
, l
I
I

iJ , *

; lr:tr, ,j' 
-;; :

SYDOSTASIEN aÍ F, lVeìt Bentzon turforbindelser bliver ofte undervur-
deret, og vi kan til eftertanke nevne,
at der er fundet en rornersk lampe i
Burma og m/nter Íîa den romerske
kejsertid i Sydvietnam - genstande,
der altsà er nàet den halve jordklode
rundt ved udveksling, bytte og videre-
handel .

Den kolooial-indiske kultur fik i
l4bet af det flrste àrtusind e. Kr. fod-
feste i lavlandsomràderne fra Burma
mod vest til Sydvietnam mod gst. De
eldste spor har rnan fundet i Cambo-
dge; det drejer sig om àhner-folket,
som var kulturelt fprende i Bagindien
indtil midten af 1300-tallet, og sorn
har eftedadt os ruinbyen Angkor med
dens monumentale bygningsv€rker,
prydet i en raffineret kunststil, der er
baseret pi indisk formsprog uden dog
at verc si barok og overlasset sr.rm sit
forbilletlc.

Den indiske indflydelse har vascnt-
ligst sat sig spor i ovcrklasse'kulturcn:
kunst, dans, dramatik, den politiske
og kosmologiskc forestillingsverden
osv. Som ct element af mere dybt-
giiende berydning mA man nevne ud-
bredelsen af den buddhistiske reli-
gion, dcr har sin oprindelse i Indien,
og sorn vandt frem i lÉbet af middel-
alJcren og fortrcngte den ellers rà-
dende hinduismc'. Den bagindiskc
buddhisme er af den sydlige skole,
binayana, den samme som findes pà
Ceylon.

Omtrent samtidig med at den in-
tliske kolonisation begyndte, trangte
ogsà Kina ind i Bagindien og under-
kestede sig det nordlige Vietnam, som
var under kinesisk herredlmme indtil
919 e. Kr. Vietnameserne overtog ki-
nesisk kultur og styreform, og beva-
rede ogsà efter deres selvstcndighed
kontakten med Kina og beundringen
for den kinesiske civilisation.

SYD9STASIEN

Indvmdrlnger frr Nord

Bagindiens historie i Middelalderen
og frem til den europeiske kolonisa-
tion er overordentlig dArlig kendt. De
bagindiske kongedPmmer byggede É
indisk tradition, hvor man lever i en
evig og uforanderlig nutid uden in-
teresse for at samle dokumenter, skri-
ve krlniker etc. Det billede, man kan
sammenstykke af pcrioden ud fra ind-
skrifter og arkeologiske vidnesbyrd,
viser os en moooton proces, hvor dy-
nastierne veksler og grenserne forsky-
des frem og tilbage mellem de for-
skellige lande under evige krigc, sam-
tidig med at befolkningsbilledet en-
drcs ved en rekke indvanclringer af
stammer og folk nordfra. De nuve-
rcnde btrmanerc og tbdi-folk er sà-
ledes fÉrst begyndt at trenge sydpà
fra bjergegnene i Sydvestkina og Crn-
tralasien i 1000-1100 tallet.

Bjergstammerne

Den bagindiske hPjkultur med dens
karakteristiske trak sàsom buddhisme,
centralt administreret sryre, lagdeling
af samfundet m. m., har en erhvervs-
kulturel grense i sumprisdyrkningen,
som i alt vcs€ntligt er begrenset til
de flade lavtliggende flodsletter og
dalbunde, hvor man kan kontrollere
vandstanden pà markernc, mens man
i biergomràderne mà bruge andre
kornsorter og dyrkningsmetodcr, nem-
lig bjergris med svediebrug: matker-
ne anlegges her i rydninger i skoven,
rcm kun kan udnyttes nogle fà àr ad
gangen, hvorcftcr ny jord mà tages
ind, og hele landsbyen eventuelt flyt-
tes.

Der knytter sig en rckke sociale og
kùlturelle forskelle til modsatningcn
mellem hljland og lavland, svedje-
brug og sumprisdyrkning, som er
overordentlig aktuelle i Bagindien af
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Kulturgeograflsle hovcdtrck

Bagindien ligger i ea strategisk udsat
pos-ition nà skeringslinieo mellem den
iinesiskJ og den indiske kultursfere,
os er samtidiS selv eo hovedudfalds'
oon fra Asien mod Indonesien og
Stillehavslerne, som det PA naoge
màder knytter sig til kulrurelt. Bag'
indien har et overmàde mangeartet
os forvirrende kulturbillede, som fnan
Èdst kan overskue ved at holde sig
sàvet de kulturgeografiske som histo'
riske faktorer Íor 4ie, som har formet
det.

I det Ésdige Tibet knekker de store
centralasiatiske bjergkeder mod syd
og klinger ud, nedskàtet af floderne
Iiawaddy, Saliveen, Menam og ÀÍe'
kong til brede flade sletter, som ydet
idee-lle betingelser for opveksten af
en hlikulrur, idet de er velegnede- til
intensiv risdyrkning, samtidig med at
vandvejeo giver gode muligheder for
transport og kommunikation' De tre
stater. vi kender nu, Burma, Thailand
oc Cambodge, har sàledes udkrystalli'
seret sig bàde erhvervskulrurelt og
organisatorisk omkring henholdsvis
Ira-waddy, Menam og Mekong' .I
bjergegnene pa Sransen mod Crntral'

"íi.l 
óe sydlina samt i de bjergkc-

der. dei som fingre adskiller de store
floésletter, har kulturudviklingen
fulgt sine egne linier, og man finder
her et mvlder af smà og store stdn-
mer. der'adskiller sig klan fra b''
folkningen i lavlandet. I de nordpst'
lise dele af vort omràde er de geo-
giafiske forhold lidt anderledes, idet
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det nordpsdige Thailand er et ufrugt-

bart og fanigt.hpjplateau, Khorat-pla-

teauet,- ment det nordlige Vietnam i

naturgeografisk henseende gàr i fort-

sattelse af Kina.
Klimaet i Bagindieo er troPisk med

voldsomme regnskYl om sommeten
og tgrke om t-int.i.n, og en kraftig

ui"g.rrn.-,r-ngelig regnskov som den

naìurlige vegetationsrype de fleste ste'

der, I bjergene, hvot temperaturen er

t"".ri. [oó-.t kli.".t iil at minde

om det subtropiske sommerregnskl ima

i Sydkina.

De fdrste kontakter med Indien

og Kinl

Omkring Kristi fldsel startcde en

bots" 
"T 

kulturel ekspansion i Syd-

indien, som var rettet mod Bagindien
oe Indonesien. Vi ved, at denne eks-

oànsion resulterede i en omplantnin.g

"f 
irrditk hÉikultur til sydpstasiatisk

srund. men vi ved praktisk taget in'

iet om forllbet af dènne proces: hvil'

ke tilskvndelser, der fik indiske fyrster

oe oreit.t til at forlade deres hiem-

tird og opkaste sig til herrer i nYe

àÀaaJt, fivordan de befastede deres
position, og hvordan de blev opsuget

"f 
d. lok"l. befolkninger. Det har

iormod.tttlig dreiet sig- om adels'

-t"a, a.t 
"var 

flygtet efter politiske

nederlag, men de har nePPe se,let at

sted pl lykke og.fromme, og de.r.kan

-.e.ì n.i have eksisteret handelskon-

takí mcd de omràder, de oPsfgte, i

Àrhundreder fpr den egentlige koloni-

s"iioo b.gyttdte. Tidligere tiders kul-
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i dag, og som vi derfor skal ridse oP:

i ct" ruilfu"d med svediebrug' hvor

;;'k;;;;' ;;àig mà rlv.ncs, .er. 
det

ikke basis for privateiendom trt 'oro'

.?i;-"d'à; "?beide'mcd 
rydning af

sklov udfpres bedst af store arbeJos-

"ìito", 
î r*tlesskab, hvilket under'

i,;,',í''d;"J'.; ai vidtforgrenedc
sl'.r'gtsgruppc'r - klaner - mcd stÉrK

i"ll" "*riiuti,et og felles optreden

oà--J. 
-.nt*.t.. 

indivitlers vc'gne' .Da
í,i.lJ *ti,ion og magt ikke kan

,"àaforÉ ansamling af kaPital i form

"i-ì . ,?a, 
knvttes den i  stt ' l t t  t i l  per-

linii*"'""tnttaber, fprst og fremmest
,^irEttJ-i raids, eller til besiddelsen

"i.'*ÀLttt 
. verdigenstande sàsom

blrtl.r, ..1e. ofres ved.store fcster' som

hever' giverens Prestige, eller bronze-
u..uong., og kinesiske pragtvas€r'

