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Velkommen til Shanghai 
 
”Kinas perle”, ”Østens New York”, ”Gotham City”, ”EXPO vært”, ”Bæredygtig metropol” – Shanghai har fået mange forskellige betegnelser.  
 
Shanghai - bæredygtig og pulserende 
Shanghai er en metropol i konstant udvikling. Byen markerer sig på den globale arena med fantastisk arkitektur og design.  
 
Shanghai investerede 50 milliarder i ”byfornyelse” i forbindelse med den sidste 5-års plan som har fokus på bæredygtig byplanlægning, 
afsluttede 27 forskellige projekter, og byggede 120 km ekstra motorvej. Endvidere er det blevet besluttet at Shanghai inden 2020 skal være 
førende indenfor transport, luftfart og informationsteknologi i Kina.  
 
Shanghai - byen hvor nyt og gammelt mødes i en unik atmosfære 
Huangpu-floden deler Shanghai i to: byens historiske centrum på den vestlige side og det nye finansdistrikt på en østlige.  
Vi skal bo i The Bund på den vestlige bred. Et distrikt opført i britisk arkitektur fra starten af det tyvende århundrede, der vidner om byens 
storhedstid i netop den periode. På samme bred ligger Nanjing Lu, Shanghais hovedstrøg. Her kan de shoppinglystne gå amok i store varehuse, 
og om aftenen er det et imponerende syn at se gaden i et lysshow af neonreklamer og spotlights. På Nanjing Road ligger også det berømte 
Peace Hotel. 

På den østlige side af Huangpu-floden rejser et utal af imponerende skyskrabere, hoteller, og finansielle institutioner sig op. Byens vartegn er 
det futuristiske Oriental Pearl Tower, et 468 meter højt TV-tårn, hvilket er placeret i det nye Pudong-distrikt. Det er også på denne bred, at 
EXPO 2010 udfolder sig. 
 
World EXPO Shanghai 2010 
Verdensudstillingen i Shanghai tegner til at blive den største nogensinde. Mere end 200 lande deltager, og 70 mio. gæster forventes at besøge 
udstillingen i løbet af det halve år, den er åben for publikum. Det overordnede tema for World EXPO 2010 Shanghai er "Better City, Better Life", 
og det er første gang, en verdensudstilling sætter fokus på storbyernes udvikling. 
Danmarks EXPO-deltagelse 
 
Med et budget på 150 mio. kr. bliver deltagelsen i verdensudstillingen i Shanghai Danmarks hidtil største EXPO-satsning. Økonomi- og 
Erhvervsministeriet investerer 75 mio. kr., mens Realdania som den største private bidragsgiver deltager med 50 mio. kr.  
 
Vi glæder os til en række mangfoldige oplevelser, når vi på årets studietur går på opdagelse i Shanghais kulturarv, i den topmoderne storby, 
byen er i dag, og ikke mindst, når vi begiver os ud i det overvældende EXPO-landskab – studieturens absolutte hovedattraktion.  
Rigtig god tur! 



 

 
 
 

 
 
 
Den lille blå figur hedder Haibao. Byens Netværk vil møde den mange steder i Shanghai. Haibao fungerer som maskot for EXPO 2010. 
 
Shanghai - oversigtskort 
 
KORT - Sæt ind 
 
Indbyggere i Kina: 1300 mio. 
Indbyggere i Shanghai: 9,3 mio. (indenfor bygrænsen) 
 
 
 
 
 



 

 
EXPO - oversigtskort  
 

 
 
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 
 



 

Lokaliseringen af EXPO er et tidligere bolig- og industriområde. Renoveringen af området har omfattet flytningen og genhusningen af omkring 
18.000 familier samt nedrivningen af 270 gamle og forurenende fabrikker.  I EXPO 2010-planerne indgår også etableringen af 4 nye metrolinjer 
samt opgradering og udbygning af lufthavne til at kunne håndtere op til 600.000 besøgende pr. dag.     



 

PROGRAMME (DK / UK ) 

Saturday 9 October  
 
Check in & take off  
 
Where: Copenhagen Airport, Kastrup, terminal 2,  
          flight: Finnair/AY 666 
 
Start 11.30 Refreshments at Café Eycon.  

