”Ni hao”!
Nu kommer det sorgligt nog dröja
innan vi får säga det igen. Jag och
mamma kom hem sent igår kväll
och har inte smält att vi varit i Kina
ännu. Det kommer nog inte kännas
verkligt förrän vi har framkallat
korten (över 600 st knäppta så jag
måste leta fram de bästa)! Våran
fantastiska kinaresa (13/4-29/4)
började, efter en 8,5 timmars resa, i
Beijing. 17 dagar hade vi alltså på
oss att hinna besöka det störst
befolkade landet i världen. Våran
färdrutt var planerad så här:

Beijing är en 16 miljonersstad som man inte förstår sig på. Här kryllar det av kineser, bilar, cyklar i
alla dess former (varför har vi inte batteridrivna cyklar i Sverige?!), otroligt höga skyskrapor och
blinkande ljus men trots detta känner man en sorts harmoni här. Kineserna verkar inte stressade.
Kanske har de vaknat och gjort sina dagliga tai chi-övningar, tagit sin ginsengdos eller ätit av den
gudomligt goda och nyttiga maten. Något knep har de i alla fall! Här finns massor av sevärdheter,
bland de vi besökte var:

Världens största torg, Himmelska
fridens torg.

Kejserligt sovrum i den Förbjudna
staden (intressant att ha sett filmen
den siste kejsaren innan).

Skyddande lejonstaty vid
buddhisttemplet Yonghegong.

Kunmingsjön vid Sommarpalatset.

Himlens tempel består av flera
stora byggnader, alla med blått tak
som representerar himlen.

Rickshawfärd till hutongerna (de
gamla traditionella kvarteren i
Beijing).

Här finns mycket att göra även på kvällarna. Vi njöt av en actionladdad och fantastiskt koreograferad
Kung Fu-show där munkar utför spännande och våghalsade nummer. Vad sägs om att bäras upp av
tre spjut, varav ett under halsen? Eller att slå sönder en stenhård platta med huvudet? Munkarnas
sinne sägs vinna över det fysiska. Får öva på det!

Höjdpunkten var förstås, ett av de sju nya underverken, Kinesiska muren, som sträcker sig tvärs över
Kina, norr om Beijing. Man kan välja att bestiga muren på flera olika ställen. Vanligast är Badaling,
men vi tog en längre bussfärd för att bestiga den vid Jinshanling och vandra en mil på detta 640 mil
långa byggnadsverk till Simatai. Jag har många ord som beskriver delar av vad man känner när man
ser och går där, men det mest korrekta är WOW! Man tappar andan, blir tårögd och lite skakig i benen
när man ser hur vacker omgivningen är och man tänker på den historia och det långa arbete som
ligger bakom. Jag hade föreställt mig oändligt många trappsteg i sten men fann ett sagolandskap. Det
sägs att en man inte är en riktig man förrän han har bestigit muren, och har man bestigit den högsta
toppen av muren (i Simatai) är man en hjälte. Det är faktiskt jobbigare än man tänkt sig att vandra
omkring här eftersom det är riktigt brant både uppåt och neråt och ibland grusigt. När
lokalbefolkningen slog följe med oss fattade vi först inte varför, men efter någon timme fattar man.

Xi’an var huvudstad för flera hundra år sedan när den förste kejsaren Qin enade Kina omkring år 200
f.Kr. Denne kejsare lämnade flera berömda minnen efter sig; han lät beordra bygget av kinesiska
muren i helhet (innan hade det varit flera olika osammanhängande delar), stadsmuren runt staden
Xi’an, och han lät även sin grav vaktas av en armé bestående av fler än 8000 lersoldater i ”naturlig”
storlek (denna terrakottaarmé kallas ibland världens åttonde underverk). Det finns naturligtvis flera
berättelser om denne mäktige kejsare där det bland annat sägs att han myntade uttrycket för när
kineserna måste gå på toaletten (= sing a song) och varför man hänger tecknet för lycka upp och ner
utanför dörren.

Vi tog nattåget till Xi’an.

Terrakottaarmén var gigantisk!

Vi deltog i en fejkarmé.

Xi’an och stadsmuren.

Den stora moskén
är Kinas största
(till höger passage
innan moskén).

Sanya ligger längst söderut på ön Hainan. Denna ö ligger i sin tur söder om Kina och sägs vara Kinas
motsvarighet till Hawaii. Nu har jag ännu inte varit på Hawaii, men nog är det ett paradis och en
underbar hetta här. 31 i det salta vattnet är vansinnigt skönt och vill man ta en paus ifrån det kan
man promenera omkring i staden och titta på pärlor, det gjorde vi!

