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Indledning 

For et år siden ved translokationen i juni modtog jeg den store anerkendelse at blive tildelt det ene 

af to rejselegater, som en tidligere student fra Marselisborg Gymnasium havde indstiftet til en di-

mitterende pige og dreng for femte gang. En af mine medstudenter sagde under et af de efterfølgen-

de studentergilder, at han aldrig havde set nogen så glad som mig, da jeg sammen med Eva fik 

overrakt legaterne – og jeg kan sige, at den ydre glæde afspejlede den indre. Hvis jeg ikke med stu-

denterhuen på hovedet og eksamensbeviset i hånden allerede havde følt, at verden lå åben for mig, 

så gjorde jeg det i hvert tilfælde nu! 

Min glæde og min dybe taknemmelighed til den anonyme indstifter, de(n), der har indstillet mig 

som modtager, samt legatudvalget kan næppe beskrives, så jeg håber med denne rejseberetning at 

kunne give jer et indblik i og indtryk af, hvilke fantastiske muligheder og hvilken rejse for livet I 

har givet mig. 

Legatmidlerne er primært og direkte gået til at finansiere mine to rejser til henholdsvis Ghana i ef-

teråret 2013 og Vietnam og Cambodja sidste sommer. Men de har også været den indirekte årsag 

til, at jeg kunne tilbringe 21 fantastiske uger på Grundtvigs Højskole i foråret, og jeg har derfor 

valgt også at medtage dette ophold i min rejseberetning. 

Min rejseberetning har været lang tid undervejs, og hvad, der startede med tanken om at skrive to 

rejseberetninger om mine to udlandsrejser, er nu blevet til en samlet beretning om mit sabbatår. 

Dette skyldes både, at året har været så intensivt og oplevelsesrigt, at jeg knap har følt, at et eventyr 

var slut, førend et nyt begyndte. Et så intensivt år med så mange oplevelser tager tid at fordøje, og 

det har også været min oplevelse, at nogle af vigtigste oplevelser og erfaringer først er gået op for 

mig efter nogen tid, når jeg har fået sat det lidt i perspektiv. Min rejse til Vietnam og Cambodja 

denne sommer har her fungeret som en smuk afsluttende sløjfe på mit sabbatår, hvor jeg har kunnet 

bruge og perspektivere mine erfaringer fra Ghana og højskolen, hvilket samtidig er min anden be-

grundelse for at skrive en samlet rejseberetning. 
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Jeg havde allerede i marts meldt mig som deltager til skolens Afrika-tur, hvor en studentergruppe af 

15 elever har mulighed for at rejse til Ghana for at hjælpe med at bygge et ungdomscenter i lands-

byen Malshegu for de midler, som bliver indsamlet ved skolens årlige Africafé.  

Over foråret, sommeren og frem til vi skulle af sted lige op til efterårsferien, havde vi en række mø-

der i turgruppen, som for vores vedkommende bestod af os 13 studenter og lærerne Francois og 

Charlotte samt hendes søn Ruben. Her ordnede vi det praktiske som visumsøgning og pakkeliste. 

Francois, der fungerer som styringsmand for turen og har været med de to forrige studentergrupper i 

Ghana samt i andre lande før det, gav os en forsmag på den anden verden, vi ville komme til at mø-

de, med billeder og film, og vi fik mulighed for at lægge fundamentet til det fællesskab, som snart 

skulle stå sin ultimative prøve. Alle forberedelserne til trods følte jeg ikke rigtigt, at jeg kunne sætte 

mig ind i, hvad det var, jeg ville gå ind til. Jeg havde kun én gang før været udenfor Europa og al-

drig været i et uland. Alligevel var jeg egentligt ikke nervøs, og nervøsiteten indfandt sig først den 

sidste aften i pakkekaosset og i bilen den næste dag på vej til Billund. Og jeg vil påstå, at intet alli-

gevel kunne have forberedt mig på det kulturchok, der ventede og mødte mig, og som jeg beskriver 

i min rejsedagbog få timer efter, at vi var landet i Accra: 

”Jeg føler mig allerede blæst omkuld. Lufthavnen var et gedemarked uden lige, hvor personalet gav beskeder 

fuldstændig uafhængigt hinanden. Af denne grund er det faktisk lykkedes mig (ved et uheld vel at bemærke) at 

slippe gennem immigrationskontrollen uden tilladelse og stempel i passet. Og kaosset blev kun værre, som vi 

kom gennem lufthavnen og ud i den ghanesiske aften. Folk skubbede og masede og råbte op. 

Francois havde heldigvis arrangeret kørsel til hotellet med en chauffør, han kendte godt, for ellers kunne man 

nemt være blevet taget ved næsen. For da vi fulgte efter vores chauffør hen over parkeringspladsen, sluttede fle-

re sig til os og greb fat i tasker og kufferter for at hjælpe. Som en god - uerfaren - rejsende takkede jeg selvfølge-

lig for hjælpen. Men så begyndte tiggeriet. Fair nok, tænkte jeg, han havde jo hjulpet mig med den tunge taske. 

Så jeg fandt pungen frem og gav ham to cedis (svarende til ca. 5 DKK). Det skulle jeg ikke have gjort! Pludselig 

var jeg omringet og befamlet af mindst fire andre, der udgav sig for at være vores chauffør. Det ramte mig som 

et chok. Velkommen til Afrika! Nu slog overlevelsesinstinkterne til. Jeg skulle bare væk. Ind i bussen. Mit hjerte 

hamrede løs i brystet på mig. 

Ind i bussen kom jeg – en lille udslidt minibus med små orange lamper og høj musik. Jeg var totalt væltet om-

kuld ved mit første møde med Ghana og Afrika. Det var som om mine sanser kun kunne fungere én af gangen. 

De mange lyde; de høje råb og den dundrende musik. De mange synsindtryk; den af neonskilte og gadelamper-

nes gule skær oplyste by, livet omkring de mange små gadeboder og kvinderne, der med store fade sirligt balan-

cerende på hovedet fyldte med chips, frugt, brød og vand, kom hen forbi bussens vinduer. Den trykkende varme 

og min fugtige sammenmaste krop. De stærke skarpe dufte og stanken af bilos. 

Ved ankomsten til hotellet fik vi serveret vores første ghanesiske måltid; kylling med ris og en stærk tomatsovs. 
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Desuden har vi tømt hele hotellets lager af flaskevand - og allerede på den hårde måde lært, at det er en sparsom 

ressource. Således har jeg måttet børste tænder uden vand – hvilket ikke kan anbefales. Mæt både fysisk og på 

indtryk kan jeg nu mærke, hvor tiltrængt søvnen er, og så er der faktisk kun tre timer til, at vi skal op og på far-

ten igen. Jeg føler mig lidt som en zombie. Jeg lader mig bare rive med. 

Velkommen til Afrika!” 

Næste morgen ventede den 12 timer og 500 kilometer lange bustur op igennem Ghana fra Accra i 

syd til Tamale i nord. Turen gav et fantastisk udsyn over Ghanas smukke og særprægede natur fra 

det frodige syd til den terrakottarøde savanne i nord foruden et indblik i hverdagens kaos som en 

væltet lastvogn, der havde været alt for tungt lastet med kul, og som nu spærrede for al sydgående 

kørsel. Desuden gav de tre pauser, vi havde undervejs, også et indblik i udviklingen i de sociale 

forhold fra syd til nord. Det første stop var en rasteplads, hvor vi kunne købe frugtjuice og opskåret 

ananas og melon, og toiletforholdene var fine. Det andet stop var mere primitivt med løsgående 

høns og geder, og toiletterne var mere brune end hvide og mindre tiltrækkende. Det tredje og sidste 

stop var dog det mest kaotiske og tydeligt fattigste. Her blev vi nærmest modtaget som konger, og 

kvinder og piger kom og stillede op langs bussen med diverse kulinariske delikatesser. Toiletfor-

holdene her bestod af en rende ude i det fri, hvor man kunne stille sig op på rad og række og så ef-

terfølgende skylle efter med vand i små beholdere fra en vandtønde. 

Ved ankomsten til Tamale blev vi modtaget af vores kontaktperson Vera fra Youth Empowerment 

for Life (YEfL), som arbejder for bedre forhold for børn og unge i Nordghana, og vi fik presset os 

ind i tre små taxaer med alt vores bagage og blev kørt til hotellet, hvor der ventede et styrkende af-

tensmåltid, inden vi kunne gå i seng og få en lang og tiltrængt nattesøvn. 

Den næste dag, og det skal nævnes, at jeg på dette tidspunkt allerede totalt havde mistet tidsfor-

nemmelsen, gik turen i rovers af dårlige og hullede veje til højskolen Simli Center i landsbyen Da-

lun lidt nord for Tamale. Her vi skulle have vores første rigtige møde med ghaneserne og besøge et 

ungdomscenter magen til det, vi skulle være med til at bygge i Malshegu. På ungdomscenter blev vi 

hurtigt omsværmet af børn, der fandt os og særligt vores vandflasker meget interessante. På et tids-

punkt tog den anden Mathias ”Matten” en pakke kiks frem, som børnene straks kastede sig over, og 

der udbrød det totale kaos, hvor kun jungleloven gælder! 

Da roen igen havde indfundet sig, og vi havde fået børstet kiksekrummerne af, blev vi vist rundt på 

centeret og hørte om dets drift og virke, hvorefter turen gik til den nærliggende fodboldbane, hvor 

en gruppe ældre drenge havde udfordret et hold fra nabolandsbyen. Vi var ledsaget af en sværm af 

børn, der nærmest klamrede sig til os. Selv blev jeg ledsaget af to drenge, der dog bestemt ikke var 
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indstillet på at skulle dele, så der blev skubbet og slået en del. På fodboldbanen ville børnene kon-

stant bæres, løftes eller pille ved alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Det var sjovt i starten, 

men det blev hurtigt meget trættende i den varme eftermiddagssol. Så da halvlegen indtræf, listede 

vi tilbage til højskole, udmattede og beskidte, men grinende og med et indtryk af, hvordan det ville 

blive den næste dag, når vi kom til Malshegu. 

Efter aftensmaden var vi på besøg på den lokale radiostation Radio Simli, der holder til på Simli 

Center. Her fik vi et indblik i mange af de udviklingsinitiativer, der er i det nordlige Ghana, og nog-

le gode grin over radio-announcements om mistede får, geder, æsler og meget andet i lokalområdet. 

Den næste dag var et af turens absolutte højdepunkter, hvor vi ankom til Malshegu og skulle tildeles 

den værtsfamilie, som vi skulle bo ved de næste tre uger, mens vi byggede på ungdomscenteret. 

Men inden vi kunne tage fra Dalun, skulle vi på besøg i landsbyhøvdingens compound og møde 

ham, hans ti koner og 50-60 børn og takke for vores ophold i landsbyen. Det var en ret fantastisk 

oplevelse at sidde på gulvet foran en af mægtigste mænd i Nordghana; en ældre herre med et meget 

venligt, taknemmeligt, fremsynet og moderne sind. Vi blev også vist rundt i hans compound og så 

hans store rigdom i korn m.m., og vi snakkede med to af hans koner, som jokede om, hvordan de 

trak lod om, hvem der skulle tage opvasken, og hvem der skulle have høvdingen om natten. 

Herefter gik turen en sidste gang tilbage til højskolen, hvor vi fik lidt frokost, inden turen gik til 

Malshegu. 

 

Landsbyen Malshegu 

Da vi ankom Malshegu, var forberedelser til vores velkomstceremoni endnu i gang. Men hurtigt 

kom en lille flok med traditionelle stammeinstrumenter og begyndte med sang og musik at guide os 

gennem landsby, hvor flere sluttede sig til os, hen til velkomstceremonien under det store baobab-

træ i landsbyen. Selve ceremonien var en blanding af sang og dans, taler fra henholdsvis Chief’s 

speaker mr. Gantana, vores kontaktperson i landsbyen, Francis, og Francois, der fortalte om projek-

tets og vores opholds formål. Derefter blev vi præsenteret for landsbyens ældreråd og skulle tage en 

bid af en kolanød, der med sin lyserøde, hjerteformede kerne er symbol på venskab og kærlighed og 

på, at vi nu var en del af Malshegus beboere og Dagomba-stammen, som er den største i Nordgha-

na. Herefter var det endelig tid til at få udløst spændingen, da vi skulle have tildelt vores ghanesiske 

værtsfamilie. 

Jeg blev indkvarteret i høvdingesøn og landlord Abdull Zakaria Latifs familie, hvor jeg fik famili-

ens ældste søn, 17-årige Kamaldeen, til værtsbror. Familien bestod, i hvert så vidt jeg kunne orien-
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tere mig, af landlorden, hans to koner, Kamaldeen og hans fem-seks søskende foruden et utal af lo-

gerende både børn og voksne. 

Familiens compound og mit nye hjem de næste tre uger var blandt de mest luksuriøse i hele lands-

byen – en firlænget gård i hacienda-byggestil. Inde i gården var det første, man mødte, når man 

kom ind gennem den store metalport, der udgjorde indgangspartiet, ildstedet, hvor der dagen lang 

stod store heksekedler og simrede over ilden. Derudover var der en kæmpe vandtank til opsamling 

af regnvand og ved siden af denne en rendesten til vask og rengøring, hvor også de mindste børn 

vaskede sig. I forlængelse heraf var en lille gang med to vaskerum, hvor man kunne gå ind med en 

spand vand fra vandtanken og vaske sig, samt et toilet med skyl! Alle mine betænkninger ved at 

skulle ud at ”gøde naboens mark”, og så blev de bare gjort til skamme. Sommetider endte jeg dog 

alligevel med at søge ud i marken, simpelthen fordi det var mere hygiejnisk, eller når børnene hav-

de stoppet toilettet med avispapir. Generelt vil jeg sige, at det overraskede mig, hvor moderne for-

holdene var dernede, og det var selvfølgelig fantastisk med egne øjne at se den udvikling, som det 

afrikanske kontinent er inde i. Her havde jeg gået med tankerne om at skulle tilbage til naturen og 

sidde i en lille lerhytte. Vi fik dog også set bagsiden af den spirende modernisering og konsumeris-

me i form af store dynger af plastaffald, der lå foran husene og i vejkanten. 

Hjemme i compounden blev jeg modtaget af kone nr. 1 med Dagbani-hilsnen (Dagombas stamme-

sprog): ”(A)marada!” (: Du er velkommen), hvortil jeg svarede ”naa”, som vi hjemmefra havde fået 

at vide, at vi bare skulle svare intuitivt, og så brød latteren ellers ud, da velkomsthilsnen skulle be-

svares med ”n gooyia”. Hverken ”naa” eller ”n gooyia” har meningsfulde danske oversættelser, og 

det skal for god ordens skyld bemærkes, at det først er efter min hjemkomst, at jeg har fundet ud af, 

hvordan hilsnerne egentlig staves. Mange ord på Dagbani udtales desuden slet ikke, som de staves, 

og udtalen kan variere fra person til person. Så vi lærte hurtigt, at det nemmeste var at mumle orde-

ne. Familierne og befolkningen var i det hele taget meget opsatte på at lære os Dagbani, så vi kunne 

udbrede det, og over de næste tre uger skulle vi hurtigt få tillært os de forskellige formaliserede og 

standardiserede greetings, som er en vigtig del af Dagbani og Dagomba-stammens kultur; f.eks. 

morgenhilsnen: ”Dasiba” (: Godmorgen) – ”naa”, ”agbihiya?” (: Har du sovet godt?) – ”ii gombeni” 

(: Ja, jeg har sovet godt). Men da vi så var blevet nogenlunde habile til at svare intuitivt, begyndte 

nogle at ændre på rækkefølgen i de forskellige greetings, så de igen kunne få et godt grin, når vi 

dummede os. Desuden fik flere af os tildelt et Dagbani-navn af vores familie. Min familie gav mig 

navnet Nindu, som, jeg fandt ud af, betød noget i retning af den reinkarnerede. Hvem eller hvad jeg 

var en reinkarnation af, lykkedes det mig desværre ikke at finde ud af, da min families engelsk-
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kundskaber kunne have været bedre. Det var således kun Kamaldeen og familiens ungpige Sofia, 

som jeg rigtigt kunne snakke med, hvis de ikke fungerede som tolk for mig og de andre familiemed-

lemmer. Denne sprogbarriere var selvfølgelig en udfordring, men også en lærerig og sjov oplevelse. 