Programme and profile catalogue will be handed out   
 
13.25 Take off Kastrup  
  
15.05 Arrival at Helsinki Airport / transfer   
 
17.10 Take off Helsinki lufthavn,  
 flight: Finnair/ AY 057  
 
 



 

Sunday 10 October  
 

07.10 (lokal tid) Arrival at Shanghai Airport, Pudong   

Vi modtages i lufthavnen af det danske generalkonsulat v/Franz Gammelgaard-Schmidt og Sinex Rejser v/ Michael Carstensen mfl. 

Pudong Airport                          Ved ankomsten lander vi I Shanghais nye internationale 
lufthavn. Konstruktionen af lufthavnen er led i den massive investering i infrastruktur der har måtte til for at kunne modtage de 70 millioner 
mennesker, som besøger Verdensudstillingen henover et halvt år. Pudong International Airport har en kapacitet på 60 mio. rejsende årligt. 
Samtidig er indenrigslufthavnen Hongqiao udbygget og dens kapaciteten er øget fra 9,5 mio. 40 mio. passagerer. Lufthavnskapaciteten er 
dermed gået fra 10 til 100 millioner årligt i løbet af et par år. 

Transfer to the hotel: The Maglev Train 
Vi tager verdens hurtigste magnetiske højhastighedstog.  
Bagagen tager bussen og leveres ved hotellet. 

Check in at hotel  

The Bund Hotel  

Add: 525 GuangDong Road, Shanghai 200001, P.R. China 

Tel：86-21-63522000  

Meeting Point          

10.50  Hotel lobby 

What & When  

11.00 – 12.00 Lunch at the hotel 



 

12.00 – 13.00 Transport to SUPEC  
 
13.00 – 15.00 Visit at Shanghai Urban Planning   Exhibition Center (SUPEC) 
 
SUPEC er stedet, hvis man interesserer sig for Shanghais fremtidige byudvikling. På sine fem etager vil vi få indsigt i hvordan Shanghai har og 
vil udvikle sig de næste mange år.  
 
15.00 – 15.30 Transport to Taikang Lu 

16.00 – 18.00 Sightseeing at Taikang Lu 
 
Taikang Lu (gade) er en lille lav enklave. Taikang Lu er et yndet centrum for kunst og kunsthåndværk, beboelse, gaderestauranter m.m. 
Taikang Lu ligger i et renoveret område af Shanghai. Området er holdt i sin traditionelle stil og står i kontrast til de mange high-rises, der 
skyder op over hele Shanghai.  
 
18.00 – 19.00 Transport to restaurant 

19.00 –   Dinner  waiting for confirmation 



 

Monday 11 October 

Meeting Point          

9.50  Hotel Lobby 
 
What & When  

  Breakfast 

10.00 – 11.00 Transportation to EXPO 
 
11.00 – 22.00  Visit at the World EXPO, National Pavilions and Urban Best Practice area.  
 
13.00 – 14.00 Lunch at the Danish Pavilion or at Shanghai Spring 
 
20.00 – 22. 00 Time (incl. dinner) on your own at EXPO 
 
22.00   Exit at gate 8  
 
22.00 – 23.00  Transport to hotel 
 
NOTE! 
 
For at få så meget som overhovedet muligt ud af vores besøg på EXPO er det vigtigt, at vi holder os stramt til tidsplanen og til det program, 
som er udformet specielt til os i samarbejde med vores værter.  
Vi har inddelt os i fire grupper (orange, lilla, rød, grøn), fordi det ved flere af pavillonerne er nødvendigt, men også fordi det vil bidrage til en 
bedre oplevelse for os alle. Se herunder hvilken gruppe du er i, og hvor og hvornår jeres gruppe skal mødes og ved hvilken pavillon.  
 
Se din gruppe samt skema på de næste sider /  
Please pay attention to the grouping for the EXPO visit on the following pages.  
 
 



 

Visit at National Pavilions  
 
Kommentarer v/formand for Arkitektforeningen Natalie Mosin.    
 

- Danmark / Denmark  
Theme: Welfairytales 
”Stærkt arkitektonisk greb. Et godt byrum på taget.”  
 

- England/ UK 
Theme: Building on the Past, Shaping Our Future 
”Et kunstværk som skiller sig ud.”  

