Kina set med et kinesisk øje?
Ved Niels Mejlhede Jensen 2015
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Foto 1. Hvem er nu det der forsigtigt kigger tilbage på mig?
Det er 5 oktober 2015, næstsidste dag i nationalferieugen, og vi sidder i højhastighedstoget på vej
fra Nanjing til Yichang for at komme op og se verdens største betondæmning, San Xia Ba = Three
Gorges Dam, de 3 Slugters dæmning, med verdens største elektricitetsværk.
Foto 2. Den lille kineserpige kigger lidt igen. For der er vist noget ganske
særligt ved mig? Da jeg var barn i Vendsyssel havde vi mange historier med
trolde. Og de blev altid tegnet med en meget stor næse. Da jeg i Kina stod i
en elevator i et butikscenter ville forældrene gerne at deres lille dreng skulle
komme frem fra hjørnet og hilse på mig, den flinke gamle hvide mand fra
Europa. Hvorfor turde drengen så ikke det? Jo, for jeg havde så stor en
næse, hviskede han højlydt til sin farmor.
Så den lille pige foran mig i toget kiggede nu også fra den anden side over
til mig, for at se om jeg virkelig så sådan ud.
Jeg var på vej sammen med en ung kollega fra Subote i Nanjing for at se dette ingeniørmæssige
mesterværk. Da jeg underviste i dæmningsbyggeri for 40 år siden, blev det sagt at Kina uden hjælp
fra russiske ingeniører ikke ville være i stand til at bygge denne dæmning de første 100 år. 40.000
kinesere gik ind i bjergene og byggede i 10 - 17 år, og nu har dæmningen fungeret i godt 10 år og
produceret masser af strøm, nu ligeså meget som 18 atomkraftværker siges der, og den har allerede
reddet tusindvis af mennesker fra en ødelæggende flodbølge.
Subote i Nanjing, som jeg var gæst hos, er Kinas største udvikler og leverandør af tilsætningsstoffer
til støbning af beton og har fx medvirket til San Xia dæmningen. Subote firmaet er opstået som en
slags ”knopskydning” ved dygtige professorer ved universitetet i Nanjing, ligesom vi kender det fra
Danmark. Subote har 300 ansatte, blandt dem mange dygtige videnskabsmænd. Under ledelse af
professor Ole Mejlhede Jensen fra Danmarks Tekniske Universitet har der sammen med professorer
fra Frankrig, USA og Israel ved flere lejligheder været afholdt ugelange kurser i betonteknologi for
store hold af videnskabsmænd fra overalt i Kina og fra Korea. Jeg havde den glæde at være sammen
med 19 af disse dygtige unge mennesker, en hel dag med hver. Adskillige af disse 19 kommer fra
små kår, fra landbrug der ikke er meget større end min have, fra Indre Mongoli i nord til Guangxi i
syd, fra Sichuan i vest til Shandong i øst. Deres forældre og bedsteforældre har skullet spinke og
spare for at betale deres universitetsuddannelse. Flere af dem er nu på vej til universiteter i bl.a.
USA, Frankrig, og Danmark, forskerophold betalt af den kinesiske stat. For Kina vil fremad. Kina
støber mere en halvdelen af verdens beton. Så det skal gøres godt.
Foto 3. Den lille pige tog mod til sig og kiggede nu med begge øjne på mig.
Hendes far havde prøvet at sidde og sove lidt, med nedrullet gardin fordi
solen varmede. Jeg ville ellers så gerne have haft mulighed for at se ud af
vinduet her oppe fra toget der kører på søjler, se ud til landbrug, og især se ud
til de inddigede områder ved floden. For at mindske risikoen under flodbølger
har man for mange år tilbage dels lavet beskyttende diger ved byer og marker,
og dels lavet diger ved særlige landbrugsområder, som man ofrer og lukker
floden ud i for at aflaste de værste flodbølger. Men det er ikke altid nok.
Tidligere hver 10’ år, nu nok hver 6’ år, kommer der en voldsom flodbølge. I
august 1998, 5 år før dæmningen var klar, kom der en flodbølge der dræbte
3.000 mennesker og ødelagde over 1 mill. hjem. De samlede skader beløb sig til mere end den
samlede pris for dæmningsprojektet. Næste store flodbølge klarede dæmningen netop at regulere.
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I dag behøver man ikke at vente med at lukke ekstra vand ud indtil en flodbølge er ved at løbe over
kanten. Allerede når det regner kan man bedømme behovet og således udjævne en høj flodbølge
ved at lukke op for de nedre sluser, der så også sender bundmudder videre. Det mindsker ganske
vist elektricitetsproduktionen. Godt halvdelen af det store reservoirs vandindhold på 40 km³ er afsat
til brug for flodregulering. Derved er der også god mulighed for at fx døgnregulere el-produktionen
til de dyre dagtimer og lukke om natten, når dyre vindmøller står og blæser usælgelig strøm.
En sådan stor dæmning støber man traditionelt op i store blokke, der så får tid til at stå og køle af
inden man støber naboblokkene. For selv om man benytter knust is i betonvandet og kølerør i
dæmningen udvikles der en masse varme under betonhærdningen, især om sommeren, som kan give
varmerevner, hvilket man også fik problemer med her (bl.a. i 2002). Jeg foreslog derfor at man
kunne begynde at overveje at skære store færdige stenblokke ud af bjergene som lydkontrolleres for
revner, og placere blokkene med et mellemrum på nogle centimeter, og så udstøbe mellemrummene
med armeret flydende ”Subote” beton. Den israelske professor oplyste hertil, at det arbejder de bl.a.
med i Israel, hvor de lader blokkene falde nogle meter for at se om de er holdbare.
Foto 4. Nu tog den lille kineserpige mod til sig og stod op på sædet og viste
hele sit søde ansigt. Jeg spurgte hvad hun hed og om det var hendes farmor
(nai nai) der sad ved siden af. Naj det var det ikke, det var en tilfældig flink
kone, sagde faren der stod og strakte ben i midtergangen. Pigen hed Wang
Giwen og var 3 år. Hun boede hos faren og hans forældre, hos sin nai nai
som det er skik med småbørnspasning i Kina. Faren havde en
handelsvirksomhed i metaller i Yichang men det gik ikke helt godt. Så
pigens mor havde måttet finde et arbejde, og det blev i Jiangsu, provinsen
med Nanjing, Kinas økonomisk stærkeste område. De havde her i
nationalferieugen lige været nogle dage henne og besøge mor, og den 5 timer
lange højhastigheds togtur til 150 kr tog de således en gang i mellem.
Toget kørte fuldstændigt stabilt de 200 km i timen. Hvilken forskel til DSB! Da jeg kom hjem rejste
jeg lørdag i efterårsferien med et meget dyrere tog fra Ålborg til København. Først fik vi voldsomt
rystet en passagers tunge rygsæk ned over os oppe fra bagagehylden. Så holdt toget med lukkede
toiletter i vognen en time i Skanderborg, og endte med at være i København over 1½ time forsinket,
uden at personalet ville køre videre til lufthavnen. Vi tænger vist til at få kineserne til at tage sig af
jernbanedriften i Danmark.
I højhastighedstoget i Kina, der også har nogle passagerer fra Vesten, bliver det igen meddelt over
togets højtaler, at man ikke må skylle toiletpapir ud i toilettet. I Kina kommer man det brugte
toiletpapir i en affaldsspand eller kurv ved siden af toilettet så det ikke blokerer kloakrøret eller
skylles ud i floden til den fisk vi skal have til aften. Det bliver også sagt på engelsk, for det er nok
især vi vesterlændinge der er vant til andre toiletskikke.
Ankomst til stationer bliver også nævnt på engelsk, og så bliver vi mindet om at der skal tages
særligt hensyn til og hjælp til seniorer og til børn.
Vi kørte nu videre gennem adskillige tunneller og over broer op til millionbyen Yichang. Her bød
dæmningen min rejsekollega fra Subote og mig velkommen ved næste morgen at stille en bil med
chauffør + guide til vores rådighed i 2 dage. Derved kunne vi springe over turistkøerne.
Desværre var det nu blevet regnvejr. Og det fortsatte med regn også næste dag.
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Kinesisk kvalitets-beton

