
 
Forhistorien 

Onsdag den 27. juni 2007 blev jeg student efter tre år på Marselisborg Gymnasium. Jeg forlod ikke 

kun gymnasiet med en studentereksamen og en masse fede oplevelser ligesom alle andre, men også 

med et rejselegat på 50.000 kr. Det var en stor ære at modtage rejselegatet, og jeg er den anonyme 

donorer evigt taknemlig.  

 

I princippet kunne jeg tage ud og rejse lige efter mine studentereksaminerne var overstået, men efter 

studentertiden valgte jeg at arbejde og lige så stille finde ud af, hvor min rejse skulle gå hen. Efter 7 

måneder som pædagogmedhjælper var det tid til forandring. Jeg var klar til at rejse og begyndte at 

undersøge forskellige rejsemål og muligheder. Jeg blev hurtigt interesseret i Asien og det indkredsede 

sig til Indien. Gennem Mellemfolkelig Samvirke fandt jeg præcis rejsen for mig. En måned i 

delstaten Goa i den sydlige del af Indien, hvor jeg skulle gå i skole og undervises i kulturforståelse, 

religion, kvindernes rolle i samfundet, kastesystemet, udviklingsarbejde og projektplanlægning. 

Derefter to måneder i delstaten Himachal Pradesh, den nordlige del af Indien, hvor jeg skulle arbejde 

som frivillig.  

Da jeg fortalte om mine rejseplaner til mine venner, blev min veninde Kira fanget og besluttede sig 

hurtigt for at tage med. Kira og jeg bestilte rejsen i starten af februar og allerede i slutningen af marts, 

nærmere betegnet fredag den 28. marts 2008, skulle turen gå til Indien! Inden afrejse var vi på et 

obligatorisk forberedelseskursus på den Internationale højskole i Helsingør sammen en masse andre 

unge, som også skulle ud at rejse med Mellemfolkelig Samvirke. Her mødte vi bl.a. dem, som vi 

senere ville møde i Indien. Fem af os skulle tilbringe den første måned sammen i Goa: Oskar, Jesper, 

Randi, Kira og jeg. Efter kurset og en masse vaccinationer, var vi klar til at rejse ud i den store 

verden!  

 
Farvel til Danmark 

Pludselig stod jeg i Kastrup Lufthavn og sagde farvel til venner og familie. Det var meget uvirkeligt 

at sige farvel. Jeg havde ingen anelse om, hvor lang tid 3 måneder ville føles, men da vi sagde farvel, 

virkede det som utrolig lang tid! Det var hårdt at tage afsked, men jeg var samtidig klar til at tage af 

sted. Klar til at komme ud og møde en hel ny verden og en masse nye mennesker. Med Kira i hånden 

lettede jeg fra den danske jord med tusindvis af sommerfugle i maven, uvidende om, hvad de næste 3 

måneder ville byde på. 

 

Welcome to India 

Vi ankom til Mumbai lørdag ved middagstid. Vi var alle fem meget udmattede efter den lange rejse. I 

lufthavnen blev vi modtaget af vores rejseguide Gobal. En ung og genert fyr på vores alder. Han 

kørte med os til vores hotel, hvor vi havde en overnatning inden den 12 timer lange togtur til Goa. Vi 



nåede ikke længere end ud af lufthavnen, før vi blev overfaldet af nogle pjaltede tiggerbørn. Vores 

taxa holdt stille og pga. den ulidelig varme, var vinduerne rullet ned og børnene fór hen til bilen og 

hev i vores arme gennem vinduet og råbte “chocolate, chocolate, money, money”. Børnenes bedende 

øjne skar lige i hjertet! Heldigvis gik der ikke mange sekunder, før vores taxa kunne kører videre - 

det var bare lige på og hårdt med en barsk oplevelse. 

 

Hotellet vi boede på den første dag hed “Paradise hotel”, men der var bestemt ikke særlig meget 

paradis over stedet. Heldigvis skulle vi kun tilbringe én nat der, så det gik ganske fint. Der gik lige et 

par dage, før vi kom os over vores danske sarthed, så det var noget af en prøvelse, da vi den første 

aften skulle i bad og der sad en gekko over badeværelsesdøren. Kira og jeg skiftes til at holde øje 

med den, mens den anden gik i bad. Vi skulle bare vide, hvad der ellers ventede os!!  

