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Rejseberetning 

Lige så vel som Mads modtog jeg et rejselegat fra en ukendt giver i sommeren 2011. Noget senere end 

Mads, den 9. februar 2012, påbegyndte jeg min rejse. Rejsen begyndte i Mellemamerika med fire ugers 

sprogskole i Guatemala. Herefter gik turen videre med rygsæk ned gennem Mellemamerika for at 

fortsætte videre til Sydamerika gennem Peru og Bolivia. Turen har både budt på møde med andre 

kulturer, utrolige naturoplevelser og personlig udvikling. 

Det har været en helt fantastisk oplevelse, jeg aldrig vil glemme, og jeg er giveren evigt taknemmelig. 

Jeg håber, at jeg med denne beretning kan give indblik i, hvilken oplevelse for livet, vedkommende har 

givet mig. 
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Inden afrejse 

Inden afrejse løb rigtig mange tanker gennem mit hoved. En af de mest gennemgående var tanken om 

vores første stop, Guatemala City. Det har altid været min helt store drøm at udforske netop dette land, 

men tanken om de 32 mennesker der ugentligt lader livet i denne storby, skræmte mig nu alligevel lidt. 

En anden tanke, der fyldte meget, var selve det med at rejse alene. Jeg var selvfølgelig ikke alene i den 

forstand, at jeg havde mine to rejsekammerater, men jeg havde ingen mor eller far til at redde 

situationen, hvis den skulle løbe løbsk. Vi var på egen hånd og det var en lidt skræmmende tanke. 

Den tanke der nok skræmte mig mest var, om jeg ville kunne lide at rejse. Var det overhovedet noget for 

mig? Det havde altid været min plan og min drøm, at jeg efter gymnasiet ville ud og møde verden, men 

jeg havde jo aldrig prøvet det før og chancen for, at jeg ikke ville bryde mig om det var der selvfølgelig 

også og det skræmte mig. 

På trods af de mange tanker omkring afrejsen, blev jeg enig med mig selv om, at det nok var helt 

normale bekymringer at gøre sig, inden man for første gang skal alene ud i verden. Det kunne jo aldrig 

gå værre end galt og med det i hovedet, var der ikke andet for end at springe ud i det, og det endte jeg 

med på ingen måde at fortryde. 
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Guatemala 

Selve vores ankomst til Guatemala City var jeg som sagt noget nervøs for, vi havde ikke planlagt det helt 

store hjemmefra. Vi havde flybilletterne og transport til vores første stop, vores spanskskole, så lidt 

tryghed var der alligevel. Det hele gik da også som planlagt, vi blev hentet i lufthavnen i en stor 

varevogn med tonede ruder uden seler, og blev kørt ud i et politisikret kvarter. Her kunne vi så ånde 

lettet op. Vi var sikkert på vej og den største bekymring var overstået. Den første nat blev noget af en 

milepæl for turen. Nu var vi rigtig afsted og på egen hånd. Rejsen var en realitet og der var ingen vej 

tilbage. 

Næste morgen blev vi kørt til busstationen, hvorfra vi skulle videre mod den anden største by i 

Guatemala, Quetzaltenango. Vores chauffør var heldigvis sød, og fik hjulpet os med at købe billetter og 

finde os tilrette. Men da han kørte, var vi igen alene i et land vi ikke kendte, hvor vi ikke talte sproget og 

ikke kendte reglerne. Alle kiggede og pegede på os, og man kom nemt til at føle sig som et dyr i et bur. 

Men vi kom med bussen og i forhold til hvad jeg havde regnet med, var det en rigtig fin bustur uden 

megen turbulens undervejs, hvilket jeg senere skulle komme til at værdsætte. 

 

Uden ord 

Vi ankom til Quetzaltenango samme aften, hvor vi blev indlogeret hos hver sin familie. Dette skulle 

således være vores hjem de næste fire uger, mens vi gik på sprogskole. Den første aften var meget 

mærkværdig, at bo sammen med en familie som man ikke kunne tale med, at være nødsaget til bare at 

sidde og lytte uden at forstå. Man måtte jo prøve at kommunikere så godt man kunne og det blev ofte 

vha. fakter og opslag i min parlør, men meget mere end få korte beskeder var ikke til at få igennem. Jeg 

fandt det meget udmattende i starten, at skulle bruge så meget energi på blot at kommunikere, specielt 

når jeg ikke havde pigerne ved min side, og jeg var noget nervøs for, hvordan de næste fire uger skulle 

forløbe. De første par aftener forløb i samme stil, og jeg oplevede en følelse jeg aldrig rigtig har kendt: 

hjemve. 

 

Da den første uge var gået, og jeg efterhånden kunne begynde at viderebringe små beskeder og have 

små samtaler med familien, blev det hele nemmere. Man lærte byen bedre at kende, begyndte at 

forstå deres måde at gøre tingene på og acceptere at de var anderledes. På mange måder fandt jeg 
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deres hverdag simplere og mindre stressende, noget jeg helt kunne komme til at misunde dem for, 

selvom de har så lidt og jeg på mange måder er så meget mere privilegeret end dem. De har ikke så 

mange muligheder, de tager livet som det er, og finder glæde i de små ting. En ting vi efter min mening i 

vores hektiske samfund bliver dårligere og dårligere til. Pga. deres noget simplere liv og noget mindre 

stressniveau, gik tingene næsten heller aldrig som planlagt, hvilket lidt var bagsiden af medaljen for 

mig. Normalt er jeg den slags menneske, der får min dag til at hænge sammen vha. planlægning. Jeg er 

ikke det spontane menneske der lever i nuet, jeg skal helst have en plan i mit hoved, så føler jeg, at jeg 

har kontrol. Nå planerne så bliver skubbet, eller slet ikke går som planlagt, føler jeg helt, at jeg mister 

kontrollen. Så denne nye måde at leve livet på, lidt som det kom, huede mig slet ikke.  

 

Planerne gik som sagt sjældent som planlagt. F.eks. var deres måde at håndtere tid og aftaler på meget 

anderledes end herhjemme. I Danmark er det højst uacceptabelt at komme ret meget mere end fem 

minutter for sent, men i Guatemala er det normalt, at komme op til en halv eller hel time senere end 

aftalt. Her er det ikke uhøfligt, men blot normen. Heraf kom også det udtryk vi gennem hele vores rejse 

kom til at kalde for Guatemalatid. En anden ting i forlængelse af det med tid, man overhovedet ikke 

kunne regne med, var bustiderne. Nok blev der sagt, at bussen ville køre klokken tolv, men hvis ikke 

bussen var fyldt, kørte den ikke. Det kunne godt tage et par timer inden det blev aktuelt, og så kørte 

den ikke før et par timer efter planlagt. Denne noget mere slappe måde at gribe tiden an på, både 

fascinerede og skræmte mig på samme tid. 

 

Santa Maria 

Selvom de første fire uger primært handlede om at lære spansk, fandt vi også tid til andre aktiviteter i 

weekender og hverdage efter skoletid. Hen over en weekend besteg vi bla. vulkanen Santa Maria. Den 

havde sit sidste udbrud i 1902, et så voldsomt udbrud at askeskyen kunne ses helt til San Francisco, 

4000 km væk. Siden da har den ikke været aktiv, og skorpen er blevet så hård, at vulkanen har dannet 

en ny vulkan ud af siden, som på nuværende tidspunkt er aktiv. Det helt specielle ved at bestige Santa 

Maria er, at man kan sidde på toppen og se ned i denne nye vulkan, og måske endda se solopgangen 

over den aktive vulkan, mens den kommer med sine små udbrud. Det skulle ifølge andre bestigere være 

en uforglemmelig oplevelse, og vi var derfor tvunget af sted.  