Foto 5. Det er 5 oktober 2015, næstsidste dag i nationalferieugen, og vi er ved at checke ind her på
dette flotte nye hotel i millionbyen Yichang ved den store flod Chang Jiang (= Yangtzekiang). Her
er travlt for mange velbemidlede kinesere er kommet for at feriere her og se den store dæmning og
de imponerende bjergslugter. Desværre ankom vi til regnvejr, og vejrudsigten lover mere regn.
En flot lys stenfrise pryder væggen. Frisen viser den store dæmning, verdens hidtil største
betonkonstruktion, der ligger 40 km oppe ad floden. Vi ser at den 2,3 km lange dæmning til venstre
har åbnet for sluserne for at lede overskudsvand ud fra det omtrent 120 m højere liggende reservoir.
Det sker sjældent for ellers ledes vandet ned gennem 32 kæmpe turbiner inde i dæmningen for at
skabe ”grøn” elektricitet til Kina.
Umiddelbart til højre for floden ser vi en kanal der fører op til dæmningen. Den fører op til en
skibselevator der kan løfte 3.000 tons skibe de 120 m op på 40 minutter - når den er færdigbygget
om få måneder.
Længst ude til højre, i bjergene, ser vi en kanal med en 5 trins stor tovejs skibssluse, der kan løfte
10.000 tons skibe på 4 timer. Chang Jiang er den flod der har næst mest skibstrafik i verden. Der er
en betydelig skibstrafik op til Chongqing og Sichuan, og den trafik vil blive væsentligt forøget nu
det er blevet mere sikkert at sejle, især også om natten.
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Udstillingsmodel

