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VAG A B O N D L E D E R

Chefen
Jeg stopper ved min frisør i Brønshøj. Han er fra Iran 
og ud af en stolt familie af frisører. 

Under normale omstændigheder tager det 40 til 
45 minutter for mig at blive klippet hos en frisør.

Ikke i Brønshøj. 15 minutter maks.
Normalt koster det mig 3 til 400,- at blive klippet. 
Ikke i Brønshøj. 100,- maks. Cash.
Ingen MobilePay. Ingen kreditkort. Cash is king.  

I Brønshøj.
Har for en gangs skyld ikke bestilt tid, men åbner 

bare døren og spørger, om han har tid til mig.
Der sidder seks andre kunder og venter på stole-

rækken. De læser i de mange magasiner, blandt an-
det Vagabond, og venter tålmodigt på deres tur.

”Du kan komme til med det samme,” svarer min 
frisør.

”Hey!” råber en ung fyr, som har ventet i noget tid 
på sin tur. ”Jeg har ventet i en halv time. Jeg kom før 
ham.” De andre fem i køen nikker for at indikere, at 
de er enige med den unge mand. De kom alle før 
mig.

Min frisør stopper sine gøremål og kigger ud over 
forsamlingen, mens han peger på mig og siger: 

”Det er chefen.”
Alle seks kigger ned i deres magasiner og læser  

videre, som om intet var hændt. Mere skal der ikke 
siges eller gøres i det miljø. Chefen er kommet, og 
han skal klippes, og så må du hellere makke ret. 

Min frisør vinker mig op til stolen, og vi fortsætter 
vores utrættelige dialog om rejser og fremmede 
dele af verden. Efter cirka 15 minutter og 100 kroner 
er jeg atter ude af døren, og næste person sidder  
allerede i frisørstolen. Jeg vinker farvel til min chef 
gennem det store butiksvindue. Han nikker tilbage 
og sender mig et diskret smil. Vi ved nemlig begge 
to godt, hvem der er den egentlige chef i den del af 
Brønshøj.

Velkommen til endnu en udgave af verdens bedste 
rejsemagasin, hvor vi altid ved, hvem der er chefen.

God fornøjelse med læsningen.

Christian Adamsen
Ansvarshavende udgiver

udgives af
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Bredgade 65A, 3. sal
1260 København K
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 lille land - store oplevelser

Holidays designed for you

Når badeferien også rummer natur og kultur
Montenegro ved Adriaterhavets kyst har alt det, du har brug for til en dejlig ferie. 
Fine strande, bjerge til at vandre i og hyggelige middelalderbyer med små, gode 
restauranter. Du kommer dertil efter bare to en halv time med fly, og så er det oven 
i købet et rejsemål, hvor feriebudgettet rækker længere end mange andre steder. 
Spies har tre rejsemål: livlige Budva, familievenlige Petrovac og badebyen Becici.

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00
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F O T O  M A R C U S  W E S T B E R G

MALAWI 
Vi har det med at tage rent vand for givet, 
men for millioner af mennesker er virke-
ligheden en anden. I Malawi, ligesom i en 
stor del af Afrika syd for Sahara, er vand 
en værdifuld vare, som ofte skal bæres 
over lange distancer af typisk kvinder og 
børn. 

8 VAGABOND #202 / 2019
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ZAKYNTHOS  
Da en gruppe smuglere stødte på grund 
ved Navagio Beach i 1980 kunne de 
næppe have forudset, at deres skib, MV 
Panagiotis, ville blive en af Zakynthos’ 
topattraktioner. Men de hvide småsten 
og det absurd blå vand – der kun er til-
gængeligt med båd – tiltrækker hund-
rede, nogle gange tusinder, af turister 
om dagen.

F O T O  M A R C U S  W E S T B E R G
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SHANGRI-LA
Som en kulturel del af Tibet har Shangri- 
 La mange hellige steder. For Nanche 
Djoma på 60 år var dette første møde 
med Aboudje-søen helt særligt, og efter 
at have nået udsigtspunktet i 4.500 me-
ters højde, skulle hun hele vejen ned til 
vandet for at ofre yakmælk og sætte 
nogle buddhistiske bedeflag. 

F O T O  M A R C U S  W E S T B E R G

12 VAGABOND #202 / 2019



V E R D E N R U N DT K I N A

13VAGABOND #202 / 2019



VAGABOND #202 / 2019 14

N Y H E D E R R E J S E L I V
60 ÅR MED KORT
Er du vild med at kigge på kort? For at se, hvor du har været eller 
gerne vil hen? For at se på geografiske fænomener eller højdefor-
skelle? Eller kan du huske, hvordan det store verdenskort i skolen 
fik dig til at drømme om alle de lande, du skulle erobre efter sko-
len?

Så har du måske stiftet bekendtskab med Nordisk Korthandel i 
Studiestræde, som fylder 60 år i år. 

Den 1. august 1959 startede Troels Petersen Nordisk Korthandel 
(scanmaps for de udenlandske kontakter), fordi han havde en 
drøm om at sælge kort til Skandinavien. Den drøm blev til virke-
lighed, og i 2006 begyndte Nordisk Korthandel at udvikle sine 
egne kort til skolebrug.

I dag sælger Nordisk korthandel stadigvæk turistkort, men fir-
maet har investeret i store printere og printer selv kort i store for-
mater som de klassiske skolekort, der stadigvæk er en succes. 
Kortpakken består i dag af over 100 kort, som cykelkort over Dan-
mark, og i 2002 købte kortboghandlen alle danske topografiske 
kort og udviklede et program, DitKort, hvor man i dag kan vælge 
sit eget kortområde, navngive kortet og få det printet ud.

Jubilæet bliver fejret d. 17. august 2019, og du kan finde mere 
info ved at følge med på butikkens Facebook-side.  /JRH

KUNDERNE GIVER  
THOMAS COOK PRIS
Thomas Cook Airlines Scandinavia, der flyver chartergæster  
for Spies, Ving og Tjæreborg fra de fire nordiske lande til de 
meste populære feriedestinationer, har vundet 2019 Trip-
Advisor Travellers’ Choice awards for flyselskaber. TripAdvisor 
uddeler prisen blandt Europas førende charter-flyselskaber  
baseret på kundernes anmeldelser over en periode på 12  
måneder. Kunderne har dermed vurderet, at Thomas Cook  
gør det bedst, når det kommer til kvalitet og service.

Prisen blev overrakt af Kevin Maloney, der er Vice President 
Business Development, Flights i TripAdvisor, og han sagde:

"Anerkendelsen direkte fra forbrugerne er beviset på en 
fremragende service, verdensberømt kvalitet og fantastisk 
værdi."

Thomas Cook Airlines Scandinavia, TCAS, blev etableret i 
1994 som en sammenlægning af Scanair og Spies’ Conair. I 
2013 blev TCAS en del af engelskejede Thomas Cook Group. 

 /JRH
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TO NYE KONCEPTER  
TIL CHARTER-FOLKET
Apollo lancerer et par nye rejsekoncepter, som afspejler 
den måde, deres kunder rejser på i dag. 

Det ene koncept handler om at være social med andre 
end sin familie eller venner, mens den anden handler om 
at være impulsiv a la de engang så populære afbudsrejser. 

For at begynde med det sidste, kan man for 1.500 kro-
ner blive sendt af sted på ukendte eventyr, fordi Apollo 
bestemmer destinationen. Konceptet hedder ’Live a little’, 
og først to uger inden afgang får du besked om, hvor du 
og måske din familie skal hen. Vil du gerne have sikkerhed 
for, at hotellet er mindst firestjernet, kan du smide en 
tusse oven i. 

Det andet koncept, Premiumrejser, bygger på Apollos 
rundspørge blandt 1.017 danskere, der viser, at 15 procent 
helst vil rejse sammen med andre, de deler interesser 
med.

”Når nu vi kan dele kørelejlighed, dele måltider med 
fremmede og i det hele taget er blevet mere sociale i vo-
res gøren hjemme i Danmark og ude i verden, så mener vi 
også, at vi kan rejse sammen med andre end lige dem, vi 
bor sammen med eller på anden måde deler vores hver-
dag med,” forklarer kunde- og kommunikationschef hos 
Apollo Glenn Bisgaard i en pressemeddelelse.

De nye Premiumrejser er foreløbigt inddelt i tre temaer 
efter nogle af danskernes yndlingsemner, nemlig Klassisk, 
Mad & Vin samt Aktiv med fokus på bl.a. vandre- og cykel-
ture, og går blandt andet til Kreta, Kroatien, Rhodos, 
 Cypern og Albanien. /JRH
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N Y H E D E R R E J S E L I V

KOKKERIET SERVERER  
STJERNEMAD I LUFTEN
I halvandet år har den danske Michelin-restaurant Kokke-
riet arbejdet sammen med Singapore Airlines om at ud-
vikle gourmetretter til businessclass-passagererne på ru-
ten mellem København og Singapore. Det er blevet til fire 
nye retter med et nordisk touch til rejsende på ruten.

Her fra maj får rejsende derfor serveret partnernes to 
seneste retter, fortolkninger af smørrebrød med laks og 
'Kylling Danoise'.

Det er ikke en nyhed, at vores smags- og lugtesans re-
duceres markant, når vi kommer op i højere luftlag. Men 
det kom bag på Morten Krogholm, der er køkkenchef på 
Kokkeriet og hovedmanden bag de nye retter, at det var 
så udfordrende at genskabe en ret til servering om bord.

 ”Det har været en stor udfordring at skabe retter, der 
også i praksis kan beholde den høje kvalitet, når det per-
sonlige touch ikke er muligt. Det har været sværere, end 
vi troede, især tilpasning af temperaturer, tilsmagning og 
anretning har været udfordrende – men virkelig spæn-
dende!”

Allerede fra marts kunne de to første retter (butternut 
squash, kammusling og hybenrosegelé til forret og stegt 
flæsk af confiteret svinebryst med persillesauce og rabar-
bergelé til hovedret) nydes på businessclass på rejsen fra 
København til Singapore.  /JRH

SMART OG BILLIG REJSEFORSIKRING
En flok unge danskere har, med Tryg Forsikring i ryggen, lanceret en 
helt ny måde at tænke forsikring og rejseforsikring på.

Forsikringen hedder Undo, og fungerer sådan, at du opretter en 
konto på din smartphone, og så snart du aktiverer din telefon uden for 
Danmarks grænser, begyndes din rejseforsikring helt automatisk.

Tager du hjem tidligere end beregnet, betaler du kun for de dage, 
du er af sted.

Priseksempler for en person gennem Undo forsikring:
10 kroner pr. dag inden for EU.
17 kroner pr. dag i USA.
14 kroner pr. dag i resten af verden.
For blot 5 kroner pr. dag kan man tilføje den store bagagedækning 
med tyveriforsikring.

Download app’en der, hvor du plejer at hente dine apps.  /CA

F O TO : M E T T E M I E  H A N SE N A N D E R SE N

PRISSAMMENLIGNING
 3 dage i Barcelona, 1 person  14 dage i USA, 1 person
Undo:  62,- 336,-
Europæiske:  179,- 803,-
Gouda:  215,- 717,-



Istrien.  Livsstil ved Adriaterhavet.  

Kroatien er et land med rig kulturarv, 
uspoleret natur og et storartet køkken.

Istrien byder på meget mere end sol og 
vidunderlige strande langs den 450 km 

lange kyststrækning. Denne halvø, med sine 
utallige naturlige og kulturelle attraktioner, 
er en destination der er værd at besøge hele 
året rundt.  

En ”aktiv ferie” er den bedste måde at be-
skrive et ophold blandt Istriens vidundere, 
hvor du kan dyrke mange former for sport: 
Sejlads, dykning blandt skibsvrag og hu-
ler, trekking, ridning, paragliding, tennis, 
golf… Og det er ikke alt… Istrien har også 
et fremragende ry blandt cyklister, med sine 
rolige veje og sine fantastiske udsigter, samt 
fortryllende bugter og duftende fyrreskove. 
For dem, der ønsker eksklusiv afslapning, 
byder Istrien på kurbade og wellness-centre, 
der er et behageligt alternativ til en klassisk 
ferie. Regionen er særlig velkendt for ekstra-
ordinære gourmet oplevelser, som trøfler, 

Istrien Malvasia og olivenolie, det hele i et 
område fuld af sunde råvarer og maleriske 
middelalderlige landsbyer på toppen af 
grønne bakker. Hav, natur, kulturarv og ori-
ginale produkter – som alle viser at Istrien 
er den ideelle destination for god mad, god 
vin og en fantastisk livsstil. 

Mere information: www.istra.com

Oplev et bredt udbud af steder at overnatte: 
nye feriesteder for familier, små boutique 
hoteller, campingpladser og glamping ved 
kysten, private villaer med pool ...

ET BREDT UDVALG AF 
OVERNATNINGS-MULIGHEDER

www.istra.com
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Fly til Pula fra København.

Istrien
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K A L E N D E R V E R D E N

Vi har set på, hvad der sker 
ude i verden de næste par  

måneder og håndplukket et par 
idéer, som er værd at rejse  

efter eller deltage i, hvis du  
allerede er på de kanter.
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NÅR MIDNATSSOLEN DANSER I 
RUSLAND
’Hvide nætter’ er et andet udtryk for midnatssol, og da Skt. Peters-
borg geografisk ligger på linje med Oslo, Seward i Alaska og den 
sydligste spids af Grønland, oplever den nordligst beliggende me-
tropol også de lyse nætter. Og det skal fejres. Festivalen løber fra 
sent i maj til sent i juli – i samme periode som de hvide nætter – og 
byder på en galla af opera, ballet og klassiske koncerter i Mariinsky 
Teateret, musikkonservatoriet og Hermitage Teateret. De lyseste 
nætter oplever man fra 11. juni til 2. juli, og højdepunktet for mange 
er Scarlet Sails, der markerer de studenter, der har færdiggjort gym-
nasiet. På Neva-floden sejler et stort skib med røde sejl for symbolsk 
at ønske studenterne held og lykke, og aftenen fortsætter med 
udendørskoncert og et grandiost vand-, lys- og fyrværkerishow.

Hvad: Stars of the White nights Festival
Hvor: Skt. Petersborg, Rusland
Hvornår: 23 maj-29 juli

EUROPÆISK  
BJERGFESTIVAL
I den bulgarske by Polkovnik i de frodige Rhodope-
bjerge tager lokale imod deltagerne af den ottende 
udgave af Meadows in the Mountains med traditio-
nelt ’bedstemor-kor’ og kukeri-dansere. Men der fra 
bevæger de fire dages musik- og wellness-festival 
sig mere over i det spirituelle hjørne med verdens-
musik på fire forskellige scener og et stort område, 
der er dedikeret til yoga, meditation og workshops. 
Så hvis bjergene drager, byder denne festival på 
unikke omgivelser langt væk fra Sunny Beach.

Hvad: Meadows in the mountains, Bulgarien
Hvor: Rhodope Mountains, Bulgarien
Hvornår: 6-9 juni

BLOMSTERFEST  
I DEN ENGELSKE KANAL
Britiske haver betragtes af mange haveentusiaster som  
de ypperste. At besøge engelske haver i mindre landsbyer 
er en attraktion i sig selv, så det er ikke så underligt, at man 
finder en blomsterfestival på øen Guernsey, selvom Kanal-
øerne ikke som sådan er en del af Storbritannien. Storbri-
tannien har ansvaret for øerne, men de er hverken medlem 
af Commonwealth eller EU, og de ligger geografisk tættere 
på Frankrig end på de britiske øer. Guernsey er imidlertid 
meget ’britisk’, sproget er engelsk, og blomsterindustrien  
en vigtig indtægtskilde. Så for 20 år siden startede man en 
festival, der skulle hylde industrien. I dag kan gæster besøge 
de professionelle drivhuse og få planteråd, der er guidede 
ture i private haver, ligesom man kan købe frø af oprinde-
lige lokale blomster og planter med hjem.

Hvad: Guernsey Floral festival
Hvor: Guernsey, Kanaløerne
Hvornår: 2-30 juni
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HJÆLP FRA PAKKEREJSE-ANKENÆVNET
Kan vi som forbrugere kræve, at Pakkerejse- 
Ankenævnet behandler vores klage, selvom 
rejsen er købt i udlandet? Vi har ikke lyst til 
at klage på et fremmed sprog, og vil gerne 
have de danske jurister til at vurdere vores 
sag.

Hilsen Ragna, København
 

KÆRE RAGNA
Pakkerejse-Ankenævnet (PAN) i Danmark 
behandler som udgangspunkt kun rekla-
mationer over pakkerejser, som er solgt af 
et rejsebureau, der er etableret i Danmark.

Der er dog en mulighed for, at din sag 
kan behandles af PAN, men det forudsætter 
enten, at både du og det udenlandske 
rejse bureau er enige om, at PAN må be-
handle din sag, eller hvis det vurderes, at sa-
gen har større tilknytning til Danmark end 
til det land, hvor rejsebureauet er etableret. 
Det vil for eksempel være tilfældet, hvis det 
udenlandske rejsebureau har markedsført 
sig specifikt mod det danske marked med 
en .dk-hjemmeside, med rejser markedsført 
på dansk, og priser opgjort i danske kroner 
og med afrejse fra Danmark.

Hvis dette ikke er tilfældet, er du henvist 
til at reklamere til den instans i rejsebureau-
ets etableringsland, som behandler rejse- 
og/eller forbrugerklager. Du nævner ikke, 
hvilken type rejse du gerne vil klage over, 
men du kan også undersøge dine klagemu-
ligheder hos Forbruger Europa, som kan 
modtage klager over flyrejser og billeje, der 
er købt i udlandet.

 

KAN MAN BORTVISE EN GÆST?
Vi er netop kommet hjem fra en flot arran-
geret grupperejse med et dansk rejsesel-
skab. Rejsen blev dog noget ødelagt af en 
enkelt person fra gruppen, som opførte sig 
ikke bare uhøfligt, men decideret ubehage-
ligt over for både guiden, andre gæster på 
rejsen samt de lokale. På et tidspunkt var 
vedkommende så ubehagelig over for en af 
de andre gæster, at denne brød sammen.

Guiden gjorde sit til at dæmme op for 
denne persons grovheder, men ville ikke 
bortvise gæsten, da dette ikke er tilladt ef-
ter loven. Det blev vi i hvert fald forklaret. 
Det gav mening i øjeblikket, men set i bak-
spejlet burde guiden have gjort mere. Vores 
spørgsmål er derfor, om et rejseselskab må 
bortvise en gæst fra en rejse, juridisk set.

 Venlig hilsen De rejsende sjællændere
 

KÆRE REJSENDE SJÆLLÆNDERE
Ubehagelige gæster i en rejsegruppe er al-
drig rart. Det kan dog være svært at vurdere 
omfanget af den pågældendes ubehagelig-
heder uden at kende den konkrete sag. Der 
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beruselse hele tiden.

Guiden eller rejsebureauet bør i første 
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for gæsten, og samtidig gøre klart, at kon-
sekvensen af ikke at efterkomme bureauets 
henstilling kan være en bortvisning fra rejsen.

I særlige tilfælde kan en rejsende dog 
hjemsendes uden forudgående advarsel. 
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ØDELAGT BIL PÅ REJSE
Min bil blev ødelagt, da der faldt is og sne 
fra hotellets tag ned på den under vores ski-
ferie. Jeg mener, at det er hotellet eller det 
rejsebureau, der har solgt os hotellet, som 
skal betale reparationerne. Det vil de ikke. 
Må de lade være med det? 

 Mange hilsner Bernt
 

KÆRE BERNT
Sikke en ærgerlig historie med din bil. Som 
udgangspunkt vil det være din egen forsik-
ring, der skal dække skaderne på din bil, da 
det kan skyldes et hændeligt uheld. Hvis du 
derimod kan dokumentere, at hotellet har 
handlet ansvarspådragende, kan du rette 
kravet mod rejsebureauet, da de er ansvar-
lige for deres underleverandørs handlinger 
eller udeladelser.

Hvis der er tale om, at det var en normal 
mængde sne, der gled fra taget og ned på 
din bil, så vil det nok være svært at fast-
holde, at hotellet eller rejsebureauet har 
været medvirkende til skaden. Hotellet har 
ved normale mængder af sne på taget ikke 
kunne gøre noget for at forhindre skaden.

Hvis der derimod var tale om store 
mængder sne eller istapper, som hotellet 
burde have fjernet eller advaret imod, kan 
der være tale om, at de har handlet 
uagtsomt ved ikke at foretage sig noget.

Er dette tilfældet, skal du reklamere til dit 
rejsebureau, da det er rejsebureauet, der 
som nævnt hæfter for deres underleveran-
dørs handlinger eller mangel på samme.
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JAKOB HAHN er advokat og afdelingschef hos  
Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), branche-
foreningen for danske rejsebureauer.  Jakob har det 
overordnede ansvar for den juridiske sparring og  
rådgivning, som DRF dagligt yder over for sine godt 
120 medlemsvirksomheder. Han sidder også som 
DRF’s repræsentant i Pakkerejseankenævnet og For-
brugerklagenævnet. Tidligere har Jakob i en årrække 
arbejdet som rejseleder. I den periode var han ud-
stationeret flere steder i verden, både i og uden for 
Europa, og har den vej igennem opbygget et indgå-
ende kendskab til rejsebranchen. I hver udgave af 
Vagabond svarer Jakob på udvalgte spørgsmål om 
rejsejuridiske emner, som optager læserne.  
Har du et spørgsmål, så send ham en e-mail på redaktion@vagabond.info.
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På jagt efter 
middelalderens 

NORTHUMBERLAND

T E K S T  & F O T O  A N D R E W  M A R S H A L L

NORTHUMBERLAND VAR ENGANG ET FARLIGT STED  
AT BEFINDE SIG. MEN I DAG KAN DU TRYGT SPRINGE TILBAGE  

I MIDDELALDEREN GENNEM HISTORISKE GENOPFØRELSER,  
SLOTSBESØG OG EN GOD PORTION FANTASI.
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K U LT U R  E N G L A N D

 Dunstanburgh Castle.
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Å
ret er 1346. Jeg står ved den storslåede indgang 
og vindebro til Warkworth Slot i den engelske re-
gion Northumberland. Pludselig lyder der et råb 
oppe fra udsigtstårnet: ”Sænk broen og forbe-
red jer til hans excellence, jarlen af Northum-

berland”. Inden for få minutter er luften tyk af hestehove 
og svedlugt fra både mænd og heste, da jarlens farverige 
følge buldrer forbi. 

Hvad er denne middelalderlige vision? En svunden tid, 
der er kommet tilbage? Nej, jeg er simpelthen i gang med 
at deltage i en digital slotstur, og med et enkelt tryk på 
stopknappen bliver jeg slynget fra den mørke Middelalder 
tilbage til det 21. århundrede.

English Heritage har gjort et godt stykke arbejde med 
deres ture og små bøger, der hjælper gæster med at fore-
stille sig livet, lydene, synet og selv lugtene inden for 
Warkworth Slots mure. Den digitale audiotur er blot en af 
mange fantasifulde måder at udforske de dusiner af slotte, 
der er, i denne historisk rige region. 

PÅ ROADTRIP
For 400 år siden, fra Edward I og indtil England og Scotland 
blev smedet sammen i 1707, var Northumberland hjem-
sted for en af de længste grænsekonflikter, verden nogen-
sinde har kendt. 

Bamburgh Slots tårne over den lille, 
pittoreske by af samme navn.

Bamburgh Slot har udsigt over et 
vildt stykke af Northumberlands 
strand. Foto: Visit Britain

24 VAGABOND #202 / 2019



VAGABOND #202 / 2019 25

Regionen, der var kendt som ’Grænserne’, blev konstant 
angrebet af plyndrende skotter og indimellem af den for 
tiden siddende, engelske konge. Det var farlige tider og 
derfor er her flere slotte og forsvarsværker end noget an-
det sted i England. Bygningsværkerne varierer fra storslå-
ede slotte med indergårde og beskyttende mure, vinde-
broer og voldgrave til store huse med enkeltstående tårne 
og gårde, der også fungerede som forsvarsværker. Alle vid-
ner de om samfundet og den politik, der blev ført i Nort-
humberland i Middelalderen.

I et grønt landskab med bølgende bakker og en rå kyst-
linje er de mange forsvarsværker et fint fokus for en bilud-
flugt, og de fleste af de historiske steder er godt markerede 
på det britiske vejkort. Man finder en overflod af bed & bre-
akfasts, airbnb og pubber med overnatning, så man skal 
ikke være nervøs for at begive sig ud på Northumberlands 
smalle landeveje (’B roads’), som er en sand fornøjelse.

FILMISK SLOT
For at se, hvordan den nuværende greve af regionen lever 
sammenlignet med hans forfædre på Warkworth, skal jeg 
kun køre cirka ti kilometer til byen Alnwick, hvor Alnwick 
Slot ligger. I helt sublime omgivelser på Aln-flodens bred 
står de forhistoriske mure og tårne på et af Englands fine-
ste normanniske slotte. 

Det virker ufatteligt, at dele af dette enorme slot er byg-
get så tidligt som i 1062. I det 14. århundrede blev ejen-
dommen givet til Percy-slægten af Edward I, og familien 
har boet her siden. 

Jeg havde ikke noget problem med at forestille mig 
skotterne invadere slottets mure. Dagen inden mit besøg 
havde et filmhold filmet her, og de omgivende flodbred-
der var overstrøet med blodige kroppe af soldater og he-
ste – i fiberglas. Jeg trådte lige ind i et middelalderligt 
blodbad!

Filmhold er ikke en sjældenhed på Alnwick Slot. På selv-
samme bred red en ung Rowan Atkinson på en sort gan-
ger i åbningsscenen til Black Adder. Og gennem årene er 
der blevet optaget utallige dramaserier og film her som for 
eksempel Downton Abbey, Harry Potter, Transformers og 
Robin Hood. 

SOV SOM KONGER OG DRONNINGER
Inden for en times køretur fra Alnwick finder man det flot 
restaurerede Bamburgh Slot, der står på rå klippe med ud-
sigt over en vild og smuk kyststrækning, eller det mystiske 
Holy Island Slot og Lindisfarne kloster, der kun er tilgæn-
geligt ved højvande. 

Det elegante Chillingham Slot ligger i de nærliggende 
Cheviot Hills og er et must at besøge om eftermiddagen, 

Den klassiske trappe på 
Langley Slot viser middel-
alderlige urinaler!. 

Pele-tårnene er blandt de 
mange typer forsvarsværker, 

man finder i Northumberland.
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Find mere information
www.english-heritage.org.uk

hvor en tur gennem slottest dybeste kældre kan følges af 
en slentretur gennem slottets tilhørende haver og toppes 
med en te i tesalonenerne. 

Hvis du føler dig lidt mere energisk, kan du fra vandet gå 
op til de ensomme ruiner af Dunstanburgh Slot, der ligger 
højt oppe på en klippe ved havet, og der er langt flere hi-
storiske hjem og slotte at udforske, hvis du har tiden til det. 

Men ingen biltur til Northumberland er fuldendt uden 
en overnatning på Langley Slot. Dette smukke og romanti-
ske slot fra 1365 er et af Europas eneste middelalderslots-
hoteller, og det er overraskende overkommeligt i pris. Få 
hele den middelalderlige oplevelse af himmelsenge, rust-
ninge, tykke vinduesnicher og en opulent sal med stor pejs 
helt uden de middelalderlige ubehageligheder. 

Så hvis du overvejer en tidsrejse tilbage til Middelalde-
ren, kan du roligt lade dig synke ned i nutidens Northum-
berland. 

Smukke Langley Slot er et 
middelalderligt hotel.

De fleste værelser på Lang-
ley Castle Hotel har sæder 
ved vinduet, der er sat ind i 
slottets to meter tykke 
mure.

Valmuer i blomst i nærheden af Bamburgh.

 Alnwick Slot.

NORTHUMBERLAND
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Bamburghs slotstårne.
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Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

KAUKASUS

Georgien med Svaneti
Overvældende natur i et land med helt særlig sprog og historie. Vi oplever Svaneti
området, med unik natur og gamle traditioner. Byen Ushguli med de mange middelal
derhuse er en del af verdens kulturarv. Vi oplever det charmerende område omkring 
Kutaisi, den georgiske gæstfrihed og besøger de særlige vinkældre og smager den 
karakteristiske georgiske vin. Byrundtur i Tbilisi, med brostengader og gamle huse med 
træbalkoner. 10 dage • helpension • 12.900 kr • Afrejse: 13. juni • 29. august

Enestående landskaber ved Ararates bjerg. Ældgamle kirker og klostre på randen af 
dybe kløfter. Hovedstaden Yerevan har sydlandsk stemning og det forbløffende kunst
museum ”Armeniens hæng ende haver”. I Kaukasusbjergene ligger Tatevklostret 
dramatisk og har verdens længste kabelbane. En særlig oplevelse er de lækre måltider: 
Pragtfulde frokoster – i privat hjem, i familiehave og i klippehule.
8 dage • halvpension • 9.900 kr • Afrejse: 15. juli • 6. september • 12. oktober

Armenien

med 
rejser i 

Kaukasus

19 år

Eventyrrejse i Armenien
Mød armenerne på deres hjemmebane. Det er essensen af dette eventyr. I dét område, 
der kaldes ”lille Schweiz”, besøger vi en landsby med molokkanere, der er en russisk 
minoritet, og spiser frokost hos familier. Bl.a. i et kunstnerhjem og hos en familie med 
vinkælder. Andre højdepunkter er verdens længste kabelbane, verdens første officielle, 
kristne kirke og god til i hyggelige Yerevan.
13 dage • hel/halvpension • 14.400 kr • Afrejse: 17. til 29. september

Kirker, klostre og natur i to ældgamle kristne lande. Hovedstaden Yerevan har museet 
”Armeniens hængende haver”. I Armenien har vi udsigt til Ararats bjerg fra klostret Khor 
Virap, og vi spiser frokost i en klippehule. Udsigterne er formidable fra Georgian Military 
Highway, som er lovprist af poeter og forfattere. I vindistriktet Kakheti spiser vi frokost 
hos en familie. Sydlandsk stemning og atmosfære i Tbilisi.
14 dage • helpension • 14.900 kr • Afrejse: 14. juni • 16. juli  • 17. september • 11. oktober

Georgien og Armenien
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FØ L J E TO N JA PA N

EN UNIK BLANDING AF HEKTISK BYLIV,  
PRÆCISION OG ÆLDGAMMEL TRADITION MØDER  
OS PÅ FØRSTE DEL AF VORES TUR RUNDT I JAPAN.  

VI OPLEVER FARVERIGE KVARTERER I TOKYO,  
FASCINERENDE SUMOBRYDNING I NAGOYA  

OG IMPONERENDE TEMPLER I KYOTO.