Efter at have hilst på resten af familien og compoundens øvrige beboer blev jeg vist til drengevæ-

relset; et kvadratisk rum med grønne vægge og sofaer, som jeg skulle dele med Kamaldeen og hans 

lillebror, ballademageren Hamadan. Her jeg kunne smide mine ting, brede mit liggeunderlag ud og 

hænge mit myggenet op i den ene ende af rummet. 

Da jeg havde pakket ud, kom Kamaldeen ind med en skål gæret, gulgrålig majsgrød, som vi skulle 

dele, samt et kæmpe krus te og en lille pakke kiks, som drengene hurtigt kom op at skændes om. 

Den gærede majsgrød, der smagte både sødt og syrligt til trods for, at den blev rørt op med fire-fem 

spiseskefulde sukker, var den eneste ret, som jeg aldrig rigtig kom til at bryde mig om, og ellers var 

maden ganske fin og i sig selv oplevelse. Familierne fik ved vores ankomst udleveret rationer til tre 

ugers madlavning til os samt penge til brød, så vi var sikre på at have fyldte energidepoter til det ar-

bejde, vi skulle udføre. Morgenmaden bestod typisk af havregrød eller et stort krus te og et halvt 

flute. Frokost blev kokkereret af byens overkvinde Magashia og serveret under mangotræerne foran 

lærernes gæstecompound TICCS (Tamale Institute of Cross-Cultural Studies). I par fik vi desuden 

hver en maddag, hvor vi skulle blive tilbage fra byggepladsen om formiddagen og hjælpe med fro-

kosten, som typisk bestod af ris, bønner, kogt yams eller spaghetti med en tomatsovs, som enhver 

kvinde i landsbyen vist nærmest kunne lave i søvne. Sommetider blev der suppleret med kogte æg, 

tun eller lignende samt på de rigtigt gode dage vandmelon til dessert. Hvis der er en ting, jeg mis-

under afrikanerne for, så må det være deres frugt. I løbet af turen smagte vi foruden vandmelon og-

så ananas og bananer, der var helt utroligt velsmagende og søde. Aftensmaden blev typisk serveret 

hjemme i familien, hvor kone nr. 1 tilberedte mig ris, bønner, spaghetti og kogt eller most yams 

med den føromtalte tomatsovs. Most yams kaldes også fufu og er Ghanas nationalret og laves ved, 

at yamsen moses i en stor stenmorter indtil, at den nærmest har struktur som en rå dej. En aften fik 

jeg lov til selv at prøve kræfter med det og med rimelig succes. 

Som vi snakkede om i gruppen, så var det nemt at blive vegetar i Ghana, for kød hørte virkelig til 

sjældenhederne. Nogle få gange fandt jeg nogle stykker røget fisk i tomatsovsen, og så fik jeg en 

enkelt aften serveret et stykke kød (jeg tror, det var ged) med bemærkningen: ”Very delicious!” 

Den vurdering var jeg ikke helt enig i, da jeg gumlede på det halvkolde blårøde stykke kød, der 

nærmest havde en behåret overflade. Så jeg var fint tilfreds med den vegetariske kost, som i sig selv 

også var tung nok til at mætte. 
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Jeg skriver, at aftensmaden typisk blev serveret i familien, da jeg ved netop dette måltid oplevede 

ghanesernes enorme gæstfrihed. En aften, hvor jeg stod oppe ved vejen og ventede på, at de sidste 

skulle komme hjem fra en tur ind til Tamale, kom en pige ved navn Osu hen til mig, tog mig i hån-

den og sagde: ”You are invited.” Og kort efter sad jeg ved bålet foran hendes families lille hytte og 

nød fried yam. Det var nok det bedste måltid, jeg fik på hele turen. Det var fantastisk at opleve, at 

selv en familie som Osus, som helt åbenlyst kun lige akkurat havde til dagen og vejen, udvise en 

sådan gæstfrihed overfor en fremmed som mig. En anden aften blev det dog næsten for meget af det 

gode, og jeg blev inviteret af to forskellige familier foruden min egen og endte med at spise aftens-

mad hele tre gange på den samme aften. 

Udover de ovennævnte måltider hamstrede vi hver især mindre lagre af kiks og snacks på vores ture 

ind til Tamale, hvor vi også fik stillet savnet efter mælkeprodukter med is fra cykelboder fra det 

dansk tørmælksbaserede ismejeri Fan Milk. I Tamale besøgte vi desuden de mange små boder og 

markeder. Vi pruttede om prisen på souvenirs, købte kulørt stof og fik syet bukser, skjorter m.m. el-

ler søgte tilflugt på restauranter, der serverede vestlige retter, når smagsløgene skreg efter en anden 

smag end yams og tomatsovs. 

Religionen, i min families tilfælde islam, spillede generelt en stor rolle i compounden, hvilket jeg 

oplevede allerede efter det lille velkomstmåltid på drengeværelset efter min ankomst. Her iklædte 

Kamaldeen sig sin bønnekåbe og forklarede, at han måtte af sted til bøn. Drengeværelset var også 

som tidligere nævnt malet i grønt, Islams farve, og i det ene hjørne lå et bedeskind med forskellige 

religiøse artefakter. Men mest i øjnefaldende var nu den store plakat på væggen af Kabaen med to 

muslimske kvinder på hver side, og Koranen svævende over. Desuden var vinduet strategisk place-

ret, så lyden fra morgenbønnen i den nærliggende moské rungede i hele rummet, når de begyndte 

kl. 4 om morgen – ”Allahu akbar!” 

Religion var også et af de centrale emne, da jeg senere på aftenen blev budt indenfor i faderens stue, 

hvor han sad om aftenen og så synkroniserede mexicanske soap operas, når han altså ikke sad ude i 

gården på sin trone af stablede havestole og pillede sig mellem tæerne. Efter jeg kort havde præsen-

teret mig selv, faldt snakken således på religion, hvor han ville vide, hvor ofte jeg gik i kirke, hvor-

til jeg svarede, at vi i Danmark primært går i kirke ved højtiderne. Han kiggede mistroisk og un-

drende på mig, og jeg forsøgte hurtigt at rede i land med, at vi skulle i landsbyens katolske kirke om 

søndagen, og at jeg (da jeg var mindre) bad aftenbøn med min mor inden sengetid. 

Men det var nu ikke religionens gennemslagskraft i samfundet, der overraskede mig mest. Vi var 

under møderne før turen blevet instrueret i ikke at erklære os for ateister, fordi det ville være totalt 
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uforståeligt for en ghaneser og kunne ligefrem være stødende. Så vi vidste godt, at religion spillede 

en stor, vigtig og betydningsfuld rolle i det ghanesiske samfund. Og det blev endnu mere tydeligt, 

da vi kom tilbage til kysten i slutningen af turen. Her blev religiøse symboler brugt i alle tænkelige 

sammenhænge f.eks. en reklame for Messiah’s Phones eller på taxaerne, der havde skrevet religiøse 

citater på bagruden, som fortalte, hvilke ruter de kørte. Det der overraskede mig mest var, hvordan 

religionerne levede side om side; kristne, muslimer og naturreligiøse. I min families compound var 

der endda logerende, der havde hængt krucifikser på dørene. Og vi fik fortalt, at der kun havde væ-

ret en smule postyr i landsbyen, da en kristen familie for nogle år siden begyndte at opdrætte grise. 

Men i dag levede de igen i harmoni med hinanden både mennesker og dyr. 

Som allerede nævnt oplevede jeg ghaneserne som utroligt gæstfrie og venlige, og det var tydeligt, 

hvor stor pris beboerne i Malshegu satte på vores arbejde. En ting, jeg bed mærke i, og som, jeg ik-

ke tror, var et udtryk for taknemmelighed eller venlighed, men simpelthen en kulturforskel, var, at 

de føromtalte greetings blev rettet til hver eneste, man mødte på sin vej, uanset om man kendte 

vedkommende eller ej. Og jeg havde faktisk svært ved at vænne mig af med dette, da jeg kom tilba-

ge til Danmark. Således kunne jeg tage mig selv i at sige ”Dasiba” (: Godmorgen) til fremmede i 

bussen i den første tid, efter jeg var kommet hjem. Men måske ville det i virkeligheden slet ikke 

være en så dum idé at importere denne opmærksomhed og hilsen på hinanden og bryde lidt med vo-

res mere private og individualistiske kultur i Danmark. 

En ting, som jeg dog ikke brød mig specielt meget om, var når jeg blev tiltalt ved kolonialistisk-

imperialistiske udtryk som ”silimiŋa” (: Hvid mand”) eller ”massa” (: Herre”) af fremmede og især 

børn. Så kunne jeg ligesom mærke fortiden spøge i baghovedet, selvom jeg godt er klar over, at de 

fleste af børnene er uvidende om fortidens grusomheder. Men vi fik nu fortalt, at nogle af de ældre 

drenge fortalte de små børn røverhistorier om, hvordan vi kunne finde på at skære arme og ben af 

dem, hvilket måske har været en medvirkende årsag til, at vi stort set ikke kunne nærme os spæd-

børn uden, at de brød ud i hjerteskærende gråd. 

 

Byggepladsen 

Ud over at få en ordentlig én på opleveren og et unikt indblik i hverdagslivet i en afrikansk landsby 

så var vores primære formål i Malshegu som nævnt at bygge videre på det ungdomscenter, som de 

to studenterhold havde bygget på de to forrige år. 

Det første holds første opgave havde været at tynde ud i det buskads af siv, der voksede, hvor ung-

domscenteret skulle bygges. Og det blev også vores første opgave, da vi skulle udvide byggegrun-
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den, så der blev plads til en tredje bygning; en pavillon, som skulle være vores byggeprojekt for-

uden at bygge videre på den første og anden bygning, som de to forrige hold havde rejst. Bevæbnet 

med macheter gik vi derfor i gang med at hugge siv ned i den bagende afrikanske middagssol. 

Den første bygning, hovedbygningen, stod næsten færdig, og vores primære opgaver bestod her i 

pudsning af væggene indvendigt og at udgrave til at der kunne støbes en repos rundt om bygningen 

for at beskytte fundamentet i regntiden. I den anden bygning skulle der lægges og stampes gulv bå-

de indvendigt i bygningens to rum og udvendigt på de to små terrasser. 

Men det skulle dog vise sig at være nemmere sagt end gjort.  

For bedst som vi var godt i gang med at pudse væggene og udgrave rundt om den første bygning, 

kom tømmeren, der havde lavet taget, og konstaterede, at afstanden mellem gulv og loft var for lav, 

da der skulle være plads til at hænge ventilatorer op. Hans besked var derfor, at vi måtte brække 

noget af gulvet op, så der blev mere plads. For at komme af med alle murbrokkerne fra gulvet, måt-

te vi grave endnu dybere rundt om bygning, så nogle af dem kunne smides ned i bunden af reposen. 

Bedst som vi så havde brækket næsten halvdelen af gulvet op, kom Francis og så forfærdet på det, 

vi lavede, og bad os stoppe med det samme. Tømmerens ordre havde slet ikke været igennem byg-

herrerådet og var ikke blevet godkendt. En episode som egentlig var meget sigende om vores arbej-

de på byggepladsen. Det var ofte et skridt frem og to tilbage og mindede lidt om molbohistorien, 

hvor man graver et hul for at fylde et andet op. Akronymet T.I.A., der står for This Is Africa, var 

derfor en frase, vi hurtigt kom til at elske at hade dernede. Det kunne bruges i snart sagt enhver si-

tuation, hvor man bare havde lyst til at tage sig til hovedet eller rive sig i håret i bare magtesløshed 

eller frustration over den måde, som tingene indimellem foregik på. Enden på kontroversen om det 

opbrudte gulv blev, at vi brød resten af gulvet op bortset fra i det ene hjørne, hvor forhøjningen 

kunne bruges som scene. En lappeløsning? Måske. Men på den positive side nåede der dog lige 

præcis på vores sidste dag på byggepladsen at blive installeret elektricitet og lys i bygningen. 

I den anden bygning skulle vi som sagt lave gulv, hvilket først bestod i at køre og skovle store 

mængder af grus til fundamentet, som efterfølgende skulle overhældes med vand og stampes, inden 

der kunne lægges cementgulv ovenpå. Og her var så en anden stor kilde til frustration og begræn-

sende faktor –  mængden og kvaliteten af de redskaber; skovle, spader og trillebøre, vi havde til rå-

dighed. Der var således slet ikke redskaber nok til os alle, og de ghanesiske håndværkere, der arbej-

dede med de dele af projektet, som vi ikke måtte som ufaglærte, tog det bedste, så vi stod tilbage 

med for eksempel en ødelagt spade eller en punkteret trillebør. Og redskabssituationen gav for alvor 

anledning til hovedrysten, da vi skulle stampe gulvet og blev præsenteret for det mærkværdigste 
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traditionelle ghanesiske værktøj; et ”negerredskab” som en i gruppen karakteriserede det, der mest 

af alt lignede om en gammeldags skolæst, og som vi skulle stå og slå i grusset med. Men i den sid-

ste ende nåede vi dog også at blive færdige med gulvet i bygningen. Og i den sidste uge tog projek-

tet virkelig fart, og vi nåede at lægge fundamentet og mure skellettet til pavillonen, selvom den pga. 

målefejl blev mere end dobbelt så stor, som den oprindeligt havde været tænkt – T.I.A. (This Is Af-

rica)… 

På trods af de frustrationer og den opgivenhed, der indimellem herskede på byggepladsen, så synes 

jeg virkelig, at det var spændende at arbejde på byggeriet. Det gav et fantastisk indblik i nogle af de 

udfordringer, man står over for i forbindelse med ulandsarbejde. Samtidig gav de mange børn, der 

hver dag kom på byggepladsen for at ville hjælpe eller lege, fordi de ikke havde noget bedre at give 

sig til, også vished om, hvor meget dette projektet betyder for dem, og hvor meget det vil komme til 

at glæde dem, når det står færdigt. 

