
Travelers’ Century Club blev stiftet i Santa 
Monica, Californien, i 1954. Klubben er for 
berejste, der har været i mere end 100 lande 
eller territorier. Der er mere end 2000 med-
lemmer af klubben, og mange af dem kom-
mer ikke fra USA.

Der er 16 lokale afdelinger samt en britisk 
og tysk afdeling, der jævnligt holder møder 
og ikke mindst arrangerer rejser til afsideslig-
gende destinationer.

I foreningen kan man både besøge lande, 
territorier, enklaver og øgrupper. Hvis man 
har besøgt flere end 100 steder, kan man blive 
medlem.

Retningslinjerne er, at man har besøgt et 
land, hvis blot man har sat fødder i det.

I 2012 var der 19 medlemmer, der havde 
besøgt samtlige lande, territorier, enklaver og 
øgrupper på listen. 

Charles Veley fra San Francisco blev i 2003 
som 37-årig den yngste person til at sætte 
krydser ved alle steder på listen. Han rejste til 
over 70 lande på blot tre år.

Der er 195 lande i verden. Men det afhæn-
ger af, om man tæller Taiwan, Vestsahara og 
Palæstina med. Der er cirka 60 territorier.

Af Simon Staun, sim@fyens.dk

Nul krav i amerikansk rejseklub
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Hvis man vil have lidt ekstra luksus under besøget i Labadee, kan man leje disse skyggende installa-
tioner for en mindre formue.

Kender du kunstneren Magritte? Ham med 
billedet af en pibe med teksten: ”C’est ne pas 
un pibe”. Dette er ikke en pibe. Det verdens-
berømte maleri poppede op på nethinden, 
da jeg besøgte Haiti for første gang under et 
krydstogt. 

Krydstogtselskabet Royal Caribbean har 
købt et hjørne af Haiti. Det hedder Labadee 
og blev både berømt og berygtet i forbindelse 
med jordskælvet i 2010, fordi der kom bille-
der frem af solslikkende og drinks-drikkende 
turister, der nød livet, kort tid efter at en halv 

millioner haitianere mistede livet. Folk 
over hele kloden forbandede Labadee 
og krydstogtturisterne langt væk. Men 

de lokale gjorde ikke. 
Virkeligheden er nemlig den, at hver eneste 

turist betaler 12 dollar for at gå i land. Med 
gigantiske skibe med 3000-4000 passagerer 
og op til fem-seks skibe om dagen bliver det 
alligevel til en sjat penge til det fattige land.

Der er fastansat 300 lokale i det forseglede 
turistparadis. 

Yderligere 200 sælgere har fået lov til at 
sælge deres håndværk i områder, hvilket be-

tyder, at minimum 500 familier kan klare sig 
på den indtægt. 

Min familie spæder åbenbart ikke nok til, 
da en mand i 40’erne viser os vej til en del 
af stranden, som han tænker passer godt til 
ungerne. Han går vel 500 meter og slæber 
to solsenge 10 meter. Min far giver ham fem 
dollar, hvilket er lidt over 30 kroner. Det er 
han tydeligvis ikke tilfreds med, da han stor-
bandende og hovedrystende stavrer ned for at 
vise andre krydstogtgæster vej.

et chok uden for hegnet
Labadee er lidt som en zoologisk have. For 
både lokale og turister. Vi kigger på dem. De 
kigger på os. Men måske er det alligevel turi-
sterne, der er mest buret inde. Man må nem-
lig ikke forlade området, hvilket jeg protete-
sterer på det kraftigste mod. Uden at det får 
de lokale vagter til at ændre holdning. Ingen 
turister forlader området.

Jeg falder i snak med en ung mand i en bod. 
Jacques hedder han. Han taler flydende en-
gelsk og siger, da han ser mit store kamera, at 
jeg lige så godt kunne have ladet det ligge på 

skibet, hvis jeg ville have billeder af Haiti.
- Det her er ikke Haiti. Der, hvor jeg bor, 

der ser du det rigtige Haiti. Her går der kon-
stant folk og samler affald og river stranden, 
så alt er rent og pænt. Du ville få et chok, hvis 
du kom uden for hegnet, siger han og smiler.

Han siger til mig, at hvis jeg virkelig vil se 
Haiti, så er jeg nødt til at flyve til landet.

- Du skal lande i Port Au Prince og tage 
ud og se landet derfra. Det kan godt være, at 
Labadee rent teknisk er haitiansk jord. Men 
hvis du kom få kilometer væk herfra, ville du 
opleve det ægte Haiti, konstaterer han, mens 
han sælger mig to plastikspande til fem dollar 
stykket.

