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Följ med på 
en resa genom Kina
Kina är kejsarpalats, tempel, storslagen
natur, lång historia, god mat, mycket folk
och härlig shopping. Kina är landet för den
som vill se och uppleva något utöver det
vanliga.

I denna nya reviderade upplaga berättas
om alla de kända och intressanta resmålen:
Beijing med världens största kejsarpalats
och den oförglömliga Kinesiska muren.
Shanghai, som i rekordfart utvecklas till ett
modernt underverk. De gamla kulturhuvud-
städerna, Xi’an med sina tusentals terrakotta-
soldater, Luoyang, Kaifeng, Nanjing och de
forna kolonierna Hongkong och Macao.

Upplev de vackra trädgårdsstäderna i östra
Kina, kända för sina kanaler och sin siden-
tillverkning. Njut av den romantiska miljön
kring Västra sjön i Hangzhou, och lite längre
söderut i ett sagolikt landskap, Guilin och
Yangshuo. Läs om flodfärder och magnifik
natur längs den mäktiga Yangtsefloden, om
att färdas utmed den gamla Sidenvägen
från Xi’an till Kashgar, om Shuriket Sichuan
och om Yunnan. Låt dig fascineras av palat-
sen och klostren i Tibet.

Ingrid Booz Morejohn är fotograf och rese-
ledare. Hon har regelbundet rest i Kina sedan
1985. Här berättar hon även om intressanta
platser utanför turiststråken, om kinesisk
mat och dryck, om konsthantverk och om
vad som kan vara av intresse att köpa med
sig hem.
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Öster och väster om bergen – 
Shandong och Shanxi

Norra Kina har ett stort antal intressanta resmål – alla inom en dagsresa
från Beijing. Vildvuxna berg i inlandet kontrasterar mot koloniala bad-
orter längs kusten. Buddhistgrottorna nära staden Datong tillhör Kinas
främsta och i Qufu går man på upptäcktsfärd i filosofen Konfucius 
hemstad. Pingyao är en välbevarad muromgärdad nordkinesisk stad.
Wutaishan och Taishan är två av Kinas nio heliga berg.
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Qufu – Konfucius stad
Konfucius levde i Kina för 2 500 år sedan.
Qufu är platsen där han föddes, levde och
verkade. Det är en avlägsen och elegant liten
pärla som få västerlänningar besöker – det är
främst asiater som trängs här.

Här finns Konfuciustemplet (Kongmiao), ett
Förbjudna staden i miniatyr, Kongfamiljens
residens där Konfucius ättlingar har bott i 
generationer. Vidare finns här den vackra men
något kusliga Kongfamiljens skog (Konglin) där
ättlingar till den lärde i 76 generationer är 
begravda. Konfucius egen grav är diskret 
med en enkel gravhög och minnesten. I 
staden där nästan alla bär hans efternamn
(Kong) är Konfucius ”big business”, man 
kan köpa Konfucius-sesamkakor, Den vises
cigaretter, Familjen Kongs vin … 

Qufu ligger en timmes resa söder om
staden Tai’an.

Kuststäder och Kinas drakstad
Tyskarna lade vantarna på den vackra kuststaden
Qingdao 1898. De satte genast igång med flera
storartade projekt, däribland ölbryggning.
Tsingtao (Qingdao) är Kinas mest berömda öl
och det bryggs här. Vattnet hämtas från när-
liggande Laoshan. Laoshanvattnet anses även
vara Kinas godaste mineralvatten. Daoisttempel
ligger utströdda över halvön där källan finns,
och längs kusten kan man ägna många timmar
åt att titta på de vackra fiskebåtarna och fiske-
och skaldjursindustrin.

Britterna lade beslag på Weihai, då känd
som Weihaiwei. Även staden Yantai intresserade
dem. Alla dessa tre kuststäder har ett antal
gamla byggnader och kyrkor i västerländsk
kolonial stil.

Weifang är Kinas drakhuvudstad – varje år i
april hålls en festival där drakflyggare från
hela landet, och hela världen, samlas för att
tävla och visa upp sina drakar.
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Shandong – öster om bergen

Shandongprovinsen ligger i nordöstra Kina
där Gula floden mynnar ut i havet. Shandong
betyder Öster om bergen, Taihangbergen.
Gula havet och Bohaibukten ligger österut,
och ytterligare längre österut, Korea.

Provinsen har såväl vacker natur som 
intressanta kulturlämningar. Den nyckfulla
Gula floden, ”Kinas sorg”, har förorsakat 
provinsen ett flertal översvämningar och 
även helt ändrat sitt lopp ett antal gånger.
Shandongprovinsen har fött fram stora 
tänkare som Konfucius och Mencius.

Kuststäder som Qingdao, Weihai och Yantai
attraherade utländska intressen. Rörelsen
”Den harmoniska rättfärdighetens knytnäve”,
Boxarupproret, startade i Shandong – ett 
resultat av slitningarna mellan aggressiva 
utländska intressen och Qingdynastins svaghet,
allt förvärrat av svält och umbäranden.