 

Weekendture og udflugter 

Vi arbejdede dog ikke kun, mens vi boede i Malshegu. I vores første weekend havde vi således ar-

rangeret en fodboldkamp mod landsbyens unge, og vi kæmpede bravt i de to halvlege á 30 minutter, 

som kampen varede. Men stadig udmattede oven på vores rejse, de mange nye indtryk og lidt smås-

løje og -skadede af arbejde og uheld kunne vi bare ikke stille meget op i den allerede brændende 

formiddagssol imod de lynhurtige, unge ghanesere. Ved slutfløjtet var kampens resultat således 5-2 

i deres favør. Men vi kunne dog forlade kampen med visheden om, at vi havde kæmpet det bedste, 

vi kunne, og med æren i behold. Om aftenen blev vores nederlag fejret med aftensmad på restauran-

ten Luxury i Tamale, hvor flere udnyttede vores første mulighed for at få et vestligt måltid som piz-

za, burgere og pomfritter. Selv valgte jeg en lokal delikatesse; tilapia-fisken, der marineres i en 

stærk marinade og spises med fingrene. Både Francis og Vera og deres ægtefæller var også med, og 

jeg måtte se mig slået med flere længder af deres evne til at spise fisk med fingrene. Det var næsten 

som at se pingvinerne i en Disney-tegnfilm, der ribber rub og stub af fiskene, så der kun er skellettet 

tilbage. Og jeg fik desuden at vide af dem, at specielt hjernen skulle være yderst velsmagende… Til 

dessert havde rejsegruppen bestilt en sandkage med lyserød og -blå glasur og Camillas og mit navn 

på, da hun havde haft fødselsdag i starten af ugen, og jeg selv fyldte 21 år halvanden uge senere. Så 

vi blev fejret med fødselsdagssang, kage og gaver. Camilla fik en pude i gedeskin, som hun havde 

kigget på i Tamale, og jeg fik en fin udskåret træmaske, som jeg efterfølgende både har haft hæn-

gende på min opslagstavle på Grundtvigs Højskole, og som nu hænger herhjemme på mit værelse. 
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På vej hjem fra Luxury blev vi stimlet sammen på ladet af Veras kæreste Judas ladvogn og kørte 

syngende, grinende og hujende gennem den mørke og stjerneklare ghanesiske nat hjem til Mals-

hegu. 

Søndag skulle vi tidligt op, da vi skulle til gudtjeneste i landsbyens katolske kirke. Kirken var stop-

pet til sidste plads, og det kogte bogstaveligt talt inde i bygningen. Så det var helt forfriskende, da 

præsten kom rundt med et vandbad og et palmebad og slyngede vand i hovedet af os, og temperatu-

ren satte heller ikke begrænsninger for farverig gospelsang og dans. 

Om eftermiddagen fik vi også rig mulighed for at danse, da vi fik en danse- og trommelektion på et 

ungdomscenter inde i Tamale. Det var meget tydeligt, hvordan dans, musik og rytmer bare er en del 

af ghanesernes sociale modermælk og et samlingspunkt i deres kultur, og jeg har selv efterfølgende 

kunnet mærke, at jeg har taget lidt af de ghanesiske stammerytmer med mig hjem i min rytmesans. 

I den anden weekend gik turen til Ghanas største nationalpark og vildmarksreservat Mole National 

Park, der er omtrent en tiendedel af Danmarks størrelse, hvor vi skulle tilbringe weekenden, og alle-

rede på vejen ind til vores hotel i udkanten af parken blev vi mødt af vildsvin og antiloper. 

Oven på den lange og bumlede kørsel var det tiltrængt med en tur i poolen, hvorfra vi meget belej-

ligt havde den mest fantastiske udsigt over parken – jungle så langt øjet rakte. 

Efter frokost var vi på jeep-safari, hvor vi igen så vildsvin og antiloper, aber og et væld af eksotiske 

fugle og rovfugle. Nogle mente også, at de så en dykkende krokodille i en flod og bavianer inde 

mellem træerne. 

Bavianer skulle vi dog komme til at se masser af, da hotellet den næste morgen var udsat for en re-

gulær invasion, hvor måske 200-300 bavianer kom stormende henover parkeringspladsen. Inden 

morgenmaden skulle vi på gåben rundt i bushen, over steppen og gennem folder og mudder sam-

men med en meget karismatisk riffelbevæbnet ranger, der påstod, at han kunne lave et kald, der 

kunne tiltrække elefanter… Vi så dog ingen elefanter, men igen både bavianer, aber, antiloper og 

vandbukke, vortesvin og forskellige fugle, og bare det at gå rundt i bushen var en oplevelse i sig 

selv. Der var så mange syns-, lugte-, høre- og sanseindtryk. Det var næsten som Randers Regnskov, 

men dette var under åben himmel, så uendeligt meget større, og så var det jo ægte vildmark! 

I midten af vores sidste uge i Malshegu skulle vi på besøg på Savelugu High School og opleve un-

dervisningen og se campus. Om morgenen blev vi hentet af en gul skolebus, der skulle køre os til 

skolen. Dagen var også min 21 års fødselsdag, så på vejen oplevede jeg helt eksklusivt og for første 
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og nok også eneste gang at få sunget fødselsdagssang i en ghanesisk skolebus. En oplevelse, der 

nok ikke er mange, der kan prale med. 

På Savelugu gik alle elever rundt i lyserøde skoleuniformer og lysebrune shorts for drengenes ved-

kommende og nederdele for pigernes. Vi kom lige i frokostpausen, hvor der blev serveret elevpro-

duceret mad i skolegården, indtil der blev ringet med klokken, og alle søgte til undervisningsloka-

ler. Sammen med Joachim og Jonathan skulle jeg til en undervisningstime i økonomi, hvor emnet 

for dagens time var industrilokalisering. Undervisningen bestod i, at læreren skrev og oplæste en 

række buzz-words på tavlen, hvorefter han pegede ud på en af de 50-60 elever, der sad stimlet 

sammen ved vinde og skæve borde og stole, og bad vedkommende gentage. Efter timen fik vi en 

rundvisning på campus og så blandt andet elevernes sovesale. 

Den tredje og sidste weekend gik turen mod nord til Paga og grænsen til Burkina Faso, hvor vi fik 

lov til passere gennem grænsebygningen og ind i ingenmandslandet mellem de to lande, hvor der 

kun lå nogle få gadebutikker. Vi fik lov til at gå helt hen til hegnet og skiltet og stikke en fod inden-

for i Burkina Faso, og turen skulle vise sig at blive grænseoverskridende i mere end en forstand. 

Fra grænsen gik turen til den tidligere slavelejr Pikworo Slave Camp, hvor vi i den brændende hede 

middagssol blev guidet rundt og hørte om lejrens historie, hvor og hvordan slaverne blev modtaget, 

hvor de spiste og drak og underholdt sig selv, hvor de blev solgt, og hvor de blev afstraffet og be-

gravet. Den uhyggelige historie i betragtning var området enormt naturskønt, og fra slavevogternes 

udkigspunkt på en stabel af sten kunne man skue ud over hele. 

Herefter var det tid til endnu et af turens længeventede og absolutte højdepunkter, og det eneste 

punkt, hvor vores familier havde været afvisende overfor vores deltagelse: Krokodilleridning ved 

Chief’s Crocodile Pond. Her kom vi med på krokodillejagt, hvor medarbejderne forsøgte at få kro-

kodillerne op på land ved at fløjte og lokke med en lille pippende, levende kylling. Det gjorde helt 

ondt at høre på det stakkels lille kræ. Til sidst lykkedes det at få lokket en stor, gammel og ækel 

krokodille op på land, som både var blind og manglede det ene forben. Så der var ikke så meget at 

være bange for, selvom det stadig var grænseoverskridende, da vi på skift skulle sætte os op på den 

og have taget billeder. 

Efter tre uger med hårdt arbejde og mange oplevelser i Malshegu og Nordghana var det tid til at si-

ge tak og tage afsked med Malshegu. Det skete ved en afskedsceremoni på byggepladsen, hvor der 

igen var taler, og hvor vi hver især fik overrakt en lille udskåret træelefant som tak for vores hårde 

arbejde og som symbol på, at vi aldrig ville blive glemt for vores arbejde og ophold i Malshegu. 
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Moree og Cape Coast 

Så gik turen med bus tilbage til det sydlige Ghana og til Cape Coast-kysten, hvor vi skulle tilbringe 

vores sidste uge i Ghana på Moree Beach Resort med at slappe af, købe de sidste souvenirs til fami-

lie og venner samt lære mere om Ghanas slavehistorie. Resortet ligger lige ned til Atlanterhavet, og 

med sin lange strandstrækning, palmer, bølgebrus og salte havbrise var det lige, hvad vi trængte til. 

Første morgen på resortet stod jeg tidligt op og gik en tur langs stranden, som dog mistede noget af 

sit paradisiske førstehåndsindtryk, da jeg så de store mængder af tøj- og plastaffald, der var skyllet 

op og skvulpede rundt i vandet. Det var blevet ledt med strømmen fra et slumkvarter på et klippe-

fremspring ikke langt fra resortet. 

Formiddagen blev tilbragt på stranden med at slappe af, gå ture og kaste sig i bølgerne, inden vi om 

eftermiddagen tog til Cape Coast-by, hvor vi gik på opdagelse og blandt andet fik moringa-

smoothies. Moringa-planten er kendt som lidt af et mirakelmiddel pga. dens høje næringsindhold og 

utrolige levedygtighed i tørkeområder, og den kaldes også for Ghanas grønne guld. 

Og det skulle snart vise sig, at jeg havde brug for sådanne mirakelmidler som moringa. 

Indtil Moree var jeg som en af de få sluppet billigt på sygdomssiden med kun en øjenbetændelse i 

den første uge i Malshegu og en enkelt formiddag med lidt dårlig mave. Om aftenen dagen efter vo-

res ankomst til Moree begyndte jeg at føle mig sløv, træt og lidt sløj, så jeg gik tidligt i seng, men 

jeg vågnede igen efter et par timer. Det var som om at uanset, hvilken stilling jeg lå i, så gjorde det 

ondt, og mit hoved føltes som om, at jeg var blevet slået med en stegepande. Jeg svedte og frøs 

samtidigt og kunne slet ikke falde til ro. Da jeg havde været på toilettet for ottende gang indenfor en 

time og havde opbrugt vores sidste toiletpapir, tænkte jeg, at jeg måtte søge hjælp. Så i nattens 

mulm og mørke gik jeg til Charlotte og Rubens hytte, hvor jeg bankede på og sagde, at jeg ikke 

havde det så godt. Jeg kunne godt høre gråden i min stemme, og jeg vidste næsten godt, hvad mel-

dingen ville være. Hele min krop gjorde ondt, og jeg havde høj feber og rystede voldsomt. Symp-

tomerne var ret entydige: Jeg havde fået malaria. Francois blev vækket, og jeg fik en tår vand, et par 

Paracetamol til at tage feberen, en pille af malariamidlet ASAQ plus en ekstra toiletrulle, og så blev 

jeg fulgt tilbage i seng og sov godt resten af natten. Da jeg vågnede, havde jeg det lidt bedre, men 

jeg blev hurtigt sløj og træt igen. Så mens Charlotte tog med de andre til slavefortet Cape Coast 

Castle, tog Francois mig med på det nærliggende hospital – og selvom anledningen ikke var så sjov, 

så var det alligevel spændende at opleve et ghanesisk hospital. Det mindede mest om en ankomsthal 

i en lufthavn, og der sad utallige mødre med spædbørn på skødet. Nærmest som på et samlebånd 

flyttede vi mellem forskellige bænkerækker, og jeg blev vejet og fik taget temperatur og blodtryk, 
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inden jeg kom ind til en læge, som Francois kendte i forvejen. Lige inden, at jeg kom ind, kom der 

to mænd fra det nærliggende bådværft ind på hospitalet. Den ene havde armen om den anden, der 

humpede af sted med et blodigt viskestykke viklet om den ene fod, og han trak et blodspor efter sig 

henover gulvet, som ikke var fjernet, da vi kom ud fra lægen igen. T.I.A. (This Is Africa)… Inde 

ved lægen fortalte jeg, hvordan jeg havde haft det om natten, og lægen satte mig i malariabehand-

ling. Der var ikke flere sengepladser på hospitalet, men personalet opredte hurtigt en briks på et lille 

lager, hvor jeg fik to sprøjter ASAQ og lå med væskedrop den næste times tid, inden vi kunne for-

lade hospitalet med en ret heftig bredspektret pillekur, som jeg skulle tage de næste dage. 

Malariaen, og nok især pillekuren, tog naturligvis toppen af mit aktivitetsniveau den sidste uge, men 

jeg kom hurtigt på benene igen og var allerede med på udflugten til Kakum-regnskoven den næste 

dag, da jeg ikke rigtig kunne udstå tanken om en dag i sengen, mens gruppen var på endnu et even-

tyr. Turen i regnskoven var en kort vandring gennem urskoven af stier, hvor det vrimlede med bi-

dende kæmpemyrer, til parkens hovedattraktion The Canopy Walkway, som er en række rebroer og 

platforme i regnskovens trætoppe 40-50 meter over jorden! Selv lider jeg af den frygteligste højde-

skræk, så det var lidt af en manddomsprøve at bevæge sig ud på de gyngende rebbroer. Mine ben 

rystede, og angstens sved sprang fra min pande. Men da vi nåede ud på den anden af de syv plat-

forme, klappede en af de andre mig på skulderen og sagde, at jeg klarede det godt. Jeg var nået til 

point of no return, og mine rystende ben fortsatte på autopilot, og før jeg vidste af det, stod vi og 

grinede under skiltet ”Congratulations! You survived the Canopy Walkway.” Helt kureret for min 

højdeskræk bliver jeg nok aldrig, men nu havde jeg i hvert tilfælde bevist, at den ikke skal sætte 

grænser for, hvor højt jeg kan nå. 

Næste dag havde vi besøg på hotellet af divine master drummer Odomankoma-Kyerema Kwamena 

Pra, der med sit trommespil kunne kommunikere med ånder. Hans band Twerammpon Traditionals 

gav os en danse- og trommelektion og til sidst en optræden, hvor de fremførte traditionelle danse til 

forskellige anledninger som underholdning for høvdinge, bryllupper, hjemmekaldelse af sjæle fra 

druknede og for kærlighed. 

Den næstsidste dag gik turen til fiskerbyen Elmina, hvor vi besøgte det kaotiske fiskemarked. Der 

var et væld og et virvar af mennesker og alverdens fisk, og man skulle passe på ikke at blive ramt i 

hovedet af en af de utallige blikbaljer fulde af friskfangede fisk, som fiskekonerne kom vraltende 

med på hovedet. De masede sig vej gennem menneskemængden med deres lårtykke overarme og 

udstødte mærkværdige lyde for at få folk til at flytte sig for dem, og det blev hurtigt for meget at 
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forholde sig til det kaos, der herskede. Vi søgte tilflugt på Elmina Castle et tidligere hollandske sla-

vefort og portugisiske handelsstation, der i dag er museum. Jeg havde ærgret mig meget over, at jeg 

havde misset Cape Coast Castle den dag, jeg var på hospitalet. Jeg havde nemlig undervejs på turen 

læst om slavefortene, slavehandlen og især den danske slaveaktivitet i Ghana i Thorkild Hansens 

anbefalelsesværdige bog Slavernes kyst. Selvom det var uhyggeligt at høre om de forhold, slaverne 

levede under, og de pinsler, de blev udsat for, og man hurtigt blev utilpas i den mugne, stillestående 

luft i fangekældrene, var det også vildt fascinerende at se med egne øjne. Det var også tydeligt, at 

fortene og fortiden i dag stadig spiller en vigtig rolle for slavernes efterkommere. Vi så den tidligere 

door of no return, som slaverne var blev sendt gennem, når de skulle sejles over Atlanten, og den 

var i dag meget symbolsk omdøbt til door of return, hvor efterkommere havde lagt blomsterkranse 

til minde om slaverne. 

På afrejsedagen nåede jeg som en allersidste oplevelse ud forbi fiskerslummen ved Moree sammen 

med Elizabeth, Francois og Charlotte. Det var en utrolig oplevelse at gå igennem gaderne og se det 

liv, der herskede her, og den måde, folk levede på. På toppen af klippen, som slumkvarteret lå på, 

var resterne af det tidligere hollandske fort Fort Nassau. Her faldt vi i snak med en voodoopræst, 

som overtalte os til at købe en halv colaflaske gin, som skulle hældes ud over to hellige sten kaldet 

fåret og geden, som skulle give os styrke og held på rejsen hjem. 