JAPAN
Snorlige og skæve

T E K S T  & F O T O  I N A  F I S C H E R  A N D E R S E N

'Tokyo by night' – udsigt fra  
hotelværelset i Shinjuku, Tokyo.
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PÅ TUR I JAPAN
En familie på fire er taget til 
forunderlige, gammeldags og 
hypermoderne Japan på en 
månedlang rundrejse til både 
storby og landområder. Over 
tre udgaver af Vagabond kan 
du følge dem, når de besøger 
Tokyo, Kyoto, Yakushima, 
Takachiho, Kurokawa, Shikoku, 
Mount Koya og Koyasan.
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E
t par uger før vi flyver den 11 timer lange tur mod 'den op-
gående sols land', hører jeg i radioen hjerneforsker Peter 
Lund Madsen, aka Hjerne-Madsen, udøse lange kærlig-
hedserklæringer til landet. Han har besøgt Japan et utal af 
gange og er begejstret for den fantastiske høflighed, orden 

og tryghed, man møder der. 
Tilfældet er, at vi en tidlig morgen i juli kort efter, at vi er landet i 

Narita lufthavnen i Tokyo, opdager Japan-glade Peter Lund Madsen 
foran os i den labyrintsnoede kø til immigrationskontrollen. Sam-
men med sin familie går han gennem kontrollen, og så ser vi ham 
ikke mere ... tror vi. For i ankomsthallen får min 19-årige datter øje 
på ham igen. Hun åbner febrilsk sin kuffert, flår hans seneste bog 
’Frihedens pris – en kort historie om menneskehjernen’ ud, griber en 
kuglepen og løber de 50 meter over til Hjerne-Madsen og hans fa-
milie. 

Et par minutter senere vender hun tilbage og viser stolt bogens 
titelblad frem. Det er prydet med Peter Lund Madsens kantede 
bogstaver og ordene: ”Den første bog jeg nogensinde har signeret 
i Japan. Bedste læsehilsner, Peter.” Oplevelsen er en sjov kickstart 
på vores månedlange rundrejse i Japan, hvor vi i overmål oplever 
det, Madsen taler om.

ET IKONISK LYSKRYDS OG SLENTRE-SHOPPING
Vores egen rejse begynder i hovedstaden Tokyo. En af Tokyos farve-
rigeste bydele er Shibuya. Her er menneskemylder, larm og masser 
af oplevelser både dag og nat. Det er i Shibuya, man ser unge, krea-
tive med orange hår og en outreret tøjstil. Det er også hér, Tokyos 
succesrige it-entreprenører har deres kontorer. I kvarteret er der et 
væld af butikker, caféer og barer for ikke at tale om et af de mest fil-
mede lyskryds i verden. 

Lyskrydset 'Shibuya Crossing' er ikonisk. Det er Tokyos hektisk, 
bankende hjerte, der ved grønt pumper folk på kryds og tværs og i 
zigzag over fem fodgængerovergange på én gang. 

I myldretiden når mange hundrede mennesker over krydset hver 
gang. 

På et af hjørnerne i lyskrydset ligger bygningen Magnet by Shi-
buya 109, og her kan man fra tagterrassen se det store lyskryds fra 
oven. Specielt, når det er mørkt, er det imponerende at se vrimlen 
af myrestore mennesker, der hvirvler rundt i det inferno af farver, 
skinger musik og høje stemmer, der strømmer ud af de enorme re-
klamefilm på bygningernes facader. 

I sidegaderne til lyskrydset kan man gå på opdagelse i butikker 
og lokaler, der bliver brugt til forskellige former for underholdning. 
Da jeg tilfældigt trækker en skydedør til side, åbner jeg op til en 
verden af øredøvende larm og farverigt flimmer. Men det ser ikke 
ud til at genere de mænd og kvinder, der sidder på rad og række i 
en næsten hypnotisk tilstand foran hver deres spillemaskine. De 
spiller pachinko, der er en slags arkadespil, hvor man skyder små 
kugler af sted ved hjælp af et håndtag. Netop pachinko-spillehaller 
er ret udbredte i Japan, og de tiltrækker kvinder og mænd i alle 
aldre. 

Når man har oplevet det sjove og kaotiske Shibuya, kan det være 
en dejlig kontrast at tage til Tokyo-bydelen Ginza, der er kendt for 
at være mere rolig og luksuriøs. Her spadserer ulasteligt klædte 
mænd og kvinder op og ned ad Chuo Dori, byens brede boulevard, 
hvor modehuse som Chanel og Louis Vuitton residerer i flere etager 
og med forgyldte facader. Men Ginza huser også billigere butikker, 
hyggelige caféer og shoppingcentre, der tiltrækker både lokale og 
turister. Området har en dejlig atmosfære specielt i weekenden, 
hvor den brede boulevard er lukket af for biler mellem klokken 

Ved helligdommen Fushimi Inari Taisha i Kyoto indrammer over 
5.000 orange torii-porte en fire kilometer lang vandrerute. 
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KYOTO
TOKYO

JAPAN

Japan strækker sig over 3.000 km fra nord 
til syd. Landet består af fire store øer og 
en række småøer. De fire største øer er fra 
nord: Hokkaido, Honshu (her ligger Tokyo 
og Kyoto), Shikoku og Kyushu. Der bor i 
alt ca. 127 mio. mennesker i Japan, og i 
hovedstaden, Tokyo, bor der ca. 13 mio. 
Japan har i de seneste år haft en stor 
vækst i antallet af turister, specielt fra 
Kina. I 2013 var der ca. 10 mio. turister i 
Japan, men allerede i 2017 var der næsten 
tre gange så mange – 28 mio. I 2020, når 
Tokyo bliver vært for sommer-OL, er det 
officielle mål, at 40 mio. turister skal  
besøge landet. 

TIPS TIL TUREN
● Vi fløj direkte med SAS fra København 
til Tokyo. Turen varede ca. 11 timer. 
Det er en god ide at tage en del kontanter 
(yen) med på rejsen foruden betalings-
kort. Nogle  steder kan man stadigvæk 
kun betale med kontanter. 
● Gode rejsemåneder er marts, april og 
maj - herudover den sidste halvdel af sep-
tember samt oktober og november. Vi rej-
ste i juli, og her kom temperaturen op på 
40 grader Celsius. I juni er der regntid. 
● Man kan nå at besøge Tokyo og Kyoto 
på en uge. Hvis man har nogle ekstra 
dage, kan man kombinere storbyerne 
med et par dage i onsen (varme kilder) 
uden for storbyerne. 
● Besøg gerne templer og andre turist-
magneter enten tidligt om morgenen  
eller sent på eftermiddagen. På den måde 
undgår man de store menneskemasser.
● I shinkansen er der ikke plads til stor  
bagage, kun til håndbagage. Derfor er  
det en god ide at sende sin store bagage 
afsted dagen i forvejen, når man skal vi-
dere til et nyt hotel. Det er nemt, billigt og 
sikkert. Alle hoteller udfører denne ser-
vice, man skal blot kontakte receptionen.

HOTELLER OG RESTAURANTER 
Der er ikke så stor forskel på japansk morgenmad og 
aftensmad. Da vi havde lidt svært ved at spise fisk og 
tang fra morgenstunden, var det derfor rart for os at 
bo på hoteller med international morgenmad. I Tokyo 
boede vi på Century Southern Tower, og i Kyoto boede 
vi på The Royal Park Hotel Kyoto-Shijo, der var nabo til 
en fransk café. 
Restauranten New York Grill, øverst i hotel Park Hyatt 
Tokyo ligger 15 min. gang fra Shinjuku Station (South 
Exit). Bestil bord i god tid i forvejen. Det kan let gøres 
på nettet. 
Man giver desuden ikke drikkepenge i Japan – hver-
ken på restauranter, hoteller eller i taxier. 

Yngre og ældre mennesker spiller 
pachinko i en øredøvende larm. 

Tokyos metro kører til tiden. De lokale bruger det meste 
af tiden på deres mobiler eller får sig en lur. 
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12.00 og 17.00. Her bliver Chuo Dori omdannet til et livligt fortov 
med fodgængere, boder og gadekunstnere. 

TETE-A-TETE MED TOKYOS SKYLINE
I Tokyo er der cirka fem jordskælv om dagen, men langt de fleste er 
så små, at ingen ænser dem. Japanerne lever med risikoen, og de 
lever heldigvis også med noget af den mest jordskælvsbeskyttende 
teknologi i verden. Dette gælder også i bydelen Shinjuku, der ho-
vedsageligt består af moderne skyskrabere. 

I Shinjuku skiller specielt tre flotte skyskrabere sig ud. De står i 
forlængelse af hinanden og danner The Shinjuku Park Tower. Den 
højeste af de tre skyskrabere er på 52 etager, og her fylder det luk-
suriøse hotel Park Hyatt Tokyo de øverste 14 etager. Hotellet er 
kendt fra Sofia Coppolas film Lost in Translation, hvor den ældre, 
fallerede filmstjerne Bob bliver betaget af den ensomme, unge 
kvinde, Charlotte. Deres stambar er jazz-baren på toppen af Park 
Hyatt Tokyo, der støder op til restauranten New York Grill. Og begge 
steder er et besøg værd. 

I den imponerende New York Grill giver kæmpe panoramavin-
duer fra gulv til loft frit udsyn over det enorme, glitrende lyshav af 
små perler, som mørket forvandler Tokyos skyskrabere til. Det er 
dyrt at spise i restauranten – en hovedret med et glas vin koster 
cirka 800 kroner pr. person, men det er en stor oplevelse. De bedste 
borde står ved vinduet, hvor man sidder tete-a-tete med Tokyos 
skyline.  På en klar dag kan man se Mount Fuji, eller Fuji-San, som 
japanerne kalder sit ikoniske bjerg. 'San' er en ydmyg og respekt-
fuld måde at fortælle på, at dette bjerg er flere klasser over et al-
mindeligt bjerg og nærmere er en person. 

METROOPLEVELSER OG SKÆVE KVARTERER 
Det er også i Shinjuku, at verdens travleste togstation ligger. Hvert 
døgn benytter 3,5 millioner mennesker den hektiske station. På 
trods af presset kører den offentlige transport præcist og som 
smurt hér og i resten af Japan, og det er en glæde i sig selv. 

I metroen sidder man tæt på rad og række og står som sild i en 

tønde. Alligevel er det næsten umuligt at få øjenkontakt med folk, 
da det opfattes som intimiderende. 

De fleste fokuserer da også på deres mobil eller tager en lille lur. 
Det sidste gælder også for en 10-12-årig skolepige, som jeg sidder 
ved siden af på én af vores metroture rundt i Tokyo. Hendes skoleu-
niform sidder upåklageligt. Den nystrøgne skjorte er hvid og kort-
ærmet, den mørkeblå nederdel er kort og plisseret, og de lange 
mørkeblå strømper sidder helt oppe under knæene. Men det er 
sidst på eftermiddagen, og trætheden har overmandet hende. Hen-
des hoved bevæger sig i slow motion fra side til side, indtil det er få 
centimeter fra at lægge sig på min skulder. I det samme bliver hun 
vækket af en højlydt stemme fra højtaleren, der på både japansk og 
engelsk annoncerer, at metroen nærmer sig en station. Pigen retter 
sig op i et ryk, og da dørene glider til side med skingre biplyde, snor 
hun sig målrettet ud mellem de stående passagerer og forsvinder 
ud i perronens menneskehav. 

Tilbage i Shinjuku kan man, foruden skyskrabere, også finde hyg-
gelige og skæve kvarterer, der specielt er stemningsfulde at besøge 
om aftenen. 

For eksempel Memory Lane er et helt særligt område med 60 bit-
tesmå japanske spisesteder, hvor der kun er plads til få gæster hvert 
sted. Små lamper lyser op i mørket, og røgen fra grillet kød siver ud 
fra de små, travle køkkener. Et andet lille stykke fortids-Tokyo, der 
ikke er blevet fjernet af bulldozere, er Golden Gai, hvor 200 barer 
ligger fordelt på seks stræder. De åbner ved 20.00-21.00-tiden, og 
de mindste barer har kun plads til fem gæster. Selvom kvarteret vir-
ker faldefærdigt, skal man ikke være nervøs for at gå der, når det er 
mørkt. Gadekriminalitet i Japan er nærmest ikkeeksisterende. 

Endnu et særligt kvarter er Kabukicho, der er kendt som Tokyos 
'red-light district'. I det livlige og højrøstede kvarter ligger karaoke-
barer, spillehaller, ’love hotels’, restauranter og klubber side om side 
bag farverige neonskilte. ’Love hotels’ ligger i de fleste større byer i 
Japan. De bliver for eksempel brugt af forældre eller teenagere, der 
bor så småt, at der ikke er plads til at have et kærlighedsliv i hjem-
met. Men de bliver også brugt til sidespring eller prostitution. 

Det Gyldne Tempel er et must-see i Kyoto.
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SHINKANSEN OG SUMOBRYDNING  
Fra Tokyo tager vi lyntoget Shinkansen mod tempelbyen Kyoto, men 
på vejen laver vi et pitstop på cirka seks timer i byen Nagoya for at se 
sumobrydning. 

Shinkansen er kendt for ikke bare at køre på minuttet, men på se-
kundet. I november 2017 gav et brødbetynget japansk togselskab en 
officiel undskyldning, fordi lyntoget kørte 20 sekunder for tidligt fra en 
perron i Tokyo. I stedet for klokken 9:44:40 kørte det klokken 9:44:20.

Vi mærker da også selv panikken, da jeg som den sidste ikke kan 
komme ind i lyntoget, fordi et par turister blokerer midtergangen med 
store kufferter. Perronen er gabende tom bortset fra en slank kontrol-
lør, der panisk kommer spurtende mod mig. Han skubber mig på ryg-
gen, mens han skingert råber "go, go, go", og det hjælper heldigvis – 
køen bevæger sig, og efter få sekunder er også jeg inde i lyntoget.  

Med sin aerodynamiske, futuristiske flysnude glider det lange, elek-
triske tog næsten lydløst afsted gennem Tokyos langstrakte forstæder. 
Turen er behagelig og med de op til 300 km/timen går det hurtigt. Vi 
er i Nagoya 366 kilometer og 1 time og 50 minutter senere.

Fra stationen går vi sammen med en guide og en lille gruppe turi-
ster til Nagoyas store sportshal Aichi Prefectural Gymnasium. Vi er der 
ved 12-tiden, og i det halvtomme stadium får vi anvist nogle enkle pla-
stiksæder langt væk fra det podie, hvor to lavt rangerede sumobrydere 
kæmper. Vi er sikre på, at vi kun bliver et par timer. Men ved 17-tiden, 
hvor de bedste sumobrydere én efter én går op på podiet for at blive 
præsenteret, sidder vi der stadigvæk. På det tidspunkt dirrer salen af 
spænding, og alle 4.000 pladser er optaget af alt fra små børn til ældre 
japanere, hvoraf de fleste har siddet i skrædderstilling eller på hug i 
flere timer. 

Oppe på podiet stiller Japans bedste sumobrydere sig i en rund-
kreds med front mod hinanden iført deres traditionelle lændeklæder i 
alle regnbuens farver. Lange broderede silkeforklæder dækker forsi-
den af deres ben, og deres sorte hår er strøget tilbage i en frisure, der 
ligner et ginkgo-blad. Sumobryderne strækker armene mod himlen og 
udfører nogle korte ritualer. Så går de ned fra podiet igen, og dagens 
bedste kampe, som alle har ventet på, går i gang. 

Den sidste kamp er dagens klimaks. De to højest rangerende sumo-
brydere stiller sig foroverbøjet mod hinanden. I det øjeblik den sidste 
af deres næver rører podiets tynde sandlag, kaster de enorme brydere 
al deres vægt ind mod hinanden og forsøger at skubbe modstanderen 
ud af balance, så han træder uden for podiets afgrænsede cirkel. 

Gennem de 25 sekunder som kampen varer, bliver publikums 4.000 
stemmer til en slags fælles organisme, der gyser, brøler og skriger. Til 
sidst klapper publikum i en glædesrus, da taberen med en mavepla-
sker bliver kastet ned fra podiet. Det er overvældende. Japanere i alle 
aldre er vilde med Japans nationalsport, og vi er, til vores store overra-
skelse, også solgt! 

TEMPLER OG BAMBUS I KYOTO
Samme aften fortsætter vi med Shinkansen til Kyoto, hvor man kan 
svælge i nogle af Jordens største kulturskatte. Men faktisk er det et  
af verdenshistoriens tilfælde, at man kan opleve byen, som den står  
i dag. 

Den 9. august 1945 kastede amerikansk militær som bekendt atom-
bombe nummer to ned over Nagasaki. Men indtil 16 dage forinden var 
Kyoto med sine mere end 1.600 buddhistiske templer og 270 shin-
to-helligdomme faktisk målet for denne bombe. 

Japanske skolepiger i skoleuniform.

Arashiyama-bambusskoven i 
Kyoto. Kom tidligt om morgenen 
for at opleve skoven i fred og ro.
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Tilfældet var, at den daværende amerikanske krigsminister Henry 
L. Stimson havde forelsket sig i Kyoto, da han i 1920erne var på 
bryllupsrejse i byen. Henry L. Stimson argumenterede derfor per-
sonligt overfor præsident Truman for at skåne Kyoto. Hans vægtig-
ste argument var, at den bitterhed, som bombningen af Kyoto ville 
medføre blandt det japanske folk, ville kunne skubbe dem over i ar-
mene på russerne i den lange efterkrigstid. Præsident Truman aner-
kendte risikoen, og Kyoto blev skånet.  

I Kyoto bor der i dag 1,5 millioner indbyggere, og selve byen skil-
ler sig ikke ud, men det gør de templer og shinto-helligdomme, 
man kan opleve til gengæld – heriblandt er 17 af dem udvalgt af 
Unesco som verdensarv. 

I Kyoto bliver man imponeret i forskellige grader, og vi glemmer 
nok aldrig mødet med det uforlignelige, zen-buddhistiske tempel 
Kinkaku-ji, også kaldet ’Det Gyldne Tempel’. Det treetagers høje, 
guldbelagte tempel ser ud til at flyde på den sø, som det også spej-
ler sin imponerende skønhed i. I søen vokser der, på små øer, en-
kelte træer, der med sin skulpturelle form underbygger områdets 
æstetik. Og i vandet svømmer karper, der er nøje udvalgt i forhold 
til deres farvenuancer, mønstre og glans. Templet, søen, parken og 
den vilde natur, der omgiver det hele, skaber tilsammen en har-
moni, som printer sig ind i sjælen på én. 

Et andet betagende område i Kyoto er shinto-helligdommen 
’Fushimi Inari Taisha’, der er viet til Inari – risens gud. Men Inari er 
også skytsengel for handel og håndværk, og japanske forretnings-
folk har doneret mere end 5.000 orange torii-porte for at vise deres 
hengivenhed overfor guden. Når man går igennem en torii-port, 
træder man ifølge shinto-religionen ind i den åndelige verden. De 
mange tusinde orange porte, der står ganske tæt, indrammer en 
fire kilometer lang rute, hvor man går gennem bambuslunde op og 

ned ad det hellige bjerg Mount Inari. Og det er en helt særlig ople-
velse.

Kyoto er også kendt for sine bambusskove, og vi tog til Aras-
hiyama for at opleve verdens hurtigst voksende planter, der sva-
jende strækker deres spinkle stammer mod himlen. På de snoede 
stier i bambusskoven, går man omgivet af de æstetiske planter 
med de buskede toppe, og det er herligt. Man skal bare huske at 
besøge skoven tidligt om morgenen og gerne i hverdagen, da der 
ellers er for mange mennesker. 

Fra Kyoto drager vi næste gang sydpå mod den smukke, subtro-
piske ø, Yakushima, der byder på lange vandreture i mystiske skove 
med 3.000 år gamle cedertræer. Tilbage på fastlandet bor vi på en 
traditionel japansk ryokan (gæstgiveri) i Takachiho, hvor vi får ser-
veret blæksprutte og fiskeyngel til morgenmad. Og i Kurokawa op-
lever vi et af Japans mest berømte og ældgamle onsen-områder 
med varme, mineralske kilder. 

SUMO
I Japan bliver der afholdt seks sumobrydningsturneringer om 
året, og i juli foregår det i Nagoya. Turneringen varer i 15 dage, 
og når den er slut, bliver bryderne rangeret i forhold til deres 
præstationer. 
I Japan er der i alt 800 sumobrydere, men kun ca. 70 af dem er 
professionelle og får løn. Den højeste rang, ’Yokozuna’, er unik. 
Den tildeles for livet. Titlen blev skabt for 300 år siden, og i den 
tid er det kun 69 sumobrydere, der har haft æren af titlen.
De bedste sumobrydere tjener ca. 160.000 kr. om måneden. 
Bryderne er højt respekteret i det japanske samfund, og de er 
derfor yderst attraktive som ægtemænd.  

Japanerne elsker sumobrydning, der er 
Japans nationalsport. De bedste sumo-
brydere laver et ritual på podiet, før de 
går i gang med at kæmpe. 
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SRI LANKA
Løveklippen i Sigiriya, 
charmerende bygninger 
i Kandy, smukke udsigter 
i Ella, dyrelivet i Yala 
og dejlig strand i 
Unawatuna.
17 dage fra:

11.690,-

KØBENHAVN: tlf. 3315 3322 • ÅRHUS: tlf. 3338 0073

www.cctravel.dk

Coco Beach er idyllisk place-
ret i en tidligere kosplantage 
og har egen, privat strand. 
Nyd livet til lands og til 
vands.
 17 dage fra:

8.490,-
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A K T I V Ø S T R I G

Stille ro og  

PUMPENDE ADRENALIN
i de østrigske alper

T E K S T  L E N E  LY K K E  H O V M A N D  
F O T O  L E N E  LY K K E  H O V M A N D  O G  P R

OMRÅDET SAALBACH  
HINTERGLEMM INDBYDER TIL ET  

AKTIVT UDENDØRSLIV I HELE SOMMER
PERIODEN. VÆLG SELV, OM DU VIL TIL  
TOPS PÅ BJERGKAMMEN, NYDE ROEN  
PÅ EN VANDRETUR IGENNEM SKOVEN  

ELLER SUSE NED AD BJERGSIDERNE  
PÅ MOUNTAINBIKE.
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D
en kan noget, den friske bjergluft! Eller også er det ud-
sigten til de majestætiske bjerge på begge sider af da-
len, der automatisk fører vejrtrækningen helt ned i 
maven og sender en fornemmelse af nærvær og jord-
forbindelse ud i kroppen efter en dag med flyvning og 

landevejskørsel. Vi er i byen Saalbach sydvest for Salzburg, hvor vi 
er stoppet ved vores hotel, der, som det sig hør og bør, er i alpestil 
og udstyret med altaner med bugnende, farverige blomsterkasser. 
Hotellet skal være vores base for de næste dages mission: at udfor-
ske mulighederne for en aktiv ferie i naturen. Saalbach Hinter-
glemm byder om vinteren på 270 kilometer pister fordelt imellem 
flere byer og dale og er et af Østrigs største skisportsområder, og i 
sommerhalvåret er der også rig mulighed for at komme ud at 
strække benene og endda for at få fart på uden ski under fødderne. 
De stejle græsklædte bakker lægger hvert år stier til store moun-
tainbikeløb som eksempelvis Freeride Mountainbike World Tour, og 
man kan suse igennem luften på tværs af dalen med en hastighed 
på op til 80 kilometer i timen med svævebanen Mega Flying Fox. 

Efter transporten hertil har alle i den lille gruppe af rejsende lyst 
til at komme ud i den friske luft, men de adrenalinpumpende akti-
viteter kan godt vente lidt. Vi lægger ud med at køre den korte tur 
til Hinterglemm, hvor vi skal opleve de grønne omgivelser på den 
legesyge måde. 

ALPERNES GOLDEN GATE
Skyerne ligger som et let og jævnt lag flødeskum over den øverste 
del af de skovdækkede bjergsider på denne sensommerdag, og det 

Ro og nærhed til naturen, men nogle 
gange er der kø på vandreruten. 

Der er vandreruter for enhver smag i Saalbach Hinterglemm, 
og de går over grønne enge med græssende køer og får,  

igennem skov og langs toppen af tinderne. 



VAGABOND #202 / 2019 39

gør slet ingenting, for farverne står knivskarpe og saftiggrønne. 
Imod de mørkegrønne graner spotter vi gangbroen Golden Gate of 
the Alps, som lyser op med sin orange farve på den mørkegrønne 
baggrund af fyrretræer. Hængebroen er 200 meter lang, men vi når 
kun få meter ud, før alle stopper op for at tage billeder af broen i sig 
selv og af udsigten ned igennem dalen med floden i bunden. I det 
lette skydække kan vi ikke se udsigtens egentlige slutpunkt, men 
alligevel er det med danske øjne usædvanligt at kunne se så langt. 
Vi fortsætter over broen med floden som en tynd streg mange me-
ter under vores fødder. På den anden side kommer vi til en 800 me-
ter lang rute på gangbroer i træhøjde. Baumzipfelweg hedder 
trætopstien, og selve konstruktionen af trapper og gangbroer er fa-
scinerende i sig selv. Det er solidt håndværk udført i massivt lærke-
træ – dog med metaltrapper for at man ikke kommer til at glide i 
vådt føre. Undervejs er der underholdende og lærerige indslag som 
eksempelvis vendbare trælåger med spørgsmål og svar om fugle 
og planter eller en ophængning af koklokker, man kan spille på. Det 
fungerer godt med de små natur- og kulturglade afbrydelser både 
for børn og nysgerrige voksne. 

Har man lyst til mere leg, er der under trætopstien små baner, 
hvor man kan gå balancegang på stålwires eller på træstubbe, og 
tilbage i bunden af dalen er der et stort område, der er en kombine-
ret naturlegeplads og park. På en varm sommerdag, er stedet per-
fekt med en lille, brusende flod som midtpunkt. Går man videre 
forbi parken og de drøvtyggende køer med klokker om halsen, kan 
man fortsætte op af bjergsiderne ad forskellige vandreruter. Vi går 
en kort tur som opvarmning til de næste dage, hvor skal være 

endnu mere aktive. Det er bemærkelsesværdigt, hvor perfekt 
grønne og trimmede bjergsiderne er her i Saalbach Hinterglemm. 
Det ser ud som om, der lige har kørt tusind folk med plæneklip-
pere, men det skyldes selvfølgelig bestanden af får, geder og kvæg. 
Selv køerne mestrer de stejle plæner her. 

Tilbage på hotellet bliver vi budt velkommen til middagen af eje-
ren, som spørger, om vi vil have sekt eller snaps som velkomstdrink. 
Man må leve sig ind i de lokale traditioner, bliver vi enige om, så vi 
smager den hjemmelavede kirsebærsnaps, som er mild og sød af 
en snaps at være. Det er tydeligt, at de fleste af hotellets gæster er 
aktive mennesker, der vil nyde områdets muligheder for friluftsliv. 
Det er det praktiske outdoor- eller cykeltøj, der præger billedet, når 
man møder andre gæster i receptionen, og efter et solidt og sundt 
aftensmåltid inklusive en velassorteret salatbuffet, går vi i seng i 
fornuftig tid for at være udhvilede til næste dags adrenalinsusende 
eventyr.

I MOUNTAINBIKE-KRAVLEGÅRD
Med fede skipister er der god grobund for lige så fede mountainbi-
keruter, men for en dansker, der ikke er vant til at rette forhjulet 
mod bunden af dalen og så ellers give den gas med begge pege-
fingre placeret over håndbremsen, kan en tur downhill virke en 
anelse skræmmende. Heldigvis er området ikke kun for dødsforag-
tende downhill-typer. Alle niveauer kan blive tilgodeset, og man 
kan vælge imellem blandt andet at køre på single trails, som er 
smalle stier igennem skov i forskelligt terræn, at tage en lift op og 
køre direkte ned ad bakken eller at køre i træningsparker for be-

Golden Gate of the Alps hedder en 200 
meter lang hængebro på tværs af  

dalen i Hinterglem. I forlængelse af 
broen kan man gå en tur blandt  
trækronerne på en treetop trail. 
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gyndere eller øvede. Hvis man vil ud at køre i en gruppe, hvor alle 
ikke er lige unge og stærke, er der mulighed for at leje el-mountain-
bikes, som gør det mere overkommeligt at klare lange ture, men 
der er også fire store kabinelifte, der kører om sommeren, og hvor 
man gerne må have cyklen med. Vi venter med liften og cykler i ste-
det ud af byen og op i skoven for at øve teknik på en lille ’legeplads’ 
for mountainbikes. Vi har lejet cykler med affjedring på for- og bag-
hjul hos Bike’n’Soul i Hinterglemm og får undervisning af en af bu-
tikkens lærere. 

Lektion nummer et handler om at bremse og dreje på forskellige 
underlag. Det er helt basalt og helt afgørende at få ind under hu-
den, inden man jorder igennem skarpe sving med løst underlag. 
Det er vigtigt, at man får en god fornemmelse for, hvor hårdt man 
skal trykke på bremserne, inden man konfronterer en forhindring 
på bakken, fortæller vores lærer. Det træner vi nogle gange på vej 
ned ad lilleputbakken, indtil vi er nogenlunde fortrolige med op-
bremsninger i grus og på græs. En anden af dagens lektier handler 
om, at man skal bremse op før svinget, og ikke imens man svinger. 
Det budskab opdager visse personer i gruppen hurtigt vigtigheden 
af. Efter de tekniske øvelser på bakken rykker vi videre til en lille 
bane, hvor der både er små bump, bakker og en kurve, hvor man 
skal godt op at ligge sidelæns. Vi klarer ikke alle sammen at blive 
inde på stien hele vejen rundt i hvert forsøg og priser os lykkelige 
for, at vi får lov at øve os her i kravlegården, inden det går løs på 
den rigtige rute. Får man ikke drejet skarpt nok i højresvinget, risi-
kerer man at ryge uden for sporet og ned i en kæmpe vandpyt. 

Der er 400 kilometer cykelruter i området  
i forskellige sværhedsgrader, og der er  
mulighed for at få undervisning, hvis man 
ikke er vant til at køre mountainbike. 
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Træningens lavkomiske højdepunkt er, da en af deltagerne på kur-
set skvatter i selvsamme vandpyt uden cykel. Han ville bare hoppe 
over pytten for at tage et billede. 

OP PÅ TRÆVÆGGEN
Efter vores træningssession kører vi opad og opad på skovvejen i så 
lavt gear som muligt. Det er moderat hårdt arbejde, men det føles 
godt og er dejligt nemt. Da vi kommer ud af skoven, er vi højt nok 
oppe til, at vi skal prøve en tur nedad. Vi kører på tværs af bakken, 
indtil vi rammer et spor, hvor vi kan høre små råb og udbrud fra kø-
rere højere oppe på bjerget. Kort efter kommer der en række 
mænd, kvinder og børn susende forbi os med øjnene rettet imod 
næste punkt på ruten længere fremme. Vi vender blikket i samme 
retning og ser et hårnålesving med en trævæg, som kørerne er 
oppe at runde, før de rammer sporet igen og fortsætter ind imel-
lem træerne længere nede af bjerget. Så er det jeres tur, siger vores 
instruktør, men vi bliver lige stående lidt. Det er med blandet grad 
af elegance, at vi hver især kommer igennem det frygtindgydende 
sving. Vi holder os så vidt muligt på sporet i lav fart. Trævæggen må 
vente, til vi har fået opbygget en anelse mere rutine. Adrenalinen 
pumper rundt i kroppen på vejen ned over små bump og igennem 
store og små sving. Vi mærker, at vi er i live og klarer den uden styrt 
og med værdigheden nogenlunde i behold. 

