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Forord - 
...hvor man kan læse nærmere om bogens forudsætninger 

og hvad, der er meningen med den.

1. HANOIS RØDDER

I begyndelsen…
…hvor det handler om, hvordan Vietnams fortid har været 

lang og omskiftelig, og om hvordan Hanoi er med til at 
knytte den sammen til én historie 

Citadellet
…hvor det handler om de gode kosmiske forbindelser, der 

findes i Hanois gamle citadel, som i mere end 1000 år 
har været magtens centrum

De 36 gader
…hvor det handler om Hanois gamle kvarter med de 
berømte 36 gader, som vistnok ikke er så gamle endda, 

men som til gengæld har en lang historie

Bach Ma templet
…hvor det blandt meget andet handler om et problemfyldt 

byggeprojekt, en drøm og en hvid hest, som viste sig at 
være et godt varsel

Litteraturens tempel
…hvor det handler om arven efter vismanden Kong Fuzi, og 

om hvordan viden, kundskab og traditioner er grundlaget 
for ethvert kultursamfund

Buddhas lære
…hvor det handler om, at ikke alt i verden er godt, men 

måske kan blive det alligevel for mennesker med den 
rette indstilling

Tran Quoc pagoden
…hvor det handler om Tran Quoc Pagoden, der er en af 

Vietnams vigtigste historiske kultsteder traditionelt 
arnested for udbredelsen af buddhismen

Quan Su pagoden
… hvor det handler om Quan Su pagoden, der er en af byens 

ældste og oprindeligt forbeholdt Hanois fremmede 
gesandter

Søjlepagoden
…hvor det handler om Kongedrømme, barnløshed og 

søjlepagoden, der vokser som en lotusblomst op af det 
mørke vand.

Vinh Tru pagoden
…om Vinh Tru Pagoden der  har tidligere været både tempel, 

forsamlingshus og i en periode hovedkvarter for 
modstandskampen. Ligesom mange andre templer og 

pagoder har stedet været misligeholdt under 
kommunismen, men får nu et ansigtsløft

Quan Thanh templet
…hvor det blandt andet handler om tao, udødelighed og 

Tran Vu, der i århundreder har været Hanois trofaste 
vogter af Den Nordlige Himmel



Yin og yang
…hvor det handler om de to modsatte kræfter, der virker i alt 

levende, og hvis rette balance er afgørende for alt, lige fra 
sundhed til samfundsudvikling

Ngoc Son templet
…hvor det handler om den lille klippeø i Hoan Kiem søens 

nordøstlige hjørne, der huser en mini-udgave af 
Litteraturens Tempel

Vestsø templet
…hvor det handler om prinsesse Lieu Hahn og de andre 

stærke kvinder i modergudindernes kult, og hvor man 
også kan høre mere om en gylden bøffel, der kom 

løbende helt fra Kina…

De levende døde
…hvor det handler om, hvordan de døde stadig er 

nærværende og med mellemrum bliver inviteret indenfor i 
de levendes liv.

2. HANOI VOKSER

Den Franske forbindelse
…hvor det handler om dengang franskmændene slog sig ned 

i Hanoi og – i løbet af få årtier - skabte Indokinas Paris

Arkitektur og civilisation
…hvor det handler om, hvad der kom ud af kulturmødet 

mellem øst og vest og i særdeleshed om, hvordan der 
blev bygget i første halvdel af det 20. århundrede. 

Onkel Ho
…hvor det handler om Ho Chi Minh, som var den ledende 

skikkelse i kampen for et samlet og uafhængigt Vietnam. 
Efter sin død blev han landsfader og kult…

Magtens centrum
…I sit testamente havde Ho Chi Minh ønsket sig et efterliv 

uden for det politiske søgelys. Sådan kom det ikke til at 
gå. Hans tilstedeværelse massiv på Ba Dinh: magtens 

centrum…

Ho’s museum
…hvor det handler om Ho Chi Minh Museet, hvor Onkel Ho er 

genopstået fra de døde som fredens og 
medmenneskelighedens fortaler…

Vendepunktet
…hvor det handler om afslutningen på den kolde krigs 
kommunistiske eksperiment og om det nye Vietnam, som 

hurtigt tog form i årene, der fulgte…

Parti, stat og det politiske liv
…hvor det handler om det kommunistiske parti, magtens 

organisering og det politiske liv, som det kan se ud i 
dag…

3. DET NYE HANOI

Hanoi 2030/2050
…Hanoi vokser hurtigt. Siden 1980’erne er befolkningstallet 

mangedoblet. En helt ny by tager form – både oven på og 
ved siden af den gamle…



Fra isolation til integration
Indtil for få årtier siden var Vietnam et af de fattigste lande i 

Asien, men udviklingen er vendt, efter det moderne Vietnam 
har fundet ind i det internationale økonomiske kredsløb…

Tilgivelse og byggetilladelse
Op igennem 1990’erne og 00’erne havde Hanois nedrivning- og 

byggefirmaer kronede dage. Byens befolkning voksede 
eksplosivt. Gamle boliger og hele kvarterer blev jævnet med 

jorden…

Et bedre liv i forstæderne!?
Hanois gamle centrum er voldsomt overbefolket. Kvarterets 

beboere lever størstedelen af døgnets timer på gaden. 
Venter der et nyt og bedre liv i forstæderne?

Kurvedamerne
…hvor det handler om de omvandrende gadesælgere, der er en 

fast del af bybilledet i Hanoi. Men passer de såkaldte 
kurvedamer ind i billedet af det moderne, 

fremskridtsorienterede Vietnam?

Håndværkslandsbyer
Udviklingen tvinger Hanois beboere til at finde nye leveveje. Små 

tidligere landsbysamfund er nødt til at genopfinde sig selv. 
Nogen opstår som traditionelle håndværkslandsbyer…

Byens grønne hjerter
Den moderne byudvikling foregår med glas og beton, men i 

Hanoi får træerne lov at blive stående og præge bybilledet. I 
hvert fald indtil videre…

Lidt kongelig…
Fashionable boligområder for Vietnams nye middel- og 

overklasse sætter nye standarder for Det Gode Liv…

Ciputra International City
Et nyt Hanoi vokser frem uden for det gamle centrum. Nye 

indbyggere og helt nye bydele giver byen et nyt og 
fremmedartet ansigt …

Hundekød, trafikdød mm.
…hvor der står løst og fast om bl.a. hundekød, trafikdød, 

forurening, knallerttaxier, genbrug, kopivarer, kollektiv 
trafikplanlægning og gamle helte… 

Perspektiv og baggrund
...Hvor man blandt andet kan finde ud af, hvor man kan læse 

mere om Hanoi og Vietnam 
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Vietnams hovedstad er en af de hurtigst voksende byer i 
Sydøstasien. Den lille million mennesker, som boede i byen 
for 30-35 år siden, er blevet til godt 6 millioner i dag, og tallet 
fortsætter med at stige. 

Store investeringer og behov for flere boliger, 
erhvervsejendomme og bedre infrastruktur forandrer det 
eksisterende bybillede med rivende hast. Det gamle 
forsvinder, og der bliver bygget nyt. På den måde ligner 
udviklingen i Hanoi den, som har fundet sted i mange andre 
asiatiske storbyer igennem det seneste halve århundrede. 

Og alligevel er der markante forskelle. I store dele af Vietnam 
er den moderne udvikling kommet sent i gang. Det skyldes 
først og fremmest, at historien gjorde landet til brændpunkt 
for to af det 20. århundredes store konflikter. De koloniserede 
landes løsrivelseskamp mod de vestlige kolonimagter og den 
kolde krigs konflikt mellem øst og vest. Ganske vist vandt 
Vietnam i første omgang sin selvstændighed fra 
franskmændene og formåede at modstå det amerikanske 
pres under Vietnamkrigen, men prisen var enorm. Millioner af 
døde og efterfølgende isolation i det internationale samfund 
op igennem 1970’erne og 1980‘erne gjorde Vietnam til et af 
verdens fattigste lande.  

Fattigdommen betød, blandt meget andet, at Hanoi fik lov at 
blive noget nær det, det var. Med en befolkning, der i perioder 
ofte levede noget nær sultegrænsen og med et politisk 

regime, der ikke kunne tiltrække udenlandske investeringer fra 
andre end det skrantende Sovjetunionen, var der ganske 
enkelt ikke råd til at modernisere og bygge nyt i nogen større 
målestok. 

