
Ca. halvannen time utenfor Beijing ligger landsbyen Mutianyu under Den kinesiske mur. 
Her fi nner du Th e Schoolhouse, et hotell- og restaurantprosjekt basert på prinsippet om 
bærekraftig utvikling: Lokal arbeidskraft, lokalt produserte bygnings materialer som ikke 
forurenser, vannforbruk og kloakk som er miljømessig regulert, strømforbruket er mini-
mert gjennom valg av godt isolerte materialer, man har naturlig luftgjennomstrømming 
i stedet for airconditioning, osv. Maten som serveres er dyrket og produsert i nærheten og 
tilberedt på hotellets restaurant – mer kortreist mat er det vanskelig å fi nne. Og i tillegg til 
alt dette: Den kinesiske mur er rett ved og det er en stor opplevelse å bo her et par netter!

Muren og Th e Schoolhouse



Alle som kommer til Kina vil opp-
leve Den kinesiske mur. 

Under to timers kjøretur nord for 
Beijing ligger en spennende del av 
Muren nær landsbyen Mutianyu. 
Dette er en av de mest populære 
stedene, og grunnen er åpenbar; når 
man klatrer til topps – ”I climbed the 
Great Wall!” – (eller tar taubanen), 
er utsikten formidabel. I godt vær 
ser man  forskjellige deler av Muren 
slynge seg langs fj elltoppene, og man 
overveldes av å stå på dette utrolige 
byggverket og fornemme historiens 
sus.

Når man vanligvis besøker  Muren, 

reiser man fram og tilbake til Bei-
jing samme dag. Men som de første 
i  Europa kan vi nå tilby deg en helt 
annerledes og ny muropplevelse: 

Overnatting i Th e Schoolhouse!

”Th e Schoolhouse” er den tidligere 
grende skolen i landsbyen Mutian yu 
som var i drift inntil den ble slått 
sammen med andre skoler i Bohai-
området på tidlig 1990-tall. 

Bygningen sto forlatt og nedslitt fram 
til 2006, da ekteparet Liang Tang og 
Jim Spear, sammen med Julie Up-
ton-Wang og Peiming Wang, ble 
kontaktet av Mutianyus ordfører. 

De to amerikansk-kinesiske  parene 
hadde leid et weekendhus i området 
i fl ere år. Ordføreren spurte om ikke 
de kunne tenke seg å gjøre en innsats 
for lokalmiljøet?

Selv om ingen av dem er utdannede 
 arkitekter eller bygnings ingeniører, 
ga de seg i kast med å pusse opp 
grendeskolen. Og resultatet er intet 
mindre enn imponerende! 

I utgangspunktet tok de kontakt 
med lokale håndverkere som bisto 
under prosessen. Resultatet ble en 
bygning som hadde bevart sitt opp-
rinnelige preg, men som var forsiktig 
modernisert og innredet.

I dag er Th e Schoolhouse selve sen-
teret i prosjektet. Her er det restau-
rant og kontorer, og i en tilstøtende 
bygning har man laget et glassblåser-
verksted. 

Etter Th e Schoolhouse kom først 
Grandma’s Place og så stadig fl ere 
bygninger. Alle de renoverte husene 
har innlagt vann og toalett, moderne 
materialer er brukt sammen med 
de originale, tradisjonelle kinesiske  
bygningsdelene, og resultatet er en 
kombinasjon av lekre, kinesisk-vest-
lige hus. Målsettingen har hele tiden 
vært å ville bevare det originale og 
bare skifte ut der det er nødvendig. 

Nå, fi re år etter, har de kommet et 
stykke videre. Et LANGT stykke 
 videre!

Jim Spear som har ledet alt 
 renoverings- og moder niserings-
arbeidet, forteller: 





nedlagt teglstensfabrikk: Th e Brick-
yard. Her er det 16 rom som alle har 
nye halvannen etasjes høye vinduer 
med utsikt mot Muren. Dette stedet 
egner seg  ypperlig for konferanser, 
studieturer, gruppereiser o.l. og har 
et tilstøtende  hus med mulighet for 
servering fra åpen ild.

Jim fortsetter: 
-Alle våre hus har utsikt til Muren og 
har internetttilgang. Fem av husene 
har peis, og de aller fl este er i gang-
avstand til hovedhuset (Th e Schoolho-
use), med og bare 15 minutter unna 
begynner klatringen til Den kinesiske 
mur.