Maria Lund Kloster  Juni 2012 

 

Side 6 af 28 

 

 

Santa Maria var vores første hike, og 

da jeg aldrig har hiket før tænkte jeg, 

hvor svært kan det være at gå en og 

en halv km opad en vulkan med otte 

kg på ryggen. Jeg erfarede dog 

hurtigt, at det var meget hårdere end 

jeg lige umiddelbart havde forestillet 

mig, og det var en kraftanstrengelse 

langt over noget jeg før havde prøvet. 

Det tog os godt tre timer at komme til 

tops, og jeg har aldrig i mit liv været 

så træt eller svedt så meget. Dog var følelsen af at have besteget noget, at have sejret, helt fantastisk i 

sig selv. Selvom man langt fra var på toppen af verden, i de kun 3700 meters højde, føltes det alligevel 

sådan. På daværende tidspunkt havde jeg aldrig set en aktiv vulkan før, og jeg havde i hvert fald slet 

ikke siddet og kigget direkte ned i en. Det var en helt vildt underlig følelse. Man føler sig meget lille, og 

med tanken om udbruddet i 1902 i baghovedet, føler man sig også en smule bange og magtesløs. 

Naturen er så stor og magtfuld, og når den virkelig vil ødelægge, er der ikke så meget vi kan stille op.  

 

Om natten havde vi rigtig dårligt vejr, en stor sky havde slået sin vej forbi netop vores vulkan, og lagde 

sig rundt om os og skabte et kæmpe uvejr. Vi fik ikke sovet meget den nat med knækkede teltstænger 

og det våde teltdunet klaskende i hovedet en gang i minuttet. Vi kom dog igennem natten, og fik pakket 

sammen i regn og blæst næste morgen og begyndte nedstigningen. Regnen i løbet af natten havde 

heller ikke givet os de bedste forhold til en god nedstigning, så turen ned indebar masser af fald, og det 

er vist ingen overdrivelse når jeg siger, at jeg var dækket ind i mudder fra top til tå, da vi nåede bunden. 

Men sjovt var det, og vi endte med at lave en konkurrence om, hvem der havde de bedste fald og 

vinderen ville få det første bad, når vi kom tilbage. Den første hike var gennemført, og vi var en 

oplevelse rigere. 
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Salsa og andre aktiviteter 

Udover vores hike, sørgede skolen også for at der var rigeligt at give sig til i hverdagene efter skole, når 

lektierne var lavet. Der var således aktiviteter hver dag, som man kunne melde sig til og fra. Det var alt 

fra foredrag (på spansk selvfølgelig), udflugter, idræt, sightseeing, fester og ikke mindst salsa. Når man 

går i byen i Mellemamerika, foregår det på en meget anden måde end hjemme i Danmark. Det er lidt 

mere gammeldags, selvfølgelig ikke salsadelen, men det er klassisk pigedrengdans, hvor drengene 

byder pigerne op. Det var meget anderledes og egentlig en meget sjov måde at gøre det på. Man blev 

helt glad af al den dans.  

 

 Fordelen ved at tage del i 

aktiviteterne gennem skolen var, at 

det var lærerne der skiftedes til at 

arrangere dem, og på den måde 

kom vi ud at se landet gennem de 

lokales øjne. Det gav derfor et noget 

andet billede, end da vi senere på 

turen selv skulle arrangere ture og 

se seværdigheder. Her har man 

større tilbøjelighed til at falde i 

turistfælderne. Med skolen havde vi 

bl.a. madkursus; undervisning i traditionel Mellemamerikansk mad, besøg til den lokale sauna ved en 

nærliggende vulkan, strandtur, badning i hot springs i bjergene og besøg til en lille lokal 

chokoladefabrik. Udover skolens aktiviteter, gik vi også til yoga et par gange om ugen, hvilket også var 

en ny oplevelse for mig. Det var super lækkert og afslappende. Jeg blev rigtig glad for det og det er en 

af de oplevelser fra rejsen jeg godt kunne finde på at bygge videre på herhjemme. 
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Som ugerne gik lakkede vores ophold på skolen og i Quetzaltenango mod enden. Fredagen inden sidste 

skoledag holdt vi, traditionen tro, en takketale til skolen, lærerne og eleverne på spansk, til vores 

ugentlige afslutnings fest. Talen skulle på en måde blive det endelige værk, og afrunding af alt det vi 

havde lært de sidste par uger, men også en mulighed for at vise vores taknemlighed for de oplevelser, vi 

havde fået med derfra. Selv var jeg noget nervøs. Det er altid lidt af et pres at skulle fremlægge noget 

på et andet sprog end sit modersmål, for folk der taler det som deres modersmål. Men jeg kunne ikke 

have bedt om en bedre modtagelse. Selvom jeg til tider havde syntes det var hårdt og træls at gå i 

skole, i stedet for at bruge tiden på at rejse rundt og udforske landet, var jeg i det videre forløb meget 

taknemmelig for, at vi havde gjort det. Det gav os en mulighed for at kommunikere og få noget mere ud 

af rejsen, noget der ville have manglet, hvis ikke vi havde kunnet sproget.  

 

Efter vores skoleophold var vi 

klar til at møde verden, og vi tog 

direkte på en tre dags hike fra 

Quetzaltenango til byen San 

Pedro ved Atitlan, en sø 

omringet af vulkaner. Hiken 

førte os igennem ”cloud forests”, 

op og ned af bjerge og vulkaner, 

gennem floder og til sidst til 

Lago Atitlan, hvor vi fra en 

vulkan skulle se solopgangen 

over den kæmpe sø. Hele turen 

var absolut fantastisk i de smukkeste omgivelser, men som man kunne forestille sig var højdepunktet 

solopgangen. Vi sad der i fire timer og så solen snige sig op bag de første vulkaner og dens vandring 

videre op på himlen. Den skabte et virvar af farver, så skyerne og himlen var malet i røde, orange og 

gule farver. En solopgang i sig selv er fantastisk nok, men med omgivelser som disse, var den helt 

enestående.  
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Gensyn 

Det var i San Pedro, at vi ved et 

tilfælde mødte en af mine gamle 

folkeskolekammerater og hans 

ven midt i en gyde. Det var det 

mærkeligste jeg længe havde 

prøvet, og det var lidt af en 

overraskelse. Vi fik dem lokket til 

at tilbringe nogle dage med os 

der, hvor vi bl.a. sejlede i kajak, 

lavede udspring fra klipper og nød 

naturen og gjorde os klar til vores 

næste mål, Semuc Champey; en 

række naturlige pools midt i junglen. Selve turen hertil tog os en 14-16 timer i bus. Vi tog af sted tidlig 

morgen og ankom sen aften. Vores hostel var mørkelagt og vi havde derfor ingen anelse om, hvilken 

udsigt der ville møde os når vi stod ud af hytten næste morgen. Vi var omringet af frodige landskaber 

og floder så langt øjet rakte, noget som på ingen måde kunne måle sig med hvad vi tidligere havde set. 

