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Far og søn på Tanna.

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

Globetrotter: Store dele af verden er stadig omfattet af rejserestriktioner, men her får du alligevel muligheden  
for at drømme sig langt væk. Globetrotteren Jakob Øster kom nemlig i 2019 i mål med sit 30-årige projekt om at besøge 

samtlige af verdens lande, og det har han brugt coronatiden på at skrive en bog om. Her er hans fem favorit-lande  
på de følgende sider.

Verdens bedste 
rejselande
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Oplevelser 
lige om 
hjørnet

Corona plager stadig rundt om i verden. Men 
længes du for alvor væk til fjerne, eksotiske 

lande, så er der håb. 

AF KLARA HEGNET, KLARA@WUNDERKIND.DK

Pandemien har hærget 
hele verden. Og den er 
desværre ikke slut end-
nu. Så på rejsefronten er 
alt stadig ikke ved det 

gamle.  
På Udenrigsministeriets hjem-

meside er langt de fleste ‘unødven-
dige rejser’ udenfor Europa frarå-
det. Der er tale om en anbefaling, 
så der er reelle muligheder for dem, 
som er vaccineret, og som igen har 
lyst til at opleve fjerne egne af vo-
res jord.

Det er meget forskelligt, hvor godt 
der lokalt er styr på smitten. Også 
hvordan man håndterer turister i for-
hold til restriktioner etc.

Her er tre eksempler på eksotiske 
rejsedestinationer, der lige nu er mu-
lige eller bliver det snart – uden alt 
for meget postyr.

Maldiverne
Maldiverne i Sydasien byder på tur-
kisblåt vand og kridhvide sandstran-
de – helt uden karantæne. Hvis du 
er er færdig vaccineret med en god-
kendt vaccine og har taget en negativ 
PCR-test 72 timer før afrejse, kan du 
frit rejse ind i landet, der byder på et 
luksuriøst paradis for dem, der elsker 
sol og strand. Vær dog opmærksom 
på, at reglerne kan være anderledes, 
hvis man vil rejse rundt på de for-
skellige øer. 

Thailand
Thailand er én af danskernes fore-
trukne rejsedestinationer, dog kræ-
ver det syv dages karantæne lige nu, 
hvis man vil besøge det smukke Syd-
østasiatiske land. 

Men måske er der håb forude: 
»Selvom man er færdigvaccineret, 

er det lidt omstændigt at rejse til Thai-
land lige pt., da man skal testes flere 
gange og være i karantæne på Phuket. 
Vi følger dog udviklingen tæt og for-
venter, at tingene ændrer sig frem 
mod, at vi har de første rejser med af-
gang medio december,« siger Sofie 
Lund, kommunikationschef for Spies 
A/S & Sunclass Airlines.

Florida
Den solrige amerikanske stat er fyldt 
med oplevelser. Disney World i Or-
lando, shopping i Miami Beach og 
solbadning på stranden i Key West. 
I mere end 18 måneder har USA væ-
ret lukket for danske turister, men 
fra november af kan rejsende og tu-
rister fra EU og Storbritannien igen 
komme ind i USA. Der vil dog væ-
re krav om, at indrejsende er fuldt 
vaccinerede og har papirerne i or-
den. 

Hold dig orienteret på Udenrigsmini-
steriet hjemmeside for yderligere op-
lysninger. 

Jakob Øster blev i 2019 efter 
30 års rejser den yngste 

dansker, der havde besøgt 
alle verdens lande og 

kontinenter - en bedrift kun 
godt 200 mennesker på 

verdensplan havde gennem-
ført før ham. Sideløbende 
havde han fuldtidsarbejde 

og stiftede familie, som han 
efterfølgende havde med på 

mange af sine rejser. I alt har 
han opholdt sig 5,5 år uden 
for Danmark og har tilbage-

lagt mere end 225.000 
kilometer med overflade-
transport – dvs. uden at 
flyve. Undervejs har han 

løbende skrevet rejseartikler 
blandt andet for Berlingske.

