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Så nåede vi til Stockholm. Vejret er tørt, skyet og alligevel fik vi en flot 
indflyvning på grund af det specielle lys her mod øst klokken 5 om 
eftermiddagen  og kun en dag efter solhverv. 

Det hele begyndte med at vi fik kataloget fra 65 rejser ind ad døren med en rejse 
op ad Yangtze. Lone gik med til at lytte til teksten fra brochuren og da hun 
havde hørt om tilbuddet, synes hun det lød godt og spændende og det kunne hun 
godt tænke sig. Jeg ved at Lone altid skal have tilløb til den slags beslutninger, 
så da hun selv udtrykte ønsket fløj jeg til PC'en og reserverede to pladser. 

Kina stod ikke på vores ønskeseddel. Jeg har altid undgået rejser til lande med et 
regime der kontrollerer en som mistænkt i alle forhold. Sovjetunionen, fx. andre, 



og i blandt også Kina. Nu hvor beslutningen var taget, begyndte jeg at læse om 
landet øst for solen. Tom gav mig et eksemplar af Politikens Turen går til Kina, 
han har jo selv designet omslaget. Derudover lånte han mig en bog I Kina, af 
Arthur Miller og Inge Morath og de to bøger fortalte mig, at jeg faktisk ikke 
anede hvad Kina var, sådan udover at alle kinesere havde kort lunte, var klædt 
ens i grå lærredshabitter med bomuldskasket, kopierede alt fra vesten, leverede 
våben til Al-Qaeda og forbød deres borgere at få mere end et barn pr. ægtepar. 
Altsammen forkert og uforskammet over for verdens største rige, 1,3 milliarder 
kinesere i fuld udvikling og nu med verdens anden stærkeste økonomi. Et land 
meget forskelligt fra vores verden med en kultur, der er langt ældre og på mange 
måder langt overlegen vor egen. 

Men som sagt, nu befandt vi os i Stockholm på vej til nye eventyr.  

 
Selvfølgelig var der problemer med min bagage. Trods godt forberedt, ingen saks 
i toilet tasken, kun en lighter i håndtasken ingen aero-solflasker osv. Vi havde 
lige sat os på vore pladser i flyet i Kastrup, da jeg blev hentet ud igen, problemer 
med bagagen. Ud af flyet ned på jorden og hen til en truck, hvori min kuffert lå. 
Mine tobaksdåser havde givet anledning til mistanke om måske maling, der 
ikke må ligge i bagagen. Nå, jeg åbnede kufferten, så de kunne se, at det var 
tobak og ikke maling, men så havde jeg alligevel glemt en lighter i min 
pibetaske... shit. Tilbage i flyet kunne Lone ikke lade være at le... -hver gang,-  
sagde hun. 

Nå, vi var altså kommet godt til Stockholm og Lone fandt omgående en bar hvor 
man måtte ryge. To store fadøl, der var kun en størrelse, og så afsted til gate 17. 

Boeing 767, plads 22 h og j. Tålelig benplads, men vi måtte vente en god halv 
time før vi kom ombord.  
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Jeg har talt med guiden Karin Plesner og nogle fra gruppen. God kemi. 

Vi måtte vente i flyet en god time, da nogle passagerer fra en andet fly endnu 
ikke var kommet ombord. Men så kom vi på vej og fik snart serveret et godt 
måltid og med kinesisk rødvin til.  

Klokken er 02:30 dansk tid. Vi har fået et solidt morgenmåltid, for solidt, og 
skal snart til at lande i Beijing. 

Varmedis, tåge eller er det havgus, man kan i hvert fald ikke se mere end nogle få 
hundrede meter frem. Ærgerligt. Noget trætte, der er 6 timers forskel mellem 
Danmark og Beijing, så selvom klokken er 9:45 har vi kun sovet fire timer i nat. 
Det er varmt, 26 grader, 13 i Stock-holm og vi skal på udflugt. Bagagen afleveres 
i en parkeringsgarage, hvor den senere bliver hentet til check in i eftermiddag. Så 
op i en gammel bus og af sted til himlens tempel. 

Hvor der for få år siden ikke var andet end cykler i Beijings gader, er det nu 
sjældent at se en cykel. Opsvinget har gjort det muligt for de unge at få råd til 
bil, så nu er trafikken kaotisk på grund af de mange biler. Der var som sagt ikke 
meget at se i tågen men vi kørte omkring 50 km forbi lejlighedskomplekser 
overvejende højhuse i beskidt beton. Omsider nåede vi Himlens tempel, en 
skuffelse, jeg ventede at se raffineret kunst og det jeg så var teaterkulisser, selv 
om de var tusind år gamle. Det myldrede med kinesere og vi blev generet af ivrige 
gadehandlere. Ved ankomsten i lufthavnen mødte vi vor kinesiske guide. 65 
rejser arrangerer sådan en tur i tæt samarbejde med de kinesiske turistmyndig-
heder. Vi bliver proppet med kinesisk kultur ved hver sten vi møder, og det er ikke 
populært at stille spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares positivt. Det var 
derfor heller ikke ganske populært når Lone og jeg trak væk fra gruppen, for selv 
at opdage de fremmede rariteter, eller bruge tid på noget vi fandt mere interessant 
end ming og sing og årstal som vi alligevel har glemt om fem minutter. Gruppen 
kunne godt have været Bowlsklubben, som vi var ude at rejse med, og ligesom til 
bowls tror jeg vi også i denne gruppe trækker gennemsnitsalderen nedad.  