De næste par dage gik med at udforske det omkringliggende landskab og se de omtalte pools. Vi fik en 

tur i nogle grotter, badede i de fantastiske pools, sprang i og tubede på floden. Det var nogle fantastiske 

dage omgivet af en fuldstændig betagende natur og helt i afslapningens tegn.   

 

Efter nogle dage i Paradis var det desværre tid til at tage videre, selvom jeg godt kunne have brugt 

længere tid der. Det var nu tid til at splitte op, min ene rejsekammerat Liva og jeg ville fortsatte længere 

op i Nordguatemala, mens den sidste, Sofie, ville fortsætte sydpå til Peru, hvor så vi ville mødes om en 

måneds tid. For Liva og jeg var næste destination en fem dags hike ud i junglen, for at se den nyligt 

opdagede maya by, som efter sigende skulle huse verdens største pyramide i grundflade. Sammen med 

fem andre håbefulde rejsende og en guide, drog vi ud i junglen for at se den storslåede 

mayakonstruktion. Til vores held var en af deltagerne arkæolog med speciale i mayakultur, han 

arbejdede for tiden i Mexico med noget forskning og var nu draget ned for at se de "nye" pyramider. 
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Han vidste selvfølgelig en masse 

spændende om selve kulturen og 

bygningerne, som berigede vores tur 

på mange måder. Selve hiken kunne 

ikke sammenlignes med de andre 

hikes vi havde været på, 

luftfugtigheden var meget tættere, 

og der var ikke så mange stigninger. 

En af mine større betænkeligheder 

ved at være i junglen var de krybdyr 

der opholder sig der. På trods af, at 

de opholdte sig uden for teltene, i hvert fald hvad jeg ved af, var tanken om, at de var lige udenfor, nok 

til at give mig myrekryb. Mine absolutte favoritøjeblikke på turen var, når vi om aftenen satte os op på 

en af pyramiderne og så solen gå ned over junglen. På trods af de mange solnedgang vi allerede havde 

set og ville komme til at se, var disse dog noget helt specielt. Følelsen af at være midt i junglen og ikke 

kunne ane nogen form for civilisation var som at være i en helt anden verden, her herskede en anden 

virkelighed, en hvor jeg endnu engang følte mig magtesløs. 

Maya byen var ikke helt som jeg havde forestillet mig, selve dens areal var kæmpe, men det var svært 

at fornemme hvor storslået den havde 

været, da størstedelen af den stadig var 

dækket af jungel. Efter en hel dag med 

udforskning var vores formål med turen 

nået, og det var tid til tilbagetogtet. Vi 

brugte yderligere to dage på at komme 

tilbage til virkeligheden. Her nåede det 

at blive min fødselsdag og den blev 

fejret med pandekager til morgenmad 

og gaver fra Liva og Sofie. Normalt 

plejer jeg jo at være i kontakt med 
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familien på dagen, det var ikke rigtig muligt og det skabte en lidt speciel fødselsdag, som jeg ikke lige 

glemmer foreløbig. Da vi kom tilbage til Flores, byen vi var startet i, sluttede vi turen af med et par øl på 

kajen og badning i søen som en slags afslutning på vores uge sammen.   

 

Honduras 

Efter vores hike i Nordguatemalas jungle 

gik turen videre mod Bay Islands, hvor vi 

skulle besøge verdens anden største 

koralrev fra øen Utila. Her brugte vi en uge 

på at tage dykkercertifikat og nyde den 

fantastiske verden under vand. Dykning 

var en af de største oplevelser på hele 

turen. Det var en helt fantastisk følelse at 

kunne sidde så mange meter under 

vandet og så være i stand til at trække 

vejret. Det er der selvfølgelig ikke noget nyskabende i, men man kan slet ikke forstå hvor vildt det er før 

man sidder der. Verden er så anderledes dernede og bunden er levende af koraller, fisk og skaldyr og er 

malet i alle regnbuens farver.  

Endnu engang blev jeg forbløffet over noget så almindeligt som en solnedgang, og endnu engang syntes 

jeg den var helt anderledes end de andre, jeg havde set. Den var noget for sig selv, og de fleste aftener 

blev da også afsluttet med at sidde og se solnedgangen fra dykkercenterets mole. 
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Nigraguar 

Efter vores uge i dykkerparadis gik turen videre mod Nigraguar. Her mødtes vi med Jesper (min 

folkeskoleven fra Guatemala)og Thomas igen, og fejrede endnu engang min fødselsdag, med lækker 

middag, kage og rødvin. Normalt er det en tradition, at man derovre ved fødselsdag køber to kager, en 

kage til at slå fødselarens hoved ned i, når han puster lysene ud, og en til efterfølgende at spise. Vi 

gjorde det dog på god dansk manér og købte kun en enkelt kage. 

Efter fødselsdagsfejringen gik turen til stranden, Quetzal Playa, hvor den stod på afslapning og surfing 

de næste par dage. Herfra tog vi videre til en lille by ved navn Ésteli for at få et større indblik i nogle af 

Nigraguars større importkilder: tobak og kaffe. Først var vi på en cigarfabrik, hvor vi blev vist og fortalt 

alt om, hvordan de tørrer, sorterer, 

udvælger og skærer bladende til, så de kan 

bruges til at lave cigarer. Vi blev forklaret, 

hvordan man skal sammensætte en cigar 

og fik gennemgået hele processen, 

hvorefter vi smagte nogle af deres cigarer 

og til sidst selv fik lov til at lave en. Det var 

en vildt fed oplevelse. Normalt er jeg ikke 

den største fan af tobak, men jeg har dog 

altid holdt af duften og bare det at være 

her og se processen, fik mig helt op at køre. 

 

Herefter gik turen videre, for at komme tættere på kaffebøndernes liv i Matagalpa. Vi endte i et lille 

lokalsamfund på 112 personer, hvor vi overnattede hos samfundets præsident. Det var lidt en speciel 

oplevelse at være i et så anderledes samfund, hvor alle, en hel by, hjalp hinanden om det samme, hvor 

de fungerede som en samlet enhed med et formål at passe og høste kaffen. Vi fik en rundtur på 

plantagen, og fik set og forklaret de forskellige processer kaffen gennemgår fra planten kommer i 

jorden og til den ender på pose. Vi fik også et godt indblik i vores guides liv, gennem en lang snak om 

hans opvækst i den lille landsby. Han fortalte hvordan han hver dag, når han skulle på universitetet, 

måtte gå turen på seks kilometer ind til den nærmeste lille by for derefter at tage bussen ind til 
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universitetet, i den større nærliggende by. Det kunne tage ham et par timer at komme i skole, og han 

gik selvfølgelig kun i skole i weekenderne, da der var arbejde der skulle passes i hverdagene. Det var 

mærkeligt at høre om. Herhjemme er vi vant til, at uddannelse er en forudsætning og at den er let 

tilgængelig. Vi skal ikke, som barn eller ung, arbejde ved siden af studierne for at tjene penge til både 

studiet og familien. Det er ikke en bekymring vi har. Vi er heldige. Og selvom jeg er klar over, at det er 

mig der er heldig og har alle mulighederne, kunne jeg ikke lade være med at misunde de små børn, der 

havde naturen som deres legeplads og som levede i denne lille trygge bobbel deres lokalsamfund var. 

