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Bali	  tur/retur	  

Efter	  at	  have	  boet	  i	  Indonesien	  i	  fire	  måneder,	  har	  
hverdagen	  på	  Trøjborg	  atter	  indfundet	  sig.	  Jeg	  har	  igen	  
vænnet	  mig	  til	  den	  at	  handle	  i	  den	  lokale	  Fakta	  frem	  for	  
de	  hektiske	  markedspladser,	  og	  jeg	  vil	  nu	  forsøge	  at	  
gøre	  status	  over	  min	  rejse.	  Når	  jeg	  kigger	  mine	  billeder	  
igennem,	  titter	  smilehullerne	  frem	  på	  mine	  kinder,	  
mens	  jeg	  mindes	  den	  ro,	  glæde	  og	  følelse	  af	  frihed	  som	  
kan	  være	  svær	  at	  fastholde	  i	  hverdagen	  i	  Danmark.	  	  

	  

Inden	  afgang	  

Inden	  jeg	  tog	  af	  sted	  glædede	  jeg	  mig	  selvfølgelig	  
meget,	  men	  var	  også	  nervøs.	  Jeg	  blev	  ofte	  spurgt	  til	  
rejsen	  og	  mine	  forventninger	  til	  den,	  og	  det	  var	  svært	  
at	  svare	  på.	  Jeg	  vidste	  at	  jeg	  skulle	  rejse	  til	  Bali	  i	  et	  
semester	  og	  studere	  journalistik	  og	  medier,	  men	  ikke	  
meget	  mere.	  Det	  var	  ikke	  til	  at	  forudsige,	  hvad	  der	  ville	  
ske	  på	  dette	  ukendte	  sted.	  Jeg	  vidste	  det	  ville	  være	  
anderledes	  end	  i	  Danmark,	  men	  hvordan?	  	  

Netop	  dette	  var	  en	  af	  mine	  grunde	  til	  at	  tage	  af	  sted;	  	  	  
for	  at	  prøve	  noget	  nyt	  og	  blive	  udsat	  for	  nogle	  ting,	  man	  
ikke	  kan	  forudsige	  eller	  har	  prøvet	  før.	  	  Hvordan	  
forløber	  hverdagen	  på	  denne	  ø	  på	  den	  anden	  side	  af	  
kloden?	  

Jeg	  nåede	  ikke	  at	  gøre	  mig	  alt	  for	  mange	  tanker	  om	  
rejsen,	  før	  end	  jeg	  sad	  i	  flyet	  på	  vej	  derned.	  Da	  jeg	  var	  
godt	  oppe	  i	  luften,	  begyndte	  tvivlen	  og	  tankerne	  at	  
trænge	  sig	  på:	  ”Det	  her	  er	  jo	  fuldstændig	  vanvittigt!	  
Hvad	  har	  jeg	  begivet	  mig	  ud	  i?”.	  Heldigvis	  fik	  jeg	  hurtigt	  
lagt	  bånd	  på	  mig	  selv	  og	  mine	  kolde	  fødder	  varmede	  
langsomt	  op	  igen.	  Selvom	  jeg	  nu	  i	  fire	  måneder	  skulle	  

Den	  lokale	  kiosk	  hvor	  jeg	  plejede	  at	  spise	  min	  frokost.	  
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forlade	  alt	  kendt	  og	  alle	  dem,	  jeg	  kendte,	  følte	  jeg	  mig	  
modig.	  Og	  da	  jeg	  –	  for	  første	  gang	  –	  satte	  mine	  ben	  på	  
indonesisk	  jord	  på	  vej	  ud	  af	  lufthavnen,	  var	  jeg	  så	  klar	  
som	  man	  nu	  engang	  kan	  være.	  Men	  også	  lidt	  træt	  efter	  
en	  26-‐timers	  flyvetur…	  

	  

Selamat	  siang!	  Apa	  kabar?	  Hello!	  How	  are	  you?	  	  

