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BYGGER: OL-feber 
og byggebom går 
hånd i hånd i Bei-
jing disse dager. 
Moderniserings-
trangen er så sterk 
at selv framtida 
er å fi nne på mu-
seum.

KINESISKE
BYER

Av Fredrik Giertsen, Beijing

Det beste stedet å gå for å 
få et overblikk over denne 
hensynsløst ekspanderende 
byen, er til det nye Byplan-
leggingsmuseet som ligger 
rett ved den gamle jernba-
nestasjonen ved Tiananmen-
plassen. Her stilles det ut 
over fl ere etasjer, men hove-
dattraksjonen er en 302 kva-
dratmeter stor opplyst mo-
dell av bykjernen der gulvet 
rundt er belagt med fl yfoto 
av de omliggende bydelene. 
Hele saligheten kan stude-
res gjennom kikkerter fra 
etasjen over. Det historiske 
Beijing er også representert, 
blant annet i en 3D-fi lm. Men 
dette er allikevel intet sted 
for nostalgikere. Det er en 
fascinasjon for og stolthet 
over futurisme og teknologi 
som gjennomsyrer helheten.

Beijing er en fl at by. Den lig-
ger et stykke fra havet og har 
ingen ordentlig elv. Hoved-
fartsåren er i stedet Chang’an 
Jie, en 42 kilometer lang seks-
felts motorvei som går fra øst 
til vest, og skjærer gjennom 
bykjernen midt mellom Tia-
nanmen-plassen og Den for-
budte by. Rundt dette midt-
punktet går det stadig fl ere 
ringveier, hvorav de ytterste 
befi nner seg utenfor de fl este 
bykart. Hovedtyngden av be-
folkningen bor på nordsiden, 
mens folk sørover er fattigere.

Kunstnerstrøk
Det mye omtalte 798-distrik-
tet (også kjent som Dashanzi) 
er et kunstnerstrøk nordvest 
i byen. Det er et gammelt in-
dustriområde som nå er fullt 
av gallerier og kafeer. Foruten 
kunstnere er det fullt av ar-
beidere med hakke og spade, 
og støvet står, men det er ikke 
alltid så lett å se om det byg-
ges eller rives. På et av kafé-
bordene treffer vi Anne-Line 
Berg, som driver et eget medi-

ekonsulentfi rma i byen kalt 
YouShou Ltd.

– For fem år siden fl yttet 
vi inn i en nyoppført bolig-
blokk i utkanten av Beijing, 
ikke langt herfra. Fra vinduet 
hadde vi utsikt over et digert 
jorde hvor det sto et enkelt lite 
hus, en yurt, som huset en fa-
milie som dyrket en jordlapp. 
Nå er dette jordet omgjort til 
et eneste stort byggefelt med 
aktivitet 24 timer i døgnet. Fa-
milien er naturligvis borte for-
lengst, og fra vinduet vårt ser 
vi nå bare boligblokker.

En av de mest aktuelle ny-
hetssakene i Kina i det siste, 
handler om hvordan folk som 
tvangsfl yttes fra sine gamle 
hus vanligvis ikke får adekvat 
erstatning.

Anne-Line bor mellom 
fjerde og femte ringvei, og da 
hun fl yttet inn, hadde de så 
vidt begynt på den sjette, men 
i dag er de i full gang med den 
sjuende. Denne ekspanderin-
gen krever selvsagt arbeids-
kraft, og det sies at det skal 
befi nne seg inntil to millioner 
migrantarbeidere i Beijing, 
hvorav mange sover på byg-
geplassene.

– Det strømmer på med ar-
beidere utenbysfra. Men Bei-

jing har drøyt 15 millioner 
innbyggere, så man merker 
ikke så godt en ekstra mil-
lion eller to. Det er allikevel 
lite fattigdom her – det ser 
man mer av på landsbygda. 

