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D
ONGGUAN – Svejselugten 
hænger tungt i de store 
fabrikshaller, hvor ørepropper 
må holde maskinstøjen ude. 
Overalt vrimler det med me-
talarbejdere i blå uniformer, 

hjelme og åndedrætsværn. Vi er på Mærsks 
containerfabrik i Sydkina.

I en hastig samlebåndsproces presser, skærer og 
svejser arbejderne tonstunge stålruller til contai-
ner efter container. En anden gruppe indlægger 
trægulve i metalkassen, før et hold malere giver 
de nøgne kasser et lag tyk, grå maling. Til sidst 
påmales virksomhedens syvtakkede stjernelogo. 
Endelig får kassen sin unikke kode, der fungerer 
som et globalt cpr-nummer. Den færdige contai-
ner køres ud af fabrikken og placeres i stakken 
med hundredvis af andre kasser. Herfra vil den 
blive hentet af kunder fra områdets fabrikker, 
som vil fylde den med varer af enhver slags. Snart 
vil den cirkulere verden rundt på skibe, lastbiler 
og tog, inden den en dag falder i havet fra et 
overlastet skibsdæk, ruster op eller anvendes som 
autentisk element i et kontorbyggeri i Østlondon.

Det er den globale økonomi, vi iført høreværn 
og sikkerhedsveste står og betragter i en fabrikshal 
på den anden side af kloden. En økonomi, der ofte 
virker helt abstrakt i medierne. Her taler velklædte 
analytikere i sløjfer om derivater og swap-optioner; 
verdensøkonomien fremstår lige så luftig som præ-
stens latinske må have lydt i middelalderbøndernes 
ører. Man skulle næsten tro, at økonomi udeluk-
kende finder sted i lukkede kredsløb mellem 
computere på verdens børser. 

Men selv om en større og større del af den 
verdenshandel afhænger af computere, skal alt 
lige fra løbesko til havemøbler fortsat trans-
porteres fra fabrik til forbrugere – i containere. 
Containertransporten er verdenshandelens 
arterie. Den kan gøre os klogere på den globale 
økonomi, mange har opgivet at forstå.

Morten Høstrup er en af dem, der ofte tænker 
på containernes betydning. Han er vicechef på 
containerfabrikken, og han fletter ivrigt sine 
fingre foran maven, mens han taler.

»De fleste af vores containere sælges til kunder 
her i det sydlige Kina, som fylder dem med varer 
og eksporterer dem,« siger han.

Hver dag producerer fabrikkens 2.600 ansatte 
hundredvis af containere, der hurtigt suges op i 
det kredsløb, som verdens produktion og forbrug 
afhænger af. Morten Høstrup bor i området med 
sin kinesiske kone. Som han svinger om sig med 
instrukser på et gedigent mandarin, er det svært at 
forestille sig, at han i årevis var jord- og betonarbej-
der i Sønderjylland. Men containeren har formet 
hans tilværelse, som den har gjort det for resten af 
Kina.

Den kedelige og simple metalkasse har skabt en 
billig og effektiv transport af varer. Den har fået 
verdenshandelen til at eksplodere og samtidig gjort 
det muligt for firmaer at flytte produktionen der-
hen, hvor omkostningerne er lavest. Eksempelvis 
Kina, hvis ledere tidligt oprettede særlige økono-
miske zoner for at tiltrække udenlandske inve-
steringer. Formand Mao sagde, at politisk magt 
vokser ud af et geværløb; den industrielle magt 
vokser ud af containeren. Den har skabt sydkinesi-
ske vækstrater, som Europa kun kan fantasere om.

Samtidig har den simple metalkasse forgyldt de 
virksomheder, der tidligt forstod, at billig transport 

ville ændre verdens gang. Et af dem er Mærsk, ver-
dens største containerrederi, der transporterer hver 
sjette af verdens containere på sin handelsflåde.

»Made in China« er for længst blevet en fast del 
af vores sprog, men vi tænker sjældent på varernes 
rejse fra fabrik til butik. Containeren er overset, 
men uden en billig og effektiv transport kunne 
globaliseringen ikke finde sted. Derfor står vi her 
på containerfabrikken med Morten Høstrup, der 
med få bemærkninger gør sin sekretær opmærk-
som på, at vi mangler småkager.

Perleflodsdeltaet
Containerfabrikken ligger på et stykke jord, der 
for ti år siden var en stor bananplantage. Vi når 
frem takket være en kinesisk chauffør i guldfar-
vet kondijakke, der i timevis kører os gennem 
et tilsmogget byområde. Undervejs passerer vi 
skiftevis fabrikker, boligblokke og byggetomter 
med affald. 

