Vietnams skriftsprog ”Quôc Ngu”
Ngu”
Alexander Rhodes (1591-1660) var en portugisisk missionær,
der opfandt det vietnamesiske skriftsprog på basis af det
latinske alfabet med toner der angives med en række accenter.
I 1651 udgav Rhodes den første vietnamesisk-latinsk-portugisiske
ordbog med 5.000 ord. Ord er fremstillet ved hvert sit skrifttegn (som i
Kina) og i sammensatte ord bliver hvert ord skrevet adskilt.
Den franske kolonimagt besluttede at Vietnam skulle administreres på
"quôc ngu" i stedet for kinesisk.
Sproget er meget forskellig fra dansk, og uden at kende udtalen
kan man ikke sige noget forståeligt.

Bonde på vandbøffel i rismark, mellem Da Nang og Hoi An
Foto Jan Cadovius

Hoi An - frokost

Byen Nha Trang har smukke
strande og er dejlig til badeferie.
Desuden er der er meget smukt
Po Nagar Cham tempel, som
fortsat er buddhist helligdom.

Hoi An by er en meget hyggelig by der ligger 25 km syd for Da Nang. Før 1805 var byen
den vigtigste havneby i Vietnam, også for udenlandske skibe. Japanske købmænd slog
sig ned i byen og byggede huse i japansk stil samt en overdækkede japansk bro.

Da Lat jernbanestation
Brudepar fotograferes
ved lokomativ

Bjergbyen Da Lat har et stort marked og en charmerende sø.
Desuden en jernbanestation hvor man kun kan køre til én station.
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I Bao Loc by støtte indsamlingen ”Hospitalsudstyr til
Vietnam” et lokalt provinshospital med udstyr. Byen
ligger i bjergene125 km syd for Da Lat.
Indsat hospitalsdirektør Thien.

Ben Thanh markedet i Ho Chi Minh City er blevet byen vartegn.

Saigons historie
•

•

•

•

•

Indtil omkring år 1700 var byen var en
vigtig khmer havneby med navnet
Prey Nokor
Derefter overtog Vietnam byen og kaldte
den Gia Ðinh
Fra 1860 overtog kolonimagten Frankrig
byen og kaldte den for Saigon,
Saigon, og gjorde
den til hovedstad i sin koloni Cochinchina
Fra 1955–
1955–75 var Saigon hovedstad i
den selvstæ
selvstændige republik Sydvietnam
Efter Saigons erobring I 1975 blev byen
slå
slået sammen med den omliggende Gia
Ðinh provins og fik officielt navnet
Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City (tidl. Saigon) har fået en imponerende skyline.
Bagved rundkørslen ses Ben Thanh marked.

USA byggede dette palads i Saigon i 1970 til Sydvietnams
præsidenter. Efter Saigons erobring i 1975 hedder det
Genforeningspaladset og er museum.
Foran paladset står den tank som var den første der 30. april
1975 kørte gennem porten da paladset blev erobret.

Jadekejserens pagode er en af de mest imponerede
templer i HCMC som man bø
bør besø
besøge.
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Backpacker gaden Bui Vien om aftenen….

Det flydende marked ved Can Tho by opleves bedst
fra inden kl 07 om morgenen.
Byen Can Tho ligger ca 3 timers buskørsel syd for Ho Chi Minh City.

Vietnam guidebøger
”Turen gå
går til Vietnam”
Vietnam”

Anbefales varmt til alle der skal til
Vietnam. Fremragende bog af
forfatteren Niels Fink Ebbesen,
med hjælp fra sin vietnamesiske
kone Ngo Thi Hoa.
Politikens forlag 2015, 156 sider
Dækker hovedstaden Hanoi,
højlandet i nord og det centrale
højland, den centrale kyst,
Ho Chi Minh City (Saigon), samt
Mekong deltaet og øen Phu Qouc.
Rigt illustreret med farvefotos.

Ho Chi Minh City: der købes færdigretter til middagsmad

Vietnam guidebøger
Lonely Planet Vietnam

12. udgave fra forlaget Lonely Planet
Juli 2014, 512 sider, 427 gram
Format 128 x 199 mm

Guidebogen findes også som eBook
(PDF og Epub) version på forlagets hjemmeside.
Pris 150 kr. hos DVF - Bestil på hjemmeside.

For folk der rejser på egen hånd er
den obligatorisk og uundværlig.

Den nye udgave har udvidet dækning med over 80
kort, og beskrivelse af alt fra mad, sprog, sundhed
og transport. Desuden meget stort udvalg af
hoteller og restauranter, i alle prisklasser og
meget stort antal byer og steder.

Shelterindsamlingen hjæ
hjælper børnehjemmmet Little Rose Warm
Shelter i Ho Chi Minh City. Her bor piger fra 9 år til 18 år og gå
går i
skole. De er flygtet hjemmefra pga. seksuelle overgreb.

Lonely Planet, de rejsendes bibel, udmærker
sig først og fremmest ved uovertruffen
grundighed og detaljerigdom, hvad angår de
konkrete beskrivelser af byer, steder, hoteller
og restauranter.
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