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De buddhistiske 
lande byder på 
gyldne templer, 
gamle klostre, 
bedelys, rødklædte 
munke og lyserøde 
nonner.

1. Taiwan

Taiwan er et ultramoderne land, der 
også byder på traditionelle buddhi-
stiske klostre, hyggelige lanternefe-
stivaler, der markerer det kinesiske 
nytår, og ofentlige varme kilder, 
hvor du kan få en sludder med de 
gæve taiwanere, der i generationer 
har nedsænket deres legemer i det 
skoldhede vand fra naturlige kilder. 
Besøg også hovedstaden Taipeis 
traditionelle nattemarkeder, og prøv 
specialiteter som stinkende tofu og 
’lille pølse i stor pølse’. Afslut dit 
ophold med at betragte skyskrabe-
ren Taipei 101, som indtil 2009 var 
verdens højeste bygning. 

Hvor: I Det Østkinesiske Hav

3. Cambodja

Cambodja byder på et særdeles lavt 
prisniveau, god mad og en imøde-
kommende lokalbefolkning. Læg 
dertil en interessant, omend tragisk, 
nyere historie og et af verdens smuk-
keste tempelkomplekser. Landet 
regeredes af De Røde Khmerers 
rædselsregime i 70erne, og helt op 
til lederen Pol Pots død i sluthalv-
femserne drev bevægelsen fortsat 
guerillakrig fra deres base i junglen. I 
dag kan man besøge torturfængslet 
S-21 eller ’Killing Fields’-massegra-
vene i hovedstaden, Phnom Penh. 
Nær byen Siem Reap ligger det 
majestætiske khmertempel Angkor 
Wat, som nogle mener er verdens 
smukkeste tempelkompleks. Nær 
Angkor-templerne indes også 
Kampong Phlok, en hel landsby 
bygget på pæle ude i Tonlé Sap-flo-
den.

Hvor: Mellem Thailand og Vietnam

4. Bhutan

Bhutan ligger som et andet 
Shangri-La helt isoleret i de smukke 
Himalaya-bjerge. Formentlig er det 
derfor, at landet har udviklet og 
fastholdt sin specielle særegenhed. 
Nationalsporten er bueskydning, 
nationalblomsten er en almindelig 
valmuesøster, og nationaldyret er 
en besynderlig gedeantilope, der 
hedder en takin. Landets hovedstad, 
Thimphu, er en af de eneste 
regeringsbyer i verden helt uden 
lysregulerede vejkryds. I byens 
eneste befærdede kryds dirigerer en 
politimand i stedet traikken med 
hænderne fra en sekskantet bås. 
Landet kaldes også ’Kongeriget i 
Skyerne’, og alle møder op på 
nationalstadion for at hylde kongen, 
når han har fødselsdag. 

Hvor: I Himalayabjergene

5. Tibet

Selv om kineserne har moderniseret 
store dele af hovedstaden, Lhasa, 
skorter det ikke på traditionelle 
buddhistiske seværdigheder i Tibet. I 
hovedstaden troner det 13 etager 
høje Potala, Vinterpaladset, hvor 
den siddende Dalai Lama boede fra 
det syvende århundrede, til 
kineserne i 1959 drev ham på flugt. 
Indenfor i paladset tænder munke 
bedelys, drikker smørte og læser op 
af aflange bønneskrifter. Nærved i 
Sera-klostret slår debatterende 
munke hårdt håndfladerne sammen 
nær deres venners hoveder, når en 
vigtig buddhistisk pointe skal 
understreges. Og frem mod 
Jokhang-klostret i byens midte 
udøver munke de specielle religiøse 
glidefald, så deres ansigt har ligget 
på hele ruten frem mod templet. 
Resten af landet byder på høje 
bjergpas med farverige bedeflag, 
som de lokale benytter yakokser 
som trækdyr for at transportere sig 
selv og deres varer op over. På 
grænsen mod Nepal ligger Mount 
Everest, og i Tibet ligger den 
nordlige Everest Base Camp, som 
grundet Tibets lidt sværere tilgæn-
gelighed besøges af langt færre 
bjergbestigere og turister end dens 
nepalesiske modpart.