Først efter murens fald og de økonomiske og politiske 
reformer i sidste halvdel af 1980’erne kom der for alvor gang i 
erhvervslivet og i de udenlandske investeringer i landet. Det 
har forandret bybilledet i Hanoi slet ikke så lidt, men ikke til 
ukendelighed. I dag er Hanoi derfor en temmelig enestående 
ramme, hvor den traditionelle asiatiske handelsby i Det Gamle 
Kvarter står ved siden af  kolonitidens bebyggelse, som så 
igen blander sig med den moderne by, der hurtigt vokser 
frem. 

Den demografiske udvikling og mødet mellem gammelt og nyt 
er med til at gøre Hanoi til en by med store kontraster og en 
enorm dynamik, som på mange måder er helt anderledes end 
den, vi er vant til at se i vores del af verden. Det er et samfund 
i hurtig forandring med alle de udfordringer og muligheder, det 
indebærer 

Som besøgende fra en fremmed, vestlig kulturkreds er det 
ikke altid lige let at gennemskue, hvad det egentlig er, man 
oplever og er vidne til. Den moderne kulisse kender vi 
selvfølgelig. Butikker, restauranter, hoteller kontorbygninger 
ligner hinanden over det meste af jorden. Det er straks 
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sværere at fornemme alt det bagved: Dagliglivet og folks 
traditioner, kultur og erfaringer. 

Denne bog er blevet til for at give en bred og umiddelbar 
tilgængelig introduktion til den fremmedartede verden, man 
dumper ned i, hvis man besøger Hanoi. Den kan læses som 
et supplement de mere traditionelle guidebøger, hvor man kan 
finde masser af praktiske, nyttige informationer om, hvad man 
kan se, opleve, hvor man kan bo osv. 

Håbet er derfor, at denne bog om Hanoi kan supplere og 
perspektivere det kendskab til Hanoi og Vietnam, man som 
besøgende måtte have i forvejen. Ikke for meget, men heller 
ikke for lidt, har været mottoet. Billederne og det visuelle er 
bærende for bogens indhold og bidrager forhåbentlig til at 
gøre indholdet konkret og til at forstå og huske. Bagest er en 
liste over det materiale, hvorfra jeg har hentet det meste af 
min viden.

Bogen har tre dele. Første del handler om det traditionelle 
Vietnam og mest om kultur og religion og dét, man møder, 
hvis man besøger Hanois templer, pagoder, museer osv. 
Anden del handler om det dybe aftryk, som den franske 
kolonitid og de efterfølgende årtier med kommunismen satte i 
Hanois bybillede. Tredje del handler om tiden efter Doi Moi 
reformerne, som sidst 1980’erne vendte udviklingen i Vietnam 
til det bedre. 

Hver af bogens tre dele har forskellige kapitler, der hver især 
tager udgangspunkt i et emne eller et sted. Håbet er, at de 
mange konkrete punktnedslag i Hanois historie, kultur og 

samfundsforhold give læseren mulighed for at danne sig et 
indtryk af virkeligheden i Hanoi. 

Man behøver derfor heller ikke læse bogen fra ende til anden. 
Det er ikke en forudsætning for at kunne forstå de sidste 
kapitler, at man har læst de første. Gå hellere på opdagelse. 
Ligesom i det virkelige Hanoi. Hvis man er tålmodig og 
nysgerrig nok, dukker sammenhængene op af sig selv.                                   

Til sidst en enkelt praktisk bemærkning om bogens 
gengivelse af vietnamesiske ord som f.eks. sted- og 
personnavne: Da moderne vietnamesisk skrives med det 
latinske alfabet, er det forholdsvis nemt for en udlænding at 
læse og skelne enkelte ord fra hinanden. At ramme den rigtige 
udtale er noget sværere. På vietnamesisk er ordenes lyd 
angivet ved såkaldt diakritiske mærker, der er små tegn, som 
angiver, hvordan et bogstav eller en bogstavkombination skal 
udtales.  

For at øge tekstens læsevenlighed har jeg valgt at udlade de 
diakritiske mærker fra teksten. Trần Hưng Đạo skrives 
således Tran Hung Dao og Hà Nội skrives Hanoi osv.



Hanois rødder



I begyndelsen...

          I beggyndelsen   

hvor det handler om, hvordan Vietnams fortid 
har været lang og omskiftelig, og om hvordan 
Hanoi er med til at knytte den sammen til én 
historie 



Dragers og udødeliges slægt
Det er blevet fortalt, at der engang levede en smuk ung 
prins i landet Xích Quy i den allersydligste udkant af det 
store kinesiske kejserrige. Han gik under navnet Lac Long 
Quan, som betyder Drageherren af Lac. Hans far var konge 
over Riget i De Vestlige Bjerge. Om hans mor, sagde man, 
at hun var af dragernes slægt og havde hjemme ved Dong 
Ting søen i det sydlige Kina.  

Lac Long Quan voksede op og blev konge over sin fars 
rige. Tidligt gjorde han sig bemærket ved sin intelligens, sit 
gode hjerte og sin handlekraft. Samtidigt havde han arvet 
slet ikke så lidt af sin mors drage-væsen. Ligesom hende 
foretrak han at opholde sig i nærheden af vand, langs floder 
og ved havet, fremfor i højlandet mellem bjergene.

Skæbnen ville det sådan, at Lac Long Quan en dag på rejse 
rundt i sit rige mødte  Au Co, der var kongedatter fra 
højlandet. Selv blandt kongedøtre var Au Co ikke en frøken 
hvem-som-helst. Hun var intet mindre end af De Udødeliges 
Slægt. De to blev nu gift, og deres riger på den måde 
forenet. Ifølge legenden blev Au Co snart derefter gravid og 
undfangede hundrede æg. Af æggene klækkedes hundrede 
sønner. Flotte fyre alle sammen! 

Samlivet mellem Drageherren og Au Co gik dog ikke så 
godt, og en dag sagde Drageherren lige ud til sin udødelige 
hustru: “Jeg er af dragers slægt, og du er af de udødeliges. 
Vi er som vand og ild, der fortærer hinanden! Derfor har vi 
svært ved at blive enige om, hvad som helst, og vores veje 

må skilles!” Og sådan blev det. De to delte børnene mellem 
sig. Au Co tog halvdelen af sønnerne med sig og drog op i 
højlandet, hvor hun kom fra. Den resterende flok fulgte med 
deres far ud til havet, hvor de slog sig ned.

Oppe i bjergene delte Au Co højlandet mellem sine sønner 
og lærte dem at leve i skoven, holde husdyr og dyrke 
jorden. Lac Long Quan sørgede på lige fod for at lære sine 
sønner at leve af havet og floderne, fiske og dykke, dyrke 
ris, høste og tilberede mad af afgrøderne. 

Det fortælles videre, at de hundrede sønner hver især 
stiftede familie og fik masser af børn og børnebørn. Til 
sammen blev de stamfædre til hundrede familier - De 
hundrede Viet - som traditionelt siges, at udgøre 
grundstammen  i det vietnamesiske folk.

Deraf også forklarigen på, at vietnamesere selv ofte hævder 
at være af dragers og udødeliges slægt.

Fra sagn til virkelighed
Lac Long Quan er en af de første sagnkonger i Vietnams 
historie. Han tilhørte det legendariske Hung Voung dynasti, 
der siges at have regeret det nordlige Vietnam i forhistorisk 
tid, fra omkring år 2800 og indtil omkring år 200 f.v.t.

Hung kongernes rige lå angiveligt omkring Den Røde Flods 
delta. Området er et af de største og mest frugtbare 
sletteområder i Sydøstasien og var forholdsvis tætbefolket 
allerede i de sidste årtusinder inden vor tidsregnings 



begyndelse. De gunstige naturforhold skabte grundlag for, 
at der kunne udvikle sig flere kultursamfund. Som legenden 
om Lac Long Quan også fortæller, begyndte menneskene i 
fællesskab at dyrke ris, holde husdyr, fiske osv, ligesom 
befolkningen organiserede sig socialt og religiøst.

Helt afgørende for tilblivelsen af det moderne Vietnam var 
imidlertid fremvæksten af et stort kinesisk imperium i de 
sidste århundreder før vores tidsregning. Under Qin og Han 
dynastierne blev Kina samlet og gjort til et stort centraliseret 
rige. Det betød også afslutningen for den første, 
legendariske selvstændighed for befolkningen i det område, 
som i dag udgør det nordlige Vietnam. Efter en lang periode 
med uro blev landet i år 111 f.v.t. besat og gjort til kinesisk 
provins. Det var en status, området skulle bevare de næste 
godt 1000 år. 

Erobringen betød ikke mindst en gradvis kolonisering 
nordfra. I løbet af de næste 30-40 generationer bragte en 
støt tilstrømning af kinesiske bosættere, administratorer og 
embedsmænd kinesisk sprog og kultur til den nye provins, 
hvor de satte sig dybe spor. Sproget ændrede sig, 
traditionerne ændrede sig. Menneskene ændrede sig også 
efterhånden som dagliglivet, de sociale institutioner, kultur, 
religion osv. gradvist blev synkroniseret med det store Kina.