Í.riaf"ttt"t som en del af brude'

;;;*;. il"s. befolkningstethed og

iàiiì*. t"-h"nikationsforhold ham-

ìi.t'"Jut."rt n at st4rre administra-
,'i* *nf't.A"t, og politiske alliancer

,t-at ' ioi" , 'g T"mm"tt landsbYens

sikfterhe.l i de evige raids, st)m.r nog'

le omrà.ler er forbundet med noveo-

i"gtt' 
*o.lr*,rring hertil har vi sà

,u.piit-"-tad.'"t, hvor markerne

iinn.. ft,, og hvor dyrkningsmeto-
;ffi; ., ai eÀ sàdan art' at hver en-

kelt familie udgÉr en naturltg ar-

;.ì.l,,,i;'*i ol ilonomisk enhed' sa-

i"ff;; d; ifke er nogen basis for

Itntt-dun".tt , og at rnan har et syn

;t'i;iiil og slcgrusnmmenhold', der

àrn,r"n, svarcr til det, man ltnder r

I"'ìruJi,ion.r europeisk landsbv' Jord

", 
.n uigtig og knaP ressource' der

Stammer os lolk i Sydpstailen' Korte-t

;;i;;; 
";;,'nis;,di," 

redegPr Íor d,e

stórre belolktingrErttpper..tomt 4e

,iit1i ;i ttt ieo sral ii ke t or h old
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kan selges, klbes og lejes ud, og den
sociale lagdeling bliver udpreget pko'
nomisk bestemi. BefolkningstÉtheden
kan vare stor, og de gode úansport-
forhold pà floder og kanaler giver
mulighed for handel og kommunika'
tion, siledes ̂ r m^ politisk og-ad'
ministrativt kan holde stlrre omrAder
sammen. Tilsammen giver disr fak-
torer grundlag for udnyttelsen af et
pro.luktionsoverskud og magtkoncen-
iration, sàlcdes at stlrre centraliserede
ricer har kunnet dannes.-Dette 

billede af modsetningen mel-
lem svediebrugskultur og sumpriskul'
tur angiver kun tendenser, og det pas-
ser ikke nldvendigvis Pà hvert en-
kelt omràde. Vi kan imidlertid fastsll,
at man overalt i Bagindiens bjergegne
finder store og smà stammer og folk,
som kun vanskeligt har kunnet inte'
greres kulturelt i nogen stlrre stat'
óg hvoraf mange den dag i dag ikke
ei under fuld administrativ kontîol.
Nogle af disse stammer befinder sig
nu i en mere eller mindre frivillig
assimilationsproces, hvor de er ved at
blive opsuget i de nationalstaterr d9
bor i. betie eÉlder iser i Thailand
og Cambodge. Andre er sA uheldige at
bo i omrà.ler af strategisk betydning
for en krig og en magtkamP, de neP
pe selv kan overskue, og i hvilken de
ipiller en ve sentlig rolle. Dene er
situationen for biergstammerne i Viet-
nam, og samme skebne kan meget vel
tenkes at kornme til at ramme folke-
ne langs Burma og Thailands nord-
8rÉnse,

Atter andre er vlgnet til Politisk
bevidsthed og har udkampet regulere
kriee for at fà dcres nationale identi-
tet respekteret. Det gclder bl, a. na-
ga'erne i Assam og h,aren'ene i Bur-
ma. En enkelt stammegîuppe, som
benevnes undcr fellcsbetegnelsen rza,
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og som bor Pil grensen mellem Bur'
ma og Kina, har til dato effektivt af'
vist alle f.orslg pà indblanding i deres
tilvcrelse udefra, om disse sa er
kommet fra englendere, butmanere,
kinesere, eller for den sags skyld oys-
gerrige etnogtafer.

Fot at Bére denne oversigt over
kulturforholdene i Bagindien komplet
skal der til slut navnes, at der i ur-
skoven i det nordlige Thailand hat
vist sig at eksistere en omvandrende
stamrne med en ptimitiv jagerkulrur,

som bogstavelig talt har holdt sig
skjult i junglen indtil de allerseoestc
ar. Det er kun lykkedes nogle fà et-
nografer at fa korwarig kontakt med
dem, og man ved praktisk taget intet
om dem.

Sprogforhold

Sprogforholdene i Bagindien er ikke
ganske afklarede. Vi skal her nljes
med at anflre de vigtigste sprogÉtter
og i lvrigt glre opmerksom Pà, at
der ikke hersker fuld enighed blandt
de larde om klassifikationen af man-
ge sprog, og om hvorvidt nogle af
etterne er indbyrdes fjernt beslcg-
tede.

Mon-àbmer eller aailroatiaritk er
en sproget opkaldt efter sine to for-
nemste îepf&sentantef, pà den ene
side mon-Íolket, dcr nu et en mino-
ritet i Irawaddy-flodens delta, men
som tidligere var det dominerende
folk i Burma, og pl den anden side
hhnerlolket i Cambodge. SProg af
denne et tales cllers af flere bjerg'
srammer i den nordli-ge og pstlige del
af Bagindien. Det er den cldste sprog-
ct i omràdet, og den er blcvet for'
tr€ngt i middelalderen flere steder af
thai-sprog og tibeto-burmanske sprog.

Thai-sprog tales fprst og fremmest
i Thailand og Laos, men ctten nàr sl

langt mod vest sorn Assam pà gren-
sen.mellem Butma og Indien, og sil
langt mod nord som Kwangtung pro-
vinsen i Sydkina, som formodes at
vcre udgangspunktet for thaifolke-
nes vandring mod syd. Den er fore-
gàet ret sent, sàledes at de enkelre
thai-sprog ikke har nlet at fjerne sig
langt fra hinanden, og mange af dem
er stadig indbyrdes forstàelige.

Tibeto-btrmanúe Qrog rales, som
navnet angiver, fra Tibet og til Bur-
ma. Til denne et h6rer i Bagindien
dels btrrmantk i snevrere forstand,
dels sprogene hos en rckke bjerg-
starnmer i det nordlige og vesdige
Burma, sàsom hacbin, naga og chin.

YietnameitÈ er usikkert i sit til-
h/rsforhold, Det er besleget med
sproget hos en bjergstamme i Nord-
vietnam, mtong, sarnmeo med hvil-
ket det udglr en €t for sig.

Malap -p o lyne sis h eller a*t troneú s h
er en sprogat, der har sin hoved-
udbredelse i Indonesien og pà Stille-
havslerne; pl det bagindiske fastland
er den fprst og fremmest reprasen-
terct af malayente pà Malacca-halv-
leo, som ellers i denne bog er be-
handlet i forbindelse med Indonesien,
meo der findes ogsà enkelte sprog af
malayo-polynesisk herkomst i det syd-
lige Vietnam, dels hos nogle bierg-
stamrner, dels hos de rester, der er
tilbage af cbam-folker, som herskede
i Sydvietnam, î9r omràdet blev erob-
ret af vietnameserne,

Bunna
Burma blev koloniseret af englen-
derne i flere etaper, begyndende med
den fprste anglo.burmanske krig 1824
-26, der startede i forbindelse med
en grensestridighed mellem Burma
og Britisk Indien, og sluttende med
anneksionen af Qvrc Burma i 188J.

SYDOSTASIEN

Landet opnilede selvstendighed eftèr
en del forhandlinger i 1948.

Burma er rigt pi, naturlige ressour.
ccr, dels i fotm af ris, som dyrkes i
den brede flodslette omkring lrawad-
dy og eksporteres til Kina og Indieo,
dels i- form af mineraler og malme,
rcm der er rigeiige forekoÀster af i
biergeng. Den pkonomiske fremgang
er imidlertid hemmet af indre stri-
digheder og traditionelle befolknings-
modsetninger.

Den dominerende befolkningsgrup-
pe er btrmaneîíe, nm er kéroen- i
den sumprisdyrkende bondebefolkning
i Irawaddy-slenen, og som udg{r ca.
2/r af landets befolkning, der anslàs
til 20-25 mill.

Burmas minoriteter bestAr af folk
pà meget forskellige kulturtrin. Langs
gransen mod Indien finder man sl-
ledcs en rakke stammeî, iltgcel og
cbtn, deî har bevaret en pA mange
màder gammeldags kultur, der hàr
mange trek tilfalles med naturfolke-
ne i Indonesien og pA Stillehavsler-
ne. Nagaerne har sàledes til den se-
neste tid veret ivrige hovedjegere.

