Kinaturen i november 1998

Fra Zoo fortsatte vi til Sommerpaladset.
Desværre var det også efterår i Kina, så lotusblomsterne blomstrede ikke.

Vi stardede fra Kastrup lufthavn kl. 16.00 og ankom
til Beijing lufthavn tidlig om morgenen den 13. november 1998.

Vi kørte straks ud til Beijing Zoologiske have for at se
national
Vi kørteklenodierne:
straks ud tilpanda-bjørnene.
Beijing
Resten af haven var de ikke så interesserede i at vise
frem.
Haven for Glæde og
Harmoni. En kopi af en
klassisk lotusdamhave
fra Wuxi-diskriktet

De kinesiske løver er et fast
indslag overalt i Kina.’
De fleste af Sommerpaladsets
bygninger have flotte loftsmalerier
Forskellige kejserlige bygninger
inde i Sommerpaladset - eller
Haven for Dyrket Harmoni, som
det heder på kinesisk.
Deheyuan Teatret.
Teatret blev bygget til kerserinde Cixi på hendes 60 års fødselsdag. Bygninge er 21 meter
høj og det største antikke teater
i Kina.

Kunming Søen dækker en fjerdedel af det samlede areal af Sommerpaladsets 30 km2.

Søen er kunstig anlagt og udgravet af kineserne
i 1888. Den er en kopi af Vestsøen ved Hangzhou.
vestsøen skal vi sejle på senere på turen.
Kejserinde Cixi var
ikke søstærk, men
en båd skulle der til.
Derfor byggede hun
Marmorbåden, hvor
hun kunne drikke te
og nyde udsigten
over søen uden at
blive søsyg.

Den lange Koridor - 728
meter og forsynet med
over 8000 malerier
Vi spiste vores første kinesiske måltid i en restaurent
inde i Sommerpaladset.

Første nat boede vi på Tiantan Hotel Beijing.
Morgenmad: Morgenmad er vestlig og serveres for
det meste som buffet med bacon, æg, brød, smør,
marmelade, juice, kaffe og the.
Morgentrafik i Beijing.
Der var mange gående
og mange på cykler. Alt
kunne transporteres på
deres specielle 3-hjulede ladcykler. Vi så en,
der kom med 6 køleskabe
og en der havde 2 sofaer
på ladet.
I Kina har cyklerne
ingen lys på, så det var
med at se sig godt for
om aftenen.

Øverst ser vi en lille
familie på vej til
markedet med de
ting, de havde at sælge. Fatter cyklede med mor,
barn og handelsvarer på ladet.
Lige bortset fra nedfaldne blade, var her rent og
pænt. Ingen affald lå og flød. Det blev straks fejet
op. Beijing var ren og pæn, men meget støvet og
grå p.g.a. den nærliggende Gobi ørken.

På vej til Den forbudte By så vi disse kinesere, der var
på fisketur i en af kanalerne uden om Den Forbudte
By.
Kineserne kalder Den Forbudte By: “The palace Museum.”

Søndag morgen begyndte i Den Forbudte By ved
indgangen til Den Himmelske Freds Port.

Det var her Mao i 1949 udråbte den Kinesiske Folke
Republik.
TV. kort over Den Forbudte By.
TH. Kejsertrappen, lavet af é stykke marmor.

Her går vi igennem Den Himmelske Freds Port og ind
til Kejserpaladset. Den Forbudte By er omgivet af en
10 meter høj mur og 50 meter bred voldgrav. Det var
forbudt almindelige dødelige at komme ind. Der er
godt 9.000 værelser derinde og der har boet op til
10.000 mennesker, heriblandt 3.000 eunukker, samt
tjenestepiger og konkubiner. Byen er på 72 hektar.

De fleste tage har
figurer, hvis formål er
at holde onde ånder
væk.

Øverst: Hele rejseholdet samlet foran Den Højeste
Harmonis Palads.
Nedenunder: Interior fra tronsalen
Forgyldte kar, der i gamle
dage indeholdt vand til
brandslukning. Guldet er
tildels skrabt af af udenlandske soldater under
forskellige besættelser.