 

Mødet med den indiske befolkning 

At ankomme til en indisk togstation som hvid, er som at være en abe i bur. Alle glor fuldstændig 

uhæmmet og prikker til sidemanden for at gøre ham opmærksom på “dét“, der kommer gående der - 

hallo, som om han ikke allerede sidder og glor!! Vores tog holdt allerede på perronen, så vi kom 

hurtigt ind i toget og fandt vores kupé. Os tre piger skulle sidde sammen med en lille indisk familie: 

mor, far og datter på 16 år. De var meget venlige og snaksaglige. 

Specielt datteren spurgte meget ind til den danske 

kultur, og ligeledes udspurgte vi hende om den 

indiske. Det var spændende at høre om den 

indiske kultur samt traditioner fra en ung piges 

synspunkt. Da familien skulle spise deres 

medbragte hjemmelavet mad, blev vi også tilbudt 

noget. Vi sagde pænt ja tak og nød den dejlige og 

stærke!! mad. Det var virkelig en oplevelse at 

rejse med tog - bestemt ikke som en tur med 

DSB. De mange lyde, lugte og mennesker, gjorde 

det til en helt speciel oplevelse.  

 

Ved hver station kom der en ung fyr gennem toget og råbte “pani (vand), pani, paniiiii” med en helt 

ubeskrivelig nasal og yderst gennemtrængende stemme, efterfulgt af en fyr, der solgte mad med en 

meget kraftig lugt af karry. 

Indere, specielt mændene, har ikke samme holdning til, hvor og hvornår man henholdsvis prutter, 

spytter, bøvser osv. I løbet af de 12 timer blev vi op til flere gange mødt med fuldstændig uhæmmet 

og modbydelige kropslugte og lyde! Ofte rejser inderne sammen med hele familien, så der er 

fuldstændig proppet i kupéerne, når inderne tager på tur. Der er en hyggelig stemning, når alle sidder 



i kupéerne og spiser deres medbragte mad! Ofte ligger mændene og sover, mens kvinderne sidder 

sammen med børnene og spiser! 

 

 

Fantastiske Goa 

Vi ankom sent om aftenen til Goa, hvor vores 

danske lærer Marlene på 29 år tog imod os og 

kørte os til vores hyggelige hus i byen Colva. 

Et smukt portugisisk hus som blev bygget, da 

Colva stadigvæk var en portugisisk koloni. Her 

skulle os fem danskere bo den næste måned 

sammen med Marlene. Det var rigtig gode 

forhold. Os tre piger boede på værelse sammen, 

og ligeledes havde drengene et værelse sammen.  

 

Vores stue, som også fungerede som klasselokale, var rigtig “indian style“. Der var ikke noget med 

en kæmpe sofa, hvor man kunne slænge sig, nej! det var madrasser og en hulens masse puder - rigtig 

hyggeligt! Vores højskoleophold i Goa var udarbejdet i samarbejde med en indisk hjælpeorganisation 

IDEX. Frokost og aftensmad spiste vi i IDEX-campen sammen med frivillige fra hele verden, som 

var i Goa for at arbejde på skoler eller andre udviklingsprojekter. Morgenmaden lavede vi selv 

hjemme i huset, efter vi havde dyrket tre kvarters yoga i haven. 

En rigtig dejlig start på dagen. 

 

Fra mandag til fredag gik vi i skole. Vi blev 

undervist i: kulturforståelse, religion, 

kastesystemet, kvindernes rettigheder, hindi, 

udviklingsarbejde og projektplanlægning. Det var 

en speciel måde at gå i skole på, men utrolig 

spændende. Ikke nok med, at det hele var 

spændende, så spillede det, at vi befandt os i alt 

det, vi lærte om, en utrolig stor rolle.   