Ser man nærmere på loftdekorationer, søjler og skulpturer trænger alt til 
reparation og vedligeholdelse. Søjler er typisk bygget op af bjælke-staver, pudset 
med ler og malet. Figurer er groft forarbejdet uden finesse og minder meget om 
noget jeg selv kunne gøre efter ligeså godt. Betonen revner er beskidt og mangler 
puds, maling skaller af osv. Nej jeg blev noget skuffet, men allright, jeg stod ved 
himlens tempel i Beijing og så det enorme område, hvor kejserne i sin tid bad til 
himlen for en god høst. 

Men her er rent overalt. Lufthavnen, der bare er tre år gammel er uden pynt men 
effektiv. Fra 1. oktober og en uge frem fejrer kineserne årets største fest, og i den 
anledning er der pyntet overdådigt med blomster alle vegne. Tilbage i bykernen 
kom vi til et hotel, hvor vi spiste en rigtig udmærket buffet med det gode 
kinesiske øl til. 
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Det voldte lidt problemer at finde et vekselsted. Kun få i gruppen havde kinesiske 
penge, men banken tæt ved havde lukket og hotellet vekslede kun for 
overnattende gæster. Vi kørte til en anden bank der vekslede penge, men hvor er 
det omstændigt, pas, formular og stempel og dollars bliver drejet og vendt og 
gennemlyst flere gange, da det siges at falskmønterne herude i østen er særlig 
ferme til at eftergøre sedler. Nå, om vi venter ved banken eller i lufthavnen 
kommer vel ud på et, og nu sidder jeg i et Boeing 737/800 på vej ned gennem 
skyerne til landing i Wuhan og klokken er 18:30, og vi har stadig kun sovet i 
fire timer, fraset et lille blund under flyveturen. Det mørkner, og efter ankomst 
til hotellet er der næppe mange, der har lyst til andet end at se dyner. 

Vi steg ud i en tropisk sommernat, 25 grader varm luft palmer og mørke. 40 
minutter i bus for kinesere, ingen benplads til Holiday Inn, et højhus hotel hvor 
intet manglede. Dødtrætte og alligevel var klokken kun 20:30, så vi blev enige 
om at vente lidt med at gå i seng for hurtigt at finde dagrytmen.  

Over for hotellet, der ligger tæt ved floden, ligger et spændende 1futon lignende 
kvarter, her gik vi over og rundt imellem kineserne, der var i gang med 
aftensmaden, som spises på gaderne foran alle typer faldefærdige huse. Først nu 
var vi kommet til Kina, følte vi. 

 

 
 

De lavede forårsruller, nudler, kvalte høns og solgte ud. Et sted ville de gerne 
servere os en kold øl. I literflaske. Vi slog os sammen med Stig og Karen men 
snart slog også Jørgen og Karen sig ned ved vort bord. Endelig kom Maibritt og 
Jørgen, så det endte med et helt party. Betalingen blev en oplevelse for sig, men 
med fagter og hele den kinesiske families hjælp, endte vi med at betale lidt 
                                                           
1 Futon betyder landsby og er en lille samling småhuse omgivet af en mur. 
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rigeligt, nemlig 100 kroner for 6 liter øl og kineserne var mere end tilfredse med 
besøget. Så orkede vi heller ikke mere og 22:00 tørnede vi ind. 

24/09  

Morgenen er hyllet ind i en dis, der begrænser udsigten fra vor rote-rende 
restaurant her på 27. etage. Vi ser over mod skyskrabere og en helt Manhattan i 
centret af Kinas sjette største by Wuhan med 8 millioner indbyggere.  

Dagens udflugt til Kejser Zeng Hou Yi,s museum blev en god oplevelse. Først 
kørte vi gennem Wuhan ud til Mao's sommerresidens hvor vi på hjemturen så en 
perlefabrik med perler fra ferskvands-østers. Museet startede med en tilfældig 
udgravning hvor der efterhån-den dukkede en skat af bronzeklokker 
musikinstrumenter, våben og meget andet frem til at fylde det lille museum. I 
modsætning til Himlens Tempel i Beijing var disse genstande alle kunstfærdigt 
forarbejdet, fyldt med finesser som vidner om en utrolig veludviklet kultur. 
Fundet er dateret til at være fra 400 år før vor tidsregning. 

 

 
 

 5



 
Perlefabrikken derimod lignede et arrangeret udsalg af perler til turister, der ikke 
ved hvad tingene koster. 

Ferskvandsøsters rummer efter bare 4 år mere end 20 perler i forskel-lige farver, 
størrelse og kvalitet. De er derfor langt billigere end saltvandsperler, hvor der kun 
findes en perle pr. østers. I området ligger flere små perleindustrier og i floden, der 
også kaldes perleloden, er udstrakt rækker af net med østers.  

