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Præsentation af Jiaxing, Rebild Kommunes venskabsby 

Zhejiang provinsen 
Jiaxing ligger i Zhejiang provinsen. Det er en af Kina mindste provinser, men også den tættest befolkede 

– der bor i alt ca. 55 mio. mennesker - og den rigeste. Provinshovedstaden hedder Hangzhou. 

Zhejiang ligger ud til det Østkinesiske Hav, lige syd for Shanghai, og indbyggere i provinsen er veluddan-

nede og udviklingsorienterede. Kendere siger også, at de er lette at komme ind på livet af. 

Jiaxing – indbyggertal og infrastruktur 
Efter kinesiske forhold er Jiaxing en ”lille” by, efter danske forhold er den enorm. Det officielle tal siger 

4,5 mio. indbyggere, men de officielle tal er ikke altid præcise. Der er nemlig mange mørketal, når det 

drejer sig om de migrantarbejdere, der rejser fra det vestlige Kina til de hastigt voksende byer på østky-

sten. Der bor derfor sandsynligvis flere end 4,5 mio. mennesker i byen. 

I mange århundreder har Jiaxing haft god forbindelse til omverdenen. Jiaxing ligger ved Den Store Kanal 

eller Kejserkanalen, som forbinder Beijing med Hangzhou. 

Der er kun en times tranporttid med motorvejen til Shanghai og endnu kortere tid, hvis man  tager høj-

hastighedstoget, der kører over 300 km i timen. Til Beijing er der kun godt seks timer med højhastig-

hedstog. Jiaxing har egen lufthavn, rejsende fra Europa flyver dog normalt til Shanghai og rejser de sid-

ste knap 100 km. i bil eller tog. 

Udover Shanghai ligger der en stribe store byer lige i nærheden. På ca. én time, kan man nå: Hangzhou 

7 mio. indbyggere), Ningbo (6 mio. indbyggere), og Huzhou (små 3 mio. indbyggere). 

Havnen i Jiaxing er den anden største i provinsen og er klassificeret som ”National First Class Port”. 

Internationale virksomheder i Jiaxing 
En række internationale virksomheder har etableret produktionsfaciliteter i Jiaxing, deriblandt danske 

LEGO. Da borgmester Leon Sebbelin besøgte Jiaxing i 2014 spurgte vi LEGO’s senior vice president og 

general manager Asian manufacturing, Michael McNulty, hvorfor LEGO havde valgt at placere den nye 

fabrik i netop Jiaxing. Svaret var kort og enkelt: Her i byen holder man, hvad man lover. 

LEGO ligger i den økonomiske og teknologiske udviklingszone, som blev startet i 1992 og i 2010 opgra-

deret til statslig Economic Development Zone. 

I den medfølgende præsentation af Jiaxings Økonomiske Udviklingszone kan man læse mere om geogra-

fisk placering, forretningsomkostninger, arbejdskraftressourcer, offentlig service og forsyningsvirksomhe-

der. 

I forbindelse med borgmesterens besøg i Den Økonomiske Udviklingszone blev der understreget, at min-

dre danske virksomheder er lige så velkomne som giganterne LEGO, PHILIPS, Abbott og Hella. 

Historie 
I 7.000 år har der været civilisation i området. De tidligste skriftlige kilder kan dateres til 500 år før vores 

tidsregning. Byen Jiaxing er 1.780 år gammel. I 1921 blev Kinas Kommunistiske Parti grundlagt på en 

båd i South Lake, hvortil de delegerede var flygtet fra Shanghai, da jorden brændte under dem. 

 

 

 

 