Den teoretiske undervisning kunne vi hele tiden se og bruge i praktisk. Der er langt fra at sidde 

hjemme i Danmark og lære om alverdens fattigdoms-, miljø- og ligestillingsproblemer, til at sidde i 

Indien og lære om det, hvorefter du går ud på gaden og støder ind i alle problemerne. Næsten al 

undervisning var en blanding af teoretisk og praktisk. Flere gange om ugen indebar undervisningen, 

at vi skulle ud og snakke med den lokale befolkning. IDEX havde også arrangeret nogle små 

udflugter, hvor vi bl.a. en eftermiddag mødtes med en gruppe unge mellem 14-21 år og snakkede om 



det at vokse op i henholdsvis Indien og Danmark. Vi snakkede om alt fra ægteskab til uddannelse til 

religion. Vi besøgte også nogle skoler i en lille landsby og et AIDS-hospital. AIDS-hospitalet var den 

tur, der gjorde størst indtryk på mig. Det var en utrolig grænseoverskridende oplevelse!! Lugten, 

menneskerne og stemningen på hospitalet gav mig en klump i halsen! Da vi sad og ventede på en af 

søstrene, der skulle vise os rundt, kom der pludselig et sødt ansigt frem i døren! Hun smilte forsigtig 

og var meget nysgerrig omkring os. 

 Når vi gik hen imod hende, løb hun væk. Efter lidt tid, 

overvandt hun sin generthed og kom helt hen til os. Vi 

kunne ikke kommunikere med hende andet end på den 

smule hindi, vi havde lært! Søsteren fortalte om den 

lille piges skæbne; hun var 6 år, havde ingen forældre 

og var ramt af AIDS. Dette var bare en af de mange 

forfærdelig skæbner vi mødte på hospitalet. Synet af de 

svage og afmagrede mennesker var virkelig 

modbydeligt! Det var en lettelse, da vores besøg var 

slut. - jeg kunne simpelthen ikke holde til at se på alt 

den elendighed!! 

  
I weekenderne havde vi fri og kunne gøre, lige hvad vi havde lyst til. Det bragte på mange eventyr - 

nogen bedre end andre! En af weekenderne rejste Kira og jeg alene til Bangalore, Indiens 5. største 

by med 6 millioner indbyggere. En speciel oplevelse! For det første var byen slet ikke, som vi havde 

fået fortalt: ren og med dejlige grønne områder! Nej, vi mødte en utrolig beskidt, oset og kaotisk 

storby. For det andet, er det meget anderledes at rejse to piger alene. De indiske mænd har ingen 

hæmninger. De er fuldstændig ligeglade og regner ikke kvinder for noget som helst. Ikke nok med 

deres verbale tilnærmelser, så er de total ligeglade og tager konstant billeder af en. 

 

 “Lørdag den 12. april 2008. Her til aften var Kira og jeg ude og gå lidt rundt i byen. 

Der var mange mennesker på gaden, men der skete ikke særlig meget. Vi var inde på en café, og der 

sad selvfølgelig en flok fyre og overbegloede os. De var simpelthen så klamme. Denne gang stoppede 

legen bare ikke her! Da vi forlod caféen stod de udenfor og ventede på os. Vi gik bare forbi dem med 

kursen mod vores hotel. De tog billeder af os og råbte efter os. Til sidst blev vi så utrygge, at vi tog 

en rick-shaw hjem til hotellet. Drengene stod så tæt på os, at vi måtte vise hotellets visitkort til 

chaufføren, da vi ikke ville sige navnet på hotellet højt. De respekterer bestemt ikke kvinder og fatter 

ikke, at vi også har grænser. Åh for satan!!” 

Citat fra dagbog 

 

 



Den sidste weekend tilbragte vi alle fem sammen. Vi tog til Palolem Beach, den sydlige del af Goa. 

Fantastisk weekend og fed afslutning på livet i Goa. Da vi ankom mødtes vi med tre dansker, som 

drengene havde mødt weekenden inden. Alle svingede sammen, så det endte med, at vi alle otte 

tilbragte hele weekenden sammen. 100 % afslapning med solbadning, lækkert mad og kolde drinks 

om aftenen!  

