
DANMARK-KINA NR. 117 2022 3

AF PEDER HAVEMANN

Den Forbudte By, et verdenskendt var-
����ǡ� ���������� �� ϐ����� ��������� ¤�� ����
hjem for den kinesiske kejser og hans hof 
����������Ǧ� ��� ����Ǧ�����������Ǥ� ���� ���
����������� ��������� �� ����������� �������ǡ�
let genkendelig på sine gule tage, massive 
røde mure og den omkringliggende vold-
grav. 

Det er interessant at forestille sig, at 
���¤�����������ͳͻͳʹ���������§������������-
����Ǥ� �� �������� ͳͻͳʹǡ� ���� ����������� ���
den kinesiske revolution, blev den sidste 
siddende kejser, den bare femårige kej-
���� ��������ǡ� �������� ���� ��� ��������� ����
tronen. Det markerede afslutningen på 
����Ǧ����������ȋ���������������¤����������-
rie som kejserdømme).

Selvom kejser Xuantong frasagde sig 
���������ͳͻͳʹǡ�ϐ������������������������������
��������������������������Þ������ϐ����������
������� 	����������� �� ͳͻʹͶǤ� 	Þ���� ��� �����
det før så tætlukkede samfund åbnet op, 
og det blev herefter muligt for den menige 
kineser at få et indblik i, hvordan livet i og 
omkring hoffet var foregået. 

I dag er Den Forbudte By en af Kinas 
absolut største turistattraktioner1, og det 
720.000 m2 store areal rummer blandt an-
���� ��� ������������������������������ ����
kejsernes imponerende ursamling, adskil-
������������ǡ��������������Ȃ����ͷǦ����������
toiletter, som blev installeret i forbindelse 
������Ǧ�§�����������ʹͲͲͺǤ�

Den nye hverdag i Den Forbudte By, 

hvor horder af turister nu betræder de før 
så afsondrede rum, ligger milevidt fra tidli-
gere tiders kejserlige embedsapparat, hvor 
rang, betydning, tilhørsforhold, hierarki og 
�Þ���¤�������������ϐ���������������§�����ǡ�
������� ��� �������� Ȃ� ��� ����� ���� ����� ��-
gjorde, hvilke rum man havde adgang til. 
Så selv om kejseren havde en omfangsrig 
og varieret garderobe, blev der altså ikke 
fundet plads til hverken kakishorts, forva-
skede T-shirts eller udtrådte ECCO-sanda-
ler ved det kinesiske hof. 

GUGONG OG  
 DE KEJSERLIGE ROBER

 1  Den Forbudte By har siden 2012 haft i  

gennemsnit 14 millioner besøgende om året.
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DEN FORBUDTE BYS GRUNDPLAN

����	��������������������������������������ǡ�
og paladsområdet er kun tilgængeligt via 
��������� ϐ����������ȋ����������������������
benyttes af turister). �ؘ�±� ॸ䰘 i syd, 
��±��ؘ�±� ⾎↖䰘 i nord, �Û����¢�±� 
ьॾ䰘 i øst og �Ä��¢�±� 㾯ॾ䰘 i vest. De 
��������ǡ����������������ǡ�����ᐾ�±�ǡ�����
vender ud imod den altid travle Vestlige 
Chang ‘An Boulevard (�Ä������ǯ¢���µ, 㾯䮯

ᆹ㺇) og den Himmelske Freds Port2. Den 
Himmelske Freds Port er let genkendelig 
med sit store portræt af Formand Mao, der 
fra sin plads over porten har frit udsyn over 
Tiananmenpladsen, Folkets Store Hal, Nati-
onalmuseet samt sit eget mausoleum. 

Det var netop fra Den Himmelske Freds 
Port, at Mao Zedong udråbte Folkerepublik-
���������ͳǤ���������ͳͻͶͻǡ��������������§��
���ϐ�������������§����������ѝཞӪ≁᭯ᓌ

з (��Û���¢����±��À����°���ؘ������¿, 
længe leve folkerepublikkens regering) 
og ц⭼Ӫ≁བྷഒ㔃з (��¿��°� �±��À�����
������±������¿, længe leve den store enhed 
af verdens folk). 

