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P
akistan Zindaabaaaaad,« lyder det gen-
nemtrængende og med fuld volumen fra
de enorme stadionhøjttalere.

Jeg befi�nder mig på en propfyldt stadi-
ontribune i det nordlige Pakistan. Omkring mig
er synet af mine medtilskuere næsten lige så
spektakulært som det drama, der udspiller sig
ved grænsen foran os. 

Rundt om mig sidder kvinder i sarier i alle
tænkelige farvenuancer, mens ivrige børn
omkring dem vifter med det karakteristiske
grønne pakistanske fl�ag med dets hvide halv-
måne og den femtakkede stjerne. 

Samtidig ser familiernes mandlige islæt cool
ud i sine pletfrie, hvide kjortler og med deres
mørke solbriller og deres lige så mørke, tætte
overskæg, mens de opmærksomme følger slagets
gang foran dem. 

»Pakistan Zindabaaad,« svarer forsamlingen

stadionspeakeren med en entusiasme så smit-
tende, at jeg ikke kan lade være med at smile.

»Længe leve Pakistan,« betyder udsagnet. Og
grunden til, at det råbes så insisterende, er, at de
indiske tilskuere på den anden side af grænsen
lige har råbt »længe leve Indien«, og nu er der
åbenbart gået sport i, hvem der kan heppe mest
på sit eget land, og hvem som kan råbe højest.

Til taktfaste trommeslag marcherer tre paki-
stanske rangers i det samme på rad og række
frem mod den lukkede grænseport her på vores
side af grænsen. 

Med militaristisk præcision går de mere end
garderhøje grænsevagter fuldstændigt synkront
frem mod grænsen, samtidig med at de for
omtrent hvert tiende skridt løfter det ene ben så
højt, at jeg et øjeblik frygter, at deres knæ vil
ramme deres ansigter. 

Helt fremme ved porten standser de blot få

meter fra deres indiske modpart, hvorefter en
heftig nedstirrings- og råbekonkurrence straks
går i gang.

En etbenet soldat
Lidt efter hopper en etbenet soldat, som fra top
til tå er klædt i Pakistans grønne og hvide natio-
nalfarver, frem mod porten. Efter at han, som en
anden sufi�danser, længe har snurret rundt om sin
egen akse, standser også han til sidst fremme ved
porten – tilsyneladende og på magisk vis helt
uden at være blevet rundtosset. 

Her sender han fl�uks en kaskade af yderligere
eder og forbandelser i indernes retning, inden
han til sidst med en overlegenhed, som havde
han allerede vundet krigen truer dem med sin
stok.

Jeg befi�nder mig ved grænseceremonien ved
Wagah-grænsen, der adskiller Indiens og Paki-

En ceremoni med gakkede gangarter
kan være grund til at besøge Pakistans
grænseland
Cyklende jordbærsælgere, klirrende jingle-trucks og en etbenet kriger. Pakistan byder på en
speciel ceremoni, en hjertelighed af en anden verden – og et væld af andre overraskelser.
JAKOB ØSTER

Ceremoniens højt løftede ben leder tankerne hen på Monty Pythons Flying Circus. Foto: Jakob Øster
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stans Punjab-regioner. Siden 1959 har man her
holdt synkroniserede solnedgangsmilitærparader
på hver side af grænsen. 

Daglige ceremonier der afsluttes ved at græn-
seporten symbolsk åbnes og de to landes fl�ag
synkront tages ned, hvorefter den lukkes igen.
Menageriet foran mig, tænker jeg, ligner noget,
der meget vel kunne have været instrueret af den
gode John Cleese. 

I hvert fald lader vagternes opfi�ndsomme, inti-
miderende og gakkede gangarter ikke drengene
fra Monty Python’s Flying Circus meget tilbage
at ønske.

I lokalt vandland
Det er lidt af et pudsigt sammentræf, at jeg over-
hovedet befi�nder mig her ved grænsen. Et par
dage forinden har jeg tilfældigvis været i et lokalt
vandland, hvor jeg kunne slappe lidt af efter for-
inden at have tilbagelagt en lang fl�yvetur hen
over natten. 