 
- Holland 

Theme: Happy Street,  
”Et modigt greb - med kitschede elementer - og et godt oplevelsesforløb – Mobius båndet samler på en god måde en række meget forsk 
små displays eller underudstillinger, fra det tekniske til det royale.” 
 

- Kina / China  
Theme: Chinese Wisdom in Urban Development.  
“Hjemmebane-pavillonen. Den største og mest imponerende.” 

-  
Spanien / Spain 
Theme: From the City of Our Parents to the City of Our Children. 
”Stærk sanselig oplevelse inde og interessant ark ude.” 
 

- Tyskland/ Germany 
Theme: Balancity. 
”Muskuløs og imponerende. Usnobbet, legesyg, pæd. og inkorporerer præs af tyske varer og teknologier. En af de pavilloner, der leverer 
en solid præstation på alle parametre.”  
 



 

The Little Mermaid at her temporary location in Shanghai 
 

 



 

Gruppedeling / Grouping  
 
The Orange Team  
 
Mrs. Henriette Annitta Sofie LarsenByens Netvaerk  
Mr. Per Frølund Thomsen  Grontmij|Carl Bro 
Mr. Carsten Lang-Jensen  Homann 
Mrs. Konni Østlund  Ernst & Young 
Mr. Ib Østlund  Ernst & Young 
Mr. Kurt Arne Harken Halberg Hald & Halberg 
Mr. Robert Vagn Jensen  Hald og Halberg 
Mrs. Lykke Judi Ronnenberg By og Havn 
Mr. John Helmer Jørgensen Grontmij Carl Bro 
Mr. Torben Juul Andersen  1:1 ARKITEKTER 
(10 pers.)  
 
 
The Green Team 
 
Mrs. Marianne Vejen Hansen Københavns Universitet 
Mr. Per Engsø Larsen  Jönsson 
Mr. Rolf Andersson  KAB 
Mr. Lars Thede Anderskov KEIM Scandinavia 
Mr. Niels Handgaard  Grontmij|Carl Bro 
Mr. Erling Petersen  Grontmij|Carl Bro 
Mr. Tomas Snog  AI-gruppen 
Mr. Bo Weber Fenst  AI-gruppen 
Mr. Claus Schmidt  YIT 
Mr. Bjerne Andersen  Enemærke & Petersen 
Mr. John Dyssel Engel  John Engel 
(11 pers.) 
 
Note! 
Personer markeret med FED er gruppeansvarlige / The marked people are captains of the groups  



 

 
 
The Red Team 
 
Mrs. Vibeke Garder Laursen M2-Arkitekter 
Mr. Niels Anker Jørgensen Emcon 
Mr. Peter Rasmussen  AI-gruppen 
Mrs. Inge-Marie Gotil  Inge-Marie Gotil 
Mr. Flemming Hald  Hald & Halberg 
Mrs. Margrethe Pump  KAB 
Mr. Flemming Strøm  KAB 
Mr. Søren Rasmussen  ONV Arkitekter 
Mrs. Marianne Loeb Jensen Grontmij|Carl Bro 
Mr. Tom Hvornum Jensen  Basware 
Mr. Nikolaj Thymark  Thymark.dk 
(11 pers.) 
 
 
 
 
The Purple Team 
 
Mrs. Nanna Gyrithe Jardorf             Byens Netværk 
Mr. Jakob Jeffrey Frölich  Frölich PostProduction 
Mr. Jan Brandis  Brandis 
Mrs. Marianne Roed Brandis Brandis 
Mr. Bjørn Erik Zebitz  DEKO 
Mrs. Tina Hougaard Møller Kuben Management 
Mr. Kjeld Juul Christiansen Dominia 
Mrs. Annette Bojer Nylev  Københavns Universitet 
Mr. Finn Mikael Bøgh  Grontmij|Carl Bro 
Mr. Frank Lemb  Grontmij|Carl Bro 
(10 pers.)  
Easy Acces Schedule for visit at the National Pavilions  



 

Med store forbehold for ændringer / subject to change 
 
Monday 11 October  
 
Time Orange Red Green Purple 
11.00-
12.00 

China China Tour de 
UBP 

Tour de 
UBP 

12.00-
13.00 

China China Tour de 
UBP 

Tour de 
UBP 

12.00-14-
00 

Denmark 
(incl.lunch) 

Denmark 
(incl.lunch) 