Vi kørte med nattoget
fra Bejing til Shanghai, hvortil vi ankom
næste morgen. Efter
morgenmaden fortsatte vi med bus til

Her er vi ved Himlens
Tempel, som befinder sig i
en 270 hektar stor park ind
midt i Bejing.
Herinde er også en gammel cypres: Drage træet.

Zhouzhuang, byen,
derkaldes Østens Venedig.
På vej dertil mødte vi en
kineser, der solgte sukkerrør.

Vi besøgte et museum,
der var indrettet i et
hus, der havde tilhørt
en meget rig købmand.

Efter frokost sejlede vi på Den Store Kanal, der er
gravet fra Suzhou til Shanghai.

Vi spiste frokost på den
lokale restaurent.
De fleste både var
lavet af jernbeton
og havde en meget
larmende moter.

Dagen efter besøgte vi
Fiskerens have i Suzhou

Fra denne pavillion kunn man sidde og se fuldmånen tre steder: på himlen, i vandet og igen i
spejlet. (øverst tv.)
En kinesisk have skal bestå af: Vand,sten, planter
og noget fra litteraturen/poesien.

Dette indgangsparti inde
midt i haven undgik rødgardisternes hærgen under
Mao. Man havde hængt et
banner med Mao-slagord
op omkring den, da gardisterne hærgede byen.

På egen hånd i Suzhou. Der var mange cykler!

Senere samme dag var vi på besøg i silkespinderri.

Vi besøgte den gamle byport, der er ca. 2000 år
gammel.

Vi så, hvordan de samlede silketrådene op og spand
dem samme. Til slut overværede vi et “silkemodeshow”

Næste dag kørte vi mod Hangzhou. Vi stoppede ved
en “kro” og fik serveret lokal the. Her blev vi også
præsenteret for et offentlig toilet!
Her ses dametoilettet.
Muren er ca. 1 meter
høj, så man kan snildt
se, hvad naboen “laver”.
På hug, med direkte fald
ned i en gennemgående
kanal!

Bag byporten var der markedsplads. Nogel kinesiske sælgere havde opdaget at vi havde danske
1 kr. med hul i og så blev vi nærmest overfaldet
med små ting, de ville bytte med. I den handel
byttede Karen sig til 4 små træ-ænder.
Mønter med hul i er lykkemønter i Kina.

Plukning af morbærblade til silkesommerfuglelarverne.

Der var hængt fint
banner op, da vi ankom til vores hotel i
Hangzhou.

Senere på dagen besøgte vi Dragebrønds tegården, hvor vi fik gennemgået te-plukningen af
denne te-jomfru !! og smagte på den grønne te.
På besøg i byens hospital. Her foregår der
akkupunktur og massage i fuld offentlighed. Vi besøgte også hospitalets apotek. Her ses Karen med en uge-pakke, der
kunne kurere et eller andet.

Sejltur på Vestsøen, den der er kopieret i Bejing.

Budist templet Lingyin.
Klostret for de Skjulte
Sjæle i området Bjerget
som fløj hertil Fra Det
Fjerne.

På tur i en rickhaw - en cykel taxa til en handelsgade med bl. a silkemarked.

Så er vi på vej retur til Shanghai og stoppede lige
op ved dette vejkkryds med en købmand.
Turen var beregnet til 3-4 timer men kom, p.g.a.
megen trafik til at tage 6 timer:

Vores værelse i Shanghai lå
på 22. etage, så der var god
udsigt ud over byen.

Frokost i en restaurent i
Shanghais radiotårn.

Til akrobatik-forestilling.

Vi var også en tur inde i Shanghais gamle marked i
den gamle bydel.
Karen fejrede sin fødselsdag i Radiotårnet i
Shanghai,

Kinesisk morgengymnastik foran hotellet.

muren - vi har gledet!!

Vi fløj tilbage til Bejing,
hvor der desværre var
blevet vinter.
Vi besøgte derfor Den
Kinesiske Mur i snestorm
og frostvejr.
Vi har ikke gået på

Efter turen på muren besøgte vi de lige så kolde
Minggrave, men det gav jo mulighed for at fotografere kinesiske paladser med sne.

Efter Ming-gravene besøgte vi en cloissonné fabrik

Næste dag rejset vi igen hjem til Danmark.

