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Forord 

Når man som besøgende i Beijing oplever en stor fascination for byen, 
kan en af grundende utvivlsomt være den klare byplanmæssige struktur 
men også byens arkitektur. Bygningstraditionen som karakteriserer 
byen er præget af landets store kulturelle udvikling gennem tiden, af en 
årtusind lang håndværkstradition nedfældet i bygningsmanualer og kan 
føres længere tilbage end Handynastiet (år 260 før vor tidsalder). Dette 
gælder ikke mindst gårdhavehusarkitekturen, på kinesisk siheyuan. 
Denne bog fokuserer på siheyuanbebyggelserne, som danner bykernen 
i Beijing. Denne er beliggende indenfor den yderste gamle bymur og 



 

 
2. Kig henover en del af Beijings nordlige siheyuan. I baggrunden skimtes ny bydele, 
der rejser sig højt I byens skyline. 
 



omkring kejserens boligkompleks kaldet "Den Forbudte by" eller til 
tider den "purpurrøde by". 
Omkring den ældre bykerne med Den Forbudte by og de øvrige 
siheyuanbebyggelser vokser i disse år med hast nyt byggeri, primært 
højhuse, som giver byen dens karakteristiske skyline, hvor der alene på 
grund af højden nemt kan skelnes mellem nyt og gammelt. I de senere 
år er der fra omverdenens side opstået større og større opmærksomhed 
på værdien af denne gamle kinesiske boligarkitektur, en kulturarv som 
langsomt er ved forsvinde, da den dels gradvis bliver revet ned og dels 
heller ikke brugt som oprindeligt tænkt. Hvor gårdhavehusene f.eks. 
før 1949 hver især tilhørte en enkelt familie, blev de efterfølgende 
delt af flere familier og idéen med husene smuldrede. Gårdhavehusene, 
fremover betegnet med det kinesiske navn siheyuan, der ses illustreret 
nedenfor, udgør stadig ca. 1/3 af Beijings totale byområde og giver 
dermed boliger til en meget stor del af befolkningen. 

Udover at der i sig selv er en bred arkitekturhistorisk og 
bygningskunstnerisk relevans i siheyuan bebyggelserne er bygningerne 
interessante at analysere med en filosofisk vinkel. Derudover er der 
andre grunde til at siheyuan er interessante. For eksempel det faktum 
at Kina i disse år igen befinder sig i en vigtig samfundsmæssig 
overgangsperiode, der kan sammenlignes med fortidens Ming- og 
Qingperioder (Østergaard & Delman, 1999), hvor Beijings siheyuan 
blev bygget. Kina har i dag global boligrelevans, da landet huser over 
1/5 af jordens befolkning, og det er derfor relevant at afdække, hvilken 
boligtradition, der omgiver en stor del af Kinas befolkning. 

Netop kinesisk arkitekturhistorie, herunder også siheyuan og deres 
planlægningsmæssige karakteristika, har gennem tiden givet inspiration 
til Vesten og for arkitekter, bl.a. på grund af rumlige kvaliteter, klare 
funktionsopdelinger og bygningskunstneriske værdier. Herhjemme 
gælder det f.eks. arkitekten Jørn Utzon, som har formået at omsætte 
og videreudvikle inspiration fra den forbudte by til Operahuset i 
Sydney eller til moderne gårdhavehusboliger, som Kingo husene eller 
Fredensborg husene på Sjælland. Senest har arkitektfirmaet Lundgaard 
& Tranberg været inspireret af kinesisk boligarkitektur i forbindelse 
med deres vinderprojekt1 til Tietgenkollegiet i København. 



Som interesseret i kinesisk arkitektur kan man herhjemme i en række 
af ældre og nyere bøger og skrifter læse om bl.a. bevaringsmæssige 
aspekter og arkitektoniske stilistiske, funktionelle, rumlige og symbolske 
karakteristika ved netop siheyuan2. Anderledes gør sig dog gældende på 
det filosofiske og arkitekturteoretiske plan; Den arkitektoniske orden, 
som ligger til grund for siheyuan og meget af den kinesiske arkitektur 
overhovedet, kan give grund til spørgsmål eller undren, som det f.eks. 
hos Steen Ejler Rasmussen tilbage i 1949 kunne læses: 

Peking er bygget op efter et System af regler, der for en Europæer halvt er 
mystik, halvt fornuft. Men ingen af Ordene er rigtigt dækkende for Begreber 
og Forestillinger for en Kultur som den kinesiske kan aldrig forklares helt ved 
Ord fra en kultur som vor. 