Området synes at fortsætte i en uendelig-
hed. Kun en sjælden stribe grønt vidner om, at 
lokalbefolkningen for få år siden var bønder. 
Overalt har rækker af brunlige fabriksbygninger 
sat billboards op, hvor skrifttegn reklamerer for 
sprogundervisning til områdets mange migrant-
arbejdere fra Kinas fjerne landdistrikter, der taler 
med lokal dialekt. 

»Dette er det mest intense fabriksområde, der 
overhovedet findes,« siger Morten Høstrup med 
et smil, der viser rummet mellem fortænderne. 
Fabrikken ligger i Kinas Perleflodsdelta, der er 
det største industriområde i historien. På en bid 
jord på størrelse med Jylland bor 120 millioner 
kinesere. Mange arbejder på områdets 200.000 
fabrikker. Millioner af ton forbrugsvarer som 
iPhones, engangslightere og legetøj forlader 
daglig fabrikkernes samlebånd og afskibes til hele 
verden i containere som dem, der produceres af 
Høstrups ansatte.

»Før var vi en kæmpe fabrik i et øde område. 
Nu er vi bare meget små,« forklarer Morten 
Høstrup og peger på naboen, papirfabrikken 
Nine Dragons, der er ejet af Zhang Yin, som ind-

til 2009 var Kinas rigeste kvinde, med en større 
formue end Oprah Winfrey. 

I takt med at klodens industrielle tyngdepunkt 
er flyttet fra Vest til Øst, har Perleflodsdeltaet 
ændret sig. Bevæger man sig rundt i industriom-
rådet, mærker man smoggen kradse i næsen og 
skærme for sollyset. Det er her, rejsende fra Hong 
Kong kan tage på forureningsturisme. Her kan 
man se lokale, der i farlige dampe lever af at om-
smelte indmad fra computere og sælge det videre. 
Her hjuler gamle mænd med sivhatte rundt på 
rustne cykler på vej til fabrikken.

Megaby uden grænser
Engang bestod regionen primært af rismarker og 
små fiskerbyer. Efter at kommunistpartiet gjorde 
det til en særlig økonomisk zone, har udenland-
ske investorer haft direkte adgang til et reservoir 
af billig arbejdskraft, der strømmede til regionen 
fra hele Kina. I dag er området blandt de mest 
tætbefolkede og forurenede på kloden. Byer, 
forstæder og industrikvarterer er vokset sam-
men til én megaby, hvor beboelse, fabrikker og 
butiksområder afløser hinanden. Uden centrum 
og uden grænser, indhyllet i en grå dis fra fabrik-
kerne og de mange kulkraftværker.

Denne udvikling optager arkitekten Stefan Al 
fra Hong Kong University, der for nylig udgav 
en bog om levevilkårene for Perleflodsdeltaets 
industriarbejdere.

Hvor produktion og forbrug i fortidens byer 
lå side om side, er produktionen i dag flyttet til 
områder, hvor arbejdskraft og jord er billig og 
miljøkravene lave. I denne proces spiller contai-
neren en vigtig rolle, forklarer Stefan Al. 

»Under tidligere tiders produktion foregik alle 
led af produktionen på fabrikken. I dag er led i 
produktionskæden blevet eksporteret til andre 
dele af verden ved hjælp af billig skibstransport. 
Her er containeren afgørende. Den har omdannet 
den måde, hvorpå vi organiserer vores samfund og 
byer, og måden vi producerer på,« siger han. 

Containeren har gjort det nemt for firmaer 
at producere varerne i Kina og sælge dem i 
resten af verden. Den har været med til at gøre 
Perleflodsdeltaet til stedet, som unge fra hele Kina 
søger imod for at udleve drømmen om beskæf-
tigelse og rigdom. En drøm, der er stærkere end 
bekymringen for syreregn og lungekræft.

»I den fordistiske produktion var grundideen, 
at fabriksarbejderen i sidste ende kunne tjene 
nok til selv at eje en Ford. Dette er ikke tilfældet 
under den postfordistiske produktion. Det er højst 
usandsynligt, at en kvinde på en kinesisk iPhone-
fabrik selv får råd til at købe telefonen,« siger 
Stefan Al.

Grillbaren
Kantet ind mellem to uoplyste gyder ligger 
grillbaren Bruce Lee. Her sidder Fang Ying i sin 
blårøde firmatrøje og spiser hønsefodssuppe. 
Hun kommer direkte fra jobbet.