Herefter gik turen med bus til Accra og fly hjem til Danmark, og den første store rejse i mit sabbat-

år var hermed slut. 
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Da jeg startede i 1.G på Marselisborg Gymnasium, var jeg kommet direkte fra 9. klasse. En gammel 

folkeskoleveninde, der havde været på efterskole året forinden, sagde den første dag på gymnasiet 

til mig, at når jeg nu ikke havde været på efterskole, så måtte jeg love hende at tage på højskole ef-

ter gymnasiet for at opleve magien, og det råd blev jeg ved med at have i baghovedet gennem gym-

nasiet. Det var derfor ikke overvejelser om, hvorvidt jeg skulle eller ikke skulle på højskole, men 

hvilken højskolen jeg skulle vælge, jeg brød mit hoved med. Mit valg faldt på Grundtvigs Højskole 

Frederiksborg, i dagligtale bare Grundtvigs (Højskole), i Hillerød, hvor jeg startede den 5. januar. 

Aftenen forinden skrev jeg i en lille tankebog, som jeg tog med, følgende: 

”Venskab, den 4. januar 2014. 

Om få minutter er det midnat. I morgen starter min rejse væk fra det østjyske, og turen går til Grundtvigs Høj-

skole. Jeg vil i den forbindelse bruge første side i denne bog på at minde mig selv om de fantastiske venner og 

venskaber, jeg har og har fået, og hvor taknemmelig jeg er for hvert eneste et af dem. Men også til at minde mig 

selv om, at venskaber ikke kommer af sig selv. Som det ligger i ordet, så er det noget, man skaber – en aktiv 

handling. 

Jeg vil gå ind på højskolen med et åbent og positivt sind med et ønske om at få det allerbedste ud af dette ophold 

og et ønske om at skabe gode venskaber, der forhåbentligt vil vare ved længe også efter opholdets afslutning. 

Men jeg vil også huske på de venskaber, jeg allerede har skabt, og huske, hvor taknemmelig jeg er for dem.” 

 

Højskolelivet og Klostergang 

Jeg ville gerne opleve højskolemagien til fulde, så jeg havde søgt den billigste og mest sociale ind-

kvartering; på tomandsværelse med fælles bad og toilet på gangen. Det var et ret grænseoverskri-

dende valg for mig, som ellers er lidt privat, indadvendt og genert. Så mange tanker fløj gennem 

hovedet på mig i bilen på vej til Hillerød. Hvem skulle jeg bo på værelse med? Ville vi overhovedet 

kunne sammen? Hvad nu hvis vi ikke kunne? Og hvad nu hvis jeg slet ikke trivedes i højskolelivet? 

Ved ankomsten til højskolen blev jeg mødt af en af mine nye medkursister, som havde gået på høj-

skolen siden oktober, og hun viste mig til mit nye hjem: Værelse 306 på Klostergang på højskolens 

gamle elevfløj. Og bedst som jeg var i gang med at pakke ud og indrette mig, kom min nye værel-

seskammerat Philip Andreas eller Kingo, som han blev kaldt efter sit efternavn. Og det var begyn-

delsen på et misundelsesværdigt godt værelseskammeratskab. 

Det samme gjaldt for vores ganggruppefællesskab, som med 14 kursister var den mindste af højsko-

lens seks ganggrupper. Den første måned på højskolen tror jeg altid, at jeg vil huske tilbage på som 

en af de allermest magiske og lykkelige i mit liv. Vi havde det sjovt og hyggeligt i hinandens sel-

skab, og enhver nervøsitet forbundet med at bo med en værelseskammerat og dele værelse og fæl-
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lesbad og -toilet viste sig at være helt ubegrundet. Tværtimod var der faktisk mange, der næsten 

misundte det tætte fællesskab, vi hurtigt opbyggede på Klostergang. Jeg følte mig meget vellidt og 

hjemme, og jeg kunne ikke drømme om et bedre sted at være. 

I løbet af februar falmede magien en smule fra den første måned, hvor alt var nyt og spændende, og 

den mere brogede hverdag begyndte at indfinde sig. Specielt slutningen af februar og starten af 

marts, hvor nogle kursister stoppede, og et nyt hold kursister kom til, syntes jeg, var svær og hård. 

På Klostergang stoppede fire kursister, og fire nye kom til, og der blev lavet en større værelsesroka-

de. Og selvom de nytilkomne var ligeså søde som dem, der rejste, så var det bare ikke det samme 

som i den første måned. Det havde også været alt for meget af det gode og for godt til at være sandt, 

hvis de fem måneder på højskolen alle sammen skulle leves i den lykkelig boble, jeg oplevede den 

første måned. Og nu skal det jo heller ikke lyde som om, at højskolelivet bare blev surt og trist. Jeg 

nød det stadig meget, og jeg vil påstå, at jeg har lært mange og vigtige ting om det at indgå i et fæl-

lesskab, og hvordan man får fællesskabet til at fungere, også når det hele ikke bare er liv og glade 

dage. 

 

Ugens gang og fag 

En af de ting, som jeg virkelig kom til at sætte pris på på højskolen, og som hver dag løftede mit 

humør og gav mig en god start på dagen, var morgensamlingerne og morgensangen. Her havde ele-

ver, lærere og personale mulighed for at holde et kort oplæg om lige præcis, hvad der faldt dem ind. 

Det kunne være alt mellem himmel og jord; en aktuel begivenhed, en livshistorie, en interesse eller 

noget helt fjerde. Og så var der fællessang fra Højskolesangbogen. Jeg er ikke selv særligt musi-

kalsk anlagt og havde ikke tidligere sunget sådan rigtigt, selvom jeg i løbet af gymnasiet fik en stor 

interesse for at lytte til musik. Så det var en ret ny oplevelse for mig pludselig at synge af mine lun-

gers fulde kraft og lade hjertet tale gennem sangen – og jeg elskede det! Så meget at jeg til stor 

overraskelse og morskab for min familie valgte rytmisk kor som det kreative fag, vi havde mandag 

aften. En af grundene til, at jeg havde valgt Grundtvigs Højskole, var især de mange politiske fag, 

som højskolen udbød, men specielt i andet modul fra marts og frem valgte jeg filosofiske fag som 

eksistentialisme og medicinsk etik og kultur-, film- og litteraturfag som antropologi, dokumentar-

filmsproduktion og gys & horror. Da jeg i marts var søgt ind på statskundskab ved Aarhus Universi-

tet, hvor jeg nu er optaget og studerer på livet løs, så tænkte jeg, at det var en enestående mulighed 

for at beskæftige sig med noget andet end politik for en stund. 
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Men helt stoppe med at engagere mig i samfundet og lukke mig inde i højskolens osteklokke kunne 

jeg dog ikke, og her befandt jeg mig rigtig godt i Grundtvigs Højskoles vision om den moderne høj-

skole 2.0, der aktivt involverer sig i sit lokalsamfund. I faget NGO - Gør en forskel, som jeg havde 

både i første og andet modul, var jeg sammen med mine medkursister og i samarbejde med Ung-

dommens Røde Kors med til at skabe opmærksom om og aktivitet i en lokal ungdomsklub. I vores 

første projekt med ungdomsklubben arrangerede vi en succesfuld fodboldturnering og pige-

sleepover for klubbens unge. Og i det andet modul indsamlede vi ved en støtteauktion på højskolen 

mere end 25.000 kroner, som gik til at arrangere en rap-koncert i klubben, endnu en pige-sleepover 

og en action-drengetur med paintball, kanonsejlads og overnatning i tipilejr. Det var til tider både 

hårdt og stressende, men det var også vildt inspirerende at se idéer vokse og tage form. 

Udover fagene udbød højskolen også tirsdag og torsdag eftermiddag idrætstilbuddene cross-fit-

styrketræning og idræt-360, som kunne være forskellige boldspil eller gymnastik. Generelt tilbragte 

vi meget tid i idrætshallen med at spille blandt andet badminton, basket og volleyball, så min fysi-

ske grundform havde også rigtig godt af opholdet på Grundtvigs. Desuden fandt jeg hurtigt sammen 

med et par stykker at løbe med om morgenen og i weekenderne. Det var ikke altid, at jeg var lige 

morgenfrisk og til at få ud af fjerene, men jeg kom ud at løbe flere gange om ugen. 

Så da højskolens idrætslærer Martin spurgte, hvem der kunne være interesseret i at stille op til høj-

skolens hold til Copenhagen Marathon, spurgte jeg, om jeg kunne melde mig til at løbe halvmara-

ton. Det kunne jeg ikke. Men jeg kunne løbe et maraton – eller dobbelt-halvmaraton, som jeg selv 

kaldte det. 

Så den 18. maj stod jeg sammen med de andre, der havde meldt sig, på Islands Bygge klar til vores 

livs løb. De første mange kilometer var fantastiske! Jeg var runner’s high på løbet, de andre løbere, 

stemningen, Københavns gader, musikken og den fremmødte skare af tilskuere, der heppede og hu-

jede. Jeg havde det fantastisk, og jeg løb godt. Men det stoppede ret brat omkring de 15 kilometer, 

hvor min venstre ankel begyndte at gøre vrøvl. Den gjorde ondt og hævede op, så det var nærmest 

umuligt at have løbesko på. Mit løb blev haltende, langsomt og mere gående end løbende, fordi jeg 

hele tiden måtte stoppe op og prøve at binde skoen på en måde, så den ikke pressede for meget, og 

fordi anklen hele tiden strittede imod, når jeg forsøgte at komme i gang. Men jeg fortsatte, også 

selvom regnen begyndte at sile ned, og jeg blev våd, kold og klam. Ved samarit-posten ved 32 ki-

lometer sagde jeg til mig selv, at nu måtte jeg enten udgå, eller også måtte jeg løbe det sidste hjem. 

Jeg valgte det sidste og i en kraftanstrengelse og godt hjulpet på vej af de mange af mine medkursi-

ster fra Grundtvigs, der havde trodset regnen og var stået tidligt op for at stå klar i Fælledparken og 
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heppe på os, kunne jeg løbe i mål. Jeg havde gennemført et maratonløb! Det blev i den ret skuffen-

de tid 05:02:03, men jeg havde gennemført, og, mindede jeg mig selv om, mit oprindelige mål hav-

de været at gennemføre et halvmaraton, og det havde jeg gjort i tiden 02:06:41. Så selvom jeg var 

lidt skuffet over tiden, var jeg godt tilfreds. 

Efter et par ugers løbepause, og da anklen igen var fin, var jeg helt sikker på, at dette ikke skulle 

blive mit sidste maratonløb. 

 

Foredrag, koncerter, temadage og studietur til Berlin 

… Eller måske kaster jeg mig ud i en endnu længere distance – et såkaldt ultraløb – ligesom fore-

dragsholder og ultraløber Andreas Carlsen. Han lagde vejen forbi højskolen i februar og viste do-

kumentarfilmen Ultra om sin træning op til og deltagelse i ultraløb på op til 200-250 kilometer (!), 

og efterfølgende fortalte han inspirerende om, hvordan det er at presse sig selv helt derud, hvor lø-

bet bliver en mental (nærmest spirituel) styrkeprøve af viljen til at gennemføre. Andreas Carlsen er 

blot et eksempel fra den mangfoldige kavalkade af interessante og inspirerende mediepersoner, po-

litikkere, samfundsdebattører, historikere, hjerneforskere, komikere, fotografer, forfattere m.fl., der 

hver eneste uge kom på højskolen og fortalte eller debatterede. En gennemgang af hver eneste ville 

være fuldt fortjent, men ikke formålstjenestelig her, så jeg vil nøjes med rette et samlet stort tak til 

dem alle og til højskolen for at invitere dem og give os som kursister mulighed for at lytte på så 

mange og spændende mennesker. 

Udover foredrag og debatter havde vi i løbet af foråret også besøg af flere musikere og bands, som 

skabte både stemningsfulde, intime stunder og festlig stemning på skolen, og vi var flere gange ude 

af huset og blandt andet se Det Kongelige Teaters dramatisering af Tom Kristensens klassiker Hær-

værk, høre DR-symfoniorkesterets fremførsel af Carl Nielsens 9. symfoni i Koncertsalen og til flere 

koncerter på det lokale spillested Klaverfabrikken i Hillerød. 

Sammen med elevrådet var jeg desuden med til at tage initiativ til at stable en meget vellykket fe-

stival ”Grund’stivalen” på benene i en weekend i slutningen af april, hvor højskolens musikhold og 

bands udefra spillede. Dette var blot en af flere vellykkede temaweekender, som vi arrangerede i 

løbet af foråret. I januar arrangerede vi i samarbejde med lærerne en uhyggelig weekend om gys og 

gru med natteløb på den mørklagte og hjemsøgte højskole og med foredrag om gyserfilm og ”Gyset 

i hjernen” om, hvad der sker i hjernen, når vi bliver bange, og en afsluttende gyserfest. I februar ar-

rangerede vi en temaweekend om den amerikanske kunstner Jackson Pollock med besøg på kunst-

museet Louisiana. I marts og starten af april arrangerede vi i elevrådet både en kærlighedsweekend 
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med kærlighedspaneldebat, oplæsning af kærlighedsdigte og -noveller og forskellige workshops til 

at udbrede kærligheden på højskolen og en weekend med lidt optakt til vores studietur til Berlin. 

Jeg havde været i Berlin en enkelt gang før, så jeg kendte byen en smule. Men jeg havde alligevel 

svært ved at holde min begejstring tilbage, da vi kom dertil. Kirsebærblomsterne var netop sprunget 

ud, vejret var lunt, og Berlin viste sig fra sin allersmukkeste side. Vi var på flere ture rundt i byen 

og til forskellige seværdigheder som Unter den Linden, Brandenburger Tor og Holocaust Denkmal, 

og så var vi på Dönersafari i Kreuzberg, som er et initiativ startet af to danske studerende, der viste 

os rundt i den multietniske og -kulturelle bydel og blandt andet tog os med på besøg i en stor nyåb-

net moské. Derudover var der mulighed for at vælge sig på blandt andet forskellige museumsbesøg. 

Og selvom jeg synes, at historie, kunst m.v. er hamrende spændende og vigtigt, så valgte jeg mig på 

en dejlig gåtur i Prenzlauer Berg, hvor vi især hørte om den udvikling, som bydelen har været igen-

nem.  

Kirsten fra min ganggruppe havde samlet en række anbefalinger fra hendes gode venner, som havde 

været eller boet i Berlin, og dem nød vi godt af på turen. Blandt andet var vi en stor gruppe, der en 

aften tog på konceptrestauranten Perlin, hvor man betaler, hvad man synes, at måltidet har været 

værd, og en anden aften var vi på den særdeles særprægede bar og spillested Madame Claude. Her 

hang der for det første møbler ned fra loftet, som om hele baren var spejlet i loftet, og for det andet 

blev vi, da der skulle være live-musik, ført ned af en mørk trappe til en mørk brostensbelagt kælder, 

hvor det eneste lys var en glødepære i loftet, og hvor en langhåret guitarist sad og jammede og gav 

associationer tilbage til 90’ernes grungerock. 

En ting er i hvert tilfælde sikkert, og det er, at studieturen ikke bliver mit sidste besøg i vidunderlige 

Berlin. Også selvom at det en anden gang bliver uden de andre højskolekursisters herlige selskab – 

men måske kan jeg tage et par stykker af dem med og genskabe bare lidt af magien fra studieturen 

med Grundtvigs. 