Ligesom vinterens skipiste er inddelt i blå, rød og sort, er moun-
tainbikeruterne også inddelt i niveauer, fortæller guiden. Den, vi 
lige har prøvet, er den sidste del af et rødt spor, som er kategorise-

ret som blå på det sidste stykke. Med tanke på nævnte værdighed 
hæfter vi os ved det med den røde kategori, inden vi kører videre til 
næste etape og en velfortjent frokost. Vi spiser frokost i den ru-
stikke bjerghytte Bergstadl, hvor man eksempelvis kan vælge ’fit-
ness bread’ – brunt brød med tomat, mozarella, løg, spejlæg og en 
kæmpe salat ved siden af. De forstår at servere store portioner til de 
aktive friluftsfolk her i træhytten. Det gælder også for den portion 
kaiserschmarrn, som en i gruppen bestiller. Der er små stykker af 
tykke pandekager med flormelis og æblemos nok til, at hele bordet 
vil kunne lægge sig ned og trille ned ad bjerget. Men vi vælger i 
steder at splitte os i to grupper på vores mountainbikes: Dem der 
tager den komfortable bjergvej og nyder udsigten, og dem, der ta-
ger et hårdt downhill track og et adrenalinkick inden fyraften.  

SOLID MORGENMAD FØR RUTEN
Man siger, at frisk luft og fysisk aktivitet giver ekstra god appetit, så 
for at være på den sikre side har vi planlagt en kæmpe morgenmad 
før næste dags vandretur i bjergene. Vi kører ad en smal vej med 
skarpe hårnålesving op ad bjerget, og ved siden af en stor kabine-
lift, finder vi bjerghytten Sonnalm. Her venter der os en morgen-
mad, vi aldrig vil glemme, har vores hotelejer fortalt os, og det har 
han for så vidt ret i. Der er tale om en luksuriøs brunch i rustik al-
pestil. Der er dækket op på terrassen, hvor man på en anden tid af 
året måske ville nyde en portion pommes frites og en kold øl iført 
fleecetrøje og slalomstøvler. I dag er der blomstrede duge på bor-
dene og et håndskåret træserveringsbræt til hver gæst, hvorpå der 
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er udskåret en lille svamp til pynt og en holder til et champagne-
glas med friskpresset appelsinsaft. Ejeren, Manuela Lassnig, står op 
klokken fire om morgenen for at bage brød, lave frugtsalat og gøre 
klar til det store rykind. Marmeladen er hjemmelavet, og skinke, 
pølser, mælk, smør og så videre er alt sammen fra lokale gårde. Vi 
bestiller alle sammen æg i forskellige varianter, men de fleste væl-
ger specialiteten, hvor æg og skinke er formet som en lille blomst. 
Efter kaffe i rigelige mængder og et glas prosecco med solbær er vi 
klar til at afprøve en af områdets mange vandreruter med start lige 
bag ved restauranten. 

Stilheden er bemærkelsesværdig på bjerget. Lyden af kobjælder 
virker pludselig voldsom uden konkurrence fra biler, radioer eller 
andre støjkilder. Vi ser først køerne, som lyden kommer fra, på af-
stand fra en sti imellem skovens træer, og lidt efter går vi over en-
gen, som selvfølgelig viser sig at være en slalompist i sommerklæ-
der. Det kribler lidt i de gamle slalomben ved tanken om, hvordan 
det ville være at sætte skispidserne nedad her, men der er også no-
get sælsomt ved at opleve al den storslåede ro og natur næsten for 
sig selv uden horder af skiløbere i pangfarvet tøj om ørerne. I som-
merhalvåret bliver der sat hegn op på pisterne for at afgrænset 
kvægets områder, og inden sneen falder, bliver de pillet op igen. Vi 

AKTIV FERIE I SAALBACH HINTERGLEMM
Området har 400 kilometer afmærkede vandre-
ruter i forskellige sværhedsgrader og kategorier. 
Du kan også tage på guidede ture.
Lej mountainbikes i god kvalitet, og kør på træ-
ningsbaner, i skov og på bjerget. Eller tag et  
kursus f.eks. hos Bike’n Soul, www.bike-n-soul.at.
Andre aktiviteter er svævebaner, treetop trails, 
white water-sejlads og tennis. 

ØSTRIG

SAALBACH
SAALBACH  
HINTERGLEMM

Fedt for nogen. Skræmmende for andre. 
Men uanset niveau, så er udsigten god 
fra mountainbikeruten.
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går igenenm en låge ind til køerne og kigger skiftevis på dem og på 
udsigten bag os. Det er igen en lidt diset dag, så bjergtoppene på 
den modsatte side af dalen er skjult bag skyerne, men måske frem-
mer disen følelsen af at være privilegeret ved at få lov at besøge et 
så smukt og roligt sted uden andet mål for øje end at sætte den 
ene fod foran den anden. 

DE SYV TOPPE
Længere oppe ad bjerget kommer vi forbi en kunstig sø til brug 
for snekanoner, og her er disen så tæt, at det er helt magisk. Få 
meter længere henne er disen væk, og vi kan igen se langt ned 
igennem dalen. Vi går ad en skovvej, ad smalle stier på stejle 
bjergsider og langs marker. Det er en behagelig og varieret rute, 
hvor den største forhindring, vi møder, er en ko på den smalle sti. 
Der er ruter i forskellige sværhedsgrader i området, og der er 
gode kort over ruterne, der ligner vintersæsonens pistekort til for-
veksling. Hvis man er i rigtig god form og gerne vil udfordre sig 
selv, kan man prøve den 24 kilometer lange ’The Seven Summits’, 
hvor man bogstavelig talt går på bjergkammene. Denne tur kræ-
ver, at man er en erfaren bjergbestiger og har det rette udstyr. En 
anden udfordring er den nyere rute Home of Lässig Walk, som er 

18 kilometer lang og strækker sig over 1.700 meters højdefor-
skelle. Når man er kommet lidt op i højden på denne rute, har 
man en fantastisk udsigt, og ruten er ekstra populær blandt de lo-
kale, fordi man kommer langt væk fra liftsystemer og mountain-
bike tracks. Ruten er bare cool – eller lässig, som man siger her. 
Vælger man en kortere og fladere rute, behøver man ikke det vilde 
udstyrsstykke. Her kan man klare sig med et par løbesko og med 
tøj med god bevægelighed i, gerne i hurtigttørrende materialer.  

Den friske luft og smukke natur indbyder til at være udenfor 
det meste af tiden – men efter en aktiv dag i det fri, kan det også 
være på sin plads med en tur i sauna eller med massage, og det er 
lige præcis, hvad hotellerne i Saalbach Hinterglemm har speciali-
seret sig i. På vores hotel, Barbarahof, er der spaområde med 
sauna, dampbad og jacuzzi, og man kan bestille en lang række af 
forskellige former for massage i receptionen. En sportsmassage 
med fokus på ryg og ben virker som en god idé efter et par dage 
til fods og på cykel op og ned ad bakker. Massøren taler stort set 
ikke engelsk, men massagen gør godt for de brugte muskler. Det 
er lässig. 

Vagabond blev inviteret af Saalbach-Hinterglemms turistorganisation.
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72 
 TIMER

C
anberra er et lidt ubeskrevet 
blad, når det kommer til farve-
rige rejsefortællinger fra 
Australien. Og ved første øje-
kast kan Australiens hovedstad 

godt virke lidt øde og monumental. Lige-
som i Washington D.C. i USA er det her, 
magten er centraliseret, og for at under-
strege det, har man bygget en masse brede 
boulevarder og store, hvide bygninger, der 
fylder godt i landskabet. 

Der er en stoisk ro over byen, men i flere 
kvarterer blomstrer livet – ikke mindst på 
grund af de mange nye hipster-caféer og 
gourmetrestauranter, der skyder op. 

SELVOM MANGE TURISTER STYRER  
UDEN OM AUSTRALIENS REGERINGSBY,  

ER AUSTRALIERNE SELV GLADE FOR  
CANBERRA, DER ER BEGYNDT AT REJSE SIG 

SOM KULINARISK DESTINATION.

Australiens  
kompromisby Canberra

T E K S T  & F O T O  J U L I E  R I N G - H A N S E N  H O LT

Som for eksempel i lilleput-bydelen New 
Acton, der trods sin størrelse rummer et par 
gode håndfulde spisesteder, caféer og ba-
rer – og byens måske hippeste hotel, Hotel 
Hotel, som også ejer en af de hippeste re-
stauranter i Canberra: Monsters Kitchen 
and Bar. Bydelen består af tre mere eller 
mindre overdækkede områder med alt fra 
beboelseshøjhuse til udendørs kunstudstil-
ling og flere små, grønne hæng-ud-oaser. 

Braddon er nok den mest kendte hip-
ster-bydel og er som så mange andre ditto 
et resultat af et tidligere (let) industriom-
råde, der bliver invaderet af kreative og bli-
ver cool. I Braddon er det oplagt at få sit 

koffein-fix på en af de mange kaffebarer 
som Lonsdale Street Roasters eller Barrio 
Collective.

KUNSTIG BY I MIDTEN
Canberra er noget så særpræget som en 
kunstigt valgt hovedstad. Da nationen blev 
dannet i 1901 var både Sydney og Mel-
bourne i spil som den nye nations parla-
mentsby, men i stedet blev Canberra (de 
indfødtes ord for ’mødested’) grundlagt i 
1908 – midt mellem de to konkurrenter.

Arkitekt Walter Burley Griffin vandt den 
fornemme opgave at designe byplanen og 
udlagde det centrale Canberra med en akse 
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CANBERRA FRA LUFTEN
Se hovedstaden lidt fra oven i en luftballon 
over søen Lake Burley Griffin med f.eks. 
Balloon Aloft eller Dawn Drifters.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY
Skal man bare vælge ét af de mange muse-
er i byen, vil jeg anbefale dette, der rum-
mer en stor samling portrætmalerier og 
-fotografier.
Åbningstid: 10-17
Entré: Gratis

NATIONAL DINOSAUR MUSEUM
Lidt uden for centrum ligger dette sjove 
museum med masser at se på – fra di-
no-skelletter og -æg til en udstilling af for-
skellige dinosaurer, børnene kan lege på og 
i udenfor. Udstillingen har mange modeller 
af dinosaurer og historien om dem og deres 
samtid. Lærerigt og sjovt for både voksne 
og børn.
Adresse: Hjørnet af Gold Creek Rd. og Bar-
ton Hwy 
Åbningstid: 10-17

MUST SEE

46 VAGABOND #202 / 2019
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UDFORSK BYEN FRA SØEN
Tag en times sejltur på Lake Burley Griffin 
som noget af det første. Lake Burley Griffin 
Cruises tager dig med rundt i en lille eldre-
vet færge, hvor en munter og meget talen-
de guide fortæller om byen og forskellige 
monumenter undervejs. Selskabet har tre 
daglige afgange fra International Flag Dis-
play-stedet i Central Basin. 

OLD BUS DEPOT MARKET
Et stort fast marked i Kingston, hvor man 
finder alt fra vintagetøj og vinyl til små 
børnetøjsdesignere, honningproducenter 
og kunstnere under taget på den gamle 
busgarage, der også rummer caféhjørne og 
livemusik. Det er et superhyggeligt sted at 
hænge ud en søndag formiddag/eftermid-
dag og et godt sted at få nogle gode 
souvenirs med hjem fra – eller måske se på 
mennesker.
Adresse: Wenworth Av.
Åbningstid: hver søndag 10-14

AUSTRALIAN PARLIAMENT HOUSE 
Tag på en af de daglige guidede ture kl. 
9.30, 11, 13, 14 eller 15.30 og få historien 
om den nye parlamentsbygning og hele 
hovedstadspolemikken. Australiens offi-
cielle overhoved, dronning Elisabeth af 
England, har i øvrigt endnu ikke været på 
besøg og siddet i den stol, der fast står klar 
til hende i parlamentet. Turen ender på 
toppen af huset, hvorfra du får en fanta-
stisk udsigt over Australiens magtcentrum.
Åbningstid: 9-17

MUST DO

fra Mt. Ainslie over den kunstige sø Lake Burley 
Griffin til Capital Hill, der rummer den im-
posante parlamentsbygning.

Byen er næsten helt uden industri, men ud 
over koncentrationen af den politiske magt og 
mange nationale forskningsinstitutioner kan 
byen byde på kulturelle institutioner som Nati-
onal Gallery, National Library, War Memorial og 
Australian Institute of Sport. På mange af mu-
seerne er der gratis adgang, ligesom de har 
mange forskellige arrangementer for både 
børn og voksne. Vi var især glade for National 
Portrait Gallery, der havde et fint arrangement 
på puder i foyeren, hvor vores datter kunne 
male, mens en trio spillede op.

ET FLYDENDE CENTER
Omkring søen Lake Burley Griffin finder man 
de fleste af byens kulturelle institutioner, lige-
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MONSTER KITCHEN AND BAR
Restauranten ligger i sammenhæng med Hotel  
Hotel, men tag indgangen fra Philip Law Street, så 
du kan nyde en allerede ikonisk trappe, Nishi Grand 
Staircase, der er bygget i et design med tusinder af 
rå stykker træ, der ser ud til at svæve rundt om 
trappen. Restauranten er et cool ’in’-sted, hvor du 
både kan nyde moderne australsk gourmetmad til-
beredt af sæsonens lokale råvarer og drikke fancy 
drinks med resten af in-crowden.  

FREAKSHAKE
Prøv en FreakShake (instagram-hit siden 2015) på 
Patissez. De voldsomme iskreationer er halvt vam-
le, halvt helt igennem fantastiske. Patissez ligger i 
shopping-området Manuka, ikke langt fra Capital 
Hill, så en rask gåtur efter en guidet tur i parlamen-
tet kan tage toppen af kalorieindtaget fra den  
kage-is-milksahke-dessert-i-glas, du vælger. 
Bourgainville St. 21, Manuka

MOČAN & GREEN GROUT
Endnu en New Acton-stjerne. Især morgenmaden 
er populær her og kan godt kræve lidt tålmodig-
hed, mens du venter i kø til et bord. Kokkene tryller 
adskillige atypiske retter frem af klassikere som  
æg, tomat, avocado og laks, så gør som de lokale 
og gå op i morgenmaden!

FINE DINING
Hvert år kårer Sydney Morning Herald de bedste  
restauranter i Australien a la Michelin. Avisen tilde-
ler hatte – en eller to – og i 2018 blev disse Can-
berra-restauranter belønnet: Aubergine (to hatte),  
Ottoman Cuisine (to hatte), Chairman & Yip, Eighty-
six, Italian & Sons, Lilotang, Monster Kitchen & Bar, 
Otis Dining Hall, Pulp Kitchen og Temporada.

MUST EAT

HOTEL HOTEL
Det absolut mest hippe hotel i byen efter min 
mening. Hotellet ligger i et større prisvindende 
kompleks, Nishi, i bydelen New Acton og er 
mere end et hotel. Værelserne er lækre og  
servicen i top, men derudover ligger den ander-
kendte restaurant Monster (se Must eat) direk-
te i forlængelse af lobbyen, og den må man 
ikke snyde sig selv for. Prøv også nogle af de 
skønne cocktails, baren ryster sammen. I un-
deretagen ligger en biograf og et par delikates-
seforretninger, og hele oplevelsen er cool og 
moderne på måden, hvor råt møder design.

MUST SLEEP

som man også kan finde mange muligheder 
for aktiviteter på selve søen. Lake Burley 
Griffin er med andre ord en slags pulse-
rende hjerte for hovedstadens indbyggere.

Søen opstod ved, at man byggede dæm-
ninger i floden Molonglo i 1963. Man op-
kaldte derefter søen efter den amerikanske 
arkitekt, Walter Burley Griffin.

Langs søens 35 kilometer lange bred kan 
man blandt andet cykle, hvis man lejer cyk-
ler hos Cycle Canberra, som også udlejer 
trailere til børn.

Man kan også vælge at bide turen over i 
tre og tage ’western loop’, ’central loop’ og 
’eastern loop’ hver for sig med hver sine høj-
depunkter. 

Søen kan også indtages på vandet med 
et lille guidet cruise eller i kajak, eller fra luf-
ten med luftballon. 
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Verden rundt  
på tallerkenen

MÅLTIDERNE ER EN VÆSENTLIG DEL AF ENHVER REJSEOPLEVELSE,  
OG HVAD ENTEN DET ER AT NYDE EN LAM OG PÆRETAGINE I MAROKKO, 

NOGET STÆRK KYLLING I JAMAICA ELLER EN GRØN CHILIKARRYRET  
I THAILAND ER DER IKKE NOGET BEDRE END AT INDTAGE RETTEN I  

DENS OPRINDELSESLAND. SAMTIDIGT ER DET EN FANTASTISK  
MÅDE AT MØDE DE LOKALE. ANDREW MARSHALL HAR TAGET  

SMAGSPRØVER MED HJEM FRA FEM LANDE.

T E K S T  A N D R E W  M A R S H A L L  
F O T O  PA U L  M A R S H A L L ,  A N D R E W  M A R S H A L L ,  K A R I N  R I I K O N E N50 VAGABOND #202 / 2019
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MAROKKANSK
Det siges, at der skal være fire forudsæt-
ninger til stede, hvis et land skal udvikle 
et fantastisk køkken: Rig jord, man kan få 
et væld af råvarer fra, en pallette af frem-
med kulturel indflydelse, høj civilisation 
og endelig et raffineret palads med kon-
geligt køkken, der kan inspirere natio-
nens kokke. 

Marokko har det hele og er hjemsted 
for noget af det lækreste mad, man kan 
forestille sig. 

Fra robuste stege til aromatiske gryde-
retter, fra krydrede eller søde salater til 
salte bagværker, fra velduftende bjerge af 
couscous til bastilla – en udsøgt blanding 
af strimlet due, en krydret løgsauce med 
saffron og urter, der er samlet i en sprød 
filodejsagtig pakke toppet med kanel og 
sukker. En kompliceret ret, der er indbe-
grebet af alt, der er ekstravagant ved det 
marokkanske køkken. 

En af de mest interessante måder at ab-
sorbere det marokkanske køkkens vidun-
dere er at vandre gennem en souk og 
prøve noget af al den mad, man finder på 
markedet. 

Det er tidlig morgen i den gamle bydel 
i Fés, og sollys strømmer ind gennem 
sprækkerne på det vævede bambustag, 
der dækker de snævre gyder, og fanger 
dampen fra de mange gryder, der er i 
gang.

Tæt på byporten Bab Bou Jaloud er en 
stadeholder i fuld gang med at tilberede 
og servere en typisk marokkansk mor-
genmad, miklee – sprøde pandekager 
med smør og honning. Uden for en nær-
liggende frugt- og grøntsags-souk bug-
ner det med saftige appelsiner fra Agadir, 
modne tomater og dynger af druer og 
tørrede frugt og nødder. Hele butikker er 
fyldt til randen med oliven i alle afskyg-
ninger, mens andre har kurve fulde af 
frisk mynte, der ender i den traditionelle 
te, der serveres før og efter et måltid. 

I en krydderi-souk er klar rød paprika, 
fed gul gurkemeje, støvede kanelstænger, 
spidskommenfrø, anis og kommen samlet 
i toppe, hvor de venter på at blive vejet 
og fyldt i papirkræmmerhuse. Det er 
nogle af de krydderier, der former sjælen i 
det marokkanske køkken og tager simple 
retter til eksotiske højder.

En af Marokkos mest kendte retter er 
tagine. Navnet henviser til det keglefor-
mede låg på den lergryde, retten tilbere-
des langsomt i over åben ild. Typiske tagi-
ne-kombinationer til den langtidsstegte 
ret er lam med pære eller kylling med 
grønne oliven og syltede citroner. Simple 
kombinationer, der serveres med flad-
brød, der er perfekt til at suge rettens saf-
ter op. 

G A S T R O N O M I  V E R D E N

Madboder på Djemaa el-Fna-markeds-
pladsen i Marrakech.

Du kan få sød myntete 
på caféer og i madboder  

alle steder i Marokko. 

Et udvalg af oliven til salg i Fés. 

Et farverigt udvalg af krydderier, 
der bruges i den daglige madlav-
ning i Marokko.
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THAILANDSK
En kulinarisk infusion af Indien, Kina, Malaysia og 
Indonesien er skyld i Thailands rige køkken. Det 
har adopteret tilberedningsteknikker og ingredi-
enser fra hver af disse store køkkener og blandet 
dem sammen til sit eget.  

Især street food er med til at føde millioner af 
mennesker dagligt, og den første bølge af turister 
i 70erne opdagede, at det var en billig og lækker 
måde at spise på, og det satte processen i gang 
omkring at gøre thaikøkkenet til et af de mest po-
pulære køkkener i verden.

Mod enden af en vej nær Bangkoks Grand Pa-
lace driver forførende dufte ud fra sidegadekøkke-
ner, der serverer sydende thai-delikatesser. Uden 
for en af standene arbejder en gadekok med en 
wok med store rejer og grøntsager på sin gas-
brænder som en dygtig kriger og skaber en sym-
foni af røg og blafrende flammer. Et par meter der-
fra bøjer en ældre kvinde sig over en stor sten-
morter, hvor hun maser papaya, nødder og chili 
for at tilberede en stærk papayasalat.

Den karakteristiske smag af thaimad kommer 
fra en blanding af fire basissmage: salt, sødt, surt 

og stærk – og den rundhåndede brug af ingredi-
enser som frisk koriander, lemon-grass, limejuice, 
hvidløg, tamarindjuice, fiskesauce, ingefær og ko-
kosmælk.

Thailands sidegadegourmeter er mestre i at 
kombinere disse ingredienser og bruge hurtige 
teknikker, der bevarer den delikate smag. Før du 
kan nå at sige moo ping eller phat Thai, har en ga-
desælger grillet dig nogle spyd med marineret svi-
nekød eller lynstegt nogle risnudler med bønne-
spirer, peanuts, æg og chili. 

Gadekøkkener har det med at specialisere sig i 
én bestemt ret: nudler, karryretter, grillet fisk, ris-
retter eller frugtjuicer og så videre. Nogle af favo-
ritterne er blandt andet kai ho bai toei (stegt kyl-
ling pakket i blade), tom yam (stærk suppe) og ga-
eng kiow wan gai (kylling i grøn karry). 

Hvis du har brug for at slutte sødt af, kan du se 
efter khao niew mamuang (sticky rice med mango) 
eller kruay kaek (friteret banan). 

At spise ved nogle af de utallige gadekøkkener 
kan gøre enhver slentretur i Thailands gader til et 
kulinarisk eventyr.

Take away thai-bananbladspak-
ker med mad i til salg i en gade-
bod. 

Rød karry 
med rejer.  

Dybstegt banan er en af Bangkoks top-sæl-
lerter, når det kommer til street food snacks. 

Kylling grilles i vejsiden ved Soi Rambutri, 
Banglamphu-distriktet.
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JAMAICANSK
Fra fyrigt krydret kød og innovative skaldyrs-
retter til egetræslagret rom og fyldige, mørke 
øl. Det jamaicanske køkken er en idérig blan-
ding af afrikansk, europæisk og indisk indfly-
delse – og det er overraskende sundt og varie-
ret. Selvom mange restauranter tilbyder virke-
lig god mad, kan du sagtens få et ligeså fanta-
stisk måltid ved at spise lokalt. Og her betyder 
det én ting: Jamaicas signaturret, jerk chicken 
eller -pork.

Det siges, at jerk chicken blev undfanget, da 
undvegne slaver introducerede afrikanske tek-
nikker til at tilberede kød i Jamaica, hvilket re-
sulterede i kombinationen af afrikanske tek-
nikker, jamaicanske råvarer og indisk krydring. 
De fleste steder er opskriften på jerk-sauce en 
velbevaret hemmelighed, men den indehol-
der typisk peberfrugter, løg, paprika, ingefær 
og chili.

Selvom der er tusindvis af ’jerk centre’, som 
restauranter, der sælger nationalspisen kaldes, 
er et af de bedste steder at indtage sin jerk 
Scotchies, der ikke ser ud af meget med sit 
stråtækte tag i yderkanten af Montego Bay. 
Det er tidlig fredag aften og reggaemusikken 
blander sig med liflige dufte, der rider på en 
salvende tropisk brise. Rækker af kyllinger er 
spredt fladt ud og hele griserygge syder i 
jerk-marinade over en sagte ild i paprikatræ, 
som giver en helt særlig stærk smag til kødet. 
Et cool miks af lokale og gæster sidder tæt op 
ad hinanden ved rustikke borde og åbner fo-
liepakker med den lækre jerk chicken, -pork 
eller -fish, der bliver skyllet ned med den lo-
kale favorit-øl, Red Stribe.

Ud over i jerk-versionen, bliver kylling typisk 
serveret stegt eller i karry, mens fisk er grillet, 
dampet med okra og paprika eller tilberedt i 
en smagfuld gryderet. Rice and peas (som er ris 
kogt i kokosmælk, krydderier og røde kid-
neybønner) er det traditionelle tilbehør til de 
fleste måltider, selvom du måske også støder 
på festival (dybstegte majsbrød), brødfrugt, 
søde kartofler og yams. 

Blandt andre jamaicanske specialiteter fin-
der man den mundvandsproducerende ge-
de-karry, peanutgrød og ackee and salt fish, 
der er en vanedannende morgenmadsret. En 
anden ting, man kan få mange steder, er en 
form for ’bøf’ af grøntsager, kylling eller okse-
kød, som spises som snack af sådan cirka en 
million jamaicanere hver dag.

Når det kommer til ikke-alkoholiske drikke 
finder man et bredt udvalg af eksempelvis 
 kokosjuice, ginger beer, og usædvanligt friske 
juicer af tamarind, vild mango, guava, skov-
syre og soursop, der er en meget syrlig, tropisk 
frugt.

Endelig er der kaffen. I den fede, sorte vul-
kanske muld på Jamaicas majestætiske Blue 
Mountain produceres den legendariske Jamai-
can Blue Mountain, der er en fint afbalanceret 
kraftig kaffebønne med en blød finish.

Så skal der tilberedes 
jerk chicken. 
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Especial paella del senyoret 
ciega (med svin, kylling, 
lam, fisk og skaldyr). 

Venlige fiskehandlere i 
Palmas farverige Santa 
Olivar-marked på Mal-
lorca. 

Typisk billede fra en 
spansk tapasbar.
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SPANSK
Spaniens særlige køkken bringer unikke  
regionale retter, specielle ingredienser og  
en lang indflydelse fra mauriske og arabiske 
bosættere sammen. I overfloden af spanske 
opskrifter fra hele Spanien kan et par siges 
at være allestedsnærværende i hele landet. 

Hvidløg er en spansk favorit og bruges i 
næsten alt. Oliven er også en integreret del 
af spansk madlavning, enten som olivenolie 
(som Spanien producerer mere af end no-
gen anden) eller marinerede og spist som 
forret eller i retterne. 

I århundreder har grisen spillet en stor 
rolle i spansk gastronomi – ikke mindst i  
produkter som jamón (skinke), pølser og  
salamier som den krydrede chorizo-pølse. 
Pattegris og lam finder man også ofte, lige-
som kanin og agerhøne er ingredienser i tra-
ditionelle gryderetter og supper.

Fisk og skaldyr som rejer, ansjoser og sar-
diner spises over hele landet, og havtaske er 
en national favorit. Alle de nævnte råvarer 
kan findes i fiskesuppe eller paella, som man 
finder alle steder, men som varierer fra re-
gion til region. Den kolde gazpacho er en 
anden kendt og udbredt spansk suppe.

At tage på ’tapas crawl’ er en autentisk 
måde at lære Spaniens spisevaner at kende 
og en god måde at få smagt lidt af hvert.  
Tapas er egentlig et generisk navn, der dæk-
ker over en lille portion af hvad som helst, 
du kan spise til et glas øl eller vin. Lige fra 
oliven, ost eller pølse til gourmet. Tidligere 
fik man gerne en lille tapa serveret til sin øl, 
når man stod i baren. Mange steder kan 
man stadig ikke bestille størrelsen ’tapa’, hvis 
man sætter sig ved et bord i restauranten. Så 
skal man op i de lidt større ’media  
racion’ eller ’racion’. 

Et godt sted at spise tapas er i Logroño 
(Riojas hovedstad), der hurtigt er ved at 
vinde ry som gastronomisk centrum. På 
disse kanter er tapas bedre kendt som pin-
chos eller pintxos, opkaldt efter den tand-
stik, der ofte er stoppet igennem de ud-
valgte ingredienser for at holde dem fast på 
den skive brød, de oftest sidder på her.

Gå en tur ned af den livlige calle del Lau-
rel, hvor gastrobarer og gamle tapasbarer 
ligger skulder ved skulder. Et par gode ste-
der at begynde er La Taberna del Laurel, hvis 
specialitet er patatas bravas (kartofler i en 
krydret tomatsauce), mens La Tasca del Pato 
tilbyder grillede hvide asparges rullet sam-
men med lokal ost. Bar Lorenzo har speciali-
seret sig i christorra, som er chorizo med sød 
paprika og hvidløg, og lammekebab, mens 
Bar Soriano er kendt for sine lækre svam-
pe-pinchos, der er blevet serveret de sidste 
40 år: tre grillede svampe overhældt med en 
fed smørsauce af hvidløg og olivenolie. Hele 
herligheden er sat på et brød og toppet 
med en reje.

 Et udvalg af 
pinchos  i en 

Logroño-bar. 

En klassisk morgenmad ekl-
ler natmad er churros med 
en kop varm chokolade til. 

Ansjoser med brød er en populær pincho.
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INDISK
Det er tidlig morgen, og solen er langsomt ved at stå 
op over skylinen af røde tegltage, hvidskurede kirker 
og frodige bjergsider med palmer i Panaji, hovedsta-
den i den indiske stat, Goa. En kvinde i orange sari ba-
lancerer en flettet kurv med grøntsager på hovedet 
og går forbi en strålende blå væg, mens der lidt derfra 
lyder trut fra cykelhorn på brødsælgernes cykler i 
landsbyerne i udkanten af byen. 

Panaji ligger lidt væk fra Goas turistede strandhotel-
ler og giver mulighed for en mere autentisk kulinarisk 
oplevelse, hvor man ikke kun kan prøve de lokale spe-
cialiteter men tage en gastronomisk tur rundt i hele 
Indien uden at bevæge sig for langt væk fra sit hotel.

I Panaji kan man få alt fra et simpelt hul-i-væg-
gen-spisested til elegante air-conditionerede restauran-
ter. Blandt populære lokale retter kan blandt andet 
nævnes sorpotel (en fyldig, krydret gryderet med okse-
kød), xacuti (kylling kogt i kokosmælk og krydderier) og 
recheiado (en lækker tilberedning af en hel fisk, der er 
fyldt med en stærk rød sauce). Vegetarer har mange 
valg i de utallige sydindiske cafeterier, kaldet ’udipi’. 

Det vil ikke tage lang tid at opdage, at man ikke be-
høver have de store spenderbukser på for at nyde 
lækker og autentisk mad i Indien. Det er heller ikke 
helt løgn, at nogle af de bedste spisesteder er de ofte 
familiedrevne mest uprætentiøse restauranter. 

