømmet og i 1912 abdicerede den
sidste kejser, Pu Yi. Den kinesiske republik
blev udråbt af den nye leder, Sun Yatsen, og
mere end to tusinde års kejserdømme var
dermed slut.

Utroligt nok lykkedes det handelsfolkene at
overtale deres regering til at gå i krig med
Kina, med det ene formål at få genåbnet den
lukrative handel med opium. Resultatet var de
to såkaldte opiumskrige (1839-42 og 185660), der begge førte til ydmygende nederlag
for kineserne og som samtidig udstillede hvor
langt bagud de var kommet i den teknologiske
udvikling.
For at opnå fred måtte den kinesiske kejser

Pu Yi

Pu Yi var kun seks år gammel da han
blev afsat fra tronen. Senere blev
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han marionetleder for den japanske
besættelsesmagt i Manchuriet, kom i fængsel
og endte sine dage som gartner og medlem af
kommunistpartiet.
Sun Yatsen giftede sig med Ching-ling Soong.
Hendes ældre søster, Ai-ling Soong, giftede
sig med H.H. Kung, den rigeste mand i Kina.
Og hendes yngre søster, Mai-ling Soong,
giftede sig med generalen og nationalisternes
leder, Chiang Kai-shek.

Fra 1912 til 1949 befandt Kina sig i en mere
eller mindre permanent tilstand af borgerkrig
mellem kommunisterne og nationalisterne.
Kun afbrudt af 8 års krig med Japan (193745).
I 1949 flygtede Chiang Kai-shek til Taiwan og
Mao Zedong blev leder af People’s Republic
of China.
Mao Zedong leder folket

Kineserne siger den ene søster stræbte efter
pengene, den anden efter magten og den
tredje elskede Kina.

Mai-ling, Ai-ling og Ching-ling

Ching-ling Soong var også den eneste af de
tre søstre, som blev boende i Kina efter den
kommunistiske magtovertagelse, “befrielsen”,
i 1949. Den yngste søster, Mai-ling Soong,
døde i New York i 2003, 106 år gammel.

Det Store Spring Fremad?

Det var Mao som stod bag Det Store
Spring Fremad, hvorunder godt 20 millioner
mennesker døde ”en unaturlig død”, som det
officielt hedder, og Kulturrevolutionen, hvor de
intellektuelle byboere blev sendt ”ud på landet,
op i bjergene”.
Den kinesiske regering har aldrig rigtig gjort op
med tiden under Mao, men har erklæret at han
havde 70% ret og tog 30% fejl!

Det planøkonomiske samfund var baseret på
et system af arbejdsenheder, kaldet Danwei.
I en enkelt Danwei kunne der være op til
flere tusinde arbejdere. Alt hvad man havde
brug for fandtes i ens Danwei, inklusiv bolig,
institutioner, butikker og rekreative aktiviteter.
Alle hørte til i en Danwei og man tilhørte den
samme Danwei hele livet.
Efter Mao’s død i 1976 blev Deng Xiaoping
den nye leder. Han havde været med i
kommunistpartiet siden begyndelsen af
1920’erne. På det tidspunkt han overtog
magten var han derfor allerede langt over den
normale pensionsalder. Alligevel formåede
han med sine ’økonomiske reformer’ og ’den
åbne dørs politik’ at vende op og ned på det
hele.
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Men ikke alt gik lige godt for Deng Xiaoping.

Deng Xiaoping: “Det er gloværdigt at være rig”

Under Deng Xiaoping’s ledelse åbnede
Kina sig nu igen for omverdenen, samtidig
med man oprettede ‘specielle økonomiske
zoner’ hvor man eksperimenterede med fri
markedsøkonomi.
Ved at satse på urbanisering, modernisering,
industrialisering og globalisering er det i
løbet af de seneste tre årtier lykkes, at løfte
omkring 400 millioner kinesere ud af ekstrem
fattigdom. En af menneskehedens største
succeshistorier!

Zhao Ziyang taler til demonstranterne, 1989

De fleste husker nok billedet af studenten som
forsøger at stoppe en af militærets kampvogne
under opstanden på Den Himmelske Freds
Plads (Tiananmen) i 1989. På et andet berømt
billede ser man den moderate leder, Zhao
Ziyang, meddele de studerende, at han ”er
kommet for sent”. Som generalsekretær for
kommunistpartiet var Zhao Ziyang den officielt
højest rangerede person i Kina. Han blev
efterfølgende sat i husarrest hvor han forblev
indtil sin død i 2005.
I Kina er det fortsat tabu at tale opstanden på
Den Himmelske Freds Plads.

‘Det Nye Kina’



For at skabe et nyt samfund måtte man, ifølge
Mao, destruere det foregående. Hvilket også
var det alle tidligere dynastier havde forsøgt.

Men Mao ville ikke bare udviske sporene
fra de forrige magthavere, han ville fjerne
alle traditionerne, hele historien. Dette kom
mest radikalt til udtryk under den ti år lange
kulturrevolution, hvor alle private ejendele blev
ødelagt. Heriblandt også den slægtsbog (Chia
Pu) enhver kinesisk familie ejede og som
kunne gå flere tusinde år tilbage i tiden.
I dag befinder mange kinesere sig derfor i et
tomrum mellem en fortid som er forsvundet og
en fremtid som mest består af politikernes og
developernes tomme slogans.
Opium
Flere stor virksomheder er blevet
grundlagt på handel med opium i Kina.
F.eks. Jardine, Matheson & Co., som blev
grundlagt i 1832 og i dag er et af verdens
største handelskonglomerater, og Hong
Kong and Shanghai Banking Corporation
(HSBC), som blev grundlagt i 1865 for at
finansiere denne handel og som i dag er
verdens største bankgruppe.

SHANGHAI

Shanghai
Udtrykket ’at shanghaje’ stammer
fra midten af det 19. årh., hvor det
betød at skaffe sig mandskab, med
magt eller list, til lange sejladser.

Satellitfoto af Yangtze-deltaet
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Slaveri
I det gamle Kina blev slaver ofret til
slaveejernes forfædre eller de blev dræbt
når deres ejer døde, så de kunne følge ham
ind i dødsriget.
Efter slaveriet blev afskaffet i det Britiske
Imperium (1833), blev kinesiske kulier
solgt til mine- og plantageejere i Nord- og
Sydamerika. En stor del af denne handel
foregik via Shanghai.
Slaveriet blev formelt forbudt i Kina i 1906,
men man hører stadig historier om slaveri i
dagens Kina. Især unge piger som sælges
eller kidnappes til prostitution og tiggeri.
I 2007 var der en sag om flere tusinde
mennesker, heriblandt børn og mentalt
handicappede, der blev holdt som slaver i
illegale teglværker i Shanxi provinsen.

Shanghai 1931
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上海 (shang hai) betyder ’over havet’.
Shanghai er anlagt i et sumpet område syd for
Yangtze flodens udløb. I løbet af det seneste
århundrede er byen sunket flere meter og i dag er
det en af de storbyer i verden, som er mest udsat
for stigende vandstand i verdenshavene.
Oprindelig var det et fiskerleje. Først i 1297 fik det
status som en rigtig by og i 1554 blev den første
bymur opført.
I det 18. årh. blev Shanghai den vigtigste havneby
i Yangtze-deltaet, en af de, historisk set, rigeste og
mest frugtbare regioner i Kina. Men det var først
i løbet af det følgende århundrede, at det blev en
betydningsfuld, international by.
Efter den første opiumskrig (1839-1842), blev
først englænderne og siden amerikanerne og
franskmændene tildelt landområder i Shanghai,
som blev til henholdsvis The International
Settlement og The French Concession. Byen tiltrak
mange forskellige nationaliteter, heriblandt også
danskere. I begyndelsen af det 20. århundrede
fulgte japanske industrifolk og senere flygtninge fra
den russiske borgerkrig.
Den oprindelige kinesiske bydel, som var lukket
inde bag den gamle bymur, blev efterhånden en
slags ghetto for kinesere!
I begyndelsen af det 20. årh. var Shanghai kendt i
Vesten som ’østens Paris’ og, mindre flatterende,

’østens luder’. I Kina var byen kendt som
’kejserens grimme datter’ (som uanset udseende
altid vil virke tiltrækkende).
En bastard, halvt orientalsk og halvt occidentalsk,
beboet af mennesker fra alle verdens lande men
ikke styret af nogen.
Foruden mange lovlige virksomheder, hvoraf
flere dog tjente deres penge på noget tvivlsomme
forretninger, som slavehandel og handel med
opium, gav Shanghai også plads til mere lyssky
foretagender, som f.eks. triaderne, der oprindelig
var modstandsgrupper men senere udviklede sig
til reelle forbrydersyndikater. Hertil bidrog nok også
det forhold, at lederen af det lokale politi samtidig
var leder af en af de kriminelle bander.
Det var også i Shanghai det kinesiske
kommunistparti i hemmelighed blev oprettet i 1921.
I 1930’erne var Shanghai en af verden største byer
med omkring 3 millioner indbyggere og selvom
udlændingene kun udgjorde et par procent af
befolkningen, kontrollerede de alligevel 4/5 af byen.
I løbet af 1930’erne kom omkring 30.000 jødiske
flygtninge til Shanghai, som i en periode var den
eneste by i verden der ville tage imod dem.
I 1937 erobrede japanerne de kinesiske områder
i og omkring Shanghai og efter angrebet på
Pearl Harbour i 1941 annekterede de også
den internationale bosættelse og den franske