Ankomsten	  til	  Bali	  var	  varm,	  både	  temperaturen	  og	  
menneskerne.	  Overalt	  henvender	  folk	  sig	  til	  dig	  -‐	  
”Selamat	  siang!	  Apa	  kabar?	  Hello!	  How	  are	  you?	  Where	  
are	  you	  going?”.	  Når	  man	  er	  ude	  og	  rejse	  bliver	  det	  
virkelig	  tydeligt,	  hvor	  lidt	  vi	  danskere	  snakker	  med	  folk	  
omkring	  os.	  På	  Bali	  vil	  alle	  og	  enhver	  henvende	  sig	  til	  
dig,	  når	  du	  går	  på	  gaden,	  sidder	  i	  en	  bus	  eller	  er	  på	  
stranden.	  ”Hvad	  hedder	  du?	  Hvor	  er	  du	  fra?	  Hvor	  bor	  
du?	  Hvor	  længe	  bliver	  du?	  Er	  det	  din	  første	  gang	  her?”.	  
Det	  kan	  virke	  en	  smule	  grænseoverskridende	  i	  starten,	  
men	  man	  vænner	  sig	  til	  det.	  I	  dag	  synes	  jeg	  faktisk	  at	  
det	  er	  super	  hyggeligt.	  Når	  man	  kommer	  hjem	  og	  har	  
tilpasset	  sig	  til	  den	  balinesiske	  væremåde,	  kan	  det	  
være	  lidt	  mærkeligt	  at	  sidde	  overfor	  én	  i	  toget	  eller	  
bussen	  i	  flere	  timer	  uden	  at	  sige	  noget	  til	  hinanden.	  Det	  
handler	  om	  at	  folk	  har	  mere	  tid,	  eller	  hvert	  fald	  tager	  

sig	  mere	  tid	  til	  det,	  der	  er	  lige	  foran	  én.	  Balinesere	  er	  
måske	  bedre	  til	  at	  leve	  i	  nuet.	  Det	  er	  hvert	  fald	  helt	  
klart	  mit	  indtryk,	  at	  de	  ikke	  er	  plaget	  af	  stress	  og	  jag	  i	  
samme	  omfang	  som	  vi	  er	  i	  Europa.	  

	  

Balineserne	  er	  rigtig	  gode	  til	  at	  tage	  sig	  tid	  til	  at	  være	  sammen	  
med	  deres	  børn	  og	  lege	  med	  dem.	  Børnene	  passer	  også	  ofte	  på	  
hinanden	  og	  tager	  ansvar.	  
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Journalistik	  og	  medier	  

Jeg	  boede	  og	  gik	  i	  skole	  ved	  Jimbaran	  stranden,	  som	  er	  
et	  super	  hyggeligt	  område	  med	  fiskere	  og	  
fiskerestauranter.	  Hver	  dag	  på	  skolen	  havde	  vi	  
undervisning	  i	  skriveteknik,	  etik	  og	  foto.	  	  Det	  var	  meget	  
spændende	  og	  undervisningen	  var	  på	  et	  godt	  niveau.	  
Efter	  skole	  gik	  jeg	  ofte	  de	  omkring	  10	  meter	  fra	  skolen	  
og	  ned	  på	  stranden.	  Hvor	  jeg	  sammen	  med	  vennerne	  
nød	  solen,	  de	  lokale	  fiskerbåde	  og	  omgivelserne	  mens	  
vi	  læste	  lektier.	  	  

Nogle	  dage	  kom	  vi	  også	  ud	  og	  surfe,	  men	  bølgerne	  er	  
bedst	  tidligt	  om	  morgenen	  eller	  sent	  om	  aftenen.	  	  Det	  
var	  virkelig	  fedt	  at	  studere	  på	  den	  måde	  i	  udlandet.	  Det	  
at	  kunne	  opleve	  noget	  nyt,	  anderledes	  og	  spændende	  i	  
fritiden,	  og	  	  samtidig	  have	  hverdagen	  med	  at	  studere.	  
Det	  blev	  selvfølgelig	  en	  helt	  anden	  måde	  og	  rejse	  på	  og	  
der	  var	  meget	  mere	  hverdag	  over	  det	  end	  backpacking.	  
Til	  gengæld	  fik	  jeg	  en	  hjemfølelse	  og	  nært	  forhold	  til	  
det	  lokale	  sted,	  området	  og	  folkene	  der.	  Weekenderne	  
og	  ferierne	  brugte	  jeg	  (og	  de	  andre	  studerende	  jeg	  blev	  
kendt	  med)	  på	  at	  se	  andre	  steder.	  På	  den	  måde	  fik	  man	  
også	  et	  bredere	  billede	  af	  de	  forskelle	  der	  var	  i	  kultur	  
og	  levevis	  forskellige	  steder	  på	  Bali,	  men	  også	  i	  
Indonesien.	  	  