 

Afslutning og studietur til Washington D.C., Philadelphia og New York 

Lørdag den 31. maj var det så tid til at tage afsked med fem måneders højskolemagi på Grundtvigs 

Højskole efter en hyggelig afslutningsfest. Jeg tror ikke, at man kan beskrive den mærkelige følelse, 

det var at rydde og rengøre værelse 306, så det igen kom til at fremstå som den dag i starten af ja-

nuar, hvor jeg første gang trådte ind i det. 

Men for en mindre gruppe af os var det ikke helt slut endnu, da vi havde tilmeldt os en afsluttende 

studietur til den amerikanske østkyst med lærerne Mads, Kræsten og Caroline. Så efter at have 
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krammet og grædt et farvel og sagt tak for nu og på gensyn til de andre, havde vi stadig halvandet 

døgn tilbage på højskolen, hvor vi opmagasinerede og overnattede i gymnastiksalen, inden turen gik 

over Atlanten. 

Første stop på turen var Washington D.C., og allerede på den første aften gik vi en tur til Det Hvide 

Hus, hvor vi mødtes med USA-korrespondent Johannes Langkilde, som gav os en update på de se-

neste nyheder fra amerikansk politik og et indblik i livet som politisk journalist i magtens centrum. 

Foran Det Hvide Hus demonstrerede nogle få politiske aktivister, og en enkelt råbte op indimellem, 

men ellers virkede der overaskende stille taget i betragtning af, hvad man sommetider ser derfra på 

TV. Faktisk virkede området nærmest helt mennesketomt og øde, og vi fik forklaret, at de mange 

tusinde offentligt ansatte, der er ansat i de føderale institutioner, var taget hjem fra arbejde sidst på 

eftermiddagen, hvilket var årsagen til roen og de mennesketomme gader. Fra Det Hvide Hus gik tu-

ren i tusmørke videre til The National Mall og mindesmærkerne for USA’s deltagelse i 2. Verdens-

krig, Koreakrigen og Vietnamkrigen. I den ene ende tårnede Washington-monumentet sig op som 

byens højeste bygning og i den anden ende templet med Lincoln-statuen. Der var noget nærmest 

spøgelsesagtigt over at gå igennem den mørke park og forbi de mange mindesmærker, og det var 

tydeligt at fornemme den respekt, som hersker om de faldne soldater. Mads gav os desuden et ind-

blik i, hvor meget symbolik, der ligger gemt i monumenternes udformning, arkitektur og placering i 

forhold til hinanden, og som man ikke ser ved første øjekast.  

Hvor gennemgribende denne symbolik er, og hvor meget amerikanerne gør i at ære deres faldne 

soldater, blev kun endnu mere tydeligt den næste dag, hvor vi besøgte Arlington-kirkegården og så 

de endeløse rækker af hvide gravsten, som alle repræsenterer en soldat, der er faldet i kamp for 

USA, og vi overværede desuden et vagtskifte ved Den Ukendte Soldats Grav. 

Efter Arlington gik turen igen til The Mall og Smithsonian-museerne, hvor Mads gav en tour de 

force over de amerikanske præsidenter med anekdoter om deres mere eller mindre skæve sider. 

Kræsten gav en smagsprøve på noget af den amerikanske kunst, som vi skulle komme til at se me-

get mere af, inden turen gik til Air & Space Museum, hvor vi så udviklingen i USA’s luftvåben og 

rumfart særligt i forbindelse med rumkapløbet under Den Kolde Krig. 

Vores historiske og kulturelle forforståelse var derfor allerede fyldt godt op i løbet af det første 

døgn, og vi havde lagt et godt fundament for de sidste to dage i Washington, hvor vi gik byen tynd 

og besøgte det såkaldte Newseum for nyhedsmedier og så dækningen af den nyere amerikanske hi-

storie og samtidshistorie. Vi var på inde på Library of Congress, og vi så flere kunstmuseer og 
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Kongressen, Højesteret og Jefferson- og Lincoln-statuen – og efter tre intense dage i Washington 

gik turen gik videre med bus til Philadelphia. 

Undervejs stoppede vi i Gettysburg og besøgte museet, der skildrer det berømte, afgørende og blo-

dige slag under Den Amerikanske Borgerkrig, der fandt sted her. Den Amerikanske Borgerkrig var 

kulminationen på de indbyggede spændinger mellem nord- og sydstaterne, der havde rødder i den 

alliance, der blev konstitueret med den amerikanske forfatning i 1789. Den forudgående forfat-

ningskamp for denne havde blandt andet fundet sted i Independence Hall i Philadelphia, hvor også 

den amerikanske uafhængighedserklæring blev formuleret. Under vores besøg i Independence Hall 

og The National Constitution Center i Philadelphia kunne jeg ikke lade være med at more mig lidt 

ved tanken om, hvor meget hele dette set-up stod i kontrast til den danske Grundlov, som kun har 

fået en glasmontre på Christiansborg. 

Philadelphias byliv var væsentlig mere pulserende og spændende end det føderale Washington 

D.C., der blev næsten mennesketomt ved fyraftenstid. Ret tæt på vores hotel var der for eksempel 

en stor og farverig gadefest for homo- og transseksuelle. Desuden lå vores hotelværelser på 18. sal, 

og når jeg stod der og kiggede ud over den Metropolis-lignende storby, kunne jeg ikke lade være 

med at føle mig lidt som Superman. På en aftentur gik vi også til den charmerende gamle bydel Elf-

reth’s Alley, der er kendt som USA’s ældste gade. 

Som det fremgår ovenfor, var den første lille uges tid på turen meget tæt pakket med historiske og 

kulturelle seværdigheder og oplevelser. Så det var rigtig rart, at programmet var noget løsere den 

sidste uges tid, som vi tilbragte i New York City, og hvor vi havde bedre muligheder for at gå på 

opdagelse på egen hånd og få en smagsprøve på The Big Apple. Men på trods af, at vi kun fik en lil-

le smagsprøve på storbyen NYC, så nåede vi utroligt meget, og især meget af det som jeg mange 

gange har fået at vide, at man skal opleve, når man er NYC. Vi gik over Brooklyn Bridge og sejlede 

på Hudsonfloden, hvor vi kom forbi Frihedsgudinden og immigrationsmuseet på Ellis Island, som 

jeg har læst og hørt om i engelskundervisningen. Vi var til en gospelgudstjeneste i en baptistkirke i 

Harlem. Vi så Ground Zero og mindemonumentet for terrorangreb 11. september 2001, der er som 

et åbent sår i bymidten, hvori en strøm af uendelige tårer bruser i det endeløse til minde om de mi-

stede og dem, der mistede, og vi var i Skt. Pauls Kapel, der som Guds hus stod tilbage i ruinerne ef-

ter angrebet og husede hjælpsomhed og håb midt i al meningsløsheden. Vi var på Musem of Mo-

dern Art (MoMA) og så mytiske og mesterlige værker af blandt andre Pablo Picasso, Henri Matisse, 

Edvard Munch, Edward Hopper og Sigmar Polke. Vi besøgte American Museum of Natural History 
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og så USA’s udvikling helt fra universets begyndelse og urtiden med skelletter fra dinosaurusser og 

andre mægtige dyr og forskellige indianerstammer, der beboede landet oprindeligt. Og vi gik en 

lang tur i Central Park og så på bænkene, der er doneret af tidligere parkgængere, og på den nedlag-

te jernbane High Line, som i dag er omdannet til en hyggelig grøn oase, der strækker sig gennem 

Manhattan. Nogle af os var også inde at se Broadway-musicalen ”All The Way” om Lyndon B. 

Johnsons præsidentperiode. Og som afslutning på turen var vi nogle drenge, der tog på et berømt 

steakhouse i hjertet af Lower Manhattan og nød tallerkenstore steaks med iskold russisk vodka og 

live-musik fra et lokalt band. 

Jeg har gennem min skoletid hørt NYC sammenlignet med både en smeltedigel (”Melting Pot”) og 

en salatbowle (”Salad Bowl”), og efter en uge, hvor jeg sammen med de andre oplevede byen, må 

jeg uden tvivl tilslutte mig det sidste. Hold da fast for en mangfoldighed, der her hersker! Fra hæs-

blæsende, neonreklameskiltoplyste, menneskemyldrende Time Square til det stilfulde gentrificerede 

industrikvarter SoHo med sine skjulte støbejernsfacader, der i dag er et af byens mest eksklusive 

områder at bo i, og flipperkvarteret Williamsburg i Brooklyn, der er ved at gennemgå den samme 

udvikling. Eller fra det stadig afroamerikansk-dominerede Harlem til finanskapitalens højborg Wall 

Street eller til China Town og så videre. 

Det til trods er jeg alligevel sikker på, at jeg kun har oplevet en lille smule af, hvad NYC har at by-

de på. 
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Efter hjemkomsten fra USA havde jeg små to uger hjemme, inden den igen stod på en ny rejse og et 

nyt eventyr. Denne gang en fem ugers-kulturrundrejse i Vietnam og Cambodja med Dansk Studie 

Center, og det var således den rejse længst væk, som jeg har været på. 

En måned inden afrejse, og altså lige før jeg skulle af sted til USA med højskolen, havde jeg været 

til et møde om diverse praktisk i forbindelse med rejsen, men først og fremmest for at møde min 

rejsegruppe. Foruden mig bestod gruppen af ti piger, og selvom jeg i starten bare morede mig ved 

tanken om at være ”ene hane i flokken”, så var jeg også lidt betænkelig – faktisk var jeg lige ved at 

få kolde fødder og forsøge at skifte til en vildmarksrejse i Canada. Men det gjorde jeg ikke, og hel-

digvis viste pigerne sig at være rigtigt søde, og rejsegruppen fungerede rigtig godt på hele vores tur. 

 

Intro-rejsen i Vietnam; Saigon (Ho Chi Minh City) og Mekong 

Rundrejsens første stop var Saigon eller Ho Chi Minh City, som byen officielt blev omdøbt til i 

1976. Byen er opkaldt efter landsfaderen og landets første præsident Ho Chi Minh. I lufthavnen 

ventede vores rejseleder Bosse, Elisabeth, som havde rejst med en anden gruppe i Thailand og In-

donesien og nu skulle rejse videre sammen med os, og vores lokale guide mr. Loi. Hurtigt kom vi 

og vores bagage om bord i en minibus, som kørte os til vores hotel inde i centrum af byen. Under-

vejs på køreturen fortalte mr. Loi meget og passioneret om byen, men efter den lange rejse var det 

desværre de færreste af os, der kunne koncentrere os om at lytte efter. Byen og dens liv var pulse-

rende og dynamisk, og ind og ud imellem os og de andre biler manøvrerede utallige scootere, hvil-

ket er et af byens og Vietnams særlige kendetegn. Vi fik fortalt, at mens Hanoi i nord er kendt som 

Vietnams officielle hovedstad og politiske centrum, så er Saigon kendt som landets økonomiske 

hovedstad. Det er herfra, at det meste af den økonomiske vækst udspringer fra og grunden til det ti-

gerspring, som Vietnam i disse år oplever. Den rivende økonomiske udvikling var da også til at få 

øje på. Mange steder tårnede højhuse og stormagasiner med dyre vestlige mærkevarebutikker sig 

op. Men det var ikke sådan, at de lå klods op og ned ad hinanden, som man kender de fra vestlige 

storbyer, og som jeg havde set blandt andet på Time Square i New York, tværtimod. Fra vores hotel 

skulle vi således kun gå lidt længere ned af gaden for at se nærmest slumagtigt byggeri af blikplader 

m.m., som jeg havde set det i Tamale, og som karakteriserer Den Tredje Verden. Om eftermidda-

gen, efter vi havde pustet lidt ud på hotellet og sundet os, gik vi på det lokale marked en gade læn-

gere nede, og det var næsten som at være tilbage i gademarkedernes kaos i Ghana. Bosse forklare-

de, at denne fraværende opdeling og segregation i byen skyldtes, at det i Vietnam er tradition, at 

man bliver boende i sin families hus og ikke flytter efter økonomisk formåen, som vi gør i Vesten. 
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Om aftenen tog vi på en lokal vietnamesisk restaurant og tilberedte selv vores egne lækre forårsrul-

ler og spiste ude på gaden med rotter løbende rundt mellem benene på os. 

Den næste dag tog mr. Loi os til det gamle præsidentpalads, også kendt som fredspaladset eller 

”genforeningspaladset”, hvor Vietnamkrigen sluttede den 30. april 1975. Her havde nordvietname-

serne erobret paladset fra sydvietnameserne efter at have omringet paladset med kampvogne. Nogle 

af kampvognene stod stadig tilbage ude foran paladset som symbol på sejren. Det arkitektonisk næ-

sten moderne minimalistisk elegante og stilfulde palads er i dag omdannet til museum, og mr. Loi 

guidede os rundt og viste og fortalte, hvordan den sydvietnamesiske præsident havde levet i luksu-

riøse forhold og styret de sydvietnamesiske tropper derfra, og vi var også nede at gå i de sprængsik-

re gange under paladset. 

Bagefter gik turen til krigsmuseet, hvor det med makabre billeder af torturerede krigsfanger og mis-

dannede børn som følge af kemiske våben og udstillinger af torturredskaber blev meget tydeligt, 

hvor skelsættende Vietnamkrigen har været for erkendelsen af, at krig ikke kun kan vindes med 

hårde militære magtmidler. Man må også vinde befolkningens hearts and minds, og den direkte 

mediedækning fra krigens frontlinje som den første i historien spillede en central rolle og førte 

blandt andet til store sympatiprotester i store dele af den vestlige verden. 

På vej tilbage til hotellet gik vi forbi den katolske domkirke og det store hovedpostkontor i byens 

centrum, som begge er bygget af de franske kolonialister, der havde koloniherredømme over det 

meste af Indokina frem til Vietnamkrigens udbrud. 

Om aftenen var vi forbi Saigons eneste danske bar Storm P, hvor vi snakkede den første hele dags 

oplevelser igennem over en øl. 

Det næste dag gik turen på rundrejsens første weekendudflugt til Mekong-deltaet, hvor vi skulle sej-

le rundt i flodens mange forgreninger og besøge de flydende markeder. Det var faktisk helt rart at 

komme væk fra storbyen Saigon, hvor man konstant følte sig fedtet og beskidt på grund af osen fra 

de tusindvis af scootere. Ude på Mekong var luften forfriskende, og udsigten fra båden var skøn. 

Vores første stop på Mekong-floden var et lille familieforetagende, der producerede forskellige 

snacks af primært kokos og ris samt risvin, som kunne fås med konserverede slanger og skorpioner 

i, hvis man havde lyst til det. Vi så blandt andet, hvordan de producerede nogle meget lækre kokos-

karameller, som også er kendt som en områdespecialitet, og vi fik da også lov til at prøvesmage. Vi 

så, hvordan de lavede rispandekager og nudler – og vi skulle selvfølgelig også lige hilse på famili-

ens kæledyr; en tre-fire meter lang pytonslange. Som gruppens eneste dreng skulle jeg selvfølgelig 

være den første til at prøve at holde det store dyr. Som nævnt havde jeg jo også allerede ”redet” på 
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en krokodille i Ghana. Men hvor krokodillen havde ligget som stendød og nærmest havde føltes 

som plastic, så var den store pytonslange sprællevende, og jeg kunne mærke, hvordan dens krop 

slangede sig inde bag hammen. Ovenpå denne oplevelse kunne vi falde lidt til ro igen, mens vi fik 

serveret te og flere smagsprøver på de snacks, som familien producerede. 

