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Indledning 1912-49 
Med revolutionen i 1911 var mere end to tusinde 

års kejserstyre med ét bragt til ende. Baggrun-

den herfor var de omfattende indre og ydre kon-

flikter som havde præget kejserriget i løbet af 

1800-tallet; korruptions-skandaler, omfattende 

bondeoprør (Den Hvide Lotus, Taiping), en galo-

perende befolkningstilvækst og ikke mindst mø-

det med den europæiske imperialisme. Opiums-

krigene (1839-64) og det forsmædelige nederlag 

til Japan i 1894-95 havde med al tydelighed vist, 

at Qing-dynastiet ikke længere kunne opretholde 

rigets enhed og sikre fred og stabilitet, og såle-

des havde mistet sit Himmelske Mandat. 

Men denne udviklingen havde også undergravet 

en kinesiske selvforståelse, hvorefter Kina repræ-

senterede den eneste og højeste civilisation, eller 

det man kaldte ’Alt under Himmelen’. Mødet med 

de industrialiserede lande fra vesten og Japan i 

øst, havde demonstreret for kineserne, at der 

uden for Kina foregik en teknologisk, videnska-

belig og samfundsmæssig udvikling som med ét 

havde gjort disse lande, hvor små de end måtte 

være, langt stærkere end Kina, og nu truede Ki-

nas fortsatte selvstændige eksistens.  

Mødet med denne, for kineserne, nye verden 

skete først og fremmest via de 92 traktat-byer 

hvor de udenlandske magter havde opnået sær-

lige handels- og territorialrettigheder. Det var 

fra disse byer, ikke mindst langs Kinas kyster, og 

fra de mange unge kinesere som fra 1890’erne 

var på studieophold i Japan og i Vesten, at nye 

revolutionære ideer kom til Kina. Sun Yat-sen 

kom til at tegne den revolutionære bevægelse i 

Kina, med en nationalisme som først og frem-

mest var vendt mod Manchuerne, ’de fremmede’ 

som siden 1644 havde regeret Kina.  

Revolutionen i 1911 væltede ikke bare manchu-

erne af tronen, men tillige hele den kejserlige or-

den som i årtusinder havde holdt Kina samlet.  

Den Kinesiske Republik, som nu oprettes i stedet, 

var baseret på vestlige ideer om et konstitutionel 

styre baseret på folkesuverænitet og demokrati. 

Dette var vestlige begreber og ideer som intet 

grundlag havde i kinesisk kultur og som det da 

også viste sig umuligt sådan lige at transplan-

tere til den kinesiske virkelighed.  

Efter kinesernes første og sidste frie valg i 1913, 

opløses de demokratiske institutioner og den tid-

ligere general under Manchu-styret, Yuan Shikai 

forsøger at genoprette Kejserriget, med sig selv 

på tronen. Dette fører til en forbitret magtkamp 

mellem centralmagten og de 32 provinser, som 

kræver vidtgående selvstyre i forhold til Beijing. 

Fra 1916-28 sønderrives Kina af de lokale krigs-

herrers kamp om magten i den nye stat, men in-

gen af dem formår dog at samle et stadig mere 

disintegreret og splittet Kina.  

For langt hovedparten af Kinas 400 millioner 

bønder havde revolutionen intet gjort for at lette 

deres daglige kamp for overlevelse. Deres for-

hold var om muligt kun blevet forværret. For de 

revolutionære stod det hurtigt klart at revolutio-

nen i 1911 havde været en fiasko, som på ingen 

måde havde adresseret de sociale problemer i 

Kina eller endsige ændret de økonomiske-politi-

ske magtforhold.  

Japans ekspansive og aggressive udenrigspolitik 

skal i helt afgørende grad komme til at præge 

udviklingen under Den Kinesiske Republik. Da 

Japan efter 1.verdenskrig overtager Tysklands 

koncessionsområder i Kina, udløser det vold-

somme protester. En direkte følge heraf bliver 

Fjerde Maj-bevægelsen, domineret af unge stu-

derende og intellektuelle. For denne nye genera-

tion af revolutionære, rettes skytset mod Kinas 

tusindårige gamle kultur, ikke mindst konfucia-

nismen, der som en kulturel byrde holder Kina 

nede, og står i vejen for den nødvendige moder-

nisering, som skal til for at genskabe et stærkt 

og uafhængigt Kina. 