Her faldt jeg i snak med den gæstfrie ejer
Mohamed, der – ud over lige at nå at invitere mig
på en kop te og med til sin kollegas bryllup –
kunne berette om den aparte grænseceremoni,
der fi�nder sted blot få kilometer fra vandlandet.
Og den chance synes jeg altså ikke, jeg ville lade
forpasse, og derfor befi�nder jeg mig nu her blandt
mine hjertelige, skrålende og farverige pakistan-
ske medtilskuere.

Ceremonien gennemføres hver eneste aften og
vidner om det lidt specielle forhold mellem
Indien og Pakistan. Nabolande der for det meste
lever side om side i fred og ro med en åben
grænse imellem sig, men som fra tid til anden
desværre også bekriger hinanden. 

Senest var der i 2016 militære konfrontationer
– men den aparte machoceremoni her ved græn-
sen gennemførtes altså alligevel – også dengang –
i nogenlunde fordragelighed.

Jingle trucks og jordbærsælgere
Udover grænseceremonien skal jeg naturligvis
også fi�nde ud af, hvad den nærliggende storby
har at byde på. De næste dage kører jeg derfor
primært med Uber-taxaer rundt i Lahores kaoti-
ske trafi�kale virvar. Og ingen andre steder ser
man så mange smukt udsmykkede lastbiler som
her. 

De såkaldte Jingle Trucks tilfører en helt ny
betydning til ordene ”pimp my ride.” Lastvogns-
chaufførerne udsmykker deres trucks, som var
det deres brud. Måske fordi de tilbringer mere
tid på landevejene i deres køretøjer end hjemme
hos konen. 

Vognene er rullende kunstværker med detalje-
ret udskårne blomstermønstre og kalligrafi�er.
Små, syngende klokker under kofangerne forkla-
rer, hvordan de enorme køretøjer har fået deres
kælenavn. 

Her er også cyklende jordbærsælgere. Med
kæmpestore pyramideformede jordbærbjerge på
stativer bag på deres bastante, gamle tohjulede
havelåger drøner de rundt i den tætte trafi�k. De
har følgeskab af højt lastede rickshaws og
såkaldte qingqi’er – kinesisk producerede auto-
rickshaws med bænkesæder, der vender både
fremad og bagud.

Med Uber til Lahore Fort
En Daihatsu Cuore Uber-taxa leder mig de 15
kilometer fra mit hotel i byens udkant ind til pro-
vinshovedstadens gamle bydel. Det tager 36
minutter og koster kun 16 kroner. 

Chaufføren hedder Yaseen og er 26 år og for-
tæller mig, at han læser til bogholder. Som så
mange andre unge pakistanere taler han godt
engelsk og er med sin nye mobiltelefon og sin
Uber-app godt med på teknologinoderne. Med i
den særdeles beskedne pris indgår sågar, at han
fungerer som guide og underholder med interes-
sante facts om byens seværdigheder og alle de
bygninger, vi passerer undervejs på ruten.

Hovedattraktionerne i den gamle bydel er
Lahore Fort og Badshahi-moskéen begge opført
under Mogulriget i henholdsvis det 16. og det 17.
århundrede. De ligger lige overfor hinanden, og
begge bygninger ligner i sandhed noget, der er
opført af en stormogul.

Jeg gætter på, at pladserne foran disse bygnin-
ger ville være oversvømmede med turister, havde
vi befundet os i de fl�este andre lande end i Paki-
stan, men i dag er jeg, så vidt jeg fornemmer, den
eneste udlænding, der spankulerer rundt og
tager historien i øjesyn. 
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LunT EfTERåR 
Med bus og rejseleder

Sensommer i Italien
TOScAnA 
Flot sommerrejse til det smukke 
Toscana med olivenlunde, pinjer, 
laurbærtræer, cypresser og alle 
vinmarkerne. Busrejse, hyggeligt 
hotel med halvpension, spænden-
de udflugter og dansk rejseleder er 
inkluderet.  
Rejs 3/9, 1/10, 8/10, 15/10.

9  dage. fra kr.      5.595,-

GARDASøEn
Dejlig ferie ved smukke, lune 
Gardasøen. Her er alt til en afslap-
pende ferie: klart vand, behageligt 
klima og hyggelig atmosfære. 
Busrejse, hotel m. halvpension, 
udflugter og dansk rejseleder er 
inkluderet. 
Rejs 1/10, 8/10, 15/10.