Regntiden i Sydvietnam falder fra maj til oktober, så vi kom lige midt i den periode. På vores sejltur 

på Mekong oplevede vi da også flere skybrud, hvor himlen åbnede sig fuldstændigt. I ly af regnen 

sejlede vi til det vidunderlige træhus ude midt i floddeltaet, hvor vi skulle overnatte, og ved ankom-

sten fik vi serveret et overdådigt frokostmåltid med både forårsruller og endnu en lokal specialitet –

friskfanget elefantørefisk, som er en ganske modbydeligt udseende fisk med små pigliggende skæl. 

Da regnen havde lagt sig, var vi en mindre gruppe som sammen med mr. Loi gik en tur i området ad 

de mudrede stier, mens nogle blev tilbage og slappede af i træhusets hængekøjer. På vores tur rundt, 

bemærkede vi, at mange familier havde små templer stående ude i haven til minde om deres afdøde. 

Desuden var det som dansker, der er vant til huse med meterhøj bøgehæk og intimt privatliv, meget 

bemærkelsesværdigt at se de vietnamesiske hjem, som knap nok havde ydrevægge, så man kunne se 

ind i samtlige huse. 

Om aftenen kom der tre lokale musikanter til træhuset og fremførte traditionelle musik- og teaterop-

trædener blandt andet på to sælsomt udseende traditionelle vietnamesiske strenginstrumenter; en 

Dan Bau og en Dan Nhi. Efter maden havde mr. Loi en overraskelse. Han havde nemlig hørt om 

den danske ungdoms drukkultur, så tidligere på dagen havde han købt risvin, og nu ville han gerne 

lære os nogle vietnamesiske drinking games. Risvinen fik hurtigt ben at gå på, og der blev danset 

limbo og spillet. Jeg var træt, så jeg gik lidt tidligt fra festen, men kort efter jeg var faldet i søvn, 

blev jeg vækket af pigerne, som under stor morskab og hujen forsøgte at hjælpe den stakkels for-

drukne mr. Loi i seng. I sin fuldskab forsøgte han blandt andet at børste sine tænder med en kam, 

men i seng kom han, og snart rugede hele træhuset af hans snorken. Efter den episode sagde mr. Loi 

om os, at vi var ”beautiful, but dangerous”, og fra da af blev det rejsegruppens motto. 

Næste morgen var vi alle friske igen, måske bortset fra mr. Loi, og dagen stod på en skøn cykeltur 

rundt i området. Vi cyklede gennem små landsbyer og besøgte en buddhistiske pagode, inden vi 

holdt frokostpause, hvor vi selv skulle lave traditionelle vietnamesiske madpandekager. Til dessert 

fik vi serveret den eksotiske lokale frugt durian, som eftersigende skulle give både blød hud og god 

duft, selvom den både lugter og smager hæsligt. Senere så og smagte vi mange flere eksotiske frug-

ter, da vi efter frokosten tog til madmarkedet i byen Vinh Long, som ligger midt i Mekong-deltaet. 

Her smagte vi frugterne lichti og longan, som med deres mælkeslørhvide og gennemsigtige ydre og 
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sorte kerne nærmest ligner øjeæbler. Foruden eksotiske frugter så vi også salg af levende, giftige 

slanger, levende høns og kyllinger, der lå bundet sammen, og frøer og tudser, der blevet skindet 

sprællevende. Selvom jeg vil påstå, at jeg har fået en forståelse for vietnamesernes kultur, så var 

netop dette en del af deres ellers lækre madkultur, som jeg må stille mig uforstående overfor. 

Bagefter sejlede vi igen ud på Mekong-floden, hvor vi igen måtte søge ly for regnen – denne gang 

på et pottemageri. Så mens regnen styrtede ned i kaskader udenfor, så vi, hvordan de producerede 

urtepotter m.m. 

Dagen efter gik turen tilbage til Saigon, og undervejs havde vi to stop. Det første var ved et farve-

rigt tempel for den mindst ligeså farverige sydvietnamesiske, synkretistiske blandingsreligion Cao 

Dai, som har rødder tilbage til buddhisme, taoisme, kongfuzianisme og katolicisme. Religionen har 

blandt andet den franske forfatter Victor Hugo, som sin største helgen. Det andet stop var frokost-

pausen, som blev nydt i et træpavillon i skønne omgivelser. Desserten var igen en lokal specialitet 

sticky rice; en sukker- og rismasse, der pustes op til en ballon, som efterfølgende kan klippes i styk-

ker og spises som chips. Sticky rice blev også navnet på en strategi, vi udviklede til at komme over 

vejene rundt omkring i byerne uden at blive kørt ned af alle scooterne. Strategien gik i al sin enkel-

hed ud på at gå så tæt sammen som muligt, når vi skulle over vejen, mens vi råbte: ”Sticky rice!” 

På vores sidste dag i Saigon gik turen til Cu Chi-tunnellerne, hvor Viet Congs guerillasoldater hav-

de holdt til under Vietnamkrigen i en underjordisk by bestående af et enormt netværk af tunnelgan-

ge. Ved ankomsten fortalte mr. Loi først en smule om tunnellerne, hvorefter vi skulle se en kort, 

gammel dokumentarfilm. Heri blev Viet Cong-soldaterne heroisk fremstillet som den snu David, 

der med møje og list fra deres skjul i tunnellerne nedkæmpede den mægtige amerikanske Goliat kun 

ved hjælp af primitive våben og kreativitet. En sidebemærkning, som ikke fik megen opmærksom i 

filmen, er, at tusindvis af guerillasoldater endte deres dage under deres arbejde og virke i tunneller-

ne, hvor faren for sammenstyrtninger var stor. Herefter gik turen af stier gennem skoven, hvor der 

var lavet rekonstruktioner af nogle af Viet Congs kreative fælder og faciliteter i tunnelgangene, og 

hvor vi selv kunne prøve at gemme os i et beskyttelsesrum, som, når det blev tildækket med blade, 

var totalt usynligt. Dette blev kontrasteret til amerikanernes moderne kampvogne og bomber. Vi var 

også ude på en skydebane, hvor der var mulighed for at skyde med blandt andet en ægte Kalashni-

kov-riffel. Jeg havde ikke selv lyst til at skyde, både fordi jeg af princip er tilhænger af ikkevold, 

men også fordi de øredøvende skudbrag, der rungede gennem junglen fra skydebanen, gav mig my-

rekryb, fik det til at risle koldt ned af ryggen på mig og gav mig en flashback-agtig fornemmelse af 

at være tilbage i historien. Turens sidste attraktion var en tur ned i et 200 meter langt udsnit af tun-
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nelgangene. Heldigvis lider jeg som sagt kun af højdeskræk og ikke klaustrofobi eller mørkeræd, 

men jeg valgte nu at gå op ved en udgang på halvvejen, simpelthen fordi min 1,90-høje krop ikke 

egnede sig til de smalle tunnelgange. 

Om aftenen spiste vi aftensmad på et skib ude på Saigon-floden i anledningen af Benediktes fød-

selsdag, og at det var vores sidste aften i byen. 

 

Rundrejsen i Vietnam; Nha Trang, Hoi An, Hanoi og Halong Bay 

Efter intro-rejsen i Saigon og Mekong gik turen i minibus af bumpet og dårlig vej mod nord gen-

nem det smukke, smalle og bjergfyldte landskab til kystbyen Nha Trang, hvor vi skulle være en 

uge, hvilket var rundrejsens længste ophold. Vi blev indkvarteret på hotellet Bao Dai Villas lidt 

uden for Nha Trang-by. Hotellet havde tidligere været Vietnams sidste kejser Bao Dais sommerre-

sidens, og det havde sikkert været meget luksuriøst og eksklusivt i sin storhedstid med sin fantasti-

ske havudsigt og udsigt til Nha Trang-by. Men da hotellet var ved at lukke ned, og vi var de aller-

sidste gæster, der skulle bo der, var det med en lidt mærkelig spøgelsesagtig følelse, at vi boede der. 

Jeg fik min egen næsten koloniherreværdige lejlighed med den skønneste havudsigt, og jeg kunne 

da heller ikke dy mig for at gå en tur til hotellets tilhørende strand om morgenen. Men ligesom ved 

Moree-kysten i Ghana gik lidt af det paradisiske indtryk tabt i dyngerne af affald, der lå på stranden. 

I Nha Trang fik vi den del af undervisningen i historie og kultur, som ikke foregik ude i felten. Her 

viste Bosse os dokumentarfilm og billeder og fortalte og tegnede hovedlinjerne i Vietnam og Cam-

bodjas historie med særligt fokus på de sidste 100 år. Kulturundervisningen var dialogpræget, og vi 

snakkede om forskellige kulturelle særtræk og kulturforskelle med afsæt i, hvad vi selv havde be-

mærket og oplevet indtil da. 

En af de stærkeste oplevelser af mødet med den fremmede kultur, og generelt en af de stærkeste op-

levelser jeg har haft på mine rejser, havde jeg en eftermiddag i Nha Trang. Jeg var cyklet lidt ned af 

vejen fra Bao Dai Villas, hvor jeg kom til den anden del af det tidligere sommerresidens, som lå 

helt ude på spidsen af et klippefremspring, og hvorfra der var en næsten endnu mere fantastisk ud-

sigt. Efter at have nydt udsigten gik jeg forsigtigt ned ad en sti, der gik gennem et stort krat med 

kaktusser og ned til stranden. Hernede lå et slumkvarter, og jeg havde ikke stået længe og set forvir-

ret ud, før tre børn kom hen til mig. De kunne ikke et ord engelsk, men jeg fulgte glædeligt med og 

var taknemmelig for deres gæstfrihed. De fulgte mig hen til resten af familien, som sad og pillede 

muslinger. De kunne heller ikke et ord engelsk, men de smilede til mig, og jeg gengældte, og vi gri-

nede. Her var ingen sprogbarriere til hinder, for latter er universel, og det gav mig en enestående fø-
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lelse af samhørighed med disse mennesker, selvom vi ikke forstod et ord af, hvad hinanden sagde. 

De viste mig, hvordan de pillede muslingerne, og jeg takkede, og så grinede vi igen, og jeg forsøg-

te, det bedste jeg kunne at udtrykke min taknemmelighed for deres gæstfrihed, inden jeg gik videre 

hen ad stranden.  

Udover vores undervisning i kultur og historie var programmet i Nha Trang relativt løst pakket, så 

vi havde enten hele eller halve dage til at lave, hvad vi havde lyst til. Bosse og hans personale ved 

Vietnam Tours hjalp os med at få praktiske aftaler i stand, og vi var både ude at snorkle, mudderba-

de og på trekking-tur til det smukke vildnis ved Ba Ho-vandfaldene, hvor vi badede, indtil vi opda-

gede, at der var små fisk i vandet, der bed og nappede os. Vi havde også en hel dag ved den fanta-

stisk bounty-strand Jungle Beach, hvor vi også var på trekking-tur op i klipperne. Derudover nød vi 

Nha Trang-by, gik på opdagelse, var på markederne, prøvede byens forskellige restauranter og fik 

også oplevet lidt af byens natteliv. 

Af programsatte aktiviteter var vi en formiddag på besøg på et børnehjem i Cam Ranh, hvor vi le-

gede med børnene, som vi hjemmefra havde medbragt en lille smule legetøj til, hvilket skabte stor 

glæde. Jeg havde en lille fodbold med, som jeg og nogle af drengene spillede med, og der følte jeg 

lidt samme samhørighed med dem, som jeg havde følt med familien den eftermiddag på stranden. 

Netop fodbold som samlingspunkt var noget, vi kunne forenes og være sammen om på tværs af kul-

turer, hvilket jeg også oplevede i Ghana, og som jeg nævnte i min tale ved afskedsceremonien på 

byggepladsen i Malshegu. 

På vores næstsidste dag i Nha Trang inviterede Bosse os hjem, og sammen med hans kone Thi var 

vi ude at købe ind på et lokalt madmarked, og til frokost vi lavede de absolut bedste forårsruller, vi 

fik på hele turen. Om eftermiddagen tog Bosse os med til et meget smukt tempel for religionen 

cham, som har rødder tilbage til hinduisme og buddhisme, men som i dag er islamisk, og bagefter 

besøgte vi Nha Trangs varetegn Den Hvide Buddha, som sidder oppe på toppen af et bjerg med 

mindesmærker for de munke, der brændte sig selv af under Vietnamkrigen, rundt om. 

Denne aften var aftensmaden en mere særpræget lokal specialitet, som vi skulle ”nyde” på en re-

staurant lidt uden for Nha Trang. Her fik vi serveret kongekobra, som er en af verdens giftigste 

slanger. Først skulle vi drikke slangens blod blandet op med gin, og efterfølgende fik vi serveret fri-

turestegt ham og ribben og slangekødet i forårsruller. Blodet smagte som forventet mest af jern og 

kødet mest af kylling, så nogen stor kulinarisk smagsmæssig oplevelse var det ikke, selvom det var 

sjovt at smage. 
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Dagen efter gik vi rundt i byen og på markederne, inden rundrejsen gik videre med nattoget til Da-

nang og bus til Hoi An. Nattoget var proppet med mennesker og bagage, og mellem vores fødder 

pilede der mus rundt. Så det var ikke meget, vi fik sovet på turen, selvom vores kupé med sine blø-

de sæder var meget bedre end mange af de andre, der mest af alt mindede om dyrtransporter. Vi an-

kom til Hoi An næste morgen, og jeg forelskede mig hurtigt i den fredede, gamle og charmerende 

by, der er kendt for sin fransk-japanske kolonibyggestil og rispapirslamper, der hænger på hvert et 

gadehjørne overalt i byen og lyser op om natten. To af vores tre aftener i byen var vi endda så hel-

dige at opleve, at hele byen blev ramt af strømsvigt. Byen var derfor kun lyst op af de tusindevis af 

rispapirslamper, der hang rundt i gaderne, på bådene og flød i den flod, der løber ned midt gennem 

byen. Rundt i gaderne var der små franske atelier, tegnestuer, skræddere og andre små håndværks-

butikker, og flere af pigerne fik skræddersyet tøj og tasker, og jeg fik selv syet en skjorte. 

En dag var vi også ude at cykle mellem rismarkerne og på besøg ved Bosses svingerfamilie, som 

boede her. Vi besøgte blandt andet This bedstefar; en frisk, gammel bonde i midten af 80’er. Vi så 

hans kæmpestore afgrøder og klappede hans store vandbøffel, der stod ude i baghaven. 

På den sidste aften i Hoi An var vi nogle stykker, der tog vores nye skræddersyede tøj og spiste på 

en berømt vietnamesisk restaurant Mango Mango, hvor blandt andre også The Rolling Stones-

forsangeren Mick Jagger har spist. Her nød vi en udsøgt middag. 

Den næste morgen stod vi tidligt op for at få det smukke syn af solen, der steg op ude mellem bjer-

gene i horisonten, inden vi skulle flyve videre til rundrejsens næstsidste stop i Vietnam – hovedsta-

den Hanoi. 

I Hanoi boede vi næsten lige op og ned af Hoa Keam-søen i centrum af byen, hvor der især om af-

tenen var et pulserende liv med dansere m.m. Hvor opdelingen og segregationen i Saigons virvar 

havde været helt fraværende, så var den nærmest grotesk kontrasterende i Hanoi. Byens gamle 

kvarter, som ligger rundt om søen, var fuldstændig opdelt efter varehandlen således, at der for ek-

sempel var en snedkergade, en skogade og sågar også en gravstedsgade. Kontrasten mellem det 

gamle kvarters små og smalle gader, hvor fortovene var så fyldt op med scootere, at man måtte gå i 

vejkanten, og byens franske kvarter var stor. Her ligger blandt andet ambassaderne, og vejene og 

fortovene er brede træalléer med små parker, hvor man kunne sætte sig på en bænk og blive fasci-

neret af byens dynamik. 