Foto 6. Vi ser her mod vest, op ad Chang Jiang floden, op mod dæmningen der er orienteret NØ SV. Til højre på denne store model ser vi den 5 trins store tovejs skibssluse. Bag publikum ser vi et
billede af det spændende bjergområde som floden løber igennem.
Disse bjerge blev dannet for 40 millioner år siden, og mens bjergene hastigt skød i vejret gravede
floden sig ned og dannede San Xia, de 3 Slugter.
Det kunne have været spændende at høre beretninger fra teknikere som havde været med til
byggeriet, og fx gerne også under flodbølgen i 1998, men på grund af at vi kom på besøg i
nationalferien blev det ikke muligt for os. Så det glædede mig at der her i udstillingslokalet kunne
købes en bog fra 2013 af Lu Jin på engelsk: ”The largest water control project in the world, Three
Gorges Project in China”. Jeg fik læst det hele på min 18 timers flyvetur hjem fra Nanjing til
København. Her og der kunne jeg måske nok hente et par nye tal. Men ellers forstår jeg godt at en
ældre forfatter måske ikke finder det umagen værd at være så nøje med indholdet til de mange
turister der blot åbner bogen i 10 minutter for lige at se at der er nogle flotte farvebilleder, og så er
det jo ikke vigtigt med oplysning om fx årstal for fotografierne.
Denne model blev stort set hvad vi så af dæmningen, på grund af regntykning!
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Dæmningsbesøg
Foto 7.
Der var kommet mange hundrede
turister, utallige busfulde. Vi ser
her de mange paraplyer på vej op
med rulletrappen til
udsigtspunktet, for at se hvad?
Da vi nåede frem til det berømte
udsigtspunkt for at se over på hele
dæmningen - ja så var der absolut
intet at se. Kun regntåge.

Foto 8.
Jeg havde mest ondt af de tusinder
af kinesiske turister der her i deres
national ferie var rejst langvejs fra
for at se dette deres store stolthed,
og nu stod under paraplyer - og
stirrede ud i regntykningen.
Måske man så kunne se noget på
sin smartphone?