- I grenseegnene mod Kina og Laos
finder man en broget samling if folk
med kulturel tilknytning til Sydkina
og C*ntralasien, der ofte lever ind-
imellem hinanden pà den màde, at
de forskellige folkegrupper har til-
passet deres erhvervskultur til de for-
skelligeartede forhold, der hersker i
mere eller mindre hpjtliggende egne.
De to vigtigste grupper er kachin'-
ene, eî falles betegnelse .for en
rakke bjergstammer med forskellige
sprogr men med en nogenlunde ensar-
tet kulrur,ogróan'erne,som er et thai-
folk, der ikke stàr tilbage for bur-
manerne i kulrur; de dyrker sumpris
i dalbundene, er buddhister, har eget
skriftsprog og en politisk organisa-
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tion i smà fyrstendpmmer, der Le.
minde om den europeiske middel-
alders feudalstater.

Langs den sydlige del af grensen
mod Thailand finder man en folke-
gruppe, der gàr under betegnelsen
harea'*e, og som bor dels i biergene,
dels i lrawaddy-flodens dela. Karen'-
erne udviser alle grader af assimila-
tion til burmanerne, flere grupper er
sàledes gàet over til buddhismen og
er sumpris-bPnder, mens andre har
bevaret en ren biergstammekultur,

Endelig finder man i lrawaddy.flo-
dens delta en lille gruppe pA nogle
hurtdredtusind individer. rcm er den
sidste rest aÍ. mon-folket, der er Bur-
mas eldste kulturfolk, og som er
burmanernes kulturelle lcremestre.

Efter 2. Verdenskrig har man qlgt
at llse minoritetsproblemerne ved at
oprette selvstandige, delvist aurono-
me ,staterr for de stlrste Srupper,
hacbin, than og Aaren, hvoraf ka-
chin- og shan-staterne endog efter
folkeafstemning kan opnl fuld selv-
stcndighed. Der er dog stadig util-
fredshed pà grund af burmanernes
dominerende kulturelle position, og
specielt karen'erne er bitre over, at
de ikke haropnàetsammeremigheder
som de andre og over, at deres om-
ràde er sàIedcs geogtafisk beliggende,
at det ikke under nogen omstandig-
hcder ville kunne bere sig som selv-
standigt land.

Thrlland
Dette er det eneste land i Bagindien,
der ikke har veret undet europaisk
overherredlmme, ornend det har màt-
tet afstl eo del af sine omràder til
sàvel englcnderne som franskmen-
dene i koloniperioden. Nlr landet
har kunnet bevare sin uafhcngighed,
skyldes det fprst og fremmest thai-

t0

kongeroes politiske og kulturelle
fremsynethed i det forrige àrhundre-
de, da de fulgre en linie, der gik ud
pà at indarbejde sl meget sorn mu-
ligt af Vestens tekniske kultur i de-
res land, men samtidig qprge for ikke
at blive ec.nsidigr afhengige af no-
gen europeisk m gt og isar srlfte
sig til Europas mindre lande - en
politik, som bl. a. Danmark har nydt
godt af. Den skelsamende begiven-
hed i Thailands rnoderne historie er
derfor ikke friglrelsen fra et frem-
med herredpmme, rnen et militcrkup,
der fandt sted i 19j2, da kongen
blev frataget rnagfen, omend landet
forblev et konstirutionelt monarki, og
hvor en europeisk inspireret forfat-
ning blev indflrt, uden at dette dog
har Íprt til egentlig demokratiske til-
sande.

I befolkningsmcssig henseende er
Thailand relativt ensartet, idet langt
den overvejende del af landets ca. l0
mill. indbyggere er egentlige thai-
folk, der taler ncn beslagtede sprog
og har samme kulturelle tradition.
Den stlrstc minoritet udglres af ind-
vandrede kinewe, ca. l-4 mill. i tal-
let, som etnarer sig som minearbei-
dere, smàhandlende, kgbmend, pen-
geudlànere og finansfolk. Kineserne
i Thailand har en dominerende stil-
ling inden for erhvervslivet, og hoved-
staden Bangkok er nesten lige sà
meget kinesisk som den er thai. Den-
ne starke position har medfgrt en
del spendinger iser efter militcr-
kuppet i 1932, da regeringen forqlg-
te at vekke en nationalfdlelse i be-
folkningen, og den har siden truffet
allehànde forholdsregler for at hindre
yderligere indvandring og fl kine-
s€rne til at oveîtage thailandsk kul-
tur. Disse bestrebelser har dog ikke
givet stlrre resultater, og kinesiske

emigraoter kommer sadigvck illegdt
til Thailand i stort tal.

Den ncststdrste minoritet er de ca-
700.000 malayer, som bor pà Malac-
ca-halvlen, og som meget vel en dag
kan krcve tilslutning af deres om-
ràde til Malaysia, som de kulturelt
er naturligt knyttede til. Endelig fin-
der man pà thailandsk grund -
fprst og fremmest langs grensen rnod
Burma - flere forskellige biergstam-
mer, sorn kuo har overfladisk kontakt
med centralregeringen i Bangkok.

Carnbodge

Cambodges befolkning, hbmer-folket,
er Bagindiens grakere. Landet er det
eldste centrum for den kolonial-indi
ske hpjkultur og var indtil begyndel-
sen af l300-tallet den dominerende
magt i omradet slvel politisk rcm
kulturelt Vcd europeernes ankomst
til Sydpstasien var en dekadence-pe-
riode imidlenid sat ind, og da C-am-
bodge i 1864 accepterede status som
fransk protektorat, skete det som
modtrek mod det voksende pres fra
thailanderne og vietnameserne, der
var ved at opsluge landet fra begge
sider. Cambodge opnÀede uafhangig-
hed i l9J4 ved politisk forhandling
og har siden veret styret af prins
Sihanouk, der med beundringsverdig
dygtighed har formàet ^t flre erl
neutralitetspolitik, der har vírret
vendt i lige sà hlj grad mod Kina
som mod U.S.A. Prins Sihanouk har
i en tale udtrykt sit standpunkt med
et khmer-ordsprog: 'Nàr to elefanter
slàs, gàr en rnyre af veien..

C^. 90 o/o af Cambodges t mill.
indbyggere er Abmer. De stlrste mi-
noriteter er hineserne og aietnameter-
ie, oE ma har en siruation, der er
ganske parallel til den, man finder i
Thailand, idet den ailministrative og
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politiske elite, samt bondebefolLnin-
gen, er khmer, mens kinerrne og
vietnameserne sidder pà finans- og
erhvervslivet

Laoc
I 1893 blev Laos annekteret af fransk-
mandene og genvandt flrst sin selv-
stcndighed i l9t). Landet er pA ca.
240.000 kmz, altsà 5-6 gange sà ston
som Danmark, men har kun omkring
2 millioner indbyggere. Den domine-
rende gruppe, laolerne, er et thai-folk
med en feudalorganisation, som end-
nu kan pàvises nraoge stder i landets
nuvarende administrative og politiske
opbygning. Laoterne udglr ca. halv-
delen af befolkningen, resten er bierg-
stamrner, som sà smlt er ved at over-
tage laotisk kulrur og give sig ind un-
dcr laotisk administration.

Viernam
landets eldste historie ligger noget i
det dunkle, hvor det er sveft at skillc
mytologiske beretninger og kendsger-
ninger fra hinanden. Det stàr imid-
lertid fast, at der i Arhundrederne
umiddelbart f. Kr. lt et rige med et
vist màl af politisk organisation i det
nordlige Vietnam, som havde kontakt
med Kina, og som àr I I I f. Kr. blev
kinesisk provins. I perioden frem til
939 e.Kr,, da vietnameserne frigjor-
de sig fra det kinesiske herredpmme,
foregik der en dybtgàende sinisering
(dvs. kinesisk pàvirkning) af det viet-
namesiske samfund, som ikke blot be-
rlrte overklassekulturen, sàdan som
det var tilfcldet med den indiske ind-
flydelse i de pvrigc bagindiske lande,
rnen som omformede tilvcrelsen i
alle sociale lag Man oveftog ikke blot
kinesisk religion og samfundsetik:
konfucianisme, taoisme og buddhis-
me, og kinesisk styrcform, men ogsa
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det kinesiske familiesystem baseret pl
slnlig pietet og rcligifrs dyrkelse af
afdlde forfedre, sarnr sà fundamen-
tale ting som kinesiske agerbrugs-
metoder. Man plejer at sige, at nàr
vietnamescrne i modsetning til sà
mange andre folk i samme omràde
formàede at havde deres nationale
identitet over for kineserne, sà skyl-
des det, at de ved at oveftage kineser-
ncs kultur blcv i stand til at vende
.lcres egne vàben imod dem selv.