Som millioner af andre migrantarbejdere 
flyttede hun hertil fra den landsby i det nord-
lige Kina, hvor hun voksede op. Efter at 0hun 
dumpede til sin skoleeksamen, valgte hun sam-
lebåndets vej. Siden 2001 har Fang Ying arbejdet 
på en lang række fabrikker med blandt andet at 
producere skærme til mobiltelefoner.

»Lige da jeg var flyttet til byen, var jeg meget 
nysgerrig, men efterhånden fandt jeg ud af, at 
byen er grusom,« siger hun lavmælt hen over 
lyden af en generators summen.

Dengang bød hendes job på 11 timers ar-
bejdsdage – ofte uden pauser. Hun måtte spise 
sin frokost ved samlebåndet. I dag er Fang Ying 
i midttrediverne og arbejder 60 timer om ugen 
med at pakke tøj til en onlinebutik. Sko på én 
hylde, trøjer på en anden og jakker på den tredje. 
På trods af de lange arbejdsdage giver hendes 
månedsløn på 1.800 kroner blot råd til at besøge 
hendes fødeby hvert andet år. 

Fang Ying sidder ret på stolen og kigger lige 
frem for sig. Blot antydningen af papirtynde smi-
lerynker viser sig på hendes kinder, når hun taler 
om sin fritid. Et par busstop fra hendes lejlighed 
ligger en park, hvor hun tit går ture og skriver 
dagbog. Ikke for at blive glad, men for at huske 
sig selv på, hvordan byen har forandret hende:

»Jeg kan godt føle mig naiv, når jeg læser i min 
dagbog, fra da jeg først kom til byen.«

Fang Ying lever som mange af Perleflods-
deltaets migrantarbejdere, der er stuvet sammen 
på sovesale og lejligheder, hvor otte personer kan 
dele et værelse på 30 kvadratmeter. Da industria-
liseringen tog fart, manglede regionen boliger 
til arbejderne. Siden har nye fabrikker bygget 
lejlighedskomplekser til de ansatte. Flere af 
fabriksområderne er i praksis byer med hundred-
tusinder af indbyggere, med egne radiokanaler og 
brandstationer.

Den første tid i byen undgår Fang Ying helst at 
tale om. Den by, hun kom fra, manglede ikke ar-
bejdspladser, og hun var ikke tvunget til at flytte 
hertil. Men dengang så hun for sig, at tilværelsen 
kunne få et løft her. I dag drømmer hun om at 
flytte helt væk fra Perleflodsdeltaet og åbne et 
bageri i sin fødeby.

»Her er forurenet. Vandet i floden har altid 
været beskidt.«

Liú Jìan Fei er også tilflytter fra det nordlige 
Kina. Men modsat Fang Ying har han ikke 
tænkt sig at flytte tilbage. 

Vi møder ham i verdens største storcenter New 
South China Mall, der som en nærmest men-
nesketom temapark vidner om finanskrisens 
aftryk på Perleflodsdeltaets produktion. For 
selv om eksport har ledt Kinas vækst, og denne 
region har stået for en tredjedel af væksten, er 
Perleflodsdeltaets fabrikker lukket i tusindvis og 
flyttet længere ind i Kina eller til Thailand, hvor 
lønnen er lavere. Ideen om en kinesisk mid-
delklasse i Perleflodsdeltaet har vist sig svær at 
realisere, og de monumenter for forbrug, der blev 
bygget inden finanskrisen, står i dag forladte.

Det bekymrer dog ikke Liú Jìan Fei i nogen 
større grad. I New South China Mall har han i 
nogle år drevet en bar med julekugler og mi-
niaturemotorcykler hængende fra loftet. Som 
han sidder med strithår og en stram polo, der 
er spændt ud ud over en lille mave, tror han på, 
at regionen vil bevæge sig ud af finanskrisens 
skygge. 

For han har før set regionen forandre sig 
radikalt. For ti år siden var den Kinas centrale 
leverandør af porno og prostitution. Det er den 
også i dag. Men der er alligevel sket store ting. 
Selv er han gået fra at bestyre en natklub med 
strip til i dag at importere franske vine. 

»For ti år siden var det hele meget industrielt. 
Også dansene. Det var mere fysisk. I dag har 
byen flere luksushoteller end nogen andre byer 
i Kina,« siger Liú Jìan Fei med en vis stolthed i 
stemmen. Han retter på sin guldkæde. 

»Folks behov skifter, når byen forandrer sig. I 
dag er det en af Kinas rigeste byer, men folk går 

ikke længere på natklub for at networke. Nu kan 
de godt tage på en bar.«

Selvbevidste arbejdere
Containeriseringen har været en vigtig faktor 
i Kinas økonomiske boom. Men dermed er 
den også en indirekte årsag til, at landet i dag 
står med mange af de samme problemer, som 
Vesteuropa havde under sin industrialisering. En 
massiv folkevandring fra land til by, farligt og 
underbetalt arbejde, usunde boligforhold, dårlig 
infrastruktur, enorme miljøproblemer og en 
industriel arbejderklasse, der bliver stadig mere 
selvbevidst.