Nytt ställe, ny strandoutfit!

Strand nordost om Sanya beach.

Shoppingtur i staden.

På besök i en fiskarby.

Chengdu har 13 miljoner invånare och är
känt för sina pandor så därför var vi ju
tvungna att åka dit! Men här finns också en
imponerande staty i sten föreställande en
sittande buddha (sägs vara den största i
världen, 71 meter hög). Staden har även flera
vackra parker att dricka te eller strosa runt i.
Jag träffade Mr Panda här till höger på Panda
research center. Där bor ca 50 pandor och
varje år föds det upp fler. Pandorna är
skyddade eftersom det bara beräknas finnas
ca 2000 pandor i världen. Sorgligt när de är
så fina!

Den söte försäljaren som mamma
ville packa ner i resväskan.

Sköldpaddor på vift.

På jakt efter frukost = bambuskott.

Smask, smask.

Pandorna var bland det sötaste vi sett.

Även om pandorna var sevärdhet nr 1 så blev vi imponerade av resten som staden hade att erbjuda:

Chengdu sett från vårat
hotell.

Buddhastatyn i Leshan från land.

Gamla delarna av staden.

Buddhastatyn i Leshan från båt.

Tehus i Renminparken.

Besök på apotek.

En föreställning med det kända konststycket att ”ändra ansiktet” rekommenderas också, den var
vacker och humoristisk. Förutom detta framförs akrobatik, ljusbärande, musikstycken och jonglerande.
Våra lärdomar om kineser:







Kineser harklar sig högt och spottar omkring sig, både på restauranger, i taxibilar och ute på
gatan. Dessutom nyser de rakt ut! Men man får ta seden dit man kommer eftersom det är
allmänt accepterat här.
Kineser smiter ogenerat före i kön på flygplatser, toaletter, biljettförsäljning m.m.
Kineser pratar högt och ljudnivåerna på uteställen är mycket högre än vi är vana vid i Sverige
(ett tips kan vara att ta med sig öronproppar och alltid ha dem redo).
Kineser är söta!! Hälsa på dem och ni ska se att de skiner upp i ett leeende (inte alltid så
bländande dock, många har fruktansvärt dålig tandvård).
Kineser förpackar ordentligt! Papper i plast och återigen i plast - det är lika bra att vänja sig vid
att finna flera innerförpackningar att öppna!
Kineser är överlag dåliga på engelska så det är svårt att göra sig förstådd. Och kan de
engelska pratar de ofta otydligt så att man ändå inte förstår (ta med en kinesisk ordbok)!

Missa inte att:











Bli undersökt av en doktor i traditionell kinesisk medicin genom att de tittar på er tunga och
känner på pulsen (min missade dock både min astma och allergi, så jag köpte ingen medicin).
Bli masserad på traditionellt kinesiskt vis. Massagen liknar klassisk svensk massage, men
massören trycker även på energipunkter och löser upp spänningar. Jag har aldrig upplevt att
någon massör lyckats hitta så många ömma punkter i nacke, rygg och rumpa som här. En
timmes helkroppsmassage kostar under 100 kr.
Prova på kinesiska toaletter! Man ställer sig bredbent över hålet och hukar sig ner, glöm sen
inte att papperet ska slängas i en separat behållare. Förbered er på att finna en ospolad
toalett då och då. En del kineser förstår sig inte på knappspolningar, de är vana att stampa på
en pedal för att spola.
Äta med pinnar! Det är inte så svårt som man kan tro och kineserna har inte världens bästa
matskick så man behöver inte skämmas om man slevar i sig maten med dem.
Hoppa in i en grupp tai chi-utövande kineser, det är riktigt roligt!
Besöka en sidenfabrik och jadefabrik eftersom det är två av Kinas specialitéter.
Klä ut er till kejsarinna eller kejsare i tidsenlig dräkt.
Ge dricks! Kina är fortfarande fattigt och många jobbar för en skitlön; om dessa möter dig med
ett leende, håller upp dörrar, hjälper dig med väskor, kör dig säkert genom den kaotiska
trafiken, ger dig din bästa massage någonsin - då tycker jag att de är värda lite mer än det!

Kina är ett fantastiskt land att besöka. Här finns naturscenerier, kulturevenemang, många historiska
platser som omfattas av Unescos världsarvslista, härliga människor, god mat och billig shopping.
Dessutom är de kinesiska tecknen oerhört vackra att se på överallt (ett tips är att lära sig några tecken
innan resan). Både jag och mamma längtar redan tills vi återvänder.