Det heliga berget – Taishan
Av Kinas fem heliga berg för daoister räknas
Taishan som det viktigaste. Från Konfucius
till Mao Zedong och många kejsare och 
pilgrimer däremellan – långt före linbanans
tid – alla har de bestigit detta berg som tornar
upp sig högt över landskapet runt omkring.
Det steniga berget är översållat med världens
vackraste graffiti – flera hundra år gamla 
kalligrafiska inskriptioner.

Dagens pilgrimer och lika många om inte
fler inhemska turister kommer hit för att be
till husgudinnan Bixia i De azurblå skyarnas
tempel (Bixia Ci). Förälskade par knyter röda
trådar i buskarna för att knyta ihop sin kärlek
för alltid. I iskall gryning trängs alla för att 
se soluppgången, när solen höjer sig över 
horisonten. Har man tur ser man 200 km
bort, ända till havet.

Linbana finns upp till toppen, men rättrogna
ska nå himmelriket via de 6 600 trappsteg som
går rakt uppför bergssidan. Kejsarna bars så
klart! När man kämpar uppför trapporna och
har som mest ont i vaderna och undrar vad
man håller på med, ska man kanske ägna en
tanke åt alla de tusentals bärare som strävat
upp- och nedför Kinas olika berg, med tunga
laster på sina ryggar.

Taishan ligger vid staden Tai’an, längs 
järnvägslinjen mellan Beijing (7 tim) och
Shanghai (9 1/2 tim).
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Familjen Kongs vin.

Daoistmunkar.

Bild t.h.: Konfuciusstaty från senare tid, Qufu.

Bild föregående uppslag: Taishan med trapporna som
leder upp till Den södra himmelska porten och
vidare till toppen på Kinas heligaste berg för daoister.



och visuella kraft. Det har i vissa sammanhang
liknats vid kristendomens katedraler. Dåtidens
kinesiska buddhister måste ha stått med re-
spektfylld fruktan inför dessa väldiga buddha-
bilder. Den största, nästan 17 m hög, visar
Buddhas speciella kännetecken – enorma, för-
längda öron, en bula på huvudet (visdomens
symbol), långa ögon, bland andra tecken på en
allsmäktig gud. Yunganggrottorna ligger 16 km
öster om Datong.

I Datongs centrum återfinns den tredje av
Kinas tre Niodrakarsskärmar (övriga två finns i
Beijing) och det stora Huayan-templet med fina
statyer. En stor del av Datongs stadsmurar
finns också kvar. I staden kan man också bese
Ångloksfabriken (Datong Jiche Chang).
Fabriken slutade tillverka ånglok 1989 men har
öppnat ett museum med gamla lok och passa-
gerarvagnar.

Utflykter från Datong

De imponerande Hengbergen (Hengshan)
med sina magnifika terrassodlingar skulpterade
ur lössjorden tillhör Kinas fem heliga berg.

Här finns det trolska Hängande templet
(Xuankong Si). Det består av ett fyrtiotal 
små hallar sammanlänkade med gångar och
broar, alltihop hängande från en bergsfasad
och uppstöttat av tunna pålar. Det är knappt
man vågar gå på det, men templet är egentligen
fast förankrat med ett pålverk som går djupt
in i bergssidan. Men, tempelomgivningen 
är tyvärr allt annat än perfekt – här kan 
man verkligen säga att bilden ljuger, för 
det som ser så häftigt ut på bild visar sig 
i verkligheten vara omringat av en stor ful 
parkeringsplats och en närliggande damm och
vattenreservoar.
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Penglai är berömd för sin stora fästning
(Penglai Ge) som tronar uppe på en klippa
över havet. I kinesisk folktro är Penglai det
förlovade landet där de odödliga samlas och
där livselixir tillverkas. Vid speciell väderlek
sägs det att man kan se Penglai, sagoön alltså,
som en hägring ute i vattnet.

Shanxi – väster om bergen
På andra sidan Taihangbergen ligger provinsen
Shanxi, ”Väster om bergen”. Shanxi uppe på
lössjordsplatån är betydligt torrare än det 
bördiga Shandong. Gula floden utgör dess 
västra gräns mot provinsen Shaanxi. Det är
märkligt att Shanxiprovinsen besöks av få 
turister. Här finns otroligt mycket intressant att
se. Tyvärr åker de flesta turister bara igenom
provinsen på väg till Terrakottaarmén i Xi’an.

Datong

Datong är något av en miljömardröm. Staden
är välsignad med enorma kolfyndigheter 
men allting är dränkt i svart sot. Utan kolet
skulle Datong gå under men luftföroreningar
och lungsjukdomar är legio och staden ligger
officiellt på listan över världens mest förorenade
städer.

En av världens intressantaste kulturläm-
ningar finns emellertid strax utanför staden.
År 398 blev Datong huvudstad i Norra Wei-
dynastin (386–535) och under de följande 100
åren skulpterades tiotusentals buddhastatyer i
det som heter Yunganggrottorna (Yungang
Shiku). Detta är de tidigaste buddhistgrot-
torna i Kina, med bl.a. Bamiyan i Afghanistan
som förebild. I Yungang slås grotttemplets be-
sökare med häpnad över templets väldighet
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Fångst av fisk och pilgrimsmusslor vid Laoshanhalvön. I fjärran syns silhuetten av Den gamle stenmannen
(Shilaoren).

Den stora buddhan vid Yunganggrottorna, Datong.


