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Kina 11–25 juli 2007 
Temaresor

11–12 Rydebäck–Köpenhamn–Beijing
16 Beijing–Xian
18   Xian–Guilin
20   Guilin–Hangzhou
22   Hangzhou– hanghai
25   Shanghai–Köpenhamn–Rydebäck



Vi började i Beijing, där vi utöver sevärdheter i staden 
tog oss ut till det vi kallar Den kinesiska muren.



Muren beräknas vara totalt ca 600 mil lång. Den började uppföras 
på 700-talet f. Kr och har sedan byggts på genom åren.





Traskande på muren 
befrämjar aptiten. Här 
förbereds servering av 

bland annat Pekinganka.





Utsikt över hutong-område och den allestädes närvarande smogen. 
Hutonger är äldre gränder mellan hus, ofta med innergårdar.



Cykeltaxi på väg att hämta kunder till hutong-rundtur.











Är detta månne kinaschack?



Lokala guiden Betty berättar 
medan vi bjuds på te i en av 
innergårdarna.



Besök i ett 
hutongkök.







Himmelska fridens torg i Beijing är 880 x 500 meter, och till största delen en öppen yta avsedd 
för militärparader. I bakgrunden Folkets stora sal, hemvist för nationalförsamlingen.



På torget utropade Mao Zedong 1949 Folkrepubliken Kina. Fyrtio år senare dödades här 
många människor när en demonstration för demokrati och frihet slogs ned med våld.



Vid torget och på andra sidan paradgatan Chang´an ligger ingången till det jättelika palatset 
Den förbjudna staden, så kallad eftersom ytterst få ägde tillträde dit under kejsartiden. 



Kinas diktator Mao Zedong (1893–1976) tronar över entrén till Förbjudna staden.



Palatset omfattar en yta av mer än 72 hektar och innehåller närmare 1 000 tempel.











Symbol för ett långt liv.



Pekingopera är en form av traditionell musikdramatik där pantomim, sång 
och recitativ blandas. Här pågår förberedelser inför kvällens föreställning.





På morgnarna samlas människor i parkerna för att utöva olika slags gymnastiska 
rörelser, ofta i långsam takt med tyngdpunkt på balans och smidighet.







Cloisonné är en gammal teknik för att dekorera metallföremål med färgat 
material som hålls på plats eller separeras av metallremsor eller tråd.







På ett sidenväveri 
framställs tavlor 

och mattor.







Beijings största park, 
Tiantanparken, 

innehåller bland annat 
Hallen för att bedja 

om goda skördar.



Inför 2008 års olympiska spel rengjordes och putsades alla historiska byggnader.



Blåsorkestrar ej tillåtna?



Vi lämnade Beijing och flög till den tidigare huvudstaden Xi’an. Från dess 
breda och 15 km långa stadsmur ser man ut över staden.







I närheten av Xi’an finns Terrakottaarmén med sina omkring 8 000 figurer i naturlig 
storlek vilka sedan 210 f. Kr. vaktat Kinas förste kejsares, Shi Huangdi, grav. 





Nära terrakottaarmén 
kan man också besöka 
en möbelindustri och 
vara med om en 
teceremoni.









Stora vildgåspagoden söder om Xián byggdes 652 e.Kr. 
för att förvara heliga buddistiska skrifter som munken 
Xuan Zang (ovan) tagit hem från Indien.



Även här var det varmt.



Av jade kan man göra smycken och mycket annat.









Xián blev en miljonstad under Tang-dynastin (618–907), och efter intagande av bl.a. 
dumplings (fyllda degknyten) kan man se en uppvisning av Tang-dansare.







Längre söderut och ett 50-tal mil nordost om Hongkong ligger Guilin, 
varifrån vi tog en åttamils båttur på floden Li.













Fiske med hjälp av skarvar.





Guiden Pia varnade oss för maten ombord, bl.a. med tanke på att disken sköljdes i flod- och 
kylvattnet från båten. Så vi nöjde oss med en öl och tog sedan lunch i Yangshou. 



Båtturen avslutades i 
Yangshou där vi studerade 
en kalligraf i arbete. 
Tillbaka i Guilin gick vi till 
matmarknaden.









Vi besökte även 
en pärlhandel.



Dissekering av pärlmussla.





Det blev ett inköp.



I Vassflöjtsgrottan utanför Guilin kan man gå 500 meter in i berget och se på stalagmiter och -titer. 
Om man inte drabbats av diarré och tvingats uppsöka en av de få västerländska sitt-toaletterna.



I en by i närheten av Guilin bor 
bonden Zhou och hans familj 
tillsammans med andra 
jordbrukare. Zhou visade oss 
runt i bostaden och byn.











Toaletterna fungerar som minikraftverk. De gaser som bildas vid nedbrytning 
av avföringen omvandlas till elektricitet – därav kabeln från hemlighuset.





På grund av att en även för människor skadlig fågelinfluensa grasserade hade 
byn en fågelvakt för att hindra fjäderfäna att komma nära oss besökare.











Här odlas majs, liksom givetvis ris.



Sedan riset skördats binds halmen ihop och används till foder.



Välkomna åter!



Från Guilin flög vi nordost till Hangzhou där vi 
bland annat besökte Ling Yin-templet.



I Ling Yin-templet finns Kinas 
största buddaskulptur i 
kamferträ, drygt 19 m hög.





Religiösa ceremonier.





En av Hangzhou-traktens viktigaste näringar är teodlingen.



För att få grönt te upphettas bladen efter skörd (för att hindra jäsning) och 
torkas sedan. För att få svart te låter man bladen jäsa innan de torkas.







Det är praktiskt med snurrande bordsskiva när det är många rätter. 
Vi åt nog inte av den fula fisken, men i övrigt smakade vi på allt.



Det är ju ändå bra att ölen är garanterat fri från formaldehyd.



Tillsammans med vännerna Lena och Lennart har vi här nått sista anhalten, 
Shanghai, med såväl äldre stadsdelar som det moderna Pudong.



Mycket människor i Shanghai (18 miljoner förutom förorterna) och ett 
myllrande gatuliv, som här på Nanjing-gatan med sina många affärer.









Senaste nytt.







Paus under brudpars-
fotografering.







Gammalt och nytt: bostäder och kontorshus.







Under 1909 hölls en konferens i Shanghai där tretton stater antog resolutioner om 
att begränsa opiumodlingen till medicinska ändamål och motverka opiumrökning.



Tempel med buddafigurer av jade.



I en silkesfabrik fick vi se hur man nystade upp silkeskokonger 
och spann silke. Ovan fjäril och ägg samt larver i silkeskokong.



”Än idag gamla spinnrocken spinner…” sjöng Johnny Bode en gång i tiden. 
Fast här spinns det silke och i betydligt mer industriell version.



Som exotisk turist får man ställa upp för fotografering.



I fjärran breder den moderna stadsdelen Pudong ut sig, där det 468 m 
höga Oriental Pearl Radio & Television Tower kan ses i smogen.





Bund är en berömd gata som sträcker sig i nord-sydlig riktning längs 
Huangpu-floden. Vid Bund ligger hotell, bankkontor och tidningshus.



Efter två veckor med kinesisk mat önskades omväxling. Så näst sista kvällen 
åt vi fin lax och läckra jätteräkor på en västerländsk restaurang.



Och därmed lämnar vi Mittens rike och dess folkmängdsmässigt största stad.
Foto: Anders Bjurström.



最後
Zuìhòu (Slut)

Foto © Ingemo & Charley Nilsson
(där ej annat anges)