Kontakten med den kinesiske kul-
tur blev opretholdt ogsà efter, at Viet-
nam blev politisk selvstendigt Nàr
cn kulturassimilation een gang er sat
i gang, vil dcn vere tilbpielig til at
fortsctte sig selv. Det er en helt na-
turlig proces, som der ikke er nogen
mystik i. Man kan simpelt hen tenke
sig, at enhver fornyelse, enhver lps-
ning pà et politisk ellet idémcssigt
problem i Kina til enhver tid har vc-
rer umiddelbart forstàelig og over-
skuelig i sine konsekvenser for en
vietnamescr pà grund af den felles
kulturelle basis, og derfor let har kun-
net overtages, sàledes at de to kulturer
har holdt trit med hinanden.

Perioden fra friggrelren frem til
kolonitiden er ellers kendetegnet af
en territorial ekspansion, hvor viet-
narneserne, der oprindelig kun boede
i det nuvarende Nordvietnam, tran-
gcr sydpà drevet af overbefolkning i
Den rlde Flods delta og fonrcnger
og opsuger befolkningen i det kolo-
nial-indiske rige Champa. Den sidste
landerobring fandt sted 1780, da en
dcl af Mekong-dcltaet blev t^get fra
Cambodge og .len nuvcrende grense
til dette land blcv fastlagt.

Den franske kolonisation af Viet-

nam begyndte i Sydvietnam omkring
1860 og afsluttedes 1883, da Nord-
vietnam blev gjort til fransk pmtek-
torat. Forud herfor havde der dog al-
lerede i flere hundrede àr veret dre-
vet en fransk missionsvirksomhed i
landet, og det er en fransk jesuit,
Alexandre de Rhodes, som har skabt
det nuverende vietnamesiske skrift-
sprog med europaiske bogstaver, som
kaldes qtoc ng*. Den fprste bog pà
qtoc ng* blev trykt i 1649. Den
franske kolonisation var mest fllelig
i Sydvietnam, C,ochinchina, der blev
gjort til fransk koloni under direkte
fransk administration, og som med
sin sparsomme befolkning gav bc.lre
mulighed for pkonomisk entreprise
end det tetbefolkede og socialt fast
sammcntlmrede Nordvietnarn, som
ydede seigere modstand mod den
fremmede indflydelse. Nordvietnam
blev delt i to protektorater, Annarn
og Tonkin, hvor administrationen til
en vis grad fortsatte i de vietname-
siske embedsmends hander, hvorimod
keiseren blev berlvet al magt.

Under 2. Verdenskrig samarbejde-
de den franske administration med
japanerne efter Vichy-regeringens di-
rekdver, og U.S.A. stlttede de natio-
nale befrielsesbevagelser, deriblandt
rViet Minh<, som isÈr var effektiv
i Nordvietnam, men mldte modstand
i Sydvietnam hos de religilse sekter
'C-ao Dai. og Hoa Haor, der under
de anarkistiske forhold i realiteten sty-
rede store omrà.ler og ikke lnskede
konkurrence fra Viet Minh's side.

I I94t-46 forhandlcs der frem og
tilbage mellem franskmendene og de
vietnamesiske nationalistbcvegelser,
blandt hvilke ,Viet Minh. vat sl
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langt den sterkeste, om landets frem-
tidige starus, men rnan kunne ikke
nà til enighed om udstrakningen af
eventuelle fortsatte franske renighe-
der. De egcntlige kampe mellem
franskmendene og Viet Minh be-
gyndte i november 1946.

| 1949 indsanes den sidste viet-
namesiske keiser, Bao Dai, som over-
hovede over et Victnam, som nok
var uafhrngigt, tnen hvor de franskc
pkonomiske og politiske interesser
var s<rlidt beskyttede. Samme àr nàe-
de Den kinesiske Folkercpubliks here
Nordvietnams grense, og Via Minh's
militare position styrkedes ved kine-
siske vàbenleverancer.

I l9r4 blev Genève-aftalen ind-
gàet efter franskmendenes nederlag
ved Dien Bien Phu, ifglge hvilken
landet deles ved den 17. breddegrad.
Indesparrede lommer af rViet Minh.-
partisaner i Sydvietnam fik frit lejde
til at flytte til Nordvietnam, og anti-
kommunistiske nordvietnamesere til
at fly$e til Sydvietnam - 800.000
nordvietnamesiske katolikker benyt-
tede sig af muligheden. Endelig blev
det aftalt, at der skal afholdes frie
valg, og at landet skal forenes inden
19J6. Aftalen blev imidlertid ikke
underskrevet af Bao Dai's regering,
som ikke ansà sig for bundet af den,
og valgene blev ikke holdt,

Begivenhederneefter 1914 er dags-
aktuelle og kommenteres javnligt i
aviskronikker og tidsskriftartikler, vi
skal derfor afholde os fra at forslge
at referere dem pl dette sted. Viet-
nams befolkning anslàs til 31 mill.,
hvoraf 17 mill. i Nordvietnam og 14
mill. i Sydvietnam. Af den samlede
befolkning Íalder 2-3 mill. pà minori-
tetsgxupper, hinesere, h hmer, og bjer g-
stamfnef.

Viehameterne, som rnan tidligere

t4

ogsà betegnede sm .n tarnitet, br
koncentreret i to omràder, dels Den
rlde Flods delta i Tonkin-bugten i
nord, dels i Mekong-deltaet i syd.
Disse to hovedomràder er forbundet af
en ca. 1200 km lang kyststrekning
med fiskerlandsbyer og sumprisdyrk-
ning ved flodmundingerne, meo den
er imidlertid ganske smal; bjergene
rejser sig allerede 30-40 km inde i
landet, k'boet af $arnmer, som ikke
irar dcn ringeste nationale eller kul-
turelle samhlrighed mcd vietname-
serne. Det kulturelle centrum i Viet-
nam là i den nordlige del af landet,
hvor ogsà regeringsbyen med kejse-
rens residens, Hue, var placeret, mens
Sydvietnam, der sr:m nevnt flrst er
blevet befolket af vietnameserc i nye-
re tid, altid har haft karakter af pro-
vins; det var et pioneromràde, hvot
nybyggerlandsbyer tog Mekong-delta-
et under opdyrkning.

Det traditionelle vietnamesiske sam-
fund var organiseret cfter kinesisk
mlnster. Landet regeredes af en ene-
mÉgdg keiser, der vanhimlens
sln<, et udtryk der ikke mA misfor-
stàs i retning af, at han betragtedes
som gudernes lige, men som rvlrrt-
imod betld, at han stod i et spnligt
lydighedsforhold til himlen og var
forpligtet til at styre landet i over-
ensstemrnelse med den kosmiske or-
den. Administrationen blev varetaget
af en embedsmandsoverklasse, man-
darinerne, som gennemgik en lang-
varig uddannelse, hvor hovedvagten
var |agt pi filosofi og klassisk dan-
nelse af kinesisk tilsnit. Indtil be-
gyndelsen af det forrige àrhundrede
blev embedsmendene ikke betalt di-
rckte, men pà den màde at de fik
tildclt en landsby eller et distrikt,
som de selv kunne b,c.skatte. Admiui-
strationen blande.le sig ellers ikke i

GamlVelt oterris.lingsanl,z.g i Syduietnam i narbeden al Dz Nang. vznd.et lpf-
tet til en hgjereliggende kanal og ledet ad denne tidere til itmirkerae

landsbyernes indre afferer, de blev se sammenkomster. Han skulle orsil
varetager af et rld, som befolkningen sarye Íor medlemmernes velfard is
selv Mmmensatte. bilcgge deres indbyrdes stridigtriaerJ

Den faste, sikre tamme om er men- Den religipse situarion 
";, 

d;;
neskes tilverelse var hans slcgtsgrup- samme som i Kina. SaÀfundA ;,iI
pe, hans loc, bestàende af alle hans var baseret pa Konfutses tare, Jei
slegtninge i mandslinie ud til J. Ied. mere er en 

-samfundsfilosofi 
end in

Hver slcgtsgruppe havde _en, leder, religion, og som opstiller en rekke
der var ansvarlig for forfedre-kulten, idealer foi de real .el"ti"ner--Àei-
idet han.slrgede for at slcgtens med- lem mennesker - lvdiehJ d;;-lemmer blev samlc-t til de àrlige .ce- spekt overfor alderdom 

*og 
t-r?"-,

temonier, og adminis(rerede den màdehold og ontsorg over-fog undsl_
eventuelle felles lonJ, clcr var sar til givne. ogsà- buddhilmen 

""i "l-.ntside for ar afholde udgifterne til dis- udbredt, óg praktisk ,"ti trrrl"Àaì-
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by havde sin pagode. Den vietname-
siske buddhisme er af den nordlige
torm, mabayana, som findes i Cen'
tralasicn, Kina og Japan, altsà en an'
dcn sckt end den, der hersker i de

lvri.ge lande i Bagindien. Ved siden
af budJhismen fandtes taoitnten, et
kosmologisk, filosofisk system, der

imidlenid i praksis har taget skik-
kclsc af primitiv overtro og rnagi.