Lunch at 
Shanghai 
Spring 

Lunch at 
Shanghai 
Spring 

14.00 -15-
00 

Spain Holland Denmark Holland 

15.00 – 
16.00 

Holland Spain Spain Denmark 

17.00 -  
18.00 

Germany Germany Holland Spain 

18.00 – 
19.00 

UK UK Germany Germany 

19.00 – 
20.00 

On your 
own  

On your 
own 

UK UK 

 



 

Easy Acces Schedule for visit at the National Pavilions  
Med store forbehold for ændringer / subject to change 
 
Tuesday 12 October  
 
Time Orange Red Green Purple 
10.00-
11.00 

Tour de 
UBP 

Tour de 
UBP 

China China 

11.00-
12.00 

Tour de 
UBP 

Tour de 
UBP 

China China 

12.00-13-
00 

Lunch at 
Shanghai 

Lunch at 
Shanghai 
Spring 

Lunch at 
South 
Beauty 

Lunch at 
South 
Beauty 

13.00 Exit Gate 3 Exit Gate 3  Exit Gate 5 Exit Gate 5 
 
 
Tour de UBP (Urban Best Practice) 
I modsætning til de nationale pavilloner, som primært er udstillingsvinduer for nationerne, viser Urban Best Practice-pavillonerne førende 
løsninger fra hele kloden. Direktøren ved Odense Pavillonen sammensætter et spændende koordineret program sammen med de andre 
pavilloner i området.  
 



 

Tuesday 12 October 
 

Meeting Point          

8.50  Hotel Lobby 

What & When  

  Breakfast 

9.00 – 10.00  Transport to EXPO  
 

10.00 – 13.00  Visit at the World EXPO, National Pavilions and Urban Best Practice area. 
 
12.00 – 13.00  Lunch Shanghai Spring or South Beauty 
 
13.00                             Exit Gate 3 or 5 (check the schedule) 
 
13.00 - 14.00  Transport to Innovation Center Denmark 
 
Innovation Center Danmark er ét af udenrigsministeriets tre kontorer i Shanghai. Innovation Centret arbejder for at styrke dansk viden, 
innovation og konkurrence via samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner. Udover Innovation Center Danmark er 
Udenrigsministeriet til stede i Shanghai i kraft af Generalkonsulatet og Invest in Denmark.  
 
14.00 – 16.00 Seminar: “Building China” 
 
Presentation:  
Building China v. Commercial Counselor Franz Gammelgaard Schmidt  
Doing Business in China v. Schmidt Hammer Lassen Architect  
Innovating China, v. Claus Lønborg Director of Innovation Center Denmark 
 
16.00 – 18.00 Transport and quick stop at hotel 
  
18.00   Meet in Hotel lobby  



 

 
18.00 – 19.00  Transport to restaurant / waiting for confirmation  
 
19.30 – 20.30 Dinner / waiting for confirmation  
 
20.30 – 21.00 Transport to Jin Mao Buiding 
   
21.00 -  Enjoy Jin Mao Buiding panorama bar at floor 87 – 88  



 

Wednesday 13 October 
 
Meeting Point 

8.50  Hotel Lobby 

What & When  

  Breakfast          

9.00 – 10.00  Transport to Pudong area 

10.00 – 13.00  Sightseeing Pudong area 

Pudong er mest kendt for sine tre tårne Pearl Tower, Jim Mao og Shanghai Financial Center. Om få år står områdets nyeste og højeste tårn 
klar, og med sine 121 etager og 632 meter bliver Shanghai Tower Kinas højeste. Men Pudong er mere end tårne. Området er en central del af 
bystyrets udviklingsstrategi der sigter mod at etablere Shanghai som Kinas handels- og finanscentrum og Pudong erudnævnt til at være 
Shanghais nye finansielle bydel. Dermed er Pudong også rammen om mange af Shanghais nye og spændende byggerier. 
 
13.00 – 14.00 Lunch evt. Konsulatet? 
 
14.00 – 15.00      Transport to construction site 
 
15.00 – 17.30      Visit Vanke -a Chinese developer  
 
Vank Ltd. er Kinas førende (og største) ejendomsudvikler. Vanke udvikler, leder og sælger byggerier i og omkring Perle deltaet, Yangtze deltaet 
og i Bogai-Rim Regionen og er demed en af de helt store spillere i Shanghai. Hovedkvarteret ligger i Shenzhen Guangdon, som var centrum for 
Kinas økonomisk åbning, og Vanke er blevet en helt central del af det byggeboom, som vi ser i Kina i dag. 
 