koncession. De udlændinge som ikke allerede var
flygtet blev sendt i koncentrationslejre (se f.eks.
J.G.Ballards beskrivelser i Solens Rige), mens
de jødiske flygtninge blev holdt indespærret i en
ghetto.
I 1949 overtog kommunisterne magten fra
nationalisterne og tusinder af såkaldte antirevolutionære kinesere blev henrettet i Shanghai.
De sidste udlændinge flygtede, bl.a. til det engelsk
kontrollerede Hong Kong.
Shanghai var en af de største og vigtigste
industribyer i det kommunistiske Kina, men det
var først da den tidligere Shanghai borgmester,
Jiang Zemin, blev Kinas præsident i 1992, at byen
fik mulighed for rigtig at udvikle sig økonomisk.
Dette skete bl.a. med etableringen af den ‘specielle
økonomiske zone’ i Pudong.
Shanghais økonomi er vokset med tocifrede
procenter hvert eneste år siden 1992.
I dag er det Kinas vigtigste handels- og
finanscentrum og fordi Kina i øjeblikket er den
bærende drivkraft i den globale økonomi, er
Shanghai et af de vigtigste økonomiske centre i
verden.
Det årlige BNP per indbygger i Shanghai er
tredoblet fra ca. 20.000 kr i 1999 til ca. 60.000 kr i
2009 (i Danmark var det ca. 300.00 kr i 2008).
Den forventede levetid i Shanghai er 81 år.
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DET GAMLE SHANGHAI
The Bund
Siden midten af det 19. årh. har The Bund
(”dæmningen”) været en af de mest kendte
havnepromenader i verden. Her byggede
mange af de største udenlandske firmaer
deres hovedsæder. F.eks. opførte Great
Northern Telegraph Company (GN Store
Nord) i 1907 bygningen på the Bund nr. 7.
I forbindelse med Expo 2010 er der blevet
bygget en bil tunnel under the Bund, så der nu
er mere plads til forgængere. Et projekt til ca.
3.5 milliarder kroner!

The Bund nr. 7

Palmer and Turner
Arkitektfirmaet Palmer and Turner blev
grundlagt i Shanghai i slutningen af de 19.
århundrede af Clement Palmer og Arthur
Turner, som har designet mange af Shanghais
berømte art deco bygninger. Heriblandt
følgende bygninger på the Bund:
Union Building, Bund 3 (1916), Mercantile
Bank, Bund 4 (1918), HSBC Building, Bund 12
(1923), The Customs House, Bund 13 (1927),
The Peace Hotel, tidligere Palace Hotel og
Cathay Hotel, Bund 19 og 20 (1929), The
Old Bank of China Building, Bund 23 (1936),
Yokohama Specie Bank Building, Bund 24
(1925) og Yangtze Insurance Association
Building, Bund 26 (1920).
Nu hedder firmaet P&T Architects & Engineers
Ltd. og har kontorer i Hong Kong og Dubai.

The Bund

12

DET GAMLE SHANGHAI
Fuzhou Lu
I begyndelsen af det 20. årh. var Fuzhou Lu
kendt som Shanghais ’Red Light District’,
fyldt med opiumshuler, spillebuler og på et
tidspunkt ikke mindre end 151 sing-song huse
(bordeller). I dag er Fuzhou Lu kendt som
boghandlernes gade.
Sing song piger i Shanghai i 1920’erne

kendte art deco bygninger i Shanghai,
heriblandt The Grand Theatre, Nanjing Rd
(1928) og Park Hotel, Nanjing Rd (1934), som
med sine 22 etager (84 m) var den højeste
bygning i Asien indtil 1952 og den højeste
bygning i Shanghai indtil 1983. I dag er der ca.
500 bygninger, som er mere end 100 meter
høje i Shanghai. Hudec har desuden designet
nogle af de bedste modernistiske bygninger i
Shanghai, heriblandt Union Brewery, i dag Pier
One (1936) og Wu House, også kendt som
The Green House (1938).
Wu House

László Hudec
László Hudec var en ungarsk arkitekt,
uddannet i Budapest. Under Første Verdenskrig blev han taget til fange og sendt i fangelejr
i Sibirien, nær den kinesiske grænse. Herfra
flygtede han to år senere. Som flygtning
opholdte han sig et par måneder på det
danske konsulat i Harbin inden han kunne
fortsætte til Shanghai, hvor han levede og
arbejdede som arkitekt indtil 1941. Han døde i
1958 i Californien.
László Hudec designede flere af de mest

Metropole Hotel og Hamilton House
Metropole Hotel og Hamilton House ligger på
hvert sit hjørne af det cirkelrunde kryds mellem
Fuzhou Lu og Jiangxi Lu. Begge bygninger
er opført med konkave facader i art deco stil i
begyndelsen af 1930’erne af Victor Sassoon
og designet af Palmer and Turner.

Metropole Hotel		

Hamilton House

Nanjing Lu
Allerede i begyndelsen af det 20. årh., hvor
lå der 8 store indkøbscentre ved siden af
hinanden på Nanjing Lu, som siden har været
den vigtigste shopping-gade i Shanghai. I
1930’erne var den kendt som en af verdens
7 store gader. I dag består den af Nanjing Rd
East (fodgængergade) og Nanjing Rd West,
tidligere kendt som Bubbling West Rd, hvor de
fleste store internationale modebutikker ligger.

Nanjing Lu, 1930’erne
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DET GAMLE SHANGHAI
Væddeløbsbanen
Shanghais Race Course and Recreation
Ground blev anlagt i centrum af Shanghai
i 1862. Den bestod af en væddeløbsbane,
som omkransede et rekreativt areal der
blev omprogrammeret to gange om året, til
henholdsvis sommer og vinter aktiviteter.
Efter kommunisternes magtovertagelse blev
området ændret til det nuværende People’s
Square og People’s Park. Det tidligere klubhus
er i dag Shanghais Kunstmuseum.

Væddeløbsbanen med Park Hotel i baggrunden
Lilong-bebyggelse set fra moderne compound

Shikumen
Shikumen-huse er sammenbyggede
rækkehuse i to-tre etager med mindre
gårdhaver, som giver ventilation og lys
til boligen, mens vegetationen opsamler
regnvandet. De ligger langs smalle gader
eller gyder og kaldes derfor også Lilongbebyggelser, idet li betyder naboskab og long
betyder gyde.

Taikang Lu
Taikang Lu er en labyrint af små stræder
med traditionelle Shikumen-huse i French
Concession. Området blev oprindelig opført i
1930’erne, men er for nylig blevet renoveret.
I dag indeholder det cafeer og mange små
butikker med kunsthåndværk.
Taikang Lu

Shikumen betyder stenport og henviser
i virkeligheden til selve dørindfatningen.
Stilmæssigt er det en blanding af det engelske
rækkehus og det kinesiske gårdhavehus, opført af røde eller grå mursten. Det
var populært i Shanghai fra 1850’erne
til 1950’erne. Tidligere boede de fleste
mennesker i Shanghai i disse huse, men i dag
er langt de fleste revet ned for at gøre plads til
moderne højhuse.
Shanghais Race Course and Recreation Ground
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Victor Sassoon
Victor Sassoon nedstammede fra en sefardisk
jødisk familie fra Bagdad, som emigrerede til
London og Bombay. Han opførte blandt meget
andet det 77 meter høje Sassoon House
(1929), som indeholdt Cathay Hotel, det mest
prestigefyldte hotel i Shanghai. I dag er det en
del af det nyistandsatte Peace Hotel.

Yuyuan
Yu Yuan (”behagelig have”) er en ca. 2 ha stor,
klassisk Ming-have fra det 16. århundrede,
beliggende i den tidligere kinesiske bydel.
Haven er omgivet af en basar og en labyrint
af smalle gader og gamle huse. I en lille
kunstig sø ligger Huxinting tehus, det ældste
tehus i Shanghai. Hele området er en slags
Chinatown i det moderne Shanghai.

Yuyuan

Sassoon var også med til at sikre, at Shanghai
– som det eneste sted i verden(!) – var åben
for jødiske flygtninge fra nazi-Tyskland.
Xintiandi
Xin Tian Di (Ny Himmel Jord) er et bilfrit
område med cafeer og butikker i renoverede
og genopførte Shikumen-huse. Her findes
også det hus hvor kommunistpartiet i
hemmelighed blev oprettet i 1921. Og i
Shikumen Open House Museum kan man
se hvordan et traditionelt Shikumen-hus er
opbygget og hvordan hele området er planlagt.

Sassoon House, 1948

Yuyuan kort

Xintiandi
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DET NYE SHANGHAI
Shanghai har i dag ca. 19 millioner
indbyggere, med en befolkningstæthed
i nogle af de centrale distrikter på ca.
50.000 personer per km2. Dette gør det
ikke bare til en af verdens største men
også en af verdens tættest beboede byer.
Shanghai er kinas finansielle centrum
(sammen med Hong Kong).

Fodbinding
Fodbinding blev praktiseret i Kina helt
op til begyndelsen af det 20. årh. Det var
fortrinsvis piger fra overklassen som, fra
de var omkring fem år gamle, fik bundet
deres fødder op. Man mener dog, at op
imod halvdelen af alle kinesiske kvinder
i det 19. årh. havde fødder som, i en eller
anden form, var bundet op.
Tæerne og vristen blev brækket, der gik
betændelse i tæerne og kødet begyndte
at rådne fordi der ikke kom blod nok til.
Målet var fødder på voksne kvinder, som
ikke var mere end 7-8 cm lange.
Disse forkrøblede kvinder havde langt
bedre chancer for at gifte sig opad i
samfundet. Det siges, at misundelige
kvinder fra Manchuriet, hvor fodbinding
var forbudt, opfandt deres egen metode
til at gå på samme svajende måde som
de kinesiske kvinder med opbundne
fødder, nemlig vha af stiletter!
Det var indignerede vestlige og
veluddannede kinesiske kvinder, som
startede den første anti-fodbindingsbevægelse i Shanghai i 1895. Og allerede
20 år senere var denne tusind år gamle
tradition stort set forsvundet.