På vores anden dag i Hanoi gik turen til Ho Chi Minhs mausoleum, hvor vi i stilhed og gelejdet af 

bevæbnede vagter kunne gå forbi glassarkofagen med den lille og voksfigurlignende afdøde lands-
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fader. Uden at jeg skal dømme, så var der noget nærmest usmageligt over denne pompøse fremstil-

ling af den lille ydmyge mand, som blot havde ønsket at blive brændt og spredt udover det land, 

som han havde kæmpet for imod de franske koloniherre og havde selvstændiggjort, men som på sit 

dødsleje alligevel var blevet offer for kommunismens ekstreme dyrkelse af lederfigurer. Tilstøden-

de til mausoleet ligger det store, smukke, gule præsidentpalæ, som Ho Chi Minh dog havde afvist at 

bo i på grund af dets fransk kolonibyggestil. I stedet boede han i et lille og ydmygt træhus omme 

bagved, som vi også gik igennem, og hvor vi kunne se, hvordan landsfaderen havde levet. 

Bagefter gik vi til et kongfuziansk tempel, hvor vi inden frokost hørte om, hvorledes kongesønner 

og mandarinbureaukrater var blevet oplært i god statsstyring, litteratur m.m. Efter frokost gik turen 

til Hoa Lo-fængslet, som først blev brugt til at indespærre politiske fanger af de franske koloniherre 

og siden til amerikanske fanger under Vietnamkrigen. Fængslet har derfor også fået det sarkastiske 

øgenavn Hanoi Hilton med henvisning til de luksuriøse forhold, som de amerikanske fanger levede 

under, i forhold til de vietnamesiske kolonifanger, der levede under nogenlunde samme forhold, 

som jeg havde set på slavefortet i Elmina i Ghana.  

Om eftermiddagen tog vi ind og så water puppet-teater, der er en form for dukketeater i vand, som 

stammer fra traditionel underholdning ude i rismarkerne på landet, og som indeholder både sang, 

musik og ildshow. 

Den næste morgen gik turen til et af verdens syv naturvidundere Halong Bay, som betyder den dyk-

kende drage, hvilket henviser til, at de mange klipper i bugten der næsten kunne ligne piggene på 

ryggen af en dykkende drage. Her skulle vi sejle rundt mellem klipperne det næste døgn. Foruden at 

være et utrolig smukt og vidunderligt syn i sig selv, så besøgte vi også en storslået drypstenshule i 

bugten. Desuden gjorde vi stop ved en klippeø, hvor der var en strand, hvor vi kunne bade, og hvor 

vi kunne bestige klippen af mange og stejle trin og nyde den fantastiske udsigt. Derudover var der 

tid til at sole, læse og nyde udsigten fra skibet og spise den lækre og helt friskfangede seafood i ka-

byssens restaurant. 

Jeg vågnede tidligt den næste morgen og listede op på skibets øverste dæk for at nyde den smukke 

solopgang mellem klipperne, inden vi sejlede videre til en stor og smuk lagune, som vi kunne ro ind 

i gennem en lille grotte. Bedst som vi var ved at ro ud fra lagunen igen, kiggede vi op og så en slan-

ge hænge ned fra grottens loft lige over hovederne på os. Den blev heldigvis siddende. Da vi kom 

ud fra grotten, kunne vi også i klippesidens træer se aber, der svingede sig rundt mellem grenene. 
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Tilbage i Hanoi havde vi en enkelt dag, inden rundrejsen gik til Cambodja. Nogle brugte dagen på 

at tage på kvindemuseet, mens Nikoline og jeg gik på eventyr i byen for at suge det sidste af dens 

liv til os. Blandt andet gik vi ned af en smal gyde mellem nogle huse og måtte overraskende konsta-

tere, at vi til sidst var havnet midt inde i en families køkken, hvor nogle høns klukkende gik rundt i 

et bur ved siden af ildstedet. Vi var også på en café ved navn Cong (efter Viet Cong), hvor vi nød 

kokos-iskaffe og te og pillede solsikkekerner, inden vi mødtes med de andre på det etnologiske mu-

seum. Her vi fik et indblik i det mangfoldige etniske stammeliv og folkeslagene, der har været og er 

i Indokina, inden rejsen gik videre til khmer-folkets land Cambodja. 

Farvel til Vietnam efter tre ugers intens rundrejse. 

 

Rundrejsen i Cambodja; Siem Reap, Sihanoukville og Phnom Penh 

Første stop på vores rundrejse i Cambodja var Siem Reap, som gennem få år har oplevet en ret mas-

siv udvikling blandt andet i form af mastodontiske og majestætiske hoteller, der er blomstret op 

langs de mudrede og hullede veje uden for centrum. Det tog dog ikke lang tid at komme ind til byen 

med det lokale transportmiddel tuk-tuk, som er en form for motorcykeltaxaer. Vi tilbragte aftenen 

inde i byen , hvor vi spiste på en lækker traditionel khmer-restaurant og gik rundt på det store lokale 

natmarked og så på souvenirs og hørte lokal traditionel musik. 

Den næste dag gik turen til den flydende landsby på Tonle Sap-søen, der er en biflod til Mekong, 

lidt uden for Siem Reap. På vejen derud bemærkede jeg hurtigt, at Cambodja er væsentligt fattigere 

end tigerøkonomien Vietnam, og mange af husene på vejen mindede mig påfaldende meget om hu-

sene i Ghana; bygget af træ, blik m.m. Den eneste store forskel var, at husene her var bygget på 

træpæle, fordi vandstanden i Tonle Sap-søen kan stige meget voldsomt under monsunregnen i regn-

tiden. Den flydende landsby er et helt lille minisamfund, og der bor flere tusinde mennesker i huse 

bygget på tømmerflåder af tomme tønder. Der er både en flydende skole, en politistation, restauran-

ter, souvenirbutikker, en buddhistisk pagode og en katolsk kirke. I flere af husene var der små folde 

med grise og høns. Vi besøgte også en farm, men det var nu hverken høns eller grise, de opdrætte-

de, men derimod imod krokodiller. Krokodillerne så nu nærmest mere døde end levende ud, som de 

lå nede i flodvandet mellem dåser og skrald. 

På vej tilbage til Siem Reap holdt vi ind ved en anden krokodillefarm, hvor der var så mange kro-

kodiller, at de nærmest lå oven i hinanden, og på nogle af dem så det næsten ud som om, at der vok-

sede mug. Nogle af pigerne ville meget gerne, at vi skulle prøve at fodre dem, og da personalet kom 
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med en rappende and, kunne det nok være, at krokodillerne vågnede! Haps! Så var den stakkels and 

blev til frokost for en sulten krokodille, som de andre artsfæller misundeligt snappede efter. 

På dag 2 gik turen til tempelruiner i Angkor. Det berømte tempel Angkor Wat pryder Cambodjas 

flag, og er dermed det eneste bygningsværk, der findes på et flag. Foruden Angkor Wat-templet be-

søgte vi også Ta Prohm-templet, hvor kæmpemæssige træer langsomt er ved at nedbryde og ind-

kapsle tempelruinerne i deres rodnet. Vi besøgte ruinbyen Angkor Thom med den storslåede byport 

og templer til hinduguder som Shiva, hvis tempel i sin storhedstid havde været dækket af det pure-

ste guld. Vi så Bayon-templet, der primært består af en masse stensøljer med udhuggede ansigter på 

alle fire sider, og Preah Khan-templet. Det var næsten som at gå rundt i Junglebogen at gå i de fa-

scinerende gamle tempelruiner. Størst indtryk gjorde Ta Prohm, som i modsætning til de andre 

templer ikke i samme grad er restaureret, men hvor man kunne se naturen æde sig ind og langsomt 

tvinge templet i grus. Her så jeg mødet mellem menneske og natur, og det fik mig til at tænke over, 

hvor mægtig naturen egentlig er. Uanset hvor storslåede og imponerende bygningsværker, vi kan 

lave, og som kan stå i århundreder måske endda årtusinder, så vil vores aftryk og præg på naturen i 

den sidste ende være forgængeligt. 

Om eftermiddagen var vi nogle, som tog ud og kørte ræs i rismarkerne på ATV-motorcykler og fik 

en masse frisk luft og et smukt udsyn over markerne og landskabet. Jeg havde aldrig rigtig prøvet at 

køre på motorcykel før, så det var med en anelse nervøsitet, at jeg kørte med den ene af vores 

guider bagpå. På et tidspunkt bad han mig gasse op, og jeg kan knap beskrive den følelse, der gik 

gennem min krop, da jeg gassede op. Et adrenalin-kick. Følelsen af at tage kontrollen over køretø-

jet. Menneskets magt over maskinen. 

Om aftenen var vi ude at spise og fejrer Annas fødselsdag og vores sidste aften i byen, inden rund-

rejsens næste og næstsidste stop, som var kystbyen Sihanoukville. 

Turen til Sihanounkville var lang, hård og gik ad dårlige veje, og et eksploderede bagdæk betød, at 

vi først ankom sidst på aftenen.  

Den næste morgen blev vi vækket af kraftig regn, som trommede løs på taget, og sådan startede 

hver morgen med, at himlen åbnede sig. Resten af tiden hang himlen bare som et tykt, gråt skydæk-

ke over byen og gav den et nærmest trøstesløst udtryk. Det var som om, at vi alle sammen var ved 

at være lidt rejsetrætte og mætte på indtryk og oplevelser. Samtidig fik flere af os svar på vores an-

søgninger om videregående uddannelse, og så var vi pludselig allerede på vej hjem rent mentalt. 

Jeg forsøgte dog at fastholde mit eget fokus på den rejse, som jeg nu var af sted på blandt andet ved 
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at gå ture ud af byen. Første gang jeg gik, kunne jeg mærke en underlig frygt i kroppen for at gå 

væk fra vejen, da jeg undervejs på køreturen til Sihanoukville havde læst Carsten Jensens skildring 

af hans rundrejse i Cambodja i starten af 90’erne i hans indsigtsgivende bog Jeg har set verden be-

gynde. Her havde jeg læst om de millioner af miner, der var blevet spredt ud over landet, og som 

havde dræbt og lemlæstede så mange mennesker og stadig gør det i dag. I byen så vi også flere tig-

gere ved restauranterne med bortsprængte arme og ben. Bosse beroligede mig heldigvis med, at de 

områder, hvor der var fare for miner, i dag er nøje afspærret. Så da vi den næste dag var en lille 

gruppe, som besluttede at drage lidt på opdagelse, turde vi godt bevæge os lidt væk fra vejene og 

ned af stier, gennem en lille landsby og ud på en rismark. Jeg gik desuden ned forbi en stor sø, som 

jeg havde set dagen før, og hvor der så ud til at have været en slags fest eller offergilde. Rundt om-

kring søen lå dynger af affald og gulpapir, og der var en skarp duft af røgelse over alt. 

Vores sidste aften i Sihanoukville sluttede vi af med at arrangere tour de chambre rundt på hotelvæ-

relserne, hvor temaerne var koncentreret omkring forskellige sjove indslag fra vores rejse. 

Sidste stop i Cambodja var hovedstaden Phnom Penh. Her var der i modsætning til Sihanoukville 

noget mere liv blandt andet på det franske centralmarked, som med sin Art Deco-byggestil tårner 

sig smukt op midt mellem byens moderne højhuse, og som vi besøgte den første dag. 

På dag 2 i Phnom Penh blev vi konfronteret med en håbløs, trøstesløshed og meningsløshed, som 

fik det lidt spøgelsesagtige Sihanoukville til at minde om en forlystelsespark, da vi besøgte Choe-

ung Ek, som er en af de berygtede Killing Fields-udryddelseslejre, hvor de Røde Khmer, Khmer 

Rouge, under ledelse af Pol Pot slagtede op mod en tredje af landets befolkning fra 1975-79. 

Jeg vil skåne dig, kære læser, for at skulle læse om de grusomheder, som vi hørte om, mens vi gik 

rundt inde i den park, som tidligere havde været udryddelseslejren, og på hvis stier, der stadig i dag 

dukker knoglerester op, når det har regnet. 

Da vi sad i bussen på vej tilbage, spurgte Bosse om, der var nogen spørgsmål, og der var noget næ-

sten absurd over det spørgsmål. Efter at have været vidne til en så umenneskelig og brutal massakre 

sad man jo ikke tilbage med andet end spørgsmål og ingen svar – eller blot svar, der var så ubeha-

gelige, at man ikke ville høre det. Vores lokale guide, hvis familie havde været fanger under de Rø-

de Khmer, og hvor af kun ham selv og hans far havde overlevet, rystede da også bare på hovedet. 

Det blev ikke spor bedre, da vi kom til det næste stop – det mindste ligeså berygtede torturfængsel 

Toul Sleng, også kendt som S-21. Fængslet havde tidligere været gymnasium, men under de Røde 

Khmers regime var det blevet pakket ind i pigtrådshegn og dets lokaler omdannet til forhørslokaler, 

hvor de mest forfærdelige forhørs- og torturmetoder blev praktiseret. Man skønner, at 15-20.000 
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mennesker har endt deres dage under disse frygtelige forhold og i de lokaler, som vi stod i. Under ti 

personer er sluppet derfra med livet i behold! Rundt i lokalerne var der opstillet tavler med fotogra-

fier af fængslets tusindvis af fanger, som var blevet taget, når de ankom. Kun nogle få så skræmte 

eller bange ud, men de fleste havde nærmeste udtryksløse ansigtstræk og var nok uvidende om den 

skæbne, der ventede dem. Jeg følte mig lidt som et spøgelse, mens jeg gik rundt i lokalerne og hen-

over gårdspladsen. Som om jeg svævede let over jorden. Ens menneskesyn kommer unægteligt i 

krise, når man konfronteres med så megen meningsløshed og brutalitet. 

Ude på gårdspladsen samles vi under en pavillon, hvor en af fængslets få overlevende mr. Chum 

Mey sad. Han var en ældre herre, og han havde et varmt og venligt udtryk og smilede til os til trods 

for de lidelser og rædsler, som han må have gennemgået og været vidne til. Han fortalte om, hvor-

dan han efter at være blevet befriet fra fængslet havde bearbejdet traumerne ved at tegne og male 

rædslerne fra fængslet, og hans billeder hang nu i et af lokalerne her. 

Hvor de franske kolonialister i midten af 1800-tallet havde fremhævet Vietnam for landets liv og 

dynamik, så havde de modsat fremhævet Cambodja som et sovende paradis på jord. Min oplevelse 

af forskellen på de to lande er stort set den samme. Cambodja virkede en anelse sovende i forhold 

til den dynamiske vietnamesiske tigerøkonomi. Men ikke en paradisisk søvn, men mere som en døs 

i skyggen af den massakre, som havde hærget landet for 35-40 år siden. Man kan dog måske spore 

et lille tegn på opvågnen og et opgør med fortiden, da to tidligere topledere fra de Røde Khmer blev 

idømt fængselsstraffe for livstid for deres forbrydelser under regimet to dage efter vores hjemkomst 

til Danmark.  

Efter at have været vidne til de Røde Khmers uhyrligheder var vi nogle, der virkelig havde brug for 

at se noget, som ikke handlede om lidelse og tortur, så vi gik til det prægtige, glamourøse kongepa-

lads og gik rundt i dets kæmpestore forgyldte, forsølvede og diamantbesatte sale og pagoder. 