Smà hundrede àrs fransk kolonisa'
tion og tyve àrs borgerkrig har na-
turligvis medfprt gennemgribende
andringer af den vietnamesiskc kul'
tur, og det er svírrt at give et prtcist

billede af de nutidige forhold.
Som nrvnt var virkningerne af

den franske aktivitet mest fglelige i
Sydvietnam, i kolonien Cochinchina,
hvor stote omràder blev tagct under
opdyrkning som rismarker eller plan'
ta.qer, der eiedes af franske og viet-
namesiske godsbcsiddere, og der op'
stod et proletari* tt iordllse lan-d'
arbeidere, som har víEret et af SYd-
vietnams stlrste problemer i efter-
krigstiden. I det tetopdyrkede Nord-
vietnam undgik man denne situation;
her tilhlrte nesten al iord bpnderne
sclv, og der var ikke sl store Pkono
miske forskel le i  befolkningen.

De administratii 'e e ndringer har
bevirket, at rnandarinerne er forsvun'
det som en social faktor af betYd-

nin.g, de er blevet erstattet aÍ rege-
rin'rsembedsmend af moderne tilsnit,
hvilket dos ikke beryder, at den ki-

ncsisk orienterede lrerdom oq dan-

nelse. som mandarinerne stod for, er
blev kastet fuldstandie over bord'
Vietnamcserne har med stor sei':hed
hrvdet kvalitetcrne i deres traditio'
ncllc kultur, iser overÍor franskman-
tlcne. De forsdg, dcr er blevct giort

for  at  cndrc administrat ionen pA dct

lokale plan, at fà brudt sogne-mcn'

,6

taliteten og fà landbysryret integre-
ret i statsmaskineriet, har imidlertid
ikke veret sà vellykkede. Den sociale
afstand mellem bureaukrat og bonde
er stadig cnorm, i hvert fald i Syd-
vietnam. Dette har haft fatal bctyd'
ning for dcn amerikanske Politik i

landet, der har forsÉgt at komme
igennem til landsbefolkningen oven'
fr4 via overklassen, hvilket som be'
kendt er mislykkedes.

Pà det religiÉse omríde mA man
î6rst og fremmest notere sig den
fremgang, som katolicismen fik, og
som bl. a. skyldes, at de katolske
missionerer arbejdede pà basis .af

mange hundrede àrs etfarincer, idet
deres virksomhed gAr helt tilbage til
1600-tallet, Det srlrste antal katolik-
ker fandtcs i Nordvietnam, hvorfra
de flestc flygtede i 1914, og de ud-
glr nu det mest regeringsloyale, anti-
kommunistiske element i Sydviet-
nams befolkning. En andcn fornyclsc
i Vietnams religilse liv fandt sted i
begyndelsen af l920etne, da der oP-
stod en helt ny religion, 'Cao Dai'
ismen., som senere spaltedes op i
flere sekter, 'Hoa Hao., ,Tam KY'
o. a. Dct dreier sig om cn bevcgel-
se, der forbinder traditionellc vietna-
mesiske elementer med spiritisme og
kristendom, men som ellers har hen-
tet  inspirat ion f ra a l le, le store ver-
densreligioner. Det rnà ogsa nevnes,
at hver sekt har en administrativ op
bygning, der er formct efter katolsk
mdnster, hvilket er grundcn til, at
de har kunnet spille sA stor en rolle
i landets politiske splrgsmàl' Sekter'
ne opstod i vietnamesiske embeds-
mandskrcdse oq f ik  hurt iqt  en nat io-
nalistisk anti-fransk drcining, oe har
siden udviklet sig til en magtfaktor
i Sydvietnam, hvor de har deres ho-
vedudbredelse, o-q hvor de bl' a. har

veret med til at modvirke rViet
Jvlinh.s indflydelse.

Alle de cndringer, der er foregl-
et, betyder ikke, at kontinuiteten er
brudt i udviklingen af dr:n vietname-
siske kultur; de idealer og vcrdier,
der er grundlaget for den daglige
omgang mellem rnennesker, har ikke
undergàet stlrre forandrin get, og dag-
liglivet i landsbyen og slegtssammen-
holdet fglger stort set det traditionelle
mÉnster,

Viehams bjergstammer
Vietnams bierl;stammer spiller en
vigtig rolle i den akruelle konflikt i
Iandet, idet de bor i et kompakt bel-
te langs grÉnscn til Laos og Cam-
bodge, netop i de ufremkommelige
biergegne, hvor den moderne krigs-
fprelses teknik og materiel er ineffék-
tiveret overfor en velorgaoiseret gue-
rilla. Dissc bjergstammer har et tradi-
tionelt misrroisk forhold til vietna-
meserne, som de altid har set som en
trussel mod deres selvstandighed. Fle-
re af dem betalte en nominel tribut
til den vietnamesiske keiser, sorn en
symbolsk anerkendelse af hans over-
hplhed, men selv i kolonitidcn havrle
de kun ganske overfladisk kontakt
med landets administration. Under
kampene mod franskmcndene frem
til nederlaget i 1954, lykkedes det
rViet Minht at vinde disse folk for
sig, og man kan neppe tanke sig, at
tViet C-ong. kunne have opereret sà
effektivt, hvis ikke den havdc kunnet
bcnytte deres omràde til sine vàben-
trarìslDrter og som skiulested efter
aktioner i lavlandet. Prcsident Ho
Chi Min har i Nordvietnam taget det
meget kloge skridt at ggre biergstam-
mernes territorium til et delvist auto-
nomt omràde og give de forskellige
f<rlk synlige gtnntier for, at deres
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kulturelle identitet vil blive respek-
teret, en politik som givewis har gjort
indtryk pà sramrnerne syd for den 17.
breddegrad, hvor Saigon-regeringen
har opretholdt den gamle holdning af
foragt og assimilationsbestrcbelser.
Da >Vier Minh. trak sig tilbage fta
Sydvietnam i 1954 tog de 10.0O0
unge mand med sig fra forskellige
sydvietnamesiske biergfolk, som rnan
formoder de har tranet op og sendt
tilbage sqm agitatorer og stlrrer for
,Viet Cong..

Desvarre er de vianamesiske
bjergstammer meget dàrligî udforske-
de, og vi skal her for at give et ind-
tryk af kulturniveauet, tage en enkelt
frem, Illnong Gar, som er blevet be-
slgt af den franske ernograf G. Con-
dominas, men i gvrigt glre opmerk-
som pA, at der er betragrelige kultu-
relle forskelle fra gruppe til gruppe.

Mnong Gar bor i den sydligste del
af det vietnamesiske hgiland nar pro-
vinsbyen Dalat;. den er en del af
stammegruppen Mnong, der menes at
omfatte cz. 20-40.000 individer. En
Mnong Gar-landsby bestAr af nogle fà,
falleshuse, der kan vare op til 100m
Iange, og hvor hver familie har sin
egco afdeling. En sàdan landsby, der
kan have mellem 100 og 200 indbyg-
gere er en sluttet polirisk enhed; der
findes ingen hlvdioge og ingen fal-
les organisation af stammcn, og lands-
byerne ligger undertiden i indbyrdes
feide. Man driver et svedicbrug, hvor
man hven àr rydder en bjergskràning
og brander tlÈefne. Asken kommer
til at virke som gpdning for risen, der
er det vigtigste neringsmiddel, og
som suppleres med dyrkede gîgnts,-
ger samt vilde planter og krydderier,
som indsamles i skoven. Ja4;t og fi-
skeri spiller en vigtig rolle for erne-
ringen, men man har ogsà husdyr, sà-
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som svin, hpns og bpfler. B6flerne
bruges ikke som trakdyr, men holdes
af prestigchensyn; dc, ofres vcd fester,
der harver giverens sociale anseelse.

Slagtskabsopfattelsen hos Mnong
Gar er matri-linecr, hvilket vil sigc at
slegtskab regnes lJenncm kvindernc,
sàledes at bÉrn kommer til at tilhpre
deres mors slcgtsgruppc og ikke de'
res fars. .Àgteskab eller x'ksuelt sam-
kvem mellem medlcmmcrnc af dcn
matri-lineere slegtsgruppc regnes for
incest (bkrdskam) og straffcs hàrdt,
fordi dct mcnes at ggrc àndcrnc vre-
tle og gà ud over jordens frugtbarhcJ.
,lEgteskabec er som regel monogamt,
men flerkoneri kan dog forekomme
pà den màde, at en mand kan gifte
sig med to s/stre.