I vores sidste uge med undervisning gik det meste af tiden med at lægge sidste hånd på vores 

afslutningsprojekt. Os tre piger havde lavet et udviklingsprojekt om kvinder. Projektet gik ud på at 

skabe et kvindeforum, hvor kvinderne kunne mødes og snakke samt deltage i forskellige kurser, der 

ville hjælpe dem til at komme mere ud og blive en større del af samfundet. Projektet fik meget ros af 

vores lærer, og hun mente, at det sagtens kunne være et projekt, man kunne præsentere for 

Mellemfolkelig Samvirke. Meget fængende at arbejde med et projekt, som er så aktuelt og realistisk!  

Det var underligt at forlade Goa. Efter en lang togtur var vi tilbage i Mumbai. Der havde vi et par 

dage på egen hånd, inden vi skulle nord på. Dagene i Mumbai bød på mange sjove oplevelser. Vi 

blev shanghajet til et indisk bryllup, hvor vi skulle stå ved indgangen og fungere, som en 

velkomstkomité og byde velkommen til gæsterne. I Mumbai er det meget typisk at leje hvide 

mennesker til sit bryllup som prestige! Vi følte os meget udstillet og ydmyget, da de fine sarier, vi 

havde fået at vide, vi skulle have på, pludselig var blevet til en stewardesse artig stram lyserød dragt. 

Vi bestemte os for at tage det, som en del af oplevelse og bare kaste os ud i det! 

“Søndag d. 28. april 2008: Vi iførte os de stramme 

lyserøde dragter og de to indiske piger gav os en 

ordentlig omgang make-up på! Vi skulle stå ved 

indgangen og byde velkommen samt uddele 

visitkort til det cateringfirma, som havde lavet 

maden til brylluppet. Før vi havde set os om, var 

alle kortene uddelt. Det viste sig, at folk troede, at 

det var vores visitkort, så de kunne leje os! Hele 

tiden havde vi en kødrand af mennesker stående 

omkring os, som overbegloede os. Meget underligt 

oplevelse og efter 3 timer, var vi glade for, at det 

var over stået.. Puha, sikke en aften!!” 

Citat fra dagbog 
 

 

Min indiske familie 

Tiden efter Goa blev hurtig forandret. Vi gik fra at være en lille gruppe på os fem danskere til 

pludselig at være en gruppe på 42 mennesker fra hele verden. Det var en stor omvæltning, da der 

pludselig var en del flere mennesker, som der skulle tages hensyn til. Inden vi nåede til Himachal 

Pradesh, hvor vi skulle arbejde som frivillige, havde vi et stop i Jaipur. 



 

 

Her skulle vi bo hos en indisk familie i 4 dage - 

noget jeg virkelig var nervøs for, men samtidig 

spændt på. Jeg kom til at bo med Randi og to 

tyske piger. Vi fik den sødeste familie med mor, 

far og to børn. En stille, rolig og hyggelig 

familie. Begge børn gik i skole, faren var 

politimand og moren var hjemmegående. Et 

kærligt middelklassehjem med indiske 

traditioner!  

 

Når vi fik aftensmad var det kun faren, der spiste med os, men moren sad også ved bordet. Hende og 

børnene havde spist før os. Hver aften sad vi længe ved bordet, efter vi havde spist og snakkede om 

alt mellem himmel og jord. Familien talte rigtig godt engelsk, så det blev nogle gode og lærerig 

samtaler vi fik. 

En af aftenerne tog moren os til side, og så skulle 

vi prøve hendes sarier. Det var super hyggeligt, og 

moren pyntede os alle sammen med “hindu-

prikker” og fine smykker. Bagefter skulle vi ud og 

vise os for faren og børnene. På de 4 dage blev vi 

ret tætte med familien, og det var mærkeligt at tage 

afsked. At skulle bo hos familien var noget af det, 

jeg frygtede allermest, men det endte med at blive 

nogle lærerige og dejlige dage! 

 
  
Himachal Pradesh 

Da vi kom op nord på, var det som at komme til et helt andet land. Det meste var meget anderledes, 

end det indtryk jeg hidtil havde fået af Indien. Goa var fuld af turister, men her var der absolut ingen. 

Nu kunne vi for alvor komme helt ned under huden på den indiske hverdag.  

Det var hårdt i starten at skulle vænne sig til de nye rammer og regler, der var i campen. I Goa var vi 

meget frie og kunne cykle rundt om aftenen og komme hjem, som det passede os. Nu var der 

pludselig regler! 