Porten ��±��ؘ�±� i nord fungerer som 
udgang, og man kan fortsætte sin udforsk-
ning af det kejserlige Beijing ved at kryd-

se vejen og gå ind i den overfor liggende 
ؖ����¢� park Ჟኡޜഝ (opkaldt efter den 
menneskeskabte bakke ؖ����¢� i parken). 
Parken var oprindeligt en privat kejserlig 
have og tæt forbundet med livet i Den For-
budte By. 

ᐼ����¢���¤���������������§�������������
Beijings tage og har forkælet besøgende 
���������������������������������������-
trale Beijings hustage og Den Forbudte By 
������¤�����������������������������ͳͻʹͺǤ

Selve Den Forbudte By er opdelt i to halv-
dele: Det Ydre Palads og Det Indre Palads. 
Det Ydre Palads er det største af de to om-
�¤������������������§���������������������ϐ����
porte (kun ��±��ؘ�±� giver ikke adgang 
til Det Ydre Palads). Foruden talrige temp-
ler, paladshaver og pavilloner er Det Ydre 
Palads hjemsted for tre store haller, lagt på 
lige linje som perler på en snor. 

����±���� ཚ઼⇯ eller Den Højeste 
Harmonis Hal er den første og største af 
hallerne. Den blev brugt ved lejligheder 
af yderste vigtighed, såsom kejserens kro-
ning, fejringen af hans fødselsdag samt ved 
�����������������������Ǥ������������¤����ǡ�
man fejrede nytår og vintersolhverv. 

��Û���±���� ѝ઼⇯ eller Den Fuld-
endte Harmonis Hal er den mindste af de 
tre haller og fungerede hovedsageligt som 
���������������������������������������-
remonier. Her havde han mulighed for at 
læse religiøse bønnetekster og slappe af, 
������������������������������������������-
ter i Den Højeste Harmonis Hal.

-eller Hallen til Op ⇯઼؍ ����±��ؕ�
retholdelse af Harmoni blev brugt til at øve 
����������� ����������Ǥ� ������� ����������
samtidig som eksamenslokale for den af-
sluttende del af eksamen for den kejserlige 
�������������3.

Nord for Det Ydre Palads ligger Det In-
dre Palads, der fungerede som kejserens 
private område. Her kunne kejseren hvile 
sig, spise og arbejde uden at blive forstyr-
ret. Der var adgang til Det Indre Palads 
igennem Den Himmelske Renheds Port 
(�����Ä���±� Ү䰘), og ingen havde til-
ladelse til at krydse portens grænse, med-
������� ��� ���� �¤� ����ǡ� �� ��ϐ������� §������
eller var blevet tilkaldt af kejseren selv.

Lige udenfor Den Himmelske Renheds 
Port havde Den Store RådsforsamlingͶ et 
kontor, så det var muligt for kejseren at 
adressere presserende sager på alle tider 
af døgnet. Grundplanen af Det Indre Palads 
���������§���������������������������������
Ydre Palads med tre store haller liggende i 
forlængelse af hinanden (dog i markant 
mindre skala). De tre haller er Paladset for 
Himmelsk Renhed (�����Ä���Û�� Үᇛ), 
Foreningens Hal (�¢�������� Ӕ⌠⇯) og 
Paladset for Jordisk Ro (�ó��À���Û�� ඔᆱ

ᇛ). 
Paladset for Himmelsk Renhed blev 

brugt til formelle banketter, mens Forenin-
gens Hal og Paladset for Jordisk Ro var kej-

GUGONG OG DE KEJSERLIGE ROBER

 2  Den Himmelske Freds Port fungerer som  

hovedindgangen til det kejserlige  

paladsområde.

 3   Denne eksamen blev afholdt hvert tredje år  

og var den højst opnåelige eksamen i det 

GFVEBMF�,JOB��&LTBNFO�CMFW�CSVHU�UJM�BU�ÞOEF�

velegnede kandidater til embedsbureaukratiet, 

og de få succesfulde kandidater kunne  

efter endt eksamen kalde sig jìnshì 䘋༛  

(Paladsuddannet).