Jeg	  synes	  det	  var	  fedt	  at	  have	  noget	  fast	  at	  gå	  til	  og	  
struktur	  på	  en	  hverdagen.	  Det	  havde	  selvfølgelig	  også	  
været	  fedt	  at	  have	  lidt	  mere	  fritid	  imellem,	  men	  på	  den	  
anden	  side	  fik	  jeg	  ny	  viden	  og	  input	  hver	  dag.	  Det	  er	  jo	  
faktisk	  dejligt	  at	  læse,	  når	  man	  føler	  at	  man	  lærer	  
noget.	  Det	  var	  en	  udfordring	  at	  skulle	  lave	  
journalistikøvelser,	  øve	  interview	  og	  tage	  billeder	  af	  og	  
med	  en	  kultur	  der	  er	  så	  anderledes	  end	  ens	  egen.	  
Heldigvis	  er	  balinesere	  meget	  venlige	  og	  åbne,	  om	  end	  
ikke	  nødvendigvis	  særlig	  gode	  til	  at	  tale	  engelsk.	  	  Læsesalen	  som	  lå	  lige	  overfor	  skolen.	  	  
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En	  meget	  venlig	  hestevogns-taxa-chauffør	  som	  jeg	  interviewede	  om	  arbejde	  på	  
Bali.	  

Jimbaranstranden	  og	  fiskeri	  

Jimbaran	  området	  er	  et	  livligt	  sted	  tidlig	  om	  morgenen	  
og	  om	  aftenen	  ved	  solnedgang,	  når	  de	  små	  fiskerbåde	  
rejser	  ud	  og	  kommer	  ind	  med	  fisk.	  Bådene	  bliver	  
trukket	  i	  land	  ved	  håndkraft	  og	  folk	  hjælpes	  ad	  med	  at	  
sortere	  fiskene	  og	  sætte	  garnene	  i	  stand.	  Kønsrollerne	  
på	  Bali	  er	  meget	  opdelt	  og	  der	  er	  helt	  klare	  regler	  for	  
hvad	  mænd	  og	  kvinder	  gør.	  I	  denne	  situation	  sorterer	  
kvinderne	  fisken	  og	  mændene	  ordner	  nettene,	  sådan	  er	  
det	  hver	  dag.	  

Her	  er	  en	  kvinde	  på	  Jimbaran	  
stranden	  i	  gang	  med	  at	  
sortere	  fisk	  i	  skumringen.	  
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At	  være	  fisker	  på	  Bali	  er	  i	  øvrigt	  ikke	  et	  særlig	  
statusfyldt	  job,	  hvorfor	  det	  for	  det	  meste	  også	  er	  
indvandrere	  fra	  de	  andre	  øer	  i	  nærheden	  af	  Bali,	  der	  
arbejder	  med	  fiskeri.	  Ø-‐samfund	  og	  deres	  befolkning	  
tilbeder	  ofte	  havet	  og	  de	  gaver	  havet	  bringer,	  men	  
balineserne	  har	  det	  omvendt.	  De	  frygter	  havet	  og	  anser	  
det	  for	  hjemsted	  for	  onde	  ånder	  og	  skadelige	  kræfter.	  
Vulkanbjergene	  på	  Bali	  er	  til	  gengæld	  hellige	  og	  er	  
gudernes	  hjem.	  Balinesernes	  frygt	  for	  havet	  er	  heller	  
ikke	  helt	  ubegrundet,	  da	  farvandet	  omkring	  Bali	  er	  ret	  
lunefuldt	  med	  stærke	  strømme	  og	  dybt	  vand.	  

Balinesere	  er	  i	  modsætning	  til	  os	  vestlige	  turister	  
rimelig	  gode	  til	  at	  holde	  sig	  ude	  af	  det	  skarpe	  solskin	  
midt	  på	  dagen.	  Men	  meget	  tidligt	  om	  morgenen	  og	  når	  
solen	  går	  ned	  summer	  der	  af	  liv.	  Deres	  lokale	  markeder	  
foregår	  omkring	  klokken	  fire	  om	  morgenen	  ved	  kysten,	  
og	  de	  tager	  først	  på	  stranden,	  når	  solen	  er	  ved	  at	  gå	  
ned.	  