En tromme fra den såkaldte Dong Song kultur i det 1. årtusinde f.v.t. Det 
har været vigtigt for eftertidens vietnamesiske historieskrivere at 
dokumentere, at der fandtes et selvstændigt kultursamfund i det 
nuværende Vietnam, inden området kom under kinesisk overherredømme. 
Ikke mindst i moderne tid har dét været vigtigt for opbyggelsen af en 
national identitet. (Foto fra Wikimedia commons)



Cao Bien og dragens navle
Forholdet til Kina har spillet en afgørende rolle for 
opbyggelsen af en vietnamesisk selvforståelse. Op 
igennem historien har kinesisk politik, samfundstænkning, 
kultur, traditioner, osv. på godt og ondt sat den dagsorden, 
som man i Vietnam har været nødt til at forholde sig til.

Dette had-kærlighedsforhold, som nogen måske vil kalde 
det, kommer til udtryk i den officielle historieskrivning og 
har selvfølgelig også sat sit præg på den folkelige 
mundtlige overlevering.

Et godt eksempel er en historie, der fortæller om, hvordan 
den kinesiske general Cao Bien engang i 860’erne kom til 
området for at sætte en stopper for den oprørske Nan 
Zhao-region, hvis soldater plyndrede og hærgede 
slettelandet omkring Den røde Flod. Ud over at have 
genetableret ro og orden siges Cao Bien at have gjort 
meget godt for befolkningen ved f.eks. at iværksætte dige- 
og kanalbyggeri, ophjælpe søfart og sørget for mad til 
nødlidende. Hans mange gode indsatser for at genoprette 
civiliserede forhold gav ham et godt eftermæle hos de 
efterfølgende århundreders vietnamesiske historieskrivere. 

På trods af alle sine kvaliteter fejlede Cao Bien dog 
afgørende på et enkelt punkt. En historie fortæller, at han 
efter at have besejret Nan Zhao ønskede at forstærke 
fæstningsbyggeriet omkring provinshovedstaden Dai La , 
der lå omtrent dér, hvor Hanoi ligger i dag. 

Kortet viser det kinesiske kejserrige under Han dynastiet (206 f.v.t. - 220 
e.v.t.) Det nuværende nordlige Vietnam er cirklet ind nederst i billedet 



En dag Cao Bien var ude at se, hvordan byggeriet skred 
frem, blev himlen pludselig sort, som var det bælgmørk nat. 
Stjernerne tonede frem, og ud af det sortnede himmelhvælv 
tordnede pludselig en gylden drage, redet af en majestætisk 
skikkelse. 

Cao Bien blev dødsens angst. Han var sikker på, at det var 
en ond ånd, han havde foran sig, og at hans dage var talte. 
Dragen og dens mystiske rytter gjorde ham dog ingenting, 
men fór derimod frem og tilbage mellem himmel og jord tre 
gange, inden de atter forsvandt op i himmelhvælvet lige så 
pludseligt, som de var kommet.

Snart efter havde Cao Bien en drøm, der gav en forklaring på 
den mystiske oplevelse. Den majestætiske skikkelse, han 
havde set ride på dragen, optrådte i drømmen og fortalte 
ham, at dens navn var Long Do, der betyder Dragens navle, 
og at den var stedets skytsånd. Cao Bien behøvede derfor 
ikke være bange. Long Do ønskede bare anerkendelse fra 
Cao Bien i form af et tempel. Til gengæld lovede skytsånden 
at beskytte byen mod trusler fra både natur og mennesker. 

I følge traditionen begik Cao Bien imidlertid den fejl at stole 
for meget på sine egne evner. Efter at have sundet sig 
besluttede han at tage kampen op med Long Do ved at 
bruge magi. Cao Bien forberedte en magtfuld besværgelse 
og udlagde magiske metal-amuletter omkring den befæstede 
by for på den måde at holde Long Do ude.

Det skulle han aldrig havde gjort!  En voldsom storm trak op. 
Himlen blev mørk og flænget af lyn. Long Do kom i skikkelse 

af en voldsom tyfon og raserede byen, væltede bygninger og 
rykkede træer op med rode. Alle Cao Biens magiske 
amuletter og besværgelser var virkningsløse. 

Selv måtte generalguvernøren bøje hovedet og erkende sit 
nederlag. I 865 blev han kaldt tilbage til Kina og forsvandt ud 
af den vietnamesiske historie. 

Fra Dai Viet til Viet Nam
Historien om Cao Biens nederlag kan forstås på flere måder, 
men der kan næppe være tvivl om, at den for eftertiden har 
været en anvendelig illustration af historiens gang. Den viste, 
at de kinesiske magthavere, trods deres positive bidrag til at 
udvikle landet, i sidste ende manglede evnen til at bevare 
kontrollen over imperiets sydligste provins.   

I virkelighedes verden bevarede området da også en vis 
autonomi under det kinesiske overherredømme, som blev 
styrket i perioder med svage kejsere. Da det regerende 
kinesiske Tang dynasti i 900-tallet faldt sammen, så de lokale 
stormænd i floddeltaet således deres snit til at udråbe et 
selvstændigt kongedømme ved navn Dai Viet. Dette rige 
skulle komme til at udgøre den spæde spire til det moderne 
Vietnam, som voksede frem igennem de næste godt 1000 år.   

Dai Viet svarer geografisk nogenlunde til det nuværende 
Nordvietnam. Indtil omkring år 1400 lå rigets grænser 
nogelunde fast. Mod nord genetablerede et nyt dynasti, med 
navnet Sung, ro og orden i det kinesiske kejserrige. 



Det lykkedes Dai Viet at fastholde sin uafhængighed. 
Formelt anerkendte man ganske vist den kinesiske kejsers 
overherredømme og betalte regelmæssigt en symbolsk 
tribut, men reelt ordnede de aristokratiske stormænd i 
området deres egne affærer og administrerede uden 
indblanding nordfra. 

Mod syd var Dai Viets grænser lidt mere flydende. I det 
langstrakte område, der nu er det centrale Vietnam, lå 
kongeriget Champa. Det var et noget anderledes land. Her 
var ikke så mange mennesker. Champa var bjergrigt, og 
modsat længere nordpå var der ikke et floddelta, som 
gjorde det muligt at dyrke masser af ris og brødføde en stor 
befolkning. Geografien og naturforholdene betød, at 
Champa var mere decentralt organiseret. Området bestod 
af mange små stater. 

Hvor befolkningen i Dai Viet havde fået en solid dosis 
kinesisk kultur under de 1000 års overherredømme, havde 
Cham folket sine rødder i Indien. Det betød, at Chamerne 
var hinduister og havde udviklet en anden kultur og levevis 
end naboerne mod nord. 

Endnu længere væk, mod syd omkring Mekongflodens 
delta, bestod befolkningen af Khmerer. Her var mange små 
småstater efterhånden blevet samlet til et Cambodiansk 
rige, hvis magt udgik fra Ankor Wat. Også her var 
påvirkningen fra Indien stærk. Ikke mindst på grund af den 

Det moderne Vietnam dækker et geografisk område på ca. 330.000 km3. 
Det er mere end 7 gange Danmarks areal. Op igennem historien har 
området dannet bagtæppe for flere forskellige kulturer og statsdannelser. 

 Dai Viet

 Khmer-riget

 Champa



geografiske placering på handelsvejen mellem Indien og 
Kina samt mellem Indien og resten af Sydøstasien.

I den følgende periode, der varede fra 1400-tallets 
begyndelse og indtil godt ind i 1700-tallet, skete der stor 
forandring. Dai Viet begyndte en gradvis ekspansion sydpå 
og underlagde sig efterhånden de Chamiske kongedømmer i 
det centrale Vietnam. I dette forløb opstod der to 
konkurrerende vietnamesiske stater. Én i nord og en anden, 
der havde magtbase i de erobrede områder længere sydpå.

Den lange og urolige periode med de to stridende stater fik 
ende med et folkeligt oprør, der resulterede i etableringen af 
Nguyen dynastiet i begyndelsen af 1800-tallet. Først på dette 
tidspunkt blev navnet Viet Nam brugt til at betegne det 
samlede kongerige og landet fik sin nuværende geografiske 
udstrækning.  

Da Viet Nam, efter næsten 1000 års uafhængighed blev 
fransk koloni i slutningen af 1800-tallet, blev landet inddelt i 
tre administrative områder. Med navnene Tonkin, Annam og 
Cochinkina omfattede de hhv. Nord-, Central- og 
Sydvietnam. Sammen med Laos og Cambodia, der også var 
franske kolonier, udgjorde de Fransk Indokina. Navnet 
Vietnam kom først til ære og værdighed igen, da 
uafhængigheden fra franskmændene blev proklameret i 
1945. 

