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World EXPO Shanghai 2010 er den hidtil største verdensudstilling. Mere end 
200 lande deltog, og næsten 70 mio. gæster besøgte udstillingen i løbet af 
det halve år, den var åben for publikum. Det overordnede tema for World 
EXPO 2010 Shanghai var "Better City, Better Life", og det er første gang, en 
verdensudstilling sætter fokus på storbyernes udvikling. 

Facts:  

EXPO-området: 5,28 km2 (selve udstillingsområdet: 3,28 km2, omgivende 
serviceområde 2 km2) 

Officielle pavilloner: 200 bestående af deltagerlande og internationale 
organisationer 

Urban Best Practice Area: 30 cases 

Besøgende: 70 mio – 90% kinesere, 10% udlændinge 

Da vi begiver os ud i det overvældende EXPO-landskab – studieturens 
absolutte hovedattraktion – er vi glade for, at vi har afsat to dage til at opleve 
udstillingen. Og meget glade for det store forarbejde Det Danske Konsulat i 
Shanghai og Sinex Rejser har gjort for at koordinere vores EXPO-besøg, så 
vi kunne få størst muligt udbytte af det.  

At træde ind på EXPO var som at få serveret et overdådighedshorn af 
sanseindtryk. 

Køerne til pavillonerne var timevis lange. Mennesker overalt, som med stor 
forventning i øjnene væbnede sig med tålmodighed. Vi havde heldigvis fået 
VIP-adgang til flere af de nationale pavilloner samt fået arrangeret en speciel 
omvisning i Urban Best Practice Area.  

I modsætning til de nationale pavilloner, som primært er udstillingsvinduer for 
nationerne, viser Urban Best Practice-pavillonerne førende løsninger fra hele 
kloden.  

Vi nåede alle sammen at besøge følgende national pavilloner:   



Danmark, tema: Welfairytales (se reportagen EXPO 2, hvor Niels 
Handgaard, Grontmij Carl Bro, beskriver oplevelsen af den danske pavillon).  

England tema: Building on the Past, Shaping Our Future (se fotos af i 
reportagen EXPO 2).  
 
Kina, tema: Chinese Wisdom in Urban Development (se fotos i reportagen 
EXPO 2)  
 
Spanien / Spain, tema: From the City of Our Parents to the City of Our 
Children 
 
Holland, tema: Happy Street 
 
På Urban Best Practice området besøgte vi alle sammen:  
 
Odense, Hamburg, Shanghai, Madrid og Bremen.    
 

For sjov ratede Byens Netværk pavillonerne efter besøget. Sådan blev 
resultatet:   

1. Spanien, 2. England, 3. Danmark, 4. Madrid, 5. Odense, 6. Holland.  
 

Vi havde en god times tid på egen hånd, hvor vi havde mulighed for at opleve 
yderligere nogle pavilloner samt stoppe op i mængden og suge den livlige 
stemning ind under huden. Det var som at tage del i en kolossal global 
folkefest.   







 













 

















 