Religionen donrineres af trr:cn pl
àndcr, hvoraf de flestc hvcrkcn cr
gode ellcr onde i si1; sclv, men de mà
omgls med rcspekt og forsones mcd
ofre, hvis man bryder ind pi dercs
domcne. Mange af dissc ànder cr
knyttct til firnomcncr i naturen,
biergskràninger, van<ìlpb, stier m. m.;
spccielt fglsomme er risnrarkcrnes àn-
der, som man starlig ofrer til i for-
biodelse mcd agerbrugsarbejilct.

Sà isoleret Alnong Car-scammen
end kunne synes at vere, sà har man
dog hyppig kontakt sàvel med de om-
boende stammer, som med vietname-
scrne, mcd hvcm .le handler pà mar.
kedernè i provinsbycrne i ncrhedco
af dcres omrà.je.

Fra despoti til demokratl

Eet af de vanskeligste problemer i for-
bindelse med den udvikling, som stàr
pl  i  rDen t redie Verdcnns lande, er
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det at finde frem til stabile styrefor-
rncr, der er tilpasset de pkonomiske
vilkàr og de politiske idealer, der f6l-
ger i industri-kulturens spor.

Det er et hovedsynspunkt i etnolo-
gien, at en kultur er et sammenhan.
gende hele, hvori man ikke kan rn-
dre dc enkelte dele uafhangigt af
hinanden, men hvcr hvert indgreb
pivirker dct totale samspil af kraftcr
oli sctter processer i gang, der kan
vere bàde brydningsfulde og lang-
somme. Et politisk systern er en ind-
viklct mckanismc, dcr ikke blot bestàr
af et sat af organcr, som kanaliserer
anvendclscn af magt og autoritct i et
omràdc; det hviler altid pà et norm-
systcm, som gàr generelt gennem hele
det sociale liv, o5; som i reglen er
snavert knyttet sammen med den
verdensopfattelse eller religion, der
hcrskcr i rlen givne kultur.

Et nyt polirisk system sàsom demo-
krati eller kommunisme kan derfor
ikke indfpres fra dag til dag, men mà
have tid til at slà igennem, og rnan
kan ofte iagttage i ,nye. lande, at de
gamlc politiske traditioner fortsctter
under ydre former, der er tro kopier
at vestlige institutioner. Som et eks,
cmpel pà dette skal vi tage udviklio-
.een i Thailand.

Sfyrets udvllling t Thalland

Den traditionelle sryreform i Thai-
land, som bestod indtil midten af
det forrige àrhundrede, var et despoti
efter det mlnster, som fandtes i hele
det gamle kolonial-indiske omràde,
dvs.. Indonesien, Cambodge, Thailand
og Burma. Landet ejedes af kongen,
hvis magt teoretisk set ikke havde

"re

Mnong Gar-pige, kledt i den trditionelle klededragt, rtlder rfu i en mort*
luuet al en tdhilet trattanme
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nogen grÈnser. Der var ingen adskil-
lelse mellem statskasscn og kongens
personlige finanser, eftersom han hav-
de absolut herredlmme over alle sine
undersàtters liv og eiendom. Han var
kun bundet i sine beslutninger af
nogle fà etiske normer, sàsom at han
skulle herske med retsindigbed, give
almisser fn. m., men nogen formelle
indskrankninger af hans befljelser
fandtes ikke, og det forventedes lige-
frem af ham, at han af og til under-
streger sin position ved helt tilfeldigt
at udsrtte sageslpse personer for for-
skellige grusomheder.

Kongen var delvis guddommelig,.
han blev betraget gom en boddbisat-
oa, dvs. en kommende Buddha, og
han havde titlen cakraaartin, univer-
sets herre, som mà forstàs pl bag-
grund af de traditionclle kosmologi-
ske forestillinger, som hans magt var
begrundet i: Landet og samfundet var
en mini-kopi af kosmos, bygget op
parallelt med dette og styret af til-
svarende love. I dene miniature-uni-
vers var kongen midtpunkt og for-
mende kraft, idet man havtle den fo'
restilling, at landet k'fandt sig i et
spendinqsfelt af krefter, der udgik
fra de fire verdenshilrner, som hver
iscr lvede deres scrlige indflydelse.
For at kunne tale om, hvad der er
nord, syd, dst og vest i et omràde, mA
der imidlenid vÈre et udgangspunkt,
og i riget var dette udgangspunkt ho
vedstaden, i hovedstaden var det pa-
ladset, og i paladset var det kongens
trone. Pà denne màde blev kongen
formidler mellem univers og sam-
fund, den der stod som garant for
den kosmiske orden i landec

Kongens guddommelige karakter
gjorde ham til hovedfigur i et pom-
p6st ceremoniel af magisk-religi4s an.
Almindelige borgere màne ikke se pÀ
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ham eller rlre ved ham, man skulle
kaste sig pà jorden i hans nervarelse;
ingen màtte sige ham imod, og ingen
vovede at fortrlle ham ting, som
kunne tenkes at mishage ham. I rea-
liteten var han fange i sit eget palads,
afsklret fra kontakt med begivenhe-
derne i landet og aldrig sikker pà
pàlideligheden af de oplysninger, han
fik. Hans magt var lige sà uiikker,
som den var absolut, og han krrnne
risikere at blive styrtet fra den ene
dag til den anden af en paladsintrige
eller en energisk provinsguvernlr, der
kom marcherende mod hovedstaden.

Riget styredes gennem en adel,
som bestod af kongens slcgtninge, og
i hvilken rangen afhang af, hvor ncrt
man vaf beslcqtet med kongehuset.
Efter femte led gik adelskabet tabt,
og blrnene blev almindelige borsere
igen. Alle hliere embedsmrnd blev
valgt inden for denne adel og blev an-
sat af kongen selv, til hvem de skulle
svarge ('n troskabsed.

Administrationen blev ledet cen-
tralt fra Bangkok og var delt op i
seks departementer, der hver blev
forestàet af en minister. Ministrene
udgiorde et veiledende rld for kon-
gen, men anvendte ellers det meste
af deres tid pl at deltage i hofcere-
monier eller nyde tilverelseo. Det
daglige arbejde i departementet var
overladt til embedsmcndene, som
blev opfamet som ministerens l>erson-
lise f4lge. Med udskiftningen af en
minister udskiftedes ogsa departe-
rnentets personale.

landet var opdelt i provinser, der
blev forestlet af guveîndrer, som
f6rst og fremmest skulle qlrge for, at
skatterne blev opkrevet, men som
ellers styrede deres proVins nastcn
uden indblanding fra Bangkoks side.
Kommunikationsforholdcne var dàr-

lige, og de fjernere provinser var
narmesr selvstandige vasalstater, hvor
guvcrnlrposten i praksis ofte gik i
aw.tn l.àE til sln, selv om det-for_
rnelt 

_var kongen, der indsatte man-
den. for at sikre sin indflydelse i pro_

_ujn:.t,n.. og guvernlrernes loyalitet
sprgede kongen for at indlemmé nor_
le at-deres dÉtre i sit harern, hvor àe
rcnt fakrisk var hans gidsler.

_^-ÈT.b:yr.îndcnc blev enten tpn-
ner drrekre-i. penge eller pà den rna_
lj: "l 1. 

rrk et stykkq land titdett,
som de kunne jolnlSte ud, men i lv_ngr Dtev en administrativ stilling L_
llî.9,*-^3-, en indrasrskit{q I ,,esetv, som der var helt lc63rrrmt, atrnan udnymcde Ékonomisk.- provini-

guvernlrerne skulle f. eks. blot sva-
te en tast sum i skat om àret ril kon_
set 9g hvad det kunne lykkei dem
at rndkrcve hcrudovcr, gik i deres
cSen lomfne.

