
1 Centralafrikanske Republik (CAR)
Der har længe været kampe i landet mellem
forskellige grupperinger, og der er en udbredt
tilstedeværelse af FN-soldater. Rejser til hele
landet har i en lang periode været frarådet.
Landet er et af verdens mest korrupte lande, og
korruptionen er beskrevet i Mads Brüggers
film ”Ambassadøren” fra 2011. Der er ikke
mange turistattraktioner i hovedstaden, Ban-
gui, men i den sydligste del af landet ligger
Dzanga-Sangha Special Reserve, som er en af
verdens mest isolerede dyreparker. Hvis man
ellers tør tage dertil, kan man her få såvel lav-
landsgorillaer som skovelefanter helt for sig
selv.

Mit besøg i landet: 
Jeg fløj til Bangui fra Brazzaville i Republik-

ken Congo. Jeg boede på Hotel Ledger Plaza,
der havde armerede vagter og undersøgte alle
ankommende biler med metaldetektorer. Jeg
prajede en taxa på gaden og brugte en dag på at
køre rundt med en flink chauffør, der hed Sesi-
gal, for at se hovedstadens attraktioner.

Antal indbyggere: 4,6 millioner.
Antal turister pr. år: 1.000.
Hvor: Ligger, som navnet antyder, inde midt i
Afrika.

2 Tuvalu
Tuvalu består af ni atoller (ringformede kora-
løer). Det ligger ude midt i Stillehavet og er
formentlig verdens sværest tilgængelige land.
De eneste flyforbindelser til hovedøen Funafuti
er tre propelfly om ugen fra Fiji og et fra Kiri-
bati. Landets landingsbane optager en stor del
af hovedøen. Om dagen spilles der ofte volley-
ball eller fodbold på den. Om natten ruller
mange deres sivmåtter ud og sover direkte
ovenpå banens asfalt, fordi der dér er køligere
end hjemme i folks huse. Der holdes ofte fester
i åbne såkaldte maneaber (forsamlingshuse), og
her er det ikke unormalt at møde landets mini-
stre. Landets højeste punkt er blot fem meter
over havets overflade, og det er dermed et af de
lande, der er i størst fare for at forsvinde. En af
landets vigtigste indkomstkilder er salg af
domænenavnet .tv. Lufthavnskoden for landets
internationale lufthavn er ”FUN”.

Mit besøg i landet: Jeg fløj fra Suva i Fiji til
Funafuti og returnerede med det næste fly tre
dage senere. Jeg var heldig at møde en dame på
flyet på vej dertil, der inviterede mig til en
lokal festival i forsamlingshuset. Her blev ser-
veret helstegt pattegris og opført mange lokale
kulturelle danse.

Antal indbyggere: 11.000.
Antal turister pr. år: 800.
Hvor: I Stillehavet – tre timers flyvning nord
for Fiji.

3 Libyen
Siden Gaddafis fald har der været borgerkrig i
Libyen. Der er kampe flere steder i landet.
Hovedstaden, Tripoli, er den mest sikre del, men
selv her kæmper militser om magten. Landet
udsteder ikke turistvisa, så den eneste måde at
komme ind er ved at skaffe sig et forretningsvi-
sum. Tripoli-baserede Sherwes Travel hjælper de
få vovehalse, der tør rejse ind i landet, hermed.
Landets internationale lufthavn har længe været
lukket, så de få fly ind og ud benytter den mili-
tære Mitiga Lufthavn. 

Attraktionerne tæller blandt andet Martyr-
pladsen og Gaddafis bombede palads, hvor der
nu oven på ruinerne er opført en flygtningelejr. I
basaren i den gamle by sælges helt åbenlyst kryb-
skyttetrofæer som leopardskind og udstoppede
girafhoveder. Et par timers kørsel vest for Tripoli
ligger oldtidsbyen Leptis Magna, grundlagt af
fønikerne.

Mit besøg i landet: Jeg fik visum til Libyen i
Tunis og fløj derfra med selskabet Libyan Wings
til Tripoli. Kun Libyan Wings og Turkish Airlines
flyver til Libyen. Ved ankomst var jeg meget tæt
på at blive deporteret, da de grundet mit med-
bragte kamera troede, jeg var spion eller journa-
list frem for forretningsrejsende. Sherwes Travel
skaffede guide og chauffør, der kunne tage mig
rundt i hovedstaden.

Antal indbyggere: 6,3 millioner.
Antal turister pr. år: 200.
Hvor: I det nordlige Afrika mellem Tunesien og
Egypten.

4 Nauru
Omtales ofte som ”Verdens mindst besøgte land”,
men har nu mistet titlen grundet forholdene i
Yemen. Ligger ekstremt afsides med kun få
ugentlige flyvninger til få andre lande. Når der
ikke ankommer eller letter fly, åbnes landingsba-
nen, så den kan fungere som offentlig vej. Både
landets få hoteller og immigrationsmyndigheder
er kendt for ikke at svare, så det er særdeles
svært at arrangere ophold og visum. Et af spørgs-
målene på visumansøgningen er: ”Er du nogen-
sinde blevet idømt dødsstraf uden at være blevet
benådet?” Nauru var tidligere i en kort periode
verdens rigeste land pr. indbygger grundet den
høje forekomst af naturligt fosfat på øen. Fosfat,
som angiveligt opstod som følge af en kemisk
reaktion mellem fuglelort og områdets koraller.
Nu er fosfatet dog sluppet op, og landet er fattigt.
Nauru har verdens højeste koncentration af over-
vægtige.