 4  Den Store Rådsforsamling (⨶ߋᵪһ༴

bànlğKŚOKĝTI�X«DI«) var en yderst vigtig og 

magtfuldt politisk enhed, der bistod kejseren  

i politiske beslutninger. 
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Kejserens 
pelskåbe

KEJSERNES SOMMERTØJ, eksempel 
Somrene i Beijing kan være meget varme 
og fugtige med hyppige skybrud. Kejserens 
sommergarderobe skulle derfor være  
behagelig og luftig, uden for meget  
overskydende stof. 

Følgende er et eksempel på, hvad kejseren 
ville bære ved sommersolhvervsofringen  
d. 21. juni. 
Æ  En gul cháofú lavet af satin.
Æ  En embedsjakke lavet af mørkeblå  

satin og udsmykket med fire broderede  
mønstre af den femkloede kejserlige 
drage.

Æ   En embedshat sammensat af strimler  
af enten rattan, strå eller bambus og 
dækket af et silkeklæde. På hattens front 
sidder en gylden Buddha, og i nakken  
er der placeret en drage. 

Æ  Et bælte, typisk lavet af satin med  
broderede mønstre.

Æ   En embedshalskæde bestående af  
108 ravperler. Hver 27. perle er separeret 
af en større perle af et andet materiale. 

Æ  Et par støvler lavet af satin og med en  
sål lavet af træ. 

serindens domæne. Foreningens Hal brug-
te kejserinden til at mødes med kvindelige 
medlemmer af den kejserlige familie, og 
Paladset for Jordisk Ro var hendes hjem. 

�¤���������������������������¤�Þ��ϐ�Þ�������
����ϐ�Þ���ǡ�����������������������������-
ner, og i den nordlige sektion boede kejse-
rens sønner. Paladset for Medfølelse og Ro 
(�À�À���Û�� ᆱᇛȌ���������������§������
mod vest og var hjemsted for afdøde kejse-
���������Ǥ���������������������������ϐ�Þ������
Paladset for Sindets Dyrkelse (�ؕ���Ä�����
ޫᗳ⇯)

KEJSERENS NYE KLÆDER  
PÅ RUNDTUR I BEIJING
Den kinesiske kejser var altid iført en 
�����ï� ᵍᴽǡ� �¤�� ���� ���� ���� �� ��ϐ�������
ærende. En �����ïǦ����� er lavet af silke og 

Chaofu.

blev kun båret af kejseren under vigtige ri-
tualer eller forsamlinger ved hoffet. Udover 
dragten bestod sættet af en hat, et bælte, en 
halskædeͷ ����ͳͲͺ�������ǡ����������Þ��������
en mørkeblå overjakke, der altid var prydet 
med sirlige broderier af den femkloede kej-
serlige drage på skuldre, bryst og ryg. 

Det gennemgående farvetema i kejse-
������������������ǡ��������ϐ���������ǡ����ǡ�
���� ���� �����ϐ����� �Þ������� ��� ���������
blev andre farver taget i brug. Det var for 
eksempel tilfældet ved solhverv og jævn-
døgn, hvor kejseren i stedet var iført et 
farvetema, der passede til de pågælden-
��� ��������������������� ����������������
alterkar, hvor den rituelle ofring skulle 
foregå. 

Disse forpligtelser var spredt ud 
over Beijing og var årligt tilbageven-
dende begivenheder. Den traditio-
nelle kinesiske kalender inddeler 
¤���� �� ʹͶ� ���������ǡ� ��� ������ ���
��� �§���� ϐ���� ���������� ��������
starten på en solterm.

Ved vintersolhvervsofringen 
(�Û����¿�  㠣) var kejserenߜ
iført en blå �����ï og en dertil 
hørende halskæde lavet af de 
blå smykkesten lapis lazuli. 
������������������������������-
lens Tempel (��¢���� ཙඋ) i 
det sydøstlige Beijing. 