I den gamle bebyggelsen, de 
såkalte hutong-husene, er det 
riktignok ikke lagt inn vann, 
og beboerne må bruke felles-
doer, men disse karakteris-
tiske småhusene er nå nesten 
borte. Noen få er blitt bevart 
og noen restaurert, men det er 
mest for syns skyld.

Popkulturelt
Det har vært økende opp-
merksomhet om Kina gene-
relt og Beijing spesielt de sis-
te årene. Det skrives mange 
bøker om kinesisk politikk og 
økonomi, mens andre er mer 
interessert i kunsten. Ikke 
bare handles det fl ittig i 798-
distriktet, arbeider av fi lmre-
gissører som Zhang Yimou 
vises på festivaler over hele 
Europa. Det moderne Beijing 
har fått sine egne fi lmer, som 

«Lost in Beijing», «Beijing Bi-
cycle» og «Summer Palace». 
Til tross for at sistnevnte til en 
viss grad omhandler Tianan-
men-massakren, så preges ki-
nesisk kunst sterkt av sensur. 

Et slags popkulturelt opp-
gjør med Mao fant sted for 
en liten generasjon siden, og 
hans portrett males ofte i for-
skjellige, lett skjendige kon-
stellasjoner. Men det er i lit-
teraturen dette er blitt dratt 
lengst, særlig i Yan Liankes 
roman «Serve the People», der 
et utro par lever ut sin forbud-
te kjærlighet i elskovsscener 
som piffes opp med krenking 
av Mao-statuer og plakater.

Mye av den kinesiske ung-
domskulturen er imidlertid 
så godt som irrelevant for de 
fl este. Enhver pønker i Bei-
jing har trolig foreldre fra 

trygg middelklasse, og kine-
sere fl est er uansett langt mer 
opptatt av sin egen populær-
musikk.

Det desidert mest kjente 
maleriet i Kinas kunsthistorie 
er fremdeles portrettet som 
henger over inngangen til 
Den forbudte by. Derfra skuer 
Mao med sitt kalde blikk over 
Tiananmen-plassen, hvor 
hundrevis – kanskje tusenvis 
– av demonstranter mistet li-
vet i 1989. 

Deng Xiaoping
Maos etterfølger ble Deng Xi-
aoping, som selv om han aldri 
formelt var statsoverhode, var 
landets sterke mann fram til 
sin død i 1997. De første skritt 
på verdensscenen tok han 
samtidig med Thatcher og 
Reagan, og selv om han ikke 

BEIJING: Nye bygg reises i raskt tempo i den 

Der én by vike

CCTV: Det nye hovedkvarteret til China Central Television (CCTV) er under oppføring i sentrum av Beijing.  
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Kinesiske byer
■ I to artikler besøker Klas-
sekampen de to byene Hong 
Kong og Beijing.

■ I går var vi i Hong Kong.

■ I dag er vi i Beijing.

■ Beijing er hovedstaden i 
Folkerepublikken Kina.

■ I selve bykjernen regner 
man med at det bor omlag 7,6 
millioner mennesker. I Beijings 
totale forvaltningsområde reg-
ner man med at det bor 15,2 
millioner. Av disse er 11,85 mil-
lioner registrerte innbyggere, 
mens 3,4 millioner er midlerti-
dig bosatte.

■ Mens Shanghai regnes som 
landets økonomiske sentrum, 
er Beijing landets politiske og 
kulturelle sentrum.

«Beijing er nå et 
eldorado for ny ar-
kitektur, og entre-
prenører kan gjøre 
nesten hva de vil» 

JOSEF FUNG, KOMPONIST OG 
MILJØVERNER

UTENRIKS
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kinesiske hovedstaden Beijing:

r for en annen

var Kinas første brutale mo-
derniserer, så var han den før-
ste kommunistiske markeds-
liberalist. Han slo fast at «å 
bli rik er strålende», og fulgte 
opp med at «noen måtte bli 
rike først». Når han samtidig 
var ansvarlig for hendelsene 
i 1989 og opprettholdt sensu-
ren slik at kunst nærmest var 
forbudt under hans styre, gir 
det mening å si at de indre 
motsetningene i dagens Kina 
refl ekterer hans tanker. Ikke 
minst gjelder dette i byene.