Trafikken er tæt i Wuhan, hvor kun få broer krydser floderne. Floden Han løber 
her ud i Yangtze. 

Da ingen var sultne efter gårdsdagens oplevelser, fik Lone Karin, vor guide, til at 
flytte aftensmiddagen fra i går, der var inklusiv, til frokosten i dag, der er 
eksklusiv, og således spare os for en diæt.  

Vi kørte tilbage til hotellet og fik kinesisk frokost, varieret men uden smag. Der 
var nu tid til at gå på shopping eller besøge Mao's sommer residens. Vi valgte at 
gå på shopping med Cristian og Karin, men vi nåede ikke længere end til det 
første ølsted uden for den store mall. Klokken halvfem kørte vi endelig mod 
skibet, men skulle igen have noget at spise først. Det foregik på en kinesisk 
folkerestaurant nær floden og skibet. Kinesisk mad, men bedre end det på 
hotellet.  

Endelig kom vi ombord på det kun fem år gamle Yangtze Angel et femstjernet 
krydstogtskib, hvor vi mener den ene stjerne er for meget. Kahytten på tredje dæk 
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udmærkede sig med sin lille balkon, hvor vi kunne sidde og nyde sejladsen 
gennem den bløde aften under byens lys, broerne, forbi de i aftendisen sorte 
silhuetter af opankrede skibe, eller forbi sejlende skibe, hvor kun lanternernes lys 
gennembrød mørket. Vi sejlede ved 21 tiden, og skal sejle hele næste dag, frem til 
sluserne ved den store dæmning. 

 
Priserne ombord er som på et dyrt hotel i land. For 150 kroner kan man få en 
flaske kinesisk rødvin og et glas øl for en tyver. Fransk kvalitetsvin koster 2000 
for en flaske. Vi købte hos en lille købmand, inden vi gik ombord, syv øl for 45 
kroner. Her koster en flaske kinesisk rødvin 70 kroner og en kinesisk brandy 75 
kroner pr. flaske. Vi sad på vor balkon til halv elleve om aftenen, der stadig var 
lun, omkring 20 grader. 

Det er søndag morgen vejret er diset og overskyet og vi sejler gennem et fladt 
landskab, overvejende bambus men der er i disen ikke meget at se andet end de 
store skibe, der møder os i Yangtzes kaffefarvede vand.  

Morgenmaden en blanding af vest og øst efterfulgt af instruktion om sikkerhed 
og lidt om dagens program samt de forestående oplevelser før frokosten. 
Indimellem afslapning, men det blæser for meget til at sidde på altanen endnu, 
måske kommer solen frem efter frokost. 

Det gjorde den ikke, men af alle dage på floden er denne den bedste til diset vejr. 
Eller til dvd film om lidt a hvert. Kaptajnen inviterer til cocktailparty kl. 18:30 
og bagefter middag, men først skal jeg høre om kinesisk medical traditions 
mens Lone sover, og så skal vi have en ny flok gæster ombord. 

Det blev en tynd kop te, akkupunktur, akkupressur og urter, og så en god bunke 
tro på at det virker,  så måske! 

Om aftenen optrådte besætningen i The Ball Room for fuld udblæsning. det var 
imponerende, hvad de kunne fremvise, kokkenes dans, catwalk med silke rober i 
alle regnbuens farver, palettisk. En underskøn sangstemme der skar i ørerne. Da 
musikken bagefter spillede op til dans, opløstes selskabet. Vi gik ud i baren til 
røg og passiar. 
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Hver morgen vækkes man med melodiske toner fra monoton kinesisk musik. Det 
virker. Efter morgenmaden følger vi passagen gennem den store sluse, der løfter 
os op til indgangen til Xiling Gorge.  

Det storslåede landskab med floden gennem stejle bjergsider, er næsten skjult af 
den lette dis, der lige netop lukker for solen. Hele dagen ventede vi på en lysning 
og kl. fire om eftermiddagen lykkedes det mig i et kort glimt at se solen under 
tågen kaste et skær som af guldpapir over flodens evigt strømmende vand, og så 
var øjeblikket forbi, igen indhyllet af den lette dis.  

Ved 11 tiden gik vi ombord i de ventende busser der kørte os op til De tre kløfters 
dæmning. Dette enorme bygningskompleks, der regnes som verdens hidtil 
største fulgte vi nu fra to platforme. Guiden jonglerede med mængder af tal om 
den kommende 600 km. lange sø, om inddæmmet land, og kilowatt. Om 10.000 
kubikmeter vand i sekundet og andre for længst glemte tal. Dagen var fuld af 
forsinkelser, vi var trætte og tilbage på skibet faldt vi i søvn efter frokosten. 
Aftenen tilbragte vi med kortspil, og senere inviterede Christian og Karin på 
kinesisk brandy og risbrændevin, hvoraf det første kunne drikkes. 