17.30 – 19.30     Transport and quick stop at hotel  
 
19.30      Meet in Hotel Lobby  
 
19.30 – 20.00     Transport to restaurant  



 

 
20.00 – 22.00      Dinner waiting for confirmation 
  
  
 



 

Thursday 14 October 
 
Meeting Point          

8.50  Hotel Lobby 
 
What & When  

  Breakfast 

9.00 – 10.00  Transport to DEKO Partitions Ltd. 
  24F, Fushan Road 33, Shanghai 
 
10.00 – 12.00 Visit at DEKO v/Bjørn Zebitz 
 
DEKOs kinesiske chefer vil fortælle om byggemarkedet i Kina. Hvordan projekter sælges, bringes til ordre og styres krydret med erfaringer og 
referencer fra DEKOs foreløbigt seks meget succesrige år. DEKO har over 1.000 referencer i Kina, bl.a. CCTV-bygningen i Beijing.  
 
12.00 – 13. 00  Transport to restaurant  
 
13.00 – 14.00      Lunch  waiting for confirmation 
   
14.00 – 15.00  Transport to Zhenru Subcenter  
 
15.00 - 17.00 Visit at Zhenru Subcenter  
Udviklingen af Zhenru Subcenter er en vigtig del af Shanghais urbane udviklings strategi. Zhenru Subcenter dækker et område på 2.43 kvm2, 
og Zhenru vil blive et industrielt, teknologisk og logistisk byområdet for fremtiden.  
 
17.00 – 18.30  Transport and quick stop at hotel  
 
18.30  Meet in hotel lobby 
 
18.30 – 19. 00 Transport to restaurant Lost in Heaven 
 



 

19.00 – 21.30  Dinner at restaurant Lost in Heaven 
 
22.00 -  Panorama bar at MINT 
 
 
 
Friday 15 October 
 
Meeting Point          

7.50?  Hotel Lobby 
 
What & When  
 
  Breakfast 

7.50 – 8.00   Transport to park 

 
8.00 – 10.00  Tai Chi Master and tai chi introduction in    a big local park  

Note! Casual wear   
 
10.00 – 12.30 Leave the park and walk to old Shanghai  
  area. Visit Yu Yuan Garden.  
 
12.30 – 13.00 Transport to lunch restaurant 
 
13.00 – 14.00  Lunch waiting for confirmation 
 
14.00 – 15.30 The Bund  
 
15.30 – 17.00 Sailing at the Huangpu River 
 
17.00 – 19.00 People Square and Nanjing, shopping etc.   Walking distance back to hotel  



 

 
19.00  Meet in hotel lobby 
 
19.00  Transport to Xin Tiandi  
 
19.30 – 21.00 Dinner in Xin Tiandi at restaurant ZEN 
 
Xin Tiandi er et område, hvor ældre kinesiske huse er renoveret og blevet centrum for et livligt kunst-, restaurations- og caféliv. 
 
21.00 -  After dinner. Time on your own in  
  Xin Tiandi and French Concession area. 
 



 

Saturday 16 October 
 
Check out 
 
06.30 Leave hotel, transfer to Pudong Airport 
 
09.35 Take of Shanghai – Helsinki,  
  flight:Finnair AY 058 
 
14.50 Arrival Helsinki 
 
16.15  Take off Helsinki, flight: Finair AY 663 
 
16.50 Arrival Copenhagen Airport Kastrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Takt & tone i Kina 
 

Hovedregel 
Den grundlæggende takt og tone regel i Kina vil altid være praktisk omtanke og sund fornuft.   
Høflighed er en god investering på besøg i Kina. Man får som regel det dobbelte tilbage.  
 
Lær en smule mandarin, så du kan score nogle billige point ved at sige goddag eller skål på kinesisk. Ordet tak er vigtigt. På kinesisk siger 
man: ”xie xie (udtales: sjæ-sjæ) ”.  
 
Omgangsformer 
Kinesere er i almindelighed åbne og ligefremme.  Danske omgangsformer – tilsat lidt gammeldags høflighed – går fint sammen med kinesisk 
væremåde. 
 