Foto 9.
Senere på dagen, over fra den
anden bred, kunne vi dog glæde
os over at lige netop kunne skimte
dæmningen, som min unge
mandlige kollega Zuo Wenqiang
fra Subote her diskuterer med
vores kvindelige guide.
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Sejltur gennem Chang Jiangs slugter

Foto 10. Her i denne smukke snævre slugt (Xiling Xia) valgte man ikke at bygge dæmningen. I de
10 år det tog at bygge hoveddæmningen var det vigtigt at flodvandet og skibstrafikken stadig kunne
passere. Så dæmningen blev bygget et bredere sted.
Foto 11, 12. Herunder ses et bryllup hos ba-folket, der levede her på skråningen og slæbte flodbåde.
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Kineseri i Kina

Foto 13. Hvem tør nu gå hen til ham den flinke gamle hvidhårede mand med den store næse og
prøve at sige: ”Hello, nice to meet you”. Forældrene presser på, for børnene skal jo prøve for første
gang at bruge det engelsk de har lært i skolen, nu chancen er der.
Foto 14. Endelig tager pigen her til højre
mod til sig, og til sidst får jeg også hilst
på drengen. Der sker lige inden vi med
skibet når ind i slusen på den dæmning vi
ser her i baggrunden for at blive sænket
20 m ned og sejle videre til kajs i
Yichang. Det er Gezhou dæmningen som
ligger tværs over Chang Jiang (=
Yangtzekiang) i udkanten af Yichang og
producerer elektricitet.
Familien her kunne udmærket tale
mandarin kinesisk, men de talte indbyrdes
et lokalt sprog som min kollega ikke
forstod. Ligeså mødte vi folk i Yichang såvel som i Nanjing og i Shanghai som indbyrdes talte
deres lokale sprog. Så det talte kinesisk sprog kan være mange forskellige ting, men skriftsproget
med de mange tusinde skrifttegn er fælles.
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Yichang

Foto 15, 16. Ved Yichang sejlede vi på Chang Jiang gennem slusen i Gezhouba dæmningen og
videre ind under Yichangs stadig flere broer.

Foto 17, 18, 19. Fodgængerbro ,

skyskrabere,

shoppingcenter

Foto 20, 21. Her oven over dette centrale gadekryds er der en speciel fodgængerbro hele vejen
rundt, der om natten er oplyst i et skiftende farvespil, så der er god brug for elektricitet fra
dæmningerne. Der er ligeledes lysspil på denne flotte skråstagsbro og på mange bygninger.
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Shanghai

Foto 22. Shanghai er Kinas største by, med de største moderne skyskrabere. Men her er vi i en bilfri
gade i et helt andet kvarter. Vi ser her at varetransport stadig kan forekomme på helt traditionel vis
med en stabel kasser på denne håndtrukne vogn. Det moderne Kina har nyttig plads til de nedre lag.

Foto 23, 24, 25, 26. En russisk trup danser i Shanghai. Pas på svindlere på gaden der sælger falske
turbilletter står der. Jeg stillede gerne op til at blive fotograferet sammen med skønne kinesere: her
en tilfældig brud på fortovet, og om aftenen min kollegas kæreste på udflugtsbåden foran Pudong.
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Foto 27. Shanghai banegård med højhastighedstog.
Toget kører med 300 km/h via Nanjing over floden
Chang Jiang = Yangtzekiang til Beijing på 5 timer.

Foto 28. Tv-tårnet  oppe på glasgulvet.
Der var fyldt med turister, og her blev man
fotograferet svævende over byen.

Foto 29. Aften-sejltur i Shanghai, med det 400 m høje Tv-tårn over på den anden side af floden
Huangpu i det nye skyskraber-kvarter, Pudong, nu med op til over 600 m høje skyskrabere. Bag os
ligger det berømte smukke klassiske europæiske kvarter, Waitan = The Bund, hvor Vesten siden de
med 90 krigsskibe i grimme Opiumskrige fra 1842 og frem dominerede som semi-kolonimagt indtil
1949 revolutionen med Mao, som det så glimrende er vist i det Historiske Museum under Tv-tårnet.
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Suzhou

Foto 30, 31. Den historiske by Suzhou er øst for Nanjing, og vi kørte dertil med højhastighedstog.
Her er en berømt have fra Ming tiden i Suzhou, og vi har bymuren og kort over byen med kanaler.