I Kina er det helst Shang-
hai som er pengenes by, men i 
Beijing har de en helt ny bydel 
for seg selv: Central Business 
District (CBD), som ligger rett 
øst for sentrum. På et luksu-
riøst spa her treffer vi Josef 
Fung, en besnærende person 
som titulerer seg komponist 

og miljøverner. 
– For 10–15 år siden var Bei-

jing fremdeles svært grått og 
tilbakeliggende, det fantes 
knapt restauranter. Dette var 
en tid da det fra sentralt hold 
fremdeles ble sørget for at 
folk fi kk husly, mat og kull, 
samtidig som adgangen til by-
ene var begrenset. Folk uten-
bys fra trengte tillatelse for i 
det hele tatt å oppholde seg i 
Beijing, og de ble utstyrt med 
pass med tidsbegrensning. 
[Dette systemet, som kalles 
hukou, eksisterer fremdeles i 
modifi sert form, journ. anm.]

– Beijing er nå et eldorado 
for ny arkitektur, og entrepre-
nører kan gjøre nesten hva de 
vil. Det er viktig å få med seg 
at dette er ønsket politikk fra 
det tidligere så konservative 
kommunistpartiet (CCP). 

Josef Fung mener at Beijing 
nå er et åpnere sted, og det er 
stort press på byene generelt. 

– Når det gjelder hovedsta-
den, så sier politikerne at den 
nå har vokst nok, og de øn-
sker å avlede befolkningstil-
veksten til omliggende byer, 
som for eksempel Tongzhou. 
Denne byen ligger omlag 20 
kilometer øst for bykjernen, 
og er blant mye annet i ferd 
med å overta noe av 798-dis-
triktets avantgarde-status 
innenfor kunsten.

Hong Kong
Josef snakker entusiastisk 
om sine prosjekter for å be-
vare veldige skogområder, og 
vil starte storstilt produksjon 
av bambusmøbler. Bambus 
vokser raskt, og dersom det 
i større grad kunne brukes 
som råmateriale, vil det kreve 
mindre inngrep i naturen. Jo-
sef ble selv født i Hong Kong, 
men fl yttet så til Island, og vi-
dere til Beijing i 1999. 

– Jeg mener min hjemby 
har vært særdeles nyttig for 
Kina. Deng Xiaoping la i 1980 
den første frie økonomiske 
sonen til Shenzhen, like ved 
Hong Kong, og det var ikke 
uten grunn. Hong Kong har 
lenge vært utskipningshavn 
for varer og inngangsport for 
alle politiske og kulturelle im-
pulser fra Vesten. Det ble nok 
også sett på som svært gun-
stig at Shenzhen ligger langt 
fra Beijing.

– Vesten har alltid hatt tillit 
til Hong Kong, og alt vestlig vi 
i dag fi nner i Kina, er blitt fi l-
trert gjennom Hong Kong. Nå 
synes jeg Kina blir mer som 
Hong Kong for hver dag som 

går. Se forresten på Russland, 
der har de ingen tilsvarende 
by, sier Josef og blunker me-
getsigende.

– Det er sant at prosessene 
innenfor CCP er blitt mer de-
mokratiske, men selv om ar-
kitekter tilsynelatende kan 
gjøre hva de vil her nå, så er 
det ikke slik innenfor politik-
ken. Kineserne i dag ser mot 
framtida, og jeg tror ikke de 
ser noen grunn til å forsøke 
å velte makthaverne for øy-
eblikket. Husk at det gode liv 
også innebærer en form for 
frihet – det fi nnes muligheter, 
og ingen vil ha revolusjon. Og 
gode forslag til forbedring er 
alltid velkomne.

– Når det gjelder Tianan-
men, så er det allerede snart 
20 år siden, sier Josef, og leg-
ger til at det er ikke så viktig 
lenger. 