Uformelle samtaler med kinesere løber i regelen let og ubesværet.  Emner om familie, geografi, teknologi, kunst, levevis og personlige 
oplevelser glider let.  Emner, der er forankret i ens egen kulturkreds, går vanskeligere.   
 
Ironi, vittigheder, metaforer og ordsprog, der som regel er bundne til ens egen kultur, bør undgås navnlig ved officielle møder.  Ligeledes bør 
stærke emotionelle udtryk undgås.  I den kinesiske kulturkreds opfattes det som mangel på balance og overblik. 
 
Networking 
Et grundlæggende træk i kinesisk kultur er networking, Man ønsker gerne at knytte nye kontakter. Erfaringen viser, at kinesere er gode til at 
følge op på sådanne kontakter.  
 
Visitkort  
At udveksle visitkort er det første man gør, når man møder en kinesisk forretningsforbindelse første gang. (Et must ved forretningsmøder er at 
have et visitkort med engelsk tekst på den ene side og kinesisk på den anden side.) Husk at aflevere visitkortet med begge hænder. Man 
modtager også visitkortet med begge hænder og bruger gerne et øjeblik på at studere navn og titel.  
 
 
Hierarki  
Ved officielle møder i Kina vil danskere opleve en hierarkisk struktur hos kinesere.  Den enkeltes placering ved officielle aktiviteter som møder, 
middage og gruppefoto er i høj grad bestemt af rangfølge.  Enhver kineser ved som regel altid hvilken placering, han har i en given officiel 
sammenhæng.   
 



 

Besøgende danske grupper opfordres derfor til at stille op i hierarkisk orden. Den kinesiske side vil sætte pris på at kunne identificere og 
henvende sig til en gruppes ordførende.  
 
Påklædning 
Ved officielle aktiviteter som middage og møder på højt niveau vil herrer forventes at bære slips og jakke og kvinder tilsvarende påklædning. 
Ved alle andre aktiviteter vil pæne bukser og lys skjorte uden slips samt tilsvarende for kvinder være passende.  



 

Tips & praktisk info A-Å  

Apotek 
Husk paraghurt el. lign, panodil, en lille flaske AlcoGel til håndhygiejne (det er ikke alle steder, der er sæbe) og kleenex/vådservietter. Evt. 
ørepropper/fly-støttestrømper til flyveturen.   
 
Byens Netværk   

- Kom til alle arrangementer og kom til tiden 
- Bliver du forhindret i at deltage i et arrangement pga. sygdom el.lign. sørg for at give besked 
- Forbered gerne spørgsmål til vores værter ved de forskellige steder  
- Forplejning ved vores fælles frokoster/middage - Faktura sendes efter hjemkomst 
- Forbehold for ændringer i programmet  
- Send dit bedste foto til os 
- After party efter hjemkomst med fotofremvisning mm. Hvis nogen har lyst til at arrangere, så er det altid hyggeligt. Måske den første 

der kommer for sent ☺ 
- Er alle med? Hold øje med om din ”nabo” er med, så vi ikke skal tælle os hele tiden 
- Vi bidrager alle til, at det bliver en fantastisk tur. 

 
Drikkepenge 
Tidligere forekom drikkepenge ikke i Kina, men det er blevet almindeligt at give drikkepenge overalt.  
 
Elektricitet 
Der anvendes normalt 220 volt vekselstrøm som i Danmark.  Kinesiske stikkontakter ses i mange udformninger, også dem vi kender hjemme. 
Alle hoteller kan dog stille adapters til rådighed. 
 
Foto 
Send gerne et par af dine bedste fotos til Henriette/Nanna efter hjemkomst 
 
Fresh market 
Oplev frøer, blæksprutter m.m. i net. 
 
 
Gan Bei 
”Gan Bei” betyder skål på kinesisk. 



 

Historie 
Der var en gang opiumkrig, politiske sammensværgelser og revolution 
1949: Mao Zedong udråber Den kinesiske Folkerepublik 
1961: Hungersnød i Kina 
1966-1976: Mao indleder kulturrevoultionen – udrenser sine politiske modstandere og sender alle lærde på landet for at lave fysisk arbejde og 
”lære af masserne”.  
1976: Mao dør 
1978:Deng Xiaoeng kommer til magten og indleder den åbne dørs politik.  
1989:Studenterdemonstration på den himmelske freds plads i Beijing. Hæren rykkede ind og dræbte tusindvis af unge. 
2001:Kina optages i verdenshandelsorganisationen WTO 
 
ID/Pas 
Pas forevises ved check-in på hoteller og ved flyafgange også indenrigs, desuden ved omveksling i banker og på hoteller. 
 