Eller lade være med at misunde guiden når han fortalte om sit liv og sin uddannelse med den 

entusiasme han gjorde. Endnu engang tænker jeg, at hvis bare mit liv var så "simpelt" ville det hele 

være nemmere, så ville jeg være mere glad for, hvad jeg havde, og ikke være ked af, hvad jeg ikke 

havde. 

Efter en overnatning i det lille samfund gik turen så videre mod Sydamerika og det var tid til at splitte 

op med drengene og mødes med Sofie igen. Inden vi nåede helt videre, fik Thomas stjålet sin lille 

rygsæk med alle sine vigtige ting i bussen. Resten af dagen blev derfor tilbragt på politistationen i 

forvirring og uvished omkring hvad der nu skulle ske. Liva og jeg blev desværre nødt til at tage videre 

næste morgen, da vi havde et fly fra Costa Rica og det blev derfor en lidt hektisk og træls afsked. 

Thomas fik dog efterfølgende lavet et midlertidigt pas, forsikringen ville tage sig af det mistede når han 

kom hjem og det hele ordnede sig.  

 

Peru 

Vi ankom til Lima i Peru en søndag eftermiddag, og tog en minibus ind til midtbyen for at finde et sted 

at overnatte. Allerede nu var frygten meget mindre end da vi ankom til Guatemala City, og selvom vi 

havde fået frarådet at tage en minibus, da Lima ikke var en helt fredelig by, tog vi chancen alligevel. 

Denne gang var vi foruden guidebøger og kort og vi havde kun vores noget begrænsede spansk, så det 

måtte række. Det var noget anderledes og en smule sværere på denne måde, men vi fandt det hurtigt 

både bedre og billigere at spørge os frem, i stedet for at bruge en guidebog. Nogle gange var det en 

smule mere omstændigt og man vidste aldrig helt hvor man endte. Det gav sine kvaler, specielt for mig, 

men det viste sig, også i mine øjne, at fungere ganske godt. V fandt altid en vej. 

Lima var noget anderledes end Mellemamerika, folk her var meget mere nærgående og påtrængende. 
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Vi oplevede det faktisk på grænsen til en smule ubehageligt. Det hjalp dog lidt da vi kom af med vores 

store rygsække så vi ikke faldt helt så meget udenfor billedet, men stemningen her var stadig en noget 

anden og ikke helt lige så tryg. 

 

Næste dag tog vi videre ned syd på. Vi endte i Ica, hvorfra vi tog en tur ud på det de i Peru kalder de 

fattiges Galapagos. Det var en række øer fuldt beboet af pingviner, pelikaner, søløver og en række andre 

fugle. Det var nok ikke meget forkert, når det blev beskrevet som de fattiges Galapagos, for det var 

virkelig fattigt, der var ikke meget biodiversitet over det. Bare en masse fugle samlet på et sted. 

Udover at tage til Islas de Balettes, prøvede vi selvfølgelig også noget af det Ica er mere kendt for, deres 

sandboarding. Det var en meget sjovere oplevelse. Det var noget sværere end at stå på almindeligt 

snowboard, da sandet er væsentligt tungere end sne, så man fik faktisk mest fart på ved bare at ligge 

på maven på boardet. For at komme ud til selve det sted hvor vi kunne sandboarde, skulle vi køre med 

en såkaldt boogie, og det var klart det sjoveste. Det føltes som en lang rutsjebanetur op og ned af 

sandklitterne. 

 

Efter Ica gik turen videre ned til 

byen Nazca. Her ligger de berømte 

Nazcalinjer; store linjer i det hårdt 

brændte ørkensand, der afbilleder 

dyr og andre figurer. De menes at 

være blevet lavet mellem 300 f.Kr. 

til 700 e.Kr. og kan kun ses fra 

luften. Det er stadig et mysterium, 

hvorfor de er der, og mange 

forskere har givet deres bud på 

sagen. Nogle mener, det er en slags 

landingsbane for aliens, mens andre mener det er en slags kalender. Der er mange forskellige bud men 

intet endeligt svar. Disse linjer overfløj vi altså i vores eget lille privatfly, og vi blev guidet igennem de 

forskellige figurer én for én. Det var ikke en særlig lang flyvetur, ca. 35 minutter, men der var så meget 
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turbulens undervejs, at vi de efterfølgende timer ellers bare lå og havde det rigtig dårligt. 

I Nazca var der ikke så meget andet at se, så vi tog direkte videre til Arequipa, det de i Peru kalder for 

den hvide by, da mange af bygningerne er bygget af hvide vulkansten. Arequipa var en væsentlig 

flottere by, end de byer vi hidtil havde set i Peru og man fik en fornemmelse af, at byen havde en vis 

velstand. Byen var fyldt med gadesælgere, små markeder, gamle antikbutikker og gamle flotte 

bygninger i massevis. For at sætte prikken over i'et, var byen omringet af sneklædte bjerge i 6000 

meters højde. Noget af et syn. 

Efter nogle dage med at udforske 

byen, begav vi os ud på endnu en 

hike for at se verdens dybeste kløft, 

Colca Canyon. Den er dobbelt så dyb 

som Grand Canyon og meget 

længere. Første halvdel af dag et 

stod på nedstigning, og omkring 

middag nåede vi en lille landsby ved 

floden i bunden af kløften, hvor vi fik 

frokost. Turen var helt fantastisk 

smuk og naturen var meget som jeg 

havde forestillet Peru, store bjerge og sletter fuldstændig dækket af græs. Efter frokost gik turen videre 

mod vores overnatningssted, et lille hotel uden elektricitet, men derimod omgivet af den smukkeste 

natur. Her overnattede vi, og næste morgen skulle vi så opad kløften igen. Liva var sej og tog gåturen 

op, mens jeg med en forstuvet ankel, fra dagen før, tog et muldyr op for forhåbentlig at være klar til 

Inka Trail. At ride på muldyr var mere skræmmende end jeg havde troet. Jeg stolede overhovedet ikke 

på dyret grundet de mange udenoms overhalinger og den interne kamp mellem dyrene, for at være 

den forreste på de smalle bjergstier. Jeg kom dog levende til tops, men ramte hurtigt ”bunden” igen, da 

den fem timer lange køretur tilbage til Arequipa ikke ligefrem gjorde noget godt for mig. Mens de andre 

var ude for at se kondorer og lamaer, blev jeg i bilen og ønskede mig hjem. 
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Bolivia 

Efter Arequipa gik turen videre mod Bolivia og byen Copacabana, Bolivias hovedby, ved verdens største 

højtliggende sø Titicaca. Turen skulle egentlig ikke vare mere end en dagsrejse, men som jeg tidligere 

har nævnt gik tingene sjældent som planlagt. Vi måtte derfor overnatte i Perus hovedby ved søen, 

Puno. Et rigtigt hul efter min mening. Der var ikke noget at se eller noget at lave, så vi var fanget her en 

hel eftermiddag, en af de gange de ændrede planer slet ikke behagede mig. Vi kom heldigvis videre 

næste morgen mod Copacabana og ankom forholdsvis tidligt til en meget mere turistet by. Vi erfarede 

dog hurtigt, at hvis man gik tilpas langt væk fra havnen, var der fyldt med små lokale restauranter, der 

lå i en lidt anden prisklasse. Det blev her vi mødtes med Sofie igen. Herfra tog vi så samlet videre mod 

Bolivias hovedstad, La Paz, trods en noget forvirrende afrejse. Liva og jeg havde været i Copacabana i 

nogle dage og vi ville gerne videre. Sofie ville egentlig gerne blive, og det blev derfor til at vi ville mødes 

i La Paz om et par dage. Fem minutter før afgang skiftede Sofie mening, fik den sidste billet og tog med. 