Hanoi
Som det fremgår af de foregående afsnit, er den udvikling 
som har skabt det moderne Vietnam lang og snørklet. 
Enkeltskæbner og hele folkeslag, forskellige kulturer og 
traditioner er blevet hvirvlet op og blevet en del af et større 
hele.

Noget af dét, der knytter alle de mange små og store 
begivenheder  sammen, og som skaber den kontinuitet, der 
gør, at man overhovedet kan trække tråde bagud og tale om 
en samlet udvikling, er at taktstokken gennem næsten hele 
perioden er blevet svunget i Hanoi.

Lige fra byen i år 1010 blev hovedstad i Dai Viet og frem til i 
dag, mere end 1000 år senere, som hovedstad i det moderne 
Vietnam, har livet i Hanoi været katalysator for udviklingen 
inden for snart sagt alle felter. Det religiøse liv, politik, 
samfundstænkning, uddannelse, økonomi osv.  Som et både 
mytisk og virkeligt sted er Hanoi nøglen til både det gamle 
Dai Viet og det moderne Vietnam. 

Hanoi 1000 år
I 2010 fejrede Hanoi sin 1000 års fødselsdag. Øverst  i 
billedet ses Khue van pavillonen fra Litteraturens 
tempel, der er Hanois officielle vartegn. 



Det vietnamesiske flag luftes ved hver given lejlighed. Ved 
officielle højtideligheder gerne sammen med hammer og segl. 
Som besøgende oplever man hurtigt, at den historiske og 
kulturelle selvbevidsthed er stærk i Vietnam. Det skyldes ikke 
mindst det 20. århundredes lange og blodige kamp for 
uafhængighed. Den har ganske givet gødet jorden for en 
livskraftig kollektiv erindring om det vietnamesiske folk, dets 
helte og dets rødder i tidernes morgen blandt drager og 
udødelige.



De 36 gader 36 gader 

hvor det handler om Hanois gamle kvarter med 
de berømte 36 gader, som vist nok ikke er så 
gamle endda, men som til gengæld har en lang 
historie



Thang Long var fra begyndelsen udset som kongelige by 
med dertil hørende officielle og administrative bygninger. 
Efterhånden som kongemagten konsoliderede sig voksede 
en byøkonomi baseret på handel og håndværk frem. Ke Cho 
kom byen til at hedde. Det betyder slet og ret “markedet” og 
betegnede i store træk området mellem det kongelige 
citadel og handelsskibenes landingspladser ved Den Røde 
Flod. 

Markedet var ikke et sted, hvor folk boede fast. I hvert fald 
ikke de første mange år af byens historie. Traditionelt blev 
handel ikke vurderet som en særlig statusfyldt 
beskæftigelse. Både åndsarbejde, landbrug og håndværk 
rangerede højere.  

Fra og med 1400-tallet ændrede bybilledet i Thang Long dog 
karakter. Det herskende Le dynasti havde held til at stikke en 
kæp i hjulet på de kinesiske Ming kejseres agressive 
udenrigspolitik og begyndte rigets gradvise ekspansion 
sydpå. I den følgende periode blev magten centraliseret og 
embedsmændene - mandarinerne - der før havde levet på 
deres godser ude i provinserne fik nu bopælspligt ved hoffet 
i Thang Long. 

Den nye administrative tyngde i Thang Long medførte store 
udviklingsmuligheder for handelspladsen, der nu skulle 

Hanoi, 1490
Kortet fra 1490 viser udelukkende citadellet og den kongelige by 
samt de vigtigste religiøse kultsteder. Handelsområderne og 
den civile by har været uvæsentlig i denne sammenhæng.



forsyne den voksende centraladministration med alle 
tænkelige fornødenheder. Med årene fandt der også et 
holdningsskifte sted i det traditionelle, negative syn på 
handelsvirksomhed. 

Embedsmændene i den nye centraladministration gik ind for 
orden i sagerne og inddelte handelspladsen uden for 
citadellet i to områder med hver 18 kvarterer. I alt altså 36. 
Det er denne inddeling, som er oprindelsen til de 36 laug, 
som besøgende i dag kan aflæse i områdets gadenavne. 

Selve gaderne er dog af nyere dato. Området ligger lavt og 
har været gennemskåret af kanaler på kryds og tværs. De 
gamle vandveje, som nu er fyldt op, kan aflæses i den gamle 
bys gadenet.  

De fleste af gaderne i Det Gamle Kvarter hedder noget med 
Hang, som betyder vare. Det følgende ord i gadenavnet er så 
den vare som forhandles. Hang Bac er på den måde gaden, 
hvor man sælger sølv. I Hang Bo sælges kurve, På Hang 
Thiec forhandles tin-varer. 

Nogle gange omtales Hanois gamle handelsgader som de 36 
laug. De gamle danske laug var i regelen faglige 
sammenslutninger af håndværksmestre. Folk, der lavede det 
samme håndværk, var medlemmer af det samme laug. I 
Hanoi var håndværket dog ikke det eneste, der knyttede folk 
i de 36 gader sammen. De små områder var nærmere 
kolonier. Det skyldes, at der i Vietnam var - og er - tradition 
for, at små lokalsamfund specialiserer sig inden for en enkel 

Biledet viser bebyggelse i Det Gamle Kvarter, 
hvor husene var lange og smalle, med værksted 
eller butik til gaden og beboelse bagude. 

En kongelig forordning fra 1815 forbød 
almindelige mennesker at bygge huse i sten eller 
med nogen form for udsmykning. Det blev også 
understreget, at det var forbudt at bygge i flere 
etager. På den måde kunne kongen være sikker 
på, at kunne færdes rund i byen uden at blive set 
ned på.

Endelig måtte boliger ikke have en kvadratisk 
grundplan, da dette design symboliserede verden 
og derfor var forbeholdt herskerne og et 
kongelige byggeri. Billedet er fra 1885

En gade i Hanois gamle kvarter



Selvom beboelsen og markedet med tiden blev 
permanent, bevarede de enkelte “gader” deres 
præg af at være en "landsby-i-byen", hvor man 
levede og arbejdede sammen. De små 
parallelsamfund havde egen ordenshåndhævelse 
og forsamlingshus - Dinh - hvor folk kunne 
mødes, og hvor der blev holdt skole og kultsted 
for kvarterets skytshelgen. Hver område blev 
lukket af efter mørkets frembrud med 
bambushegn; lidt nærmest som en byport. 

Billledet er formentlig fra slutningen af 
1800-tallet. Det forestiller Rue Dupuis, den 
nuværende Hang Chieu dvs. “gaden hvor man 
sælger måtter” og var dengang en af byens 
hovedgader. 

Byer i byen
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produktion eller håndværk. Det kan være 
keramik, bronzearbejde, sukkerrør, bambus, 
etc. I begyndelsen fungerede markedet på den 
måde som afsætningssted for 
landsbyproduktionen. 

Efterhånden som bosættelsen blev permanent, 
kom beboerne af de enkelte områder også til 
at fungere som mellemmænd for 
landsbyproduktionen. De opkøbte 
halvfabrikata eller råvarer fra de lokale 
producenter og transporterede dem til 
markedspladsen, hvor de blev solgt videre. 

Thang Long blev på den måde en betydelig 
handelsplads, og beboelsen blev mere 
permanent. Bygningerne havde typisk en smal 
facade mod gaden og var til gengæld op til 60 
meter dybe. Lidt ligesom husene i de ældre 
danske købstæder. Det betød selvfølgelig 
noget for byggeskikken, at beboerne blev 
afkrævet skat alt efter, hvor bred facaden var. 
Forrest mod gaden lå værkstedet eller 
butikken. Beboelsen blev skubbet ind bagved. 
Her var der som regel en åben baggård, så 
beboerne kunne få lidt luftcirkulation og måske 
plads til en fiskedam.

I 1600-tallet blev Thang Long inddraget i det 
globale handelsnetværk, som de europæiske 
handelsfolk etablerede i kølvandet på de store 

opdagelsesrejsende. De første portugisere og hollændere meldte deres 
ankomst. Navnlig for at købe silke og krydderier. 

Men Thang Long lå dog alligevel for langt fra de store handelsruter mellem 
øst og vest, så den europæiske tilstedeværelse i byen blev efterhånden mest 
i skikkelse af jesuittiske missionærer, der ønskede at udbrede den kristne tro 
til den indfødte befolkning. Den kinesiske indvandring nordfra var til 
gengæld betydelig, og i en periode udgjorde den kinesiske koloni op mod en 
fjerdedel af byens indbyggere.  