Thali er den allestedsnærværende indiske frokost, 
som også tilfældigvis er en af de bedste deals, du fin-
der på den sydlige halvkugle. For en håndfuld rupees 
får du en tallerken af rustfrit stål med små skåle, der 
typisk rummer lidt stegt fisk, forskellige grøntsagsret-
ter, roti (pandebrød), papadum (friteret fladbrød af lin-
semel), ris, syltede grøntsager og daal (linse-karryret). 
Thali er en god måde at smage lidt af det hele på.

Ligesom i det meste af Indien er den mest spiste ret 
i Goa fisk i karry med ris til. I Panaji kan man bevæge 
sig ind på café Ritz lige rundt om hjørnet fra Municipal 
Gardens for at spise retten som de lokale. Omkring 
frokost bliver denne nede-på-jorden perle tæt pakket 
og kunne ikke være en større kontrast til stedet med 
samme navn i London! I stedet for et udvalg af deli-
kate sandwiches serveret til fin te, der bliver hældt op 
i fint porcelæn, lyder der her en høj metallisk lyd af 
thali’er, der bliver smækket ned på bordene i høj fart 
sammen med glas med dampende varm sød chai.

En frokost-sa-
mosa. 

Frugtsælgere på en 
farverig Panaji-gade.

Kingfisher Premium er en popu-
lær indisk øl. 

Gadehandler, der sælger 
grøntsager med stærke 
krydderier på. 
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Karl/Karla 
Zip-Off  Trousers
Superlækre friluftsbukser 
med zip-off  ben. Perfekte
 til lange ture og rejser, 
hvor man skal dække
 mange behov med få 
stykker beklædning.

1299,-

Impendor Apex Flex Light
Let, åndbar og fuldstændig vind- og vandtæt jakke, 

der kan bruges til hverdag og på tur hele året. 

1799,-

Overhead 19”
Praktisk og slidstærk lille 

rullekuff ert i carry-on format. 
Perfekt til alle former for 

rejser - både korte og lange. 

1399,-

Besøg os i København, Field’s, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Randers og Aalborg eller på friluftsland.dk

Kur od  
ople

STORT UDVALG AF KVALITETSBEKLÆDNING OG -UDSTYR TIL REJSER & FRILUFTSLIV

Untitled-1   1 11-04-2019   10:47:42



Find Lobelune her: www.lobelune.com lobelune_official Lobelune

LOBELUNE er eksklusivt skandinavisk design med et internationalt udsyn. 
Smykkerne er værdifulde symboler, der skal kunne gå i arv igennem generationer. Derfor er smykkerne også skabt i 14 karat massivt guld med nøje 

udvalgte ædelsten. Dele af kollektionen består af vedhæng og charms i to størrelser, der gør dem til ideelle dåbs- og barselsgaver.
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T E K S T  & F O T O  H A N S  C H R I S T I A N  J A C O B S E N

FOTO R E P O R TAG E A S E R B A J D S JA N

BYEN I  
SKYERNE
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I ASERBAJDSJAN VED FODEN AF KAUKASUS 
BJERGKÆDEN LIGGER BYEN XINALIQ. BYEN  
HAR CIRKA 2.000 INDBYGGERE. SPROGET  
ER UNIKT OG MENES AT HAVE RØDDER  
TILBAGE TIL DET GAMLE TESTAMENTE.  
ET SAGN FORTÆLLER, AT DET VAR HER,  
NOA LAGDE TIL MED SIN ARK.
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1. Mændene i Xinaliq gifter sig i en meget tidlig  
alder. Omkring 16-17 år og ofte med en brud, der er 
noget yngre.  

2. Folkene i Xinaliq hører til den etniske gruppe 
Shahdagh. De er for det meste brunhårede med brune 
eller blå øjne og ikke ret høje. De er en del af omkring 
26 stammer, som har beboet området gennem hele 
historien.
Nogle af de ældste indbyggere mener, at området er 
knyttet til Noa, og sagnet fortæller, at efter Noa 
havde set det flade højland, kastede han anker og be-
ordrede alle ombord til at drage afsted.

3. En fåreflok består af op til 1.000 får. Om vinteren 
drives flokkene ned i de lavtliggende dalområder ved 
det Kaspiske Hav. Her græsser de i cirka tre måneder 
og vender tilbage, når sneen begynder at smelte. 

1 2

5

7

6

8
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4.Størstedelen af indbyggerne ernærer sig ved  
fåreavl, og i en meget tidlig alder lærer drengene at 
vogte får. De omkringliggende græsarealer er uende-
lige og strækker sig langt ind i nabolandet, Rusland. 

5. Indbyggerne i Xinaliq er muslimer, og hvert år  
i august afholdes der bryllupper. I den anledning  
slagtes der mange får. Et bryllup varer i to dage, og 
der inviteres gæster fra hele området.

6. Xinaliq strejfes af dagens sidste sol. Byen ligger i 
2.400 meters højde og er den højest beliggende by i 
Aserbajdsjan. Byen er blandt de ældste kontinuerligt 
beboede byer i verden med en historie, der strækker 
sig over 5.000 år. 

7. En familie er samlet til fotografering på husets 
tag. Alle huse i Xinaliq har flade tage, og de benyttes 
ofte som samlingssted. Husene er lavet af sten fra 
markerne, og tagene er lavet af stampet ler. 

8.De fleste mænd i Xinaliq drikker te. Rigtig meget 
te. De mødes i et lille tehus i udkanten af byen, hvor 
de taler på et sprog, som kun de forstår. Mon ikke de 
taler om får, familiære forhold og sladder om folk fra 
nabobyerne. 

4

Hans Christian Jacobsen
Hans Christian Jacobsen er uddannet foto journalist fra Danmarks Journa-
listhøjskole i 2005 og arbejder freelance for landets førende dagblade og 
magasiner. Han har rejst i mange lande i både Asien, Mellemøsten og 
Syd amerika med sit kamera. 
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STØRSTEDELEN AF TATRABJERGENE LIGGER I SLOVAKIET.  
HER, KUN FÅ TIMERS REJSE FRA DANMARK, ER KULTUREN STADIG 

PRÆGET AF GAMLE TRADITIONER. OVERALT MØDER MAN GÆSTFRI 
GORAL-FOLK, DER ELSKER AT FORTÆLLE HISTORIER OG BENYTTER 

ENHVER LEJLIGHED TIL AT BYDE PÅ EN LILLE ÉN.

På besøg hos  
historiefortællerne 

i Tatrabjergene

T E K S T  K A R I N  B E C H  F O T O  K A R I N  B E C H ,  F L E M M I N G  J U N K E R ,  
H O T E L  L O M N I C A ,  K ATA R Í N A  D A N Í Š K O VÁ  O G  E N J OY  TAT R A S

Vores falske præst velsigner brudeparret og 
brudesvendene efter ceremonien i på museet 

i Ždiar. I baggrunden Tatrabjergene sig op. 
Det højeste punkt er Gerlachovský Štít,  

2655 meter over havet.
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D
et starter med et bryllup. Noget overra-
skende er det vores eget bryllup. Vi er en 
lille flok journalister, der lige er kommet 
over grænsen fra Polen, og vores første 
stop i Slovakiet er på museet i landsbyen 

Ždiar. På forhånd har der været noget kryptisk snak om 
en bryllupsceremoni, og vi frygter, at de næste timer 
byder på endeløs kædedans fremført af lokale folklore-
entusiaster. Det viser sig at være helt forkert. Den ene-
ste landsbyboer til stede er den mutter, der bestyrer 
museet, og hun starter med at insistere på, at vi nyan-
komne tager tøjet af.

Mens vi lettere forbløffede begynder at smide klu-
dene, henter mutter bundter af farvestrålende traditio-
nelt tøj og går i krig med at klæde brudesvendene på. 
De bliver iført stramme bukser af stift uld, skjorter og 
veste, og får hver en økse i hånden samt en fjerbusk på 
hovedet, så de ligner heste i et cirkus. Brudgommen bli-
ver iklædt nogenlunde samme mundering men bærer 
en filthat med muslingeskaller rundt om pulden. 

GORALERNES GAMLE SKIKKE 
Og Vagabonds udsendte … bruden, tja. Lag på lag af 
skjorter, veste, nederdele og forklæder i farvestrålende 
folkloremønstre er måske ikke lige det, der fremhæver 

figuren bedst. En stram halskrave har en strangule-
rende effekt. Eller måske er det bare tanken om det 
kommende giftermål, der trykker. Men efter, vi har slugt 
et par kameler, så er det faktisk smaddersjovt. Der bli-
ver sagt mærkelige ord, slået blide slag på skuldre med 
lange økseskafter og til sidst skålet i noget hjemme-
brændt, der bare må ned i en fart. Og så er det ud at 
tage billeder af alle de festklædte med de flotte Tat-
rabjerge i baggrunden. 

Vores lokale guide, Daniela Sedlák, fortæller, at Ždiar 
er en typisk ’goral’-landsby med træhuse og mange tra-
ditioner. Goralerne er et folkeslag, der har hjemme i det 
sydlige Polen, det nordlige Slovakiet og en del af Tjek-
kiet. Selv om de fleste yngre mennesker flytter ind til 
byerne for at få uddannelser og job, så kommer de 
hjem til landsbyerne, når de skal giftes. Og et bryllup 
foregår nogenlunde på den måde, vi har fået en smags-
prøve på – bare i langt større målestok med flere dages 
fest og store processioner, hvor alle har folkedragter på. 

IKKE SÅ KATOLSKE, AT DET GØR NOGET
Mutter på museet kan ikke nære sig for at nappe en af 
brudesvendene i siden og henlede vores opmærksom-
hed på, at bukserne har huller i siden i stedet for lom-
mer. Det er meget praktisk, siger hun og fortæller en hi-

K U LT U R  S L OVA K I E T
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VIN I SLOVAKIET - EN REJSE FRA 
KVANTITET TIL KVALITET
Slovakiet er et vinproducerende land, og 
kvaliteten er blevet bedre de seneste år.  
Efter murens fald begyndte mange bønder 
ukritisk at importere en masse forskellige 
typer druer fra vesten, målet var ofte bare  
at få produceret så meget som muligt.  
Men fordi druerne ikke passede til klimaet i 
Karpaterne, var resultaterne ikke altid gode. 
Siden er der kommet en ny generation af 
vinproducenter, der forfiner dyrkningen og 
forstår at udvælge vinstokke, der egner  
sig til det lokale klima og terroir. Der bliver 
også udviklet nye druetyper, for eksempel 
har ønologer i Bratislava brugt 20 år på at 
krydse sig frem til en ’Dunaj-drue’ – opkaldt 
efter Donau-floden – der er meget mod-
standsdygtig mod frostvejr og giver en  
fyldig og velsmagende rødvin.

Tatratea er en lokal likør, der fås i mange smagsva-
rianter. Den er god at have med på vandreturen, 
hvor man enten kan drikke den ren eller blande 
med te fra termoflasken. 

Spissky Hrad.

På Chata Pieniny kan gæsterne få diplom på, at de er  
ægte goraler. Det kræver, at man gennemgår en række 
indvielses ritualer, der omfatter sang, ceremonielle økseslag 
og tvangsdruk. Det er værten, Ján Gondek, til højre.
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storie om, hvordan tre kvinder på vej hjem fra marken 
engang fandt en mand i grøftekanten. Han var helt be-
vidstløs og uigenkendelig på grund af druk.

"Vi må hellere finde ud af, hvem det er", sagde den 
første kvinde, stak en hånd ind i et af hullerne i man-
dens bukser og konstaterede: "Det er ikke min mand". 
Kvinde nummer to stak også en hånd ind og sagde: 
"Det er heller ikke min mand – og heller ikke nogen af 
naboerne". Så var turen kommet til den tredje kvinde. 
Hun stak en hånd ind og afgjorde sagen: "Det er heller 
ikke min mand. Og han er slet ikke her fra landsbyen". 

De næste dage viser det sig, at fortællingerne står i 
kø i Tatrabjergene. Og godt nok er vi i en katolsk region, 
men hvis man har mulighed for at diske op med en saf-

tig historie, så må de religiøse kvababbelser vente til 
om søndagen i skriftestolen. 

  
EN SKÆBNEHISTORIE
En dag er vi på vandretur og tager en kabinelift op i 
højderne for at vandre langs en flod op ad bakke til  
restaurant Zamkovského Chaty. 

Štefan Zamskovský var en af Tatras dygtigste og mest 
afholdte bjergguider. Han og hans kone byggede den 
første hytte heroppe i 1942-43 og åbnede et lille traktør-
sted. Under krigen skjulte parret også modstandsfolk og 
jøder på loftet. Men efter krigen og den kommunistiske 
magtovertagelse blev hytten nationaliseret, og Štefan 
Zamskovský blev stemplet som kapitalist og deporteret 

Daniela Sedlák der er lokal 
guide i området, fortæller 
historier omkring bålet. 

En skudefuld gullasch over 
bål er god og mættende 

kost for sultne 
bjergfolk. 
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til en region langt væk. Han nåede aldrig at se Zam-
kovského Chaty igen, men efter sin død i 1961 tildelte 
de lokale bjergguiders forening ham en æresmedalje.

I dag er Zamkovského Chaty igen på private hænder, 
og den er et populært mål for vandrere. Selv om vejret 
er køligt og blæsende, er alle bænke og borde både 
ude og inde fyldte. Vi bestiller et solidt måltid, først gul-
lasch med store skiveskårne knödler – eller knedliky, 
som det hedder på slovakisk. Derefter buchta, som er 
en slags små knödler i en sovs af fåreost og drysset med 
bacontern. Til dessert søde knödler drysset med kakao 
og serveret med chokoladesovs og flødeskum. 

Vi er landet i knödelland, og de næste dage får vi ser-
veret de kogte mel- eller kartoffelboller på utallige må-
der, både til forretter, hovedretter og som selvstændige 
desserter. Små og store, nogle gange hele og nogle 
gange skåret i skiver. I starten udviser vi en vis distance 
over for denne centraleuropæiske yndlingsspise, men 
en del af varianterne er faktisk ret delikate. 

Med og uden knödler får vi også smagt på masser af 
vildt, svampe og fisk fra Tatrabjergenes floder og søer. 

De lokale råvarer er hovedingredienser på alle typer  
restauranter, også gourmetrestauranterne på 4-stjer-
nede Hotel Lomnica, 5-stjernede Hotel Kempinski og 
boutique-hotellet Liptovský Dvor, hvor den unge kok 
Peter Bracho lige er kommet hjem efter at have vundet 
det slovakiske kokkemesterskab. Alle steder bliver vi 
spurgt om, hvad vi synes om maden de andre steder. 
Det bliver ikke lagt skjul på, at restauranterne ligger i 
hård konkurrence om, hvem der hjemtager den første 
Michelin-stjerne. 

DE FØRSTE TURISTER
De første turister kom til Tatrabjergene i 1700-tallet for 
at jage og botanisere. I begyndelsen indlogerede de sig 
hos fårehyrderne eller fandt ly for natten i en mine-
skakt. Men efterhånden begyndte de lokale at bygge 
enkle træhytter til turisterne. Og da der så i 1871 blev 
anlagt en jernbane med stop i den nærmeste større by, 
Poprad, gav det fart til en eksplosion i turismen.

De næste år blev der opført en række ’Grand Hotels’, 
og velhavende mennesker kom i hobetal for at vandre 

PROTESTANTERNES GAMLE TRÆKIRKER
Omkring år 1700 fik protestanterne lov til at bygge 
kirker i det ellers katolske område. Betingelserne 
var, at kirkerne skulle placeres uden for bymurene, 
og at de blev fremstillet af den billigste type træ og 
uden brug af metal. Svaty Kriz er en af de fem prote-
stantiske kirker, der er tilbage. Den har form som et 
kors og rummer 6.000 personer. 
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og jage i bjergene om sommeren og stå på ski om vin-
teren. En af de store fans af Tatrabjergene var kejser 
Franz Josephs bror, ærkehertug Karl Ludwig, som byg-
gede et sommerhus i området. Der blev også åbnet et 
kurhotel, der tog imod patienter med astma, lungesyg-
domme og anæmi, for man mente, at det gode vand, 
den tørre bjergluft og de friske fyrreskove havde en hel-
bredende virkning på disse lidelser. 

"Desværre fik turismen et knæk efter den kommuni-
stiske magtovertagelse," siger Peter Chudy, der i mange 
år var turistchef i Tatrabjergene. "Men i 1970 var vi hel-
dige at få verdensmesterskabet i skiløb, og det var det 
første VM, der blev transmitteret på farve-tv til hele ver-
den. Selv om vi dengang var bag jerntæppet og en del 
af Tjekkoslovakiet, fik det sat Tatrabjergene på landkor-
tet, og siden har vi heldigvis fået mange gæster igen."

NA ZDRAVIE FRA MORGEN TIL AFTEN 
Vi bliver hjerteligt modtaget alle steder og får som re-
gel som det første og tit også det sidste stukket et lille 
glas i hånden. Utroligt, hvad folk kan trylle frem af for-

TATRABJERGENE

Tatrabjergene er den højeste del af Europas største bjerg-
kæde, Karpaterne, der ligger som en 1.500 km lang bue, 
dækker et areal på 190.000 km² og går gennem syv lande  
i Central- og Østeuropa. Det meste af Tatrabjergene ligger i 
den nordlige del af Slovakiet, som er et område præget af  
vild natur og små landsbyer.

VALUTA OG PRISER
Den slovakiske valuta er euro. En gennemsnitsløn i Slovakiet 
er 700-800 euro, og man får meget for pengene. På de almin-
delige restauranter kan man f.eks. få en hovedret med vildt 
for omkring 12 euro, en dessert for 4-5 euro og et glas slova-
kisk vin for omkring 2 euro. En otte retters tasting-menu i 
gourmetrestauranten på Hotel Lomnica koster 90 euro. 

KLIMA
Slovakiet har kontinentalklima med varme somre og kolde 
vintre. Men vejret i Tatrabjergene svinger meget, fx vågnede 
Vagabonds udsendte op til sne i september. Husk tøj til alle 
lejligheder, regntøj, vandresko, badetøj til spa-hotellerne osv. 

TRANSPORT
Den nemmeste måde at komme til den nordlige del af Slova-
kiet er at flyve til Krakow i Polen. Herfra er der cirka 2,5 times 
kørsel til den slovakiske side af Tatrabjergene. Alternativt kan 
man tage tog fra Danmark eller f.eks. fra Bratislava, Wien, 
Prag eller Budapest. Ønsker man ikke at leje bil, tilbyder de 
fleste hoteller transfer fra lufthavne eller togstationer. 

SLOVAKIET

Knödel, knødel, knockerl, gnocchi ... og på slovakisk knedliky. 
Kært barn har mange navne - og kommer i mange afskygninger. 
Som forretter, som tilbehør til hovedretter og som desserter
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På vej til traktørstedet Zam-
kovského Chaty møder vi en 
sherpa, der bærer varer op til 
restauranten. "En del stude-
rende tager tjanser som sher-
paer i Tatrabjergene om som-
meren og i weekenderne, og 
for nogle år siden arbejdede 
en direktør for et stort it-
firma i Bratislava som sherpa i 
sin ferie. Han trængte til at få 
renset hjernen med en dosis 
enkelt bjergliv langt væk fra 
hverdagens stress," fortæller 
Katarína Daníšková fra Hotel 
Villa Siesta.

Lomnica Hotel. Chefkokkene 
på gourmetrestauranterne  
i Tatrabjergene er i åben 
kamp om få den første  
Michelin-stjerne. 



skellige snapse, både købt færdige og hjemmelavede på 
urter, bær og frugter. Nogle er bitre, andre er mere ven-
lige mod ganen. Det er vigtigt at lære, at skål hedder "na 
zdravie" – for det bliver taget meget ilde op, hvis man 
kommer til at udtale det "na zdarovya", som er russisk.

Vores sidste na zdravier gjalder i et bjælkehus langt 
ude i nationalparken Pieniny. Her har familien Gondek i 
tre generationer trakteret turister, efter de er blevet sta-
get ned ad Dunajec-floden på tømmerflåder. Vores tur 
har været kold og regnfuld, så velkomstsnapsen og den 
varme te gør godt. 

Mens vi endnu engang affører os tøj, denne gang 
dog bare for at hænge det til tørre foran pejsen, bryder 
værten, Ján Gondek, ud i sang. Den sang, goralerne har 
sunget i 100 år, mens de stagede turisterne afsted. På 
hovedet har Ján Gondek en hat med muslingeskaller af 
samme type som vores brudgom i Ždiar var iført, og vi 
får forklaring på, at der dukker muslingeskaller op her 
langt inde i landet. "I gamle dage sejlede vi eksempelvis 
træ og tjære ud til kysten og byttede med salt og andre 

varer. Og det gav høj prestige at komme hjem med 
muslingeskaller," forklarer Ján Gondek. 

 
ÆGTE GORAL'ER
Frokosten er hjemmerøget fjeldørred fra floden. Tilbe-
høret er selvfølgelig knödler – her i en stor skiveskåret 
udgave. Derefter som dessert mini-knödler med drys af 
birkes fra lokale valmuer. Og så er det tid til endnu en 
storslået ceremoni. Ján Gondek byder os at knæle én 
for én på en lille skammel, vi får hatte med muslinge-
skaller på og bliver slået til goral'er med samme type 
økse, der blev brugt til brylluppet. Derefter bliver fire af 
os spændt for noget, der minder om et åg med fyldte 
snapseglas og tvunget til synkront at læne hovederne 
tilbage og bunde. Som belønning for tvangsdrikkeriet 
og de øvrige udståede prøvelser får vi hver et flot di-
plom, der siger, at vi nu er ægte goraler. Na zdravie, si-
ger vi bare! 

Vagabond var inviteret til Tatrabjergene af Enjoy Tatras. 
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D
et er først de senere år, at befolkningen i Loui-
siana er blevet bevidst om, at livet på planta-
gerne ikke var så romantisk, som mange ville 
gøre det til, fordi man glemte at fortælle hi-
storien om slaverne og deres usle levevilkår.                                                                                                                          

Jeg befinder mig i en af de tidligere store sukkerplantager, 
Lauras plantage. Solen skinner fra en næsten skyfri him-
mel, og det er bagende varmt. Derfor er det skønt afkø-
lende at gå under de kæmpemæssige ’live oaks’ (stedse-
grønne egetræer) i den store park, der omgiver den tidli-
gere sukkeplantages hovedbygning – eller palæ. Hoved-
huset er i to etager, og den øverste etage er kun tilgænge-
lig ved hjælp af en udvendig trappe. Men denne bygning 
udstråler ikke den rigdom og ødselhed, som præger de to 
andre plantager, jeg besøgte: Houmas House (The Sugar 
Palace) og Oak Alley Plantation. De to sidstnævnte hoved-
huse er hele paladser i tre etager med masser af værelser, 
flotte altaner hele vejen rundt om etagerne og med de 
klassiske søjler som bærende elementer.                

Ved siden af alle de storslåede plantagepalæer ligger 
andre bygninger. Blandt andet gæstehuse og forrådshuse, 
og i udkanten af de store parker, som omgiver alle byg-
ninger, ligger de usle og primitive træhytter, hvor slaverne 
boede. Fælles for de tre plantagehovedsæder er, at de in-
den for de sidste 30-40 år er blevet opkøbt af investorer og 
fonde, som har renoveret og tilbageført bygningerne til 

Slaverne skabte 

SUKKERBARONERNES  
rigdom

I SYDSTATEN LOUISIANA LEVEDE DE SÅKALDTE  
SUKKERBARONER I NÆSTEN 250 ÅR ET ØDSELT LIV MED FESTER, 

SELSKABER OG REJSER, MENS DE BLEV SERVICERET AF OVER 
300.000 SORTE SLAVER. PÅ EN RUTE LANGS MISSISSIPPI KAN MAN 

BESØGE TI AF DE IMPONERENDE PLANTAGEEJENDOMME.

T E K S T  & F O T O  A A G E  K R O G S D A M

deres storhedstid fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til 
borgerkrigen mellem nord- og sydstaterne fra 1861 til 
1865.

De ti mest berømte plantager fra Louisianas fortid er 
blevet nænsomt restaurerede. Her skildres via fotos, male-
rier, møbler, køkkengrej, spisebestik, porcelæn, malerier, 
arbejdsredskaber, møblementer og indretning af værel-
serne 250 års historier om de mennesker, der levede her. 
Der var tale om sukkerrørsbaroner, som levede et ødselt liv 
med fest, selskaber og rejser, mens de blev serviceret af 
sorte slaver på alle ledder og kanter. Slaverne var meget 
religiøse, og deres tro på Gud var med til at føre dem gen-
nem det helvede, som tilværelsen var for hovedparten af 
dem. Så i deres sparsomme fritid sang de og spillede mu-
sik og dyrkede kristendommen på forskellige vis. 

MANGLENDE ÅBENHED
Der har ligesom været en fortrængning i de hvides fortæl-
ling om plantagelivet, skrev den sorte forfatter Terri Simon 
Coleman i en artikel i en bog om turisme i New Orleans. 

I bogen står der blandt andet: ”I folkeskolen lærte jeg 
om de rige familiers liv, deres dyrkning af sukkerrør, om så-
ning og høstning af sukkerør og om plantagers økonomi, 
men jeg hørte meget lidt om slavernes vilkår. Intet om, at 
det var dem, der drænede sumpområderne, dem der va-
dede i vand til livet for at hugge cyprestræer til byggema-
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terialer i de malariahærgede sumpe, og dem der plan-
tede sukkerrør med hånden. Det var også slaverne, der 
høstede sukkerrør med macheter, hvor en medslave 
ofte kom til skade, og det var dem, der blev bidt af slan-
ger, dem der fik infektionssygdomme.”

Coleman peger på det absurde i, at de store palæer, 
der blev åbnet for offentligheden i 1970erne og 
1980erne, godt nok arrangerer rundvisninger i de ødsle 
saloner, men ellers lever af at arrangere fester, koncer-
ter og bryllupper på plantagerne, mens parkerne og 
markerne nogen steder er lavet om til golfbaner. 

”Det er lige som om, at nogen glemmer at fortælle 
om et stort beskæmmende kapitel i Louisianas historie,” 
skriver forfatteren.                                                                                                                                    

Under min rundgang på plantagerne var det selvføl-
gelig dybt fascinerende at høre om fortiden og høre 
om det liv i sus og dus, som ejerne og deres familier le-
vede – om sommeren på plantagerne og om vinteren i 
flotte byhuse i New Orleans – men samtidigt trist, når 
man kender baggrunden for deres rigdom. Ingen i 
denne overklasse lavede noget fysisk, børnene ej heller, 
det hele drejede sig om fester, middage, underhold-
ning, teaterbesøg og rejser rundt i USA og nogle gange 
til Europa. Og at man først de seneste årtier er begyndt 
at fokusere lidt mere på de sorte slavers forhold, forar-

gede mig en smule. Fordi uden de omkring 300.000 
sorte slaver, som ved borgekrigens slutning arbejdede 
på omkring 1.200 sukkerørsplantager i Louisiana, havde 
plantageejerne og dermed også byen Louisiana aldrig 
opnået den rigdom, den fik, og som byen stadig lever 
højt på i dag.

STATEN VAR FRANSK I GODT 200 ÅR
Ruten ad flodvejen, hvor de ti besøgsplantager ligger, 
starter cirka 25 kilometer vest for New Orleans, og slyn-
ger sig langs med Mississippifloden og strækker sig om-
kring 100 kilometer langs floden mod nordvest. Staten 
var i godt 200 år fransk efter, at den franske opdagelses-
rejsende René Robert Cavelier de la Salle navngav regi-
onen Louisiana til ære for solkongen Ludvig XIV i 1682. 
Det franske herredømme dominerede indtil 1803, hvor 
general Napoleon solgte Louisiana til USA.                                   

Under fransk herredømme slog mange nybyggere sig 
ned her og begyndte – med hjælp fra sorte slaver – at 
omdanne de enorme sumpområder i den sydlige del af 
staten langs Mississippifloden og ud mod Den mexican-
ske Golf til frugtbare landbrugsarealer til dyrkning af 
hovedsaglig sukkerør. 

Plantagernes storhedstid varede fra omkring 
1800-tallet og frem til den nordamerikanske borgerkrig. 
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SLÆGTSHISTORIE
Ægteparret Sand og Norman Marmillion har igennem 
mere end 25 år forsket i kreolernes historie. Han er fjor-
tende generation i Louisiana, der nedstammer fra kreo-
lere, som etablerede en sukkerrørsplantage på den 
vestlige bred af Mississippifloden nær Vacherie cirka 60 
kilometer fra New Orleans.    

Parret opdagede fem tusind dokumenter relateret 
til plantagen Laura i Archives Nationales i Paris, og har 
genskabt historien om denne plantage på baggrund 
af dem. Hovedkilden er et manuskript nedskrevet i 
1936 af Laura Locoul Gore. Hun var fjerde generation 
på plantagen, som blev grundlagt af franske nybyg-
gere i midten af 1700-tallet. Hun blev født i 1861, 
samme år som borgekrigen mellem nord og syd star-
tede. Hun arvede plantagen efter sin far, men hun var 
ikke interesseret i at blive plantageejer, efter at hun 
havde forelsket sig i en rig amerikansk forretnings-
mand fra St. Louis, og hun solgte i 1891 plantagen og 
flyttede til St. Louis. 

BARNDOMSMINDER 
Da hun var 70 år begyndte hun at nedskive sine me-
moirer i Barndomsminder fra en gammel plantage, og 
gjorde dem færdige i 1936, hvor hun overlod manu-

skriptet til en ven, som skulle udlevere materialet til 
hendes børn efter hendes død. 

I Barndomsminder på en gammel plantage bekriver 
hun livet på plantagen i de godt 30 år, hun selv kan hu-
ske, krydret med egne notater og fortællinger fra bedste-
forældre og forældre om hele familiedynastiet, inklusiv 
de indviklede familieforhold mellem brødre og søstre, 
fætre og kusiner og onkler og tanter.      

Manuskriptet til bogen blev fundet af Sand og Norman, 
og det førte til, at de i 1993 via en fond købte det dengang 
forfaldne plantagepalæ Laura,  
restaurerende det og parken på cirka fem tønder land. 
Samtidig fik de udgivet Lauras fortælling kombineret med 
deres egne optegnelser om familien før og efter Lauras le-
vetid og videre forløb efter, Laura solgte plantagen i 1891. 