– Unge mennesker vet ikke 
mye om det, det er ikke all 
verdens informasjon tilgjen-
gelig. Alle arbeider for økono-
mien, og alle vil ha stabilitet. 
Ytringsfriheten er ikke et sen-
tralt emne akkurat nå, avslut-
ter han.

Ifølge Will Huttons «The 
writing on the Wall», er opp-
til 400 millioner kinesere blitt 
løftet over fattigdomsgrensen 
de siste årene, og det må antas 
at folk fl est er langt mer opp-
tatt av den økonomiske fram-
gangen enn av menneskeret-
tigheter. De færreste av disse 
kjenner nok imidlertid det re-
elle omfanget av Tienanmen-
massakren, kommunistparti-
et varslet på sin siste kongress 
at demokratisering neppe vil-
le være aktuelt de nærmeste 
hundre årene og den fortsatte 

mangelen på åpenhet kan en 
dag koste Kina dyrt.

Heisekraner
Et av de mest spektakulære 
byggene som er under oppfø-
ring i Beijing i disse dager er 
hovedkvarteret til propagan-
damaskinen CCTV, tegnet av 
nederlenderen Rem Kolhaas 
og tyskeren Ole Scheeren. 
Dette er en fest for øyet for 
de som er opptatt av slikt: Se 
for deg en stor mutter som er 
knekt to ganger, én gang hver 
vei, slik at den fra siden nes-
ten ser ut som en Z.

Det er selvsagt ett konkret 
arkitektonisk prosjekt som 
mer enn noe annet driver Bei-
jing framover, og det ledsages 
av en nervøs, ekstatisk ned-
telling. Om man følger fjerde 
ringvei på nordsiden av byen, 
vil man kunne få et glimt av de 
nye OL-anleggene, inkludert 
den iøynefallende hovedare-
naen som kalles «Fugleredet». 
Men denne byen lider av noe 
mer enn OL-feber. Ikke bare 
fi ns det penger, men det er 
langt færre byggerestriksjoner 
her enn andre steder. Resul-
tatet av dette vet man strengt 
tatt ikke, for ikke så mange 
bygninger står ferdig ennå.

Mange av de arbeiderne 
som utfører arkitektenes vil-
tre planer, er ofte ufaglærte 
bønder – inkompetente i av-
ansert byggevirksomhet. Det 
fryktes at det samme skal gjel-
de arkitektene selv. Det nyåp-
nede operahuset ved Tianan-
men-plassen, kalt «Egget», er 
tegnet av franskmannen Paul 
Andreu. Han sto også bak 
terminalbygningene på både 
Charles de Gaulle og Dubais 
internasjonale fl yplass, som 
begge raste sammen i 2004. 
Begge disse ulykkene krevde 
menneskeliv, og det ligger en 
viss ironi i at to av de fi re ofre-
ne i Paris var kinesere. Bei-
jing vil for øvrig snart også få 
verdens største fl yplass, teg-
net av engelskmannen Nor-
man Foster.

Beijing har vært en metro-
pol i tre tusen år, og hovedstad 
i fi re dynastier siden 1153. 
Men i dag er det tradisjonelle 
knapt synlig, og det gjelder 
ikke bare arkitekturen. Det 
er ikke lenge siden pendlere 
hver morgen utgjorde et hav 
av sykler, men i dag er det 
knapt mulig å manøvrere en 
tohjuling mellom alle bilene. 
Fremdeles fi ns det en og an-
nen som sverger til pedal-
kraft, og til og med noen som 
trekker traller lastet med kull-
briketter. 

Det er en skog av hvileløse 
heisekraner der ute, og sve-
vestøvet får aldri lagt seg, så 
det gamle Beijing forsvinner 
raskt under en himmel som 
aldri er helt blå. 

utenriks@klassekampen.no
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BYGGES: Arbeidere i Beijings fi nansstrøk.  FOTO: AFP/SCANPIX
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