	  

En	  broget	  flok	  

Indonesien	  rummer	  verdens	  største	  muslimske	  
befolkning,	  men	  rummer	  også	  et	  væld	  af	  andre	  

religioner	  og	  kulturretninger	  som	  er	  ret	  imponerende.	  
På	  Bali	  er	  de	  dog	  primært	  hinduister.	  Denne	  
multikulturalitet	  gør	  at	  Indonesien	  er	  et	  meget	  
spændende	  område	  at	  rejse	  i,	  men	  medfører	  også	  
forskellige	  praktiske	  problemer	  for	  de	  lokale,	  som	  f.eks.	  
hvordan	  man	  indgår	  ægteskaber	  på	  tværs	  af	  religioner,	  
traditioner	  og	  får	  forskellige	  kønsrollemønstre	  til	  at	  
fungere.	  
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Jeg	  snakkede	  med	  ateister,	  kristne,	  hinduister	  og	  
muslimer	  fra	  Indonesien	  på	  turen.	  De	  forskellige	  
religioner	  lever	  grupperet,	  og	  man	  kan	  tydeligt	  se	  og	  
mærke	  forskel	  på	  de	  forskellige	  områder,	  selvom	  man	  
fysisk	  ikke	  nødvendigvis	  har	  flyttet	  sig	  langt.	  Det	  er	  
også	  tydeligt	  at	  religion	  også	  præger	  hvilket	  tøj	  man	  
har	  på,	  hvordan	  husene	  ser	  ud	  og	  hvordan	  og	  hvem	  
man	  taler	  til.	  De	  hinduister	  og	  balinesere	  jeg	  mødte	  gik	  
ofte	  klædt	  i	  blomstrede	  og	  mønstrede	  gevandter,	  og	  
lange	  nederdele	  til	  festligheder	  (også	  for	  mænd).	  De	  
fleste	  går	  bare	  i	  almindelige	  cowboybukser	  og	  T-‐shirts	  
til	  hverdag.	  

	  	  

Penge	  

På	  Bali	  findes	  der	  tre	  priser	  for	  alt;	  priser	  til	  de	  lokale,	  
højere	  priser	  til	  vestlige	  turister	  og	  endnu	  dyrere	  
priser	  til	  taiwanske	  og	  kinesiske	  turister.	  Inden	  jeg	  tog	  
til	  Bali	  havde	  jeg	  ikke	  gjort	  mig	  så	  mange	  forestillinger	  
om	  de	  velhavende	  i	  Asien,	  men	  på	  rejsen	  har	  jeg	  set	  
meget	  rige	  asiatiske	  turister,	  som	  er	  vant	  til	  at	  blive	  
plejet	  og	  passet	  på	  alskens	  måder,	  der	  langt	  
overskrider	  mine	  vaner.	  Jeg	  opdagede	  –	  ikke	  
overraskende	  –	  hvor	  forkælede	  vi	  er	  i	  Danmark,	  men	  –	  
mere	  overraskende	  –	  at	  der	  er	  folk,	  der	  er	  langt	  mere	  
forkælede	  end	  os.	  En	  lille	  ting	  jeg	  oplevede	  en	  dag	  vi	  
var	  til	  frokost	  var	  f.eks.	  at	  der	  kom	  asiatisk	  familie	  på	  
fem	  ind,	  og	  de	  havde	  hver	  deres	  i-‐pad	  med.	  	  

Udover	  de	  rige	  asiater	  vrimler	  Bali	  med	  surfeturister,	  
især	  fra	  Australien.	  De	  kommer	  for	  de	  mange	  hvide	  
sandstrande	  med	  gode	  bølger.	  I	  det	  hele	  taget	  møder	  
man	  på	  Bali	  mange	  turister	  fra	  hele	  verden,	  fordi	  øen	  
er	  mere	  liberal	  og	  vestligt	  orienteret	  end	  andre	  
områder	  i	  Indonesien.	  Dette	  er	  nok	  en	  af	  årsagerne	  til	  
at	  Bali	  er	  blevet	  bombet	  to	  gange	  af	  yderliggående	  
islamistiske	  terrorgrupper.	  