Så nåede vi frem til tirsdag den 28. sept. Vi var oppe allerede klokken godt 6 for 
at følge sejladsen ud af Xiling og ind i Wu Gorge. Hele natten var gået med 
passagen gennem fire store sluser, der løftede skibet op i 135 meter over sea level. 
Også denne morgen var sløret for solen, men fra fordækket fulgte vi alle 
sejladsen gennem det utrolige landskab, hvor brinkerne flere steder var markeret 
med den kommende vandstand op til år 2009, hvor dæmningen er færdig og 
vandet løftet med endnu 35 meter. Over 1 mill. mennesker bliver tvangsflyttet i 
den anledning. 
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De tre små slugter er dagens program.  

Alle måtte over i en mindre flodfærge, der kunne gå op ad Shennan floden til 
stedet, hvor sampanerne lå parat. Som vi sejlede væk fra Yangtzes vand skiftede 
floden farve fra mocca over gråt til blåt vand. 

Slugterne var her snævre og derfor mere intense end Wu slugten og ligesom 
vandet blev mere klart, klarede luften også op, så vi var heldige med vejret.  

Vi sad på fordækket og fulgte guidens forklaringer om det vi så langs vejen. 
2Hænge kisterne så jeg kun et par stykker af  plus en i et kamera. 

Fremme ved landingsstedet for sampanerne, steg vi, en gruppe på fjorten, ombord 
i en sampan vor indfødte guyde havde nr. 5. Her blev vi bænket to eller tre 
sammen, fik udleveret redningsveste, og så blev der stødt fra.  

Det var slidsomt for pramdragerne at stage eller trække de tunge både op mod den 
stærke strøm. Det gik en del hurtigere tilbage  medstrøms. En flot dags oplevelse.  

Tilbage på Yangtze Angel fik vi frokost, og fra fordækket nyder mange den 
sidste del af Wu slugtens storslåede landskaber. 

                                                           
2 Ba folket smed deres døde ud over klipperne i ophængte kister. 

 9



 
 

Vi fik os en god eftermiddagslur, så vi nær kom for sent til Happy Hour og den 
udmærkede kinesiske rødvin The Great Wall til 200 yang minus 20% eller 145 
kroner.   

Aftenen forløb uden specialiteter. Den 28. september er kinesisk Månekage fest, 
og der blev da også serveret små petit fours i baren hvor vi sad sammen med 
Vagn, Britt og senere også Christian og Karin. Britt havde ikke penge til en 
snusvase som jeg så købte til hende mod at få pengene sendt, når vi er hjemme i 
Danmark igen. 

Op klokken halv syv, morgenmad klokken otte, svag stråle i bruseren, så vi kom 
først 7:15 til morgenmaden. Klokken 8 i land til den venten-de bus, der bragte os 
gennem Wanxian til byens marked. Wanxian, der nu hedder Wanjoe pga at 
floden stiger og river en stor del af byen med sig. Her bor 1/2 million mennesker 
eller otte millioner i hele provinsen. Da byen ligger tæt på motorvejen, har egen 
flyveplads og selvfølgelig havnen, bliver den afskibningspunkt for hele regionen 
, og forventes at vokse betydeligt. Den del af byen der bliver oversvømmet rives 
ned, og ligner derfor et kaos af slum i ruin. Men ovenfor vokser en moderne by 
frem. Markedet blev en festlig oplevelse sådan som markeder nu er. Herfra besøgte 
vi en silkefabrik, som tror jeg mere var et salgssted for de færdige produkter og 
hvor man på skrømt havde opstillet en enkelt spindemakine, hvor en kineser pige 
arbejdede med at samle spind fra kokoner til færdig tråd. Catwalk præsenterede 
produkterne og så blev der mulighed for at bruge en masse penge på de færdige 
rober. 
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Formiddagen sluttede med besøg på et museum, der kunne fremvise en af de 
hængene kister og ikke meget andet end en velforsynet souvenir butik med 
tårnhøje priser.  

Det regnede lidt på markedet, og disen slipper vi ikke for, men nu efter frokost ved 
det runde bord, i dobbeltroterende forstand, en rotation, der for resten kostede min 
rødvin den anden dag, da en yderliggende gaffel blandede sig i en svingom, er 
solen skrap gennem disen og temperaturen steget til tæt ved de 30 grader. Vi har 
netop passeret den berømte 56 meter og 13 etager høje ShibaoZhai Pagode fra 
1545 og er nu på linie med Zhongxian, flodens ældste by. 

Sidste aften ombord inviterer kaptajnen på galla middag. Der var nu ikke meget 
galla ved den, bortset fra et lille glas sød vin. Efter mid-dagen gik vi til 
besætningens storslåede underholdning i The Ball Room hvor vores Vagn leverede 
sine Edvard Taube sange med bravour. Aftenen sluttede hos Cristian og Karin, 
der igen bød på kinesisk brandy.  

Der var en eventyrlig stemning på deres balkon, som vi sejlede gennem den varme 
disede nat. Det var så usigtbart, at skibets projek-tør pejlede bestandig afstanden 
til brinkerne og gav disen dette fe agtige skær.  