En noget forvirrende formiddag. Busturen blev heller ikke helt de tre timer som vi var blevet lovet, men 

endte på de syv, da der var fest i en lokal by vi skulle passere, hvilket betød at den færge vi skulle med 

var midlertidig lukket pga. optog. Endnu engang var man fanget midt i ingenting, og kunne ikke gøre 

andet end at vente. På busturen kom vi i snak med en franskmand der havde rejst hele vejen ned 

gennem Mellem- og Sydamerika på tommelfinger. Han havde mange sjove historier at fortælle efter 

sine et og et halvt år på farten, og da vi endelig kom til La Paz, endte vi med at indlogere os med ham 

og bruge de næste par dage i hans selskab. 

 

La Paz var meget anderledes end 

de byer vi hidtil havde set. Selve 

byen var bygget i et stort hul. 

Med skyskrabere lokaliseret i 

midten, var der ellers bare 

boliger hele veje rundt om og op 

ad alle bjergsiderne. Det var et 

vildt syn og på trods af byens 

kun en og en halv mio. 
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indbyggere virkede den meget større på grund af dens form, jeg har aldrig set noget lignende. Selve 

byen var fyldt med gadesælgere på alle hjørner. I forhold til de andre byer vi havde været i, var der fyldt 

med heksekunstbutikker. De havde urter og drikke i alle varianter, der kunne kurere alt lige fra en 

kraftsvulst i hjernen til en nedgroet negl. Det mest opmærksomhedsvækkende var dog de indtørrede 

lamababyer, de var overalt og som efter sigende skulle fordrive onde ånder. 

En ting jeg ikke rigtig var stødt på før var skopudsere, og i La Paz var de ikke til at overse. De var overalt. 

Det meget mærkværdige ved skopudserene var, at de alle havde en sort elefanthue på, så man ikke 

kunne se deres ansigt. Det var en smule skummelt. Vi undrede os længe over grunden til huen, og en 

eftermiddag faldt Sofie i snak med en af dem og han forklarede os, at det var fordi, han var 

medicinstuderende og måtte pudse folks sko på gaden for at tjene penge til sit studie. At vise sit ansigt 

på åben gade i dette nedværdigende job, kunne ydmyge ham overfor hans familie, venner, 

medstuderende og senere få betydning for hans karriere. Den tanke havde selvfølgelig aldrig strejfet os. 

Al galskab har en mening. 

 

Fra La Paz tog vi videre mod 

verdens største saltørken ved 

Uyuni. Vi tog en natbus, og det 

var den værste bustur i mit liv. 

Bussen var iskold og bumlede så 

meget at jeg hver anden sekund 

hoppede fem cm op fra mit 

sæde. Tasker, flasker og anden 

baggage der lå på 

taskehylderne, blev ved med at 

falde ned i hovedet på os natten 

lang, mens taskehylden 

langsomt rev sig løs i enden og til sidst faldt helt ned. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, og det var 

uden tvivl den længste bustur i mit liv. 
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Efter at være blevet tortureret i tolv timer, ankom vi endelig til Uyuni. Vi fandt et hostel og fik endelig 

tilkæmpet os noget søvn. Efter et par timers søvn var overskuddet lidt større, og vi gik ud for at finde os 

en tur til saltørkenen. Vi brugte en times tid på at høre de forskellige bureauer hvad de kunne tilbyde, 

og endte med at vælge en tre dags tur, der skulle tage os gennem saltørkenen og videre ned til de 

farvede søer i samme område. I Uyuni havde vi endnu et tilfældigt møde. Vi mødte Clara, endnu en 

gammel folkeskolekammerat af mine og hendes rejsekammerat Maria, en af Livas veninder hjemmefra. 

De tog på turen med os, og vi endte med at rejse med dem de næste par uger. 

Sammenlignet med Peru, var Bolivias natur meget tør. Peru 

var grønt og frodigt, Bolivia var koldt og bart. Det var en helt 

anden natur der mødte os, bestemt ikke en grimmere natur, 

blot meget anderledes. Selve saltørkenen var helt ufattelig 

stor, helt præcist 10,582 kvadratkilometer. Det var et meget 

surrealistisk syn og den helt hvide ”jord” gjorde kun himlen 

endnu mere gennemtrængende blå. Det meget specielle ved 

saltørkenen er at den ikke har dimensioner, det resulterede i 

en hel del sjove billeder. 

De farvede søerne var også noget helt for sig. Der var både 

en blå, grøn, rød, hvid og sort. 

Forklaringen på de mange forskellige 

farver var naturlige mineraler og alger 

der var i de forskellige miljøer. Alle 

søerne helt fantastiske smukke og fyldt 

med kolde, golde bjerge der tårnende sig 

op omkring dem. På samme tur kom vi 

også forbi det der blev kaldt stentræet. 

Det er egentlig ikke et træ, men derimod 

en stor sten der i udformningen ligner et træ. Det er tyndt i bunden og har en stor ”krone”.  
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Vagabonder 

Som sædvanligt gik tingene ikke som planlagt, og busserne havde det med enten at komme for tidligt 

eller for sent I forhold til det lovede. Oftest førstnævnte, da vi for det meste tog natbusser for at spare 

en overnatning. De ville selvfølgelig ikke fortælle os, at vi ville ankomme klokken tre-fire om natten, 

hvor vi ikke kunne tjekke ind nogen steder, og netop dette var også tilfældet da vi ankom til Sucre.  

Vi vadede rundt i en time 

midt om natten for at finde 

et hostel der ville lukke os 

ind. Men uden held. Vi sad 

derefter i tre timer på 

gaden med vores store 

tasker som en folk hjemløse 

og ventede på at klokken 

blev otte, så vi kunne få 

noget morgenmad og et 

varmt sted at opholde os. Vi 

endte også på en dejlig 

restaurant med kæmpe morgenmadsbord. Det syntes vi, vi havde fortjent efter den lange nat på gaden. 

 

Sucre var en rigtig dejlig og smuk by, og man kan forstå hvorfor så mange bolivianere kalder Sucre for 

Bolivias hovedstad. La Paz er som sådan ikke en smuk by. Det er en imponerende by, med meget gang i, 

men på ingen måde så yndefuld som Sucre. Sucre er præget af gamle flotte bygninger, små parker og er 

generelt en mere hyggelig og afslappet stemning. La Paz er en meget mere hektisk by. I Sucre fandt vi 

også hurtigt frem til vores yndlingssted, det lokale marked. Ikke nok med at alt var billigt, så var 

kvaliteten var også en helt anden end i Danmark. Frugt og grøntsager smagte af meget mere, og jeg 

anede ikke, hvordan en rigtig ananas skulle smage, før jeg fik den her. Vi fandt os hurtigt til rette ved 

frugtboderne, hvor vi dagligt fik smoothie, juice, frugtsalat eller nogle af de andre lækre ting, de havde 

at byde på. Her var vi så mindst en gang dagligt. 
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Efter Sucre splittede vi igen op. Sofie og jeg tog videre mod Cochabamba og det største marked i 

Bolivia, mens Liva, Clara og Maria tog videre mod La Paz for at cykle den berømte dødsrute. Vi ville så 

mødes i Cuzco i Peru om et par dage. Sofie og jeg tog altså videre mod markedet, og ankom endnu 

engang klokken halv fire om morgenen og havde et par timer på busstationen, inden noget åbnede og 

vi var ikke de eneste. Vi delte busstationen med alle de andre bolivianere der ventede på at komme på 

markedet og bytte og sælge varer. Da klokken blev omkring fem gik vi så ud for at udforske markedet. 