Bogen ’Gennem alle verdens 
lande’ er en samling beret-

ninger, der kan læses 
uafhængigt af hinanden. 

Kom blandt meget andet tæt 
på Sydafrikas glubske 

hvidhajer, Omans kæmpe-
skildpadder og Rwandas 

majestætiske bjerggorillaer. 
Og læs hvordan det lykkedes 
Jakob Øster at overvære tre 

af verdens mest sjældne 
ceremonier: En satanistisk 

syvårs ceremoni hos et 
hemmeligt broderskab i 

Elfenbenskysten, en ulovlig 
stavkampsceremoni i 

Etiopiens Omo-dal og en 
årsfest i DR Congo med de 
såkaldte Sapeurs - sky og 
velklædte levemænd fra 

slummen. 

De mere personlige fortæl-
linger omfatter blandt andet 
en tilbageholdelse i Guinea, 
en dødsulykke i Venezuela 
og et besøg i et korrupt og 

kokainproducerende 
fængsel i Bolivia. Mange af 

beretningerne suppleres 
med faktabokse så du selv - 

hvis du har lyst - har 
mulighed for at kopiere  

den beskrevne rejse. 

Udkommer 7.10 på  
forlaget Turbine.

FAKTA  
om forfatteren 
og om bogen:

Madagaskar
Madagaskar er verdens fjerde stør-
ste ø og ligger ud for det afrikanske 
fastland ud for Mozambique. Den 
afsides beliggenhed, den udfordren-
de infrastruktur og de relativt få fly-
forbindelser gør at Madagaskar ik-
ke får særligt mange besøgende. 
Men når man først er nået frem, ven-
ter der et økosystem som ikke findes 
andre steder. Her er et væld af sær-
egne lemurer – fra den lillebitte pyg-
mæmuselemur der vejer ned til 40 
gram op til den store og træklatren-
de indri der kan veje knap 10 kilo. 
Derudover kan du møde andre ek-
sotiske dyr som Parsons kamæleo-
ner, blå silkegøg, den sataniske gek-
ko, langhalsede girafbiller og bør-
stesvin. Landet byder også på orki-
de-marker hvor en stor del af ver-
dens vanilje dyrkes og på adskillige 
endemiske sorter af kæmpebaobab-
træer.

Ophold: Man kan bo på glimrende 
hoteller med svømmepøl for under 
200 kr. for et værelse og spise 
franskinspirerede retter som ’Zebu’ 
(oksebøf) med foie gras og vaniljesovs 
for kun ca. 35 kr. Især anbefales 
junglecampen Feon’ny Ala i Andasibe 
National Park.

Cuba
I Cuba er det som om tiden har stå-
et stille. Funklende, gamle amerika-
nerbiler fra 1950erne flyder rundt i 
hovedstaden Havanas gader forbi 
forfaldne kolonistilsbygninger med 
frønnede døre og afskallende maling. 
Havana er enhver rejsefotografs 
drømmedestination og når man an-
kommer, føles det som om man går 
rundt i en gigantisk filmkulisse. I ho-
vedstaden kan du også besøge krigs-
museet og Finca Vigia – forfatteren 
Ernest Hemingways mangeårige cu-
banske sommerresidens. Eller du kan 
gå rundt at se de imponerende væg-
malerier med revolutionstemaer. 
Hvis man taler spansk, er det desuden 
relativt let at tage lokalbusser på spar-
somt trafikerede veje til smukke by-
er som Viñales og Trinidad. I mange 
af disse byer kan man leje mountain-
bikes og køre rundt at se på tobaks-
marker eller anden fascinerende na-
tur.