Vi forlod skibet efter morgenmad og kørte snart i bus gennem den største af 
Kinas byer, Shongqing der har 13 millioner indbyggere eller ca. 40 % af 
kommunens 32 millioner.  
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Vi kørte gennem slum til højhuse og i en kaotisk trafik, hvor der tilsyneladende 
ikke fandtes nogen regler, og nåede vi frem til zoo.  

Luftfugtigheden her i Shongqing er tæt på 90 og vi fik da også en lille byge på 
turen fra zoo til en park ved Chiang Kai-shek's hus hvor vi troede vi skulle have 
frokost. 

 
 

Dagens hovedattraktion var afgørende Kæmpe Pandaen, som vi så fire af, i deres 
løbegårde. Resten af dagen gik med et besøg i en ligegyldig park, dog med 
endnu en gennemgang i et flot galleri over Yangtzes løb. Frokosten i 
kunstmuseets restaurant var betydelig mere smags-fuld end den kinamad vi får 
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ombord på Yangtze Angel, at vi holdt omkring en halv time i et reguleret 
vejkryds og ventede på tilladelse til at dreje til venstre, var vel også med til at 
skærpe appetitten. 

Nu er vi fri af skyerne og på vej til Shanghai. Det er godt igen at se den blå 
himmel. Vi sidder ikke sammen, men jeg har en exit plads med god benplads. 

Shanghai er med sine 17 millioner indbyggere en imponerende capitol, der kan 
måle sig med en hvilken som helst moderne storby. The skyline er som San 
Fransisco's, og ligesom den, er de trange områder mellem skyskraberne, proppet 
med slum eller det som de kalder hutonger. Det tog næsten dobbelt så lang tid at 
komme til vort hotel Shanghai Ocean Park, et flot fire stjerners hotel på 27 etager 
med roterende dæk på toppen. Det er den 30. september dagen før kinesernes 
national dag hvor alle har fri og ferie i en uge. I samme anledning bliver 
bymidten lukket for unødvendig trafik, der pyntes med neonguirlander, og alt 
lægges op til den store festdag. Vi gik direkte til aftensmaden på hotellet. Kineser 
mad, hver gang, hver dag og to gange om dagen det samme. Jeg fik sendt en mail 
hjem, og så gik vi i byen sammen med Stig og Karen. Ned i smøgerne, hvor jeg 
købte to par pæne bukser for 100 yang,  og tæt herved fandt en lille krog , hvor vi 
købte fire øl. Jeg bad en kineser ved nabobordet om han ville tage et billede af os, 
herover blev han så benovet og beæret at han helt overstadigt pludrede løs, glad 
smilende om et og andet, men da jeg så tog et billede af ham, stillede han op, som 
skulle han modtage et diplom for den højeste udmærkelse. En god oplevelse inden 
vi dødtrætte fandt hjem i seng på vort komfortable hotel.  

 

 
Udsigten fra vores hotel  

En tæt tåge der holdt hele formiddagen gjorde det vanskeligt at tage billeder eller 
at se langt på en ellers flot havnerundfart. Senere gik tågen over i vedvarende 
regn, og den holdt ved til hen under aften. 

Vi spiste mongolsk barbecue til frokost, anderledes og meget bedre end de 
kinesiske trivialiteter. Samme sted producerede man strikvarer af Kashmir uld, 
der kartes af geder modsat det uld vi får fra får, der som bekendt klippes. En pæn 
kardigan kunne fås for 800 yang. Der var også en fascinerende industri af 
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håndknyttede silketæpper. Vi købte et rundt tæppe på rammen halvfærdigt til 
levering engang i februar. 

 
Prisen på 42.000 yang fik vi næsten halveret før vi slog til. 

Vi besøgte nu en gammel fornem kinesisk have i Chinatown, den Chinatown der 
har stået model til alle de andre. Vi købte to paraplyer for 8 kroner og kunne 
dermed holde os fri af den silende regn. Denne meget kinesiske bydel virkede 
noget kunstig og er da også et mega loppemarked med alt muligt kineseri i 
butikkerne, og til priser der kan holde en hver kineser på afstand. Vi fik en 
Suntory øl på det lokale Pier Four, Pier Four fordi en række celebraties også har 
været her. Kennedy bl.a.   

Vi nåede lige at se et brudepar båret i bærestol til festlighederne i restauranten. Det 
regnede stadig da vi kørte til et Lorry lignende etablissement, hvor vi fik den 
traditionelle middag inden aftenens store clue, kinesisk akrobatik, bedst i verden 
og bedst i Kina. 