Én af Naurus største indtægtskilder kommer
fra driften af et flygtningecenter for afviste
australske asylsøgere. Man er ikke glade for jour-
nalister, der kan rapportere herfra, så derfor
koster et journalistvisum 8.000 australske dollars.
Det svarer til 160 gange prisen for et turistvisum.

Bliver ens ansøgning ikke godkendt, får man ikke
pengene tilbage.

Mit besøg i landet: I effektiv flyvetid tog det
mig 27 timer og 20 minutter at flyve fra Danmark
til Nauru. Med overnatninger og ni mellemland-
inger undervejs tog turen næsten fem døgn. Fly-
billetterne kostede i alt cirka 20.000 kr. Jeg
besøgte landet på dets uafhængighedsdag og var
heldig at overvære fejringen, inklusive en meget
speciel sportsfestival afholdt på en plads i hoved-
staden, som hedder ”Tigerens Oval”.

Antal indbyggere: 13.000.
Antal turister pr. år: 130.
Hvor: I Stillehavet fem timers flyvning nordøst
for Brisbane.

5 Yemen
Med udbredt borgerkrig i næsten hele landet er
Yemen formentlig lige nu verdens farligste land.
Efter års borgerkrig vurderes landet nu at udgøre

Her savner man ikke turister i år

Verdens fem mindst
besøgte lande

Glittede rejsemagasiner viser ofte listen over verdens mest
besøgte lande. Men hvilke lande ligger egentlig i bunden af

samme liste? To af Skandinaviens mest berejste mænd guider
dig her til de lande, stort set ingen besøger.
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OM VERDENS
MEST BEREJSTE
246 personer i verdens-
historien har besøgt alle
verdens 193 FN-lande,
heraf fire danskere. (pr
19.4.2020)

Blot to danskere (Frode
Kjems Uhre og Jakob
Øster) har besøgt både
alle verdens lande og
kontinenter.

Danske Torbjørn C. Pe-
dersen er i øjeblikket ved
at forsøge at blive den
første i verdenshistorien,
der har besøgt alle ver-
dens lande i én sam-
menhængende rejse og
helt uden brug af fly.
Han har været undervejs
i mere end seks år og
mangler p.t. omkring 20
lande. Han befinder sig
lige nu i Hongkong og
kan ikke komme videre,
før grænserne åbner ef-
ter coronakrisen.
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Nden største humanitære katastrofe i hele verden.
Landet har desuden store problemer med, at en
meget stor del af indbyggerne tygger khat det
meste af dagen. Nogle kilder angiver, at op mod
50 pct. af landets vandforbrug går til at vande
markerne med den sløvende og let euforiserende
plante.

Hovedstaden, Sana’a, er en af verdens ældste
kontinuerligt beboede byer. Den er optaget på
Unescos verdensarvsliste, og mange rejsende li-
ster bydelen som verdens smukkeste gamle by.

Mit besøg i landet: Jeg krydsede landgrænsen
fra det sydlige Oman nær landsbyen Sarfayt. Jeg
fik visum på grænsen for 100 USD, selv om der
officielt set ikke udstedes turistvisa. Jeg besøgte
kun de to byer Jadib og Hawf i den forholdsvis
sikre Al Mahrah-provins nær Oman.

Antal indbyggere: 27,6 millioner.
Antal turister pr. år: 60.
Hvor: Sydligst på Den Arabiske Halvø.N
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JAKOB ØSTER
er yngste dansker i alle
verdens lande og konti-
nenter. Rejserne har fun-
det sted over en 28-årig
periode (1991-2019),
sideløbende med at han
har fået to børn og har
haft fuldtidsarbejde. Fa-
milien har været med på
hovedparten af rejserne.
Er derved verdens måske
yngste familie- og hob-
byrejsende, der har be-
søgt alle verdens lande.
Bor i Søborg og arbejder
i it-branchen og som
freelancerejseskribent og
foredragsholder.

GUNNAR 
GARFORS
Norske Gunnar Garfors er
foreløbig den eneste i
verden, der har besøgt
alle verdens lande to
gange. Indehaver af en
Guinness rekord for hur-
tigst at rejse Jorden
rundt med rutefly via de
seks beboede kontinen-
ter på 56 timer og 56
minutter og en anden
Guinness rekord for at
besøge fem kontinenter
inden for samme døgn.
Forfatter til bogen ”198:
How I ran out of countri-
es” og bogen ”Ingen-
stad” om verdens 20
mindst besøgte lande.
Bor i Oslo og arbejder for
NRK og som foredrags-
holder.