Puxi
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DET NYE SHANGHAI
Den del af Shanghai der ligger vest for
Huangpu-floden hedder Puxi, mens den
østlige del hedder Pudong.

Korruption
En af de mest udbredte former for kriminalitet i
Kina er korruption, som bl.a. plager bygge- og
anlægssektoren.
I 2008 blev den tidligere parti-sekretær for
Shanghai, Chen Liangyu, den øverste politiske
leder i Shanghai og en af de mest magtfulde
politikere i Kina, idømt 18 års fængsel for
magtmisbrug og korruption. Chen Liangyu er
uddannet arkitekt og manden bag mange store
byudviklingsprojekter, som f.eks. det nu skrinlagte
Dongtan projekt, der var tænkt som verdens første
såkaldte bæredygtige by. Mange opfatter dommen
over Chen Liangyu som politisk motiveret – ikke
fordi han ikke var korrupt, men fordi han, som
en del af den såkaldte Shanghai-klike omkring
tidligere præsident Jiang Zemin (1993-2003), var
en farlig rival for den nuværende ledelse i Beijing.
I 2008 blev den tidligere viceborgmester i Beijing,
Liu Zhihua, også kaldt ”Beijing’s landlord”, dømt
til døden for korruption. Han havde haft ansvaret
for bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med
de olympiske lege i Beijing til en værdi af i alt 40
milliarder dollars.
I 2009 blev Kang Huijun idømt fængsel på livstid
for at have givet byggetilladelser til developere,
som han samtidig købte dyre lejligheder af til
langt under markedspris og derefter videresolgte
med kæmpe fortjeneste. Samt andre former for
bestikkelse. Som magtfuld politiker og leder
af det statsejede ejendomsselskab, Lujiazui
Development Group, var Kang Huijun kendt som
manden der skabte Pudong, ”The Director of
Housing Deals”.
Pudong
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DET NYE SHANGHAI
Pudong
I 1993 fik Pudong (’øst for floden Huang Pu’)
status som ‘Special Economic Zone’. Indtil
da havde det været et landområde med
landbrugsarealer, lidt fiskeri og en del industri.
I dag bor her 3-4 millioner mennesker i denne
ultramoderne by, som består af handels- og
finansdistriktet Lujiazui, den frie handelszone
Waigaoqiao, export zonen Jinqiao og hi-tech
parken Zhangjiang.
Pudong 1990

Pudong er det vigtigste finanscenter i Kina
– og dermed et af de vigtigste i verden.
For et par år siden var der en mindre skandale
med en developer som sprang fra nogle
allerede underskrevne kontrakter på nye
lejligheder i Pudong. Prisen for enkelte af
disse lejligheder var på det tidspunkt 100
millioner kroner, men developeren ville hellere
vente med at sælge!

Lujiazui
Lujiazui er, med sin skyline af markante
nye skyskrabere, et postkort-billede af ’det
nye Kina’, symbolsk beliggende overfor ’det
gamle Kina’ - the Bund - på den anden side af
Huangpu-floden.

Det er ikke ualmindeligt, at folk betaler op
til 100.000 kr. i husleje om måneden for en
almindelig lejlighed i Pudong. Alligevel siger et
lokalt ordsprog at ”det er bedre med en seng i
Puxi end et hus i Pudong”.
Lujiazui skyline

Pudong 2008

Compounds i Pudong
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Nogle af de mest markante bygninger i
Lujiazui er TV-tårnet ’Orientens Perle’ (468
m højt, færdigbygget i 1995, designet af
Shanghai Modern Architectural Design), Jin
Mao Tower (88 etager, 421 m højt, 278.707
m2 gulvareal, færdigbygget i 1998, designet
af Skidmore, Owings & Merrill), Shanghai
World Financial Center (verdens næsthøjeste
bygning, 101 etager, 492 m højt, 381.600
m2 gulvareal, færdigbygget i 2008, designet
af Kohn Pedersen Fox Associates). I 2014
forventes Shanghai Tower at stå færdigt (128
etager, 632 m højt, 380.000 m2 gulvareal,
designet af Gensler).

DET NYE SHANGHAI
Bund Sightseeing Tunnel
Pudong og Puxi er forbundet med fire store
broer og 5 tunneler (flere er ved at blive
bygget). The Bund Sightseeing Tunnel er for
fodgængere, som bliver transporteret under
Huangpu-floden i en slags minimetro, gennem
et psykedelisk lysfelt med tilhørende house
musik.

3-5 millioner daglige passagerer på de 11 linjer
og 223 stationer. I 2020 forventes den at være
udbygget med yderligere 9 linjer og en samlet
længde på 877 km.
De hævede motorveje
Et særligt karakteristika ved Shanghai er de
hævede motorveje, som gennemkrydser byen
i alle retninger i 3-4 sals højde. Udfletningerne
mellem to krydsende motorveje højt oppe
i luften kan være ret dramatiske. Langs
motorvejenes sider hænger der plantekasser
med grøn vegetation.

Folkets Plads og Folkets Park
People’s Square og People’s Park adskilles
af People’s Avenue. Her ligger bl.a. Shanghai
Museum (designet af Xing Tonghe, Xian Dai
Group), Shanghai Grand Theatre (designet af
Jean-Marie Charpentier) og Shanghai Urban
Planning Exhibition Center. I midten ligger
den kommunistiske regeringsbygning. Inde i
Folkets Park ligger flere udstillingsbygninger
og restauranter.
SUPEC
På Shanghai Urban Planning Exhibition
Center findes en over 100 m2 stor model af
det centrale Shanghai. Sandsynligvis den
største bymodel i verden, som konstant bliver
opdateret med nye bygninger.

Bund Sightseeing Tunnel

MAGLEV
MAGLEV (Magnetic Levitation) er
verdens eneste kommercielle, magnetiske
højhastighedstog. Det transporterer
passagerer fra Shanghais internationale
lufthavn til Longyang Road med 430 km/t.
En rejse fra ”nowhere to nowhere”, som til
gengæld kun varer 7 min.
Metro
Shanghais metro åbnede i 1995 og er i dag en
af verdens længste (368 km) og travleste, med

Hævet motorvej over People’s Sqaure

De nye boligkomplekser
De traditionelle lilong-bebyggelser, hvor en
stor del af folks liv foregik ude på gaden,
simpelthen fordi der ikke var plads indenfor, er
blevet erstattet af moderne compounds, som
består af en række højhuse grupperet omkring
et fælles rekreativt areal. Udadtil er de lukkede
med vagter ved portene.

Model af Shanghai

19

QINGPU
Qingpu New Town
Qingpu er en af de 10 satellitbyer omkring
Shanghai. Siden begyndelsen af 1990’erne har
de centrale dele af Shanghai oplevet en voldsom
befolkningstilvækst, men de senere år er en stadig
større del af væksten flyttet ud i forstæderne. Det
er en udvikling som på mange måder minder om
den europæiske, hvor store befolkningsgrupper
i det 19. årh. flyttede fra landet ind til byerne og
byerne derefter i det 20. årh. spredte sig ud over
landet. I Shanghai går det bare 10 gange hurtigere!

I Qingpu forventer man, at befolkningen vil blive
fordoblet i løbet af de næste ti år. Derfor bygger
man nu Qingpu New Town, som i 2006 modtog
”Model Prize for Agreable Living Environment
in China” på grund af den specielle arkitektur,
moderne shopping faciliteter og økologiske livsstile.
Chefplanlæggeren i Qingpu hedder Jiwei Sun.
Inden han fik denne stilling var han ansvarlig
for planlægningen af Xintiandi i det centrale
Shanghai. Han er optaget af hvordan man
– midt i den enorme moderniseringsproces - kan
bevare historien og stedets kvaliteter, f.eks. det
eksisterende kanalsystem i Qingpu.
I Qingpu stiller myndighederne derfor større krav
til developerne end mange andre steder, men
samtidig involverer de også både udenlandske og
talentfulde unge kinesiske arkitekter i byggeriet af
den nye by.

Qingpu

Megabyen og de 10 satellitbyer
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Thumb Island

Qingpu Business Association
5.000 m2 kontorbygning designet af Desseau og
opført i 2005. Det er en 60 x 60 m transparent
bygning i stål og glas med et grønt gårdrum i
midten. Det nederste niveau i bygningen er hævet,
så der er en direkte fysisk forbindelse mellem
haven og landskabet udenfor. Facaden er en
curtain wall med et påtrykt mønster der ligner
knuste isflader.

Thumb Island
”Tommelfinger-øen” er designet af MADA
s.p.a.m. og opført i 2006. Det er et ”communitycenter”, som bl.a. indeholder et bibliotek, et
underholdningscenter og en offentlig park, der er
placeret på taget af de to bygninger, som bølger op
og ned. Arkitekten, Ma Qingyun, ønskede at folk
skulle lave tai-chi heroppe. Hele bygningen flyder
på en sø.

Qingpu Business Association

ZHUJIAJIAO
Zhujiajiao
Zhujiajiao er en historisk ‘vandby’
i udkanten af Shanghai. Byen blev
grundlagt i De Tre Kongedømmers
Periode (220-280), på et sted hvor flere
floder og kanaler krydser hinanden. Dette
gjorde det til en driftig handelsby hvorfra
perlefiskerne kunne sejle ud og de lokale
bønder kunne sejle til med deres afgrøder.
Zhujiajiao er berømt for sine haver,
bygninger og broer fra Ming og Qing
dynastierne.
De senere år er en del unge bohemetyper
flyttet til Zhujiajiao for, at undslippe det
hektiske liv i storbyen.