	  
Her	  er	  et	  udsnit	  af	  forskellige	  påklædninger	  der	  kan	  ses	  sammen.	  Manden	  
i	  midten	  er	  	  det	  religiøse	  overhoved	  i	  landsbyen	  Trunyan.	  
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Storfamilie	  

Balinesere	  lever	  i	  storfamilier	  som	  regel,	  og	  familien	  
betyder	  meget.	  Kønsrollerne	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  
skarpt	  opdelt,	  noget	  jeg	  selv	  oplevede	  da	  jeg	  gerne	  ville	  
lave	  en	  reportage	  fra	  en	  hanekamp	  i	  forbindelse	  med	  
en	  skoleopgave,	  men	  måtte	  opgive	  projektet	  ,	  da	  
kvinder	  ikke	  må	  være	  tilstede	  under	  hanekamp.	  En	  

dreng	  fra	  min	  klasse	  lavede	  til	  gengæld	  reportagen,	  da	  
han	  jo	  som	  dreng	  nemt	  kunne	  komme	  til	  kampene.	  
Kønnene	  er	  på	  ingen	  måde	  ligestillet,	  men	  er	  til	  
gengæld	  fælles	  om	  børnene.	  Spædbørn	  bliver	  anset	  
som	  halvguder	  og	  børn	  som	  hellige.	  Det	  er	  derfor	  også	  
strengt	  forbudt	  at	  slå	  børn.	  Jeg	  har	  aldrig	  set	  så	  mange	  
børn	  som	  jeg	  så	  på	  Bali,	  og	  alle	  ser	  virkelig	  ud	  til	  at	  
elske	  dem.	  De	  fylder	  meget	  mere	  i	  det	  offentlige	  rum	  
end	  i	  Danmark.	  Jeg	  troede	  mænd	  i	  Danmark	  tog	  
forholdsvis	  stor	  del	  i	  deres	  børns	  liv,	  men	  jeg	  så	  mange	  
flere	  balinesiske	  mænd	  lege,	  bære	  og	  kramme	  deres	  
børn	  end	  jeg	  er	  vandt	  til	  at	  se	  i	  Danmark.	  Det	  er	  noget	  
der	  fylder	  mere	  i	  deres	  kultur	  en	  vores.	  Jeg	  blev	  også	  
ofte	  spurgt	  om	  jeg	  havde	  børn,	  og	  så	  skal	  man	  altid	  
svare:	  ikke	  endnu,	  i	  stedet	  for	  nej.	  Ens	  egen	  udvikling	  
og	  modenhed	  anses	  for	  at	  være	  gået	  i	  stå,	  hvis	  man	  ikke	  
får	  børn.	  Man	  kan	  hvert	  fald	  ikke	  komme	  videre	  til	  
næste	  trin	  i	  livet.	  	  

Jeg	  og	  nogle	  veninder	  besøgte	  en	  familie	  og	  boede	  hos	  
dem	  en	  uges	  tid.	  Det	  var	  meget	  rørende	  at	  se	  hvordan	  
en	  stor	  familie	  holder	  sammen	  og	  holder	  af	  hinanden.	  
Til	  gengæld	  ofrer	  de	  også	  meget	  individuelt	  for	  dette	  
forhold.	  Familiens	  accept	  af	  en	  kæreste	  eller	  mand	  er	  
altafgørende.	  Det	  samme	  gælder	  om	  man	  vil	  ud	  og	  rejse	  

-	  Mindesmonument	  fra	  sidste	  terrorbombe	  i	  Kuta.	  
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eller	  arbejde	  på	  skib.	  Hver	  især	  ofrer	  de	  alle	  noget	  
individuelt	  for	  at	  holde	  familien	  samlet.	  At	  bo	  sammen	  i	  
en	  stor	  familie	  betyder	  nok	  også	  at	  man	  har	  flere	  tætte	  
relationer	  end	  os	  med	  små	  familier	  og	  færre	  
forpligtelser.	  Det	  virker	  til	  at	  de	  giver	  hinanden	  meget	  
glæde.	  	  

