
Carolyn O’Donnell skriver om kunst og rejser.
Hun har arbejdet 12 år i London på aviser som Ti-
mes og Daily Mail, inden hun rejste til Asien. Hun
bor i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur, men
har også opholdt sig på øen Penang, hvorfra hun
bl.a. har skrevet til Guardian, Vogue Living Au-
stralia og KLM-magasinet, Holland Herald. 
Hun anbefaler fem attraktioner på Penang:

1 Cheong Fatt Tze-palæet: Tidligere ejet af en
kinesisk matador. I dag et boutiquehotel som har
været kulisse for flere film og er åbent for offent-
ligheden. 
WWW cheongfatttzemansion.com

2 Galeri Seni Mutiara: To gallerier ejet af
kunstneren Koay Soo Kau med skiftende udstil-
linger af kunstnere fra regionen og masser af
events.
WWW galerisenimutiara.com

3 Eastern & Oriental Hotel: Få en duft af kolo-
nitidens pragt, som Somerset Maugham engang
gjorde på det nu fredede hotel etableret af Sarki-
esbrødrene, som også gav os Singapores Raf-
fles.
WWW eohotels.com

4 Pinang Peranakan-palæet: Lær mere om
overklasselivet hos såkaldte ’peranakanere’ el-
ler Straits Chinese – kinesere bosat ved Malac-
ca-strædet – i denne overdådigt møblerede tidli-
gere familiebolig. 
WWW pinangperanakanmansion.com.my

5 China House: Tre fredede shophouses – butik
eller værksted i stueetagen og bolig ovenpå –
omdannet til en labyrint af cafe, restaurant,
vandhul, scene og kunstgalleri forbundet af en
gårdsplads og en pool.
WWW straitscollection.com.my/ChinaHouse.htm

5 ALTERNATIVER PÅ PENANG
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ren – eller bare en spadseretur gennem
kvartererne er som en rejse gennem Kina
og Indien med spåkoner på fortovet og
Bollywood-musik i øregangene plus en
tilbagevenden til den britiske kolonitid.

Malajer, indere, europæere og Penangs
kinesiske flertal har skabt en enestående
multikulturel cocktail af trosretninger,
etniske kvarterer, sprog, kunst, mad og ar-
kitektur. Guiden Joann Khaw – som man-
ge unge kinesere i Malaysia bruger hun et
vestligt fornavn, som hun sætter foran sit
kinesiske efternavn – fortæller, at de gam-
meldags shophouses med butikker og
værksteder i stueetagen og beboelse
ovenover bliver sat i stand som aldrig før,
men det har sin pris.

»Før husene blev verdens kulturarv,
kunne man erhverve et til 100.000-
200.000 ringgit (175.000-350.000 kroner,
red.), men efterfølgende koster de nemt
en million ringgit (1,75 millioner kroner,
red.). Alt for mange bliver efter min me-
ning omdannet til boutiquehoteller«.

Khaw er dog ikke modstander af alle
boutiquehoteller. Cheong Fatt Tze-palæet
eller Det Blå Hus med 38 værelser og 5
gårdhaver på Leith-gaden tilhørte den ki-
nesiske forretningsmand Cheong Fatt
Tze, som avisen New York Times døbte
’Østens Rockefeller’. Her boede han en
stor del af tiden med sine otte koner ind-
til sin død i 1916. Adskillige film her-
iblandt Oscar-vinderen ’Indochine’ fra
1992 med Catherine Deneuve er optaget
her, og udenfor står de rickshaws, som
blev anvendt i filmen.

Torpedosuppen
Lee Beng Chuan på 81 år har knap så luk-
suriøse forhold i nr. 1 på Lorong Muda-ga-
den, hvor han fremstiller røgelsespinde i
sit lille værksted. Hans far kom til Penang
fra Fujian-provinsen i Kina, og hele sit liv
har Lee boet i Georgetowns Chinatown.

»Siden 1945-1946 har jeg fremstillet
håndlavede røgelsespinde af sandeltræ.
Jeg er den sidste producent, men ved ik-
ke, hvor længe jeg bliver ved«.

Værkstedets røgelsespinde er af for-
skellig størrelse, men ingen når op i mak-
simumshøjden seks meter. 

»Jo større, jo bedre, for så når budska-
bet helt derop«, som Karen Kee fra Pe-
nangs turistråd siger.

Et andet godt sted at komme i kontakt
med de lokale er på gadekøkkener, som
for manges vedkommende er vokset til
udendørs restauranter, hvor man kan kø-
be en ret her og der og sammensætte sin
egen menu. 

Det gjorde Rejser på Northam Beach Ca-
fe på Jalan Sultan Ahmad Shah-vejen med
udsigt til Malaccastrædet. Alt fra en

stærkt krydret laksa-nuddelsuppe til ais
kacang, slush ice med nødder, røde bøn-
ner, gele og majs – ja, De læste rigtigt –
overhældt med kondenseret mælk. 10
deltagere kunne nemt blive mætte, for
hvad der svarer til 440 kroner på Nort-
ham Beach og fik rigeligt med mad og Ti-
gerøl. 

Heldigvis slap vi for at smage Sup Torpe-
do, for det er nemlig en ret, som kræver
nosser. Sup Torpedo er suppe kogt på ty-
rens penis med masser af krydderier og
skulle angiveligt være bedre end Red Bull,
Viagra og Ginseng – tilsammen. Den ulti-
mative kombination skulle være, når kok-
ken tilsætter testikler fra en gedebuk.

God appetit.
poul.husted@pol.dk

WWW tourismpenang.net.my
WWW heritagegeorgetown.blogspot.com
WWW cheongfatttzemansion.com
Politiken var inviteret af Malaysias Turistråd
og Singapore Airlines.
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GADE- OG VANDLIV. I Georgetowns Little India spiser beboerne ofte i gadekøkkener, mens 
Chew-molens indbyggere bor på og for de flestes vedkommende lever af vandet og dets produkter.
Foto: Poul Husted