Fangsheng
36 unikke gamle broer, bygget af enten
træ, sten eller marmor, krydser kanalerne.
Den mest interessante er den 70 m lange
Fangsheng-bro, som oprindelig blev
bygget i 1571 og siden genopført i 1812.
Den hviler på 5 symmetriske buer og er
den længste stenbue-bro i Shanghai,

Tongtianhe
Tongtianhe er et traditionelt kinesisk
apotek etableret i slutningen af det 18.
årh. Her kan man få tørrede frøer, afpillede
flagermus og mumificerede skildpadder.

Kezhi Yuan
Kezhi-haven anses for en af de smukkeste
haver i Kina. Den blev anlagt i 1912 og er
både kinesisk og europæisk inspireret.
Kezhi-haven

Fangsheng broen

Kanal i Zhujiajiao
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SUZHOU

Havekunst
De traditionelle kinesiske haver
opfattes i Kina som arkitektoniske
mesterværker hvori naturen,
poesien og kunsten fusioneres for
at behage og bevæge sindet.
Suzhou
Suzhou blev grundlagt i 514 f.v.t. og var i en
periode hovedstad i staten Wu, en af flere stater
som bekrigede hinanden i den såkaldte Forårs- og
efterårsperiode (770-476 f.v.t.). Der findes stadig
rester af en bymur og byport fra denne tid.
Kongen af Wu fik gravet en 85 km lang kanal, som
forbandt Suzhou med Yangtze floden. Denne kanal
blev senere en del af Den Store Kanal, som i dag
strækker sig 1.800 km fra Hangzhou i syd til Beijing
i Nord.

På grund af dens strategiske placering ved Den
Store Kanal blev Suzhou hurtigt et centrum for
handel og industri, herunder også for produktion
af silke. Byen tiltrak mange embedsmænd, lærde
og kunstnere, som spillede en væsentlig rolle for
udviklingen af den kinesiske kalligrafi.
Suzhou er anlagt omkring et netværk af 24 kanaler,
der krydses af smukke gamle stenbroer. Men byen
er nok mest kendt for sine haver, som er blandt de
fineste eksempler på traditionel kinesisk havekunst.
Den kinesiske havekunst blev senere overtaget og
yderligere forfinet af i Japan. Det japanske Wó-folk
menes således, at nedstamme fra det tidlige Wu.
Suzhou har i dag godt to millioner indbyggere og er
en af de rigeste byer i Kina.
Suzhou Museum
Suzhou Museum er bygget i 2006 efter design af
I.M.Pei, som selv er vokset op i Suzhou, hvor hans
familie ejede en af de berømte haver (Lion Grove
Garden). Han nævner selv haverne i Suzhou som
nogle af hans vigtigste inspirationskilder.

Suzhou Museum

Den Ydmyge Tjenestemands Have
Den ydmyge tjenestemand, Wang Xiancheng, var
ikke mere ydmyg end at han i 1510 begyndte at
anlægge den fineste have i Sydkina og den største
(52 ha) i Suzhou. Senere tabte hans søn haven i
spil.
“Måneport” i Den Ydmyge Tjenestemands Have

Museet indeholder antikke kinesiske
malerier, kalligrafi, keramik og andet kunst og
kunsthåndværk, samt bøger, dokumenter og
steninskriptioner. Det meste stammer fra Song,
Ming og Qing dynastierne.
Det gamle Suzhou
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I virkeligheden er havens navn inspireret af et digt
af Pan Yue (247-300): Jeg nyder mit frie liv ved at

SUZHOU
plante mine egne træer og bygge mit eget hus …
Jeg vander haven og dyrker grøntsager, som jeg
kan spise … sådan et liv passer en pensioneret
tjenestemand som mig.
En anden stor kinesisk forfatter, Cao Xueqin
(1715/1724 – 1763) boede ved denne have, som
inspirerede ham til at skrive ‘Dream of the Red
Chamber’, der af mange opfattes som den største
kinesiske roman nogensinde.
Haven indeholder bl.a. en masse pegjing (den
oprindelige kinesiske udgave af det japanske
bonsai), fine gamle pavilloner og broer, som
krydser en labyrint af kanaler.

Efter sigende blev det bygget til en elskerinde.
Deraf navnet – og placeringen!
Beisi Pagoden
Beisi Ta (Nord-templets pagode) har en ottekantet
grundform. Bygningen er 76 m høj (9 etager) med
mure af tegl, samt balkoner, gelændere og tage af
træ. Den blev opført under Ming-dynastiet og er
den senste af en lang række pagoder som siden
det 3. årh. har stået på det samme sted.
Den kinesiske pagode er en videreudvikling af
den indiske stupa. I pagoden opbevarede de
buddhistiske munke deres relikvier.

Parrets Tilflugtssted
Parrets Tilflugtssted (Ou Yuan) blev bygget i
1874. Det er omgivet af kanaler på alle sider og
består af mange smukke bygninger omkring to
adskilte haver. I den østlige have er bygningerne
(pavilloner, terrasser og tårne) grupperet omkring
en lille sø og et kunstigt bjerg og i den vestlige
have omkring grotter i et kunstigt bjerg.

Silke
Der er fundet eksempler på silke i
Kina fra 3.500 f.v.t. Silke blev handlet
i store dele af den kendte verden,
bl.a. gennem den såkaldte Silke-vej.
Kineserne havde monopol på denne
handel, da det var strengt forbudt
at formidle produktionsmetoderne
videre. Der er fundet silke i håret på en
ægyptisk mumie fra 1.070 f.v.t. Først
omkring 550 lykkedes det munke fra
Byzans at smugle levende silkelarver
ud af Kina. I dag står Kina stadig for
mere end halvdelen af den samlede
silkeproduktion i verden.
Silke bliver fremstillet af den tråd
silkelarven spinder sin kokon af, efter
den i en måned er blevet fodret med
friskhakkede morbærblade. Tråden kan
være op til 1 km lang.

Taohuawu-tryk af Beisi Ta (tryk på træblok, udviklet for ca.
400 år siden i Suzhou)
Plantegning af Parrets Tilflugtssted
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THE COMMUNE

I Kina forbinder man normalt udtrykket
“Commune” med kollektiviseringen
af landbruget i 1958, som led i Det
Store Spring Fremad hvorunder 20-30
millioner mennesker menes at være
døde af sult.
Man skal derfor nok forstå navnet på
dette internationale topklassehotel,
’The Commune by the Great Wall’ med
en vis ironi.
Hotellet består af en række forskellige,
arkitekttegnede villaer beliggende i et
naturskønt område ved Den Kinesiske
Mur, en god times kørsel udenfor
Beijing.
Det oprindelige projekt, som bestod
af 12 villaer, blev udstillet på
arkitekturbiennalen i Venedig i 2002,
hvor investor og developer, Zhang
Xin, modtog en specialpris for hendes
”modige personlige initiativ, som
fremhæver 12 asiatiske arkitekters
rolle i byggeriet af privatejede huse på
en afgørende, nutidssvarende måde”.
Modellerne til projektet indgår nu i den
24

permanente samling på Pompidou
Centret i Paris.
De oprindelige villaer er siden blevet
reproduceret i varierende antal,
afhængig af deres popularitet, så der
nu er 42 villaer med i alt 236 værelser.
Villaerne er udformet ud fra ønsker
om fleksibilitet og tilpasning til stedet.
Mange af dem er fortolkninger af
traditionelle kinesiske huse og er
bygget med lokale materialer.

Cantilever House

’Cantilever House’ af Antonio Ochoa (Kina/
Venezuela) er organiseret som en ”Promenade
Architecturale”, der leder op til en stor tagterrasse
med en fantastisk udsigt.

Distorted Courtyard

’Distorted Courtyard’ af Rocco Yim (HK Kina),
som også er planlægger af hele området, er en
moderne fortolkning af det traditionelle kinesiske
atriumhus.

THE COMMUNE

Split House

Forest House

’Forest House’ af Nobuaki Furuya (Japan) er tænkt
som en stor veranda i den omkringliggende skov.

See and Seen House

’See and Seen House’ af Cui Kai (Kina) består af
to forskudte planer, henholdsvis gravet ned i jorden
og svævende oven over, for, at sikre bedst muligt
udsyn og gennemsyn.

’Split House’ af Yung Ho Chang (Kina) er et økobyggeri med bærende vægge af stampet jord og
en lille bæk som løber gennem huset.

Suitcase House
Furniture House

’Furniture House’ af Shigeru Ban (Japan) er
bygget omkring et traditionelt kinesisk gårdrum, af
præfabrikerede bambus-krydsfiner elementer og
bambus laminat.

Shared House

’Shared House’ af Kanika R’kul (Thailand) er
skabt til byboere, som ønsker at opleve naturen i
weekenden.

’Suitcase House’ af Gary Chang (HK Kina) er
udformet som et stort åbent rum med alle de
forskellige funktioner gemt i gulvet.
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Shandong-køkkenet kan spores tilbage til
Forårs- og Efterårsperioden (770-476 f.v.t.) og
anses af mange for at være det bedste i Kina.

Bamboo Wall

Twins House

’Twins House’ af Kay Ngee Tan (Singapore) består
af to L-formede bygninger, som gennemkrydses
af stier der leder rundt om, ind i, igennem og ud af
bygningerne.

’Bamboo Wall’ af Kengo Kuma (Japan) er inspireret
af den måde hvorpå Den Kinesiske Mur indpasser
sig i det omkringliggende landskab.
Mad
Den tusinde år gamle kinesiske madkultur
er skabt i et samspil mellem tilgængelige
råvarer, traditioner, natur- og klimaforhold,
historie, religion, filosofi, æstetik og politik.
Der findes 6 store køkkener i Kina:
Beijing-køkkenet er kendt for kejserlige retter
som f.eks. ”Peking and”.

