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hvad Med dig?
Kan du lide at rejse?
Fortæl om et af de lande, 
du har besøgt.

Laos er et land i Asien. Der bor  
næsten tre millioner børn i landet.  
Jeg har besøgt nogle af dem. 

BØRN 
54

i laos



Da jeg skulle til Laos, 
måtte jeg flyve i over 12 
timer. Først til Thailand 
og bagefter til Laos. Det 
var sjovt at stige ud af fly
veren. Jeg kunne mærke 
det fugtige varme som
mervejr med det samme. 
Mine lange bukser klæ
bede til mine ben. Sveden 
begyndte at løbe ned ad 
min ryg, selvom det var i 
november måned.
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hvad Med dig?
Laos er et meget fattigt 
land. Men selvom  
laoterne er fattige, så 
smiler de alligevel  
næsten hele tiden.  
Jeg følte mig godt tilpas  
mellem alle de søde 
mennesker. 

Har du venner, som 
ikke er fra Danmark?
Hvordan kan man se, 
om folk er rige  
eller fattige?

98



Mekong
Mange af drengene fan
ger små fisk, som de 
spiser til aftensmad.  
De kaster et rundt net ud 
i vandet. 

Nettet synker hurtigt ned 
på bunden. Når de træk
ker nettet op af vandet 
igen, er der friske fisk 
inde i midten af nettet. 

Der er mange floder i Laos. Mekong er den største. Jeg besøger en landsby, 
der hedder Ban Nongpen. Den ligger ned til flodens bred. Børnene i Laos 
leger meget i vandet, og de hyler og skriger af grin.
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Pigerne graver huller i flodbredden. Jeg er 
meget nysgerrig for at se, hvad de graver  
efter. En af pigerne jager hånden ned i et 
hul. Hun fisker en fårekylling frem og  
griner af glæde. Den kan nemlig spises.

hvad Med dig?
Har du prøvet at fange 
din aftensmad selv?
Kunne du tænke dig at 
smage insekter?
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dyrene
I landsbyerne i Laos går grise, køer, høns, ænder, hunde og katte frit om
kring. Selvom der er meget dyrelort på jorden, lugter der ikke grimt. Der 
lugter af grønne blade, træ og skovbund. 

I træet er der en kæm
pestor giftig edderkop, 
der er gul og sort. Den 
hænger i sit spind. Den 
fanger en flue i sit net. 
Fluen forsvinder ind i 
edderkoppens mund i tre 
mundfulde. Børnene er 
vant til alle mulige store 
insekter, og de er ikke 
bange for dem.

hvad Med dig?
Har du et dyr, som du 
selv skal passe?
Er der nogen dyr, du er 
bange for? Hvilke?

Jeg møder en dreng på 
otte år. Han har en puk
kel på ryggen. Pludselig 
bevæger puklen sig og 
hopper op på hovedet af 
drengen. Nu kan jeg se, 
at puklen er en abeunge. 
Drengens bedstefar har 
fanget aben i skoven. 
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hvad Med dig?
Hvad er det mest mærkelige mad, du har smagt?
Hjælper du til med at lave mad derhjemme?

Et andet sted i byen skal der ristes fåre
kyllinger. Pigen, som jeg mødte ved  
floden, laver et bål på jorden. Jeg puster til  
gløderne, så der kommer gang i flammerne. 
Pigen renser fårekyllingen. Så stiller hun 
en gryde med olie på bålet.

Når olien er varm, rister hun fåre
kyllingerne. Hendes lillebror spiser,  
så jeg kan høre det knase. Jeg tør ikke  
smage, selvom jeg gerne vil. Jeg er bange  
for at få ondt i maven.

hvad 

man i laos
Jeg besøger en familie, som skal til at lave mad. De har en flok høns. 
Drengen kaster sig ind i flokken og får fat i en stor sort høne. Faren  
griner og roser sin søn. Så tager han en økse og hugger hovedet af den.  
Moren hjælper med at plukke hønen. Fjerene flyver omkring som en  
sort sky. Der går ikke lang tid før hønen er slagtet, renset og kogt i en 
gryde med vand. 
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martin og

rismarken
I Laos spiser alle børnene ris flere gange om dagen. Der er mange  
ris marker i Laos, og jeg er med til at høste ris i Ban Nongpen. En venlig 
bonde låner mig sin skarpe buede kniv. Den kaldes et segl. Jeg synes,  
at det er hyggeligt at høste. Alle bønderne snakker med hinanden og  
griner og synger. 

