Tyskland og Frankrig skal
deltage i opførelse af helt
ny by i Kina, ’Ny Xi’an’,
under projekt »Porten til
Silkevejen«
19. august 2016 – En delegation fra Würzburg, Tyskland, der
netop er hjemvendt efter et besøg i Kina, rapporterer, at den
havde møder i Xi’an med flere ledende kinesiske regeringsfolk
og tyskere, der arbejder i byen, om planer om at opføre en
helt ny storby ved siden af Xi’an. Dette projekt, »Porten til
Silkevejen«, vil involvere deltagelse fra Frankrig og
Tyskland, inklusive et museumselement, der skal fremvise
udvalgte, vigtige, historiske bygninger i Frankrig og
Tyskland, så som f.eks. en replika af Berlins Brandenburger
Tor. Så meget for turistattraktioner.
Vigtigere er imidlertid det industrielle aspekt: Den Kinesiske
Statskommissions afdeling i Xi’an har bedt et rådgivningsfirma
med base i Würzburg, som Kina tidligere har arbejdet sammen
med, om at udarbejde en køreplan for lovende investeringer i
den nye by, som er attraktive for tyske selskaber, med vægt på
den produktive Mittelstand. Selskabet vil især tage kontakt
til de selskaber, der gerne vil gøre forretninger med Kina,
men som ikke har det. Ud over at være forbundet til den Ny
Silkevejs jernbanelinje til Europa vil den nye by også få en
lufthavn.
Info: Xi’an er hovedstaden i provinsen Shaanxi i det
nordvestlige Kina og én af Kinas ældste byer og én af de fire,
antikke hovedstæder i Kina. Xi’an er begyndelsespunktet for
den gamle Silkevej, som i århundreder var den tråd, der
forbandt øst og vest. Fra så tidligt som år 200 f. Kr. rejste

købmænd med deres kamelkaravaner fra Xi’an (Chang’an), Kinas
hovedstad dengang, mod vest, så langt som til Konstantinopel,
for at sælge silke. Xi’an er hjemstedet for kejser Qin Shi
Huangs terrakottahær. Desuden rummer Xi’an bl.a. centrer for
Kinas rumfartsindustri. Xi’an har 4,4 mio. indbyggere. De to
kinesiske tegn i navnet Xi'an, 西安, betyder 'Vestlig Fred'.
Würzburg: Med bl.a. Fraunhofer Institut for Forskning i
Silikat, som er en del af Fraunhofer-selskabet, Europas
største organisation for anvendt forskning.
Det udvikler
materialer for morgendagens produkter og tilbyder samarbejde
med små og mellemstore virksomheder og med industriselskaber i
stor skala.
Universitet for Anvendt Videnskab for Würzburg-Schweinfurt
blev grundlagt i 1971 som et teknologisk institut med
afdelinger i Würzburg og Schweinfurt. Det er med sine 8.000
studerende det næststørste universitet for anvendt videnskab i
Franken i delstaten Bayern, med studiegrene inden for blandt
andet arkitektur, civilingeniør, geodæsi og logistik. Würzburg
har 125.000 indbyggere. (-red.)