Airport

‘Airport’ af Chien Hsueh-Yi (Taiwan) består af en
dobbelt stenmur hvorpå husets forskellige dele
”hænger”.
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Gungzhou-køkkenet (det kantonesiske
køkken) er nok mest kendt for ”dim
sum”, en slags kinesisk tapas der kan
indeholde eksotiske retter som abelæber og
elefantsnabel.
Det nordvestlige køkken er kendt for
“Mongolernes ildgryde”, som er en slags
stor fonduegryde med suppe man dypper
papirstynde skiver af lammekød i.

Shanghai-køkkenet er det mindst krydrede,
til gengæld steges maden med sukker, soja
og vin (rødstegning) og der bruges rigeligt
med grøntsager.
I Sichuan-køkkenet bruger man store
mængder chilli og andre stærke krydderier,
f.eks. i den berømte ”Hot Pot”.
Det traditionelle kinesiske hus er bygget op
omkring køkkenet som det centrale rum i
hjemmet.
I den kinesiske folketradition er det
køkkenguden (Zao Jun), som beskytter
hjemmet og familien. Ifølge traditionen
placeres et billede af Zao Jun i køkkenet,
hvorfra han kan observere livet i familien og
rapportere videre om det til Jadekejseren.
Derfor smører man hans læber med honning
for at forsøde han ord.
Kinesere er kendt for at spise alt, hvilket
hænger naturligt sammen med den
udbredte fattigdom. Derfor er det måske
ikke mærkeligt, at regeringen nu overvejer
at forbyde hunde og katte i maden, som er
blevet kæledyr i de rigere og mere udviklede
dele af Kina.

DEN KINESISKE MUR
I det 5 årh. f.v.t., i den periode der kaldes
De Stridende Stater, begyndte hver af de
syv stater, som var i krig med hinanden,
at bygge individuelle forsvarsmure. Qin,
som endelig havde besejret de 6 andre
stater i 221 f.v.t., besluttede at bygge disse
forsvarsmure sammen, for at beskytte det
nye rige imod hunnerne fra nord. Senere
dynastier byggede videre på Muren for
at beskytte sig imod mongolerne og
manchuerne.

Muren er bygget af sten og stampet jord.
Den er ca. 6.350 meter lang, op til 16
meter høj og typisk 5-6 meter bred for
oven. Den er anlagt med stor følsomhed
overfor det omgivende landskab, efter
Feng Shui princippet om at forstærke
bjergenes effekt.

I 1271 angreb mongolernes leder, Kublai
Kahn, Den Kinesiske Mur. Først forsøgte
hans styrker at skyde den i stykker,
men den var for bred og solid. Dernæst
forsøgte de at grave sig under den, men
den var for dyb. Så forsøgte de at klatre
over den, men den var for høj. Derpå
forsøgte de at ride udenom den, men den
var for lang. Endelig besluttede Kublai
Kahn at gå hen og bestikke vagterne
og således trængte han ind i Kina og
grundlagde Yuan dynastiet (1271-1368)

Den Kinesiske Mur, som man ser i dag,
stammer hovedsaglig fra Ming-dynastiet.

Den Kinesiske Mur
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Beijing
Successive rulers in Beijing have
tried to build the city as their
own utopia - first the Beijing
of emperors, with its precise
symmetry and strict hierarchy.
Then, the Beijing of Mao Zedong
- with imposing buildings and the
massive Tiananmen Square. Now
that Communism is dead in all but
name, China’s leaders are chasing
a new myth, of city as capitalist
utopia.
Zhou Rong, Tsinghua University

Hu Yaobang
Hu Yaobang (1915-1989) sluttede sig til
kommunistpartiet som helt ung. I forbindelse
med interne magtkampe i partiet blev han
i 1934 dømt til døden, men i sidste øjeblik
benådet. Han deltog i Den Lange March og
blev i en af kampene med nationalisterne
efterladt, dødeligt såret, men fundet af en
barndomsven. Senere blev han taget til fange
af nationalisterne men det lykkedes ham at
flygte.
Hu Yaobang blev i 1982 udnævnt til
den øverste officielle position i landet,
som generalsekretær for det kinesiske
kommunistparti, omend det stadig var Deng
Xiaoping, som havde den reelle magt. Hu
Yaobang forsøgte at rehabilitere ofrene fra
Kulturrevolutionen, han gav tibetanerne
større selvstændighed og støttede politiske
og økonomiske reformer, herunder også
mere demokrati. Han var en meget populær
leder, men i 1987 blev han fjernet fra magten
og tvunget til at udøve offentlig selvkritik.
Hans død i 1989 var med til at udløse
opstanden på Den Himmelske Freds Plads
og hans navn er ikke blevet offentligt nævnt
siden.

Satellitfoto af Beijing, 2007
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BEIJINGS HISTORIE
I ‘Drage-knogle bakkerne’ syd-vest for Beijing
fandt man i 1920’erne spor af Homo Erectus
(Peking manden), som levede i dette område
for ca. 500.000 år siden. De ældste spor af
Homo Sapiens er ca. 27.000 år gamle.

Man mener omkring 1.000.000 arbejdere,
heraf 100.000 håndværkere, var involveret i
byggeriet af Den Forbudte By. Da paladset
stod færdigt i 1421 overtog Beijing igen rollen
som hovedstad og frem til ca. 1825 menes det
at have været den største by i verden.

北京 (Bei Jing) betyder ’nordlig hovedstad’.
Beijing var første gang hovedstad i staten Yan
i De Krigende Staters Periode (473-221 f.v.t.)
og derefter for 5 forskellige dynastier, samt
den nuværende folkerepublik.
Afhængigt af hvilket dynasti byen var
hovedstad for har den også heddet Nanjing
(’sydlig hovedstad’), Zhongdu (’central
hovedstad) og Dadu (’stor hovedstad’).
Kublei Khan, Genghis Khans barnebarn,
erobrede Kina i 1271 og gjorde Beijing (Dadu)
til hovedstad i Yuan-dynastiet. Selvom Khan
kom fra Mongoliet lod han alligevel byen
opføre efter de kinesiske Feng Shui principper,
som man stadig kan genfinde i byens form i
dag.
I 1368 blev byen erobret af den første Mingkejser, Hongwu, som rev Khans palads ned og
flyttede hovedstaden til Nanjing.

I 1644 blev Ming-dynastiet væltet af et
bondeoprør og det nye (og sidste) dynasti,
Qing-dynastiet, bibeholdt Beijing, i sin
daværende form, som hovedstad. I denne
periode var hele byen en forbudt by, da
det kun var medlemmer af den herskende
Manchu-klan, som måtte bo indenfor
bymurene.
I 1900 var Beijing centrum for den såkaldte
Boxer-opstand – og for vest-magternes
efterfølgende repressalier.
Tyske soldater henretter Boxer-ledere i Beijing, 1901

I 1912 blev Qing-dynastiet væltet og Den
Kinesiske Republik udråbt af Sun Yat-sen.
Beijing fortsatte som hovedstad frem til 1928
og igen fra 1949, hvor Mao Zedong udråbte
Den Kinesiske Folkerepublik.
Mao flyttede ind i det lukkede parkområde,
Zhongnanhai, som ligger umiddelbart vest
for Den Forbudte By. Dette område har
siden huset den øverste magtelite i Kina og
- ligesom i Den Forbudte By - er der ingen
adgang for almindelige mennesker.
I de senere år er Bejing - som så mange andre
kinesiske byer - vokset eksplosivt. Det anslås,
at op imod 10 millioner m2 traditionelle huse
(hutonger) er blevet revet ned i denne periode
for, at gøre plads til højhuse, kontorbyggerier
og shoppingmalls.
I 2008 var Beijing vært for De Olympiske
Lege. Dette medførte en serie store nye
prestigeprojekter, hvoraf mange var designet
af udenlandske stjernearkitekter. De samlede
udgifter løb op i ca. 40 milliarder dollars
– mere end fem gange så meget som det
nuværende budget for de olympiske lege i
London, 2012!

I 1406 begyndte Yongle, den tredje Mingkejser, at opføre et nyt palads i Beijing.
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Byen
Når en kinesisk by blev planlagt undersøgte
man først nøje stedets feng shui, dvs
landskabets lyse og skyggefulde sider, dets
yin og yang, og den måde vandet flyder
gennem landskabet.
På baggrund af disse analyser forsøgte man
så at udforme byen som en afspejling af
kosmos. Byen var så vidt muligt orienteret
nord-syd; afskærmet bag et bjerg mod nord og
åben for de positive energier fra syd.
Byen var opbygget af retvinklede akser med
en central nord-syd gående akse i midten,
hvoromkring de vigtigste bygninger blev
placeret. Byportene blev placeret symmetrisk i
den omkransende bymur og i centrum af byen
lå kejserens palads, som en by i byen.
Det nuværende Beijing blev grundlagt efter
disse principper i 1368. Nord for Den Ydre
By lå Den Indre By. Indeni Den Indre By lå
Kejserbyen (for embedsmændene) og indeni
Kejserbyen lå Den Forbudte By (for kejseren
og hans hof).
De forskellige ’byer’ var hver især befæstet
med forsvarsmure og voldgrave.

Kort over Beijing, 1916
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bygningsstrukturer og store åbne rum, blev
brugt til ceremonielle begivenheder.
Da portene er den eneste forbindelse til
verden udenfor er der gjort noget særligt ud af
dem. Den vigtigste port ind til Kejserbyen,

Tianan Men (Den Himmelske Freds Port),
samt de to følgende porte ind til Den Forbudte
By, Duan Men (Porten for Retskaffenhed)
og Wu Men (Meridian Porten) indeholder
hver fem åbninger. Den midterste blev
kun brugt af kejseren, de to næste af
henholdsvis kejserens familie (kejserinden
brugte den midterste port en gang i livet, på
hendes bryllupsdag!) og betydningsfulde
embedsmænd og de to yderste af lavere
rangerede klasser.