	  

	  

Rejsen	  

Det	  der	  gør	  det	  særligt	  at	  rejse,	  er	  at	  man	  bliver	  hevet	  
ud	  af	  ens	  daglige	  boble,	  og	  man	  bliver	  udsat	  for	  nye	  og	  
anderledes	  hændelser.	  Det	  er	  lidt	  ligesom	  at	  blive	  som	  
et	  barn	  igen.	  For	  man	  husker	  så	  mange	  ting	  fra	  rejser	  
og	  ting	  man	  har	  foretaget	  sig	  på	  andre	  steder	  og	  i	  andre	  
omgivelser.	  Det	  er	  som	  om	  tiden	  går	  langsommere,	  når	  
man	  oplever	  noget	  nyt.	  Man	  er	  mere	  tilstede	  i	  nuet,	  i	  
modsætning	  til	  hverdagen	  som	  bare	  flyver	  af	  sted	  i	  
rutiner	  og	  vaner.	  Glæden	  ved	  at	  rejse	  handler	  for	  mig	  
meget	  om	  glæden	  ved	  at	  opleve	  noget	  nyt.	  	  I	  hverdagen	  
er	  det	  nemt	  at	  glemme,	  hvor	  fedt	  det	  er	  at	  rejse.	  Når	  jeg	  
endelig	  får	  hanket	  op	  i	  mig	  selv	  og	  rejst	  ud,	  undrer	  det	  
mig	  at	  det	  	  tog	  så	  lang	  tid	  inden	  jeg	  fik	  taget	  mig	  
sammen.	  Magien	  ved	  det	  at	  rejse	  og	  rejselysten	  
springer	  ud	  i	  fuld	  flor,	  når	  jeg	  først	  er	  kommet	  afsted.	  

	  Jeg	  rejste	  meget	  sammen	  med	  to	  piger,	  Mari	  og	  Nicole,	  
som	  begge	  er	  erfarne	  travellers,	  og	  vi	  diskuterede	  tit	  og	  
ofte	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  enten	  at	  rejse	  eller	  blive	  
hjemme.	  En	  fordel	  ved	  at	  rejse	  er	  helt	  klart	  alle	  de	  nye	  
mennesker	  man	  møder	  og	  lærer	  at	  kende.	  Man	  nyder	  
at	  	  rejse,	  opleve,	  grine	  og	  	  græde	  sammen	  for	  en	  kort	  

Morgenmad	  i	  familiehuset	  til	  Ajumas,	  kvinden	  vi	  besøgte	  og	  boede	  hos.	  	  
Morgenmaden	  var	  små	  søde	  kager	  og	  ris	  i	  blad-pakker.	  Sukker	  var	  der	  også	  
rigeligt	  af	  i	  theen-	  	  cirka	  halv-halv.	  Det	  var	  godt,	  	  men	  meget	  dessertagtigt.	  
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periode.	  Man	  er	  god	  til	  at	  nyde	  nuet	  og	  det	  hele	  er	  
meget	  uformelt:	  vi	  nyder	  bare	  livet!	  Til	  gengæld	  er	  det	  
hele	  også	  meget	  flygtigt.	  Venskaberne	  er	  sjove	  og	  søde,	  
men	  ikke	  dybe	  og	  lange.	  De	  færreste	  af	  dem	  man	  
møder,	  holder	  man	  tæt	  kontakt	  med	  senere.	  Vi	  mødte	  
flere	  andre	  rejsende	  som	  havde	  rejst	  rundt	  i	  mange	  år.	  
Det	  er	  jo	  utroligt	  spændende	  -‐	  hvad	  mon	  de	  ikke	  har	  
oplevet	  og	  set?	  Men	  hvad	  er	  de	  ikke	  også	  gået	  glip	  af?	  
Når	  man	  er	  hjemme	  bygger	  man	  videre	  på	  ens	  liv:	  man	  
studerer,	  arbejder,	  får	  faste	  kærester	  og	  venskaber.	  Ens	  	  
karriere,	  uddannelse	  og	  relationer	  udvikler	  sig.	  Hvilke	  
tætte	  relationer	  har	  man	  efter	  at	  have	  rejst	  f.eks.	  otte	  
år?	  Vores	  indtryk	  var	  at	  ”faren”	  ved	  at	  rejse	  kan	  være	  at	  
man	  stopper	  med	  at	  udvikle	  dybere	  relationer,	  og	  man	  
som	  reaktion	  på	  en	  meget	  flygtig	  hverdag	  bliver	  mere	  
distræt	  og	  måske	  endda	  upålidelig.	  

