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Ideologi og tradition i det knaldrøde Kina 

Allerede fra morgenen af med den første sols røde glød er det som om der lægger sig et 
tæppe over Kina. Her vil nogen tro at jeg snakker om smog (hvilket også ville være 
sandt), men tæppet, jeg snakker om, er et tæppe af de gamle traditioner, der slår imod 
de store højhusblokke i Qinhuangdao. Og det var da også lidt det, vi stødte på i løbet af 
dagen.  
 

 
 

Det stod først på kinesisk sang i de velkendte rammer af Qinhuangdao Experimental 
High School og vores faste lokale på 5. sal. Derefter gik turen videre til Yanshan 
Universitet, som ligger ca. 30 minutters køretur væk på dejligt bumpede veje. Her blev 
vi efter at have været vist rundt af Leslie fra Zimbabwe og Denzel fra Uganda sat ind i et 
musiklokale, hvor vi blev positivt overrasket over den traditionelle musik, der blev 
spillet for os.  
 



 
 
Efter en velfortjent frokostpause stod den på hele 2 museer "Glasmuseet" og 
"Havnemuseet". To vidt forskellige, men ikke desto mindre fantastiske, kulturelle 
oplevelser. Og det var også en stor oplevelse for to indehavere af en butik nær havnen, 
som fandt deres to kameraer frem, og så ellers optog eller blot tog billeder af alt, vi 
gjorde.  
 



 
 

Om aftenen blev vi splittet lidt. Nogle tog ud at spise grillmad, hvor andre tog på den 
traditionelle kinesiske restaurant "Pizzahut". Og på Pizzahut lever kommunismen sgu 
stadig videre i allerhøjeste grad. Man får stukket et menukort i hånden, og så vælger 
man det man gerne vil spise. Det førnævnte stadie kunne dog være lige meget, da alt 
bare bliver sat på midten af bordet, og så kommer alle altså ellers bare til og spiser din 
mad. Og selv, hvis du tænker, det ville være logisk, at din iste kommer før desserten, så 
er den tankegang ikke i live på Pizzahut. Der deles, måske lidt ufrivilligt fra uvidende 
danskeres side, men der deles. Så et af hovedtrækkene fra den kommunistiske ideologi 
lever videre på den kapitalistiske restaurant Pizzahut 
 



 