Beijings byplan (Ming-dynastiet)

Den Forbudte By
Den Forbudte By (Gu Gong) var virkelig
forbudt område for almindelige kinesere,
som risikerede dødsstraf hvis de bevægede
sig derind. Samtidig måtte ingen almindelige
bygninger i Beijing være højere end muren
omkring Den Forbudte By, for at man ikke
skulle kunne kigge ind.
Den Forbudte By indeholder ca. 800 bygninger
fordelt på et 72 hektar stort areal (750 x 960
m), som er opdelt i et indre og et ydre anlæg. I
det indre anlæg, som består af lave bygninger
og smalle gader, boede kejseren med sin
familie. Det ydre anlæg, som består af større

Port og korridor i det indre anlæg

Den Forbudte By

Længere inde benyttede kejseren sig af
den midterste port, Taihe Men (Den Højeste
Harmonis Port), mens embedsmændene
brugte Zhaode Men (Den Lysende Dyds
Port) og militærfolk brugte Zhendu Men
(Porten for Korrekt Adfærd). Qianqing Men
(Den Himmelske Renheds Port) gav adgang
til kejserens private bolig i det indre anlæg.
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Enhver fremmed som forvildede sig ind i det
indre anlæg blev øjeblikkelig henrettet.
Gul var kejserens farve og ingen andre
måtte derfor benytte denne farve. Det eneste
tag i Den Forbudte By som ikke er gult er
bibliotekets. Dets tag er sort fordi farven sort
symboliserer vand og det har seks rum, fordi
man i astrologien forbinder tallet ’6’ med vand.
Tage i Den Forbudte By

symboliserer jorden og skjoldet himlen.
Længst mod nord i det indre anlæg ligger
Den Imperiale Have med klippesten som
symboliserer bjerge og små vandløb som
symboliserer floder.
Nord for Den Forbudte By anlagde man et
kunstigt bjerg, Kulhøjen, fordi en by, ifølge
principperne i Feng Shui, skal være afskærmet
af et bjerg mod nord.
Den Forbudte By er det største palads i
verden.

Mod nord ligger Den Himmelske Freds
Port, Tiananmen, hvorfra Mao Zedong i
1949 proklamerede Folkerepublikken Kina.
Ved siden af hans portræt på porten står
der til venstre ”Længe Leve Den Kinesiske
Folkerepublik” og til højre ”Længe Leve
Harmonien Mellem Verdens Folk”
Vest for pladsen ligger Folkets Store Hal
(171.800 m2) og øst for pladsen Kinas
Nationalmuseum. De to monumentale
bygninger blev begge opført i 1959 (tiåret for
oprettelsen af Den Kinesiske Folkerepublik),
i neoklassisk sovjetisk stil med bistand fra
sovjetiske arkitekter.
Midt på pladsen ligger Mao Zedongs
mausoleum.
Syd for pladsen ligger Qianmen - porten, som
oprindelig forbandt den indre og den ydre by.

Der var betydelig brandfare i Den Forbudte
Bys fordi mange af bygningerne var af træ.
Rundt omkring står der derfor gigantiske kar
med vand til brandslukning, som om vinteren
blev varmet op for at holde vandet frostfrit.
Overalt i Den Forbudte By findes figurer af
forskellige dyr med forskellige symbolske
betydninger. Dragen symboliserer f.eks.
kejseren, mens skildpaddens mave
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Den Himmelske Freds Port i det 21. århundrede.

Den Himmelske Freds Plads
Pladsen foran Den Forbudte By blev anlagt
i 1651, men det var først i 1958 den fik sin
nuværende størrelse (ca. 500 x 880 m).

Qianmen
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19. april 1989 samledes over 100.000
mennesker på Den Himmelske Freds Plads til
Hu Yaobangs begravelse. Han var en tidligere,
reformvenlig leder, som i 1987 var blevet
fjernet fra posten som kommunistpartiets
øverste leder.

Under Mao blev den revet ned for at gøre
plads til den 2. ringvej - til de 200 biler, som
på det tidspunkt fandtes i Beijing. I dag er
man ved at færdiggøre den 6. ringvej omkring
Beijing og antallet af biler er vokset til over 3
millioner.

Tusinder af studerende forblev på pladsen
for at demonstrere imod den regering som
havde afsat ham. De opstillede 7 krav, som
de bad regeringen svare på: 1) bekræft at
Hua Yaobangs syn på demokrati og frihed
var korrekt; 2) indrøm at kampagnerne mod
åndelig forurening og borgerlig frihed var
forkerte; 3) offentliggør de politiske lederes og
deres familiemedlemmers indtægter; 4) ophæv
forbuddet mod uafhængige aviser og tillad
ytringsfrihed; 5) forøg støtten til uddannelse
og hæv lønnen til de uddannede; 6) ophæv
forbuddet mod demonstrationer i Beijing; 7)
afhold demokratiske valg.

Nationalmuseet
Det er ironisk, at Mao, som ellers opfattede
fortiden som en hindring for udviklingen af det
nye samfund og som med Kulturrevolutionen
- rent fysisk - fik udslettet en stor del af Kinas
historie, alligevel lod opføre så monumental en
bygning på så monumentalt et sted, til netop
den kinesiske historie.

Anonym demonstrant på Den Himmelske Freds Plads, 1989

Qianmen
Qianmen (også kendt som Zhengyang) er,
sammen med to andre byporte, alt hvad der er
tilbage af den 23.5 km lange, 15 m høje og 20
m brede (12 m foroven) bymur, som siden det
15. årh. havde omkranset den indre by.

Museet åbnede første gang i 1959 og
genåbner i år efter omfattende renoveringer.

De fik aldrig noget svar og 6 uger senere,
om aftenen d. 3 juni, rykkede kampvogne
fra Folkets Befrielseshær(!) ind på pladsen.
Flere hundrede, muligvis flere tusinde,
demonstranter blev dræbt.
Kinas Nationalmuseum under ombygning

Tiananmen-pladsen er verdens største
offentlige plads.
Beijings bymur

Det ligger lige overfor Folkets Store Hal på
den modsatte side af Den Himmelske Freds
Plads.
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Nationalmuseets enorme samlinger dækker
Kinas historie fra den 1.7 millioner år gamle
Yuanmou-mand til afslutningen af det sidste
dynasti i 1912. En historie man har inddelt i de
følgende tre perioder: det primitive samfund
(indtil 4.000 f.v.t.), slavesamfundet (indtil 475
f.v.t.) og feudalsamfundet (indtil 1912).

store Tiantan-park.

fulgte et administrativt kaos og en vedvarende
økonomisk krise, hvorunder mange hutonger
forfaldt.

Forfalden hutong
Himlens Tempel

Begravelsesdragt af jade og guld, Han-dynastiet

Himlens Tempel
Der findes 4 store templer i Beijing; Himlens
Tempel, Jordens Tempel, Solens Tempel og
Månens Tempel.
Himlens Tempel (Tiantan) er det største og
vigtigste. Det blev opført samtidig med Den
Forbudte By og ligesom i denne var det kun
Kejseren og hans følge som havde adgang.
Det skete 3 gange om året, hvor kejseren kom
for at bede.
Himlens Tempel er i virkeligheden flere
forskellige bygninger placeret i den 270 ha
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Templet til Bøn om God Høst er en cirkelrund
bygning, 36 m i diameter og 38 m høj.
Bygningen er opført af træ uden brug af et
eneste søm.
Omkring Den Kejserlige Himmelhvælving er
en 5 m høj cirkelrund mur. To personer kan
tale sammen ved at tale ind i muren på hver
sin side af templet – 65 m fra hinanden.
Hutonger
En Hutong er en smal gade eller et område
med smalle gader, mellem sammenbyggede
Siheyuan-huse. Hutonger er karakteristiske for
Beijing - eller det var de i hvert fald tidligere.
Med kejserdømmets ophør, krig og borgerkrig,

Siden kommunisternes magtovertagelse i
1949 er meget store hutong-områder revet
ned for at gøre plads til nye veje og bygninger
med moderne komfort og sanitet. Siden
begyndelsen af 1990’erne er denne udvikling
eskaleret, men samtidig er der også hutonger
som er blevet fredet og renoveret.
De første hutonger blev opført af Kublei Khan,
som gjorde Beijing til sin hovedstad i 1272.
Ordet Hutong stammer – ligesom Khan - fra
Mongoliet. Her betød det en nomadestamme,
som levede sammen omkring en vandbrønd.
Det var først i 1934 ordet blev oversat til
kinesiske skrifttegn. Indtil da havde man ingen
gadeskilte i Beijing!
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Under Ming-dynastiet fandtes næsten 5000
hutonger i Beijing. Gaderne var mellem 1/2
og 4 1/2 m brede og løb i en øst-vest gående
retning, så døråbningerne vendte imod nord
og syd.
Ifølge Feng Shui kommer den positive energi
ind gennem de sydvendte døråbninger, mens
nordvendte døråbninger altid skal holdes
lukkede.

Siheyuan
Et Siheyuan-hus er en traditionel kinesisk
boligtype, som findes i mange former overalt
i Kina, men det er mest kendt og udbredt i
Beijing. Huset består af et centralt gårdrum
omgivet af bygninger på alle fire sider.
Forældrene bor i den nordlige hovedbygning,
som vender mod syd, mens børnene (og
deres familier) bor i de øst- og vestvendte
fløjbygninger. Eventuelle tjenestefolk bor i
den nordvendte bygning, hvor indgangen
til boligen også er placeret. Det er ofte den
eneste åbning til gaden og lige indenfor porten
er en skærm, som skal holde onde ånder ude.