Foto 32. Vejskilte: Meddelelsen står ikke altid skrevet også med pinyin = vores latinske bogstaver.
De mange turister der kører her til det af Marco Polo i 1280 berømmede Suzhou (Østens Venezia)
må hellere gøre som der står skrevet, for ellers bliver bilen hentet af en kranbil.
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Yangzhou

Foto 33, 34, 35. Den historiske by Yangzhou ligger lidt nord for Nanjing, og vi kørte derop på en
dejlig søndagstur. Vi besøgte bl.a. en buddha pagode, med vældigt mange buddha figurer. Vi ser at
buddha er udsmykket med det hagekors lignende symbol på brystet. For at komme til Yangzhou
kørte vi hen over floden Chang Jiang = Yangtze på en imponerende hængebro, bro nr. 4 i Nanjing.

Foto 36, 37, 38.
Det er meget udbredt med scootere i
Kina, især elektriske scootere, og man
tager børn og familien med på en
spændende køretur. Scootere er meget
fleksible i trafikken og myldrer frem
gennem alle mellemrum på en måde der
ikke ville kunne ses under de mere
politistatsagtige forhold i fx Danmark.
Bilisterne dytter tit advarende og synes
normalt mere agtpågivende i Kina.
Her i Yangzhou så jeg denne barnestol.
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Nanjing

Foto 39. Nanjing skyline set fra den ene af de to højhastighedsbanegårde (nord). Til venstre på den
anden side af Xuan Wu søen ser vi Zifeng bygningen der var verdens 7’ højeste da den blev bygget.

Foto 40, 41. Nanjing Metro. Fra banegården nord for Xuan Wu søen (øverste lilla pil) kan man tage
metroen til centrum stationen Xin Jie Kou med 24 flotte udgange (pil), hvor udgang 7 fører til min
sprogskole, hvor jeg i 3 uger 6 timer dagligt øvede kinesisk udtale. Så metro mod syd til Long Mian
Da Dao stationen (nederste pil) og derfra taxa til Subote Campus. Metro 4 kr, taxa 17 kr, ca 1/10 af
prisen i Danmark. Metro hver 5 minut, eller dobbelt så tit. Nogle gange, uden for myldretider er der
ofte siddepladser. Når man er over 70 år kan man rejse gratis med metro og bus (hvis man søger om
det). Ligeledes er der gratis adgang for os seniorer til fx museer, når jeg blot viste mit pas, (hvilket
jeg altid havde hos mig inde i en brystpose). Det var varmt hver dag (~30º), så jeg gik let klædt.
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Foto 42, 43, 44. Nanjing centrum: en skyskraber udenfor mit skolevindue, med interessant kostbar
arkitektur: er 8 kantet foroven der bliver 16 kantet med skæve hjørner længere nede. Et butikscenter
i mange etager. Modeopvisning med høje hvide europæiske piger med store øjne og skarpe kanter,
hvor jeg ellers synes at små kinesere med skæve øjne og gule runde ansigter er meget kønnere.

Foto 45, 46, 47. I indgangen til sprogskolen står der traditionelt et par store porcelænsvaser. Efter 3
timers 1 til 1 tavleundervisning ved en lærer med 7 års ophold i Canada, går jeg sammen med mine
3 kolleger fra Subote hen til en lille restauration og spiser i en time. (Normalt er der kun 1 kollega).

Foto 48, 49, 50. Den lange trappe fører op til mausoleet for Sun Zhong Shan = Sun Yatsen, der i
1912 revolutionen blev præsident (i det smukke historiske præsidentpalads) i Nanjing efter at have
styrtet qing-kejseren i Beijing. En imponerende byport i bymuren af stærke teglsten omkring
Nanjing fra den første Ming-kejsers tid, (lidt før 1400), da Nanjing var kejserhovedstad.

16

Foto 51. Nanjing med sol: her på taget ser vi mange simple solfangere til produktion af varmt vand.

Foto 52. Det sovende spædbarn ligger ikke i en barnevogn, men bæres tæt ind til morens krop.
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Foto 53. Der ses et par cykler her til højre i billedet, den ene med en paraply til at skygge for solen
denne varme søndag. Men ellers er det de populære scootere. På scooteren i midten har faren et
barn foran sig og bag sig hustruen sidende kvindeligt sidelæns med en hvid ballon.