Panorama over de indfødtes bydel
Den gamle bydel set fra toppen af byens 
katedral. I baggrunden anes Den Røde Flod. 
Postkortet er formentlig fra o. 1910. Hanoi havde 
på det tidspunkt små 150.000 indbyggere.



De 36 gader i dag
I dag er de 36 gader og Det Gamle Kvarters betydning mere 
ikonisk end historisk. En stor del af området blev ødelagt, da 
den vietnamesiske konges kinesiske lejetropper med navnet 
Sorte Flag brændte byen af i 1883 efter et mislykket forsøg 
på at drive franskmændene på porten. 

En undersøgelse for et par årtier siden af 33 gader i Hoan 
Kiem distriktet viste, at 85 % af de undersøgte huse var 
bygget efter 1930. Kun 7 % kunne dateres til før år 1900. Lidt 
paradoksalt er bebyggelsen i Hanois Gamle Kvarter derfor 
samme alder som de “nye” kvarterer, som de franske 
kolonisatorer lod opføre. 

Værdien af de 36 gader ligger derfor ikke i deres autenticitet, 
men deri, at området i det hele taget findes. I de fleste andre 
større byer i Asien er den gamle bykerne med det 
karakteristiske snirklede gadeforløb, lave byggeri og lange, 
snævre boliger for længst blevet jævnet med jorden for at 
gøre plads for noget nyt og mere tidssvarende. I Hanoi har 
Det Gamle Kvarter derimod fået lov til at blive liggende, ikke 
mindst pga. den lange frihedskrig og den efterfølgende 
økonomiske depression, der varede helt frem til  o. 1990. 
Ingen har ganske enkelt haft råd og ressourcer til at bygge 
nyt.

Selvom mindre hoteller og kontorbygninger nu skyder til 
vejrs mellem de smalle facader og butikker, ligesom at 
cafeer samt restauranter nu præger gadebilledet, har 
lovgivningen og bevidstheden om den unikke historie og 
kulturarv sørget for, at kvarteret i sin helhed også vil 
eksistere i fremtiden.

Hanoi 1885
På kortet fra 1885 ses den daværende 
udstrækning af Hanois handelskvarter markeret 
som en orange trekant mellem citadellet, Hoan 
Kiem Søen og Den Røde Flod.



De 36 gader i dag
I dag er der med enkelte undtagelser kun navnene 
tilbage. Det er længe siden man solgte sejl i Hang 
Bong eller silke i Hang Dao. De handlende i Det 
Gamle Kvarter bærer tydeligt præg af at have 
tilpasset sig det moderne købedygtige publikum. 

Stadig er det dog sådan, at forskellige varegrupper 
som legetøj, håndklæder, knapper, isenkram, 
medicin osv. handles i samme område.



Søjlepagoden

            Søjlepagoden               

Søjlepagoden blev opført i 1049 og er en af 
Hanois bedst kendte. Efter sigende blev den til 
på foranledning af en drøm som en af Ly 
kongerne havde, hvor buddhaen Quan Am bød 
ham bestige et lotus alter. Efter at have drøftet 
drømmens betydning med sine rådgivere 
besluttede kongen at opføre den særprægede 
pagode, der netop har form som en lotusblomst, 
som på sin stængel vokser op af det mørke vand. 
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Søjlepagodens opførelse allerede i 1000-tallet kom til at 
markere den nære forbindelse mellem den nyetablerede 
kongedynasti i Dai Viet og det buddhistiske præsteskab. 

Den forbindelse blev siden befæstet, da en anden Ly konge, 
der stod uden en søn, som kunne arve tronen, havde en 
drøm, hvor Quan Am gav ham et barn på skødet. Allerede 
samme år fødte dronningen en tronarving. Med tiden blev et 
større religiøst kompleks derfor skabt omkring søjlepagoden, 
der siden er blevet ombygget og vedligeholdt mange gange.

  

Søjlegagoden på et fotografi fra omkring 1900.

Pagodebyggeriets oprindelse
Ifølge traditionen opstod pagodebyggeriet efter Buddhas 
død. Hans aske blev efter sigende delt i 84.000 dele og 
spredt over hele Østen. Over hver lille rest af Buddhas aske 
blev der bygget et tårn - en stupa - der skulle markere 
stedet. Siden er pagoder typisk blevet opført på steder, hvor 
noget usædvanligt eller mirakuløst er foregået. Ordet 
pagode er med tiden også kommet til at betegne et 
kompleks af buddhistiske kultbygninger. 

Forrest i billedet en Stupa. Lige bagved er det svært at overse 
det enorme Ho Chi Minh Museum, der også er inspireret af 
lotusmotivet. Omend i en sovjetisk udgave. 

Beton-lotus



Bodhisatvaen Quan Am står klar med eliksirflasken for at mætte de 
troendes tørst og vise dem vejen til det vestlige paradis. Højre hånds 
tommel- og langefingerspidser er samlet. Det er et håndtegn, der 
kan betyde tålmodighed og styrke.

Quan Am - barmhjertighedens boddhisatva



Den specielle gule frugt, der med lidt god vilje ligner to hænder 
samlet i bøn, kaldes en buddha-hånd. Det er en citrusfrugt, der ofte 
bliver brugt som offergave i buddhistiske pagoder.

Buddhas hånd



Man høster, som man sår
På de smukt udskårne lotusplanter ses både 
blomsten og frøstanden med de karakteristiske 
runde frø.

I buddhismen kan det opfattes som et udtryk for, 
hvordan alt i verden er forbundet. Ligesom 
blomsten spirer af frøet, har menneskets 
handlinger en virkning. Kæden af årsag og 
virkning ligger til grund for buddhismens ide om 
karma.



Hagekorset - eller svastikaet - er et udbredt 
symbol i mange kulturer. Oprindeligt er det i 
indisk sammenhæng et soltegn, der også gælder 
for at være lykkebringende. 

I Buddhismen bruges hagekorset som symbol på 
Buddhas hjerte, og hvor det ses gengivet, 
repræsenterer det hele Buddhas sind. Det er 
også det første af de 65 tegn, der i traditionen er 
Buddhas kendemærker. 

I kinesisk og østasiatisk sammenhæng kan 
tegnet hentyde til både de fire verdenshjørner og 
tallet 10.000 ( =uendelig) 

Svastika



Den tusindarmede Quan Am
Den tusindarmede Avalokiteshvara/Quan Am. Statuen med de mange arme 
viser de mange måder, Quan Am hjælper mennesker på. Nogle gange har 
hænderne øjne, der gør det muligt for Quan Am at se de trængende overalt, 
hvor de måtte være. På statuen herover holder hver hånd en genstand, der 
henviser til den buddhistiske lære. 



Hanoi vokser 



Den franske forbindelse

Franske forbindelser 

hvor det handler om dengang franskmændene 
slog sig ned i Hanoi og - i løbet af få tiår - 
ændrede bybilledet og skabte Indokinas Paris



I begyndelsen af 1800-tallet var den europæiske 
tilstedeværelse i Sydøstasien stort set begrænset til 
Filippinerne og nogle områder i Malaysia, Indonesien og 
Østtimor. Et hundrede år senere var store dele af regionen 
faldet i de europæiske stormagters hænder. Enten ved 
diplomatiske trusler eller våbenmagt tiltvang kolonimagterne 
sig adgang til og kontrol med handelsveje og 
naturressourcer. Det var et herredømme, der mange steder 
skulle vare frem til efter 2. verdenskrig.

Franskmændene kommer
Franskmændende havde allerede i 1850’erne forsøgt at 
sætte sig på det område, der i dag er det sydlige Vietnam. 
Saigon lå strategisk godt midt på handelsvejen mellem 
Europa, Kina og Sydøstasien - og navnlig på sejlruten 
mellem de britiske kolonier i Singapore og Hong Kong. 
Samtidigt med at kunne stikke en kæp i hjulet på de britiske 
ærkerivaler håbede franskmændene også, at den store 
Mekong Flod kunne bruges som sejlrute til Yunnan 
provinsen i Sydkina. Drømmen var, at Saigon på sigt kunne 
udvikles til et stort handelscentrum.

Nguyen dynastiet, der sad på den vietnamesiske 
kongemagt, stod svagt og kunne ikke stille meget op over 
for de militært overlegne franskmænd. Af to omgange i 1862 
og 1874 blev det såkaldte Cochin-kina - et område der 
svarer til Vietnams sydlige tredjedel - afstået til 
franskmændene. Da en fransk ekspedition påviste, at 
Mekongflodens farlige strømforhold ikke gjorde den egnet til 

sejlads, rettede kolonisatorerne i stedet opmærksomheden 
mod Den Røde Flod i nord. Her var der næsten frit slag.