-Menyen som presenteres i Th e School-
house er en blanding av vestlig, italiensk 
og kinesisk, samt vinkart, god kaff e osv. 
I tillegg har vi to andre restauranter i 
området, Th e Road house, hvor opptil 
200 mennesker kan spise samtidig og 
hvor utendørsområdet gir 180 graders 
utsyn til Muren. Og bare 30 minutters 

-Vi har nå leid en rekke bygninger av 
landsbyboerne. Vi pusser opp og bygger 
om. Vi leier så huset for en viss periode 
(for eksempel ti-tyve år) og videreleier 
det ut til enten fastboende i Kina eller 
til besøkende turister. I tillegg til den 
årlige leiesummen får eieren også en 
prosentandel av utleiesummen. Når vi 
begynner arbeidet med å pusse opp et 
hus bruker vi lokalt ansatte, vi forsøker 
så langt som mulig å kjøpe materialer 
produsert i området, og maten vi ser-
verer våre kunder er både lokalt pro-
dusert og hjemmelagd fra bunnen av, 
sier Jim.

Til nå består prosjektet av i alt 11 
hus med til sammen 30 sove rom. 
I tillegg har man i år restaurert en 



gangavstand unna ligger restauranten 
Xiaolumian, hvor vi serverer hjem-
melagde nudler; - alt under ledelse av 
vår indiske kokk Randhir Singh, fort-
setter Jim.

Th e Schoolhouse-prosjektet ble 
i 2009 kåret til et av de fem beste 

hotellene i Kina av turoperatøren 
Wild China. De har også mottatt 
fi re ”grønne” stjerner av Eco Hotels 
of the World, og ble utvalgt som 
HICAP Best Sustain able (bærekraf-
tige) Community Development in 
Asia-Pacifi c for 2009. -Så godt som 
alle de ansatte i Th e Schoolhouse er 

fra nærområdet, vi benytter oss så 
langt som mulig av  lokale produkter, 
vi er meget øko logisk orientert, avfall 
sorteres, vann brukes målrettet og øko-
nomisk (det er f. eks. bare dusj, ikke 
badekar), maten vår er svært kortreist, 
osv., sier Jim Spear.

Og som ikke alt dette var nok: Som 
de aller første i Beijing har Jim & 
Co. etablert et glassblåserverksted 
– Schoolhouse Glass – hvor man 
kan komme inn og oppleve hvor-
dan de forskjellige gjenstandene 
blir laget: Vaser, glass, boller, tal-
lerkener, småfi gurer med mer. Hit 
kommer kinesiske og utenlandske 
glasskunstnere som arbeider i en 
kortere eller lengre periode, og du 
kan både se dem arbeide og kjøpe 
deres kunstverk. 

Vi reiser ut av hovedstaden og ankommer The School-
house til lunsj. Vi sjekker inn i et av de særpregete og 
komfortable husene, har ettermiddagen fri til å van-
dre omkring i området,  besøke glassblåseren, kanskje 
få et kurs i hvordan lage hjemmelagde nudler og spise 
en hyggelig middag.

Neste morgen spiser vi frokost og kan vandre oppo-
ver mot Muren før turistene fra sentrum ankommer. 
Her får vi mange timer til rådig het, til virkelig å ta inn-

over oss  dette fantastiske byggverket.  Vi skuer utover 
 dalen, vi ser Muren som slynger seg på fj elltoppene 
rundt, vi møter de lokale bøndene som fallbyr sine 
mange  varer, og vi har valget: nok en overnatting i dis-
se fl otte omgivelsene, eller å kjøre tilbake til Beijing.

For grupper og ved spesielle anledninger kan det mes-
te arrangeres ved The Schoolhouse. Her har det vært 
holdt bryllup, konserter, viktige middager, konferanser, 
m.m., – men også en kjærlighetsweekend for bare to....

Vi har gleden av å invitere deg til en uforglemmelig opplevelse! 

KinaReiser er stolte over å være den første europeiske representanten 
for The Schoolhouse, og vi er nå den norske agenten for  prosjektet. 

Les mer på www.theschoolhouseatmutianyu.com
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