.,!1n 
alnrin{elige befolkning blcv

lardt 
ptesser. Ud over de skatti.r, der

sKutre betales, var enhver friblrcn
Ygt(scî .man-d forpligtcr til at vare tilqrsposttton.lor kronen tre af àrcts tolvfnanedef 

, trl milircrtjineste eiler ci_vrtt arbejde. Det var ikke blot ulgn-
net, rnen dc skulle selv slrge fori;ù
f$ 

underhold, rnens ie var vek
l1._TT.tt". De.nne tjenestepligt var
organrseret pà den màde, u, 

-t 

"ó 
f"i-

9:: 
ngi,r ind under en embedsman.l,

scrn hans klient, og aftjente sin ar-

fiff *

Der findes alene i Banphok,, Tltallan\ hoaedsrad, om.Arirg 4O0 baddbittithe,ii,!",,":,:t^!:Ji1" 
1,,1"4'", i i;;;,-iy'*";;'#irZ' o,noo,n*er. er e, atn,i-.d,tis; ,r;"";;,;i;'íîí"íí,,"i'J"iT:i":!::í," rT:i'i",tt1!:::r;:;n ut otoiii.
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beidstieneste i hans departement' En som' det hpjeste màt for alt eksiste' i

stor del af befolknrnge", it$ ;;: i;;q' j:"t:; oPsansen I ltitl'-o:::
rioder helt op til 30 pct', var slavcr' i nitoana' Det er en ver(ltn' hvor rn'

dels galdsslaver' tlels tttt:'ît;;;;; tti er bestandiet' hvor en konge' der

efter krigsfang"r. ,'"ut"tt f,Èu"ip'li trgAr en misicrning kan blive gen'

endel igt  ophrvet  i  l90t '  f * l t ' tom'  t t  ussel t  dyr '  og hvor cn

Mellem embcdsmcn'l og borgere *;i:t *' r',1'"." r1,,,1ìit"'U'llttt'Ìt
h;il';;' .. tu*lc' .Man 

betragtede ovcrurnoer 
'i'iia. rj"ìi! hìmle. Man

dct ikke som mvndtsh€ocrnes opsav€ {ÈtÎiÍ1-t-t-Ît-"i"il 'il;?i";, man har
ii'U'ùv.* sig om folkets ve og. vel; ryttlu:,t-t'f
det var befolkninge",.o"r u"t iit ft" glort' sig fortienr til vcd sine cgnc

myndighedernes .skvlcl, "5'îf'51.' 
-* "ee'nineà" og -"?":t1tiÍ'ì;1il'#;

u"'na,.'pa .len antlcn side blandedc Év- tttt.-tit-,1t

righederne sig hcller itt" i-f"ndtbítt- overfor sig selv'

nes indre anligsender; .to^'"?'à?i"ra ?:::t^-tL" 
pà menneskcts ì1t9"'ti"Î

som organisationen at t-iit ' n'btidt medf/rer en funtlamcntal lndlvlduar-

mcd vedligeh.klelsen at ;;;;;ú;;: isme' hvor hver cnkelt mà hrvc stg

anleg,  reparat ion 
" t  

p"già" ' ; ; ;É ved egen.hizelp '  og hvor ing 'en kan

litaiir*i, LÍ flLt-'l-*;'llt::i: $:: ".1':Uli:'f;,",11'^::,:{ii- j:
blev varetaset at .uJndeme,^Tl]' 

';:: 
,ioJr.lr., og valg. samtidig e_r det

ffi'ilil$t n"lgre ett lcder' der atSorerser-

rungerede rym ."' rr"*r' úi'iì.rli luìlt:': 1',.0.'"r,ffXli'il,ty,: H:i:.'túfi-f,.rrk.d. 
der respekt og afstan'l 1É*T-t-l"i^lr.iJ 

"i"í.-n- 
tori;"n*tt",

àìíi.*-L.a. os embe'lsmand' sà 9" Ît"t-"-î i l""J'ai"r '4"'g"n't"
f ungerede randsbysryret TT-a;ì ;i ht. ll:'iÎH:Jf 

"i:,:,"i,1",'f"tii[,iinií.aosuformeltsamarbeide' 
nntjrtli"i::':j:';.J'ilil.''. Mi".'

pl trods af d"n hàr.le ,1-diytnine, P* :,Î 
overordnet beskytter' Miste

som be f or k n i n een brev ""d J; ià;:'il; hll :i'.-l'.l Ti1T,'ì,?","Ì.Lì J;i .'lt
il"^ 

""ìàtig i firailands historie kendt **-Îl'-t?a 
oà erund af onde hancl- t

!.'bill'.1'"i"s eller et hn'iteÎerÍ-ri ìljL".:"T;il iiv.'i"-. 
"i'À"'ti'-

::.:ff"",î:lT,",i:iJ;:,?#';*';l:l:'-:T"'Jr:i"1ff i'"'f "i::iri"''"
de tir rormàr at rndre.;î:.'rà''"; l":lî-i1rî?,fj:,"i::Lj':l'!ulif;
;;.'il;;flieliehe'l-kan kun for- i b:r(,lî.'fJ;'i;.!ìu.t.'s"ne. Iuf"g'
;,il; ;;..àà i"s. i"'"mm"nhang med trcTTl': 

it"t."iàg., "lstiaki 
socialt

den etik, som- dcn uuodhistiske reli- t' l-itltt-;;;rr-."g.nrk"b, der ligger
iià"Jp"i.-t"a sig, og som betingede P'i:'',p-',ìiliilii 

'tí.ìr'-.nk'ltp""on.''

ìHiJ,i ;i:,':ilr ;i'" n*::" !î':;\:: [i'$:dni:;1;* r ij"**.';
vende vrsener srg op o{ne'l- pà en ìt:"1Î':'"il#,.'il; magtsvn har
,ì"À"iei r'""' ens posiiion kstem' :l'l ":li;":"iil;;iìt; É- àet ub-
mes af, hvor meget ;H;#;;; :l.i:.:^Í::j'1i"ffi1":''"!j'"'r'".'î '
har indlagt sig i.form at gode ser- ":'""' 

';; ';. 
som dengang à.{tlgtn

flHr]t-ffi :lT:,i.::' :ffiu',:"fi, lÍ*i'x' ;"É"itct og'mskir'ler ished'
over mennesktnt "u''"""ùLnl' 

og som PrÉgcr Thailands politiske ttv'

62

Initiativet til at andre styreformen
i Thailand kom, sà merkeligt det end
kan synes, fra kongerne selv. De fdr-
ste skridt blev taget af kong Mongkut
( l8t l -1868),  der,  beler t  af  begiven-
hederne i Burma og Vietnam, hvor
englenderne og franskmcndene hav-
de etableret sig fastere og fastere,
indsà, at skulle man holde stand mod
europ€erne, màtte man anvendc dc-
res cgoe vàbcn imod dcm. Kong
Mongkut var personligt dybt interes-
seret i vestlig teknik og virlenskab,
og han grundlagde den politik, som
Thailand senere har fgrt med at an-
sette europeiske ràdgivere i sin ad-
ministration, men omhyggeligt ar ud-
valge dem fra forskellige nationer,
sàledes at de holdt hinanden i skak
og ikke fik mulighed for at flve el
x'lvstandig polidsk indflydelse i lan-
dct. Han ansatte engclske huslarere
til sine bprn, havde missionslager
ved hoffet og lod oprette er sats-
trykkeri, mcn foretog ikke mange
egcntlige andringer af administra-
tronen.

. Mongkuts politik blev fortsat og
intensiveret af hani sln Chulalongl
korn (1868-1910),  der rned energi  Jg
dygîighed gik i gang med at omorga-
nísere sit land. Han var ganske ung,
da han kom pà tronen og startede
forsigtigt med at forenkle hofceremo-
niellet, sàledes at han fik mindsket
afstanden mellem sig selv og sine em-
bedsmand, som han ogsà opfordrede
til ar fremkomme med alle de ideer
og oplysninger, de màtte have, som
kunne vere til landets bedste, udeo
frygt for at det ville vekke kongens
mishag. Men efterhAnden som han
fglte sin position etableret, foretog
han .en -rekkc, gennemgribende og
vcllykkede reformer til effektivisering
af landets administration. Han ind--

SYDOSTASIEN

kaldte europaere i stort tal og opret-
tede hele departementer, der stanede
med europeisk perrcnale, rnen som
optranede thailcndere, der sA efter-
hànden ovcrrog deres poster. Hírren
og flàden bicv orga.niserct af danske-
re, poiwesenet af ryskere, dcn leden-
de udenrigspolitiske ràdgiver var bel-
gier, og finansvursenet var domineret
af englcndere. Chulalongkorn, som
selv havde haft engelsk huslcrer, lod
flere af sine qlnner sende til Europa,
og rnange adelsmand fulgte hans eks-
empel. Det var fgrct og fremmcst en
militar uddannelse ved akademierne
i Tyskland og Frankrig, man slgte.
Dcr blev ogsà oprettet nogle skoler
ved hoffet med moderne uddannelse,
hvor undervisningen tidligere havde
ligget i henderne pà de buddhistiskc
munke.

