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LANDET MED DE MANGE BOLIGER
Kina er på ganske få år gået fra at være et land,

I Chengdu er priserne fulgt godt med, men
ligger fortsat betragteligt under niveauet i

land, hvor størstedelen af befolkningen lever
svarer nogenlunde til priserne i Aalborg.
det nu noget over halvdelen, der bor i byerne.
Den type områder, der vokser hurtigst,
er dog ikke bykerner men derimod områder
nær byerne, som enten gennem planlægning
i meget stor skala bliver omdannet til by eller
som langsomt ændrer funktion fra landsby til
forstad. Jeg har siden 2007 beskæftiget mig
med livet i disse områder, som er under forandring fra land til by.

versiteter i Chengdu, har alle investeret i
ren i tre og professoren i seks. Alle er er de
enige om, at boliger er en af de få ting, man
kan investere i, som man er sikker på ikke
mister værdi.
udbredte, at de større byer, herunder Cheng-

de fattigere provinser i Kina, men Chengdu
fremstår som en forholdsvis velhavende ki-

salgspriser, der godt kan sammenlignes med

ikke er strengt nødvendige for at skabe plads
til en stigende bybefolkning, er der fortsat interesse i at bygge.

NÅR LAND BLIVER TIL BY
I KINA TILHØRER
AL JORD STATEN, MEN …
væsentlig en kilde til indkomst, er det nødvendigt først at forstå, hvordan rettigheder til

staten. Flere læsere af dette blad kender formentlig til mennesker, der investerer store
dre sig over, hvordan det kan passe.
byer er indrettet på samme måde, som den
er i visse bebyggelser i Aarhus og København,
sul efter et stort antal år, i Danmark typisk
100 år.

den kompensation, der tilfalder de tidligere
landsbyboere, typisk er væsentligt lavere,
end det lokalregeringen får ind ved videresalg.
er der eksempler på større boligkomplekser,

af de indtægter, de har opnået ved at omgå
reglerne. I andre tilfælde rives sådanne byggerier ned.

-

uligheden mellem andre provinshovedstæder og deres omliggende land.
Op mod halvdelen af de mange nye inve-

-

Omkring Chengdu bor der i landområderne
omkring 1000 mennesker pr. kvadratkilometer, eller omtrent lige så mange som i et
dansk villakvarter. Skal byen udvides, kræver
det altså en ret omfattende fortætning.
I 1990’erne og nullerne skete meget af
den fortætning ved, at folk, der boede i lands-

Plan over byudvikling i amtsbyen Qionglai,
Chengdu, 2007. Det ses, hvordan planen for et
nyt industrikvarter introducerer en hel anden logik
end de eksisterende landsbyer (i baggrunden).

En typisk landsby under forvandling.
De små huse er fra den gamle landsby
og bygget i 1980’erne eller 1990’erne.
De lidt højere huser fra omkring år 2000
og de højeste huse er fra 2014 og frem.
Der er planer om nedrivning
af det meste under ti etager.

andre, der søgte mod byen, en praksis, som
rettigheder på landet reguleres grundlæggende anderledes end i byerne.
På landet tildeles hver landsbyboer et
bygninger anvendt til landbrug. Det stykke
bruges til landbrug for 30 år ad gangen.

staten i 70 år for en aftalt engangssum. Da
alle har en antagelse om, at der efter 70 år vil
blive indgået en eller anden form for aftale

og det vil sige, at tildelinger til landsbyboegeringer i områder, hvor der er efterspørg-
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for at give plads til mere l
andbrugsjord, samler
værdigenstande i brokkerne
af sit gamle hjem.
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En tilgroet gravemaskine, som skulle
have bidraget til at skabe mere
Foto: Christian Lund, 2018.

I alle tilfælde opstår der typisk stridigheder om retten til kompensation.

MEN HVAD NU MED LANDBRUGET?
Både landsbyer og byregeringer har væsentlige tilskyndelser til at inddrage landbrugsligvis ikke en bæredygtig strategi. Dels fordi

lå en landsby.

et areal, som er lidt større end det område,
de ønsker at bebygge. Disse landsbyer skal
de så rive ned, så der bliver plads til mere
der tidligere boede der. Derefter kan de så

Kvotesystemet udvikles løbende og fungerer nu delvist som egnsudviklingsstøtte.
Det er i stigende omfang fattige landsbyer;
udbuddet bliver for stort.
Der er to klare tendenser i byudviklingen
ikke længere muligt for landsbyer at spekulere i, hvordan de kan skabe deres egne byud-

skal anvendes andre steder.
Dermed er det regeringens håb, at udviklingen i byerne også kan bidrage til udviklinmere pladsbesparende bebyggelser, hvor
tidligere bønder kan bo. Det er så tanken, at

er en intensiveret sikring af, at den samlede
mere effektivt landbrug.
I Chengdu førte disse modsatrettede krav til
udviklingen af et kvotesystem, som også ses
get til, at antallet af mennesker, der har måtte
betyder, at ikke kun områder, hvor der skal
bygges ny by, ryddes, men at der rives bygAlene i Chengdus omegn med seks milliodet seneste tiår blevet genhuset.
-
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Tidligere landsbyboere fragtes hver dag
ca. 10 km til deres gamle landsby, hvor

KVOTESYSTEMETS KONSEKVENSER
Mens mange af tankerne bag kvotesystemet er sympatiske, kan implementeringen
være problematisk. Der går ofte en del år, fra
bygninger er revet ned, til nye er opført, så
kan betale med midler bevilget af den lokale
regering.
men fordi kompensationen typisk udbetales
i form af en erstatningsbolig, får de samtidig
en erstatningsbolig, som enten kun de ældre
og måske børnene eller slet ingen bruger.

I nogle tilfælde kan det også være muligt at
sælge boligen, familien skulle genhuses i.
Boligspekulation foregår dermed både
i den velhavende mellemklasse i byen og
blandt bønder.

FORFLYTTELSER
OMORGANISERER LOKALSAMFUND
Eksisterende lokalsamfund omorganiseres
fuldstændig, når landsbybeboere genhuses
i rækkehuse og skyskrabere, byens mellem-

ellers uudnyttede boliger.
fund, som bosætter sig i de landsbyer, der er
nye udkant hver gang, at nye, formaliserede
byplaner når til deres område.
Det er et helt enormt omfattende byplanlægningseksperiment, som på den ene side
nok er med til at sikre, at Kina har væsentligt mindre slum end sammenlignelige lande,
men på den anden side også stiller krav til
minutiøs planlægning, der kan være vanskelig at indfri.
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