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OPLEVELSER I 
FRANSK GUYANA

1 Rumraketter på savannen
I det europæiske rumfarts-

center samarbejder over 20 lande,
herunder Danmark, om opsendel-
se og udvikling af Ariane 5-raket-
ten, der sender satellitter i kreds-
løb med stadig større hyppighed
og succes. Man kan besøge selve
kontrolcentret, affyringsrampen
og hallerne, hvor raketterne sam-
les. Der er gratis adgang for turi-
ster på selve basen, hvorfra den
italienske ’Vega’ og russiske
’Soyuz’ bliver sendt i kredsløb. Tu-
rister skal melde sig to dage i for-
vejen, og selve besøget varer mel-
lem tre og fire timer.

2 Helvede på ’Djævleøen’
’Djævleøen’ er en af de fire

øer i øgruppen Îles du Salut. 1851-
1947 tjente øerne som straffeko-
loni for både politiske og kriminel-
le fanger. Voldtægt, tortur og mis-
handling hørte til dagens orden.
Af 68.000 fanger i perioden 1852-
1947 døde 50.000. Mange af byg-
ningerne er intakte, andre bliver
restaureret, og øerne, som man
når efter godt en times sejlads fra
Kourou, fremstår i dag smukke og
romantiske. Det er muligt at over-
natte på øen i et glimrende gæst-
giveri. 

3 Op ad floden i kano
Fransk Guyana byder på

masser af naturoplevelser fra
vandreture, som strækker sig fra
de mest anstrengende dybt inde i
junglen ledsaget af erfarne guider
til mere afslappede kanoture på
floderne. En af dem er et besøg i
naturreservatet Marais de Kaw,
55 km fra Cayenne. Utallige typer
af fugle og flotte landskaber er på
programmet. En alligator eller
fem kan finde på i al fredsomme-
lighed at overraske turister og lo-
kale.

Praktisk om
Fransk Guyana
Det er muligt at flyve fra Danmark til
Fransk Guyana via Paris.
Temperaturen ligger omkring 28 
grader året rundt, og luftfugtigheden
er høj. Fra februar til midten af marts
er det ’den lille regntid’. Fra slutnin-
gen af marts til juli regntid. Men det
kan regne selv i den tørre periode.
Vaccination mod gul feber er obliga-
torisk. Malaria er en risiko inde i lan-
det, og myggespray skal med i ba-
gagen.
Hotellerne er af høj standard, og
især i Cayenne og Kourou er udbud-
det af restauranter med kreolsk,
fransk og asiatisk køkken stort og
kvaliteten gennemgående høj.
Du kan få råd og vejledning på de 
lokale turistkontorer og Comité du
Tourisme de la Guyane.
WWW tourisme-guyane.com

ETNICITET.
På det spraglede
marked i Cayenne
kan man møde en
af Fransk Guyanas
befolknings-
grupper, asiaterne.
Der er tradition for,
at alle Guyanas 
etniske grupper
samles til karneval
i Kourou.

skoven, hvor de nu bliver jaget af gen-
darmer og franske soldater.

Nogle vil sige lidt for fredeligt om li-
vet i Cayenne. Aktiviteterne stopper
omkring kl. 23, for livet begynder tid-
ligt om morgenen for at undgå den
værste hede.

Til gengæld er de mange kreolske
huse i byen en seværdighed. Flere af
dem er fornemme bygninger, for den
lokale overklasse har i over 100 år været
domineret af kreoler, der blev rige og
magtfulde. I modsætning til de øvrige
europæiske kolonier i Sydamerika op-
stod der aldrig et stort hvidt borger-
skab i fransk Guyana.

Den daværende koloni var for isole-
ret til, at hvide kolonister ønskede at slå
sig ned, og det var derfor frigivne, sorte
slaver, som købte jorden, og derfor mø-
der vi en righoldig kreolsk kultur i Cay-
enne.

Den er også gastronomisk, og restau-
ranter fra de mest beskedne til den raf-
finerede Paris-Cayenne byder på kreol-
ske retter fremstillet af det væld af fisk,
skaldyr og grøntsager, som området by-
der på.

Mystiske kvinder i ’touloulou’
Men af de mest specielle kreolske skik-
ke er de såkaldte ’touloulou’-fester, som
organiseres i Cayenne i karnevalstiden,

hvor karnevallet i Kourou samler alle
de etniske grupper i Guyana.

En ’touloulou’ er en kvinde, som fra
top til tå er klædt i elegante og farve-
strålende dragter og klæder. Hendes
ansigt, hænder og ben er dækket, for in-
gen må kunne genkende hende, når
hun stiller op til dansen, der i Cayenne
foregår i store haller med tusindvis af
deltagere.

Hun har også sørget for, at ægteman-
den, mandlige venner og bekendte hel-
ler ikke har set hendes dragt. Under fe-
sten er en ’touloulou’ ukendt, og det er
hende, der byder mændene op til den
tætte, meget sensuelle og mystiske
dans: for kavaleren ved ikke, om han
danser med en 17-årig skønhed eller en
raffineret kvinde på 65 år. Mændene må
ikke sig nej, og det er god tone, at de by-
der deres partner på en drink efter dan-
sen.

Disse regler overholder alle, fortalte
en smukt udklædt ’touloulou’ mig i en
pause under en dans.

»Touloulou er selvfølgelig en fest.
Men det er også en del af vores kultur,
og selv de helt unge er enige om, at det
ikke må blive en fest som alle andre«.
michael.seidelin@pol.dk

Rejser var inviteret af Comité du
Tourisme de la Guyane.


