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Vietnam - nordligste del

Vietnam er ca. 8 gange så 
stort som Danmark og 
har et befolkningstal på 
92 mio. Det er et meget 
langstrakt land med over 
2300 km. fra nord til syd. 
Det er længere end fra 
København til Napoli.
Tidsforskel: 6 timer.









De smalle gader var tæt pakket med unge 
mennesker, som sad ved lave borde og spiste 
aftensmad.





Der må kun være to børn i hver familie i Vietnam. Hvis 
dette overskrides, mister man sine privilegier til 
uddannelse m.v.



En tre kilometer 
lang mur med 
keramikdekoratio
ner var placeret 
langs motorvejen, 
som førte gennem 
byen. Den er lavet 
af kunstnere fra 
30 forskellige 
lande og er nu 
kommet i 
Guinness 
Rekordbog, da det 
er den længste 
keramikmur i 
verden.









Ho Chi Minh Mausoleum er bygget til minde om 
landsfaderen Ho Chi Minh, der levede fra 1890 til 
1969.









Ho Chi Minhs 
præsidentpalads, 
som er bygget i 
perioden 
1900-1908, er i 
fransk kolonistil.









Ho Chi Minhs mødelokale, kontor og soveværelse.



Den et-søjlede pagode har en 1000 år gammel historie bag sig. Den er nu genopført efter 
bortsprængning i 1954 af frustrerede franskmænd, som var på tilbagetog fra Hanoi.



Saraca indica





Mangotræ/Mangifera indica



Bauhinia sp.







Litteraturtemplet 
blev grundlagt i 

1070.



Skildpadder med mindesten på ryggen var et symbol på styrke og et langt liv.  De, der efter eksamen fik 
tildelt doktorgraden, fik anført deres navn og hjemsted på disse mindesten.











En frokostrestaurant, som gennem tiden har modtaget prominente gæster, bl.a. dronning Margrethe og 
prins Henrik, er kendt for at give støtte til folk med dårligt hjerte. Her spiste man virkelig godt.



Vanddukketeater er en speciel 
vietnamesisk kunstart, som 
stammer helt tilbage fra det 10. 
århundrede. Dukkeførerne står 
i vand til livet og fører 
dukkerne med lange 
bambusstænger under vandet.

Dukkeførere og musikere 
tager imod publikums bifald.





Etnografisk museum



Besøget på etnografisk 
museum var en fin 
introduktion til vores 
kommende tur til den 
nordlige del af 
Vietnam, hvor nogle af 
landets 54 etniske 
stammer lever. De 
taler deres eget sprog, 
men skal undervises i 
vietnamesisk i skolen.





Hanoi har ca. 7 millioner indbyggere og 4 millioner 
motorcykler med én til fire personer på hver.







Så skal vi med tog til Lào Cai, som ligger 320 km nordvest for Hanoi 
tæt ved den kinesiske grænse - en tur, som normalt varer 8 timer.







Vores guide fortæller om 
området og dets befolkning: 
70 procent af indbyggerne i 
Vietnam er beskæftiget ved 
landbruget. Her i området 
dyrkes der ris, og der kan 
høstes 3 gange om året i de 
lavere liggende dale. 
Vi boede i byen Sapa, som ligger 
i 1500 meters højde. Her høstes 
der kun ris én gang om året. 
I Saparegionen er der 18 
landsbyer med etniske grupper, 
deriblandt 5 forskellige 
stammer. 





Kejsertræ/Paulownia tomentosa 



Blåkvast/Agaratum sp.



Pileurt/Persicaria capitata







Hængebugsvin





Græssende vandbøfler



De terrasseformede rismarker, der dækker mange af bjergsiderne, er ca. 300 år gamle.

















Kvinderne bar 
smukke sorte 
nationaldragter 
med yndige 
borter.