Det	  at	  rejse	  er	  ellers	  meget	  frit	  og	  man	  står	  ikke	  til	  
ansvar	  for	  så	  meget	  andet	  end	  at	  holde	  sig	  beskæftiget.	  
Denne	  tilstand	  af	  stilstand	  fremhæves	  ofte	  i	  forhold	  til	  
expatmiljøerne,	  hvor	  mange	  synes	  at	  have	  gået	  lidt	  i	  
stå,	  ofte	  i	  flugten	  fra	  noget.	  Jeg	  mødte	  også	  flere	  som	  
var	  taget	  ud	  for	  at	  rejse	  for	  at	  komme	  væk	  fra	  
problemer	  derhjemme.	  For	  dem	  jeg	  snakkede	  med,	  
blev	  det	  kun	  alt	  for	  hurtigt	  tydeligt	  at	  man	  ikke	  kan	  

løbe	  fra	  ens	  problemer,	  men	  selvfølgelig	  kan	  et	  skifte	  af	  
omgivelser	  tit	  være	  gavnligt.	  	  

Vi	  endte	  ofte	  med	  en	  semikonklusion,	  hvor	  det	  at	  
studere	  mens	  man	  rejste	  blev	  en	  god	  løsningsmodel	  
(opfindsomt	  eftersom	  det	  var	  det,	  vi	  gjorde).	  Ved	  at	  
studere	  fik	  vi	  hvert	  fald	  intellektuel	  udfordring	  og	  
udvikling,	  og	  noget	  så	  konkret	  som	  en	  hverdag.	  	  

	  

Rejse	  igen	  

Jeg	  vil	  gerne	  ud	  og	  rejse	  igen,	  og	  håber	  også	  at	  jeg	  kan	  
komme	  ud	  og	  rejse	  eller	  i	  praktik	  i	  udlandet	  i	  
forbindelse	  med	  min	  videre	  uddannelse.	  Jeg	  ville	  nok	  
ikke	  rejse	  tilbage	  til	  Bali,	  selvom	  jeg	  synes	  det	  var	  
dejligt.	  Det	  er	  et	  meget	  turistet	  område	  og	  jeg	  føler	  jeg	  
har	  set	  det	  jeg	  ville	  på	  Bali.	  Jeg	  vil	  gerne	  se	  andre	  steder	  
af	  Indonesien	  senere,	  men	  er	  også	  blevet	  meget	  
interesseret	  i	  Sydamerika	  efter	  at	  have	  hørt	  mange	  
gode	  historier	  fra	  andre	  rejsende	  om	  området.	  Udover	  
dette	  glæder	  jeg	  mig	  til	  forhåbentlig	  at	  komme	  i	  gang	  
med	  en	  uddannelse	  hjemme	  i	  Danmark.	  Jeg	  er	  utrolig	  
taknemlig	  for	  den	  mulighed	  jeg	  har	  fået	  til	  at	  rejse	  ud.	  
Det	  har	  været	  en	  fantastisk	  tid	  og	  jeg	  er	  blevet	  



	   10	  

inspireret	  og	  motiveret	  for	  nye	  udfordringer.	  Det	  bliver	  
spændende	  at	  se	  hvad	  der	  kommer	  i	  fremtiden.	  	  

Til	  sidst	  vil	  jeg	  selvfølgelig	  anbefale	  andre	  unge	  at	  rejse	  
ud,	  som	  studerende	  eller	  som	  almindelig	  rejsende,	  da	  
man	  får	  et	  afbræk	  og	  en	  oplevelse	  for	  livet	  ved	  at	  møde	  
noget	  der	  så	  anderledes	  end	  ens	  dagligdag	  og	  kultur.	  
Det	  er	  fantastisk!	  	  

Hvis	  i	  vil	  se	  flere	  billeder	  fra	  min	  rejse	  har	  jeg	  lagt	  
billeder	  op	  her:	  	  

https://picasaweb.google.com/104874589611687766
852/BaliSemesteret?feat=directlink	  

	  