Mongkut og Chulalongkorn bragte
Thailand lra at vrre et absolut des-
poti hen til noget, der mindede om et
oplyst enevelde. Det var en bedrift,
som man kun kan have den dvbestc
beundring for, rnen hermed vai thai-
rnonarkernes evne til at lede moder-
niseringen af deres land ogsà ud-
tÉmt. De efterfplgende konger for-
màede ikke at forctage de langt mere
gennemgribende reformer, som var
pàkrevede, hvis man skulle holde trit
med den voldsomme pkonomiske og
politiske udvikling, som fandt stcd i
verden. I l9l2 skete der et statskup
ledet af militcret, som blev srlrrct tf
embedsmend og intellektuellc, hvis
utilfredshed almindcligvis tilst<rivcs,
at de var blcvcr sarlig hàr.lr ramr af
den verdensomspandende lkonomi ske
krise.

Thailand blev gjon til konsritutio-
nelt monarki og fik en forfatning ef-
ter vesteuropeisk mpnster, sàledes at
landet i dag, i de ydre formcr, srort
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set har,alle et demokratis institutio-
ner. Mgnstcret i det politiske liv fpl-
ger imidlenid stadig de gamle vel-
prlvede veie.

Indcn for administrationen bestàr
der stadig en rendens til at betragte
forholdet mellem over- os underord-
nede som et patron-klient forhold, sà-
ledes som det var det i kong Mong-
kuts dage med en dermecl fplgende
flytten omkring med folk, skiftende
solidaritet og vekslende magtalliancer.
En ting, der kan bringe udenlandske
forrctningsfolk eller deltagere i in-
tcrnationale bistandsprogrammer til
dcsperationens rand. Hvad der er mu-
ligt den ene dag, kan ikke gennem-
fgres den ncste; en embedsmand, der
kunne hialpe med en sag i forrige
màned, har pludsclig mistet sine kon-
takter og kan ikke hielpe c.en mere
osv. Det er stadigvek ogsÀ normalt,
at man betragtcr udflrelsen af en lidt
vanskelig administrativ handling el-
ler ekspedition som cn personlig tie-
neste, sofn man forventer kompensa-
tion for, ligesom man i kongedPm-
mets tid ansà en embedsmand for at
vcre en dkonomisk ressource i sig
selv, som man var fri til at udnyttc
inden for vide grenser. Det er det,
man pA dansk kalder korruPtion med
et nedsenende og ikke helt dckkcn-
de ord.

, I det politiske liv har man et parti-
system, hemmelige afstemninger og en
folkevalgt forsamling. Den reelle
magt i landet ligger imidlertid hos
militeret og politiet, uden hvis sam-
arbejde ingen regering kan holde sig
siddende. Partierne afviger kun gan'
ske lidt fra hinandcn i deres program-
nrcr og fungerer fprst og fremmest
som det organisatoriske apparat om-
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kring de forskellige politiske topskik-
kelser, der bruger dem til at opbygge
deres fplge af tilhcngere og klienter.
En manti, dcr er kommct dl magten,
giver den ikke godvilligt fra sig, og
det er der dybest set heller ingen, der
forventer han vil glre. Regeringsskif-
tcr sker ved kup, ikke ved folkeaf-
stcmning, og skulle et valg tegne til
at gà magthaverne imod, gribes dcr
til hensynslls valgsvindcl. I dette spil
er landsbybefolkningen ligc sà passiv,
som den var i sit forhold til konge-
magten; man giver sin stemme, ikkc
som et bidrag til formningen af den
g>litiske k'slutningsproces, mcn som
en tjenestc, rú^n g;ór cn lokal leder,
som si igen er klient og stcmmcind-
samler for den kanclidat, mao stcm-
mcr pà.

Det er et nedslàende billcde, dcr
her er blevet tegnct af de politiske
forhold i Thailand, iscr nir rnan ta-
ger i bctragtning, at lignende tilstan-
de er de normale i langt de fleste ud-
viklingslande, og at Thailand i sam-
menligning med sà mange andre om-
ràder faktisk fungerer ganske stràlen-
de. Der cr imidlertid intet vundet ved
at lukkc pinene for realitcter, de vitre
sig nok sà barske, og skal vi komme
nogen vegne, er dct absolut nldven-
di-gt, at man fàr disse forhold udfor-
sket samfundsvidenskabeligt, sàledes
at man i fgrste rekke kan fà et over-
blik over, hvilke mekanismer det er,
der er virksomme, og dernast kan fà
lagt demokrati-begrebet under lup,
finde ud af hvilke forudsetninger det
hviler pà, og hvordan de i givet fald
kan tilvejebringes - og skulle dette
ikke umi.ldclbart vrre muligt, sà at
finde frcm til acccptable og konstruk-
t ive al tcrnat ivcr .

Filosoffen og rldgardisten
Dc-n vestlige vcrJcns billede af Kina
vckslcr fra ct af dcn Lr"stfcrdile
havc og. bambuslun,lcn mcd dcn g.À_
lc, skaldctle filosof stàende pl et
klippcfrr.mspring, som vcrr.le? ud

r nìod (fcr-sroî(. intct opfyltlt af tàgcr,
t r l .  cr .  at  p lakatagt i r  skarphcd med
rab(.n(lc. un.rlc rcvoltrtion;r:rc med rpJc
armbin.J, 

.drprrendc hgjrtalcrc og fly-
vende rlde fancr. Dci er i saÀdhcd
to strrkt konrrasrerende billedcr, som

, fiScr- n()Éict onl, at storc lorantlringer
har fundct  srcd.  Dc indbyder bàde' t i t
spprgsmàl og forslg pà at besvare' rllssc splrgsmel. Hvordan kan ct sarn-
fund pà sà kort tid svingc mellcm to
sàtlanne yderlighctlcr? llvordan er det
muligt, at menncskcr, hvis hele sam-
f Lrndsirlcologi fprhcn kredsec.le om-' kring tanker om harmoni og konti-
nuitct, nu syncs besat af en rus af
kamplyst  o1;  v i l jc  t i l  forandr ing? Dis-

i sc. .spllrgsmàl mà ikkc alene tage sigte
pà situarionen i dagens kincsiske fól-
kcrepublik, mcn ogsà pà Kinas tra,Ji-
t ioncl le samf und,  pà dct  k incsiske
samfund pà pcn Taiwan og pà de ki-
nesiske emigrantcnklavcr.  i  Malaya,
Singaporc, Thailand, U.S.A. og andre
stcdcr vcrdcn over.

.. 
-De fplgcnde sidcr kan selvfglgelig

ikke give nogcn udtlmm"nd. îortial
ring pà alle disse mcger omfattcnde
spprgsmil. O;1 man kan ikkc alene
undskyklc s ig mcd, at  den afgivne
plads ikke slir til. Dcn sociolo,giske
Iorsknin.g af Kina bcfindcr sig lem-
lig cndnu i svpb, og vore kundskaber

Verdcns Folkcslag. .i

pà omràdct savner sàvcl brcdde som
dybdc. Store delc af Kina cr sradig-
v:r:k hviclc plcrtcr pi .lct ernograliskc.
kort-

Kinas geografi

Kina cr et bjergrigt land. Kc.lcr af
brcrge og hpjslcttcr og platcauer drk-
kcr  l i re femrcJcle af  ar<alet .  Dcn s i . l .
ste fcmtedel udglrcs af slencland _
vefd(jns stlrsre og tartcst befolkc.le
lavlandc. .  Dcn pol i t iske enhcd,  som
udgpr Den kinesiske Folkcrcpublik,
har. et arc-al p-à 9,6 million., É-i 

"Ser lnddclr  i  2 l  provinscr,  fcm auro_
nome regioner og to frie bysamfun.l,
fe.krîg oS Shanghai. Man stpdcr fra
trd til anden pà u.drrykket ,det ydrc
^,_lnar, hvtlket sedvanligvis svarcr til
Mongoliet, Sinkiang og Tibet. À{an-
c,huricr er nu i dcn grad indJragct i
<1c'n cacntlige kincsiske sfarc, ai dcr
iffrc ka1 regnes mcd til ,d1.1 y.11..
Kina.. Her skal vi fprst og fremmcst
Int(rcssere os for dct cgcntligc Kina.
. l-)er- er mange forskelligc màdcr,
hvorpi man kan inddele kinu g"o-
grafisk. En relativ fornuftig màdel og
som dertil er hensigtsmcriig i d..nné
sammcnhang, er mcllcm odct nord-
l igc Kina.  oB , r ìet  sydl ige Kina. .
Kwcnlyn-bjergene adskiller-d ú t1rrc,
kpligcrc nor,l, hvor hvede og hirsc ri
dc vascntlige af!:rerlcr, fra .lct var-
mcre, fugtige syd, hvor risc-n hclr do-
mincrcr. Det nordligc omràdc har i
ct hisrorisk pcrspektiv altid varct a[
central bctydning og hiemstcdct for
sofistisk kulturcl virksomhed, -"r".^:,
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