Black Hmong 
landsby





Glade børn fra Red Zao stammen









Kvinder fra Red Zao stammen har røde 
hovedbeklædninger



















Sapa









Black Hmong kvinder venter på turisterne!





















Solanum sp



Kejsertræ/Paulownia tomentosa









Forretning i Giay landsby















Vi boede en nat i et homestay hos Giaya stammen. De har deres eget sprog, selvom de bor ganske tæt 
på Hmong- og Red Zao folket. Giaya kvindernes traditionelle tøj er turkis overdel, sorte bukser og et 
lysegrønt ternet hovedtørklæde.





Køkken med ildplads findes på gulvet. Herover hænger der bacon, som skal ryges.















Bambus fældes med en machete.























Marken klargøres med henblik på såning af majs.









Osbeckia stellata



Hedychium sp.



Solanum sp.





Homestay i Tay landsby. 
Tayerne har deres eget 
sprog. De er mere 
velstående, end de øvrige 
stammer, vi har mødt.  
De er buddhister. De 
byggede tidligere deres 
huse på pæle, da der var 
mange vilde dyr i 
området.



Køkkenhave med mangotræerr















Kassawa frugten lægges til tørre foran huset. Den raspes i lange strimler og bruges til dyrefoder.











Jasmin/ Jasminum grandiflorum











Sidste dag i den virkelige natur!



-og så tilbage til morgenmylderet.







Beskyttet værksted





Vores nye guide fortæller lidt, mens 
vi kører mod Halong Bay: “Tidligere 
tilhørte jorden staten, og der var 
mange, der sultede. Derfor gav man 
land tilbage til folket i 1986. Nu har 
folk her fået et godt liv. De er 
selvforsynende og har råd til at 
bygge deres eget hus samt købe 
motorcykel og fjernsyn. “





Halong Bay



Vi var heldige. Vi havde hele båden 
for os selv.











Halong Bay er meget naturskøn 
og har siden 1999 været optaget 
på UNESCO`s verdensarvsliste. 
Der er omkring 2000 små øer i 
bugten.









Den største grotte i området hedder Hung Sung Sot. Her er stalagmitter, som består af kalk og titter 
frem af hulens gulv, mens stalagtitter hænger ned fra loftet.









Madlavning på højt plan: Forårsruller.





Fin middag om bord: Grøn papaya salat, stegt krabbe, 
friturestegt fisk, stegt blæksprutte med selleri og løg, 
sauteret oksemørbrad med ingefær og sødt,  grydestegt 
tofu med sovs, kogt ris og frugt.





















En minderig sejltur er slut. 
Nu skal vi videre sydover.



Produktion af kulturperler.









Keramikfabrik.









Her kan der dyrkes grøntsager hele året.











Så er vi til fin middag i kongebyen Hue.



Sejltur på Perfume River.







Dragebåde på Perfume River.





Thien Mu Pagoden ligger på en lille ø i floden. Den 
er 21 meter høj og blev bygget i 1602. Det er det 
mest berømte buddhatempel i Hue. Der bor 65 
munke i klostret bagved. De tror på 3 buddhaer: 
Buddha fra fortiden, buddha for nutiden og buddha 
for fremtiden. Den glade buddha med den tykke 
mave har slugt alle sorgerne, og får folk til at 
tænke positivt.
Kun 20 procent af vietnameserne er religiøse. 
Resten har ikke nogen religiøs overbevisning.







Tropisk nøkkerose/Nymphaea “Blue Hybrid”

Hvid nøkkerose/Nymphaea alba



Adenium obesum



Kongebyen, som også kaldes Citadellet, er et 600 ha stort område beliggende bag en voldgrav og en høj 
mur. 