Ved forårsjævndøgn 
(��ó��µ� ᱕࠶) var kejseren 

iført en rød �����ï. Den kejserlige halskæ-
de var lavet af smukke røde koralperler, 
���������������������¤������������Ǥ���������
og det dertilhørende alterkar havde hjem-
me i Solens Tempel (�¿��� ᰕඋ), et områ-
de, der nu er en offentlig park i Beijings 
Chaoyang-distrikt.

Ved efterårsjævndøgn (��ó�µ� ⿻࠶) var 
kejseren iført en turkisblå �����ï (en farve, 
der oftest bliver refereret til som måne-
hvid). Denne dragt, og den dertil hørende 
halskæde af turkise sten, bar kejseren til 
Månens Tempel (��°��� ᴸඋ) i Beijings 
�������Ǧ��������Ǥ

Ved sommersolhvervsofringen (�����¿ 
༿㠣) bar kejseren en �����ï i den tradi-
tionelle gule farve med en halskæde be-
stående af rav. Destinationen under �����¿ 
var Jordens Tempel (�¿��� ൠඋ) i Beijings 
���������Ǧ��������Ǥ

 5  Alle hofhalskæder består af præcis 108 perler, 

og hver 27. perle er adskilt af en større perle, 

der er lavet af et anderledes materiale.
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Som tidligere nævnt bar kejseren altid 
en �����ïǦ�����ǡ��¤��������������ϐ�������§���-
de. En �À�ï ਹᴽ dragt blev derimod brugt 
ved festlige lejligheder som festivaler og 
kejserlige banketter og var mindre formel 
end en �����ï. En ������ï ᑨᴽ blev brugt 
ved mere almindelige lejligheder, hvor en 
�����ï eller en �À�ï ville være upassende 
beklædning. 

Det skal dog siges, at kejseren stadig bar 
en ������ï� �� ��ϐ������� §�����ǡ� �¤� ���� �����
endelig ikke ses som værende hverdagstøj. 
Kejseren bar en ������ïǡ��¤������ �������-
rede forberedelserne til rituelle ofringer, 
og når han studerede klassiske tekster. Rej-
seklæder blev brugt ved ekskursioner og 
jagtture, og militære klæder blev brugt ved 
militære inspektioner.

����������� ���������� �� ��������������-
et bliver afsløret af den materiale/farve/
�����Ǧ�����������ǡ��������Ǥ�������ϐ�����-
��� ����Ǧ�������� ���������Ä��� ��¿��ؕ�� ��¿�¿ 
བྷᴳިһֻ giver læseren en udførlig 
beskrivelse af hvilke materialer, farver og 
motiver, der er reserveret til kejseren, til 
hans familiemedlemmer, til adelsmænd og 
endelig til embedsmænd. 

I det følgende eksempel ser vi, hvordan 
�����������������������ϐ���������������������-
ve- og materialevalg i en pelskåbe.
ȈԘ����������������¤����������������������� 

pels fra en sort ræv eller en zobel7.  
Foret på kåben var lavet af lysegul satin.

ȈԘ��������������������������¤�����������
ræv foret med abrikosgul satin.

ȈԘ������������������Þ����������¤������
zobel foret med gyldengul satin.

 
Herefter blev pels rangeret i følgende or-
den: Blå ræv, mink, los, leopard og gul ræv. 
Hvis man var en embedsmand under tredje 
rang, havde man ikke tilladelse til at bære 
pels overhovedet.

KEJSERENS SYMBOLER OG MOTIVER
Ligesom farver spillede en stor rolle un-
��������Ǧ���������ǡ��¤��������������������
motiver det også. F.eks. var en føniks et 
motiv, der kun var tilladt for kejserinden og 

KEJSERENS VINTERTØJ, eksempel 
Vinteren i Beijing kan være bidende kold og 
vindblæst. Kejseren vintergarderobe skulle 
derfor være varm og vindtæt. 