Her fik vi bla. lækker the, quinoajuice og andre sjove specialiteter. Markedet var utrolig stort og 

spækket med alt fra madvare til reservedele til biler. Eftersom vi startede klokken fem, og det kun tog 

os et par timer at komme igennem det meste af markedet, gik vi herefter en lang tur gennem byen for 

at få bedre udsyn til den store Jesus figur, der står på en bjergtop i udkanten af byen og ligesom våger 

over den. Efter et par timers lang gåtur gennem byen, fik vi os en lækker lokal treretters frokost til ti kr., 

som sædvanligt, efterfulgt af en lidt mere usædvanlig lur i parken sammen med de hjemløse hunde. En 

halv nat i en dårlig turbulent bus, gav ikke ligefrem den bedste nattesøvn. 

 

Samme aften var vi på den igen. Vi havde endnu en natbus mod La Paz, for herefter at tage en bus 

videre mod Puno næste morgen. Vi gik derfor gaderne tynde, da vi helst ville med den senest mulige 

bus, så vi kunne være der tættest på morgen og dermed ville undgå lange, kolde timer på busstationen 

i La Paz. Det kunne vi dog ikke helt undgå, og der gik et par timer inden vi kunne komme videre med en 

bus mod Puno næste morgen. Alt gik efter planen og grænseoverkrydsningen gik nemt, vi fik vekslet de 

sidste penge, stemplet passet og blev kørt af en cykeltaxa hen til den næste bus vi skulle med. Troede 

vi! Dem vi havde købt vores billet igennem havde ikke koordineret med det næste selskab, og fordi det 

var påske var der helt fyldt og de havde ikke plads til os. Jeg begyndte lidt at gå i panik, for vi havde 

betalt for billetter hele vejen til Puno. Vores chauffør var væk og vi var fanget ved grænsen midt i 

påsken, og kunne ikke komme videre. Endnu en af de lidt pressede og spontane situationer jeg ikke var 

helt glad ved. Vi ventede i en halv times tid før der efterhånden skete noget. Vi fik så af vide, at vi skulle 

tage en cykeltaxa hen til et andet sted og så kunne vi komme videre med en bus derfra. Godt nok først 

om tre timer. Det gjorde vi så, og da vi kom til destinationen 300 meter længere henne af vejen, 

forlangte chaufføren af cykeltaxaen en betaling der lød på den samme pris, som vi havde betalt for at 

komme hele vejen til Puno. Det endte ud i en stor diskussion og jeg blev så stædig at jeg først nægtede 
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at betale. Vi havde jo betalt for transport hele vejen til Puno, og det kunne simpelthen ikke passe at vi 

skulle punge ud igen, fordi selskabet ikke havde styr på det. Det endte så med at jeg betalte halvdelen 

af det han forlangte, som ikke var mere end fem-ti kr., men det var princippet i at jeg følte mig snydt. 

Jeg var sikker på, at det var fordi de anså mig som en dum turist, de nemt kunne narre penge fra. 

Specielt i denne situation var jeg glad for det spansk jeg kunne, det ville have været rigtig svært at få 

noget som helst igennem uden at kunne kommunikere på et fælles sprog. Efter dramaet fik vi endnu en 

dårlig nyhed, bussen kunne ikke have os med alligevel. Endnu en plan gik i vasken. Der gik heldigvis ikke 

så længe før vores chauffør fik anskaffet en minivan, der skulle køre os til Puno. Hele situationen var 

mærkelig, og jeg havde en fornemmelse af, at de prøvede at snyde os, for det skulle da ikke være første 

gang. Samtidig havde jeg en fornemmelse af, at de bare var blevet overrasket af alle de ekstra rejsende 

pga. påsken. De er som sagt ikke de mest strukturerede mennesker, og det ville ikke undre mig, hvis de 

ikke havde taget højde for de ekstra rejsende, der ville være i disse dage. Men sket er sket og vi kom i 

hvert fald på vejen igen og mod Puno. 

 

Peru 

Pga. af problemerne på vej mod Puno ankom vi noget senere end forventet, hvilket også betød, at vi 

ikke kunne nå til Cuzco samme dag. Det var jeg bestemt heller ikke tilfreds med eftersom Puno, ikke 

ligefrem havde været nogen succes sidst og jeg var lidt hård ved Sofie. Men vi havde ikke rigtig noget 

valg og vi bestilte derfor endnu en gang en natbus samme aften, og levede endnu en dag som nomader. 

Til mit store held var det markedsdag i byen og vi brugte det meste af eftermiddagen på at udforske 

markedet, spise lækker frugtsalat, generelt få fyldt maverne godt op og sidde og hygge i parkerne. Det 

var uden tvivl den bedste frugtsalat jeg har fået i mit liv og det resulterede derfor også i, at da dagen 

lakkede mod ende, var det tid til endnu en frugtsalat. Altså havde Puno på trods af alle forventninger 

overrasket mig positivt. De bedste dage er oftest dem man forventer som de værste, som så ender med 

at gå hen og blive ret gode. Det er netop en situation som denne, der lærer én, at man ikke skal tage 

sorgerne på forskud. 

 

Vi ankom til Cuzco endnu en tidlig morgen ved en firetiden. Her havde vi langt om længe lært de små 

sparetricks, og vi gik derfor uden for busstationsområdet, for at få en billigere taxa her. Vi kom således 
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med en taxa ind mod byen, og fandt til vores overraskelse og glæde et hostel der ville lukke os ind på 

dette tidspunkt af natten. Her fik vi så et meget tiltrængt bad efter tre dage som hjemløse og vigtigst af 

alt, en seng at sove i. 

Cuzco var bestemt en betagende by. Rygterne havde ikke løjet. Den var fyldt af gamle bygninger, kirker 

og katedraler. Alt sammen i form af pandaen som var et helligt dyr for inkaerne. Med denne hellige 

form mente man kun, at byen kunne være beskyttet. Det var blot en af de ting, vi lærte på vores tur til 

Cuzcos planetarium. Her blev vi også lært om inkaernes stjernebilleder på himlen og i mælkevejen, og 

hvordan de brugte de forskellige stjerners position til at aflæse årets høst, vejr og mange andre nyttige 

ting. Jeg vidste selvfølgelig godt, at naturen og deres læsning af den, var en stor del af inkaernes tro og 

måde at leve på. Jeg anede dog ikke, at de kunne læse stjernerne så præcist, og at de kunne spå noget 

så sandt om naturens gang ud fra dem. Jeg var meget imponeret.  