En for kinesisk arkitektur bagvedliggende orden bygger nemlig ikke på 
samme filosofiske og æstetiske fundamenter som arkitektur i vesten. 
Den filosofiske analyse i denne bog skal dog ikke anses som det 
primære mål, men i stedet er den et første skridt til at klarlægge og 
redegøre for den sammenhæng, der er mellem siheyuan boligernes 
arkitektur i Beijing og den bagvedliggende filosofi. Der fokuseres 
især på konfucianismens hierarkiaspekt, men også på taoismen. Både 
taoismen og konfucianismen udgør essentielle dele af kinesisk, filosofi, 
historie og kultur og er derfor nøgler til forståelse af arkitekturen 
på et dybere plan. De er på den måde vigtige for f.eks. rumlige 
arkitektoniske opdelinger, for konstruktion og dekoration, for Beijings 
overordnede planlægningsmæssige idé eller for sammenhænge mellem 
kejserboligen i Den Forbudte by og byens mange omkringliggende 
siheyuan. Det er klart, at konfucianisme og taoisme indeholder mange 
og forskelligartede aspekter, som bogen ikke kommer ind på af hensyn 
til omfang og af hensyn til det tematiske fokus og det er heller ikke 
på nogen måde hensigten at give nogen specifik dyb indsigt i disse 
filosofier. 

Bogen er skrevet i forbindelse med Østasien Områdestudiet på Aarhus 
Universitet og efterfølgende som led i boligforskning på Ålborg 
Universitet. Der skal rettes en særlig tak til involverede Kinaeksperter: 



Tobias Faber, Arkitekt MAA og Prof. Emeritus samt Clemens 
Stubbe Østergaard, Cand. Scient. Pol., lektor og leder af Østasiatisk 
Områdestudium ved Aarhus Universitet og Anne Wedell- Wedellsborg, 
Professor og leder af Østasiatisk Institut ved Aarhus Universitet. 
Derudover stor tak for opbakning og fotografisk hjælp til Zoran Juresa, 
Arkitekt MAA. 
Bogens udgivelse er støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd, 
til hvilket der skal rettes en tak. Der skal også rettes tak til Statens 
Kunstfond, som har støttet undersøgelsen og muliggjort en rejse med 
studier i Kina og endelig tak til Aalborg Universitet, der har realiseret 
og været behjælpelig med denne publikation. 
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1 Indledning v. Tobias Faber, Arkitekt MAA, Prof. Emeritus 

Den almindelige boligform i Kina er både i byer og på landet lukket 
udadtil og åbner sig med vinduer og døre mod en eller flere indre 
gårde, som fungerer som boligens uderum for både mennesker og 
dyr, og som betragtes som lige så private over for udenforstående 
som selve de interne bolig rum. Det gælder både kejserens og fyrstens 
slotte som de jævne bønders boliger. Dette forhold er i modsætning 
til største delen af den vestlige kulturs boliger, som vender sig ud 
ad mod sol og udsigt og som inddrager de nærmeste omgivelser i 
boligens kvaliteter, og hvis ejere ikke er bange for - måske endda også 
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interesseret i - at fremhæve husets størrelse udformning, skønhed 
og rigdom over for andre. Man kunne sige, at Kinas holdning i den 
forbindelse er midtpunktssøgende, centripetal, medens den vestlige 
holdning er udadrettet centrifugal. 
Kejserens regeringssæde og bolig "Den Forbudte by" i Beijing er totalt 
lukket for byens og landets befolkning omgivet af voldgrave og mure 
uden vinduer. De ceremonielle regeringsbygninger åbner sig indad 
mod store eller mindre gårdrum. Kejserens boligområde består af 
lave, én etages bygninger og en labyrint af interne små gårdrum, af en 
karakter der ikke adskiller sig meget fra Beijings civile boligområder i 
de smalle boliggader, hutongerne. I Kinas øvrige større byer ligger selv 
rigmandshuse med deres haver lukket inde af mure fra gadelivet. Man 
pralede sjældent udadtil med sin rigdom i det gamle Kina. 

På landet i det nordlige Kina er selve boligen et sydvendt længehus, der 
altid tilsluttes tre mure som sammen med selve bolighuset danner en 
gård, som modsvarer den interne gård i andre boligtyper. I andre egne 
af landet har bønderne trelængede bygningsanlæg, som lukker den 
interne gård inde med en mur med indgangsport til den fjerde side. 
Overalt i Kinas mange provinser ser man både i byer og på landet, 
bygningstyper med hovedhuset i én eller to etager. I Beijings er 
hutongbyggeriet kun i én etage, for ingen bør kunne se ind over murene 
til Kejserens palads. I Beijing og i alle gamle større byer har der været 
rigere eller mere alment betydningsfulde familier, hvis boliger rummer 
flere gårdrum bag eller ved siden af hinanden, således at man helt kan 
adskille familiens private rum fra foranliggende gæste og selskabsrum. 
Andre steder kan en boligenhed rumme flere boliger til f.eks. gifte 
sønner eller andre slægtninge. 
Beijings op til vor tid talrige én etages boliger i de smalle boliggader, 
hutongerne er således karakteristiske for det gamle Kinas boligkultur. 
Men her i Beijing bliver de gamle kvarterer færre og færre fra år til 
år. Det er økonomiske kostbart at opretholde én etages bebyggelser 
i en storbys centrale dele og hermed går store kulturværdier tabt. 
Denne afhandling søger at påvise disse værdier. Beijing er planlagt 
og bygget som regeringsby af den tredje Mingkejser i begyndelsen 
af 1400-tallet efter årtusindgamle traditioner og forestillinger om en 
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