Siheyuan interior

En stor del af huset er bygget i træ, uden brug
af hverken lim eller søm, så det er nemt at
bygge om. De indvendige vægge er lette, ikkebærende elementer, så rumopdelingen nemt
kan ændres, og de ydre vægge mellem de
bærende søjler kan fjernes om sommeren.

Siheyuan eksterior

Hutong-gade

Gårdrummet bruges også som have og i
rigere familiers huse kan der være to eller flere
gårdrum. Murene mod nord og vest er ofte
højere end de andre for at beskytte mod de
kolde vinde fra denne retning.

Siheyuan hus
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Tidligere var næsten alle bygninger i Beijing,
inklusiv templer og paladser, bygget op
omkring principperne i et Siheyuan-hus.

er de seneste år blevet revet ned og erstattet
med nye shoppingmalls, kontorsiloer og
lejlighedskomplekser.

Xuanwu-distriktet
Xuanwu-distriktet udgjorde oprindelig den
vestlige del af den ydre by. Det var et fattigt
beboelseskvarter, omkring 17 km2 stort,
for de arbejdere, som opførte kejserens
templer og paladser. Senere kom kunstnere,
håndværkere og handlende til og området
blev kendt som et multietnisk handels- og
kulturcentrum, der også indeholdt nogle af
byens værste barer, bordeller og spillebuler,
samt den offentlige henrettelsesplads.

Liulichang Culture Street
Liulichang-gaden var den vigtigste
markedsgade i Xuanwu-distriktet og i
århundreder berømt for den bedste kvalitet
af jade, silke, træskærerier, keramik og
antikviteter i byen.

Liulichang Culture Street kaldes også
Antikvitetsgaden. Det er den ene af kun to
tilbageværende, historiske markedsgader i
Beijing. Den blev renoveret i 1980’erne og i
dag handles der både originale antikviteter
og kopivarer, på samme måde som gaden
selv består af både autentiske og imiterede
bygninger fra Qing-dynastiet.
Ji Xiaolans hus
Ji Xiaolan (1724-1805) var en lærd mand
ansat ved det kejserlige hof, hvor han bl.a.
var med til at redigere og katalogisere den
kejserlige bogsamling, Siku Quanshu. Han
skrev og udgav også selv en række berømte
eventyrfortællinger med den lidt besynderlige
fællestitel; ”Notater fra skuret hvor man
undersøger ubetydelige detaljer”.
Ji Xiaolan boede i et stort Siheyuan-hus
i Xuanwu-distriktet, som man kommer til
gennem den smukt dekorerede Jesuit Rococo
port.
Jesuit Rococo porten

Indgang til Xuanwu-distriktet fra Qianmen, 1898

I Xuanwu-distriktet findes både den ældste
hutong-gade, San Miao Jie, som er mere end
900 år gammel, og den smalleste hutonggade, Yichie Dajie, som visse steder kun er 40
cm bred. Men mange af områdets hutonger
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Bygning i Liulichang-gaden
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Huset er blevet brugt til mange forskellige
formål. Det blev kendt som et vigtigt
tilholdssted for kommunisterne, hvor de
afholdte hemmelige møder, og i en periode
anvendte Mei Lanfang det som studio for
sine operastuderende. Det hus man ser i dag
er kun en lille del af det oprindelige, som nu
huser mere end 100 familier!
Beijing Opera
Den berømte Beijing opera udviklede sig fra
slutningen af det 18. årh. og betragtes ofte
som et af højdepunkterne i den kinesiske
kultur. Den udføres med både sang og tale i
en arkaisk dialekt. Desuden anvendes dans,
pantomime, akrobatik og kamp med våben.

optrådte. Han blev berømt for de kvindelige
figurer han spillede.
Peking and
‘Peking and’ er i dag en kinesisk nationalret,
men i flere århundreder var det kun kejserens
kokke som kendte opskriften - indtil ejeren
af den berømte Quanjude restaurant i 1864
købte opskriften og begyndte at tilbyde retten
til almindelige mennesker.
Peking and

Te blev oprindelig anvendt i offer ceremonier,
til madlavning og som medicin. Det var først
under Tang-dynastiet (618-906) det blev en
populær drik i Kina.
Te kategoriseres i forhold til forskellige
fremstillingsmetoder: grøn te dampes eller
ristes for at forhindre iltning (gæring), hvid te
bages og er kun iltet meget lidt, mens Oolong
te er halvt iltet og rød (sort) te er helt iltet.
Grøn og hvid te menes at have bedst
medicinsk virkning fordi de har bevaret
et højt indhold af vitaminer, mineraler,
antioxidanter o.lign.

Beijing opera

Quanjude er i dag en kæde af restauranter
over hele Kina, men den originale restaurant
på Qianmen-gaden eksisterer stadig. Her
bliver anden tilberedt med fersken eller pære
for at gøre skindet mere sprødt og give det
en svag frugtsmag. Anden steges i ovnen og
serveres ofte med mere skind end kød.
Zhengyici Peking Opera Teatret er det mest
berømte operateater i Kina. Det blev bygget i
1688 og det var bl.a. her, at Peking Operaens
største stjerne, Mei Lanfang (1894-1961),

Te
Te stammer fra Kina, hvor et blad fra teplanten Camellia Sinensis, ifølge sagnet,
faldt ned i en kop vand som kejseren,
Shennong, var ved at koge i år 2.737 f.v.t.

Der findes mere end tusind forskellige
slags te i Kina, som stammer fra forskellige
plantesorter og –steder. Der kan være meget
store prisforskelle, som også afhænger af
alderen. Den ældste te som handles i dag
stammer fra slutningen af Qing dynastiet.
Tilberedning og indtagelse af te er en kultur
i sig selv, med egne bygninger (te-huse) og
ritualer (te-ceremonier).
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Beijing har i dag ca. 17 millioner
indbyggere spredt over et mere end
dobbelt så stort areal som Shanghai.
Måske er det derfor der er tre gange så
mange biler i Beijing. Eller måske er det
fordi der bor mange flere embedsmænd
i Beijing og det er dem som bestemmer
hvem der skal have lov til at køre bil?
Beijing er det politiske og kulturelle
centrum i Kina.

Jianwai SOHO med CCTVs hovedkvarter i baggrunden
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Den flydende befolkning
Omkring hver fjerde indbygger i både
Beijing og Shanghai tilhører den såkaldte
flydende befolkning. Det er landarbejdere
som, uden tilladelse, flytter til byerne for
at arbejde.
Gennem årtusinder er alle kinesere
blevet registreret i et såkaldt hukou
system, som er blevet brugt til
opkræve skatter og kontrollere
befolkningsbevægelser.
Det er en vanskelig og omstændelig
proces at få tilladelse til at flytte fra
land til by. Derfor er der mange som
gør det uden tilladelse og selvom
myndighederne stiltiende accepterer det,
da der er brug for den billige arbejdskraft
i byerne, har de alligevel ikke samme
rettigheder som byboerne. De har f.eks.
ikke samme adgang til sygehuse og
uddannelsesinstitutioner som byboerne.
Regeringen har i adskillige år arbejdet på
at reformere systemet.
Beijings skyline
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Olympiske Lege
I 2008 blev de Olympiske Lege for første gang
nogensinde afholdt i et udviklingsland.
Ifølge den kinesiske premierminister, Wen
Jiabao, gav det mulighed for at vise verden
hvor ”demokratisk, åben, civiliseret, venlig og
harmonisk” Kina er.
Mottoet for OL 2008 var ”One World One
Dream”.

historiske monumenter og gamle byområder,
sanering af store byområder og udflytning
af 200 forurenende fabrikker, udskiftning af
47.000 gamle taxier og 7.000 diesel busser og
plantning af 1 million nye træer.
Op til OL var der en del diskussion om
luftforureningens betydning for atleterne, men
den kinesiske regering løste problemet ved
at lukke tusinder af virksomheder og halvere
antallet af private biler på vejene under OL.

NO2 udslip, 2005

Gennem de seneste 3 år har Beijing desuden
brugt 17 milliarder dollars på at bekæmpe
luftforureningen. Den skyldes dog også
det støv der blæser ind over byen fra den
nærliggende ørken. I 2002 målte man således
et nedfald af støv på 50.000 tons fra bare en
enkelt storm!
Kort tid inden OL begyndte blev alle
byggepladser lukket ned og de mange
hundrede tusinde bygningsarbejdere fra
landet, som havde bygget det nye Beijing, blev
sendt hjem til deres landsbyer, for at de ikke
skulle skæmme billedet af det nye Beijing.
Den Olympiske Park
De fleste olympiske faciliteter er placeret i det
område der kaldes Olympic Green og som nu
er ved at blive omdannet til et kommercielt og
kulturelt center. Nord for dette, som afslutning
på den centrale nord-syd akse i Beijing ligger
den 680 ha store Olympic Forest Park, som

Det samlede budget var over 40 milliarder
dollars, hvilket gjorde de Olympiske Lege i
Beijing til langt de dyreste nogensinde.
Forberedelserne til disse lege er blevet kaldt
det største byudviklingsprojekt i verden siden
pyramiderne. Det omfattede bl.a. byggeri af 19
nye stadioner og 252 nye hoteller, udvidelse
af undergrundsbanen med 8 nye linjer og
anlæggelse af 2 nye ringveje, restaurering af
40

NO2 udslip, 2008
Olympic Forest Park
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er 3 gange så stor som Central Park i New
York. Midt igennem parken, som ellers er
udformet efter principperne i Feng Shui,
løber den 5. ringvej, som på dette stykke er
hævet og udformet som en såkaldt ”økologisk
korridor”.
Den halve million træer, som er flyttet
hertil fra andre steder, skulle absorbere de
overskydende CO2 udledninger i forbindelse
med de Olympiske Lege.