Bogen giver et levnede billede af livet i på første klasse 
i Locoul-familien, som levede et liv i rigdom dels på plan-
tagen og dels i New Orleans. Middage, fest, farver, musik, 
teater, opera og underholdning var livets omdrejnings-
punkter i familien samtidigt med de meget stærke fami-
liebånd. Slaverne omtales kort, og det var helt personlige 
slaver, som familiemedlemmerne fik et godt forhold til. 
Dagligdagen i plantagerne med slavernes hårde arbejds-
liv og leveforhold beskriver Laura Locoul Gore kun spora-
disk.                                                                                                                                                 
   

PLANTAGEVEJEN LANGS MISSISSIPPIFLODEN
I Danmark har vi Margueriteruten, i Frankrig vin-
ruten og i Tyskland den romantiske rute. I staten 
Louisiana i det sydlige USA ligger ’flodruten’ eller 
plantagevejen, der er cirka 110 km lang og løber 
vest for New Orleans og langs begge bredder af 
USAs længste flod på cirka 4.000 km. Flodvejen blev  
anlagt i 1927 og løber fra New Orleans og op til  
statens hovedstad, Baton Rouge. Området omfatter 
floden, diger og tilstødende landområder med kul-
turelle attraktioner. Blandt sidstnævnte er en lang 
række berømte og kendte plantagehovedbygninger 
eller -palæer, de fleste bygget af velhavende suk-
kerrørsplantageejere i greek revival-stil.
Den livsstil disse overklassefolk levede var karakteristisk 
for den såkaldte Gold Coast i denne periode. Op igen-
nem 1900-tallet skete der en industriel udvikling i  
sukkerrørsproduktionen med få sukkerfabrikker i om-
rådet. Samtidig blev floden uddybet til større og 
moderne oceangående skibe, som kan sejle hele vejen 
fra New Orleans til Baton Rouge på en strækning af  
godt 100 km. Sammenholdt med, at plantagernes  
jorde blev slået sammen til moderne sukkerørspro-
duktion, gjorde, at området forfaldt, og en meget  
stor del af Louisianas plantagehistorie gik tabt.
Det er først i slutningen af 1900-tallet at en række  
gamle plantagepalæer er blevet opkøbt af blandt  
andet fonde og derefter renoveret. Der findes i dag  
ti renoverede plantagepalæer langs flodruten – alle 
sammen et besøg værd. De gamle palæer er blevet 
bragt tilbage til storhedstiden i midten af 1800- tallet. 
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BORTE MED BLÆSTEN
Det er også interessant, at Lauras erindringer blev skre-
vet på samme tid, som en anden stærk kvinde sad i At-
lanta – hovedbyen i staten Georgia cirka 700 kilometer 
mod nordøst – og beskrev livet i datidens Atlanta fra før 
og under borgerkrigen. Hendes navn var Margaret Mit-
chell og hendes bog, Borte med blæsten, blev også til 
på baggrund af egne notater gennem barndommen og 
fortællinger fra forældre og bedsteforældre. 

Forskellen på de to bøger er, at mens Margaret Mit-
chells bog er fiktion, så er Lauras bog egne oplevelser 
under og efter borgerkrigen. Laura skrev bogen for at 
give den til sine børn til minde om sin slægts liv og lev-
ned, mens Margaret Mitchell skrev bogen til ære for sin 
mand. Hun ville ikke have den udgivet, men lidt mod 
sin vilje blev den alligevel udgivet i 1936 og blev en 
bestseller, og en af verdenshistoriens store litterære 
værker.

Fælles for begge historier er, at de fortæller om en tid, 
som efter borgerkrigen i 1865 forsvandt for evigt. Nem-
lig det gamle syden med dets feudale system med ari-
stokratiske plantageejere, som takket være slavernes li-
delser levede i sus og dus.   

 

LOUISIANA

Stat i det sydlige USA ud mod Den mexicanske Golf. Staten har ubtopisk 
 klima og ca. fem mio. indbyggere, hvoraf to tredjedele er af afro-amerikansk 
afstamning. Med sine 135.382 km2 er den godt tre gange større end Dan-
mark.
Statens største by, New Orleans, har ca. 700.000 indbyggere.
USA's længste flod Mississippi/Missisuri løber igennem byen og udløber i 
Golfen ca. 30 km fra byen.

LOUISIANA



AKTIV  FER IE
I LOKOMOTIVVÆRKSTEDET

 LØRDAG DEN 14. & SØNDAG DEN 15.  MARTS
OTTO BUSSES VEJ 5A, 2450 KBH SV

LÆS MERE PÅ VAGABOND.INFO



 
  

DREJ DEN ANDEN VEJ
Langt de fleste turister har en ten-
dens til at besøge de samme steder 

og køre ad nogenlunde de samme ruter. 
Prøv at bryde med dette mønster. Besøg et 
lidt mindre kendt tempel eller marked i ste-
det for udelukkende at fokusere på de mest 
berømte megaattraktioner.  
Du kan også tage en omvej væk fra de po-
pulære ruter og besøge en mindre kendt by 
eller nationalpark i stedet for den, der er i 
alle turistkatalogerne. Ofte skal du ikke ret 
langt væk fra den slagne rute, før det tynder 
gevaldigt ud i mængden af turister. 

TRANSPORTMIDDEL
Er tiden knap, vil man typisk tage 
fra den ene store attraktion til den 

næste i turbus, lejebil eller taxa. Men prøv 
at lægge en ekstra dag  
eller to ind i programmet, så der er tid til at 
udforske området på anden vis. At gå rundt 
i en storby vil ofte vise helt nye sider af 
byen, man ikke ser fra en bus. Eller lej en  

ANDERS STOUSTRUP, 42 ÅR
ANTROPOLOG OG PROJEKTLEDER I REJSEBRANCHEN, BOR NÆR SKANDERBORG
Anders Stoustrup har rejst verden tynd og berettet om sine eventyr i omkring 200 artikler til  Vagabond  
gennem de sidste 10 år. Han har en uudtømmelig appetit på eventyr og anderledes oplevelser, og han rejser 
gerne til verdens ende for at finde dem. Godt hjulpet af sin baggrund som antropolog, der har givet ham en 
stor viden om verdens kulturelle mangfoldighed og folkeslag. Derfor har vi bedt ham komme med sine tre 
bedste bud på, hvordan du bryder med fra de gængse turistruter og opsøger den lokale kultur. 

Om eksperten

3
TIP

TIL EN  

cykel og kør en tur på landet. Det er en  
fantastisk måde at opleve naturen og livet  
i markerne på. Du kan også tage metroen, 
lokale tog eller busser fra sted til sted. Det 
er en god måde at opleve hverdagen på 
stedet og ikke mindst komme i snak med 
de lokale.  

LOKALE OPLEVELSER
De lokale bruger sjældent meget 
tid på at besøge turistattraktioner  

i de områder, de bor. Hvis du gerne vil  
opleve det lokale liv og komme i snak med 
lokalbefolkningen, er det meget bedre at 
opsøge oplevelser, der tiltrækker de lokale. 
Det kunne være en lokal sportsbegivenhed 
eller en lokal festival. Mange af mine bedste 
oplevelser i Thailand har eksempelvis været 
lokale byfester og religiøse festivaler i 
ukendte småbyer i den sjældent besøgte 
nordøstlige del af landet. Her oplever man 
til fulde den thailandske kultur, og vi hyg-
gede os med de lokale thaier, når de slap-
pede af og havde fri.
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 FODBOLDELSKENDE 

MALI
VAGABOND #202 / 201992

MALI ER ET AF VERDENS FATTIGSTE LANDE  
OG ER HÆRGET AF KONFLIKT. MEN DA FOTOGRAF THOMAS  

DE STERCK REJSTE TIL LANDET, SÅ HAN OGSÅ ET ANDET BILLEDE. 
MALIERNE KAN IKKE FÅ NOK AF FODBOLD, OG I HVER  

EN LILLE FLÆKKE BLIVER DER TRÆNET, SPILLET,  
DANSET OG RÅBT TIL DEN POPULÆRE SPORT.

T E K S T  & F O T O  T H O M A S  D E  S T E R C K
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1. Da vi ankom til centrum af Mopti, var mange i gang med at lave øvelser uden 
bold for at træne deres kondition og løb rundt på banen. Det var folk i alle aldre og 
både mænd og kvinder, selvom vi aldrig så kvinder spille fodbold. 

2. Lige efter træningen af de voksne i Mopti, pilede en ung dreng over banen og  
begyndte at lege målmand.

3. God atmosfære på Bamako fodboldstadion! Farver og afrikansk musik. 
 
4. Fodbold på støvet bane i en lille landsby mellem Bamako og Segou. En bold,  
to stolper og en overligger er alt, du behøver for at spille den populære sport. 
 
5. Unge drenge spiller foran Djenné-moskeen, som er et af Malis ikoner. Disse børn 
var på vej til skole, men tog sig alligevel lige tid til en lille kamp. 

6. En af de mere engagerede tilhængere af Malis hold. Jo mere farvefuld, des bedre! 
 
7. Solsiden på det store fodboldstadion i Bamako, hovedstaden i Mali. Folk råbte, 
men var meget afslappede og nød tydeligt kampen.

I næste udgave af  Vagabond 
tagerJean-Luc Grossmann  

til Norge.

MALI
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En flad  
overflade  
betyder  
fodbold

T E K S T  & F O T O  T H O M A S  D E  S T E R C K

I 
2010 rejste jeg gennem Mali med en brasiliansk fotograf. 
På vores rejse fandt vi ud af, at fodbold spilles i alle byer, 
alle steder – selv på virkeligt øde steder. Undervejs var vi 
heldige at få mulighed for at tage billeder under en in-
ternational kamp mellem Mali og Ghana i kategorien for 

unge under 18 år. Atmofæren på stadion var ret speciel. På 
den ene side var der tilhængerne, der var fuldt udklædte i 
Malis farver, mens de dansede og spillede musik. De var 
god underholdning! På den anden side var der tilhæn-
gerne, der sad stille og fulgte kampen. 

I enhver by så vi børn og unge, der spillede fodbold, 
hvor end der var en flad overflade. Uanset om det var lige 
op ad Nigeren eller i midten af en landsby: folk, der råbte, 
støv i luften og en bold et eller andet sted. 

I dag er landet præget af en konflikt mellem regeringen 
og den mindre etniske gruppe, tuaregerne, og landet er et 
af verdens fattigste lande, på trods af at området har været 
beboet af mennesker i hvert fald siden 7000 f.Kr. Med 
grundlæggelsen af byen Jenne ved Nigerflodens bred i 
200-tallet. f.Kr. indledtes en epoke, hvor områdets mæg-
tige riger og store handelsbyer hørte til de mest betyd-
ningsfulde i Afrika. 

MALI ER GÅET FRA AT VÆRE  
EN MÆGTIG HANDELSNATION TIL  
ET AF VERDENS FATTIGSTE LANDE.  
FODBOLDEN SER UD TIL AT HOLDE  

EN HEL NATIONS MOD OPPE.

BAG L I N S E N
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M US T S E E  T H A I L A N D

T E K S T  & F O T O  A N D E R S  S T O U S T R U P

Kinnaree og skoven, hvor  
jomfruer vokser på træerne

MANGE HAR FORSØGT AT FINDE DEN MAGISKE SKOV,  
HVOR JOMFRUERNE GROR, MEN UDEN HELD.

M
ellem funklende templer, mægtige dæmoner og 
farvestrålende guldmalerier i hjertet af Bangkoks 
Grand Palace står statuen af en smuk skabning. Hun 
er halvt kvinde med ben som en fugl og en lang 
pjusket hale. Ansigtet er roligt, og hænderne er fol-

det foran overkroppen i den traditionelle thailandske hilsen. Krop-
pen er delvist dækket af en overdådig dragt, og på hovedet bærer 
hun en gylden hat, smykket med ædelstene.

Der er noget dragende over hende, og de fleste forbipasserende 
kan ikke lade være med at stoppe op og fotografere hende. Faktisk 
er den smukke, forgyldte figur sandsynligvis en af de mest fotogra-
ferede statuer i hele Grand Palace. Men hvem er hun, og hvor kom-
mer hun fra?

Den smukke skabning er en kinnaree. Hun er ét blandt mange 
mytiske væsener, der ifølge thailandsk mytologi lever i den legen-
dariske skov Himaphan for foden af det hellige bjerg Mount Meru. 
Det siges, at hun har en vidunderlig sangstemme, og at hun ynder 
at danse med yndefulde skridt mellem skovens træer. 

Himaphan er naturligvis ikke nogen helt almindelig skov. Det er 
en magisk skov fyldt med fantastiske fabeldyr og magiske træer. 

Som eksempelvis de 12 nariphon-træer, der ifølge legenderne blev 
til for at beskytte den barmhjertige prins Vessantara og hans fami-
lie. Det siges, at Vessantaras kone yndede at indsamle frugter i sko-
ven. Men hun var altid i fare for at blive overfaldet af skovens ene-
boere, der havde opnået magtfulde kræfter gennem meditation. 
Derfor skabte guden Indra nariphon-træerne, hvis frugter var le-
vende, skønne, unge jomfruer. Hver gang Vessantaras kone begav 
sig ind i skoven, begyndte træerne at blomstre. Det kunne enebo-
erne ikke stå for, så de ’plukkede’ jomfruerne og tog dem med hjem 
til deres hule. Her elskede de med dem, hvorefter de faldt i søvn i 
fire måneder og mistede deres magiske kræfter. Efter Vessantara og 
hans familie døde, begyndte træerne at blomstre hver dag, og det 
gør de ifølge legenderne stadig den dag i dag. 

Mange har naturligvis forsøgt at finde den magiske skov, hvor 
jomfruer vokser på træerne, og kinnarees skønne sang fylder luften. 
Men endnu har ingen haft heldet med sig. Så for nu må vi nøjes 
med at beundre statuen af kinnareen i Grand Palace og se vægma-
lerier af nariphon-træerne i templet Wat Chang Taem i hjertet af 
Chiang Mais gamle bydel. 



 

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

PERU  
MED NAZCA,  
MACHU PICCHU OG TITICACA

En flyvetur hen over de mystiske Nazca-linjer. Søløver 
og pelikaner på Perus egne mini-Galapagos-øer. 
Mumien Juanita, som er det mest velbevarede fund fra 
inka-tiden. Og god tid i Den Hellige Dal. 

Det er blot nogle af mange oplevelser på rejsen, der 
samler Perus højdepunkter og samtidig giver indsigt i 
mere ukendte sider af det store land. Vi spiser middag 
og overnatter i lokale hjem, og får på den måde et utro-
ligt indblik i tilværelsen i Peru. De ubestridte trækplastre, 
Machu Picchu og Titicaca-søen, er selvfølgeligt med.

Dag 1: Ankomst til Lima
Dag 2: Fly til Den Hellige Dal
Dag 3: Den Hellige Dal, Moray, Maras og Ollantaytambo
Dag 4: Machu Picchu
Dag 5: Kulturudveksling i en landsby i Den Hellige Dal
Dag 6: Uld, kartofler og majs – og så til Cuzco
Dag 7: Markedsdag og halv fridag i Cuzco
Dag 8: Fra Cuzco til Puno
Dag 9:  Titicaca-søen – Uros og øen Taquile

Dag 10: Puno – Chivay
Dag 11: Colca Canyon – kondorer – Arequipa og Zig Zag
Dag 12: Arequipa byrundtur og fri-eftermiddag
Dag 13: Fra Arequipa til Nazca
Dag 14: Nazca-linjerne fra luften
Dag 15: Islas Ballestas og Paracas Nationalpark
Dag 16:  Frokost ved Stillehavet og gåtur
Dag 17: Lima byrundtur med Larco Museet
Dag 18: Ankomst til Danmark

Chile – Bolivia – Peru 
Højdepunkter i Andesbjergene

18 dage • halvpension • fra 38.200 kr. 
9. til 6. oktober • 19. marts til 5. april 2020

Peru 
Fyrstegrave, inkaer og mumier

18 dage • halvpension • 35.600 kr.  
23. juli til 9. august

Peru  
Fra Andes til Amazonas

17 dage • halvpension • 29.800 kr.   
30. september til 16. oktober

18 dage • halvpension • fra 29.900 kr • Afrejse fra Kastrup: 10. juli • 27. juli • 7. sept • 14. sept • 12. okt • 26. okt • Afrejse fra Billund: 16. juli • 28. sept

med 
rejser i 
PERU 

14 år
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Dag 12: Arequipa byrundtur og fri-eftermiddag
Dag 13: Fra Arequipa til Nazca
Dag 14: Nazca-linjerne fra luften
Dag 15: Islas Ballestas og Paracas Nationalpark
Dag 16:  Frokost ved Stillehavet og gåtur
Dag 17: Lima byrundtur med Larco Museet
Dag 18: Ankomst til Danmark

Chile – Bolivia – Peru 
Højdepunkter i Andesbjergene

18 dage • halvpension • fra 38.200 kr. 
9. til 6. oktober • 19. marts til 5. april 2020

Peru 
Fyrstegrave, inkaer og mumier

18 dage • halvpension • 35.600 kr.  
23. juli til 9. august
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17 dage • halvpension • 29.800 kr.   
30. september til 16. oktober

18 dage • halvpension • fra 29.900 kr • Afrejse fra Kastrup: 10. juli • 27. juli • 7. sept • 14. sept • 12. okt • 26. okt • Afrejse fra Billund: 16. juli • 28. sept

med 
rejser i 
PERU 

14 år

 

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

PERU  
MED NAZCA,  
MACHU PICCHU OG TITICACA

En flyvetur hen over de mystiske Nazca-linjer. Søløver 
og pelikaner på Perus egne mini-Galapagos-øer. 
Mumien Juanita, som er det mest velbevarede fund fra 
inka-tiden. Og god tid i Den Hellige Dal. 

Det er blot nogle af mange oplevelser på rejsen, der 
samler Perus højdepunkter og samtidig giver indsigt i 
mere ukendte sider af det store land. Vi spiser middag 
og overnatter i lokale hjem, og får på den måde et utro-
ligt indblik i tilværelsen i Peru. De ubestridte trækplastre, 
Machu Picchu og Titicaca-søen, er selvfølgeligt med.

Dag 1: Ankomst til Lima
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K U LT U R  M O N T E N E G R O

MONTENEGRO LOKKER MED INTERESSANTE  
SEVÆRDIGHEDER, EN SMUK NATUR SAMT MASSER AF 

SOL. ALT SAMMEN TIL OVERKOMMELIGE PRISER.

BALKANS    
NYE TURISTMAGNET

T E K S T  J E S P E R  M Ø L L E R  
F O T O  J E S P E R  M Ø L L E R  O G  M O N T E N E G R O S  T U R I S T R Å D
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Skadar-søen er omgivet 
af et fænomenalt  
smukt flodlandskab.



K
roatien har i en del år tiltrukket mange danske  
besøgende, og nu har landet fået konkurrence af 
et lille naboland, der lokker med mange af de 
samme ingredienser. Det handler om Montene-
gro, der trods sin beskedne størrelse byder sig til 

med spændende seværdigheder, en formidabel natur 
samt et lækkert sommerklima.

Det sker til ganske konkurrencedygtige priser, og der er 
ikke noget at sige til, at adskillige danske rejsebureauer har 
kastet deres kærlighed på det lille Balkanland, der blot  
måler en tredjedel af Danmarks størrelse.

Montenegro ligger ud til Adriaterhavet omgivet af Kroa-
tien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kosovo og Albanien. 
De fleste turister besøger Montenegro i en uge eller to på 
en afslapningsferie, hvorunder de tager på udflugter ud i 
landet. Enkelte vælger en decideret oplevelsesferie med 
fokus på for eksempel vandring i bjergene.

BO LANGS RIVIERAEN
Langt den overvejende del af de besøgende turister bor 
langs den såkaldte Budva-riviera. Den er opkaldt efter 
byen Budva, der er landets ubestridte turisthovedstad. Ri-
vieraen ligger ud til kysten og tæller ud over Budva flere 
andre og mindre feriebyer.
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Der er trængsel på strandene 
langs Budva-rivieraen – ikke 

mindst som her i Petrovac.

Farverige både ligger  
fortøjret ved Skadar- 

søen og venter på  
besøgende turister.
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Budva har taget forvandlingen fra en fredelig lille kystby 
til en sprudlende turistby, hvor ferielivet leves for fuld skrue, 
når først højsæsonen sætter ind. Her finder man alt, hvad 
moderne turister efterspørger i form af hoteller, restauran-
ter, natklubber, strande og forlystelser langs vandet.

Budva er dog ikke kun en ferieby, og den rummer 
mange interessante vidnesbyrd om en dramatisk og flere 
tusinde år gammel fortid. Hovedparten findes i den 
muromkransede gamle bydel – stari grad.

Budva-rivieraen er 25 kilometer lang og råder over 17 
strande. Der ligger flere mindre feriebyer langs stræknin-
gen, og her kan især Petrovac anbefales til familieferie. 
Byen er en miniature-udgave af Budva, men er væsentlig 
mere rolig.

Andetsteds langs rivieraen ligger den lille ø Sveti Stefan, 
der er forbundet til fastlandet med en kort landtange. 
Sveti Stefan er en luksuriøs hotelø, der gennem tiden har 
haft mange berømte gæster – som Sylvester Stallone, Kirk 
Douglas, Claudia Schiffer, Ingemark Stenmark og Jeremy 
Irons. Der er kun adgang til øen, hvis man skal bo eller 
spise der. Til gengæld er det tilladt at stoppe op langs kyst-
vejen og tage fotos af den maleriske lille ø, hvilket mange 
benytter sig af. Sveti Stefan er således angiveligt landets 
mest fotograferede spot.

Eneste åbenlyse minus ved Budva-rivieraen er strand-
standarden. Hovedparten af strandene består af meget 
groft sand, ligesom mange i højsæsonen er ganske over-
fyldte – specielt dem inde i feriebyerne.

SEJL PÅ BUGTEN
Den mest populære udflugt for gæsterne på Budva-rivie-
raen går til den nærliggende Boka-bugt. Selv om den kal-
des for en bugt på disse kanter, er der på dansk i geografisk 
forstand tale om en fjord, som tilmed er Europas sydligste 
af slagsen.

Her starter man med en sejlads på bugten, og udgangs-
punktet er som regel den store lystbådehavn Porto Monte-
negro, hvor stribevis af kæmpestore lystyachter ligger side 
om side. Sammen med Sveti Stefan er havneområdet Porto 
Montenegro landets absolut mest eksklusive lokalitet med 
mondæne lejlighedskomplekser, femstjernede hoteller, 
fornemme restauranter og tøjbutikker med den seneste 
mode. Ligesom på Sveti Stefan er næsten alle gæster i 
Porto Montenegro udlændinge, da menige montenegri-
nere sjældent har råd til at indlogere sig her.

En sejltur på den billedskønne Boka-bugt er en stor  
oplevelse. Bugten ligger omkranset af høje grønklædte 
bjerge og vrimler med seværdigheder fra små øer over  

Luksus-hoteløen Sveti  
Stefan er ifølge de lokale 

det mest fotograferede 
sted i hele Montenegro.
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pittoreske landsbyer til historiske byer. Af samme grund er 
bugten blevet optaget på Unescos eftertragtede verdens-
arvsliste. 

De fleste sejlture gør stop på den kunstige ø Gospa od 
Skpjela – kaldet Lady of the Rock på engelsk – samt i kyst-
byen Perast. Førstnævnte er kendt for sin lille barokkirke 
med 68 freskomalerier af den berømte maler Tripo Kokolja, 
mens Perast er det måske bedste eksempel på de mange 
maleriske mindre byer, der ligger ud til bugten.

SEVÆRDIG MIDDELALDERBY
Sidste stop på sejlturen er middelalderbyen Kotor, der er 
Montenegros ubetinget mest seværdige by. Den gamle 
bydel er omgivet af høje bymure, og inden for finder man 
et skatkammer af historiske bygninger. Brostenene er helt 
glatte af menneskers gang gennem mange århundreder, 
og det er en sand fornøjelse at spadsere rundt i de smalle 
bilfrie gader, hvor gamle adelspalæer og andre smukke ve-
netianske huse fylder byen.

Byen blev grundlagt helt tilbage i romertiden, og den 
gamle bydel – stari grad – er som en større udgave af den 
tilsvarende i Budva – blot endnu mere stemningsfuld. 
Samtidig anser mange den gamle bydel i Kotor som en mi-
niudgave af den tilsvarende i Dubrovnik i det sydlige Kroa-
tien.

Intet besøg i Montenegro uden en visit i Kotor, men 
byen er ganske populær og i perioder særdeles velbesøgt.

Kotor kan sagtens besøges uden forudgående sejlads på 
Boka-bugten, og i givet fald kan det anbefales at an-
komme fra øst. Her ligger nationalparken Lovcen med 
1.600-1.700 meter høje bjerge, og vejen fra nationalparken 
snor sig gennem 25 serpentinersving ned mod Kotor. Un-
dervejs belønnes man med mange pragtfulde udsigter 
ned over den gamle middelalderby.

BJERGRIGT LAND
Montenegro er meget andet end bymæssige seværdig-
heder, og faktisk udgør bjerge og andet kuperet landskab 
80 procent af landets areal. Ordet Montenegro betyder 
’sort bjerg’ og refererer netop til landets mange bjerge, 
som i virkeligheden næsten alle er grå i forskellige nuancer.

Trods sit beskedne areal rummer Montenegro fem natio-
nalparker, hvoraf den mest kendte – Durmitor – er optaget 
på verdensarvslisten. Durmitor rummer en helt forrygende 
natur med stribevis af høje majestætiske bjergtinder, dybe 
bjergsøer, fossende vandfald og frodige landskaber. Her 
finder man også landets højeste punkt, Bobotov Kuk på 
2.522 meters højde.

I Durmitor kan man også opleve Tara, der er Europas dy-
beste kløft og verdens næstdybeste – kun overgået af 

Høje bjerge omkranser 
Skadar-søen og bidrager 
til den smukke natur-
oplevelse.

Gospa od Skpjela er en kunstig ø, 
som ligger ude i Boka-bugten.
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Tara-broen er 165 meter høj og 
er kåret til en af verdens  

smukkeste broer.

 Montenegro er et frodigt  
land, og man finder mange 

blomster rige haver rundt omkring.

Pelikanen er en relativ sjælden gæst på 
Skadar-søen i sommerhalvåret, men  
man kan godt være heldig at se den.
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MONTENEGRO

MONTENEGRO

Montenegros areal er på 14.026 km2, hvilket er en tredjedel 
af Danmarks. Landet har omkring 650.000 indbyggere og en 
kystlinie på 293 km.
Montenegro er et ungt land, der blev selvstændigt den 3. 
juni 2006, og som for år tilbage var en del af det daværende 
Jugoslavien. Montenegrinerne er stolte over deres land, og 
det montenegrinske våbenskjold vajer mange steder.
Maden er OK i Montenegro, men man skal ikke forvente at 
finde suveræn kogekunst eller Michelin-restauranter. Deri-
mod produceres der overraskende god vin i landet.

Grand Canyon i USA. I bunden bruser Tara-floden, der med 
sine 144 kilometer er den længste flod i Montenegro, og 
som gennem tiden har skåret sig ned gennem bjergmassi-
verne og dannet kløften. 

Landets måske smukkeste bro forbinder kløftens to sider, 
og en yndet turistadspredelse er at svæve i svævebane 
hen over kløften lige ved siden af broen. Derudover er van-
dring og mountainbiking ganske populært i nationalparken.

EUROPAS STØRSTE FUGLERESERVAT
De største naturoplevelser i Montenegro får man ud over 
Durmitor i en anden nationalpark: Skadar-søen. Den er 
ikke blot Montenegros største sø, men den største på hele 
Balkan. Søen er Europas største fuglereservat, og her finder 
man ikke færre end 280 fuglearter. Hundredetusindvis af 
trækfugle enten overvintrer eller gør stop her, og derfor 
kaldes Skadar-søen også for ’Europas største fuglelufthavn’, 
fordi så mange fugle lander og letter her.

Som besøgende sejler man i mindre både rundt på søen 
og de omkringliggende små vandveje. Man glider gennem 
et særdeles smukt område med åkander og anden grønlig 
bevoksning, hvor det vrimler med fugle i alle afskygninger. 
Ørne, fiskehejrer og de enorme pelikaner, der kan have et 
vingefang på op til tre en halv meter. 

Skadar-søen ligger på grænsen mellem Montenegro og 
nabolandet Albanien, og to tredjedele af søen er montene-
grinsk. Søen er omkranset af høje majestætiske bjerge, der 
fuldender en særdeles interessant naturoplevelse. 

Så med en vidunderlig natur, århundredegamle byer 
med en dramatisk og omskiftelig fortid samt billige ferie-
byer er der alt i alt noget for næsten enhver smag i Balkans 
’lillebror’.

Vagabond var inviteret til Montenegro af rejsebureauet TUI.

 Boka-bugten ligger smukt omgivet af høje 
grågrønne bjerge. Til venstre på billedet  
ligger et krydstogtskib til kaj ved byen Kotor.
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K U LT U R P E R U

MAGI, MYTER &  
MACHU PICCHU

T E K S T  G E R T  LY N G E  S Ø R E N S E N ,  J O U R N A L I S T  O G  R E J S E L E D E R 
F O T O  G E R T  LY N G E  S Ø R E N S E N ,  K AT H R I N E  S V E J S T R U P,  

K I R S T E N  G Y N T H E R  H O L M  O G  T O V E  H J O R T D A L
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DEN GLEMTE INKA-BY MACHU PICCHU FIK PERU  
PÅ TURISTERNES VERDENSKORT. MEN LANDET RUMMER MEGET 

MERE END DET: ÆGTE INDIANSK KULTUR, SPÆNDENDE MYSTERIER, 
GOD MAD OG FANTASTISKE NATUROPLEVELSER.
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Indianerkvinde i højlandet har sat sig i positur 
på en rasteplads. 
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S
ig Peru, og en af verdens flotteste seværdigheder, inkabyen 
Machu Picchu, kommer på nethinden. Når man kommer op 
til indgangen af det enorme kompleks og stiller sig på en 
afsats ovenfor ruinbyen, er det nærmest som om vejrgu-
derne har lavet en fast aftale. 

Der er næsten altid lidt tåget tidligt om morgenen. Og så pludse-
lig letter tågen, så det grønklædte kompleks og det fornemme bjerg 
Wayna Picchu i baggrunden pludselig åbenbarer sig. Der findes ikke 
mange udsigter, der kan måle sig med det!

For en halv snes år siden blev syv nye vidundere i verden ud-
nævnt til erstatning for oldtidens klassiske vidundere. En stor del af 
de nye kom til at ligge i Latinamerika, heriblandt Machu Picchu på 
kanten mellem Andesbjergene og Amazonas i Peru. 

Kommer man kun én gang til Sydamerika i sit liv, skal man tage til 
Peru. For landet på størrelse med Sverige, Tyskland og Italien tilsam-
men er fyldt med oplevelsesrige steder. Rejsemulighederne er varie-
rede. Fra trekking på inkastierne til togture gennem flotte bjerge. El-
ler sejlture i små motoriserede kanoer ad flere bifloder til Amazonas 
eller en dagsudflugt med båd på Titicaca-søen, der er verdens hø-
jest beliggende og besejlede sø.

Der er et godt fusionskøkken med både alpaca-bøffer og ceviche 
med rå fisk på menuen mange steder, hvor man kan varme op med 

den velsmagende nationale cocktail, pisco sour. Man kan også bare 
indsnuse den særlige spanske/latinamerikanske/indianske stem-
ning i inkahovedstaden Cuzco, metropolen Lima eller den sydlige 
og mere koloniagtige by Arequipa.

MYTERNES LAND 
Men der er også alt det, der ikke kan ses med det blotte øje, men 
som skal høres og opleves. Det er mystikken og myterne om inka-
erne. Det største rige på det sydamerikanske kontinent nogensinde. 
Det er netop myter, for en nedskreven historie findes ikke. Kun beret-
ninger og legender, som fodrer fantasien. Når Peru skiller sig ud som 
rejsemål, er det netop blandingen af flotte naturoplevelser, stemnin-
gen af ægte indiansk kultur og en betagende historie, der gør tricket.