9  dage. fra kr.       5.795,-

ALSAcE 
Rejsen til Alsace er en rejse til et 
billedskønt landskab med smukke 
middelalderlandsbyer. Overalt 
smykkes byerne med blomster og 
farver. Busrejse, hotel i Strasbourg 
med morgenmad, udflugter og 
dansk rejseleder er inkluderet.    
Rejs 28/8, 4/9, 18/9.

7  dage. fra kr.    4.395,-

MOSEL 
Skøn ferie med stemning og natur 
i særklasse. Vi bor i Cochem ved 
Mosels bred. En smuk og levende 
middelalderby med masser af bu-
tikker, caféer og vinstuer. Busrejse, 
hotel, halvpension, udflugter og 
dansk rejseleder er inkluderet.   
Rejs 25/9, 9/10, 16/10.

6 dage. fra kr.     3.995,-

Blandt vinmarker

Storbyferie
PRAG
Skøn storbyferie til Prag med 
spændende oplevelser for dig, som 
kan lide at gå på opdagelse i forti-
den og nyde nutidens storbymiljø. 
Busrejse, hotel med halvpension, 
udflugter og dansk rejseleder er 
inkluderet.  Rejs 11/9, 18/9, 25/9, 
2/10, 9/10, 16/10, 23/10.

7 dage. fra kr.       4.395,-

WIEn
Dejlig storbyrejse med mange, 
spændende udflugter til Wiens 
flotte seværdigheder. Desuden tid 
til shopping og et besøg på en af 
Wiens mange ceféer. Busrejse, rej-
seleder, udflugter og centralt hotel 
med morgemad er inkluderet.  
Rejs 25/9 el. 16/10.

7 dage. fra kr.       4.995,-

Husk! Opsamling ved 48 byer  i hele Danmark
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Fortsættes E

REJSEN DERTIL

Fly: Fra København til
Lahore koster tur-retur
fra 4.000 kroner. Bedste
forbindelser er med Tur-
kish Airlines via Istanbul
eller Qatar Airways via
Doha.

Rejsetidspunkt:
Varme somre (30-40
grader) og kølige vintre
(10-25 grader). De fl�e-
ste foretrækker derfor
forår eller efterår. Det
kan regne 5-10 dage pr.
måned både forår og
sommer.

Visum:
Indrejse kræver god-
kendt e-visum. Et sådant
kræver en hotelbooking
og tager 7-10 arbejds-
dage at udstede. Ansøg
her: https://visa.na-
dra.gov.pk/e-visa/

Overnatning:
Udmærkede dobbelt-
værelser fås i Lahore for
2-300 kr. pr. nat.

Lokaltransport:
Det koster kun få kroner
at komme rundt med
Uber, taxa, rickshaws og
qingqi i Lahore. Via mit
hotel bookede jeg for
140 kroner en bil med
chauffør, der tog mig de
30 kilometer til Wagah-
grænsen og retur. 

Restaurantbesøg: 
Der er mange hyggelige
og billige lokale restau-
ranter i og omkring La-
hore. På fl�ere af dem kan
man få chicken korma
med krydrede ris, salat,
nanbrød og en 7 UP for
under 20 kroner.

OPLEVELSER
OMKRING 
LAHORE

Wagah-ceremonien: 
Afholdes dagligt på 
Wagah-grænsen nær 
Lahore. Er nu genåbnet
efter tidligere corona-
nedlukning. Der er gratis
adgang.

Lahore Fort:
Beliggende i den enorme
Hazuri Bagh-park og 
optaget på Unescos ver-
densarvsliste. Adgang
for udlændinge koster
500 rupees (20 kroner).

Badshahi-moskeen:
Pakistans tredje største
moské. Overfl�aden er 
dekoreret med røde
sandsten og marmor. 
Entréen koster 50 rupe-
es (2 kroner) pr. person
plus 10 rupees (50 øre)
for opbevaring af sko i
indgangen.