Foto 54, 55. En byggeplads til den næste skyskraber har her foran en 3 etagers midlertidig barakbygning til bolig for bygningsarbejdere fra andre dele af Kina, således at folk fra mindre rige egne
og provincer kan tjene en løn her. Lysregulerede gadekryds har et mere avanceret signalsystem end
i Danmark, således at man fx kan dreje til venstre fra en bane i højre side.
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Foto 56. Månefest lørdag 2015.09.26 hos Tian Qian + mand Tang Jie + datter Tang Jingling + flere.

Foto 57, 58, 59. Månefesten blev afsluttet med en tur til Nanjings Øje, en
ny fodgængerbro ud til en ø i Chang Jiang floden, bygget i anledning af de
specielle ungdoms olympiske lege afholdt i Nanjing i 2014. Jeg er her
fotograferet sammen med Tians familie ude på broen. Fuldmånen, som for
øvrigt blev til total måneformørkelse = rød måne i Europa, ses her over
skyskraberne. Jeg har en lille bog med eventyret om hvorfor månefesten.
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Foto 60, 61. Vej og jernbanebroen på banen Beijing - Shanghai over Chang Jiang i Nanjing,
færdiggjort af kineserne i 1968, efter at russiske teknikere tidligere var trukket ud som politisk pres.
Moderne gadekryds i 4 etager, her med vejskilte på både kinesisk og engelsk.

Foto 62, 63. ”Tørresnor” i parken med hundredvis af sedler, hvor forældre til deres giftemodne barn
søger en passende ægtefælle. De mange røde bånd man ser mange steder er en form for bøn man
beder til det hinsides for en kær bekendt, eller er en hilsen. Jeg købte et bånd endda med en klokke.

Foto 64, 65. I en fodgængertunnel bliver der med en tang lavet cykler af ståltråd, til 10 yuan = kr.
Aften i Qinhuai kvarteret med Konfuzi templet: spektakulær sejltur blandt lys og underholdning.
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Subote

Foto 66. State Key Laboratory of High Performance Civil Engineering Materials, står der der oppe.

Foto 67. Gu Yue står her med sit diplom for vel
overstået kursus. Han rejser derefter til Californien
for at uddanne sig videre som forsker, betalt af den
kinesiske stat. På hans højre side står Dr Tian Qian,
den kinesiske kursusleder (hun har forskererfaring
fra bl.a. Danmark og USA). De øvrige er fra venstre:
professorer fra Israel, Danmark (min søn) og USA.

Foto 68. Afskedsmiddag for Ph.D. kursus
deltagere og professorer. Her kommer en
gruppe deltagere for at skåle på kinesisk vis
med professoren fra Israel og fra Danmark.
Vi sidder og spiser ved et stort rundt bord
med serveringsfade på en glasplade i midten
der kan rotere den ønskede mad frem.
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Foto 69, 70. Studenterkantinen: serveringspersonale bærer plastik beskyttelse ud for munden.
Vores aftensmad er her fisk mv. og dertil kogt ris som klæber lidt sammen for det spises med pinde.

Foto 71. Afskedsmiddag for mig på nok byens flotteste restaurant, efter 1 måned med fantastiske
oplevelser hos de skønneste mennesker. Jeg er i min nye kinesiske skjorte. Bag mig er min sprogmedforfatter Tian Qian, min unge kollega og rejsekammerat Zuo Wenqiang, professor Miao
Changwen samt hans sekretær. Miao har inviteret mig, sådan at Subote har betalt alt for mig.
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Foto 72. Til venstre ses bygningen med den store kantine til de studerende og ansatte. Til højre ses
kollegiebygningen med værelser til de studerende. Billedet er taget fra mit vindue.

Foto 73, 74. Gæsteværelset: min flotte lejlighed: min dagligstue og køkken, og mit soveværelse
samt badeværelse. Der er aircondition, sat til 25º, som køler lejligheden i den hede sommer, og som
opvarmer lejligheden i den milde vinter. Jeg slukkede for aircondition og havde åbne vinduer dag
og nat med en behagelig sommertemperatur til let påklædning: korte bukser og kortærmet skjorte.
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Foto 75, 76. Subote Campus hovedbygning med hovedindgangen. Den 6 etagers høje bygning er en
kontorbygning for videnskabsfolk og studerende, med forelæsnings lokaler og laboratorier.
I baggrunden ser vi et bakkedrag med skov.
Hele campus området her i den sydlige del af Stor-Nanjing er med nye bygninger. Subote flyttede
her ud inde fra byen for ca. 3 år siden.