 

Inka Trail 

Efter vores stjernekiggeri, var vi godt rustede til 

Inka Trail, som for mit vedkomne var 

højdepunktet på turen og den egentlige grund 

til, at valget faldt på Sydamerika. Det har altid 

været en af mine store drømme at se Machu 

Picchu, og det skulle selvfølgelig gøres på rigtig 

vis. Vi havde derfor hjemmefra bestilt den 

traditionelle Inka Trail, via den gamle inkasti, en 

vandring som intet mindre end 2000 

mennesker dagligt begiver sig ud på. Turen er 

fire dage lang og man går i alt 37 km op og ned 

gennem Andesbjergene, på vej mod den hellige 

by.  

Den første dag startede vi stille ud med et 

meget fladt stykke for at lade op til anden 

dagens noget større kraftanstrengelse, her 
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skulle vi nemlig starte med tre-fire timers opstigning for at nå til turens højeste punkt, Dead Woman's 

pass, i 4200 meters højde. I modsætningen til den foregående dag, var vejret ikke længere med os. Det 

blev derfor en opstigning og en dag i regnvejr, hvilket ikke gjorde det nemmere, da stenene blev glatte 

og humøret lavere. Men da vi endelig nåede toppen, og turen nu kun gik et par timer nedad, fik 

humøret et nøk op igen trods vejret. 

Vejret skulle da heller ikke være med os på tredjedagen, men vi fik os en noget længere og mere stabil 

gåtur. Her fik vi lov til at udforske nogle af de større inkabygninger der lå langs stien. Deres præcise 

formål vides stadig ikke, men de er skudt til at være en slags lager, udkigspost eller overnatningssted for 

rejsende fra Cuzco til Machu Picchu. En anden teori er at her skulle der bo nogle af løberne, der skulle 

bringe vigtige budskaber videre til Machu Picchu fra Cuzco. Der ville således være en otte-ti løbere der 

afløste hinanden på vejen til Machu Picchu som et slags fakkelløb. Det ville således kun tage tre-fire 

timer at få en besked frem i stedet for tre dage. 

Uanset hvor hård jeg end fandt turen, fik bærerne mig altid til at yde lige lidt mere. Disse mænd i en 

alder fra 16-60, som bar atten kg på ryggen, mens de i dæksandaler løb op og ned af trapperne, for at 

have stillet lejr op og lavet mad, når vi ankom. Det var mildest talt imponerende, og det fik mig til at 

tænke, at hvis de kunne, så kunne jeg med mine otte kg på ryggen i hvert fald også. En anden historie 

der motiverede mig, var en vi havde hørt fra en ældre kvindelig rejsende. Hun fortalte om hendes 

søster, der havde gået præcis samme tur, samme år som hun blev 70 år. Det fik også skubbet mig 

fremad. 

 

Under hele turen blev vi forkælet og vi fik lækker mad hver dag. Alle måltider bestod af mindst en 

forret, en hovedret, en dessert og en kop ”coca”te. Vi fik også altid snacks inden aftensmaden, som 

bestod af varme drikke, popcorn og kiks, og vi havde et telt at sidde i med borde og stole. Der 

manglede i det hele taget ikke noget. Man kunne til tider godt få lidt ondt af de stakkels bærere over, at 

vi skulle have al denne luksus. Vi kunne jo sagtens bare have siddet på jorden og fået noget simplere 

mad, så skulle de have båret mindre. Men sådan fungerer det desværre ikke. Mindre bagage havde 

resulteret i færre bærere, og dermed ville nogle af dem have været uden job. Det ville altså være et 

dårligt alternativ.  
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Den fjerde og sidste dag stod 

vi op klokken tre om natten, 

for at komme hurtigst muligt 

hen til den sidste del af stien, 

som ville blive åbnet klokken 

seks. Med de 2000 andre 

mennesker, der også skulle 

igennem her, var det om at 

komme først, så man kunne 

komme hurtigst muligt videre 

mod den endelige destination, 

Machu Picchu. Her sad vi 

således i regn midt om natten 

og ventede til vi kunne blive lukket ind for at kunne begive os ud på de sidste par kilometer, inden vi 

nåede til solporten. Hvilket er en af de tre indgange til Machu Picchu og, med udsigt ned over byen. 

Regnen stod ned, og da de andre ville holde en sidste pause inden toppen ved den meget stejle trappe, 

gringo killer, fortsatte jeg. Jeg var helt gennemblødt, træt og øm og ville bare gerne være færdig. Jeg 

nåede således til tops alene og skuffelsen ramte mig. Jeg kunne intet se andet end en dal fyldt med 

tåge. Her stod jeg så, gennemblødt og træt efter fire dages vandring, i regnvejr ved vejs ende og 2300 

kr. fattigere. Jeg følte mig skuffet, ked af det og en lille smule snydt. Dette syn havde længe været min 

store drøm. Jeg havde frygtet, at jeg forventede for meget, men alle havde forsikret mig om, at jeg på 

ingen måde kunne blive skuffet. Men det blev jeg altså. De andre ankom ti minutter efter mig og jeg 

havde efterhånden nået at bearbejde min skuffelse. Vejret var jo som det var, og det kunne jeg ikke 

gøre noget ved. Jeg kunne aldrig vide mig sikker på klarsyn, uanset hvornår jeg bookede turen, men jeg 

var fast besluttet på, at hvis jeg blev længe nok ville det klare op. Det blev det nødt til. De andre 

begyndte at gå videre, men jeg var stædig. Tågen ville lette. Efter yderligere femten minutters ventetid, 

gjorde den det selvfølgelig også, og det var præcis som jeg havde drømt om. Det var dette øjeblik og 

denne følelse jeg havde ventet på. At se den gamle ruin på en bjergtop omgivet af endnu større bjerge, 

der i bunden grænsede op til den gennemløbende flod, var mildest talt betagende. Det var fantastisk 
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smukt, og selve tanken om alt det arbejde og slid der har ligget bag konstruktionen af denne by og stien 

dertil, var fuldstændig uvirkelig. Det var præcis så fantastisk som jeg havde håbet og ønsket det. 

 

Efter vi havde fået vores syn ved solporten, begav vi os videre ned for at udforske selve byen. Og den 

var lige så imponerende på nært hold, hvis ikke bedre. Vejrguderne belønnede os med sol resten af 

dagen efter vores fire dage med regn, virkede alle anstrengelserne pludselig meget mindre. De havde 

været det hele værd. 

Selve byen var 

konstrueret midt på en 

bjergtop og udvidede 

sig ned langs dets 

sider. Der var brugt 

meget specielle 

teknikker til at bygge 

denne by så den var 

jordskælvssikret, og 

det var utroligt at se, hvordan de allerede dengang med så få midler, havde kunnet bygge og skære 

stenene på den måde kun vha. vand, træ og metal. Der var så mange små detaljer i byen, komplekse 

solure (der fortalte hvornår man skulle starte og slutte høsten), kompas og afbildninger af 

omkringliggende landskaber. Men det mest betagende af alt, var de enestående landskaber byen var 

omgivet af. Bjergene der tårnede sig op rundt om den, og den rindende flod for foden af bjerget. Det 

var absolut betagende og jeg kunne have siddet der i dage og bare betragtet naturen. 