Inkarigets oprindelse bygger på mundtlige overleveringer, sagn, 
myter, matematiske knuder på en snor – og ikke mindst et sæt 
gamle tegninger, der en dag dukkede op i København. Årsagen til 
denne mangel på nedskrevet historie er ganske simpel. Inkaerne 
havde ikke noget skriftsprog.

Inkaerne var en adelsslægt og altså ikke et decideret folk, der 
dukkede op engang i 1200-tallet. De dominerede hurtigt den mest 
udbredte indianer-befolkning, quechuaerne, samt andre og mindre 
befolkningsgrupper.  

Marsvin løber rundt på gulvet i husene men 
er ikke kæledyr. De er en delikatesse i Peru. 
Foto Kathrine Svejstrup

Nazca-linierne er stadig en gåde.  
Et tegn til guderne eller ”rum-
væsener”? 

 I Den hellige dal på vej 
mod Machu Picchu kan 

opleves lokale  
indianermarkeder. 

Lamaen – det lokale trækdyr 
– findes i fire varianter.
Foto Kathrine Svejstrup
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I løbet af blot 300 år skulle inkaerne komme til at regere et om-
råde på to millioner kvadratkilometer. Efter spaniernes ankomst i 
1500-tallet blev de hurtigt nedkæmpet af conquistadoren Pizarro 
og få hundrede spanske soldater. Først og fremmest var det spa-
niernes våben, heste og ikke mindst sygdomme, som inkaerne var 
magtesløse overfor, der slog riget og den sidste inka ihjel i 1572.

Nogle andre kilder til historien er de berømte knudesnore, som 
hurtigløbere havde om livet, når de bragte beskeder fra den ene 
ende af riget til det andet. Tydningen af de mange knuder er ikke 
helt klarlagt, men knuderne menes at indeholde oplysninger om 
høsten – eller indkaldelser til militærtjeneste.

En af de mest betydningsfulde kilder til kulturen er en krønike 
med tegninger over livets gang i inka-riget. De er samlet i en bog, 
der på mystisk vis dukkede op i København. Det er egentlig en rap-
port til den spanske konge om forholdene i Peru skrevet omkring 
1615 af en indianer, der kalder sig Felipe Guaman Poma de Ayala, 
fra det sydlige Peru.

Han beskriver erobringen og de første 100 år af den spanske ko-
loniserings historie. Den er sendt fra Lima til Madrid omkring 1616 
og stilet til den spanske konge. Muligvis har den danske ambassa-
dør fået fat i rapporten i den spanske hovedstad og siden givet den 
som gave til Kong Frederik III. Uanset hvordan det er sket, er værket 
havnet på Det kongelige Bibliotek. Den spanske konge fik det al-
drig at se. Krøniken er i dag en af Det kongelige Biblioteks største 
skatte.

CUZCO
Cuzco var omdrejningspunkt i det enorme rige. Byen får nutidig 
byplanlægning til at blegne. Tag op på højdedraget ovenfor byen 
og se, hvordan Cuzco har form som en puma. En kæmpe fæstning 
danner hovedet. Kroppen udgøres af smalle, brolagte gader omgi-
vet af floder. 

Riget omfattede mere end 7.000 kilometer fra nord til syd med 
over 40.000 kilometer vejnet ad de berømte inkaveje og stier, som 
bandt riget sammen. Nogle af disse kan man vandre på, hvis man i 
øvrigt har kondien til det. For både stejlhed og højderne gør det til 
et vanskeligt trek. 

Næsten ligeså fantastisk som de egyptiske pyramider er de store 
byggerier af soltempler og fæstningsværker fra inkaernes tid. For 
eksempel inkafæstningen Sacsayhuaman nær Cuzco, hvor kæmpe-
store tilhuggede sten i perfekt tilpassede 10-12-16 eller 32-kantede 
former låser stenene sammen. De lokale kalder det spøgefuldt for 
Inka-Lego. 

Der er også de berømte og over 2.000 år gamle Nazca-linier nær 
byen Arequipa. Geometriske ’tegninger’ i landskabet, hvis formål 
endnu ikke er afdækket. Om det var religiøse årsager og et tegn til 
guderne i himlen, er uklart. Imponerende er det i hvert fald at se fra 
luften i et lille fly. 

KONDORERNES DAL
Netop himlen og bjergene var vigtige for inkaerne og de fortidige 
sydamerikanske kulturer. Derfor betragtes kondoren også som en 
hellig fugl. I Colca Canyon kan man se den svævende lige over ho-
vedet og næsten mærke suset fra vingefanget, der er blandt ver-
dens største.

Måbende turister gisper, når kondorerne udnytter morgenens 
varme og opstigende luftstrømme til selv at komme op i højden. 
Nogle fortæller, at de herfra flyver helt ud til Stillehavskysten på 
jagt efter ådsler.

Undervejs i Peru vil man også se ældgamle observatorier til inka-
ernes studier af himmelrummet. Her fik stjernetegnene naturligvis 

Kondoren kan ses svævende i  
Colca Canyon. Foto Tove Hjortdal

På Larco museet i Lima findes store sam-
linger af inkaernes guld og fortidige kul-
turers keramik. 

I Amazonas-junglen kan man være heldig 
at se dovendyr. 

Pisco Sour er den lokale  
vel smagende cocktail.  

Det største intakte guldfund fra Peru blev fundet i en 
grav i 1987, og er udstillet på et helt nyt, eksklusivt 
museum i Sipan. Foto Kathrine Svejstrup
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andre navne, end vi kender dem. Ikke Store Bjørn og Lille Bjørn – 
men for eksempel Jaguaren og Lamaen.

Lamaerne ses som fire forskellige arter i Peru: Den største, la-
maen, bruges som trækdyr. Den næststørste, alpacaen, giver godt 
kød og uld. De to mindste, guanacoen og vicuñaen, er i dag mere 
eller mindre fredede. Blandt andet på grund af spaniernes intensive 
jagt på deres fine uld, som på den tid var mere kostbart end guld. I 
dag kan en vicuña-poncho koste omkring 150.000 kr.

Et par dages ophold i Amazonasjunglen neden for Andesbjer-
gene er nemt at koble på en rejse og pengene værd. Her ses den 
sydamerikanske ’krokodille’ – kaimanen. Med lidt held kan man se 
et dovendyr og med sikkerhed opleve en række flotte papegøjer 
og sjove aber. I vandet er piratfisken almindelig. Smid en kiks i van-
det og straks kommer de op fra dybet og hapser løs. Nogle steder 
kan man se legesyge kæmpeoddere omkring båden. 

MUMIER, MARSVIN OG MAGI
Perus traditioner for at begrave både adelige inkaer og unge kvin-
der som mumier er et kapitel for sig selv. En af de kendte mumier er 
pigen Juanita. Måske blev hun ofret til guderne. Hun blev fundet i 
en klippehule nær Arequipa, som også er udgangspunkt for udflug-
ter til Nazca-linierne og Colca Canyons kondorer.

Det nordlige Peru er knap så besøgt af turister. Men her findes 
endnu rigere arkæologiske områder for den meget kulturinteresse-
rede. Blandt andet fandt man i 1997 over 200 velbevarede mumier.

Også kondorer og lamaer kan mumificeres. Kan man komme ind 

i et privat hjem, er der måske et lama-mumie i stuen hos familien. 
Mange har fritløbende marsvin på gulvet. Ikke som kæledyr, men 
som en særlig delikatesse, der kan fås på mange restauranter. Pri-
vat spises den ofte til større festligheder som konfirmationer.

Hist og her kan man finde naturprodukter og andet på landsby-
markeder, der anvendes af lokale shamaner til healing med traditi-
onel medicin. Det er heller ikke usædvanligt, at den afdøde får et 
lille alter i gården. Så stiller man gerne en lille flaske snaps eller 
pisco frem til ham samt lidt cigaretter. Og de lokale fortæller, at den 
afdøde jævnligt tager sig en tår eller ryger af cigaretterne! Alteret 
skal i hvert fald jævnligt fyldes op.

Man kan blive spået i cocablade. Mange steder serveres coca-te, 
der er ikke-euforiserende, og i øvrigt er det bedste middel til at 
forebygge højdesyge. Kokain kan kun udvindes af cocablade gen-
nem en vanskelig kemisk proces, der forudsætter enorme mæng-
der af cocablade.

Medmindre man foretager en gradvis stigning til højderne vil de 
fleste turister opleve åndenød og lidt trykken for ørerne – og i vær-
ste fald få højdesyge. Så det er en god ide at bevæge sig langsomt 
op i højderne ved besøg i landet.

TITICACASØEN OG DE FLYDENDE ØER 
Kommer man til byen Puno i cirka 3.800 meters højde, skal man 
selvfølgelig ud at sejle på Titicaca-søen. Kort efter kan man gå i 
land på en af de flydende sivøer. Det var oprindeligt Uros-india-
nere, der havde specialiseret sig i at bygge både af siv og huse på 

Machu Picchu er et af verdens flotteste seværdigheder og på listen 
over Verdens syv nye vidundere. Foto Kathrine Svejstrup
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flåder af siv for at undslippe inkaerne. I dag bor der hovedsageligt ay-
mara-indianere (den største befolkningsgruppe i Bolivia) på sivøerne.

Selv om det kan virke lidt turistet, er det alligevel et besøg værd. Det 
er sjovt at høre om, hvordan en ny teenage-bolig skabes ved blot at 
udvide siv-øen. Bliver man uvenner med en nabo eller et familiemed-
lem på samme ø, kan stykket med naboens hus skæres fri eller man 
kan flytte sin del af øen længere væk fra ham.

Det er også oplagt at fortsætte sejlturen ud til øen Taquile, hvor be-
folkningen stadig lever efter gamle inkatraditioner. Taquile har mange 
særegne traditioner og skikke. Det siges, at de klæder, som kvinderne 
væver, er blandt de fineste i hele Peru. Og her er det mænd, der står og 
strikker!

DEN HELLIGE DAL TIL MACHU PICCHU
Hvad enten man kører med tog eller bus fra Cuzco mod Machu Picchu 
vil man komme igennem den såkaldte hellige dal og se lamaer eller 
småbyer med idylliske landsbymarkeder. Kører man med bus, kan man 
ikke komme længere end til stationsbyen Ollantaytambo, herefter skal 
man med tog det sidste stykke ind i bjergene. 

Denne by var inkaernes sidste bastion ved indgangen til bjergene 
og lavlandet og Amazonas-junglen. Da spanierne nåede hertil, fortæl-
ler historien, at spanierne ikke troede, at der var flere byer og inkaer at 
erobre. Hvilket var grunden til at Machu Picchu ikke blev opdaget af 
udlændinge før i 1911.

Fra Ollantaytambo tager man et af de særlige tog videre til byen 
Aguas Calientes ved foden af Machu Picchu. Det er en flot togrejse 
langs floden, hvor man i glimt kan se de vandrende ad inkastien til  
Machu Picchu. 

Aguas Calientes er en hyggelig lille by, selv om der selvfølgelig er 
mange turister. Herfra kan man gå eller tage en lille shuttlebus op til 
selve Machu Picchu-komplekset. Der er usikkerhed om, hvorfor denne 
by blev anlagt så smukt mellem bjergene og junglen. Var det et skjule-
sted for de mest betydningsfulde inkaer, var det et alderdomshjem el-
ler en slags sommerresidens? 

Ingen ved det med sikkerhed. Men det er hele rejsen til Peru værd, 
når ’sky-tæppet’ trækkes fra scenen som på et teater, og åbenbarer de 
fantastisk flotte ruiner. Det kan ikke beskrives, men skal opleves. 

PERU

Geografi: 1.285 mio. kvadratkilometer  
– ca. 30 gange Danmarks størrelse 

Grænser: Bolivia 1.212 km, Brasilien  
2.659 km, Chile 168 km, Colombia 1.494 
km, Ecuador 1.529 km. 

Befolkning: 31,3 mio. (Danmark 5,55 
millioner).

Etniske grupper: Mestizer (blandet  
indiansk og europæisk) 60,2 pct., indianere 
25,8 pct., europæere 5,9 pct., afrikanere 
3,6 pct., kinesere og japanere 1,2 pct.,  
øvrige 3,3 pct.

Religion: Kristne 74 pct. (heraf 60 pct.  
katolikker), øvrige 25  pct.

Sprog:  Spansk 83 pct., quechua 13,6 pct., 
aymara 1,6 pct. – alle officielle sprog. 
Øvrige 1,8 pct. (indfødte sprog inkl.  
amazoniske).

Valuta: Peruvianske sol nuevo (PEN) 1 sol 
= ca. 2 danske kr.

Et par priseksempler: Frokost på en  
restaurant koster ca. 70 kr. En øl koster  
ca. 20 kr. og en sodavand eller drikkevand 
ca. 5 kr.

PERU

Sivøerne ved Puno er i dag  
beboet af aymara-indianere.  
Foto Kirsten Gynther Holm
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Travelmarket er danskejet og har været på nettet siden 1995. 

Rejsesøgemaskinen kan ses og prøves på www.travelmarket.dk

Der er mange forskellige rejsesider at 
vælge imellem, og mange vælger også 
at starte deres søgning i Google. Men 
et godt sted at starte er i en rejsesø-
gemaskine, som sammenligner priser 

på rejser fra mange forskellige flyselskaber, 
rejsebureauer, charterselskaber og hotel-
bookingsider.  Men hvorfor skal du vælge en 
rejsesøgemaskine frem for så mange andre 
websider, når du starter din søgning efter de 
billigste og bedste rejser?

1. Du sparer tiD
I en rejsesøgemaskine kan du sammenligne 
priser fra alle rejseselskaberne på én gang. 
Du behøver derfor kun at lave én søgning, 
hvorefter du bliver præsenteret for alle fly- eller 
chartertilbud fra hele rejsemarkedet. På den 
måde slipper du for at skulle bruge tid på at 
søge på mange forskellige rejsesider.

2. Du sparer penge
Der er stor konkurrence blandt selskaberne 
om at tilbyde dig de billigste flybilletter og 
dermed ligge øverst i resultaterne i en rejsesø-
gemaskine. Derfor kan du ofte finde billigere 
priser i en rejsesøgemaskine end direkte hos 
flyselskaberne og onlinerejsebureauerne. 
Rejsesøgemaskinen travelmarket.dk viser 
også charterselskabernes flypriser, så du kan 
sammenligne flypriser med både rutefly og 
charterfly.

3. Du får gratis prisovervågning
Når du har besluttet dig for din destination og 
de datoer, du ønsker at rejse, kan du oprette 
en såkaldt prisagent, som hjælper dig med at 
følge prisudviklingen på din rejse. På travel-
market.dk kan du få gratis prisovervågning af 
både afbudsrejser og flybilletter. Du modtager 
dagligt en e-mail, som fortæller dig, om prisen 
på din rejse stiger eller falder.

4. Du får priser fra flere
afrejselufthavne i én søgning
Danmark er et land med små afstande, men 
også et land, hvor der kan være stor forskel i 
flypriserne fra lufthavn til lufthavn. Travelmar-
ket.dk er den eneste flysøgemaskine, hvor du i 
samme søgning kan få vist priser fra helt op til 
4 afrejselufthavne.

5. Du får optimalt
overblik meD en priskalenDer
Hvis du er fleksibel med din ud- og hjemrej-
sedag, kan der være penge at spare både på 
flybilletter og afbudsrejser. Hvis du leder efter 
flybilletter, er der måske endda kun direkte 
flyforbindelser på bestemte ugedage. Via pri-
skalenderen i Travelmarkets flysøgemaskine 
kan du se, om prisen er lavere, hvis du ændrer 
din ud- eller hjemrejse en dag eller to. I søge-
maskinen med afbudsrejser kan du vælge, om 
du er fleksibel med afrejsedatoen +1 dag, +2 
dage, +3 dage osv.

Sikkerhed for den
billigSte flybillet...
Rejsesøgemaskinen Travelmarket 
tilbyder nu prisgaranti, så du har 
sikkerhed for, at du får den billigste 
flybillet i markedet, når du bestiller.

Garantien betyder, at Travelmarket 
refunderer dig prisforskellen, hvis du 
efterfølgende kan finde flybilletten, 
som du bestiller via travelmarket.dk, 
billigere et andet sted på internettet. 
Læs mere på www.travelmarket.dk

5 SparetipS
Derfor bør du bruge en rejsesøgemaskine

De billigste flybilletter og afbuDsrejser i markeDet kan være svære at finDe. via 
internettet har Du muligheD for at søge efter rejser 24 timer i Døgnet, men 

hvor skal Du starte for at få Det beDste overblik?

A N N O N C E
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SAN
FRAN-
CISCO

San Francisco er rigtig manges yndlingsby i USA, og det er ikke svært at se hvorfor. Beliggen-
heden på stejle skråninger ned mod en stor bugt er intet mindre end spektakulær, og byen 
bugner af seværdigheder, fantastiske spisesteder og ikke mindst hyggelige kvarterer med 
hver deres personlighed og stil. I San Francisco har man aldrig været bange for at gå nye  
veje eller tænke stort. Det var her, økologi og homoseksuelles rettigheder for alvor blev sat  
på dagsordnen, og det er San Francisco, der har givet os både pc’en, Iphone’n, Twitter, Airbnb, 
Uber og en lang række andre teknologiske innovationer. 

For den besøgende er der 
masser at give sig til. Golden 
Gate-broen og Alcatraz er 
to af byens helt klassiske 
seværdigheder, der stadig 
ligger højt på listen hos 
mange rejsende. Men du 
kan også forcerer de stejle 
gader i en klassisk sporvogn, 
kigge på bisonokser i en 
park midt i byen og finde 
indre ro i en japansk have. 

Eller tage en cykeltur langs 
vandet og besøge bydelen 
Castro, hvor San Francisco 
viser sig fra sin mest alter-
native side. Er du mere til 
kultur, bugner byen af  
museer om alt fra tegne- 
serier og videnskab til kunst 
i verdensklasse, og når du 
trænger til en pause fra  
bylivet, venter storslået vild 
natur lige uden for byen. 

Shopping er selvsagt fanta-
stisk i en storby som San 
Francisco, men også gastro-
nomisk har byen rigtigt  
meget at byde på. San  
Francisco har altid været  
en multikulturel storby, og 
det har sat sit præg på både 
gadebilledet og ikke mindst 
byens menukort. 
Men mest af alt er San Fran-
cisco en by i konstant bevæ-

gelse. Der er altid noget nyt 
at opleve i ’San Fran’ og nye 
trends, der er på vej frem. 
Her ved man aldrig helt, 
hvad morgendagen bringer 
– og det er netop denne 
evne til hele tiden at forny 
sig uden at tabe sin særlige 
sjæl og stemning, der gør 
San Francisco til den vidun-
derlige og fascinerende 
storby, den er.  

8000-3000 f. Kr.
De første jægere og samlere 

bosætter sig omkring  
San  Francisco Bay.

1849
Guldfund i Sierra Nevada-bjergene forvandler  

San Francisco fra en landsby med 800 indbyggere 
primært fra ohlone-folket til en travl, international 

handelsby på 100.000. Inden længe har  
byen mere end 200 saloons. 

1847
Byen skifter navn fra  

Yerba Buena til  
San Francisco.

1769
Den spanske opdagelsesrejsende Don  
Gaspar de Portolà og franciskaner- 

missionæren Juan Crespi besøger som  
de første europæere San Francisco Bay. 

1791
Den første  

mission opføres i  
San Francisco.

1850
San Francisco bliver del  

af den nye amerikanske stat, 
Californien. 

1870erne
Golden Gate Park grundlægges 

på et stykke land, der bliver  
anset for uegnet til beboelse. 

1861
Telegraflinjen mellem New  

York og San Francisco åbner og 
binder landet sammen på  

en helt ny måde. 



VAGABOND #202 / 2019 127

1967
’Summer of Love’ kickstarter  

hippie-bevægelsen og styrker San 
Franciscos allerede stærke 

alternative modkultur. 

1990erne
Silicon Valley ved San  

Francisco er førende inden 
for den digitale udvikling. 

1963
Alcatraz ophører 

med at fungere som 
fængsel.

1906 
Et kraftigt jordskælv på 7,6 på Richter- 

skalaen og en efterfølgende brand læg-
ger næsten hele San Francisco i ruiner. 

Men byen rejser sig af asken på rekordtid.

1937
Golden Gate  

Bridge åbner.

2008
Deleøkonomien 

blomstrer, og firmaer 
som Uber og Airbnb 

grundlægges. 

1978
Harvey Milk bliver som den første officielt 
homoseksuelle mand valgt til et officielt 

job. Dette er en milepæl for homoseksuelles 
rettigheder i San Francisco. 

1877
En anti-kinesisk lov forbyder 
byens kinesiske befolkning at 

bo og arbejde uden for 
Chinatown. Loven ophæves 

først i 1945.
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RELI 
GION

Kristendom er uden sam-
menligning den største reli-
gion i San Francisco, og kir-
ker er da også en integreret 
del af bybilledet. Men den 
kristne menighed er fordelt 
ud over en række forskel-
lige kristne trosretninger. 
Katolicismen er den største 
med cirka 15 pct. af befolk-
ningen, mens protestantis-
men udgør 7,4 pct. Evange-
lical Protestant har også 
mange følgere med 3,8 pct. 
af befolkningen. Det 
samme har metodisterne 
med omkring 5,3 pct., mens 
retninger som Black Prote-
stants, baptister, ortodokse, 
Pentecostal, Presbyterian 

og Church of Jesus Christ 
har mindre menigheder. 
Grundet byens multikul- 
turelle befolkning er også 
jødedom, islam, buddhisme, 
hinduisme og andre asiati-
ske religioner til stede i San 
Francisco, om end de kun 
følges af en relativ lille del 
af befolkningen. 
Interessant er det, at hele 
64 pct. af San Franciscos 
indbyggere ikke officielt 
bekender sig til nogen fast 
religion. Dette gør San 
Francisco til en af de stor-
byer i USA, hvor den største 
procentdel af indbyggerne 
anser sig for at være ikke- 
religiøse. 
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Det er naturligvis ikke kunst 
det hele. Du kan også dykke 
ned i videnskabens verden 
på California Academy of 
Sciences og Exploratorium, 
der begge byder på fanta-
stiske interaktive udstillin-
ger. Eller lær om udvandrin-
gen fra Afrika på Museum 
of the African Diaspora og 
jødernes kultur på Contem-
porary Jewish Museum. På 
Mexican Museum er fokus 
på den kulturrige nabo mod 
syd, mens Museo Italo Ame-
ricano fokuserer på italie-
nere i Amerika. Kineserne 
har også sat sit tydelige 
præg på San Francisco op 
gennem historien, hvilket 
dokumenteres på Chinese 
Historical Society of America 
Museum. 

Går interesserne mere i ret-
ning af Beat-generationen i 
1950erne, der lagde kimen 
til ungdomsoprøret, så er 
Beat Museum sagen. Eller 
hør om homoseksuelles 
kamp for accept og rettig-
heder i San Francisco på 
GLBT Historical Society. 
Rejsende med fascination 
af transportmidler må ikke 
misse San Francisco Railway 
Museum eller Cable Car 
Museum. Du kan også  
opleve en undervandsbåd 
indefra på USS Pampanito 
og komme om bord på 
krigsskibet SS Jeremiah 
O'Brien, der var med under 
landgangen i Normandiet 
under Anden Verdenskrig. 
Er du blevet fascineret af 
skibe og søfart, byder Mari-

time Museum på masser af 
spændende udstillinger. 
Fans af tegnefilm og tegne-
serier kan komme tæt på 
manden bag Disney-impe-
riet på The Walt Disney  
Family Museum og studere 
tegneseriekunst på Cartoon 
Art Museum. Du kan også 
genopleve barndommens 
computerspil på Musée 
Mécanique eller Pacific  
Pinball Museum, og give 
den søde tand frit løb i de 
interaktive udstillinger om 
is og slik på Museum of Ice 
Cream.  
Der er vitterligt noget for 
enhver interesse i San Fran-
ciscos mylder af sjove,  
anderledes og fantastiske 
museer.

Kulturelskere har rigtig meget at glæde sig til i San Francisco.  
Byen bugner af teatre, musikscener og ikke mindst museer med  
fokus på alt mellem himmel og jord. På San Francisco Museum of 
Modern Art fremvises moderne kunst i verdensklasse, mens Asian 
Art Museum huser Buddha-statuer, kimonoer og anden kunst fra 
Asien. Amerikansk kunst fra de seneste fire århundreder kan opleves 
på museet de Young, eller rejs 6.000 år tilbage i tiden gennem kunst 
fra hele verden på Legion of Honor. På Pier 24 er fotokunst i fokus, 
mens Museum of Performance & Design fortæller historien om ballet 
og anden scenekunst. 

KUL 
TUR
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Der bor cirka 885.000 i selve 
San Francisco. Men tæller 
man forstæder og sammen-
voksede nabobyer med,  
bliver indbyggertallet om-
kring 4,6 millioner, hvilket 
gør San Francisco til den  
12. største by i USA. 
Det var i høj grad guldfund 
i Sierra Nevada-bjergene, 
der lokkede folk fra nær og 
fjern til San Francisco i by-
ens spæde barndom, og 
dette har bidraget til at 
gøre San Francisco til en 
ualmindelig multikulturel 
by. Ifølge en opgørelse fra 
2015 er 53,6 pct. af byens 
indbyggere registeret som 
hvide. 35,3 pct. er asiater, 
mens 6,1 pct. er amerika-
nere med afrikanske rødder. 
Latinamerikanere står for 
15,3 pct. af byens indbyg-
gere, mens resten udgøres 
af blandt andet Amerikas 
oprindelige befolkning samt 

folk fra Stillehavsregionen. 
Den største etniske minori-
tetsgruppe er kinesere, der 
udgør 21,4 pct. af befolk-
ningen. De fleste af disse 
bor i Chinatown. Filippinere 
er også pænt repræsenteret 
med 4,5 pct. af befolknin-
gen. Faktisk har San Fran-
cisco en af de største kon-
centrationer af filippinere 
uden for Filippinerne. 
Undersøgelsen viser også, 
at San Francisco har en 
mindre procentdel af børn 
end nogen anden ameri-
kansk storby. Det er også 
interessant, at kun 37,7 pct. 
af San Franciscos befolk-
ning er født i Californien, 
mens 25,2 pct. er født i en 
anden amerikansk stat. 
Over en tredjedel af San 
Franciscos befolkning er 
altså født uden for USA. 

BE 
FOLK 
NING
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GEO 
GRAFI

”Den koldeste vinter, jeg 
nogensinde har oplevet, 
var en sommer i San Fran-
cisco,” skulle forfatteren 
Mark Twain have sagt.  
Om end det diskuteres,  
om han rent faktisk har  
sagt de berømte ord, så er 
der noget om snakken. 
I vintermånederne ligger 
gennemsnitstemperatu-
rerne typisk på mellem 5 og 
15 grader, mens sommeren 

bringer temperaturerne op 
på mellem 12 og 23 grader. 
Sensommeren er typisk det 
varmeste tidspunkt. Men 
beliggenheden på de 
mange bakker ud til havet 
gør, at havgus ofte hænger 
over byen på sommerfor-
middage, hvilket sænker 
temperaturerne betydeligt. 
Selv på en ellers varm som-
merdag. Det er nok dette 
fænomen, Mark Twain refe-

rerer til. Havgusen forsvin-
der dog ofte op af dagen, 
og så stiger temperaturen 
hurtigt. 
Regn kan forekomme året 
rundt i San Francisco. Men 
især i vintermånederne fra 
november til marts, hvor 
mere end 80 pct. af byens 
årlige nedbør falder. Juli og 
august er de tørreste måne-
der med meget lidt regn. 

San Francisco ligger på en 
halvø langs Californiens 
nordkyst med vand på tre 
sider. På den ene side ind-
rammes byen af Stillehavet, 
mens den på de to andre  
sider flankeres af Golden 
Gate-strædet og San Fran-
cisco-bugten. Pladsen er 

trang langs kysten, så man 
har udbygget byen med 
kunstig land. Bydele såsom 
Marina, Mission Bay og  
dele af Embarcadero ligger 
eksempelvis på opdæmmet 
jord. Byen er spredt ud over 
omkring 50 bakker ned mod 
vandet, hvilket giver en del 

niveauforskelle. Bydele  
såsom Potrero Hill, Russian 
Hill og Nob Hill er opkaldt 
efter den bakke, de ligger 
på. Byens højeste punkt er 
Mount Davidson på 283 
meter over havet, men  
også Twin Peaks er et  
populært udsigtspunkt. 

KLIMA
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GuideVA G A B O N D

Hvert land har sin egen kultur, traditioner og uskrevne regler. Det 
gælder også USA. Amerikanerne er generelt gæstfrie og imødekomne 
værter, men her er et par tip, der gør mødet med de lokale endnu 
mere hjerteligt:

● Man møder mange inte-
ressante mennesker i bydele 
som Castro og Haight Ash-
bury. Men de bryder sig ikke 
alle om at blive fotograferet. 
Husk at spørge om lov, før 
du knipser løs.  

● Det er ikke god skik at 
prutte om prisen i butikker. 

● Drikkepenge er en inte-
greret del af det økonomi-
ske system i USA, og mindst 
15-20 pct. forventes i drik-
kepenge på restauranter. 
Også selvom servicen måske 
ikke har været eksemplarisk. 
På caféer, barer og i taxaer 
forventer man også en god 
portion drikkepenge oveni 
prisen. 

● Undlad at parkere din leje-
bil på en stejl bakke uden at 
trække håndbremsen, sætte 

bilen i gear og på anden vis 
sikre, at bilen står helt fast. 
Nogle veje i San Francisco 
har stigninger på over 30 
pct.!

● Sørg for at have lige 
penge i byens sporvogne, 
busser og andre offentlige 
transportmidler. Chaufføren 
giver ikke tilbage.

● Det er ikke nogen god ide 
at stå lige bag chaufføren 
på en sporvogn. Du risike-
rer, at han rammer dig, når 
han flår i den manuelle 
bremse. 
Sporvognene hedder des-
uden ’cable cars’ og ikke 
’trolleys’ på den lokale dia-
lekt. Glem ikke det.

● Undlad at køre ned ad 
den berømte snoede vej 
Lombard Street. Det er fri-

stende at tage turen, men 
typisk ender du med at bi-
drage til den evige kø ned 
ad vejen. Det er meget 
bedre – og ofte hurtigere – 
at tage turen til fods. 

● De lokale i San Francisco 
er med rette stolte af deres 
smukke by. Så sørg for at 
rose byen, og undlad at 
nævne, hvis du foretrækker 
Los Angeles eller en anden 
amerikansk storby. 

SOCIAL 
ETIKET 
TE
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GOLDEN GATE-BROEN
Den orangerøde hængebro 
Golden Gate er det ultima-
tive symbol på San Fran-
cisco. Broen blev indviet i 
1937 og var dengang den 
længste hængebro i ver-
den. Siden er den blevet 
overhalet mange gange, 
men det har ikke gjort den 
berømte bro mindre popu-
lær. Folk valfarter til for at 
fotografere broen fra for-
skellige vinkler i forskelligt 
lys, mens andre nyder udsig-
ten over bugten og byen fra 
en bil eller cykel på vej over. 
Du kan også sejle under 
broen og flyve over den i 
helikopter. Eller fang det 
ikoniske billede af broen  
fra North eller South Vista 
Point ved solopgang og sol-
nedgang, når broen ligger 
badet i det gyldne sollys. 