Den kinesiske mad består af et utal af retter anbragt på en rondel, så alle kan 
dreje sig frem til den skål med det indhold man ønsker. Ris, surtsødt marineret 
kød , fisk som boller, stegt eller filet, oksekød i tynde skiver eller som en art 
gullash med kartofler, grisekød som små koteletter, suppe ofte græskarsuppe, der 
skal ha en gang salt før det smager. Nudler, bønner. forårsløg, bønnespirer, 
lotusrødder, noget slimet ubestemmeligt, chilie, blomkål, salt , pebber og soya. 
Ingen brød ofte grøn te, men aldrig kaffe og til maden drikker man øl sjældent 
vin, vi drikker vin hver aften til maden The Great Wall en udmærket rødvin til 
omkring 100 kroner. 
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Akrobatikken var en uhyggelig oplevelse, synes jeg. Det er ikke andet end børn 
fra måske 12 til 20 år, der er systematisk radbrækket helt fra små for at kunne 
krumme kroppens led som slangemennesker. De fremførte numre var utrolig 
flotte og farlige. Menneske pyramider i flere afskygninger til de mere uskadelige 
jonglørnumre med hatte og tallerkner. En lille dreng byggede et tårn af stablede 
stole med sig selv øverst i håndstand og meget andet. Finalen, en motordrome 
hvor hele seks motorcyklister drønede vildt om hinanden i den store ståldrome. Vi 
var godt smadrede da vi nåede hjem til hotellet, og nu skulle der pakkes så 
kufferterne kunne hentes umiddelbart over midnat. Regnen var ophørt og byens 
skyline stod som et glitrende smykke set fra vort værelse på 21. etage. 

Op klokken 5:30, morgenmad kl.6 og 6:45 afgang til lufthavnen. Man trænger 
sgu' til ferie når vi kommer hjem.  Fløj til tiden, næsten, 8:45 men jeg blev for 
tredje gang holdt tilbage, for at åbne min kuffert for myndighederne, der igen lod 
mig passere uden tiltale. Denne gang var det våbnene vi købte på Shennan 
floden.  

Vi er på vej til Xi'an den gamle kejserby godt 2 timers flyvning vest fra 
Shanghai, igen i en Boeing 737/800. 

 
Udsigten fra vores hotel  

Bell Tower hotel lige på pladsen ved klokketårnet og vores værelse er med balkon. 
Vejret er flot med masser af sol. Eftermiddagen er planlagt til en udflugt til det 
muslimske kvarter og den gamle moske, men her stod vi af, da jeg hellere ville 
besøge Xìan provincial museum. Men først skulle vi have lidt frokost. På hotellet 
anbefalede man os en western restaurant kun fem minutter mod sydporten. Vi 
havde lidt problemer med at finde den, men havde fået hotellet til at skrive navnet 
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på et kort, som jeg viste til et par betjente på det brede fortov. Flere kom til for at 
hjælpe, men betjentene ringede fra deres mobiltlf. og bad os følge dem, det gjorde 
vi, og nåede sådan med politieskorte til restaurant Oyster, hvor vi fik rejsens 
bedste bøffer som vi delte. 68 yang for en 200 grams bøf med kartoffelmos og en 
god sovs. Vi valgte at spadsere til museet, en tur der viste sig længere end ventet 
og noget trætte nåede vi omsider frem til det imponerende og store museum hvor 
vi hurtigt fandt udstillingen af manden fra Wushan, der skønnes til at være 
over 2 millioner år gammel. Bagefter fandt vi en simpel beværtning hvor vi fik 
rejsens billigste øl til 2,5 yang, ca. 2 kroner.  

Turen tilbage valgte vi en cykeldrosche. En god oplevelse som ikke mindst 
kineserne morede sig over. De er alle let til smil, og får du øjenkontakt og vinker, 
vinker alle glade tilbage. Vi standsede vor cykeldriver ved sydporten, og på toppen 
af bymuren tog vi det lille tog, der kørte os til østporten og tilbage, en tur på otte 
kilometer. Også her vinkede og smilede vi til alle kineserne som vi overhalede. 
Enten spadserede de eller som de fleste, cyklede de rundt på den brede bymur.  

Mange børn lærer allerede fra 5 års alderen engelsk og bliver ofte af forældrene 
presset til at kontakte os for at afprøve deres færdigheder. ”Hello  Welcome to 
China” siger de til os, og forældrene vil gerne fotografere deres poder sammen med 
os. Vi nåede lige tilbage til hotellet til middagsmad kl. 19 hvor vi købte rejsens 
bedste flaske vin. Efter middagen mødtes vi med Cristian og Karin i baren til 
kaffe med cocnac, en Martel VSOP til 600 træpenge. 

Jeg var blevet forkølet, aircondition tror jeg, irriterende. Vi skulle tidligt op og på 
udflugt. 

Der var en heftig trafik i byen, det er søndag og det første stop var et sted, hvor de 
fabrikerede kopier af lersoldaterne fra det store fund vi var på vej til. Udover disse 
lerkopier, som de meget gerne solgte til os og sørgede for hjemtransport osv., solgte 
de også tæpper, møbler og alt det sædvanlige junk. Irriterende afpresning.  
Udenfor i solen og på den anden side af vejen, ligger en købmand med øl til 3 
3yang for en stor flaske. 6,6 liter 4,5 % men posen revnede og den ene flaske, 
Lones,  røg på asfalten, så jeg måtte afsted igen. Videre ad motorvejen blev vi 
forsinket af en ulykke men omsider nåede vi udgravningen af de mange 
lersoldater. Et lille tog bragte os de 2 km til indgangen, et imponerende udstil-
lingsområde hvor resultaterne præsenteres i flere imponerende haller.  Før vi gik 
rundt spiste vi frokost på stedets restaurant, den sædvanlige chinafood. 