Ophold: I Cuba kan du bo på lejede 
værelser hjemme hos cubanske 
familier i de såkaldte Casa Particula-
res. Her kan man lære meget om 
lokale forhold og ofte tilbyder 
familierne at man kan købe dejlige 
måltider af gode, lokale råvarer. Miami Beach i Florida. Foto: Shutterstock

Vanuatu

Argentina

Sri Lanka
Sri Lanka udmærker sig ved at have 
utroligt mange forskelligartede byer 
og seværdigheder indenfor oversku-
elige afstande. På sydkysten ligger 
nogle af verdens smukkeste strande 
og langs kysterne kan du se fiskere 
der sidder på trækors og fisker på 
traditionel vis. Eller du kan tage en 
båd ud for at se blåhvaler. Østpå kan 
du tage på safari i Yala nationalpar-
ken der byder på blandt andet leo-
parder, elefanter og vilde blå påfug-
le. Og i højlandet som ligger blot et 
par timers kørsel væk kan du besøge 
byen Ella, der ligger smukt omgivet 
af teplantager. Endelig kan du vestpå 
i landet besøge Pinnawala Elefant-
børnehjemmet. Her tager man sig af 
efterladte, forældreløse skovelefanter 
og stedet huser i dag omtrent hun-
drede elefanter, som udgør verdens 
største elefantflok i fangenskab. 

Ophold: Prisniveauet i Sri Lanka er 
generelt lavt – og en hel familie kan 
bo på udmærkede hoteller for i alt 
under 250 kr. pr. nat.

Kamelæon der med sin lange tunge lige har fanget en græshoppe.

Et atypisk møde i junglen.

Farvede huse i La Boca i Buenos Aires.

Den røde vari er en af de kritisk truede lemur-arter.

 Stemningsbillede fra Cubas hovedstad.

Vanuatu er et eksotisk ø-rige belig-
gende i Stillehavet. Kannibalisme 
menes at have fundet sted på for-
skellige af landets øer angiveligt helt 
op til år 1969 på øen Malekula. Øen 
Pentecost er kendt for at de indfød-
te som en manddomsprøve hopper 
ud fra et 20-30 meter højt hjemme-
bygget trætårn med et hjemmeflet-
tet tov af lianer og trærødder bundet 
om anklerne. Og øen Tanna er be-
rømt for sine traditionelle stamme-
folk. En af disse er Yakel-stammen 
der dyrker cannabis i deres køkken-
haver og hvor mændene kun er 

iklædt namba-penisdækken. Der-
udover er Tanna kendt for vulkanen 
Mount Yasur som efter sigende er 
’verdens lettest tilgængelige aktive 
vulkan’. Når mørket er faldet på, kan 
man fra vulkanens kraterkant se den 
sende ildrøde såkaldte lavabomber 
højt til vejrs.

Ophold: Mange steder i Vanuatu kan 
man overnatte i såkaldte træhuse. 
Enten højt oppe på en platform 
bygget rundt om træets stamme. Eller 
få meter over jorden i et hus konstru-
eret inde i Banyan-træets hule rodnet.

Argentina er et godt bud på et land, 
der har det hele. Her er gauchos 
(cowboys) på pampassen og byer 
med hyggelige restauranter der ser-
verer bøffer og god rødvin. I hoved-
staden kan du sammen med overor-
dentligt passionerede tilskuere se 
fodbold på ’La Bombonera’ – ’cho-
koladeæsken’ – som Boca Juniors 
hjemmebane hedder. Og i det nær-
liggende San Telmo kvarter kan du 
være heldig at se gadetango. Læn-
gere sydpå kan du se hvaler og sølø-

ver ved Peninsular Valdez, vandre i 
nationalparken Los Glaciares, se den 
enorme Perito Moreno gletsjer og til 
sidst sætte kursen mod Ildlandet hvor 
du kan være heldig at se rodeo. Ve-
jene er gode og hvis du ikke selv øn-
sker at leje bil er den offentlige trans-
port velfungerende.

Ophold: Landet byder på et stort 
overnatningsudvalg lige fra hyggelige 
hostels med køjesenge til airbnb og 
fancy hoteller