Vi tilbringer otte timer i Labadee, hvor 
strandene er sublime. Vandet er krystalklart 
og 30 grader varmt. Palmerne postkortsmuk-
ke. I en lagune bruger vi timevis på at bade 
med ungerne, bygge sandslotte og nyde solen. 
Alligevel kan jeg ikke lade være med at undre 
mig over, hvor jeg befinder mig henne, hvis 
jeg ikke er på Haiti.

Tekst og foto: Simon Staun, sim@jfmedier.dk

Dette er ikke Haiti

1. Hvornår har man besøgt et land ifølge De 
Berejstes Klubs regler?

- Man skal opholde sig mindst 24 timer i 
landet, og man må ikke udelukkende opholde 
sig i en lufthavn. Man skal ud og se lidt af lan-
det.

2. Har det givet problemer i forhold til for 
eksempel Caribien, hvor mange rejser med 
krydstogtskibe, der aldrig er mere end 8-12 
timer på en ø?

- Et besøg med krydstogtskib gælder kun, 
hvis man både har været i land og har opholdt 
sig i landets territorialfarvand i mindst 24 ti-
mer. Typisk vil et krydstogtskib ankomme om 
morgenen og tage af sted henad aftenstid, og 
så vil man kun få 12-14 timer inden for ter-
ritorialfarvandet. En typisk krydstogtrejse i 
Caribien vil kun give meget få og måske ingen 
nye lande på listen.

3. Et tænkt eksempel. Man kører over græn-
sen til Tyskland og tilbringer 24 timer på et 
motel i Harrislee. Har man så set Tyskland?

- Ja, det er et landebesøg. Hvis man synes, 
det er sjovt, er det da i orden.

4. Tænkt eksempel nummer to. Man flyver 
til Island om sommeren, hvor der er lyst det 
meste af døgnet. Men lander efter midnat 

og starter med en rundtur i Reykjavik, inden 
man sætter kursen mod Gullfoss tidlig mor-
gen. Derefter kører man til Seljalandsfoss 
og videre til Jökulsárlón mod øst. Man kan 
spise frokost i Vik og gå en tur på den sorte 
sandstrand, inden man suser tilbage vestpå 
og napper en tur i Blue Lagoon og et sent fly 
retur. Man har set en bunke af landets highli-
ghts på 22 timer. Men altså ikke været i Island 
ifølge jeres regler? Giver det mening?

- Nej det tæller ikke som et landebesøg. 
Man ser godt nok meget mere af landet, men 
vi vil holde fast på mindst 24 timer. Dels vil 
der kunne komme for mange landebesøg af få 
timers varighed, dels skal reglerne være enkle.

5. Amerikanske rejseklubber har langt mere 
lempelige regler. Har I overvejet at lave reg-
lerne om?

- Der er rigtigt nok amerikanske rejseklub-
ber, som godtager en mellemlanding hvor 
man ikke forlader lufthavnen og ophold kor-
tere end 24 timer. De tæller også alle ameri-
kanske delstater som et land. Vi har dog ingen 
planer om at ændre vores regler i den retning.

6. Hvad taler mod at lempe reglerne?
- Der er ikke nogen stemning for at ændre 

reglerne, højst præcisere dem som det skete 
for et år siden med krydstogtskibe. Hvis lan-
debesøg skal have mening, skal det have en 
vis varighed. Vores regler for optagelse bør 
kunne bestå elevatorprøven - de skal kunne 
forklares på højst et minut -  og det kræver, at 
de er rimeligt enkle og letforståelige. 

Af Simon Staun, sim@jfmedier.dk

24 timer er et must
Regler. Formand for De berejstes 
Klub, Søren Fodgaard, svarer på, 
hvorfor den danske rejseklub har 
klokkeklare regler for, hvornår man 

et privat resort  i det nordvestlige 
Haiti, som er ejet af krydstogtsel-
skabet royal Caribbean Cruises 
indtil 2050. 
royal Caribbean  har ansat 300 
lokale og tillader yderligere 200 
sælgere adgang til området for 
et mindre gebyr. Selskabet beta-
ler 12 dollar pr. turist til den haiti-
anske regering.
i 2009 brugte  royal Caribbe-
an 300 millioner kroner på at 
forbedre faciliteterne og ikke 
mindst gøre havnen i stand til at 
tage mod de allerstørste kryds-
togtskibe med mere end 4000 
passagerer.
resortet har ansat  et vagtfirma, 
der både holder lokale ude og 
turister inde.
Labadee er opkaldt  efter the 
marquis de La badie, en fransk-
mand der bosatte sig i området i 

Labadee, Haiti

Krydstogt. Jeg har 
været på stranden, 
svømmet og spist i 
Haiti. Men alligevel ikke 
været på den caribiske 

De ansatte har alle sammen navneskilte, da det kræver tilladelse at arbejde i det lukkede område. 
Her er det bandmedlemmer, der underholder under frokosten.

Santo Domingo

HAITI DOMINIKANSKE
REPUBLIK

Port-au-Prince

USA