At jeg er den eneste turist betyder, at jeg får
enorm opmærksomhed fra de lokale. Ustandse-
ligt bliver jeg stoppet af smilende pakistanere,
der vil tage selfi�er sammen med mig. 

Og foran Badshahi-moskéen tager jeg selv et
billede af to smilende mænd med lange skæg,
der spiser softice. Det bliver de så beærede over,
at den ene af dem insisterer på at købe mig en is.

Med tuktuk hjem
Da jeg skal hjem, pønser jeg igen på at tage en
Uber. Men da det går op for mig, at min teleud-
byder opkræver tre gange så meget for en enkelt
megabyte data, som jeg har betalt for at komme
hele vejen herind, tænker jeg, at det nok er
smartere bare at tage en god, gammeldags auto-
rickshaw: en lille, nymalet og trehjulet maskine,
der andre steder går under navnet tuktuk. 

Chaufføren er en ældre fyr, som mest taler
urdu. Han smiler hjerteligt over hele ansigtet og
er ligesom alle hans landsmænd overordentligt
velkommende, men samtidig virker han lidt ner-
vøs for ikke at kunne fi�nde vej. Det får jeg dog
hurtigt rådet bod på, for til min nye vens udelte
begejstring fi�nder vi i vores lille udbyggede
knallert og ved hjælp af min telefons Google
Maps med offlinekort let vej hjem til mit hotel. 

»Shukria mere dost,« siger jeg til ham, da han
sætter mig af, for det har jeg lært betyder ”tak
min ven” på urdu. Han griner over hele hovedet,
rækker tommelfi�ngeren i vejret og sætter så kur-
sen tilbage mod den tætbefolkede storby.

Efter endnu et rart lokalt møde – og efter
snart ikke længere at have tal på hvor mange
venligtsindede lokale jeg har mødt – er det tid til
at sætte kursen videre mod nye eventyr. 

Det er med en følelse af vemod og et ønske
om snart at vende tilbage, at jeg forlader det far-
verige land med de nysgerrige mennesker, de
dekorerede trucks, de cyklende jordbærbjerge
og ikke mindst den helt specielle grænsecere-
moni. N

Det koster kun et par
kroner at gå til frisøren i
Lahore. Foto: Jakob
Øster

E

Manden til højre blev så glad, da jeg tog dette bil-
lede, at han insisterede på at købe mig en is. Foto:
Jakob Øster

I Lahore behøver man ikke en skolebus for at komme
i skole. Foto: Jakob Øster
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Eventyr i Jordan

Mellemøstens skatkammer. To dage i legen-
dernes Petra. Jerash har teatre og mosaik-
ker fra romersk tid. Ørkenborgene øst for 
Amman. Vi er på ørkensafari i Wadi Rum og 
kan fl yde i Det Døde Havs salte vand.
8 dage • halvpension • fra 10.990 kr.
25. sept • 9. okt • 6. nov • 19. december m.fl

Spændende kombination af to lande. I Jordan 
oplever vi Petra, Wadi Rum ørkenen og borgen 
Ajlun. I Israel ligger de bibelske steder tæt: 
Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Genezareth 
sø. Og vi besøger Masadaklippen.
12 dage • halvpension • fra 17.990 kr.
16. nov • 21. dec • 25. januar • 15. februar m.fl.

God tid i nabatæernes hovedstad Petra. 
Jeep-safari i Wadi Rum ørkenen Et bad i 
Det Døde Hav. Smuk natur i Feynan-dalen. 
Madaba med sine byzantinske mosaikker. 
Vi er i Aqaba og slutter med Amman.
12 dage • halvpension • fra 15.790 kr.
9. okt • 16. okt • 12. marts • 19. marts m.fl.

Det bedste af Jordan med smut til Damas-
kus. Oplev Umayyademoskeen og den 
gamle bydel i Damaskus. Dagene i Jordan er 
sammensat, så man får mest muligt ud af 
Petra, Jerrash og de Byzantinske mosaikker.
10 dage • halvpension • 19.990 kr.
26. april til 5. maj

Jordans højdepunkter

Jordan og Israel

Jordan rundrejse

Jordan og Damaskus

Mindre grupper
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk
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VADEHAVS CENTRET

20% rabat
for JP-abonnenter

Læs mere på
mit.jp.dk