Kong Ming Mangs Mausoleum









Vores nye guide fortæller 
om en vietnamesisk 
dagligdag undervejs til Da 
Nang:  “Man står typisk 
op hver dag klokken 5 
om morgenen og starter 
med morgengymnastik. 
Derefter kører hele 
familien af sted på 
motorcykel og finder et 
sted at spise morgenmad 
på gaden. Så afleverer 
forældrene børnene i 
skolen eller i børnehaven 
og tager på arbejde. Efter 
arbejde køber kvinderne 
ind på markedet, og 
mændene går på bar. 
Klokken 19 ser de 
nyheder på den nationale 
tv-kanal, som er gratis, og 
klokken 21 går man i 
seng.



Lang Co Resort ved det Sydkinesiske Hav.





Bauhinia sp.



Plumeria alba



Cleome spinosa



Canna indica





Vort hotel i Hoi An



Lantana camara





Marked i Hoi An.













Rambutan frugt









Thunbergia laurifolia



Hoi An























Den japanske bro i Hoi An.







Beskyttet værksted

















Træværksted









Befolkningen i Tra Que har specialiseret sig i at dyrke økologiske urter så som koriander, mynte, 
forårsløg, citrongræs, jordnødder, grøn salat, grøn sennep, kål, salvie, radiser, citronbasilikum og purløg.





Vandhyacint/ Eichhornia crassipes





Tilbage på hotellet i Hoi An.

































Ixora casei



Brunfelcia sp.



Sidste dag i Hoi An





Første dag i Saigon/Ho 
Chi Minh City, som har 
15 millioner indbyggere. 
Det er landets største 
by. Der flytter 4500 nye 
indbyggere til byen hver 
dag.
Der er 24 millioner 
motorcykler i byen, hvor 
man kun må køre 40 km 
i timen.





Vores nye guide førte os sikkert rundt de sidste dage. Han var meget fagligt dygtig og dækkede 
beretningen om tunnellerne i Cu Chi grundigt.



Der findes ca 250 km underjordiske tunneller i dette område. De stammer fra 1950erne, hvor 
vietnameserne kæmpede mod franskmændene. De blev også benyttet i Vietnamkrigen fra 1964 - 1975. 
Tunnellerne er lavet i tre etager. Den øverste i 6 meters dybde blev brugt til at bo i. Den næste i 8 
meters dybde benyttedes til at skjule sig i. Den tredje  i 10 meters dybde benyttedes som flugtvej.







Lufthuller





Bestialske fælder.



I dette område har der været 20000 soldater.

















Bougainvillea sp.







Fin middag i festtøj





Lotus/Nelumbo nucifera 





Nøkkerose/ Nymphaea sp.



Nøkkerose/Nymphaea sp.



På sejltur i Mekongdeltaet.





Mekongdeltaet er på ca. 44000 km2. Her bor 
250000 mennesker, som årligt producerer 87 
millioner tons ris.



Rispapir tørres i solen.









Fremstilling af “ris popcorn”.













Fredet hus under UNESCOs verdensarv







Optræden ved frokosten









Allamanda cathartica



Stjernefrugt/Averrhoa carambola



Blomst af 
“Rose Apple”/

vandæble



Pomelo/Citrus maxima



Jackfrugt/Artocarpus 
heterophyllus







Kokuspalme/Cocos nucifera



Vandæble/Syzygium aqueum



Cochlospermum vitifolium





































Fiskefarm med røde snapper.  Der er 300000 fisk fordelt i tre bassiner. Fodring 10-11 gange om dagen.







Homestay i lille landsby ved navn Ngoc Sang















Vandæble med frugt 
og blomst



Heliconia rostrata



Lotus/Nelumbo nucifera





Derris elliptica



Papaya/Carica papaya



Mangofrugter



Hawaiiblomst/Hibiscus sp.



Clerodendron trichotomum















Tilbage til Saigon.



Fabrikation af 200000 mursten om dagen, 
hvortil der bruges 21 tons risavner.

























Alpinia purpurata





















Tak til Annette for tekstbidrag fra hendes rejsedagbog. 



Lis´

- gør ældre yngre                  

adventures

Tak til Lis for en dejlig tur



SLUT