Daglig demonstrerer kinesiske arbejdere for 
bedre forhold, og ofte har de held til at opnå 
indrømmelser fra arbejdsgivere og myndigheder. 
Maersk Container Industry Dongguan, MCID, 
oplevede i 2008 voldsomme strejker blandt de 
ansatte, efter at en arbejder havde fået tæsk af 
fabrikkens vagtværn for at springe over i kanti-
nekøen. En konfrontation, der udløste lang tids 
opsparet frustration og førte til, at kontorer blev 
raseret. De følgende år beskrev danske medier 
en række kritisable forhold på fabrikken som 
for eksempel, at fabrikken fyrede ansatte med 
arbejdsskader. Andre ansatte udtalte, at de følte 
sig presset til at bestikke deres mellemledere med 
gaver og middage, ligesom de ansatte skulle øve 
skriftlig selvkritik, hvis de begik fejl. Den Hong 
Kong-baserede NGO Globalization Monitor var 
med til at sætte kritisk fokus på forholdene på 
MCID. Organisationen ledes af May Wong, en 
ældre energisk kvinde, der siden sine studieår har 
kæmpet for kinesiske arbejderes rettigheder.

»Vi talte med en lang række arbejdere på 
MCID og lavede en liste med 60 personer, der 
var blevet behandlet dårligt, selv om det ikke var 
alle, der ville stå offentligt frem. I starten optrådte 
Mærsk arrogant, men til sidst holdt vi et møde 
med deres ledelse,« siger hun, da vi møder hende 
på hendes plakatklædte aktivistkontor i Hong 
Kong. I dag er det hendes indtryk, at Mærsk har 
gjort en indsats for at rette op på problemerne.

På en fastfoodrestaurant i Perleflodsdeltaet mø-
der vi en tidligere ansat på MCID. Han har sta-
dig god kontakt med sine tidligere kolleger, som 
han fortæller har oplevet mærkbare forbedringer i 
løn- og arbejdsvilkår siden strejkerne i 2008.

»Særligt det, at man gik fra en seks- til en 
femdages arbejdsuge har været en forbedring, 
og samtidig er sikkerheden blevet forbedret,« 
pointerer den tidligere ansatte, der ønsker at være 
anonym.

Efter at Morten Høstrup har vist os container-
produktionen på MCID, spørger vi om fabrik-
kens arbejdsforhold.

»Det er rigtigt, at der var strejker i 2008. Men 
der var også nogle ting, vi kunne gøre bedre,« 
siger han og tilføjer, at der siden er kommet en 
demokratisk valgt fagforening på fabrikken. Man 
har også fået et eksternt firma til at undersøge, 
hvad arbejderne mener om lønnen, arbejdsfor-
holdene og indkvarteringen. Undersøgelsen viste 
ifølge Morten Høstrup tilfredshed blandt langt 
de fleste medarbejdere:

»Det, der skete dengang, skyldtes ikke uvilje fra 
nogen sider, men hånden på hjertet var der nogle 
ting, vi skulle have gjort bedre som virksomhed. 
Men vi har ikke siden dengang haft optræk til 
ballade. For os er det fortid i den forstand, at vi 
har lært af vores fejl, løst problemerne og bevæget 
os fremad.«  

Containerindustri 

En lavpraktisk og undselig stålkasse har 
revolutioneret den globale arbejdsdeling og 
dermed den økonomiske verdensorden. De 
næste uger rejser Weekendavisen med 
containere fra Kinas enorme industriområde 
over havet til bystaten Singapore, hvis velstand 
i mange år har baseret sig på de anonyme 
bokse. Rejsen ender på Lolland, hvor tolderne 
kæmper tappert for at kontrollere containerne.

Byerne i det sydkinesiske perleflodsdelta er på få år vokset sammen til en stor urban zone, der har fortrængt rismarker, plantager og fiskerlandsbyer. Hvor Mærsks containerfabrik ligger, var før en bananplantage. FOTO: WAMSLER & JOHANNESEN

Arbejdsdeling. Verdens vigtigste produktionscenter ligger i Perleflodsdeltaet i det sydlige Kina. Containeren er nøglen til at forstå rismarkernes forvandling til en industriel zone, hvor 
120 millioner mennesker bor i en by på størrelse med Jylland.

Magten vokser ud af en metalkasse
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