Men det er også rigtig hårdt. Kort efter  
kan jeg ikke mere. Sveden løber ned i mine 
øjne. Jeg skal have en pause. Det er hårdt  
at arbejde under den stærke sol.

hvad Med dig?
Har du prøvet at arbejde rigtig hårdt?
Hvad høster man i Danmark? Kender du 
nogen, der har prøvet at høste?
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børnene

En dag kommer der en læge og nogle  
sygeplejersker på besøg i landsbyen.  
De skal vaccinere børnene. Det lille  
hospital er fyldt med mødre og børn,  
som sidder og venter. 

Den lille pige på billedet 
hedder Noy. Jeg synes, 
at hun ser sød ud. Det 
er godt at vide, at hun 
bliver vaccineret, så hun 
ikke bliver smittet med 
farlige sygdomme. 

hvad Med dig?
Har du prøvet at være på 
hospitalet?
Er du blevet vaccineret?

Mødrene sidder og venter i mange timer. 
Imens lærer de en masse om, hvad de kan 
gøre, så deres børn ikke bliver syge.
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nee og noo
står op 

Nee og Noo er allerede oppe klokken fem. De skal lave morgenmad.  
Jeg får lov til at hjælpe. Noo laver bålet klar inde i huset. Bagefter fodrer 
han grisen, hønsene og ænderne. Nee koger ris og vasker op ude i regnen.   

hvad Med dig?
Hvem spiser du morgenmad med?
Synes du, at børn skal have  
skoleuniformer på?

Morgenmaden er færdig klokken syv. Nee 
og Noo spiser med hele familien. De får 
bambusskud, ris, chilli, pølse, fiskesovs  
og æg. Jeg spiser bambusskud med chili.  
Det er stærkt, men det smager godt.
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besøg i

Skolen i Ban Nongpen begynder klokken 
otte hver morgen. Børnene samles foran 
skolen til morgensang. De hejser flaget 
imens. Alle synger med på sangene. 
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landsbyskolen

Efter morgenmaden tager børnene deres 
uniformer på. Så går de gennem regnskoven 
hen til skolen.



hvad Med dig?
Leger alle med hinanden i jeres klasse?
Hvad leger du i frikvarteret?

I klassen er der blødt sand på gulvet. De 
tynde vægge mellem klasserne er lavet af 
blade fra bambus. Man kan tydeligt høre, 
hvad der bliver sagt i rummet ved siden af. 

Børnene læser op i kor. 
Jeg kan ikke forstå et 
eneste ord. De har  
matematik og diktat, 
mens jeg er på besøg. 
I frikvarteret leger de 
sanglege og spiller med 
en hjemmelavet bold. 2726



tempelskolens
I Laos tror man på Buddha. Jeg besøger en tempelskole klokken fire om 
morgenen. Der sidder de 50 drenge, som bor i tempelskolen, og beder til 
en stor Buddha statue. Drengene er novicer. Det betyder, at de er i lære 
som munke. De har alle sammen orange tøj på.

hvad Med dig?
Hvem tror du på?
Beder du til nogen?

Tilbage i tempelskolen spiser vi morgen
maden, som drengene har fået. Det smager 
dejligt. Bagefter skal de i skole inde i den 
store by. 

Når de skal have morgenmad, går alle  
drengene ud på den store vej. Her sidder 
kvinder og mænd og venter på dem.  
De giver novicerne kogte ris og grønsager 
ned i deres små kurve. Så synger novicerne 
en sang som tak. Sangen handler om, at 
Buddha vil passe godt på alle.
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drenge

hvad Med dig?
Hvem tror du på?
Beder du til nogen?



Da jeg rejste hjem fra Laos, tænkte jeg me
get på alle de børn, jeg havde mødt. De har 
lært mig mange ting. Hvordan man fisker 
og graver efter fårekyllinger. Hvordan man 
lever sammen med dyrene. Hvordan man 
fanger høns og spiser insekter. Hvordan 
man høster ris. Hvordan man bliver vacci
neret mod farlige sygdomme. Hvordan man 
hjælper sin familie med at lave morgen
mad, inden man går i skole. Og også hvor
dan man beder til Buddha i en skole langt 
væk fra sin familie.

De børn, jeg mødte, var glade og nysgerrige 
og de var rigtig gode til at lege. Og selvom 
de er meget fattige i Laos, så har de noget af 
det allervigtigste af alt. De har nemlig tid til 
hinanden. 

hvad Med dig?
Hvad synes du om det liv 
børnene i Laos lever?
Kunne du tænke dig at 
bytte?

hjem igen
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Har du smagt en fårekylling?  
Kan du selv fange din aftensmad?  
Kan du bo ved siden af en fugleedderkop? 
Det kan børnene i Laos.  
Det fortæller Martin Keller om i denne bog.