Jetlag/tidsforskel 
Kina er 6 - 7 timer forud for Danmark (dansk sommertid - vintertid). 
Om sommeren er Kina 6 timer foran Danmark. Kina udgør én tidszone.  
 
Klima, efterår 
September og oktober er de mest behagelige måneder, mild og solbeskinnet med stille, klar luft. Regn kan forekomme. 
Gennemsnitstemperaturen er kun 12° C, men i dagtimerne vil temperaturerne stige til over 30C. Luftfugtigheden kan virke slående.  
 
Mad og drikke 
Kinesisk mad spises med pinde. Til maden serveres mineralvand, juice, sodavand, øl eller vin. Det asiatiske køkken i alle afskygninger kan 
nydes i Shanghai. Typisk kinesisk er dumplings, wan ton, lotusrod, søde ris, xiaolongbao, nudler, hot pot, suppe, spring roll, dim sum m.m 
 
Man bør kun drikke kogt vand eller vand på flaske! Helst rigeligt på grund af varmen / fugtigheden. 
 
Navne 
I kinesiske navne er familienavnet altid placeret først og består af et enkelt tegn. Det personlige navn består af enten et eller to tegn. Kinas 
præsident, Hu Jintao, hedder således hr. Hu eller præsident Hu.  
Alle kinesiske navne har en betydning, og man kan imponere, hvis man for eksempel ved at efternavnet Wang betyder konge.  Danske navne 
er svære at oversætte til kinesisk. Derfor er det bedre at få en kineser til at ”give” dig et kinesisk navn. Kineserne tager selv navne med 
inspiration fra filmstjerner eller kunstnere.  



 

 
Rygning 
På offentlige steder er rygning ikke tilladt. Skilte vil dog angive, hvor der kan ryges. 
  
Taxi / Transport / Trafik. 

Kinesisk trafik er voldsommere og mindre reguleret end i Danmark.  Som regel orienterer trafikanter sig mere efter andre trafikanter, end de 
følger trafikreglerne.  ”Samme retning – samme hastighed” og dermed forudsigelighed er en god regel at følge, når man krydser en gade. 
Højre sving er tilladt når som helst.  
Taxa er et billigt transportmiddel i Kina, men kun få chauffører taler engelsk. Skal du med taxa, så få hotellets receptionist eller en guide til at 
skrive de kinesiske tegn. Det nytter ikke at prøve at udtale det selv ☺. Du vil få udleveret et visitkort fra Byens Netværk ved ankomst med 
hotellets adresse på.  
 
Telefonering 
Internationale opkald fra hoteller foretages bekvemt, men er dyre.  Ikke alle danske mobiltelefonselskaber har samarbejdsaftale med kinesiske 
selskaber.  Det vides dog, at TDC har aftale med China Tele Com. Brugere af andre danske mobiltelefon-selskaber bør inden afrejse tjekke op. 

 
Er du i tvivl om alt fra hvad der bliver sagt, til hvor du skal hen så ring til Shanghais gratis informationsservice på: +86 962288 

 
Te 
”Hellere undvære mad i tre dage end te i én”, gammelt kinesisk ordsprog. Besøg evt. et af de traditionelle tehuse.  
 
Tøj 
Tøj til dansk forår og efterår. Det kan også blive sommervarmt / fugtigt om dagen. Så derfor medbring lidt af hvert: let tøj, gode sko, 
vindjakke mod regn, trøje mod træk og aircondition. Afslappet men pænt tøj til middagsarrangementer.  
Løst tøj og flade sko til Tai Chi-øvelserne. 
 
Valuta 
Den kinesiske møntfod hedder officielt Ren Min Bi – eller folkepenge – og skrives forkortet RMB. Yuan anvendes også officielt.   
 