Næste morgen stod jeg og et par af pigerne tidligt op og tog til byens kaotiske russiske marked og 

fik købt de allersidste souvenirs inden den afsluttende brunch, hvorefter det var tid til mit sabbatårs 

sidste rejse hjem til Danmark. 
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Rejserefleksioner 

”At rejse er at leve,” skrev H.C. Andersen i Mit Livs Eventyr fra 1855, og det berømte citat er siden 

blevet brugt i utallige sammenhænge som rejsereklamer m.v. Men i løbet af mit eget livs eventyr er 

det gået op for mig, at det omvendte lige så vel er tilfældet; altså at leve er at rejse. 

I sin dimissionstale talte rektor Arvid Bech til min årgang og jeg om dannelsesrejsen med referencer 

til en lang række romaner fra romantikken og frem til i dag – vi dannes og lærer gennem hele livet 

og vores rejse gennem livet. Denne filosofi om livslang læring, som er en af grundpillerne i det dan-

ske uddannelsessystem, stammer fra den kinesiske tænker og filosof Kong Fuzi, lærte jeg i et tem-

pel i Hanoi. Hvad jeg har lært på mine rejser det sidste år, og hvilken dannelsesrejse det har været 

for mig, kunne jeg sikkert skrive ligeså mange sider om, som jeg nu har brugt på at berette om mine 

rejser. Det ville tilnærmelsesvis også blive et evighedsprojekt, fordi de oplevelser og erfaringer, 

som rejserne har givet mig, er blevet en del af mig og er nogle, som jeg nu bruger og tænker tilbage 

på hver gang, at jeg møder nye steder, kulturer og mennesker. Men her på de sidste sider, vil jeg nu 

alligevel skrive lidt om, hvad jeg har lært, og hvad jeg tager med mig videre på min livsrejse fra mit 

sabbatår foruden alle de gode minder og oplevelser. 

 

At rejse ud i verden og ind i sig selv 

Rejserne ud har også været rejser ind i mig selv. I mødet og konfrontationen med andre kulturer har 

jeg ikke kun fået en forståelse for dem, men jeg har også opdaget mig selv som kulturvæsen. Især i 

felten, men også i undervisningen i antropologi på Grundtvigs Højskole og i kultur på min rejse 

med Dansk Studie Center i Vietnam og Cambodja, har jeg opdaget og lært at se og forstå kulturelle 

særtræk både hos andre og hos mig selv, og jeg er blevet mere opmærksom på dem. På rundrejsen 

gennem Vietnam og Cambodja oplevede jeg, at mange lokale bemærkede min opmærksomhed på 

deres små hverdagsritualer, og det kan jeg især takke, hvad jeg lærte på min rejse i Ghana og i an-

tropologiundervisningen på Grundtvigs, for. 

På rundrejsen opfordrede Bosse os desuden et par gange til at skærpe vores opmærksomhed og 

tænke over, at meget af det, som vi så, og som vi ser, er der eller er sådan, fordi nogen har villet det 

eller gjort det. Det gemmer altså på en historie. At være opmærksom, reflektere og tænke sådan er 

krævende, og det er umuligt at gøre hele tiden. Men jeg har opdaget og oplevet, at det kan være 

meget indsigtsgivende at gøre indimellem, og man kan pludselig lægge mærke til meget, som man 

ikke så ved første øjekast. Eksempelvis viste mr. Loi, hvor meget symbolik, der lå gemt i fredspa-
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ladsets arkitektur og indretning i Saigon, ligesom Mads åbnede vores øjne for den gennemgribende 

symbolik i monumenterne på The National Mall og i Washington D.C.’s byplan generelt. Det sætter 

tingene i perspektiv og giver en dybere forståelse. Det har givet mig en bedre forståelse for andre og 

lært mig at se mange ting i et større perspektiv og fra flere perspektiver – og det er ikke kun bedre 

forståelse for fremmede kulturer på den anden side af jorden, jeg har fået, men også bedre forståelse 

for mine allernærmeste. For eksempel da jeg i midten af marts for første gang var hjemme fra høj-

skolen en weekend, og jeg blev dybt overrasket over, hvor stor min lillesøster pludselig var blevet, 

og pludselig forstod jeg lidt bedre, hvorfor vores bedsteforældre altid er blevet og bliver overrasket 

over, hvor store vi er blevet, selvom det kun er få uger siden, at de har set os. 

Igennem mit mangeårige arbejde i elevråd både i folkeskolen og gymnasiet har jeg lært, at kultur 

ikke bare er noget, der eksisterer på tværs af lande og samfund, men også helt nede i klasseværelset 

med klasserumskulturen. Men jeg vil alligevel sige, at jeg synes, at jeg i løbet af mit sabbatår har 

fået en endnu dybere forståelse af kultur og kulturens dynamikker og det komplekse samspil, hvori 

jeg indgår med kultur, herunder at jeg selv er kulturskabt og kulturskabende på en og samme tid. 

At jeg er kulturskabt og løbende optager og internaliserer kulturelle særtræk i de sammenhænge, jeg 

befinder mig i, opdagede jeg blandt andet, da jeg som nævnt havde svært ved at vænne mig af med 

at rette Dagbani-greetings til folk, jeg mødte f.eks. i bussen, efter jeg var kommet hjem fra Ghana-

rejsen. En tilsvarende oplevelse af kultursammenstød havde jeg også, første gang jeg igen var i et 

dansk supermarked efter min hjemkomst. For det første var alt kødet pakket i emballager og lå ikke 

og lugtede på en trædisk omsværmet af fluer, ligesom det meste frugt og grønt også var pakket ind. 

For det andet så var der jo prismærker over alt! Hvordan i al verden skulle man så prutte om prisen? 

Og at jeg er kulturskabende, havde jeg som sagt allerede en eller anden idé om fra gymnasiet og mit 

arbejde i elevrådet, men i mit sabbatår har jeg lært at bruge dette endnu mere aktivt i blandt andet 

skabelsen af en god ganggruppekultur på Grundtvigs, hvor der var plads til at sige, hvad man havde 

på hjerte. Det samme oplevede jeg i rejsegrupperne, hvor vi havde mange snakke om, hvor vigtig 

ens egen indstilling og tilgang er, så man ikke ender i eller kan bryde med for eksempel negative 

stemningsspiraler. I antropologi-undervisningen på Grundtvigs lærte jeg også, hvordan det kan bru-

ges sådan helt praktisk til at løse nogle af hverdagens små problemer og kontroverser, da vi efter et 

feltstudie af køkulturen ved måltiderne endelig fandt en holdbar løsning på problemerne med, hvor-

fra køen skulle starte, så ingen blev snydt eller kom op at skændes. 

En anden ting, som jeg har lært at bruge aktivt i stedet for at frustreres over eller ryste på hovedet 

af, er provokation. Undervejs på rejserne har jeg ikke kunnet undgå at provokeres nu og da, og jeg 
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har været sammen med mennesker, som ofte åbenlyst forsøgte at provokere. Men som jeg har op-

daget, så konfronteres jeg i provokationen ikke kun med selve provokationen eller det, der provoke-

rer, men også med mig selv, og hvorfor jeg provokeres. Det har fået mig til at reflektere over, hvor-

for jeg egentlig provokeres, og over mine egne meninger og holdninger, og det har styrket dem. Jeg 

kan tydeligt mærke, at jeg på en lang række områder er blevet klogere og mere afklaret i mine vær-

dier og holdninger og er blevet mere sikker på mig selv. I nogle tilfælde er jeg også blevet mere 

usikker og tvivlende, men forskellen er, at tvivlen er en oplyst, nuanceret tvivl og udtryk for, at mit 

perspektiv og min horisont har udvidet sig, og ikke en uvidende tvivl. For eksempel i undervisnin-

gen i medicinsk etik på Grundtvigs, hvor jeg må erkende, at jeg er blevet mere usikker på, hvor jeg 

står på en lang række områder blandt andet abort; altså ikke, om det skal være muligt eller ej, men 

hvor sent det skal være muligt at få foretaget, aktiv dødshjælp, gentests m.m. 

 

Grupperejser og at stå på egne ben 

Efter jeg havde modtaget rejselegatet, læste jeg de forrige modtageres rejseberetninger, og her strej-

fede tanken mig, da jeg læste Asbjørns rejseberetning fra hans rejse til New Zealand og hans over-

vejelser omkring det at rejse alene, om jeg også skulle kaste mig ud i det – at rejse alene. Som jeg 

skriver, havde jeg, før jeg rejste med til Ghana, kun været udenfor Europa én gang, og jeg havde al-

drig været i et uland eller noget, der bare mindede om. Så tanken om at rejse ud alene virkede meget 

overvældende. og min familie var mest trygge ved, at jeg rejste med andre. Marselisborg Gymnasi-

ums Afrika-tur til Ghana havde jeg som sagt også allerede tilmeldt mig i marts, så det var i forhold 

til min anden rejse, at jeg tænkte, om jeg skulle drage ud på egen hånd. Mit valg faldt dog som sagt 

på endnu en grupperejse; denne gang med Dansk Studie Center til Vietnam og Cambodja, og jeg er 

glad for, at jeg valgte en grupperejse igen, fordi det gav mig gode muligheder for at bruge mine er-

faringer og oplevelser både fra Ghana-turen og mit højskoleophold på Grundtvigs og tilegne mig 

nye. Derudover har det at rejse i grupper først og fremmest givet mig nogle rigtigt gode venner og 

nogle fantastiske og uforglemmelige oplevelser sammen med dem. For det andet er jeg overbevist 

om, at jeg næppe havde nået alt det, jeg har nået på mine rejser, hvis jeg havde været på egen hånd, 

og meget havde sikkert slet ikke været muligt f.eks. unikke oplevelser som at komme helt ind i lo-

kalbefolkningens hjem, og samtidig blev mine øjne som sagt åbnet for mange nye aspekter, som jeg 

ikke havde set ved første øjekast. For det tredje var det betryggende at have en nogenlunde planlagt 

rejse, som alligevel gav plads til indimellem at gå på opdagelse, stå på egne ben og gøre sig nogle 

erfaringer. Det tror jeg ikke, at jeg i samme grad ville have haft overskuddet og modet til, hvis jeg 
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havde rejst alene og hele tiden fra dag til dag skulle tænke over, hvad der nu skulle ske. Det betød, 

at jeg blandt andet turde kaste mig ud i nogle af de største oplevelser, som havde på mine rejser som 

for eksempel den dag, da jeg på egen hånd besøgte slumkvarteret i Nha Trang. Oplevelser som den 

har givet mig en tryghed og sikkerhed ved det at rejse ud, og det har givet mig en tro på, at langt de 

fleste, som jeg møder på min vej, vil mig det godt. I kulturundervisningen snakkede Bosse kort om 

nogle af alle de mere og mindre kloge ting, der er blevet sagt om det at rejse og at møde andre kul-

turer, og til os sagde han, at ”nogle gange må man overgive sig for at vinde.” Det lyder umiddelbart 

selvimodsigende, men, er jeg kommet frem til, at overgive sig selv er ikke det samme som at opgive 

sig selv. At overgive sig er at lade sig rive med i tiltro og tillid til andre, som jeg blandt andet følte 

og beskrev det i min rejsedagbog ved ankomsten til Ghana: ”Jeg lader mig bare rive med.” 

At rejse så meget og så ofte, som jeg har gjort i mit sabbatår, kan også give én en mærkelig følelse 

af rodløshed og hjemløs, fordi jeg stort set hele tiden var på farten og på vej på et nyt eventyr sam-

tidig med, at jeg en stor del af tiden nærmest levede i min rygsæk eller midlertidigt på værelser på 

hoteller eller på højskolen. Men i takt med, at jeg undervejs prøvede at stå på egne ben også i lande 

på den anden side af kloden og blandt mennesker, som jeg ikke kunne snakke med eller forstå, så 

gik det op for mig, ”at hele verden er mit hjem”; for nu at citere den afdøde danske rapper Natasja. 

Undervejs har jeg fra nye gode venner desuden fået masser af inspiration til, hvor i verden jeg også 

ger vil rejse hen ved at lytte på deres spændende beretninger og erfaringer fra rejser, og samtidig 

har jeg mange steder, som jeg kun føler, at jeg har fået en smagsprøve på, og som jeg gerne og helt 

sikkert vil opleve igen. Det er det paradoksale ved at rejse ud – jo mere man oplever, jo mere har 

man lyst til at opleve endnu mere. Jeg føler i hvert tilfælde, at jeg med mit sabbatår har fået nogle 

værdifulde erfaringer med at rejse, møde nye mennesker og andre kulturer og at stå på egne ben, og 

jeg har lagt det bedste fundament for min videre rejse i mit livs eventyr. 
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Tak! 

Hvis jeg skal fremhæve én ting, som mit sabbatår især har lært mig, så er det noget om taknemme-

lighed og at sige tak, hvilket jeg i gennem året har gjort meget ud af. I Ghana fik jeg æren af at hol-

de afskedstalen, da vi rejste fra Malshegu, på højskolen holdt jeg en morgensamling, hvor jeg for-

søgte at sætte ord på min taknemmelighed, og til brunchen den sidste morgen i Phnom Penh havde 

jeg skrevet en lille takketale til rejsegruppen. 

At blive tildelt et rejselegat, som det jeg blev tildelt sidste sommer, og at kunne se tilbage på så 

mange fantastiske og uforglemmelige oplevelser og gode minder, venskaber og bekendtskaber, er 

noget, som jeg umuligt ville kunne takke for mange gange for. 

Først og fremmest vil jeg gerne endnu en gang takke den på alle mulige måder beundringsværdigt 

gavmilde og generøse anonyme indstifter, de(n), der indstillede mig som modtager, samt legatud-

valget. Jeg vil gerne takke Marselisborg Gymnasium, mine medelever, lærere og personale for at 

have motiveret mig i alle mulige sammenhænge, mens jeg slog mine folder på gymnasiet. Jeg vil 

gerne rette en tak til Ghana-gruppen for vores eventyr og hårde arbejde og desuden en tak til alle 

omkring projektet: til alle de elever, der hvert år yder en indsats til skolens Africafé; jeg håber, at 

jeg har kunnet give jer et indblik i, hvor stor en forskel dette arrangement gør for de unge ghanese-

re, til Ghana Venskabsgrupperne og Youth Empowerment for Life (YEfL) og min værtsfamilie og 

beboerne i Malshegu. 

Jeg vil gerne rette en tak til Grundtvigs Højskole, mine medkursister, lærere og personale samt til 

alle de spændende og inspirerende mennesker, jeg har haft mulighed for at høre på og møde under 

mit ophold. 

Jeg vil gerne takke Dansk Studie Center, min rejseleder, Bosse Bo Johansson, og de ti dejlige piger, 

som jeg havde fornøjelsen af at rejse med gennem Vietnam og Cambodja. 

Og jeg vil gerne takke alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt i løbet af mit sabbatår, og alle de 

gode venner, jeg har fået, og til mine venner for med altid stor interesse at have snakket rejseplaner, 

for at have støttet mig på rejserne og for at have lyttet på mine beretninger fra rejserne. 

Et afsluttende tak vil jeg gerne rette til min far, min mor, min søster, min storebror og min familie 

for altid at have støttet mig og opmuntret mig på mine rejser, og I skal vide, at det indimellem har 

været hårdt at undvære jer. 

Tusinde mange gange tak! 

Mathias Dydensborg Rasmussen, december 2014 