Undrende stod vi og så udover de hundreder af mandshøje soldater, hvor ikke to er 
ens. Der står de så i udgravningen, opmarcheret i brede kolonner.  

Hvorfor, hvordan, der gisnes og der kommer flere kvalificerede bud, men ingen 
ved noget med sikkerhed, udover tiden for begravelsen af denne lerhær, der langt 
                                                           
3  En Yang er ca. 75 øre. 
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fra er gravet fri, selv om det er 30 år siden to brøndgravere ved en tilfældighed 
fandt stedet. Selv tror jeg der er tale om en kejser, der ved sin død ønsker hele sin 
hær med sig til dødsriget og således symbolsk sætter hele dette værk i sving !  

Området er stort og det myldrede med besøgende, så det hele blev lidt overfladisk, 
og til sidst orkede vi ikke at dvæle længere ved rariteterne, der jo også lignede 
hinanden. Vi fandt et sted i solen hvor vi døsede til vi skulle videre til den 
berømte kejserlige have med sine varme kilder. 

 
Nogle forsøgte om vi kunne springe det punkt over, men det var en del af pakken, 
så afsted gik det, til vi igen vandrede rundt under den svindende sol og så det 
flotte anlæg med sin enorme karpedam og det lille hus hvor Chiang Kaicheck blev 
tvunget til at samarbejde med Mao. Vi var trætte, jeg faldt i en let søvn pga. min 
forkølelse, men her daskede vi rundt, væk fra gruppen og ud af haven til en kold 
øl ved parkeringspladsen. På vej tilbage faldt jeg i søvn i bussen. Klokken halv 
syv nåede vi hotellet, lige tid nok til aftenens show.  
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Havde det ikke været for det show ville dagen for mig have været en skuffelse, 
men aftenens program var flot. Først var der spisning dum-blings i 17 varianter 
og suppen blev kogt over et ildsted midt på bordet.  

 
Showet var en blanding af kinesisk opera og folkedanse fra lokal-området. Et 
bækken og trommenummer var så morsom, at jeg næsten fik kramper af at 
grine. Det var især ham, der i det foregående num-mer optrådte som kejser, der nu 
kunne give nogle lyde fra sig, som jeg ikke ville tro muligt, om jeg ikke sad der 
og hørte det, og vel at mærke fra første række på gulvet og næsten med hagen på 
scenen. Vi var hjemme igen klokken 22 til lyden fra den store klokke i tårnet , 
sovetid for den store by, og under vores balkon var man i gang med at vaske 
overdækket til nedgangen til metroen. Også vi sagde god nat til byen og sov 
godt, til vi blev vækket kl.7.  
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Det er mandag den 4. oktober lidt diset og køligt men snart kom solen frem og 
kl. 10:30 lettede vi fra Xi'ans lufthavn, denne gang i en Boeing 737/300 på vej 
til Beijing, små 1000 kilometer væk. 

Det er flot vejr i Beijing. Vi kørte direkte ti hutongerne hvor der ventede et kobbel 
rickshaw på os. I det varme vejr 26 grader, blev vi nu i en lang række af 
rickshaws befordret gennem et mylder af gående, cyklende og kørende trafik. I de 
små dårlig holdt og ikke specielt gamle småhuse stoppede vi ved et privat hjem, 
som vi besøg-te. En efter min mening usmagelig indtrængning på private 
menne-sker, selv om de får deres betaling syntes jeg ikke deres vasketøj og små 
kår skal udstilles for en flok velbjergede turister. Nå, videre gik cykelturen forbi 
en park med både på søen. 

 

 
Kineserne fejrer deres nationaldag, og da alle holder fri var mange mennesker på 
gaderne. Smilende og vinkende til os turister. Langs anlægget lå flere hyggelige 
restauranter hvor man var ved at flytte kurvestolene frem og gøre klar til frokost. 
Vi betalte ikke cykledriverne, da det blev ordnet af guiden, men de gjorde vrøvl, 
enten fordi de ikke kendte til den ordning, eller måske fik de aldrig pengene. 
Omkring holdt masser af idle rickshaws parkeret med sovende cykel guides. 
Formodentlig styres de alle af en mafia. 

Kineserne virker utroligt autoritetstro, nærmest bange for uniformer. I 
lufthavnen fik vi en øl med Karin og Christian og både Karin og Lone røg og fik 
et askebæger båret frem, men da en uniformeret person nærmede sig fik man 
travlt med at gemme askebægeret, da rygning altså alligevel var forbudt. 
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På den himmelske freds plads, vort næste mål, spurgte jeg vores kinesiske guide 
Stella, om det var her man så en kineser standse en tank. Det havde hun aldrig 
hørt om, den historie kendte hun ikke. 

Pladsen var stopfuld af mennesker. Nogle børn opsendte drager, andre drev 
rundt, nogle solgte alt muligt til turister og andre fotograferede Mao's billede på 
den himmelske plads port. Det var varmt. 