Foto 77. High Performance Concrete. Doctoral Course. Sobute Research & Development Center,
7-11 Sept. 2015. (Engelsk Sobute = Subote på kinesisk). En stor gruppe unge videnskabsfolk, en
stor fremtid for high performance, højt ydende beton i Kina. Nogle af disse unge videnskabsfolk har
forskererfaring fra vestlige lande, og adskillige flere vil tage til vesten for at lære og få erfaring.
Ph.D kurset her for de mange kinesere er afholdt af 4 professorer fra vesten (Danmark, Israel,
Frankrig, USA). Kinesisk forskning og viden gør store fremskridt, så inden længe kan det være os I
vesten som må drage til Kina for at lære. Jeg håber vi da vil vise en positiv holdning til den daglige
kinesiske levevis, til deres kultur og til deres sprog.
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Kort oversigt over 1 måned i Nanjing og Kina sept - okt 2015
ved Niels Mejlhede Jensen, www.mejlhede.dk
Sept
09 ons
09 - 11
12 lør
13 - 14
18
19 lør
20 søn
26 lør
27 søn
Okt 04 søn
05 - 08
09 fre

Ankomst til Nanjing og Subote
v Li Hua,
Deltagelse i Ph.D program og festligheder
Nanjing rundvisning: Presidential Pallace, Mausoleum, Pagode
v Zuo Wenqiang
Shanghai: Waitan, flodtur, Tv tårn, museum, historisk kvarter
v Zhou Yang
Nanjing museum + sprogkursus
v Yang Kaili
Suzhou: Zhuozheng Yuan have, Suzhou Museum
v Zhong Peihua + Tang Jinhui
Yangzhou: park sø, buddhist pagode, basar gade
v Li Zhen + Li Wei
Nanjing museum, månefest hos Tian Qian fam. med aftentur til bro v Feng Pan
Nanjing jernbanebro, Xuan Wu sø, Tekn Universitet, v Wang Penggang + Li Wei
Afslutn sprogkursus, ved lærer Jin Meng,
v Zuo Wenqiang + She Wei + hustru
San Xia dæmning, Chang Jiang flod og slugter, Yichang,
v Zuo Wenqiang
Afrejse fra Nanjing til København (over Beijing og Stockholm)
v Zuo Wenqiang

De mellemliggende dage var der 3 ugers sprogundervisning på en skole i Nanjing v lærer Jin Meng
hvortil jeg blev ledsaget af forskellige unge flinke interessante dygtige kolleger fra Subote:
Kvinder: Yang Kaili, Li Zhen, Ge Xiaoli, Liu Yujing. (Li Hua og Feng Pan)
Mænd: She Wei, Zuo Wenqiang, Li Wei, Zhong Peihua, Tang Jinhui, Wang Penggang,
Chen Ruixing, Gu Yue, Yuan Peng, Cheng Jun, Zhang Hao, Lü Kai. (Zhou Yang)

Foto 78. Hvad er det den lille kineserdreng stirrer sådan på hos mig?
Det kan du måske læse om på side 2 afsnit 2.
Foto 79. Her udenfor Subote sidder en gammel landmandskone i al sin uhyre traditionelle
beskedenhed og stille glæder sig over sin dejlige ko og kalv. Over i den topmoderne bygning tjenes
der imens millioner på at en stor gruppe dygtige mennesker arbejder med iver og interesse dag og
nat på at udvikle og producere bedre beton. I det top-moderne Kina er der således endnu også en
nyttig plads til den lille beskedne mand og kone der arbejder traditionelt. Det ses fx på gader og
veje med store biler hvor også små 3-hjulede lastbiler og busser og 3-hjulede cykler transporterer de
varer omkring som de kan håndtere. Så behøver man ikke at sende en stor bil med lille pakke.
Sådan er der plads til gammelt og nyt i Kina.