På tålt ophold
Siden 1010 havde hovedstaden i Dai Viet heddet Thang 
Long - Den opstigende drage - men i 1805 havde Nguyen 
dynastiet besluttet at flytte den kongelige residens sydpå til 
byen Hue for bedre at kunne holde styr på det mere end 
1000 kilometer lange rige. 

Forlægningen af hovedstaden betød, at Thang Long blev 
degraderet til provinsby. Stort set alle bygninger, der hørte 
til den kongelige administration, blev jævnet med jorden, og 
i stedet blev der opført et befæstet citadel samme steds, 
hvis rester man stadig kan se i bybilledet i dag. De 
fremtrædende mandariner rejste med hoffet sydpå. Der 
blev ikke meget tilbage. For at føje spot til skabe blev det 
stolte navn Thang Long ændret, for byen kunne ikke hedde 
noget med “drage”, når kongen ikke længere holdt til der. I 
1831 fik Hanoi derfor sit nuværende - lidt prosaiske - navn, 
der betyder noget i retning af “Byen, der ligger, hvor floden 
bugter sig”.     

Det var en forfalden provinshovedstad med godt 40-50.000 
indbyggere, som i 1873 blev erobret af en fransk 
ekspeditionsstyrke på få hundrede mand. Franskmændene 
var dog i begyndelsen så fåtallige, at deres stilling var for 
svag til, at det var muligt at etablere en permanent 
overhøjhed i det nordlige Vietnam. 700 kilometer længere 



sydpå, ved hoffet i Hue, kunne de vietnamesiske konger dog 
heller ikke stille ret meget op. Udfaldet blev derfor, at de 
franske styrker skulle rømme citadellet, der havde stor 
symbolsk betydning som bolig for de gamle vietnamesiske 
konger. Til gengæld fik de tilladelse til at slå sig ned i en 
forladt militærforlægning mellem Den røde Flod og Hanois 
gamle centrum. 

I de næste godt 10 år var dette såkaldte koncessionsområde 
det eneste sted i Hanoi, hvor europæere måtte bo. Området 
var i alt godt 18,5 hektar stort; det svarer til ca. 6 
fodboldbaner på hvert led. Det hele var omgivet af et højt 
palisadehegn. På området blev der bygget 
private boliger, officerskvarterer, barakker til 
de franske tropper samt selvfølgelig 
forretninger og lagerbygninger, toldkontor 
osv. Koncessionsområdet bar selvfølgelig et 
administrativt og militært præg. Det var hjem 
for nogle håndfulde embedsmænd og få 
tusind franske soldater. Kvinder og børn var 
her ingen af de første mange år.

Til stor forargelse for især de vietnamesiske embedsmænd 
installerede anføreren for den franske ekspeditionsstyrke Francois 
Riviere sig i de forfaldne rester af de kongelige bygninger inden for 
citadellets mure. På billedet ses paladset og dragetrappen, der 
stadig kan ses i dag i citadellet.

Erobringen af Hanoi, 1873



De franske tropper var først og fremmest beskæftiget med at 
holde befolkningen i ave. Der boede godt 50.000 mennesker 
i Hanoi, og ikke alle var tilfredse med franskmændenes 
tilstedeværelse. Hoffet i Hue forsøgte selvfølgelig også at 
gøre livet så surt som muligt for de ubundne franske gæster 
og entrerede med kinesiske lejesoldater. Under navnet Sorte 
Flag kontrollerede de kinesiske tropper den Røde Flods 
delta, hvor de stod i vejen for udviklingen af de franske 
interesser.

Vietnam bliver fransk koloni
I 1883 besluttede den franske regering hjemme i Paris at 
løse hårdknuden i Nordvietnam én gang for alle. Hen over 
året blev antallet af franske tropper i byen flerdoblet, og ved 
koordinerede angreb på Sorte Flag og hovedstaden i Hue 
fremtvang man det vietnamesiske styres sammenbrud. I syd 
var Cochinkina allerede en fransk koloni. Nord- og 
Centralvietnam - af franskmændene kaldet Tonkin og Annam 
- blev organiseret som franske protektorater. Dvs. at den 
vietnamesiske konge formelt beholdt magten, men at 
områderne i praksis blev styret af franske embedsmænd. 
Uagtet den administrative organisering var virkeligheden 
dog, at Vietnams 1000 år som selvstændigt kongedømme 
var forbi.  

Det franske koncessionsområde
Koncessionsområdet var det eneste sted, hvor 
det var tilladt udlændinge at slå sig ned. Det 
orange område er Hanois Gamle Kvarter.



Med den nye situation begyndte også en ny udvikling af 
Hanoi. Franskmændene generobrede hurtigt citadellet, 
jævnede flere af fæstningsværkerne med jorden, rev det 
kongelige palads ned og etablerede i stedet en 
militærforlægning. Samtidigt kom en civil administration på 
plads. I 1887 blev Hanoi hovedstad i Fransk Indokina, der 
skulle komme til at omfatte det nuværende Vietnam, 
Cambodia og Laos.  

Hanoi - en moderne by
Franskmændene gik i gang med at bygge en hovedstad. De 
kinesiske Sorte Flag lejetropper havde brændt en god del af 
den gamle by af under de afgørende kampe, så det var 
oplagt at begynde en større by-sanering. De hegn, der 
omkransede Hanois gamle kvarterer, blev revet ned, og 
portene, som om natten lukkede de enkelte områder af, blev 
beordret fjernet. Snævre og snoede gader blev rettet op. 

Fransk Indokina
Fransk Indokina i 1930’erne. Riget omfattede 
også det nuværende Laos og Cambodia. Det 
nordlige Vietnam blev kaldt Tonkin



Tonkin
Det nordlige Indokina kaldte franskmændene for Tonkin. Navnet 
var afledt af det vietnamesisk Dong Kinh,  der betyder “Den østlige 
hovedstad”. Navnet blev brugt om Hanoi fra 1400-1700 tallet.



Trædestenene midt på vejen, der tillod fodgængerne at 
hoppe tørskoet over, blev fjernet og erstattet med fortove og 
rendesten. På den måde blev Det Gamle Kvarters gader 
tilgængelige for hestevogne, brandslukningskøretøjer og 
selvfølgelig også franske tropper, hvis det skulle vise sig 
nødvendigt. 

Syd for Hoan Kiem søen gik franskmændene i gang med at 
anlægge en ny bydel. En bred boulevard blev etableret 
mellem det gamle koncessionsområde ved Den Røde Flod 
og det nye militære hovedkvarter i citadellet. Rue Paul Bert 
kom den til at hedde efter den første franske borgmester. 
Samtidigt var det også nødvendigt at sanere hele området 
gennemgribende. Her syd for Hoan Kiem søen var der i de 
tørre perioder ingen naturlige afløb, der kunne lede regn og 
spildevand ud i Den Røde Flod. Området var sumpet og med 
mange små og større stinkende brakvandssøer, rismarker og 
pagoder, der ragede lidt op i landskabet.

Nu blev de sumpede områder renset op. Indfødte kulier 
slæbte i titusindvis af læs sand fra Den Røde Flods bredder. 
Ligesom de europæiske storbyer fik Hanoi op mod 
århundredskiftet vandforsyning, gas, kloakering, elektrisk 
belysning, sporvogne, og som kronen på værket - et 
offentligt pissoir i 1902. 

Notre Dame katedralen i Hanoi
Der havde været kristne missionærer i Sydøstasien siden 
1600-tallet, og indtil den franske kolonisering var missionærerne 
i lange perioder de eneste vesterlændinge, der opholdt sig fast i 
Hanoi. Katedralen, der blev indviet i 1886, var et af de første 
større franske bygningsarbejder i byen.     



Mod syd fik Rue Paul Bert selskab af flere parallelle 
boulevarder med hjemlige franske navne som 
Boulevard Rollandes, Boulevard Carreau, Boulevard 
Gambetta. De 20-30 meter brede boulevarder tillod 
vinden at blæse lidt friskhed ind om sommeren, og de 
fik skyggende beplantning af høje træer. Samtidigt 
blev området langs Hoan Kiem søens bred ryddet for 
pælehytter og andet “skrammel”, der skæmmede øjet. 
For kolonisterne blev det et rart sted at promenere, 
når solen gik ned. 

Et kig ned af Rue Paul Bert. Forrest til højre er det Magasin Goddard. 
Bagest anes operahuset. I 1883 havde en rejsende beskrevet gaden 
som “en stinkende kloak...ikke mere end 2-3 meter bred...med kun 
nogle få europæiske huse omgivet af stråhytter, to-tre kinesiske 
butikker, overdækkede markedsboder og de sædvanlige svinske 
værtshusdiske og skamløse orientalske bazar-indehavere.”