 



 

Vi var 42 frivillige i campen, så der blev nødt til 

at være nogle faste rammer og regler, for at få 

det til at fungere. Folk kom fra hele verden: 

Danmark, Norge, Island, Tyskland, Holland, 

Italien, England, USA, Canada og Australien. 

Folk var i alderen 16 - 26 år. Tænk, at man kan 

være så forskellig fra en på sin egen alder. Hver 

dag lærte man noget nyt om hinandens 

personlighed og ikke mindst kultur og hverdag!  

 
Allerede to dage efter vi ankom, skulle vi starte på arbejde. Kira og jeg fik en 1. klasse sammen, som 

vi skulle undervise i engelsk, matematik og skrivning. De første par dage gik med at lære børnene at 

kende og omvendt. Den næste uges tid brugte vi på at vænne børnene til at forstå vores 

arbejdsmetoder. Efter to uger havde vi fået en god rytme i undervisning, og det gik rigtig fint. Hele 

tiden satte vi os nogle mål ud fra børnenes niveau. Vi gik stille og roligt frem, men pressede dem 

også på nogle punkter. Klassen var meget tilbageholdende, da vi lærte dem at kende - man kunne 

mærke, at de slet ikke troede på sig selv. Da vi forlod klassen, var det en klasse, der havde evnen og 

lysten til at lære. Stort set alle sammen, elskede at komme op til tavlen og vise, hvad de kunne. 

Det var en ubeskrivelig dejlig følelse at se den udvikling, de 

18 fantastiske børn gennemgik på blot 2 måneder. Den 

største udfordring for os, var at komme som vesterlændinge 

på en indisk skole, hvor børnene selvfølgelig er opdraget på 

indiske manér. At få børnene til at forstå, at vi ikke var 

“som de andre”, var yderst svært og jeg tvivler på, at det var 

alle børnene, der forstod, at vi aldrig kunne finde på at slå 

dem! Vi skulle vinde deres “respekt” på en anden måde, end 

at slå dem og det var svært, da vi ikke kunne kommunikere 

ordentligt med dem. 
 

  
Kommunikation vs. vold 

Når man lærer en ny kultur at kende, er det vigtigt, at man er åben og ikke har en hjemme-hos-os-gør-

vi-altså-sådan-her-attitude. Af og til kan de kulturelle forskelle bare være så ekstreme, at det kan være 

svært at forholde sig til og være forstående. På skolen, hvor jeg underviste, slog lærerne børnene, 

hvilket var forfærdelig at se og høre på. Man kunne ligefrem se, at lærerne nød det. Modbydeligt!! 

Smerten i børnenes øjne var så tydelig! Børnene larmede og løb rundt, som børn nu en gang gør, når 

de har frikvarter, men så snart rektoren kom ud på gangen (med bambusrør i hånden efter behag) blev 

der musestille, og alle børnene løb ned i den modsatte ende. Når børnene fik tjekket deres notesbog, 



stod de på en lang række og dem der ikke havde gjort det ordentlig, skulle blive stående til rektoren 

startede fra en ende af med bambusrøret. Det var så grotesk, at børnene faktisk selv måtte vælge lige 

præcis, hvor de ville blive slået henne!! Det er her, kulturforskellen bliver så stor, at man ikke kan 

sætte sig ind i den modsatte kultur.  

 

 “Mandag d. 12. maj 2008. Rektoren var i gang med at slå børnene, da vi kom i dag - 

jeg fik seriøst tårer i øjnene. Så skrækkeligt at se smerten og skammen i børnenes øjne. Jeg har bare 

lyst til at kramme alle børnene og fortælle dem, at de er gode nok! Ved sgu ikke, om jeg kan holde ud 

at se på det her i to måneder. Selvom det måske lyder lidt barsk, så må jeg vel bare tage det, som en 

del af oplevelsen!! Føj..”    

      Citat fra dagbog 

 

 

I den vestlige del af verden ville kommunikation stå øverst på listen i opdragelsen af et barn. En 

typisk dansk og pædagogisk opdragelse, hvor man fortæller barnet, hvad der er rigtig og forkert! 