Følgende er et eksempel på, hvad kejseren 
ville bære ved vintersolhvervsofringen  
d. 22. december.
Æ  En blå cháofú lavet af satin og pels fra  

en brun zobel. 
Æ  En embedsfrakke lavet af mørkeblå  

satin og udsmykket med fire broderede 
mønstre af den femkloede kejserlige 
drage. Dertil kunne kejseren bære en 
pelsfrakke lavet af sort ræv og zobel  
med en mørkeblå silkeforing.

Æ  En embedshat med en kant lavet af zobel 
eller sort ræv. Over kanten var der frynser 
lavet af rød silkesnor og i toppen sad en 
knap6. Knappen er pyntet med gulddrager 
og perler i varierende størrelse.

Æ  Et bælte af satin med broderede mønstre.
Æ  En embedshalskæde lavet af 108 perler af 

lapis lazuli. Hver 27. perle er separeret af 
en større perle af et andet materiale. 

Æ  Et par støvler lavet af satin og foret med 
pels fra en zobel. Støvlesålen er lavet  
af træ.

højtrangerede konkubiner. Som før nævnt 
var den femkloede drage reserveret kejse-
ren, og tegnene for dobbelt lykke ���¢���ؖ 
ৼௌͺ blev kun broderet på tøj båret af 
kvinder. 

Det allerhelligste mønster var de tolv 
kejserlige symboler: solen, månen, stjer-
nekonstellation, bjerg, drage, blomstrende 
�§����ȋ��������ϐ���������������������Ȍǡ�Þ�-
sehoved, tegnet �À ਹ stående ryg-mod-ryg, 
��������ǡ�������§�ǡ�ϐ�������������Ǥ�������
symboler blev kun båret af kejseren selv. 

�����������������ϐ�����������������������
fugl i midten og månen med en hare i mid-
tenͻ. ������ ��� ������ ��������� �¤� ����������
�Þ���� �������ǡ� ����¤���� ��� ������ ���������
på hans venstre. Sammen med stjernekon-
stellationen symboliserer solen og månen, 
at kejseren er i harmoni med himlen (alt-
så det guddommelige). Bjerget, dragen og 
det blomstrende væsen er repræsentanter 
for ting på jorden. Øksehovedet, jí stående 
ryg-mod-ryg og alterkarret symboliserer 
����������� ��� ����§�����Ǥ� ������§�ǡ� ϐ���-
men og kornet symboliserer tre af de fem 
elementer.  

����Ǧ����������� ���� ���� ��������� ����
masser af symboler, motiver og kombinati-
����ǡ������������������������¤�����������ϐ�-
�����������������������������	����������Ǥ�
Rangeringen af prinser, konkubiner, adels-
mænd og embedsmænd var nærmest uen-
�����ǡ���������������� ��§�� �����ϐ��������-
detegn i deres beklædning. Således kunne 
man ud fra påklædning, farver, materiale 
og motiver konkludere, hvem vedkommen-
de var, og hvortil de havde adgang. 

 8  Et letgenkendeligt symbol i nutidens Kina,  

da det ses på alt fra nøgleringe, lykønsknings-

kort og T-shirts.

 9  Dette er grundet den kinesiske overtro om, at 

der bor en fugl på solen og en hare på månen.

Peder Havemann er sinolog med særlig fokus 
på kultur og formidling, kunst og litteratur. Bor 
OV�FGUFS�ßFSF��S�J�,JOB�PH�&OHMBOE�J�%BONBSL�

 6   En knap er et element, der markerer toppen  

eller enden af   et objekt, ofte tænkt til at være  

et dekorativt træk.

 7  En zobel er et lille rovdyr af mårfamilien,  

der lever i Sibirien.

HVEM BÆRER HVAD OG HVORNÅR?

���� ���������� ����Ǧ�������� ��������� ���-
derobe var delt op i fem underkategorier: 
��ϐ�������� ��§���ǡ� ������§���ǡ� ����������§-
der, rejseklæder og militære klæder. Disse 
kategorier var ydermere delt op i som-
mer- og vintertøj. Det sidste var vigtigt, da 
Beijing er ekstrem kold om vinteren (med 
temperaturer langt under frysepunktet og 
bidende kolde vinde) og brændende varm 
om sommeren. 