Veksling af valuta 
Alle kendte kreditkort kan anvendes i de store byer i Kina, også i pengeautomater.  Danske kroner kan veksles direkte til kinesiske RMB på alle 
store hoteller til den officielle bankkurs, det vil sige uden ekstra høje ”turistkurser”.   
Tjek kurser  

http://www-2.danskebank.dk/link/Landcny


 

 
Ærefrygt, Pålidelighed, Menneskelighed 
Den kinesiske filosofi, som også indgår i den kinesiske religion, bygger på en morallære, hvor de tre grundpiller er: Xiao (ærefrygt), Xin 
(pålidelighed) og Ren (menneskelighed). 
 
Åbningstider - Priser 
For sammenlignelige varer, der ikke er importeret, vil kinesiske priser være betydelig lavere end i Danmark.  For importerede varer noget 
højere end i Danmark.  Ved boder og i mange forretninger er det acceptabelt at forhandle om prisen. Nogle steder forventes det ligefrem. 
Åbningstider er fra tidlig morgen til sen aften (09:00 – 22:00) alle ugens syv dage.  På hoteller lukker souvenirforret-ninger og kiosker ved 22-
tiden om aftenen. 
 



 

 

 

Deltagerliste / Telefonkæde 
 

Name Company Mobil 
Mrs. Henriette Sofie Larsen Byens Netværk 23344601 
Mr. Per Frølund Thomsen Grontmij|Carl Bro 27236755 
Mr. Peter Rasmussen AI-gruppen 40151744 
Mrs. Inge-Marie Gotil Inge Marie Gotil 40154072 
Mr. Jan Brandis Brandis 23215650 
Mrs. Marianne Roed Brandis Brandis 23215650 
Mr. Niels Anker Jørgensen Emcon 40302730 
Mrs. Vibeke Garder Laursen M2-Arkitekter 21400041 
Mr. Carsten Lang-Jensen Homann 40538042 
Mr. Per Engsø Larsen Jönsson 40407445 
Mrs. Marianne Vejen Hansen Københavns Universitet 30589321 
Mrs. Konni Østlund PricewaterhouseCooper

s 
51583166 

Mr. Ib Østlund PricewaterhouseCooper
s 

 

Mr. Kjeld Juul Christiansen Dominia 20606080 
Mrs. Annette Bojer Nylev Københavns Universitet 23320009 
Mr. Tomas Snog AI-gruppen 20261573 
Mr. Jan Bruus Sørensen AI-gruppen 40452855 
Mr. Bo Weber Fenst AI-gruppen 20267632 
Mr. Bjerne Andersen Enemærke & Petersen 20642572 
Mr. Finn Mikael Bøgh Grontmij|Carl Bro 27236686 
Mrs. Marianne Loeb Jensen Grontmij|Carl Bro 27236847 
Mr. Tom Hvornum Jensen Basware 51225534 
Mr. Niels Handgaard Grontmij|Carl Bro 27236352 
Mr. Erling Petersen Grontmij|Carl Bro 27236269 
Mr. Frank Lemb Grontmij|Carl Bro 27235095 
Mr. Flemming Hald Hald & Halberg 23318223 
Mr. Kurt Arne Harken 
Halberg 

Hald & Halberg 20493244 

Mr. Rolf Andersson KAB 29362733 
Mr. Lars Thede Anderskov KEIM Scandinavia 21241718 
Mr. Nikolaj Thymark Thymark.dk 42228888 
Mr. Claus Schmidt YIT 41314301 
Mr. Torben Juul Andersen 1:1 ARKITEKTER 28575557 



 

Name Company Mobil 
Mrs. Margrethe Pump KAB 30627523 
Mr. Flemming Strøm KAB 21210438 
Mrs. Lykke Judi Ronnenberg By og Havn 21753294 
Mr. Søren Rasmussen ONV Arkitekter 20101531 
Mr. John Helmer Jørgensen Grontmij Carl Bro 27236025 
Mr. Bjørn Erik Zebitz DEKO 40190710 
Mr. John Dyssel Engel John Engel 21731193 
Mrs. Tina Hougaard Møller Kuben Management 60710730 
 
Mr. Robert Vagn Jensen 

Hald og Halberg 71140344 

Mr. Jakob Jeffrey Frölich Frölich PostProduction 40422245 
Mrs. Nanna Gyrithe Jardorf Byens Netværk 28266304 

 
 



 

Egne noter 
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