Hvor: I Himalayabjergene

2. Myanmar

I Myanmar lever de buddhistiske 
traditioner i bedste velgående. 
Munke og nonner ses ofte i proces-
sion i lange rækker med deres 
indsamlingsskåle, drenge går rundt 
med store blomster i håret, kronra-
gede munke cirkulerer om gyldne 
stupaer, og nonner i lyserøde 
klædedragter sidder foran buddhi-
stiske monumenter og ryger kæmpe 
cigarer. Tempelområdet Bagan 
byder på over 2.000 velbevarede og 
smukke templer strøet ud over en 
enorm slette i Mandalay-regionen. 
Og ved Inle Lake står husene på 
pæle, og transporten foregår i 
fladbundede træbåde. Mændene 
driver stående bådene frem ved at 
sparke en lang åre bagud med deres 
ene ben. En gammel teknik, de har 
udviklet, for at de bedre kan 
navigere blandt søens mange siv og 
flydende planter.

Hvor: Mellem Indien og Thailand

Af Jakob Øster  rejseliv@berlingske.dk 

Fem af Asiens mest  
spektakulære buddhistiske lande



BIRTHE KJÆR: 
»HELLERE KULT 

END KITSCH«

Tiden er kommet til, at tiltrækning af 
udenlandsk arbejdskraft er lige så 
vigtig  for Danmark som at få stoppet 
tilstrøminingen, mener regeringen. 
Meldingen sår tvivl om de hidtidige 
udlændingestramninger, mener 
støttepartiet Dansk Folkeparti. 

Regeringen:
Udenlandsk 
arbejdskraft 
skal øverst på 
den politiske 
dagsorden
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Det tegner til et kraftigt fald i grund-

skylden for hovedstadens huse på be-

kostning af lejlighedernes skat, som 

forventes at tage et tilsvarende kraf-

tigt hop, når det nye system for bo-

ligskatter træder i kraft. I gennemsnit 

vil en københavnsk husejers grund-

skyld falde med 16.000 kr. årligt.

Det sjældent sete politiske drama om 

præsident Trumps nominerede til 

højesteret udstiller et sammenbrudt 

politisk system og en ekstraordinær 

splittelse i USA. Man står med to po-

litiske lejre, der ikke formår at tale 

sammen, og som begge på forhånd 

har låst sig fast på deres holdninger.

Husejere i 
København
kan se frem 
til lavere 
boligskat

Det politiske 
drama i USA 
udstiller et 
splittet land

POLITIJAGT LUKKEDE 
DANMARK NED
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DET BEDSTE AF ASIEN
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Business

-0,1%
C25 CAP. Lukkekurs 1.120,06 

S u p e riværksætte re n  er blevet vinbonde og investor

Tesla-stifteren kan 
køre livsværk i sænk

Biligere boligskat på 
Københavns huse

MORTEN STRUNGE ETABLEREDE SIN FØRSTE VIRKSOMHED SOM 13-ÅRIG OG HAR HAFT FULD 
FART PÅ SIDEN DA. HAN HAR NU SKIFTET TEMPO OG LOVET HUSTRUEN IKKE AT STIFTE NYE 
VIRKSOMHEDER DE FØRSTE TO ÅR. MEN HAN HAR ALTID LIGE ANTENNERNE UDE.
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M A L E N E - H E LW E G - L A R S E N
W W W - F A C E B O O K - I N S T A G R A M

Plant store

TRÆER

...og få
øjeblikkelig
forandring

• Lukker haven for ind- og udkig

• Skaber rum, dybde og karakter

• Vælg mellem 15.000 træer fra 3-12 m h

• Rådgivning og plantning med garanti

SITAS Træplanteskole, Skovvej 56, Ballerup, 44 65 05 65, sitas.dk

   

Mandag kl 18.15 / Onsdag kl. 18.15
Fredag kl 18 / Søndag kl. 12

1 række 200 kr. · 2 rækker 300 kr.

Fuld plade1000 kr.

Kontakt Thomas for information tlf. 60 86 06 06