 

Men denne herlighed kunne selvfølgelig ikke vare evigt, hvilket uden tvivl også gør oplevelsen så meget 

mere fantastisk. Vi skulle tilbage mod Cuzco og derefter videre mod Lima for at nå et fly mod New York, 

som var rejsens sidste destination. I Cuzco havde vi et par dage efter hiken, som gik med at forkæle os 

selv med søvn og lækker mad. Her fejrede vi også Sofies fødselsdag, inden turen gik videre mod Lima. 

 

Vores ankomst til Lima var lidt hektisk. Vi ville ikke betale taxaerne hvad de forlangte, og vi havde ikke 
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et hostel i sigte. Vi var lidt på bar bund. Vi kom i snak med en fransk fyr, der boede på et hostel ikke så 

langt derfra, og de skulle faktisk derhen nu, så vi kunne få et gratis lift med dem, hvis vi ville. Jeg var en 

smule skeptisk for at sætte mig ind i en bil med to total fremmede mænd midt i en sydamerikansk 

storby, men det hele viste sig at gå fint. De var søde og rare. Dog lå hotellet et godt stykke uden for 

midtbyen, det tog ca. 30-45 minutter at tage en taxa derind, men vi skulle kun være der begrænset tid, 

så det gik an. Vores hostel var ikke helt som vi havde regnet med. Vi var åbenbart de eneste, der boede 

der for en kort stund. Alle de andre gæster havde boet der i enten flere måneder eller, hvad der 

nærmede sig et helt år. De boede enten i Lima for at tjene penge til at rejse videre eller boede der fast 

og havde arbejde. Vi boede på værelse med de skøreste gøglere. Aldrig har jeg set nogen klædt som 

dem, de var klædt i afrevet tøj i alle regnbuens farver og for at sætte prikken over i'et havde de alle en 

rød klovnenæse på. De havde de mærkeligste historier, og når de snakkede blev det en underlig 

blanding af dårlig engelsk og spansk. De var meget anderledes og egentlig meget sjove. 

Vores sidste aften brugte vi i Lima centrum med at gå lidt rundt og kigge, købe de sidste souveniers osv. 

Vi sluttede dagen af med et lækkert peruviansk måltid, som en slags afslutning og sidste måltid på 

vores rejse. Selvfølgelig var turen ikke slut endnu, vi havde en uge i New York, men det ville blive noget 

helt andet. Vores backpackerrejse lakkede for alvor mod enden. 

 

Stress i lufthavnen 

Trods besvær med at finde en taxa, der ville køre os hele vejen til lufthavnen, skulle det dog ikke blive 

vores største problem. Da vi skulle tjekke ind i lufthavnen forlangte de at se vores tilladelse til at rejse 

ind i USA, ESTA, på udprintet papir. De kunne af en eller anden grund ikke slå det op i deres system og 

de skulle derfor have et udprintet eksemplar. Selv havde jeg heldigvis taget det forbehold og printet det 

ud hjemmefra, men hverken Liva eller Sofie havde ikke været så heldige. Det resulterede i flere opkald 

til Danmark for at for få papirerne sendt på mail, men da det var midt på en almindelig arbejdsdag og 

tiden var knap, var det ikke den nemmeste opgave. Vi kom da til sidst frem til, at man via personlige 

oplysninger måtte kunne fremtvinge det på nettet, så Sofie og Liva løb af sted for at finde en computer, 

printer og net, så de kunne få deres ESTA. Imens tjekkede jeg ind og ventede på de skulle komme 

tilbage. Forhåbentlig i tide. Det kvarter jeg ventede føltes uendelig langt. Hvad skulle jeg gøre hvis ikke 

de kom? Skulle jeg vente? Skulle jeg tage af sted? Min taske var på vej ud i flyet, så den ville under alle 
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omstændigheder komme afsted. Mange tanker og mulige planer nåede at blive gennemgået i mit 

hoved, men de kom heldigvis otte minutter inden check in lukkede og havde deres godkendelse med. 

Så trods megen forvirring og en smule panik, gik det hele og vi kom alle sammen videre mod New York 

uden yderligere problemer. 

 

New York 

Vi ankom til New York 

en sen torsdag aften og 

det var et glædeligt syn, 

der mødte os i 

lufthavnen. Her ventede 

Livas kæreste og vores 

veninde Anne 

hjemmefra, som var 

kommet for at tilbringe 

den sidste uge af vores 

rejse med os i New York. Efter det dejlige gensyn, fandt vi en taxa og kørte mod den lejlighed, vi havde 

lejet for ugen på Upper Manhattan. Her ventede endnu et dejligt gensyn med yderligere to venner 

hjemmefra, Emma og Stig. 

I New York var der rigeligt at se på, og en enkelt uge der var på ingen måde nok til at se alt det byen 

havde at byde på. Vi fik dog set en masse, efter min mening det vigtigste, heriblandt Empire State 

Building (og en masse andre fantastiske bygninger), frihedsgudinden, Central Park, MOMA, New 

York Public Library, Times Square og en masse andet. Derudover brugte vi nogen tid på at udforske 

forskellige områder som SoHo, West Village og Williamsburg. New York var en fantastisk storby, den var 

meget grøn og på trods af at den var meget hektisk, kunne den være lige så stille og rolig når man kom 

lidt væk fra de store gader. På trods af min fascination, var den meget anderledes end resten af rejsen 

havde været. I New York handlede alt lige pludselig om penge igen. Det var en verden der meget 

mindede om min egen, og det var mærkeligt at være tilbage, men så alligevel ikke være helt hjemme. 

Ugen gik dog hurtigt og inden vi fik set os om var den gået og det var nu tid til at komme rigtigt hjem. 
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Hjemme igen 

Som Mads også så rigtigt har skrevet, følte man sig allerede mentalt hjemme før man satte fod på 

dansk jord. Allerede de sidste par dage i Peru forberedte jeg mig på Danmark, fordi den sidste del af 

rejsen, New York ville minde meget om det, vi også ville komme hjem til i Danmark. Og på trods af at de 

sidste fire måneder havde været fantastiske, var det nu rart at skulle hjem igen. Det at rejse har uden 

tvivl været en fantastisk oplevelse, men også en lang række af udfordringer og overskridning af grænser 

for mig. Det har udviklet mig og lært mig en masse. Vores noget mere materialistiske måde at leve på, 

med det høje stressniveau og individualiteten er, i mine øjne, langt fra den rigtige og rejsen har lært 

mig mere om, hvordan jeg gerne vil leve. På trods af alt det jeg føler rejsen har givet mig, var det nu rart 

at være hjemme igen uden de stressende uvante situationer, der hele tiden skulle presse mig. Det 

havde jeg glædet mig til.  

En anden ting jeg havde set frem til var den danske natur. Det lyder dumt, det er jeg klar over, for 

naturen i Danmark kan på igen måde måle sig med det, vi havde set de sidste fire måneder. Alligevel 

savnede jeg den. Jeg manglede årstiderne. Jeg glædede mig til at komme hjem og se bladene springe 

ud. Til at se skovbunden fyldes af anemoner, som den kun kan det i Marselisborg skov. Jeg glædede mig 

til efteråret og til skoven var et virvar af forskellige smukke brunlige, gullige og rødlige nuancer. Jeg 

glædede mig til sneen og til kulden. Jeg havde savnet Danmark og jeg var klar til at komme hjem.  

 


