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5… meget  
anderledes rejsemål

Guide: FRIs rejsejournalist har været så heldig at besøge samtlige af verdens 193 FN-lande. Her giver Jakob Øster sit bud 
på hvilke fem, der skiller sig mest ud.

TEKST OG FOTO: JAKOB ØSTER, REJSER@WUNDERKIND.DK 

Saudi-Arabien
Kongeriget, som udgør det suverænt 
største land på den Arabiske Halvø, 
er på mange måder helt sit eget. Lan-
det er for eksempel det eneste i ver-
den, der lukker sine butikker helt 
under de fem daglige bønner. 
Trolddom er desuden offi-
cielt forbudt – og indtil 
for få år siden var alt, der 
havde med Harry Pot-
ter at gøre, derfor 
bandlyst overalt i lan-
det. Og det er ikke den 
eneste – for os danske-
re – sære regel, som lan-
det gennem tiderne har 
budt på. Biografer er først 
blevet tilladt indenfor de sene-
ste år. Indtil 2012 var det kun mænd, 
der havde tilladelse til at sælge lin-
geri, Og først i 2018 fik kvinder lov 
til at køre bil. Der er ingen indkomst-
skat i landet, og først i 2020 er der 
blevet indført en moms på 15 pro-
cent. Der finder fortsat offentlige 
henrettelser sted på Deera Square 
midt i hovedstaden Riyadh, hvor 
dømte syndere får hugget hovedet 
eller hænder af med sværd. 

Hvor: På den arabiske halvø.
Hvordan: Landet var indtil 
2020 kun tilgængeligt for 
forretningsrejsende, men nu er 
der åbnet for at man kan få 
elektronisk turistvisum.

Turkmenistan
Landet, der også kaldes for ‘Central-
asiens Nordkorea’, er et godt bud på 
verdens mest bizarre land. Hoved-
staden Asjgabat består stort set ude-
lukkende af høje, hvide marmorbyg-
ninger fordi landets almægtige her-
skere godt kan lide marmor og farven 
hvid. Til gengæld kan de ikke lide 

Hvor: I Centralasien nord for 
Iran.
Hvordan: Adgang kan kun ske 
som led i pakkerejse arrangeret 
af et lokalt bureau og med lokal 
guide. Visumansøgninger afvises 
ofte uden forklaring

Nordkorea
Den nordlige del af den koreanske 
halvø er kendt som ‘verdens mest 
lukkede land’, men faktisk er Kim 
Jong-uns hjemland slet ikke så van-
skeligt at besøge, hvis man ellers er 
indstillet på at købe en grupperejse 
og stringent følge landets love og ret-
ningslinjer. Reglerne tilskriver blandt 
andet at besøgende udenfor hoved-
staden Pyongyang kun må færdes i 
følgeskab med en lokalguide. For 
derved tilsikres det, at man kun ser 
de ting, som styret ønsker, at man får 
fremvist. 
Overalt i landet ses uniformerede 
vagter med enorme kasketter og rø-

de flag, der hurtigt hidser sig op, hvis 
de får blot den mindste mistanke om, 
at man foretager sig noget utilsigtet. 
Desuden er aflytning af turisthotel-
ler efter sigende et almindeligt fæ-
nomen. Landets økonomi er baseret 
på den stalinistiske model, og staten 
kontrollerer næsten al aktivitet.

Hvor: På den koreanske halvø 
mellem Sydkorea og Kina
Hvordan: Besøg kan kun ske 
som led i en grupperejse med 
lokale guider. Bemærk, at det 
ikke er tilladt at medbringe 
kameraer med kraftig zoom eller 
satellittelefoner.

sort, så dem der kører i en mørk bil, 
kan risikere at få den inddraget. I par-
ker og på pladser overalt i hovedsta-
den ses talrige forgyldte statuer af 
landets ledere. Vil man lære mere om 
disse verdensmænd, er det muligt at 
besøge et imposant og forgyldt præ-
sidentmuseum i tre etager. Flere gan-
ge om dagen lukkes veje i hovedsta-

den for almindelig trafik. så præsi-
denten kan komme uforstyrret til og 
fra arbejde. Dertil kommer. at det er 
lovpligtigt for alle hovedstadens ta-
xaer at fremvise et billede af præsi-
denten over instrumentbrættet. Her 
poserer landets hersker på en racehest 
iklædt hvidt tøj og hvid pelshue, mens 
han holder en hvid hund i favnen.
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Eritrea
Eritrea er en af Afrikas meget få tid-
ligere, italienske kolonier. Landet 
ligger afsondret mellem Etiopien og 
Sudan og har i årtier været i varie-
rende grader af konflikt med dets 
naboer. De deraf følgende ofte luk-
kede grænser gør ikke landet lettere 
at få adgang til. At ankomme til 

Hvor: På Afrikas Horn nord for 
Etiopien.
Hvordan: Visum fås – hvis man 
er heldig – enten på ambassaden 
i Stockholm eller som visum on 
arrival i Asmara. Ansøgninger 
afvises ofte uden forklaring.

Ækvatorialguinea
Ækvatorialguinea er notorisk beryg-
tet for at være et af verdens allersvæ-
reste lande at få adgang til. Næsten 
alle, der overkommer denne udfor-
dring, ankommer til hovedstaden 
Malabo – beliggende på øen Bioko i 
Bonnybugten. Og her er det med 
fluks at finde den spanske parlør 
frem, for landet har som det eneste 
på hele det afrikanske kontinent væ-
ret spansk koloni.
I mere end 40 år har præsident Obi-
ang med hård hånd ledet landet. Den 
lange periode gør ham til verdens 
længst regerende præsident nogen-
sinde. Landet rangerer som et af de 
værste i forhold til at overholde men-
neskerettighederne og som et af de 
mest korrupte.

Det kommer blandt andet til udtryk 
på byens markeder og restauranter, 
hvor der helt åbenlyst sælges og ser-
veres truede dyrearter som skældyr, 
aber, hulepindsvin og havskildpadde.

Hvor: I Centralafrika. Landet 
består af en fastlandsdel syd for 
Cameroun og øen Bioko vest for 
Cameroun. 
Hvordan: Visum er meget 
vanskeligt at få. Prøv lykken på 
ambassaden i London, Berlin 
eller Madrid.

Eritrea føles lidt som at rejse tilbage 
i tiden og lande midt i en Fellini-film. 
Her er arkitektur i italiensk art deco-
stil, caféer med gammeldags espres-
somaskiner på størrelse med kum-
mefrysere og en sportshal med ver-
dens ældste stadig fungerende bow-
lingbane.
Lidt uden for byen ligger en såkaldt 

‘kampvogns-kirkegård’ som byder 
på alskens rustende militært isen-
kram. Her kræver et besøg, at man 
forinden har skaffet en særlig ad-
gangstilladelse. Kommunikations-
mæssigt er landet et godt bud på 
verdens mest afskårne, og det er næ-
sten umuligt at få adgang til inter-
nettet.

Hvad vælger du, når den står på ferie? Eksotisk vinterferie 
under palmerne eller sommerferie under sydens sol? 
Sæt kryds i din feriekalender allerede nu og klik ind på TUI.dk, 
hvor din næste rejse venter på at blive valgt af dig.

Bestil direkte fly til varmen på TUI.dk eller ring på 70 10 10 50

Du kan f.eks. vælge at tage direkte til hvide sandstrande i 
Mexico, Thailand eller Egypten denne vinter. Og til sommer 
kan du f.eks. vælge en rejse til en af de græske øer eller 
feriefavoritten Mallorca. Valget er dit - hvad vælger du?

Valget
er dit!

TUI.dk