Kinas historie under republikken skulle derfor 

komme til at handle om hvordan Kina kunne 
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moderniseres, og dermed også om hvem der 

kunne gennemføre dette gigantiske projekt. 

Da svarene på det første spørgsmål ikke kunne 

findes i Kinas egen historie eller kultur, måtte 

svaret findes uden for Kina.  

Den russiske revolution i 1917 bliver inspiratio-

nen for de intellektuelle, og fra starten af 1920’ 

erne kommer to politiske partier, Det Nationale 

Folkeparti / Guomindang (GMD) ledet af Chiang 

Kai-shek og Kinas Kommunistiske Parti (KKP) le-

det af Mao Zedong, til at præge den politiske ud-

vikling frem til 1949. Begge partier organiseres 

og støttes og af de russiske kommunister. Frem 

til 1927 samarbejder de to partier mod krigsher-

rerne og den udenlandske imperialisme, men 

magtpolitiske og ideologiske uoverensstemmel-

ser fører til et blodigt brud i 1927.  

Efter at nationalisterne har oprettet en ny rege-

ring i Nanjing i 1927, lykkes det efter års blodige 

kampe, at genforene Kina under Chiang Kai-

sheks autoritære ledelse. Mens Nationalisterne 

har magten i byerne, kæmper KKP for at over-

leve og genopbygge det kommunistiske parti 

med udgangspunkt i landområderne. Chiang 

Kai-sheks fortsatte ’udryddelseskampagner’ mod 

kommunister, driver dem i 1934 ud på den le-

gendariske 10.000 km ”Lange March” til de øde 

bjergområder i Yan’an i det nordvestlige Kina. 

Den japanske invasion af Kina i 1937 forener for 

en tid de to partier (GMD og KKP) i den fælles 

kamp mod japanerne.  

Efter det japanske nederlag i 1945 genoptages 

borgerkrigen mellem de to partier. Nationali-

sterne har nok det militære overherredømme, 

men har til gengæld mistet befolkningens støtte. 

Denne sidste magtkamp vinder Maos kommuni-

ster, først og fremmest på grund af støtten fra 

Kinas bønder. I 1949 flygter Chiang Kai-shek til 

Taiwan, og d. 1. okt. 1949 kan Mao Zedong ud-

råbe Den Kinesiske Folkerepublik på Tian’anmen 

i Beijing.  

At vælge 1911/12 som skæringspunkt i Kinas hi-

storie er meget konventionelt, og kan vel alene 

begrundes i Kejserstyrets opløsning og ikke i en 

egentlig ny begyndelse for det kinesiske folk. 

Tværtimod bliver de næste mange årtier endnu 

en alvorlig prøvelse for millioner af kinesere. 

Man kunne ligeså vel sige, at Qing-dynastiets op-

løsning allerede startede med opiumskrigene i 

1840’erne og, at Kina først igen er samlet og for-

enet med Maos magtovertagelse i 1949. Samt at 

den ønskede modernisering og økonomiske gen-

rejsning af Kina først sker med Deng Xiaopings 

reformpolitik efter 1978.  

 

Det er også fristende at se Kinas udvikling fra 

midten af 1800-tallet og frem som endnu et dy-

nastiskifte, i den dynastiske cyklus som beskriver 

Kinas tusindårige lange historie. Mange ligheder 

er slående. Centralmagtens svækkelse, de indre 

oprør og udenlandsk aggression, indre rivalise-

ring og magtkampe om hvem der skal samle ri-

get, stigende fattigdom og elendighed for befolk-

ningen. En proces som her, som tidligere, først 

afsluttes når én af parterne, her kommunisterne, 

har vundet den militære magtkamp og genfore-

net landet, og dermed vundet det Himmelske 

Mandat til at herske over Kina. 

Det som dog adskiller perioden fra tidligere dy-

nastiske omvæltninger, er at den finder sted i 

den moderne tidsalder og at den kinesiske udvik-

ling nu, i modsætning til tidligere, i høj grad er 

præget af ideologier og politiske ideer som im-

porteres fra Vesten. Hertil kom at udenlandske 

aktører, ikke mindst russerne og japanerne, nu 

spiller en fremtrædende rolle i denne udvikling 

på godt og ondt.  
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