Få år senere var gaden udvidet til 16-18 meter og hjemsted for de 
fleste af Hanois udenlandske butikker. 

Magasin Godard, som man kan se på postkortet herover, har siden 
2013 heddet Trang Tien Plaza.

Rue Paul Bert (Trang Tien) omkring 1910



Rue Paul Bert hedder i dag Trang Tien. Gaden, der strejfer Hoan 
Kiem søens sydlige bred, gik fra det franske koncessionsområde til 
citadellet. Rue Paul Bert var det franske Hanois hovedstrøg. 

Trang Tien, 2015



Indokinas Paris
Og med årene forandrede den franske tilstedeværelse i 
Hanoi sig. I 1900-tallets første årtier bestod den ikke længere 
overvejende af soldater, officerer og embedsmænd, men 
også handels- og erhvervsfolk med hustruer og børn kom til. 
Der blev bygget fritstående, fransk-udseende villaer langs de 
nye boulevarder, gerne i to etager med grønne skodder for 
vinduerne og omgivet af gitterhegn i støbejern. De indfødte 
tjenestefolk skulle der også være plads til. De boede typisk i 
hytter bagest i haven. 

I det franske kvarter syd for Hoan Kiem søen var alle boliger 
af træ og strå beordret fjernet ved lov. Gaderne, der førhen - 
med rette - blev kaldt stinkende rendesten, forvandledes til 
præsentable macadamiserede boulevarder. Her åbnede 
caféer og restauranter, og på Rue Paul Bert fandt man 
Magasins Godard, der snart skulle ligne de franske 
stormagasiner med hvælvet loft, balkoner og pompøse 
trapper, så det fine publikum kunne se og blive set. Vest for 
Hoan Kiem søen tårnede den katolske Notre Dame katedral 
op over de lave bebyggelser, og i den anden ende af byen lå 
det pompøse operahus. I 1920’erne var det kommet så vidt, 
at de franske indbyggere med en vis ret kunne kalde Hanoi 
for Indokinas Paris. 

Slut på koloniseringens “heltetidsalder”
Franske kvinder og børn blev først et fast islæt i Hanois 
gadebillede efter den første “heroiske periode” af den franske 
tilstedeværelse i Indokina sluttede omkring århundredskiftet.



Vore to folkeslag er ikke sat i verden for at kæmpe mod hinanden, 
men for at samarbejde og hver for sig bidrage med, hvad den 
anden mangler. 

Når franskmændene er kommet hertil for at bosætte sig, så er det 
ikke for at tage jeres land og jeres udkomme fra jer: Tværtimod er 
det for at forøge den almindelige velstand; forøge værdien af 
jeres jord ved at forbedre landbrugsproduktionen; skabe gode 
kommunikationsforbindelser, udvikle de ressourcer, der nu ligger 
uudnyttede hen i jeres miner og fremme den oversøiske handel. 

Franskmændene har viden og midler, som annamiterne [den 
indfødte befolkning] endnu ikke besidder: Kapital, maskiner, 
ingeniører og lang erfaring med at drive forretning. 
Franskmændene vil være jeres ældre brødre.   

Hanois borgmester, Paul Bert, 1885



Hoan Kiem søen i begyndelsen af 1900-tallet
Omkring år 1900 havde det sumpede område omkring Hoan 
Kiem søen fået et mere rekreativt islæt  
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Det nye Hanoi 



Hanoi - 2030/2050
Hanoi vokser hurtigt. Siden 1980’erne er 
befolkningstallet mangedoblet. En helt ny 
by tager form - både oven på og ved 
siden af den gamle...  



Utallige både større og mindre byggeprojekter har i de 
seneste årtier omformet Hanoi. Udvikling er gået stærkt 
siden de økonomiske og politiske reformer under navnet Doi 
Moi blev skudt i gang i 1986. 

I midten af 1980’erne levede der godt 1 mio. mennesker i 
Hanoi. Mens andre lande i Sydøstasien havde indledt en 
industrialisering og oplevede høj vækst, var Vietnam stadig 
altovervejende et landbrugssamfund. Befolkningen led 
stadig under eftervirkningerne af næsten 30 års krig mod 
franskmænd og amerikanere, en fejlslagen planøkonomi 
samt isolering i det internationale samfund. 

Doi Moi ændrede alt dette, og det fik stor betydning for livet i 
Hanoi. Folk fik for eksempel atter ret til at drive privat 
virksomhed. I Hanois Gamle Kvarter betød det, at næsten 
alle boliger blev ramme for en eller anden form for 
erhvervsvirksomhed: Butik, restaurant, værksted, kontor og 
lignende.

Det Franske Kvarter syd for Hoan Kiem søen begyndte sin 
forvandling til et kontor- og forretningskvarter. Internationale 
organisationer og virksomheder holdt deres indtog. I 
kølvandet fulgte små og store supermarkeder, indkøbscentre 
og butikker med elektronik, tøj, osv.

Storbyen kommer nærmere
Et gravsted godt 15 kilometer syd for Hanois Gamle Kvarter. 
Storbyen kommer hurtigt nærmere og opsluger både landsbyer 
og rismarker. 5 planlagte sattelitbyer omkring Hanoi skal 
opsluge væksten. 



Længere væk fra det gamle centrum er der opstået nye gated 
communities, skyskrabere, shoppingcentre og selvfølgelig 
boligområder, hvor den vietnamesiske stat entrérer med private 
investorer.

Befolkningstallet i Hanoi steg med godt 3% årligt op igennem 
90’erne. I tusindvis af nytilkomne flyttede hvert år ind i de 
eksisterende og nybyggede boliger. 

Trods den kraftige vækst er Hanoi endnu ikke blevet en megaby, 
der kan sammenlignes med andre sydøstasiatiske metropoler 
som Manilla, Bangkok og Jakarta, der har mere end 10 
milllioner indbyggere. Men det nærmer sig!

Ved en administrativ beslutning blev Hanois areal i 2008 forøget 
fra 925 til 3345 kvadratkilometer. Derved blev det officielle 
befolkningstal med et slag forøget fra 3.5 til 6,2 millioner. I de 
centrale dele af byen er den gennemsnitlige befolkningstæthed 
henved 20.000 personer pr. kvadratkilometer. Til sammenligning 
er Frederiksberg kommune Danmarks tættest befolkede. Her 
bor lige under 12.000 personer/km2.

De 6,5 millioner kommer formentlig til at vokse til i nærheden af 
10 milioner i løbet af de næste få årtier. Det lægger selvsagt et 
enormt pres på det nuværende byområde. Her er problemerne 
med overbefolkning og utilstrækkelig infrastruktur i forvejen 
mærkbare. Kloaksystemet er håbløst underdimensioneret, og 
vejnettet er belastet til det yderste.

Trafikale udfordringer
Hanois trafik er ikke for sarte sjæle. Millioner af cykler, scootere 
og stadig flere biler skal frem. Hvis der er plads, må man køre, 
hvis der ikke er plads, er det OK at køre alligevel.



I 1980’erne foregik langt størstedelen af den lokale 
transport på cykel. Nu fyldes byens gader af godt 4 
millioner scootere. I de kommende årtier vil de 
formentlig få selskab af stadig flere biler. Ikke 
underligt er mange optaget af, hvordan en regulær 
“autokalypse” kan undgås. 

Myndighederne er selvfølgelig godt klar over, at 
byplanlægning er nødvendig, og sammen med et 
amerikansk og to koreanske arkitektfirmaer er der 
udarbejdet en masterplan for Stor Hanoi frem mod 
2030 og en Vision 2050. 

Den nye masterplan sigter først og fremmest mod at 
bevare den unikke kulturarv i det gamle centrum ved 
at skabe rammerne for vækst i 5 satellit-byer, der er 
adskilt fra den gamle bykerne ved et bælte af grønne 
områder, søer og landbrugsjord. Forurening er et 
massivt problem i Hanoi som i de fleste andre 
asiatiske storbyer, så bæredygtighed er et nøgleord i 
udviklingen af planerne.

Samtidigt kan etableringen af satellitbyer lette 
presset på de eksisterende kvarterer i det gamle 
centrum. I modsætning til mange andre asiatiske 
storbyer findes der stadig autentiske, historiske 
miljøer med både fransk og sovjetisk inspireret 
arkitektur. I forvejen er det ikke tilladt at rive de gamle 
koloniale villaer ned, med mindre de er decideret 
uegnet til beboelse. Samtidigt skal en omfattende 
sanering af Det Gamle Kvarter og genhusning af en 
god portion af dets beboere lette 

Perkins Eastmann Architects magazine
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befolkningstætheden og skabe bedre levestandard for de 
tilbageværende. 