Modsat Indien hvor vold er den mest brugte metode. Det efterlader barnet i en situation, hvor de ikke 

ved, hvad de har gjort galt. Forældre og lærere tror de vinder respekt fra børnene ved at slå dem, men 

dette er efter min opfattelse ikke tilfældet. Jeg tror bare, at børnene helt enkelt er pissebange i stedet 

for - det har absolut intet med respekt at gøre!! 

 

Opmuntrende eftermiddag  

Om eftermiddagen passede jeg mentalt forstyrrede børn sammen med Kira og en anden dansk pige, 

Christina. Det var simpelthen så livsbekræftende at komme derud hver eftermiddag. Vi var på et hjem 

for 8 drenge mellem 7 og 16 år. Hver især havde de deres egen lille historie og små særheder. De 

kunne som alle andre have både gode og dårlige dage. Heldigvis var der flest gode dage, så der var 

stort set altid højt humør, når vi kom. 

 

Vi spillede bold, tegnede, dansede og sang med dem. Vi var de 

første frivillige, der arbejdede hos dem, så det var meget 

specielt. Som ugerne gik, kunne man mærke, at de blev trygge 

ved én og genkendte én, når man kom. Virkelig nogle kærlige 

børn, som bestemt ikke sparede på knuserne. Det var hyggeligt 

at komme hos dem, og heldigvis virkede det til at være et godt 

hjem for drengene, hvor de havde et broderligt forhold til 

hinanden og af og til fik besøg af deres familier. 

 

 



Hverdagen i Palampur 

Vi kom hurtigt til at føle os hjemme i Palampur og fik en hverdag op at køre. Af og til var vi inde i 

byen og hygge lidt om eftermiddagen. Det var også her, vi fik syet vores arbejdstøj. Vores arbejdstøj 

bestod af haremsbukser og en tunika. Meget behageligt at have på, og så passede vi også bedre ind på 

skolen, på trods af vores blege ansigter! Om eftermiddagen og aftenen hyggede vi os i campen 

sammen med alle de andre. Tiden gik med kortspil, film, snak og selvfølgelig forberedelse af 

undervisningen. Os danske piger boede i et hus med tagterrasse sammen med en italiensk pige og en 

tysk pige, så vi fik også tiden til at gå med solbadning på taget. Det var spændende at få en hverdag 

op at køre i en så anderledes kultur - det hele var utrolig hjemligt. Selvfølgelig gloede de fuldstændig 

uhæmmet på os, når vi var inde i byen, men vi så jo også anderledes ud og mange af dem, havde 

aldrig set et hvidt menneske før. Men den afslappede stemning var bare hyggelig, og man følte sig 

velkommen.  

 
Fritiden 

Weekenderne i Palampur var ligesom i Goa: vi kunne rejse alene rundt og opleve Indien på egen 

hånd. Dog havde vi nogle weekender med arrangeret ture. 40 km fra Palampur ligger en by, der 

hedder Mcleod Ganj. En super hyggelig by oppe i bjergene, hvor tibetanerne holder til, hvilket 

bestemt ikke er tilfældigt. I Mcleod Ganj ligger der et meget specielt tempel. - nemlig Dalai Lama 

templet! Stemningen i Mcleod er meget fri og afslappet. De vesterlændinge som holder til i byen, er 

lidt hippie-agtige.  

 

Af og til kommer Dalai Lama til byen, for at holde tale i templet. Vi var så heldige, at han skulle 

holde tale, blot en uge efter, vi var ankommet til Palampur - dermed blev det grunden til vores første 

besøg i Mcleod Ganj. Det var meget intenst at opleve stemningen omkring templet. Der var ikke 

plads inde i templet, da vi kom, så vi sad i en have ved templets indgang. Folk sad spændte og 

ventede på Dalai Lamas ankomst. Pludselig gik porten op lige ved siden af os, og ind kom han. Dalai 

Lama stod pludselig 2 meter væk fra mig! Det var så vildt, og folk sad bare med åben mund og 

polypper. Som om det hele gik i stå og alle holdt op med at trække vejret! Da han gik ind i templet, 

begyndte folk at bede, snakke og græde.  

