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gammel historie, som er meget lidt kendt i Europa. Mange at de ting,
vi kender og stadig bruger Kina. Nogle af verdens største

bygningværker ligger i Kina - også i moderne tid. Gennem tusinder
af år blev Kina styret af kejsere. Omkring 1800-1900 fik europæerne
- ved hjælp af kanonbåde - stor indflydelse - bl.a. ved at sælge opium
til kineserne. Det kom til flere store oprør. Kejseren blev afsat 1901,
m,en der var meget uro. Japanerne gik i krig med Kina og indtog
store dele af landet. I 1949 kom kommunisterne til magten. Mao

Zedong udråbte landet til Folkerepublikken Kina. Landet blev styret
brutalt - og var på mange måder tilbagestående. Efter Mao død og
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