I sidste ende er den største udfordring for en sund og 
bæredygtig byudvikling, der bevarer både kulturarv, byens 
grønne åndehuller og dens offentlige rum, naturligvis den 
store økonomiske gevinst, der kan høstes ved at tilfredsstille 
den øjeblikkelige efterspørgsel på kvadratmeter og beton.

Lotte tårnet
Den flotte udsigt over Den Røde Flod fra 65. etage i Lotte tårnet. 
Bygningen stod færdig i 2014 og er den pt. højeste i Vietnam. 
Bag byggeriet står den koreanske Lotte Group, der er en 
multinational koncern inden for bl.a. fødevareproduktion og 
detailhandel. Koreanske investorer har i de senere år lagt 
mange penge i Vietnam, hvor der er politisk stabilitet og høje 
vækstrater. 

Film - Fremtidens Hanoi...
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Perspektiv og baggrund 



Den uden sammenligning største hindring for at komme ind 
på livet af af Vietnams kultur og historie er sproget. Som 
ikke-vietnamesisk talende er man henvist til kilder og 
materiale, der er oversat til eller formidlet på et vestligt 
sprog, fortrinsvis engelsk og fransk. Undervejs har det 
derfor været en uvurderlig hjælp for mig, at have en bror og 
en vietnamesisk svigerinde bosiddende i Hanoi. De har 
kunnet bidrage med mange nyttige og praktiske 
informationer, faktatjek og fotos.

Og hvor skal man starte!? Som turist/besøgende er det 
oplagt at ty til de traditionelle trykte rejsebøger som 
Politikens Turen går til, Lonely Planet, Rough Guide m.fl, 
hvor man finder både praktiske oplysninger og fine små 
oversigts- og baggrundsartikler om grundlæggende forhold. 
Men hvor rejsebøgerne er gode til at danne sig et overblik 
over, hvad man kan se og opleve, så er de mindre 
oplysende om baggrund og kontekst.

Hvis man gerne vil vide lidt mere, og ved, hvad man skal 
lede efter, kan man finde megen detailviden på nettet. Man 
kan umiddelbart læse om Litteraturens Tempel, om Hanois 
historie, Hung kongerne, Khuei Van pavillonen osv. Der 
findes også et væld af små forskningsbaserede artikler 
tilgængeligt online. Og så er der selvfølgelig de trykte bøger, 
som man kan købe eller låne på biblioteket, men det er 
formentlig de færreste med bare en almindelig interesse, 
der når så langt. 

Denne bog er et forsøg på at gøre den kvalificerede 
detailviden om Hanoi tilgængelig for almindeligt 
interesserede. For de der kunne have lyst til at læse videre 
følger herunder en liste over de vigtigske kilder, der er brugt 
i arbejdet med denne bog. 

Seværdigheder:
Bogen havde været vanskelig at lave uden en lille serie af 
udgivelser fra den frivillige gruppe Friends of Vietnam 
Heritage. Her finder man mange konkrete informationer og 
baggrundsviden, som det have krævet et stort arbejde at 
finde på anden vis.  De små hæfter kan f.eks. købes i de 
store boghandler på Ly Thong Kiet og i det internationale 
antikvariat http://www.bookwormhanoi.com/. Listen 
herunder er ikke udtømmende.

Bach Ma Temple, 2001
Quan Thanh temple, 2002
Phy Tay Ho, 2004
Bat Trang traditional pottery village, 2006
Hoan Kiem Lake - Its temples and legends, 2007
Vignettes of French culture in Vietnam, 2008
Van Mieu, Temple of litterature, 2010

Nguyen Vinh Phuc: Hanoi Streets og the old Quarter and 
Hoan Kiem lake, 2006 er minutiøs gennemgang af gaderne 
i Hanois gamle kvarter med historisk baggrund og de 
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væsentligste bygninger. For dem der gerne vil besøge 
pagoder kan man begynde med at læse Nguyen The Long: 
130 pagodas in Hanoi, 2003

Historie og arkitektur:
William S. Logan: Hanoi - Biography of a city, 2000 
Læsværdig, lettilgængelig og informativ arkitekturhistorie 
med klare tråde til den historiske og politiske udvikling, som 
har præget Hanoi. Philippe Papin: Histoire du Hanoi, 2001 
er den mest dybtgående monografi om Hanoi, fra byens 
grundlæggelse og frem til år 2000. Lidt mere kortfattet (og 
på engelsk) er Nguyen Vinh Phuc: Hanoi, Past and 
present, 2004, som giver et fint overblik over mange sider 
af det økonomiske, sociale og kulturelle liv i Hanoi. Dog 
allerede lidt forældet mht. erhvervs- og 
befolkningsudvikling. Mere overordnet findes der mange 
bøger om Vietnams historie og især om Vietnamkrigen. Jeg 
har brugt Hans Hagerdal: Vietnams Historie, 2006 som er 
en fin vietnamshistorie på dansk, og Keith W. Taylor: A 
History of the Vietnamese, 2013, som er et nyt 
standardværk. Mange af de gamle postkort og fotos er 
gengivet med ledsagende tekst i: Hinh Ahn: Images of 
Hanoi in the late 19. and early 20. century, 2010. Alternativt 
rummer billedtjenesten Flickr mange historiske billeder fra 
Vietnam/Hanoi. Eksempelvis: Manhhai. Man kan også lave 
en google billedsøgning på f.eks. carte postale Tonkin, 
Hanoi. Så er man godt i gang!

Religion
Vietnams religion er dybt præget af Kina. I mangel på en 
bog om traditionelle vietnamesiske livsformer og religioner 
er Poul Andersen m.fl. Kinesiske livsformer og religioner, 
1990 derfor et godt sted at starte. Med hensyn til 
betydningen af div. symboler i templer og pagoder har jeg 
brugt den klassiske  C.A.S Williams: Outlines of Chinese 
Symbolism and art motives, 1932 og Meher McArthur: 
Reading Buddhist art, 2002. Man kan også finde mange 
sider om de religiøse symboler/fortællinger på nettet. En 
rent vietnamesisk vinkel kan man få i Ann Helen & Walther 
Unger: Pagodas, Gods and Spirits  of Vietnam, 1997 som 
er et billedværk med gode introduktioner til de religiøse 
udtryksformer. Hvis man er meget interesseret i taoismen er  
Louis Komjathy: The daoist tradition, 2013 et nyere 
standardværk.

Dagligliv:
Huu Ngoc: Wandering through Vietnamese culture, 2004 
er en mammut essaysamling, der kaster lys på rigtig mange 
sider af vietnamesisk kultur. Huu Ngoc har også været 
medforfatter på en række små hæfter med titlen: 
Vietnamese culture: Frequently asked questions: Bl.a. Ha 
Noi. Siftings of french architecture. Hanois Old Quarter, 
Royal examns m.fl. Hvis man er interesseret i litteratur og 
sociologi kan man læse Neil Jamieson: Understanding 
Vietnamese culture, 1993, som har et spændende 
perspektiv på den traditionelle vietnamesiske kultur, som 
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den har udviklet sig i moderne tid. På Hanois 
kvindemuseum sælges bl.a. Rolf jensen m.fl. Women on 
the Move, Hanois roving street vendors, 2013, som giver et 
perspektivrigt billede af livet for den meget synlige gruppe 
af kvinder i Hanois gadebillede. Der findes også mange 
artikler om Hanois kurvedamer på nettet, bl.a. Street 
vendor livelihoods and everyday life in Hanoi Vietnam 

Byudvikling:
Hanois moderne byudvikling er der skrevet om mange 
steder, især i mindre, forskningsrelaterede artikler, som kan 
lånes på biblioteket. For folk med interesse, kort 
tålmodighed og netadgang kan man umiddelbart få adgang 
til  eksempelvis: Sandra Kurfürst: Redefining public space 
in Hanoi, 2011;  Michael waibel: The Ancient Quarter of 
Hanoi - A Reflection of Urban Transition Processes, 2004.
Ellers giver Stephane Geertman & Le Quynh Chi : The 
globalization of urban form in Hanoi, 2009 et omfattende 
overblik over den politiske og økonomiske udvikling siden 
midt 1980‘erne og dens konkrete betydning for den løbende 
transformation af Hanois bymiljø.

Endelig kan man på Dansk-Vietnamesisk forenings 
hjemmeside finde rigtig mange forskellige spændende 
vinkler på livet i Vietnam i dag.

Hvis ikke andet er angivet er alle fotos i bogen © Peter 
Hørup og Kim Hørup.
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