Vores første arrangeret tur var en trekkingtur. Jeg var meget spændt på, hvor hårdt det ville blive, 

men havde glædet mig rigtig meget! Lørdag morgen kl. 6.30 mødtes vi, og så gik turen mod toppen 

af bjerget Driuand! Det var en tur på 10 km med en stigning på 3.200 m. Jeg havde absolut ingen 

anelse om, hvor hårdt det ville blive. Vi havde høj solskin hele vejen op, hvilket gjorde det ekstra 

hårdt, men det var selvfølgelig bedre end regnvejr. De første 3 km var de hårdeste. Det var som om, 

benene lige skulle i gang. Da vi endelig langt om længe, 5 en halv time senere, nåede toppen, var det 

bare den fedeste følelse nogensinde! 

 



 

Vores kroppe var fuldstændig færdige, så det var 

skønt bare at sidde i 3.200 meters højde og nyde 

den fantastiske udsigt. Om natten sov os fire 

danske piger i telt sammen. Vores telt lå omme 

bag ved et lille hus, og det var uheldigvis også 

der æslerne (som bar noget af vores bagage op af 

bjerget) holdt til. De bestilte ikke andet end at 

vække os om natten, enten fordi de gik ind i telte 

eller fordi, de var ved at falde over badunerne! 

Dagen efter gik turen ned ad det høje bjerg. På 

trods af få timers søvn pga. de dumme æsler, var 

jeg fyldt med energi. Mine ben de gik bare af 

sted, så før jeg gik set mig om, var jeg foran alle 

de andre og endte med at være den allerførste, 

der kom ned på små 2 timer.  

  

Vi vidste i forvejen, at vores kroppe ville være udmattede dagen efter, så vi havde taget fri fra arbejde 

om mandagen og tog hen til et wellness center, der lå i nærheden. - super idé! Vi fik alle fire en skøn, 

men ret voldsom omgang massage. Dejligt, men surrealistisk med lidt forkælelse midt i 

elendigheden.  

 

Ligesom i Goa, hvor jeg forelskede mig fuldstændig i Palolem Beach, så fandt jeg også mit 

favoritsted nord på. En weekend var vi 9 stykker der tog til en fantastisk by, der hedder Manali. Vi 

hyrede en IDEX’ chauffør, som skulle køre os den 7 timers lange tur. Vi ankom sent om aftenen, men 

havde booket et hotel i forvejen. Manali er et sted, som er kendt for en masse adventure-bureauer. 

Man kan alt fra river rafting til paraglidning til ridning. Vi havde allerede hjemmefra bestemt os for, 

at vi skulle river rafte - jeg fortryder det ikke et sekund! Det var så ubeskriveligt sjovt. Christina og 

jeg havde lidt “åh nej, hvad nu hvis vi ryger i vandet”-følelsen, så guiden der tog med os, placerede 

os bagerst i båden, da det var det sikreste sted. Super, tænkte vi! Han havde bare lige glemt at fortælle 

os, at det også var det sted, hvor man blev allermest våd. Vi fik det ene store skyl efter det andet og 

skreg endnu højere for hver gang. Men holdt fast hvor var det sjovt og fedt med lidt adventure!  

 



Kira, Christina og jeg fandt et rigtig hyggeligt 

sted oppe i bjergene med masser af butikker, hvor 

vi brugte en hel eftermiddag. I en af butikkerne 

faldt vi i snak med en lille gut, som ejede 

butikken. Fantastisk weekend i en by med rigtig 

god stemning og søde mennesker.  

 

 
  

 

IDEX havde også arrangeret en weekend til 

Amritsar, som er en by, der grænser op mod 

Pakistan. 

Her skulle vi besøge det Gyldne Tempel, som er 

Sikhernes svar på ka’baen i Mekka samt 

overvære lukning af grænsen mellem Indien og 

Pakistan. Vi besøgte både templet om aftenen og 

om dagen. Det var utrolig smukt om aftenen, 

men vi fik dog mest ud af dagbesøget. Her kunne 

man virkelig mærke stemningen og se 

begejstringen i folks øjne.  

 

Der var rigtig mange mennesker, som kom langvejs fra for at besøge templet og bede. Templet var 

omgivet af helligt vand, hvor mændene og børnene badede og dermed blev renset. 