 
Omsider gik gruppen ad små veje tilbage til bussen. Undervejs købte jeg en film 
hos en købmand og endelig kørte vi til hotellet, godt trætte og snart irriterede 
over, at vore kufferter endnu ikke var bragt op på værelserne. Vi skule være klar 
til spisning klokken seks og kufferterne kom op på værelserne et kvarter i seks. I 
restauranten fik vi det sædvanlige kinesermad, denne gang med en flaske vin 
der var så kold. at flasken duggede. Efter middagen slentrede vi op til den store 
handelsgade Wang Fujing, så de eksotiske slagtervarer og prøvespiste et tusind-
ben.  

 

Vi kom væk fa gruppen og igen med Karin og Cristian slentrede vi videre. Jeg 
prøvede en lækker vindjakke som erstatning for den jeg havde mistet på turen, 
den var desværre for lille. Mine sandaler er gået i stykker og lynlåsen i gylpen på 
mine bukser er også gået i stykker. Vi købte et flot sværd til 760 yang for 90 og 
besøgte et galleri hvor et par unge mennesker viste os ' deres ' frembringelser, som 
betænkeligt lignede alt det andet vi flere gange havde set. 

På et hjørne sluttede vi af på en hyggelig cafe før vi spadserede det sidste stykke 
vej hjem til hotellet.  

Hotel Novotel’s nye afdeling er et super moderne fire stjerners hotel og vi har alt 
hvad man kan ønske sig til opholdet her. 
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5/10 

Op klokken 7 morgenmad og afsted 8:30 til den forbudte by. Det er blevet lidt 
ensformigt for Lone og jeg, og for flere andre at gå rundt og glo på kinesiske 
paladser, der alle ligner hinanden, se på konkubiner nes og de kejserlige 
gemakker mm. Området er stort som en landsby i byen, der da også rummer 
9.999 værelser, et mindre end i guds himmel på 10.000 værelser.  

Vi kom igennem det og mylderet, og kørte videre til frokost i en variete restaurant 
hvor man optrådte for os med dans og skinger musik mens vi klumrede med de 
kinesiske spisepinde.  

Men lidelserne stoppede ikke her, endnu engang skulle vi trækkes rundt på en 
silkefabrik, flere af os i næsen, og dagen sluttede med et besøg på et tibetansk 
kinesisk hospital, hvor flere specialister forsøgte at overbevise os om at vort 
forgodtbefindende ville blive meget bedre, hvis vi købte for nogle hundrede kroner 
fjollet medicin. Var det ikke Picasso der sagde, når han solgte ud af sine billeder, 
at hvis verden vil bedrages, så lad den da. 

Derfor glæder vi os denne aften der er fri, og hvor kun seks af os skal mødes til 
en unique middag her på hotellet men tilberedt af en fransk kok. Resten af 
gruppen skal i byen for at se en turistet kinesisk opera... god fornøjelse. 

Det blev lammekoteletter til mig og pepper steak til Lone og godt var det. 

6/10 

Let dis og varmt. 90 km eller små to timer med bus, men til gengæld mindre 
crowded end den mest benyttede adgang til den kinesiske mur, kom vi til det 
flotteste murstykke, hvor en svævebane bragte os op på muren. Men først besøgte 
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vi en fabrik, der fremstiller cloisonné, en flot kunst form til fremstilling af de 
smukke emaljeting Kina også er berømt for.  

 
 

Og nu står vi der, fantastisk. I et bjerglandskab med mægtige bjerge mod 
Manchuriet og en bred mur, der snor sig gennem landskabet følgende 
bjergkammen.  

 
Vi havde fået en udmærket picnic pakke med og den spiste vi på muren med den 
flottest tænkelige udsigt.  
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Et par timer på muren og så tilbage til Beijing og et såkaldt silkemarked, som 
handler med alt, men også med silke. Et mega varehus hvor alt bliver kopieret. Vi 
købte tre Rolex herreure for 75 kroner, som en kuriositet, og en Georgio Armani 
jakke til eget brug.  

I morgen skal vi hjem, og den sidste aften sætter vi et passende punktum ved at 
gå ud for at spise den berømte Peking and. 

Restauranten ligger tæt på hotellet, så vi spadserer derover. Min forkølelse er ved 
at lette, men nu plages Lone. Det varme vejr og den høje luftfugtighed og så 
aircondition er medvirkende til at mange i gruppen lider af forkølelse og ondt i 
halsen. En af deltagerne måtte blive tilbage i dag, og så er man vist syg. 

Hotel Hademen og Peking and. Anden skrælles af kokken til 101 stykker. Alt 
skæres i småbidder for at kineserne kan spise det med deres pinde. Først fik vi 
1000 år gammelt hårdkogt æg og et glas sød vin. Til anden øl og en 56 % 
brændevin. Vi købte dertil en flaske god kinesisk vin og da snapsene var ad 
libitum, ville Lone pludselig gerne hjem, så det kom hun. 

7/10  

gråvejr, varmt, fugtigt og forkølet. Vi har checket ud og skal samles til et 
gruppebillede inden afgang til lufthavnen kl.10. 
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Hjemrejsen forløb uden problemer og vi blev hentet og budt velkommen hjem i 
Kastrup af Gry.  

 
/Preben Johan Therkildsen. 
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