FLUGT FRA ALCATRAZ
Siden 1850erne har den 
berygtede fængselsø huset 
alt fra gangstere og spioner 
til oprørske indianere. Offi-
cielt er det aldrig lykkedes 
nogen at flygte fra øen, 
men tre fanger er gennem 
tiden forsvundet og aldrig 
set siden. Fængselsøen kan 
kun besøges på en guidet 
rundvisning, hvor du hører 
om livet som fange på øen 
og ikke mindst de mange 
fantasifulde flugtforsøg. 
Skal det være ekstra uhyg-
geligt, kan du besøge øen 
på en aftentur efter mør-
kets frembrud. 

FISHERMAN’S WHARF
Fisherman’s Wharf er hele 
San Franciscos dagligstue. 
Her kommer folk for at 
shoppe og nyde det hekti-
ske folkeliv. Restauranter og 
caféer er her masser af, men 
særlig populær er den aro-
matiske skaldyrssuppe clam 
chowder. Du kan også 
dykke ned i byens mari- 
time historie på Maritime 
Museum eller opleve de 
trange kår om bord på  
undervandsbåden USS 
Pampanito fra anden ver-
denskrig. Er du mere til  
levende havdyr end historie 
er Aquarium of the Bay abso- 
lut et besøg værd, og kig  
endelig forbi Pier 39, hvor 
byens søløver gryntende 
kæmper om en plads i solen.

EN TUR I SPORVOGN
Ikke meget er ændret på 
San Franciscos sporvogne 
siden introduktionen af dem 
i 1873. De skal stadig vendes 
mekanisk på endestationer- 
ne, og farten ned ad de 
stejle bakker kontrolleres 
ved håndkraft via en simpel 
håndbremse. Derfor er  
råstyrke en af de vigtigste 
kvalifikationer for en spor-
vogn-chauffør, og mere end 
80 procent af alle ansøgere 
til jobbet bliver sorteret fra, 
fordi de ikke er stærke nok 
til at bremse vognen. 

GOLDEN GATE PARK
Den 405 hektar store Gol-
den Gate Park er hele byens 

oase. Her kommer folk for 
at vandre eller cykle ad de 
mange stier, der snor sig 
ind og ud mellem den 
smukke vegetation. Kære-
stepar glider over spejl-
blanke Stow Lake i vand-
cykler med øen Strawberry 
Hill i baggrunden, familier 
griller, og studerende læser 
i solen på de vidtstrakte 
græsplæner. Andre kom-
mer for at dyrke sport, og i 
et hjørne af parken græsser 
en flok bisonokser, som var 
det det mest naturlige i 
hjertet af storbyen. Vil man 
virkelig væk fra det hele, 
indbyder den japanske  
tehave til ro og fordybelse 
omgivet af en smuk,  
japansk havekunst. 

VIDENSKABSMUSEUM
I hjertet af Golden Gate 
Park byder det futuristiske 
museum California Acade- 
my of Sciences indenfor til 
en verden af videnskab. 
Den 37.000 kvadratmeter 
store glasbygning er desig-
net af den italienske stjer-
nearkitekt Renzo Piano og 
består af to store glasdo-
mer. Den ene huser et pla-
netarium og den anden en 
lille regnskov, hvor en sti fø-
rer op mellem trækronerne 
og flaksende sommerfugle. 
Målet med centeret er at 
vække interessen for viden-
skab, og du kan også lære 
om alt fra koralrev og jor-
dens rotation til jordskælv 
og menneskets udvikling. 
Du kan sågar se rigtige  

DET 
SKAL 
DU SE
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forskere i arbejde. Tag også 
turen op på taget, der er 
dækket af græs og vilde 
blomster. 

PAINTED LADIES
Omkring 48.000 huse blev 
bygget i victoriansk og  
edwardiansk stil i San Fran-
cisco i perioden fra 1849 til 
1915, og mange af dem 
blev malet i stærke farver. 
Mange gik til under det 
store jordskælv i 1906, og 
endnu flere er blevet revet 
ned i moderniseringens 
navn gennem de sidste 
hundrede år. Men rundt om 
i byen er det stadig muligt 
at se eksempler på de ka-
rakteristiske huse. Særligt 
berømt er husene på 710-
720 Steiner Street over for 
Alamo Square Park, der  
har medvirket på utallige 
fotos samt i et væld af film, 
tv-programmer og reklamer. 

THE CASTRO
At bydelen Castro er noget 
for sig, fornemmer du med 
det samme. Dette var et af 
de første kvarterer i USA, 
hvor homoseksuelle kunne 
vise deres kærlighed offent-
ligt, og den dag i dag bidra-
ger denne frihed stadig  
meget til bydelens særlige 
karakter. Men The Castro er 
meget mere end seksuel  
frihed. Det er først og frem-
mest en spændende bydel 
med små lokale butikker, 
hyggelige gader og et bro-
get gadeliv, der tydeligt  
signalerer, at i Castro er  
det ok at adskille sig fra 
normen. Oftest er der mest 
gang i bydelen sidst på  
eftermiddagen og om  
aftenen. 

CORONA HEIGHTS PARK
Ingen andre steder får du 
samme følelse af at have 
San Francisco for dine fød-

der som i Corona Heights 
Park. Parken ligger et stykke 
fra centrum, men den kan 
let kombineres med et be-
søg i The Castro. Stier fører 
til toppen af den 158 meter 
høje bakke, hvor du beløn-
nes med en fabelagtig  
udsigt over byen. Besøger 
du parken om foråret,  
fylder vilde blomster områ-
det med stærke farver. 

SEJL TIL SAUSALITO
Sejlturen fra San Franciscos 
centrum til forstaden 
Sausalito på den anden 
side af bugten er en ople-
velse i sig selv. Fra båden 
trakteres du med en fanta-
stisk udsigt tilbage mod 
San Franciscos højhuse og 
Alcatraz. Men fra det øjeblik 
du går i land i Sausalito,  
føles San Francisco meget 
langt væk. Tempoet er langt 
mere afslappet her, hvor 
rigmandsvillaer ligger på 

DET 
SKAL 
DU SE



VAGABOND #202 / 2019 135

bakkerne ned mod vandet, 
og folk hygger sig på for-
tovsrestauranter og caféer. 
Den bedste måde at opleve 
byen på er simpelthen bare 
at slentre på må og få og 
nyde stemningen og de 
storslåede udsigter over 
bugten. 

SAN FRAN PÅ CYKEL
Trods sit bakkede terræn,  
er San Francisco blandt de 
mest cykelvenlige byer i 
USA. Her er masser af gode 
ruter at vælge imellem. 
Både inde i byen og i natu-
ren omkring San Francisco. 
Turen over Golden Gate 
Bridge til Sausalito er en 
ægte cykelklassikere. 
Et andet populært bud er 
det 12 kilometer lange Gol-
den Gate Park Loop, der ud-
forsker den enorme park. 
Eller begiv dig ud på det 
flade og bilfrie San Fran-
cisco Bay Trail. Hele ruten 
bliver 800 kilometer lang, 
når den er færdig, og vil 
føre hele vejen rundt om 
San Francisco-bugten. Men 

en mindre tur kan også gøre 
det.  

MUIR WOOD
Trænger du til en pause  
fra storbylivet, er naturen 
aldrig langt væk i San Fran-
cisco. En kort køretur over 
Golden Gate Bridge fører 
dig til Muir Wood National 
Monument, hvor stier snor 
sig gennem den tætte 
skovbund mellem kæmpe 
redwood-træer. Disse træer 
gror kun i et smalt bånd 
langs USAs Stillehavskyst 
og kan blive over hundrede 
meter høje. Dette gør dem 
til nogle af de højeste træer 
i verden. Det tager dog lang 
tid for træerne at blive så 
store, og man regner med, 
at de højeste eksemplarer 
kan være op til 2.000 år 
gamle. 
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ARGONAUT HOTEL 
Moderne komfort og historisk 
charme mødes på Argonaut 
Hotel, og det hele fuldendes  
af beliggenheden ved Fisher-
man’s Wharf.  
Priser fra 2.000 kr. pr. nat.  
www.argonauthotel.com
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INN AT THE PRESIDIO 
Bo i en restaureret historisk  
militærbygning midt i det store 
grønne område The Presidio  
ved Golden Gate Bridge.  
Priser fra 2.300 kr. pr. nat.  
www.presidiolodging.com
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PARC 55 SAN FRANCISCO 
Stort, moderne 4-stjernet hotel 
med en god beliggenhed i hjer-
tet af centrum og en forrygende 
udsigt fra 32. etage. 
Priser fra 1.200 kr. pr. nat. 
www3.hilton.com
(foto ©2019 Hilton).
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FOUR SEASONS 
5-stjernet luksus og den legen- 
dariske Four Seasons-service  
lige i hjertet af San Franciscos 
downtown.  
Priser fra 4.000 kr. pr. nat. 
www.fourseasons.com

THE MARKER
Komfort og personlighed går 
hånd i hånd på designhotellet 
The Marker, der ikke er bange  
for at skille sig ud fra mængden. 
Priser fra 1.200 kr. pr. nat.  
www.jdvhotels.com

HO 
TEL
LER
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Et godt sted at prøve en 
række forskellige køkkener 
er Ferry Building Market 
Place for enden af Market 
Street. Tidligere pendlede 
færger i pendulfart fra den 
gamle færgeterminal i cen-
trum til forstæder og nabo-
byer rundt om San Fran-
cisco-bugten. Men med  
åbningen af Bay Bridge i 
1936 og Golden Gate 
Bridge i 1937 blev færgerne 
hurtigt udkonkurreret af  
biler. Men nu er der pustet 
nyt liv i den smukke byg-
ning fra 1898, der er fyldt 
med små butikker med alt 
fra italiensk is og spansk 
pølse til kinesisk te og 
håndlavet sæbe. Ind imel-
lem butikkerne frister  
restauranter med friskfan-
gede fisk, mexicanske burri-
tos, vietnamesisk nudel- 
suppe og en masse andet 
godt. Alt sammen af høj 
kvalitet til rimelige priser. 
Sørg for at gemme plads til 
en kop kaffe på kaffebaren 

Blue Bottle, der er så popu-
lær blandt de lokale, at  
de gerne står i kø ned ad 
gaden for at få stillet  
koffein-trangen.  
Med sin beliggenhed ud til 
havet figurerer fisk og skal-
dyr naturligvis i en del  
lokale retter. Den mest 
kendte er muslingesuppen 
clam chowder, der serveres 
rygende varm i et udhulet 
brød. Retten kommer op-
rindeligt fra østkysten, men 
det går man ikke så højt op 
i i San Francisco, der nær-
mest ser clam chowder som 
byens uofficielle national-
ret. En anden lignende skal-
dyrsret, der rent faktisk er 
opfundet i San Francisco, er 
cioppino, en rig fiskestuv-
ning med blæksprutter, 
krabber, muslinger og an-
det godt fra havet serveret i 
en tomatbaseret sauce.
Til alt den gode mad hører 
naturligvis noget at drikke, 
og heller ikke her mangler 
der valgmuligheder i San 

Francisco. Byen bugner af 
små og større bryggerier, 
der fremtryller øl i alle tæn-
kelige afskygninger, og blot 
en kort køretur fra San 
Francisco ligger verdensbe-
rømte vinområder som 
Napa Valley og Sonoma. 
Øl-entusiaster bør overveje 
at lægge vejen forbi SF Beer 
Week, hvor man over 10 
dage hylder de gyldne  
dråber med masser af akti-
viteter og festligheder.  
Tidspunktet for festivalen 
varierer år for år. 

Det siges, at San Francisco har flere restauranter pr. indbygger end nogen 
anden storby i USA. Der kan meget vel være noget om snakken, for du 
behøver ikke lede længe efter et sted at spise, når sulten melder sig. San 
Francisco har altid været en multikulturel by, og det skinner igennem på 
byens menukort, der lokker med lækkerier fra hele verden. I Chinatown 
ligger de kinesiske spisehuse tæt, og Little Italy er naturligvis stedet at 
lede efter en god portion pasta. Men spredt rundt i byen kan du finde  
restauranter med alt fra etiopiske egnsretter til nepalesisk karry.  

MAD
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SHOP 
PING

Går drømmen mere i ret-
ning af små, unikke butik-
ker, er Union Street eller 
området omkring Jackson 
Square nok et bedre bud. 
The Embarcadero langs 
vandet i det centrale San 
Francisco har også mange 
sjove butikker med alt fra 
lokale specialiteter til 
brugskunst. Det er også 
her, du finder et af byens 
bedste madmarkeder, Ferry 
Plaza Farmer’s Market, der 
lokker med friske råvarer og 
hjemmelavede lækkerier 
hver tirsdag, torsdag og lør-
dag.
Er du på jagt efter unikke 
fund, lokale designere, cool 
genbrugsbutikker eller an-
tikviteter, så er Fillmore 
Street og de omkringlig-
gende gader et godt bud. 
Dette er et af de mest 
spændende shoppingom-
råder i San Francisco og et 
godt sted bare at gå og 

nyde stemningen. Det 
samme gælder mindre 
kendte shoppingområder 
som Hayes Valley, hvor 
kunstgallerier, antikvitets-
butikker og boghandlere 
åbner i disse år. Sacramento 
Street er et godt sted at 
kigge efter brugskunst eller 
ting til hjemmet. 
Glem heller ikke Haight 
Street i den berømte bydel 
Haight Ashbury, der var 
hjertet i San Franciscos hip-
pie-kultur tilbage til 
1960erne. En del af stem-
ningen fra dengang er sta-
dig intakt, og dette er det 
perfekte sted at kigge efter 
tøj, der enten er inspireret 
af 1960erne og 1970erne, 
eller rent faktisk stammer 
fra den epoke. 

San Francisco er en fantastisk by at shoppe i. 
Her er alt fra store internationale kæder til små, 
individuelle butikker med virkelig unikke fund. 
Området omkring Union Square er et af byens 
vigtigste shoppingområder med masser af kendte 
mærkevarebutikker og stormagasiner. Dette er 
et godt sted at få fyldt kufferten op med kendte 
brands til gode priser. Kig for eksempel i områ-
det omkring Post Street nær Grant Ave. Eller 
langs Stockton Street, hvor den krydser Market 
Street og bliver til 4th Street. Disse gader er 
fyldte med flagship stores for kendte mærker. 
Maiden Lane er stedet for internationale luk-
sus-brands. 
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AREAL 
121 km2 

INDBYGGERTAL
Der bor ca. 885.000 menne-
sker i selve San Francisco. 

VALUTA 
US dollars. En dollar svarer 
ca. til 6,55 kr. 

SPROG 
Engelsk – eller amerikansk 
om man vil. 

TIDSFORSKEL
San Francisco er ni timer  
efter dansk tid både som-
mer og vinter. Men Dan-
mark og San Francisco skif-
ter ikke mellem sommer- 
og vintertid på de samme 
datoer, så der vil være et 
par dage om foråret og  
efteråret, hvor tidsforskel-
len er en time større eller 
mindre. 

VISUM 
Danske statsborgere skal 
søge om ESTA-godkendelse 
online senest 72 timer in-
den indrejsen i USA. Der er 
indført skærpede regler for 
folk, der har besøgt Iran, 
Irak, Sudan, Yemen, Syrien, 
Libyen eller Somalia.  
Kontakt den amerikanske 
ambassade i København  
for mere information. 

SIKKERHED
Kriminalitet forekommer i 
storbyer overalt i verden, 

og det sker også i San Fran-
cisco. Men statistikker viser, 
at voldsom kriminalitet er 
mindre udbredt her end i 
byer som Chicago, Las  
Vegas, Orlando og Washing-
ton D.C. Indbrud i biler er 
derimod ganske udbredt i 
San Francisco, der også har 
en udfordring med hjem-
løse i gaderne. Områder 
som Tenderloin og The Mis-
sion er mindre pæne kvar-
terer. Især efter mørkets 
frembrud. Lommetyverier 
omkring tæt pakkede 
Union Square er også et 
hyppigt fænomen. Men  
populære turistområder 
som Fisherman’s Wharf og 
Chinatown er sjældent et 
problem at besøge. Er du 
opmærksom på dine omgi-
velser og bruger din sunde 
fornuft, vil du sandsynligvis 
ikke opleve nogle proble-
mer i San Francisco.

VACCINATIONER
En vaccination mod difteri 
og stivkrampe anbefales in-
den rejsen til USA. Men tjek 
altid med din læge i god tid 
inden afrejsen, da dette kan 
ændre sig.

PRISNIVEAU
Prisniveauet i USA afhæn-
ger i høj grad af rejsefor-
men. Bor du på 5-stjernede 
hoteller, tager på guidede 
ture, spiser på San Francis-
cos bedste gourmetrestau-
ranter og kører fra sted til 

sted i taxa, er prisniveauet 
meget lig Europa på 
samme komfortniveau. 
Men en rejse til San Fran-
cisco behøver ikke koste en 
formue. Hoteller fås i alle 
prisklasser, og det er muligt 
at finde udmærkede hotel-
ler fra under 800 kr. pr. nat. 
Mad er generelt lidt billigere 
end i Danmark, og de char-
merende cable cars, spor-
vogne og færger gør det 
sjovt at komme rundt i 
byen med offentlige trans-
portmidler. Dertil kommer, 
at en stor del af San Francis-
cos attraktion er byen i sig 
selv, og den er gratis at ud-
forske. Der er naturligvis  
seværdigheder, der tager 
entré. Men selv her er pri-
serne rimelige. En tur til  
Alcatraz koster for eksem-
pel fra omkring 40 dollars. 
Har du planer om at besøge 
en del seværdigheder og 
museer i San Francisco, kan 
det være en idé at overveje 
et City Pass San Francisco, 
der giver rabat på en række 
indgange. Se mere på 
www.citypass.com/
san-francisco 

VÆRD AT VIDE 
Der er rigtig mange bakker 
i San Francisco. Så sørg for 
at tage gode vandresko 
med. Ture til Alcatraz bliver 
ofte udsolgte lang tid i for-
vejen, så sørg for at købe 
billetten i god tid. 

FAKTA 
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REJSEN TIL SAN FRAN
På den direkte rute med 
SAS fra København til San 
Francisco kan turen klares 
på omkring 11 timer. Andre 
flyselskaber har et stop på 
vejen, hvilket tager et par 
timer mere. 

RUNDT I SAN FRANCISCO
Der er reelt set ingen grund 
til at have en bil i San Fran-
cisco. De offentlige trans-

portmidler fungerer glim-
rende, og især de historiske 
cable cars og sporvogne er 
en sjov måde at udforske 
byen på. Det samme er de 
små færger, der forbinder 
midtbyen med forstæ-
derne. Sejlturene giver  
mulighed for at se byens 
skyskrabere fra søsiden,  
og nogle ruter fører dig 
forbi fængselsøen Alcatraz. 
Det er også populært at 

leje cykel og udforske byen 
med pedalkraft.

DOWNLOAD  
DENNE 
GUIDE

Er du på vej til San Francisco? 
Husk at du som abonnent kan 
downloade denne guide gratis 
på vagabond.info. 
Så slipper du for at rive  
siderne ud af magasinet. 

GuideVA G A B O N D

TRANS-
PORT

SAN FRANCISCO



Se alle vores eksotiske og aktive fællesrejser med dansk turleder på

topas.dk

Tag med til Peru hvor naturoplevelser og kulturrigdomme smelter  
sammen på mest forunderlig vis i det fordums mægtige Inkarige.

Peru - Kolonibyer, Titicacasøen  
og trekking ved Machu Picchu

• Vulkanudsigter og byrundtur til fods i den hvide by Arequipa
• Gigantiske Andeskondorer svæver over dig i Colcakløften
• 2 dages sejlads på Titicacasøen
• 5 dages trekking i Andesbjergene mod Machu Picchu
• Nyd Machu Picchus flotte beliggenhed fra Solporten
• Vandring på oprindelig inkasti til Den Hellige Dal
• Velbevarede bygninger fra kolonitiden i bl.a. Lima og Arequipa

Priser fra

17 dage
26.970 DKK

Costa Rica - En uforglemmelig 
rundrejse i et sandt naturparadis

• Hovedstaden San José i Central Valley
• Cykelture ved vulkaner og National Monument Guayabo
• Lodge ved Tortuguero Nationalpark vedDet Caribiske Hav
• Ophold på Rancho Margot - en økologisk drevet farm
• Vandring i Monteverde Cloud Forest Biological Preserve
• Ophold og aktiviteter på Saladero Lodge ved Golfo Dulce
• Regnskov, vulkaner, Arenalsøen, Det Caribiske Hav og Stillehavet

Fantastiske nationalparker og et eksotisk dyreliv krydret med  
spændende aktiviteter og unik indkvartering venter i Costa Rica.

Priser fra

21 dage
29.970 DKK
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Tallinn hæver  
ambitionerne

ESTLAND, DET MEST NORDISKE  
AF DE BALTISKE LANDE, HAR TRUKKET I DEN GULE 

FØRERTRØJE INDENFOR IT. MEN HOVEDSTADEN 
TALLINN ER TRUKKET I RØDT OG HVIDT, NÅR DEN 
DENNE SOMMER FEJRER 800-ÅRET FOR VERDENS 

ÆLDSTE NATIONALFLAG, DANNEBROG.

Dele af Tallinns  
imponerende bymur.

I 
Estland brydes fortid og fremtid for alvor i disse år. Den 
blot 100 år gamle nation har ikke mindst den seneste 
generation været på en fantastisk rejse siden befrielsen 
fra det russiske åg i 1991. Det bliver man overbevist om, 
når man besøger det nyåbnede e-Estonia Briefing Cen-

tre i Öpiku-bygningen i bydelen Ülemiste, hvor landets  
seneste  landevindinger indenfor it-udvikling præsenteres 
aldeles fascinerende. 

Man hører det både på stemmerne og ser det i øjnene 
på de unge, engagerede mennesker, der viser rundt og 
fortæller. Som når Anett Numa i høje stiletter og med ild i 
øjnene forklarer, at Estland i dag er ”the coolest e-country 
in the world”, nummer et i verden inden for ’internet 
freedom’ og online-løsninger og med helt i toppen inden 
for alle andre it-områder. Også når det kommer til under-
visning, hvor børn helt ned til de mindste klasser undervi-
ses i it og lærer at programmere.

Estland er indtil videre også det eneste land i verden, 
hvor alle kan stemme elektronisk til valgene. I-voting blev 
indført så tidligt som i 2005, hvor imidlertid blot to procent 
gjorde brug af muligheden. Ved Europa-Parlamentsvalget 
26. maj ventes halvdelen af stemmerne afgivet hjemme 
foran computerskærmene.

BIGBROTHER OG IT-TROLDE
Men, men, men, forsøger jeg, hvad med it-sikkerhed,  
Bigbrother og russiske internettrolde? Alene naboskabet 
til mægtige Rusland turde vel indikere, at man skal passe 
lidt på …

T E K S T  O L E  O X G R E N  F O T O  K A U P O  K A L D A ,  M A R K  H A R R I S O N ,  
K AT R I  PA L M , A L E X A N D R  S N I T O S K I I  O G  O L E  O X G R E N



K U LT U R  E S T L A N D
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Øjnene flammer igen. Anett Numa afviser på det be-
stemteste og påpeger, at esterne helt generelt har en 
enorm tiltro til eksempelvis online-løsninger, der gør stem-
meafgivelse nemt og hurtigt og gentager det præsiden-
tielle mantra om, at online-løsninger sikrer ærlighed, trans-
parens og effektivitet.  

Jeg prøver igen: hvad med eksempelvis russernes ind-
blanding i det amerikanske valg og Danske Bank-skanda-
len med hvidvaskning via bankens estiske afdeling? Begi-
venheder, der næppe kunne have nået et sådant omfang 
uden it. Giver det ikke bare en smule grund til skepsis?

Mine betænkeligheder afvises kontant. Jeg tænker gam-
meldags. I Estland er mentaliteten helt anderledes, og man 
bremses ikke af en ’sådan plejer vi ikke at gøre’-holdning, 
belæres jeg. Politisk har beslutningen næsten fra dag et i 
landets nyere historie været, at esterne skal være unikke 
og innovative. At vejen frem for en lille nation på bare lidt 
over en million mennesker er digitalt leadership:

”Vi har menneskene, der kan tænke ud af boksen. Tekno-
logi og penge er ikke i sig selv løsningen. Det er alene 
mennesker, der kan tænke kreativt,” påpeger Anett Numa, 

Tallins svar på Kødbyen i København, hipster 
kvarteret Kalamaja, er præget af graffiti.

mens jeg grublende kigger på et prospekt, der fortæller, at 
Estland har fået gang i en større eksport af it-løsninger til 
andre lande. Senest Dubai og Tunesien.

HØJE AMBITIONER
Det nye it-center er en noget anderledes turistattraktion 
men et spændende og fascinerende møde med det mo-
derne Estland. Et håndgribeligt bevis på, at den lille nation 
igen har ambitioner om så at sige at løfte sig lidt op over 
det gennemsnitlige. Som dengang i 1500-tallet, hvor han-
sestaden var på sit ypperste og Skt. Olav-kirken var Euro-
pas højeste med sine 160 meter. Måske lidt vel kålhøgent 
dengang som nu, at den lille by, hvis rigdom dengang ba-
serede sig på handel med pelsværk, salt og honning, på 
den måde fører sig frem, og byens vidtløftighed blev da 
også straffet af flere omgange, når lynet slog ned og kirken 
brændte. Hele ti gange er det sket, og belært af erfarin-
gerne er tårnet i dag mere beskedne 123 meter højt. Må-
ske it-ambitionerne med tiden nivelleres på samme vis, og 
i så fald bliver udtryk for en beskedenhed, der passer bedre 
til folkesjælen, som ifølge en lokal dansker, Peter Thomsen, 

MED KNIV OG GAFFEL
I et land, hvor bagt kartoffel er nationalretten, 
kan man måske ikke forvente så meget. Men 
ligesom Estland har undergået en it-revolu-
tion, så har Tallinns bedre restauranter også  
rykket sig bemærkelsesværdigt de seneste  
år. Inspirationen er i høj grad kommet fra  
Danmark.

Endnu er der ikke strøget Michelin-stjerner 
ud over Estland, men den danske ikke helt 
uefne White Guide lovpriser adskillige af by-
ens moderne restauranter. Tæt ved lufthavnen 
ligger restaurant JUUR, den første i landet til 
at rykke på fermenteringsbølgen, og hvor for-
billedet angiveligt er danske NOMA, om end 
stilen minder mere om det, Kadeau-folkene 
har så stor succes med. Navnet betyder ’rød-
der’ og restauranten blev i 2018 kåret af  
White Guide til landets bedste og for at have 
den bedste dessert. En signaturret, som bør 
prøves.

Mon Repos, ved Kadriorg-parken og tæt 
ved præsidentpaladset, indrettet i en diskret 
grå bygning med fransk bistro på 1. salen og 
finere aftenserveringer på 2. salen, er også et 
fortrinligt spisested. Stedets tigerrejer med 
popkorn og mango-chili sauce er både en 
smuk og sjov oplevelse.

Skal et tredje godt spisested nævnes, må 
det bliver supermoderne og hypede restau-
rant Ülo. Måske netop det sted, hvor den  
første Michelin-stjerne falder.

Estland vil i øvrigt huse den europæiske 
Bocuse d’Or finale i 2020, endnu et vidnesbyrd 
om, at Estland har voldsomme ambitioner.
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kan være lidt vendelboagtig underspillet men selvfølgelig 
også med kulør af både tysk og russisk mentalitet.

SKUMMENDE ØL
Peter Thomsen er salgsdirektør for bryggeriet Viru Olu, en 
del af Harboe-gruppen, og tillige formand for det 
dansk-estiske handelskammer. Og besøget med ham er 
som de andre aktiviteter på denne rejse til Tallinn og det 
nordligste Estland sat i scene af den estiske ambassade i 
Danmark. Anledningen er i den grad rød og hvid, nemlig 
800-års jubilæet for Dannebrog, der ifølge myterne faldt 
ned fra himlen 15. juni 1219 i det daværende Lyndanise, i 
dag Tallinn. Den vogn har Peter Thomsen også velvilligt 
lade sig spænde for, og under mit besøg bobler de gamle 
støbejernskedler  med en helt særlig Dannebrog-øl, der i 
forbindelse med jubilæumsfestlighederne sælges fra 
caféer, barer og restauranter i Tallinn. En let krydret pilsner 
bliver der tale om. 

Viru Olu er Estlands tredjestørste bryggeri og sælger en 
lang række øl unde navnet Puls. Man sælger også en to- 
liters variant, der gerne bruges, når hele familien går i 

Tigerrejer med  
popkorn og mango- 
chilisauce – en af 
mange signaturretter 
på Mon Repos.

Skulpturen tæt ved den danske 
kongens have i centrum af Tallinn, 

netop det sted hvor krigslykken 
vendte for Valdemar Sejr, da  
Dannebrog faldt fra himlen.

sauna sammen. En udbredt forlystelse på de kanter, hvor 
sauna kaldes 'yoga for sjælen'!

EN RIGTIG NUTTET BY
Tallinn, der direkte oversat betyder ’danskerby’, gør indtryk, 
når man bevæger sig rundt i det historiske, brostensbe-
lagte og lykkeligvis bilfri centrum, og naturligvis må forbi 
det lille hjørne af byen, der huser den danske konges have, 
som har set ganske ussel ud i nogle år men nok skal være 
fin til indvielsen, når Dronning Margrethe efter planen mø-
des netop her med den estiske præsident 15. juni. Selvom 
vores historisk interesserede dronning er dårligt gående, 
tager hun som de fleste turister nok også trapperne ned  
til selve det sted, hvor flaget angiveligt landede og hjalp 
Valdemar Sejr til netop sejr. Her er i dag et stort rød-hvidt 
skjold, som er lavet som afslutningsopgave af en kunststu-
derende og i øvrigt er blevet stjålet af flere omgange men 
altså fundet igen. Den kongelige have ligger lunt op til den 
imponerende bymur, hvor der blandt andet er udstillinger 
og caféer i tårnene, og det bedste af det hele: en vidunder-
lig og ganske gratis udsigt udover byen.



Russerne udgør godt en tredjedel  
af Tallinns befolkning og har som 
omdrejningspunkt  den imponerende 
Alexander Nevsky katedral. Estland 
er i øvrigt Europas mindst troende 
folk, kun 17 procent er medlem af  
en trosretning. Men endnu færre  
cykler. Kun en procent!
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Det farverige Kadriorg  
Palads, der byder på dansk 

guldaldermalerkunst.

ESTLAND

TALLIN

Nuttet, har jeg hørt Tallinn omtalt, og den er da heller 
ikke større, end at den let lader sig kærligt omfavne. I virke-
ligheden er der tale om to bydele – eller endda tre – den 
nedre delt i to, hvor handelsfolk og håndværkere boede, 
og den øvre med magthaverne og de rige. 

Bare 3.000 mennesker bor der i dag i den nedre del, hvor 
byens ældste plads Raekoja blandt andet huser rådhuset, 
domhuset og såmænd også Europas ældste fungerende 
apotek fra 1422. En enlig tigger krabber rundt på pladsen 
med et sjældent ærligt skilt: ”Need money for beer or 
vodka”. 