Den består af to selvstændige strukturer; en
rød betonskål til siddepladserne og en ydre
stålkonstruktion (den største i verden). Det
specielle design af den ydre konstruktion,
som har givet bygningen sit øgenavn,
skyldes ønsket om at ”skjule” den bærende
konstruktion til et aftageligt tag. Senere blev
dette tag dog sløjfet.

Fuglereden
Både åbnings- og afslutningsceremonien til de
Olympiske Lege blev afholdt på Beijings nye
nationale stadium, Fuglereden, hvor der var
plads til 91.000 tilskuere.

Selvom det nu kun bliver brugt meget
sporadisk koster det alligevel omkring 10
millioner dollars om året, at holde ved lige.
Men på grund af de titusinder af daglige
besøgende, som hver betaler ca. 40 kr. for at
komme ind, giver det faktisk overskud.
Vandterningen
Som den første sportsudøver nogensinde
vandt Michael Phelps i 2008 otte guldmedaljer
ved det samme olympiske lege. Det skete
foran 17.000 begejstrede tilskuere i den
såkaldte ”vandterning” (Water Cube).
Bygningen er designet af det australske
arkitektfirma PTW i samarbejde med Arup og
China State Construction Engineering Corp.
Den har et grundareal på 80.000 m2 og
fungerer som et stort drivhus med en
stålkonstruktion iklædt det selvrensende
og genanvendelige plastikmateriale EFTE
(ethylene tetrafluoroethylene), som reducerer
energiforbruget og øger lysindtaget.

Fugleredens byggeplads

Bygningen er designet af Herzog & de Meuron
i samarbejde med Arup, China Architectural
Design & Research Group og Ai Weiwei.

Fugleredens konstruktion

De 4.000 EFTE paneler, som skulle ligne
vandbobler, er udformet i 22 forskellige
varianter baseret på den såkaldte WeairePhelan struktur, som er en efterligning af
skums opbygning.

Der anvendes jordvarme og –kulde til at
opvarme stadionet om vinteren og nedkøle det
om sommeren.
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set som en symbolsk afslutning på denne form
for arkitektur.

indeholder svømmebassin, fitness, gallerier,
auditorier og cafeer. Ovenpå disse ”broer” er
der private haver.

Stålkonstruktion og EFTE bobler

Byggeriet er privat finansieret og er i dag ved
at blive omdannet til en shopping arkade og
vandpark.

CCTV Television Cultural Center brænder 2009
Linked Hybrid

CCTVs hovedkvarter
Det nye hovedkvarter for China Central
Television (CCTV) er designet af OMA (Rem
Koolhass og Ole Scheeren) i samarbejde med
Arup og opført i 2008.

Linked Hybrid
Linked Hybrid er en boligbebyggelse designet
af Steven Holl og opført i 2009.

Det består af flere sammenhængende
bygninger i Beijings centrale forretningsdistrikt.
Den største og mest i øjnefaldene bygning
indeholder et gulvareal på 473.000 m2.
Denne bygning har været genstand for en
hel del kritik i Kina, hvor dens ekstravagante
udformning opfattes som fejlplaceret og spild
af penge.

Foruden de 644 lejligheder indeholder
bebyggelsen faciliteter til shopping,
undervisning og underholdning. Den er
egentlig udformet på samme måde som
de fleste andre moderne boligkomplekser
i Kina, nemlig i form af en række højhuse
bygget sammen omkring fælles faciliteter
og rekreative arealer. I modsætning til de
fleste andre compounds er disse faciliteter og
arealer dog offentlig tilgængelige her.

I 2009 brændte en af de andre bygninger, the
Television Cultural Center, hvilket nogle har

Fra 12. til 18. etage er hoteltårnet og de 8
boligtårne forbundet af ”sky bridges” som
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Bebyggelsen, som anvender jordvarme og
–kulde, lever op til standarderne for et LEED
guld certifikat.
Jianwai SOHO
Jianwai SOHO (Small Office and Home Office)
er designet af Riken Yamamoto og opført i
2007.
Det indeholder 700.000 m2 gulvareal fordelt
på 20 højhuse og 4 ”villaer”. I de nederste
etager er der butikker og cafeer mens der i
resten er en blanding af boliger og kontorer.
Arealerne mellem bygningerne er forbeholdt
fodgængere, men der er åbent ned til de to
etager med bil parkering og forsænkede haver.
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Udformningen er, ifølge Yamamoto, inspireret
af de traditionelle Nordafrikanske byer, hvor
alle mulige lyde, lugte og andre indtryk er
blandet sammen i en labyrint af gyder og
torve, som ikke synes at være planlagt.

bygningselementer kom direkte fra fabrikker i
Østtyskland.

millioner passagerer i 2009.
Året inden stod den nye terminal 3, designet af
Foster and Partners i samarbejde med Arup,
færdig. Med et gulvareal på næsten 1 million
m2 er det verdens tredje største bygning.
Den får dagslys fra store glasfacader og
ovenlys og der er anlagt en indendørs have
i samme stil som den kejserlige have ved
Sommerpaladset i Beijing.

Kunstnerværksted i 798 Art District
Jianwai SOHO

Jianwai SOHO er udviklet af de samme
developere, Pan Shiyi og Zhang Xin, som
også står bag the Commune.
798 Art District
Kunstnerdistriktet 798 er indrettet i nogle
tidligere militære fabriksbygninger, som var
en del af et større militært industriområde,
Dashanzi, opført på en mark udenfor Beijing i
1954. Det Bauhaus-inspirerede design skyldes
de østtyske arkitekter, der som led i en militær
samarbejdsaftale, designede hele Dashanzi.
Byggeriet har en væsentlig højere standard
end det meste af det de sovjetiske arkitekter
og ingeniører byggede i Kina og de fleste

Som mange andre statsejede virksomheder
bukkede Dashanzi efterhånden under for
Deng Xiapings økonomiske reformer og i 1995
flyttede Beijings Kunstakademi ind i en af
bygningerne. I de følgende år fulgte det meste
af avantgarde-kunstscenen med og fra 2002
begyndte kinesiske og udenlandske gallerier
og designere at rykke ind. Senest har store
internationale modehuse og multinationale
virksomheder lavet shows her.

Beijings Intenationale Lufthavn, Terminal 3

I 2009 blev lufthavnen kåret til verdens bedste
af tidsskriftet Condé Nast Traveler.

Alene fra 2001 til 2004 steg udlejningspriserne
fra 20 til 60 yuan per m2.
Beijing International Airport
Beijings internationale lufthavn er den tredje
mest benyttede i verden, med godt 65
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EN KINESISK ARKITEKT
Sicheng Liang var gift med Lin Huiyin, digter,
kunstner og den første kvindelige arkitekt i
Kina. De havde sammen studeret arkitektur
ved University of Pennsylvania. Lin Huiyin
var involveret i ”det 20. århundredes mest
romantiske kærlighedsaffære” med den
berømte digter Xu Zhimo.
I 1946 etablerede Sicheng Liang
arkitektskolen på Tsinghua University efter
amerikanske uddannelsesprincipper, som ikke
længere fulgte Beaux-Arts traditionen men
den nye Bauhaus-model. Arkitektskolen på
Tsinghua University har siden dannet forbillede
for alle andre kinesiske arkitektskoler.
Sicheng Liang og Lin Huiyin

Sicheng Liang
Sicheng Liang (1901-1972) kaldes ofte ”the
Father of Modern Chinese Architecture”. Hans
egen far, Liang Qichao, havde stået i spidsen
for kejserens forsøg på at gennemføre
radikale moderniseringsreformer i 1898.
Et forsøg som blev forpurret af den reelle
magthaver, enkekejserinde Cixi og hendes
konservative støtter.
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Sicheng Liang skrev den nu klassiske History
of Chinese Architecture, samt to omfattende
værker om arkitektoniske principper og
metoder under henholdsvis Qing-dynasiet
(Qing Structural Regulation) og Song-dynastiet
(Annotated Yingzao Fashi).
Han kæmpede, sammen med Lin Huiyin,
forgæves for at bevare det historiske Beijing,
inklusiv den gamle bymur, men blev voldsomt
kritiseret af kommunistpartiet, som tvang
ham til at udøve offentlig selvkritik. Under
Kulturrevolutionen blev han fordømt og forfulgt
som anti-revolutionær.

Medicin
Den traditionelle kinesiske lægebehandling
er udviklet over tusinder af år, gennem
studier af naturen, mennesket og kosmos.
Udgangspunktet er, at kroppen består af
forskellige, men indbyrdes forbundne,
systemer, som skal være i balance med
hinanden for at kroppen fungerer optimalt. I
modsætning til den anatomiske model, som
inddeler kroppen i celler, væv og organer,
handler den kinesiske model mere om
transporten og transformationen af stoffer og
energier.
I traditionel kinesisk medicin anvender man
medicinske planter, akupunktur, madterapi
(diæt), massage og meditation som Tai
Chi og Qigong. Shennongs The Divine
Farmer’s Herb-Root Classic klassificerer
365 forskellige slags medicin fra mineraler,
planter og dyr. Ifølge sagnet levede
Shennong for knapt 5.000 år siden.
Diagnosticeringen i kinesisk medicin er
holistisk og målet med behandlingen er at
genskabe den indre balance og balancen
med det omgivende miljø.
De fleste hospitaler i Kina har i dag en
afdeling for kinesisk medicin og en anden for
vestlig. Man siger den kinesiske behandling
er bedre til at vedligeholde kroppen, mens
den vestlige behandling er bedre til at
reparere den.