Kvinderne måtte ikke vise deres hår, så vi havde 

et tørklæde om hovedet. Besøget ved grænsen var 

meget speciel. Vi sad på en salgstribune mellem 

en masse indere. Her skulle vi overvære 

lukningen af grænsen mellem Pakistan og Indien. 

Der blev spillet musik, kvinderne dansede, og der 

blev sunget en masse slagsange. Nogle af 

vagterne marcherede og lavede “et lille show”, 

hvorefter porten blev lukket. Yderst mærkværdig 

oplevelse - stemningen var næsten som ved en 

fodboldkamp! 

Når vi kom hjem efter weekendturene var det 

dejligt at se alle de andre igen og fortælle om 

weekendens oplevelser. Altid spændende at høre, 

hvor de andre havde været henne og på den måde 

inspirerede man hinanden til nye rejseidéer. 

 
 

 

 

Farvel Indien 

Pludselig kom den dag, som jeg længe havde 

frygtet, men samtidig også glædet mig sindssygt 

meget til. Mit indiske eventyr var slut, og jeg 

skulle hjem til min familie og alle mine venner 

hjemme i lille Danmark. Det hele var så 

uvirkeligt. At tage afsked med alle de 

mennesker, som man på så kort tid, var kommet 

så tæt på, var meget underligt. 

  
Det var specielt hårdt at tage afsked med vores dejlige 1. Klasse. De små glade væsner, som jeg bare 

havde allermest lyst til at pakke ned i min kuffert, skulle jeg forlade i den - til tider - barske hverdag. 

De vidste selvfølgelig ikke bedre, men jeg havde bare allermest lyst til at vise, hvordan vi har det og 

lever i Danmark. Vi havde planlagt hygge med sang og slik den sidste dag. Kira og jeg havde i nogle 

uger øvet “Mester Jacob” med vores klasse på dansk. Da vi satte os i en rundkreds, begyndte de at 

synge “Mester Jacob” for os. De sang den så fint og de var alle meget stolte og kiggede på os med 

deres store nysgerrige øjne. Kira og jeg kiggede på hinanden og kunne ikke holde tårerne tilbage. Her 

sad vi med 18 dejlige indiske børn, som vi på så kort tid, var blevet så tætte med - hvordan skulle vi 

dog forlade dem? Hele dagen hyggede vi, og børnene opførte sig yderst eksemplarisk. Den stod på 



grin, sang og en hulens masse slik. Da vi skulle af sted, kom de alle sammen hen til os og kastede sig 

om halsen på os. Vi krammede dem alle sammen mange gange og fik taget rigtig godt afsked med 

dem. Det var vildt overvældende for os, så endnu en gang måtte vi overgive os og lade tårerne 

strømme ned at kinderne. Ubeskrivelig oplevelse!! 

 

Om aftenen holdt vi farvelfest i campen, og dagen efter gik turen mod Delhi. Det var ikke gået op for 

nogen af os, at det hele var slut. Hele rejsen mod Delhi, havde jeg en underlig fornemmelse i maven. 

Efter et døgn i Delhi med de sidste indkøb og hyggestunder gik den lange rejsen mod Danmark. Vi 

rejste i hold, så vi var oppe et par gange i løbet af natten for at sige farvel til de andre. Kira, Christina 

og jeg skulle følges hele vejen til Danmark, så det var rigtig skønt at afslutte turen sammen. Fra 

Kastrup fløj Kira og jeg til Tirstrup. En flyvetur på 45 min, hvilket var de længste 45 min. i hele mit 

liv. Tanken om at min familie stod i lufthavnen var så uvirkelig. Da vi kom ud i ankomsthallen stod 

begge vores familier med flag, champagne, jordbær og rugbrødmadder. Det var et glædeligt gensyn 

med kram og et par enkelte tårer, men tanken om at det indiske eventyr nu var slut, var bestemt ikke 

til at forstå. Hele vejen hjem i bilen og hele aftenen stod min mund ikke stille. Der var så meget at 

fortælle og så mange fine ting at vise - hvor skulle jeg starte? En ting var helt sikkert: jeg skulle have 

et kæmpe glas iskoldt skummetmælk!!  

 