Tallinns gamle bydel er i dag smukt restaureret – en ba-
nal nødvendighed, da russerne 9. marts 1944 sendte 150 
bombefly ind over Tallinn. Næsten halvdelen af byen blev 
lagt i ruiner og 500 døde.

Allersmukkest og hyggelig er byen om aftenen, hvor de 
gamle huse og vigtigste attraktioner bades i kunstigt lys. 
Man når nemt hele vejen rundt på en aftentur i det 
smukke middelalderkvarter, som vi er lykkelige at have så 
mange af rundt om i Europa. Her blot med den ekstra di-
mension, at byen såvel som landet længe var en del af ud-
kanten af det russiske rige, men siden selvstændigheden 
nu igen en del af udkanten af Europa. 
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BAHAMAS  
på den lokale måde

GRAND BAHAMA ER EN AF DE STØRSTE ØER  
I ØRIGET BAHAMAS. ALLIGEVEL ER HER NÆRMEST ØDE  

OG MEGET LOKAL STEMNING I FORHOLD TIL NOGLE  
AF DE ANDRE AF FERIEPARADISETS 700 ØER. 

T E K S T  & F O T O  J U L I E  R I N G - H A N S E N  H O LT

Gold Rock Beach.
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A K T I V  B A H A M A S
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D
et er tidlig formiddag, da jeg kører mod 
Crabbing Bay Beach øst for Grand Baha-
mas hovedby, Freeport. Der er kun én vej 
mod øst, og den første del er vedligeholdt 
af Port Authority i Freeport, men lidt uden 

for byen bliver vejen mere hullet og rough. Jeg er på vej 
ud for at møde Rudy, der ejer Blue Green Outdoors. 
Rudy har været offentlig ansat det meste af sit liv, men 
besluttede for seks år siden, at han ville bruge resten af 
sit liv på noget, han elsker. Og han elsker blandt andet 
at ro kajak. Derfor møder jeg ham her på stranden, hvor 
han har gjort et par kajakker klar til os, fordi vi skal ud at 
se på såkaldte ’blå huller’. Der er op mod 1.000 blueho-
les i Bahamas, og de opstår ved, at kalksten på havbun-
den vaskes væk og åbenbarer store huller ned i dybet. 

Vi griber vores redningsvest, snorkeludstyr og kajak 
og skubber os ud i vandet. Den gule kajak lyser godt op 
mod den dramatiske mørke himmel, som ikke ser ud til 

at genere min guide.
Vi skal ikke særligt langt væk fra kysten, før Rudy 

stopper og hopper i vandet. Jeg tager maske og snorkel 
på og følger efter ham. Vandet er næsten lige så varmt 
som luften, men det varer kun til vi når et bluehole. Det 
er ikke stort, men man kan mærke den kolde strøm der 
fra, når man svømmer over, og jeg skal styre mine tan-
ker, for ikke at fantasere for meget om, hvad der kan fin-
des i dybet. Alt jeg ser, er dog stimer af små fisk, der står 
og ser lidt nervøse ud langs hullets side.

FOTOGEN MØDDING
Vi ror videre langs kysten og snorkler over flere blå huller, 
mens vi kæmper os op og ned af kajakkerne ude på lidt 
dybere vand, sådan som Rudy har vist. Det er meget ar-
bejde i forhold til, hvad vi ser under overfladen, men det 
er altid en dejlig naturoplevelse at ro i kajak og snorkle. 

Da skyerne over os begynder at smide vand af sig, 

Man kan komme tæt på de 
kære delfiner i Unexso.

Erica Gates får selskab af sin 
kakdue i Garden of the Groves. 
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ror vi tilbage til stranden og gør klar til frokost. På 
grund af regnen gør vi holdt i en meget lokal by, 
McLeans Town, som man som turist i Bahamas kun 
sjældent ser. Vi stopper ved en meget grøn facade, 
hvor vi får serveret jerk chicken med ris og bønner i 
hvide flamingo-bakker. 

På vejen ud af byen stopper vi ved et bjerg af tomme 
konkylieskaller, så jeg kan tage et billede. Konkylie, eller 
conch (udtales 'konk'), er nationalspise og spises alle 
steder og i alle former, så de lokale har nok undret sig 
over min interesse for deres mødding …

Jeg har allerede fået de første portioner conch fritters 
(panerede og friterede stykker konkylie) på Grand Ba-
hama, så da jeg senere samme aften skal forbi instituti-
onen Smith’s Point Fish Fry, springer jeg conch over og 
prøver i stedet en anden lokal klassiker: en hel snapper 
med ris, bønner og coleslaw til. 

Jeg vil tro, der findes en fish fry på hver af de bebo-

ede øer i Bahamas. Det består typisk af en række mere 
eller mindre interimistiske strandrestauranter, der un-
der et halvtag af palmeblade griller og friterer alt godt 
fra havet omkring øerne – fisk, hummer og conch – 
samt kylling og spare ribs. På Smith’s Point er det ons-
dag aften, det sner, og på restauranten Outrigger, 
strømmer turister og lokale til for at spise og danse til 
den lokale favoritmusik, Rake’N’Scrape.

Heldigvis er skyerne fra i formiddags forduftet, og 
det bliver en klassisk varm aften under åben himmel i 
tilbagelænet bahamansk stil med høj musik og rom-
drinks.

IKKE DET KLASSISKE FERIEPARADIS
Grand Bahama er – bortset fra de små Bimini-øer – 
den ø i øgruppen, der ligger nærmest Florida, så øen 
er et oplagt dasehop, hvis man alligevel er på de ame-
rikanske kanter. Ellers er der nok andre af de 700 øer, 

Konkylie – eller conch – er hovedingrediensen  
i Bahamas. Konkylierne hives op af vandet  

omkring øerne og spises på utallige måder.

Rudy tegner og fortæller på 
vores jagt efter blueholes.



VAGABOND #202 / 2019 152

der lever mere op til paradisdrømmen end Grand Ba-
hama, der nærmest virker øde. 

Det kan nu også have sin charme, hvis man ikke er til 
det, den primære turistgruppe, amerikanerne, forstår 
ved et godt feriested, hvor de kan larme og drikke alt, 
de vil, mens de nyder livet i poolen eller på vandscoo-
tere. Grand Bahama har tre nationalparker og endeløse 
sandstrande, man kan have mere for sig selv uden en 
masse ’gejl’. 

Mit hotel i Port Lucaya i Freeport ligger ud til vandet 
og har alt, hvad amerikanerne kan ønske sig af all in-
clusive, lækker infinity pool, hvid sandstrand med lig-
gestole og flere restauranter at vælge imellem. Jeg er 
på det, hotellet meget sigende kalder ’European plan’, 
der betyder, at jeg ikke spiser samtlige mine måltider 
på hotellet. Så jeg indtager morgenmaden et par 
skridt der fra i det lidt disneyficerede Lucayan Market 
Place, der er en samling pussenussede træhuse i 
stærke, caribiske farver. Her kan man købe alt til 
strandlivet – stråhatte, bikinier, strandtasker, farve-
strålende strandkjoler og smykker – og man kan nyde 
en fuldfed morgenmad på eksempelvis Afterdecks ter-
rasse. 

Omkring hotellet ligger også en række restauranter, 

men ikke en egentlig by med almindelige indkøbsmu-
ligheder, så all-inclusive-konceptet falder på et tørt 
sted, hvis man ikke lejer en bil. 

BEDÅRENDE HAVDYR
Tæt på hotellet ligger også en rigtig turistmagnet: 
Unexso. En sejltur på 20 minutter gennem Grand 
Bahamas kanalsystem tager dig med ud til et delfin-
reservat, hvor du kan svømme med delfiner, klappe  
delfiner og endda få et kys af en delfin! 

I reservatet har de 14 delfiner, der gladeligt interage-
rer med alle gæster, mens medarbejderne på centeret 
fortæller om dyrene. Med fødderne dyppet i et lille bas-
sin lader vi os oversprøjte og fascinere af de søde dyr, 
der leger med os. I grupper får vi lov til at hoppe i van-
det og stå på en platform, mens en delfin svømmer 
over til os og lader sin glatte krop klappe. Selvom det er 
et show, der bliver kørt med gentagelsens præcision, er 
det svært ikke at lade sig betage af at være tæt på delfi-
nerne, der bare ikke kan lade være med at se søde ud, 
lige meget hvad de gør. 

Om aftenen spiser jeg rejsens bedste conch fritters på 
den nyåbnede restaurant Sabor, der ligger i Port 
Lucaya. Jeg sidder med udsigt over havnen og mærker 

Conch fritters på Sabor.
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stemningen løfte sig, som aftenen falder på. Bahama-
nere elsker at feste. Og at drikke rom. Jeg vælger en 
 Arnold Palmer, som er en forfriskende blanding af iste 
og limonade, til at skylle aftenen ned med.

PÅ EVENTYR I VENSTRE SIDE
Bahamas var tidligere en britisk koloni, men et af de 
eneste tegn på det britiske tilhørsforhold, er venstresi-
dekørslen. Det behøver man nu ikke at være nervøs for, 
hvis man kaster sig ud i en fem en halv times jeep safari 
med Grand Bahama Nature Tours. Jeepen har automat-
gear, og vejene er stort set ubefolkede. 

Vi begiver os ud i en kolonne af omkring seks-syv 
jeeps og indstiller radioen på kanal 38, hvor vores guide 
underholder hele vejen gennem fyrretræsskove, palmer 
og stenet, tør natur om landets uafhængighed, om kon-
kylier, millionærer og alkohol. De ting, Bahamas er ’all 
about’.

Apropos millionærer, så runder vi Spanish Main Drive 
i Freeport med jeep-kolonnen. Vejen kaldes også Millio-
naire Road, for det er her, man finder byens store ty-
coons' pragtvillaer, der dog for de flestes vedkom-
mende står tomme, fordi ejerne ikke bor her fast. For 
enden af vejen breder efterkommerne af Wallace Gro-

ves sig over flere ejendomme. Groves er kendt for at 
have grundlagt Freeport. Han var oprindeligt fra USA, 
men fik afsluttet sin Wall Street-karriere brat i 1941, 
hvor han blev dømt for svindel. I stedet vendte han sig 
mod den lange, smalle ø i Bahamas og købte 114,000 
acres (godt 46.000 hektar) til 2,80 dollar pr. acre, hvor 
han udviklede Freeport som et stort resort- og casi-
no-område.

FRODIG NATUR OG HONNINGENTREPRENØRER
Jeep safarien fortsætter ud i Lucayan National Park, 
hvor vi kører en smule offroad, men aldrig noget, der 
virker utrygt. Vi gør til sidst holdt ved Gold Rock Beach, 
hvor vi griber vores medbragte badetøj og håndklæde 
og bruger den næste halvanden time på den smukke 
strand, der står uberørt og med vand, der er taget ud af 
Pirates of the Caribbean. 

Firmaet, der står for jeep safarien, ejer også Grand 
Bahamas botaniske have, Garden of the Groves. Her 
spiser vi frokost og møder ejeren Erica Gates. Hun er 
oprindelig fra Tyskland, men har boet her i 50 år og ar-
bejdet med naturprojekter i 30. 

Caféen, hvor jeg får nogle lækre grillede kæmperejer, 
ligger med udsigt til en lille sø og et vandfald, der er 

Hel snapper på Outrigger 
på det lokale Fish Fry.

Mit første delfinkys – foreviget 
af Unexso for 15 dollar.
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omgivet af frodig bevoksning. Et par ænder plasker 
rundt i søen, og vi får besøg af en kakadue, der hjem-
mevandt sætter sig på Ericas arm. 

Haven er en lille gåtur gennem snørklede stier værd 
efter frokosten. 

Ved den botaniske have møder jeg også et par unge 
mennesker, der er med i et nyt projekt, der hedder 
Grand Bahama Beekeepers Cooperative. Det er et en-
treprenørprojekt, der skal lære unge mennesker at avle 
bier for at starte deres egen virksomhed med alt, hvad 
der kan komme fra de små honningproducenter. De 
unge kvinder, jeg møder, er meget entusiastiske og  
viser mig deres produkter, der spænder fra honning 
med forskellige smage til smykker med bier, sæber og 
små, strikkede bi-bamser. 

Jeg har besøgt en håndfuld af Bahamas’ øer, og 
Grand Bahamas er et anderledes lokalt møde, som 
kommer til at handle om andet end ren ikke-røre- 
en-finger-ferie. Og det er faktisk helt forfriskende. 

 
Bahamas er en østat bestående af 700 øer (heraf 
30 beboede) i Atlanterhavet sydøst for Florida  
og nord for Cuba. Østaten hører til Caribien, som  
består af de Store Antiller, De Små Antiller og  
Bahamas. Øgruppen var tidligere en britisk koloni, 
men blev uafhængig I 1973. På grund af den  
tidligere forbindelse til Europa er det som dansker 
ikke nødvendigt at søge visum, når man vil  
besøge Bahamas.

BAHAMAS
BAHAMAS

Øksnehallen • Halmtorvet 11 • 1700 København • www.vagabond.info

Tallins svar på Kødbyen i København, hipster 
kvarteret Kalamaja, er præget af graffiti.
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Mere end 500 rejseeksperter  
står klar med viden og inspiration 
til din næste rejse. 
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HVERT ÅR BEGIVER MERE END EN MILLION GNUER, 
ZEBRAER OG ANTILOPER SIG UD PÅ EN STORSLÅET VANDRING  

MELLEM SERENGETI I TANZANIA OG MASAI MARA I KENYA. FARER LURER  
OVERALT, OG ISÆR DE STORE FLODKRYDSNINGER ER ET AF NATURENS  

HELT STORE DRAMAER. VI REJSTE EFTER DYREFLOKKENE FOR  
AT OPLEVE DET FANTASTISKE SKUE PÅ HELT NÆRT HOLD. 

PÅ SPORET AF DEN 
STORE MIGRATION I 
MASAI MARA

T E K S T  A N D E R S  S T O U S T R U P  
F O T O  A N D E R S  S T O U S T R U P,  K AT R I N E  S T O U S T R U P  O G  A N D B E YO N D
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SA FA R I  TA N Z A N I A

Jeg kan mærke, at det bliver en god dag,” siger vores guide 
Charles entusiastisk, da vi sætter os til rette i safaribilen.  
”Rygterne siger, at en stor flok gnuer har samlet sig nær  
Mara-floden. Hvis vi er heldige, krydser de i dag.” Han tænder 
bilen, og vi triller ud i det kølige kenyanske morgengry. Det  

er stadig halvmørkt, og træerne står som skygger mod den stadig 
lysere himmel. Overalt omkring os pusler det i krattet, og et sted 
forsvinder noget stort i natten nær hjulsporet, uden at vi kan se, 
hvad det er. 

Gradvist tager lyset til, og med ét stiger solen op over de lave 
bjerge og bader den afrikanske savanne i sit bløde, gyldne morgen-
lys. Dette er et magisk tidspunkt at være på safari. Morgenluften er 
klar, og dyrene er særligt aktive i de kølige morgentimer. Nogle  
dyr vågner til endnu en dag, mens andre går til ro efter nattens  
aktiviteter. 

ET FANTASTISK DYRELIV
Masai Mara er præcis det Afrika, man kender fra utallige tv-pro-
grammer. Det Afrika med store åbne vidder og fladtoppede akacie-
træer, der står i silhuet mod den opadgående sol. Dyrelivet er lige 
så fantastisk som på tv, og nu da lyset er blevet kraftigere, kan vi se 
dyr overalt omkring os. Nær vores firehjulstrækker er en elegant se-
kretærfugl i gang med at jage slanger i den høje vegetation. Et an-
det sted nipper et par impalaer til det dugvåde græs, og i det fjerne 
får vi øje på en elefantflok på vej mod et nærliggende vandhul. På 
himlen cirkler gribbe allerede højt på vindende på udkig efter det 
næste måltid, og i det fjerne brydes stilheden af hule løvebrøl. 

Vi følger efter lyden og finder en flok løver i færd med at fortære 
byttet fra nattens jagt. De ligger godt skjult i det høje græs et 
stykke fra vejen, men vi fornemmer tydeligt, at der bliver kæmpet 
internt i flokken om at komme til. Vi er ikke ene om at kigge løverne 
an fra afstand. På en væltet træstamme sidder mindst ti store 
hvidryggede gribbe på rad og række og venter på, at det skal blive 
deres tur til at kaste sig over resterne. Flere gribbe kommer hele ti-
den til. Deriblandt et par øregribbe, der bruger deres store kroppe 
til tilkæmpe sig de bedste pladser i flokken af ventende gribbe. 

Mens vi sidder med gribbene på den ene side af bilen og løverne 
på den anden, skratter radioen oppe foran hos vores guide. Han ud-
veksler et par ord på det lokale masai-sprog og vender sig mod os. 

”Gnuerne er ved floden nu. Jeg synes, vi skal køre ned og se, om 
der sker noget.” Vi kunne ikke være mere enige. 

VENTETID
Varmen tager hurtigt til, mens vi suser ad støvede hjulspor mod 
Mara-floden. Vi passerer en gøglerørn i et træ og en flok zebraer på 
vejen. Der begynder også at dukke flere og flere gnuer op i land-
skaberne, jo tættere vi kommer på floden, hvilket er et godt tegn. 
Måske har vi heldet med os i dag. Nede ved floden er gnuerne gan-
ske rigtigt begyndt at bevæge sig mod floden. Det er svært at over-
skue, hvor stor flokken er. Men adskillige hundrede, hvis ikke flere, 
gnuer bevæger sig frem og tilbage langs bredden et par gange, in-
den de søger ned mod en stor sandbanke ved vandet. Stemningen 
er anspændt, og det hjælper nok heller ikke på modet, at floden er 
fyldt med kadavere af døde gnuer fra de seneste flodkrydsninger. 
Eller at nogle af verdens største krokodiller lydløst glider gennem 
vandskorpen med retning mod gnuerne. 

"
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ET STED AT SOVE
andBeyonds Kitchwa Tembo er en fantastisk lodge bestående af over-
dådige permanente luksustelte på et privat game reserve på kanten af 
Masai Mara. Servicen er i verdensklasse og beliggenheden bliver bare 
ikke bedre. Det er Hollywood enig i, og den berømte afslutningsscene fra 
storfilmen Out of Africa med Robert Redford og Meryl Streep blev filmet 
på bjergsiden bag lodgen. 
I Tanzania findes også adskillige pragtfulde safarilodges. Men da dyrenes 
vandring er uforudsigelig og dækker et stort område, kan det væres 
svært at forudse, hvilken lodge der ligger bedst på forskellige tidspunk-
ter af året. Heldigvis findes der semi-permanente teltlodges, der flytter 
rundt med dyreflokkene, så du altid er det helt rigtige sted på det helt 
rigtige tidspunkt. Den ultimative af disse teltlejre er andBeyonds Seren-
geti Under Canvas. www.andbeyond.com

Gnuerne er helt tydeligt bevidste om faren. De tripper lidt frem 
og tilbage. Går ned til vandet og kigger sig omkring, hvorefter de 
løber et par meter tilbage. Nogle drikker. Men ingen synes at turde 
tage det første spring. Flere gnuer kommer hele tiden til og skubber 
på bagfra til flodbredden er helt fyldt med gnuer. Støv hvirvles op 
fra de mange hove og fylder luften. Men ingen tager springet. 

Stemningen er nu nærmest elektrisk. Heden er intens, og nervø-
siteten hænger tykt i luften. Måske er det dette, der smitter af på to 
store flodheste, der ryger i totterne på hinanden få meter fra vores 
åbne jeep. Med forbavsende adræthed kaster den ene sig frem med 
åben mund og blottede hænder og rammer den anden med en 
voldsom kraft. Den angrebne flodhest er dog ikke sådan at slå ud. 
Han holder stand, og med munden på vid gab jager han udfordre-
ren væk.   

Dernæst falder der nærmest en form for ro over sceneriet. Gnu-
erne står stille på bredden overfor os og tripper på stedet. Krokodil-
lerne ligger helt stille og venter, og selv flodhesten synes at føle sig 
sikker i rollen som dominerende han i denne del af floden. Vi kan 
ikke gøre andet end at vente og se, hvad der sker. 

EN UENDELIG VANDRING
Flodkrydsningerne er måske nok det, de fleste forbinder med den 
store migration. Men de er faktisk kun en forsvindende lille del af en 
årlig cyklus, hvor dyreflokke på over en million gnuer, zebraer, ga-
zeller og antiloper bevæger sig rundt i en cirka 800 kilometer lang 
cirkel på grænsen mellem Kenya og Tanzania. Den præcise rute va-
rierer år for år. Det samme gør timingen, der styres af regnmønste-
ret det pågældende år. 

Men typisk samler dyrene sig omkring december i Ndutu i den 
sydlige del af Serengeti, hvor de nyder godt af den friske græs og 
regntidens overflod. Det er ideale forhold til at kælve, og i februar 
bliver en halv million gnukalve født inden for få uger. Dette lokker 
løver, leoparder, geparder, hyæner og andre rovdyr, der øjner chan-
cerne for et let måltid, til fra nær og fjern. Tørtiden sætter ind i maj, 
og græsset begynder at tørre ud. Dette er tegn til flokken om at 
bryde op og begive sig nordpå. Ofte deler de sig i flere grupper, 
hvoraf nogle tager en vestlig rute via Victoriasøen, mens andre sø-
ger nordpå forbi Lobo. Zebraerne danner fortrop og spiser de lange 
græsstrå, hvilket blotter det korte græs, der er gnuernes foretrukne 
føde. Under vandringen nordpå parrer gnuerne sig og sikrer derved 
næste års generation. 

Omkring juni eller juli krydser dyreflokkene de store floder Mara 
og Grumeti og bevæger sig ind i Kenya. De næste måneder græsser 
de i Masai Mara, hvor de spreder sig ud over de store græssletter. 
Her bliver de til omkring midt oktober, hvor duften af regn mod syd 
får dyrene til at samle sig igen og sætte kurs tilbage mod Tanzania. 
På vejen krydser de floderne endnu engang, inden de atter når 
Ndutus græssavanne, og det hele kan starte forfra. 

TIDERNE SKIFTER
Det er let at få det indtryk, at generation efter generation af gnuer 
har vandret i forfædrenes fodspor siden tidernes morgen. Men fak-
tisk er migrationen, som vi kender den i dag, et relativt nyt fæno-
men. Bestanden af gnuer i denne del af Afrika har varieret meget. I 
1891 dræbte et udbrud af kvægpest næsten 90 procent af områ-
dets kvæg og gnuer. Langsomt kom gnu-bestanden sig over de 
kommende årtier. Men i 1920erne regner man med, at kun omkring 

MAD OG DRIKKE
Opholdet på en safarilodge kommer med helpension, og på de bedste 
lodges er måltiderne en stor del af oplevelsen. Drikkevarer ad libitum er 
nogle gange inkluderet i prisen. Andre gange betaler man separat for 
det, man drikker. 
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120.000 gnuer levede i området. Dette ændrede sig dog efter An-
den Verdenskrig, hvor bestanden af gnuer eksploderede fra om-
kring 250.000 til omkring 1,3 millioner.

Før 1960erne kom de fleste gnuer i Masai Mara fra en helt anden 
bestand omkring Loita Plains. Kun i ualmindeligt tørre år, kom 
gnuer vandrende til Masai Mara fra Serengeti i Tanzania. Men den 
voksende gnubestand i Tanzania fik med tiden sværere ved af finde 
føde i Serengeti i tørtiden. Derfor begyndte de i større og større an-
tal at følge regnen nordpå mod Masai Maras frodige græsgange, 
hvilket blev startskuddet til migrationen. Det er sandsynligt, at der 
aldrig har været så mange gnuer i Kenya og Tanzania som nu, og 
uden migrationen ville dette økosystem næppe kunne bære så 
store mængder af dyr. 

KAOS
Vi har siddet længe og kigget på dyrene, da Charles bryder stilhe-
den. ”Det kræver bare, at der er én, der tager springet. Så følger re-
sten ukritisk efter.” Flere gnuer har forsøgt at tage mod til sig, men 
hver gang de nærmer sig vandet, skynder de sig et par skridt til-
bage igen. Pludselig sker det. En af gnuerne tager et langt spring 
ned i vandet og begynder at svømme mod den modsatte bred. Det 

er tegn til, at de andre skal følge efter, og få sekunder senere er flo-
den fyldt med dyr. 

Den første gnu når sikkert over på den anden side og kæmper 
sig i land. Men bredden er fyldt med store kampesten, der skal for-
ceres, og derefter venter en stejl skrant. Bag gnuen presser flokken 
på, og det er ikke muligt at vende om eller ændre kurs. Så den må 
kæmpe sig i land så godt den kan. Flere dyr når over, og et rent 
kaos begynder at udspille sig ved bredden. Bølge efter bølge af for-
tvivlede gnuer forsøger at få fodfæste på bredden, mens presset 
bagfra hele tiden vokser. Nogle bliver trampet ned under vandet. 
Andre vælter ned ad skrænten og falder i vandet igen, og rigtig 
mange er fanget, hvor de ikke kan bunde. Det er alles kamp mod 
alle om overlevelse, og gnuerne forsøger desperat at kæmpe sig 
ind mod bredden og væk fra det dybe vand. Pludselig melder en 
flok zebraer og topier deres ankomst og kaster sig ud i mylderet 
mellem gnuerne. 

Dette kaos er præcis, hvad de store krokodiller har ventet på, og 
nu nærmer de sig strømmen af gnuer fra alle sider. Med en længde 
på op til fem meter og en vægt på den gode side af et halvt ton er 
krokodillerne i Mara-floden blandt verdens største. En efter en bli-
ver gnuer trukket ned under vandet af krokodillerne. Nogle und-



VÆRD AT VIDE
De fleste forbinder den store migration med flodkrydsningerne. Men det er 
mindst lige så fantastisk at opleve gnuerne kælve i det sydlige Serengeti i  
februar og marts. Medbring en god kikkert, en kraftig zoom, en fleezetrøje til  
de tidlige morgentimer og praktisk tøj i naturlige nuancer. Skarpe, unaturlige 
farver kan skræmme dyrene. 

Kan opleves i Masai 
Mara i Kenya og Seren-
geti i Tanzania. I Kenya er 
den mest direkte rute at 
flyve fra Danmark til 
Nairobis internationale 
lufthavn og så fortsætte 
med et lille bushfly fra den 
nærliggende Wilson Airport 
til Masai Mara. Flyene flyver 
lavt, så der er masser at kigge på undervejs. I Tanzania går der 
bushfly fra eksempelvis Arusha, Kilimanjaro og Dar Es Salaam til 
Serengeti. Disse ture tager mellem en og to timer alt efter, hvor 
du flyver fra.  

DEN STORE MIGRATION

 KENYA 

TANZANIA

PRISER
En god safari er ikke billig. Slet ikke i Masai Mara og Serengeti, der er blandt 
de ypperligste og dyreste safaridestinationer i Afrika. Derudover stiger priser-
ne på lodgene betydeligt i de perioder, hvor dyreflokkene er i området. Typisk 
inkluderer prisen på lodgen både ophold, helpension, to daglige safarikørsler 
og til tider også drikkevarer. Drikkepenge kommer udover, og det kan også 
løbe op på de bedste lodges. Park fees løber også hurtigt op. I Masai Mara er 
det 80 amerikanske dollar pr. person pr. påbegyndte døgn. Der findes natur-
ligvis billigere alternativer til de luksuriøse safarilodges. Adskillige rejsebu-
reauer arrangerer guidede rundrejser i Kenya og Tanzania med besøg i Masai 
Mara og Serengeti.  
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slipper mirakuløst. Mens andre aldrig når over floden. For dem slut-
ter vandringen her i et inferno af støv, vand og frygt.

MORGENKAFFE PÅ SAVANNEN
Efter omkring en halv time tynder det ud i flokken af dyr, og da de 
sidste gnuer er kommet over floden, falder der ro på. Krokodillerne 
har travlt med at æde deres bytte, og de overlevende gnuer skyn-
der sig videre mod Tanzania og duften af regn i det fjerne. Vi deri-
mod sætter kursen tilbage mod lodgen. Men inden vi kommer så 
langt, gør Charles holdt under et smukt, fladtoppet akacietræ, der 
står majestætisk alene på savannen. Fra gemmerne finder han frisk-
bagte muffins, frugt, kaffe og en køletaske fyldt med kolde drikke 
frem. Stemningen er helt euforisk ovenpå dagens oplevelser, og 
kaffen smager bare bedre, når den nydes i den lune kenyanske for-
middagssol midt på savannen. 

Vi triller det sidste stykke tilbage mod lodgen. På vejen overra-
sker vi en sjakal, der snuser rundt i det høje græs langs vejen. Vi 
kommer også helt tæt på en ellekrage, der går på vingerne i en eks-
plosion af farver, og et sted spankulerer en struds rundt få meter fra 
hjulsporet. Trods varmen er taget til nu, er der stadig aktivitet på 
Masai Maras sletter. Men mange dyr søger mod skygge, når solen 
står højt på himlen, og vi har planer om at gøre det samme. 

EN UVENTET GÆST I POOLEN
Tilbage på lodgen Kitchwa Tembo bliver vi modtaget med kølige 
drinks og store smil. Det er varmt nu, og de næste timer står på af-

slapning, mens middagsheden er på sit højeste. Inden længe vil 
frokosten blive serveret på restaurantens terrasse. Men først kan vi 
lige nå et dyp i poolen. Vi henter vores badetøj i vores enorme safa-
ritelt og skynder os ned til poolen. Blot for at opdage, at vi ikke er 
de eneste, der har fået den idé. I den lave ende af bassinet ligger et 
vortesvin og køler af med største selvfølgelighed. Den værdiger os 
ikke et blik og synes først at være fuldstændig ligeglad med os. 
Først da vi er helt tæt på, trækker den sig modvilligt op af det kø-
lige vand og forsvinder mellem buskene. 

Selvom vores safarilejr er indhegnet, holder det ikke alle dyr ude. 
Den anden dag stjal en flok aber brødkurven fra nabobordet, mens 
vi sad og spiste, og det er næppe for sjov, at vi bliver eskorteret til 
og fra vores telt efter mørkets frembrud. Der er dog ikke andre dyr 
at se lige nu omkring poolen, så vi lader os glide ned i det klare 
vand. Fra poolen har vi udsigt over savannen, og da vi ligger der og 
slapper af, får vi øje på et næsehorn i det fjerne. 

Sådan går timerne hurtigt, og inden vi ved af det, bliver safaribi-
len kørt frem igen som tegn på, at det er tid til eftermiddagens sa-
farikørsel. Charles møder os ved bilen med et stort smil. ”Sikke en 
formiddag! Den bliver nok svær at overgå,” griner han. ”Men vi kan 
prøve. Er der noget særligt, I kunne tænke jer, at vi kigger efter her 
til eftermiddag?” Jeg er ikke i tvivl: ”Geparder. Jeg har aldrig set en 
gepard i fri natur,” siger jeg. Charles lyser op: ”Alletiders. Jeg kender 
et rigtig godt sted.” Vi sætter os til rette i bilen og triller ned ad den 
støvede jordvej gennem porten og ud på Masai Maras endeløse 
græssletter. 



Husk, du kan  
blive venner med  
Rejsemagasinet  

Vagabond
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