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Mit eventyr 

En rejseberetning om min færden i det store Oceanien og Asien 

 

Jeg ønsker først og fremmest at indlede denne rejseberetning med et stort tak. Jeg er enormt 

taknemmelig for at have modtaget rejselegatet i år 2014. I starten var jeg virkelig i tvivl om, 

hvor jeg ville hen, da jeg gerne vil rejse hele verden rundt. Efter meget overvejelse besluttede 

jeg mig for at starte ud med Fiji, New Zealand og Australien. Rejselegatet har givet mig 

muligheden for at tage på eventyr i Oceaniens paradis samt opleve det pulserende storbyliv i 

Bangkok og Hongkong. Jeg er både blevet beriget med forståelse for fremmede kulturer og 

nye indtryk, men har samtidig også fået et andet syn på verden, tilværelsen og mig selv. Til 

den anonyme giver ønsker jeg at sige tusind tak for denne oplevelse.  
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Jeg valgte at rejse med en større gruppe, og det har været fedt at følges med denne 

sammentømrede flok af fantastiske mennesker. 

 

Første destination - Bangkok 

At komme direkte fra den kolde 

danske vinter til at træde ud af 

flyvemaskinen og blive mødt af en 

32 grader varm luft er et klimachok 

uden lige - og samtidig også noget 

jeg ikke har prøvet før. I Bangkok 

mødte jeg kulturer, der nærmest 

står i kontrast til min vante verden i 

Danmark. En slentretur i byens 

vejsystemer byder på en helt uvirkelig hektisk stemning - larmende trafik, Tuk Tuk ‘er der 

dytter, neonlys og gadesælgere pryder bybilledet og understøtter i  høj grad at Bangkok er 

centrum for salg af kopivarer. Når det er sagt, er det også en by, der rummer smukke 

seværdigheder og til dels også unik arkitektur. Et eksempel herpå er templet Grand Palace, 

som ses på billedet ovenfor - en fuldstændig imponerede og enestående bygning.  

 

En stor del af kulturen i Bangkok er den madkunst, der er at finde på gaderne. Overalt findes 

boder med delikat og yderst frisk frugt, men man kan også finde mere alternative madvarer - 

eksempelvis friturestegte insekter. Ejerne af disse boder og generelt alle sælgere er utrolig 

opsøgende og er villige til at gøre næsten alt for at få fat i en køber, da hele deres liv og 

velstand afhænger af det, de tjener i gaderne. Det er på grænsen til irriterende og man finder 

hurtigt ud af, at man skal være kontant i sin afvisning - dog forstår man samtidig godt 

frustrationen som fattig, hvilket bringer mig videre til den hårdtslående og hjerteskærende 

fattigdom, der hersker i den Thailandske storby. Der er mange tiggere i gaderne og desværre 

også mange børn. Jeg oplevede et voldsomt eksempel på en familie, der var presset til det 

yderste. En sen aften så jeg en lille dreng på omkring 4-5 år ligge på gaden uden tøj på - foran 

lå en hat, som forbipasserende kunne smide mønter i. Senere fandt jeg desværre ud af, at 

forældrene til den forsømte dreng rent faktisk brugte ham og hans mangel på tøj og mad til at 

få tigget flere penge til familien, end de selv ville være i stand til - altså netop fordi folk får en 
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smule mere dårlig samvittighed, når de ser en lille, fattig, nøgen dreng. Dette er blot et 

eksempel ud af mange, og selvom jeg selvfølgelig godt vidste, at den form for fattigdom 

eksisterer ude i verden, er det stadig et chok, når man ser det med sine egne øjne. Jeg har stor 

sympati med den del af verden, og det får mig samtidig til at værdsætte mine egne vilkår og 

tilværelse meget højere end jeg gjorde, inden jeg tog afsted.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
På billedet til venstre ses en 
typisk gade i Bangkok om 
aftenen - masser af turister, 
gadesælgere, lys, restauranter 
mm. Byen emmer af liv!  
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Anden destination - Hongkong 

Hongkong var blot et kort mellemstop, men 

det var dog spændende at opleve stedet.  

Hongkong skiller sig meget ud fra Bangkok 

- for eksempel ved at være mindre fattig og 

mere ”storby-lignede” i min optik. Der er 

mange skyskrabere og businessmænd i 

jakkesæt, hvilket også harmonerer med, at 

det er væsentlig mindre fattigt end 

Bangkok. Det fede ved den måde jeg har 

rejst på er helt klart de mange forskellige 

indtryk, man møder, når man fra dag til dag 

krydser grænsen til et nyt land og træder 

ind i fuldstændig nye rammer - det kan i høj 

grad anbefales!  

 

Tredje destination - Fiji 

Da jeg kom til Fiji oplevede jeg endnu et stort skift både i kultur og natur. Vi ankom til Viti 

Levu, som er hovedøen, og herefter fløj vi med propelfly til Taveuni - en helt særlig oplevelse. 

På Fiji er stemningen helt anderledes. Der er en fuldstændig anderledes mentalitet, og folk er 

rolige, venlige, glade og meget imødekommende. Det er for eksempel en selvfølge, at man 

hilser på alle, man passerer - om man kender dem eller ej. Det er ikke alle, der har den 

livsindstilling i Danmark, og det var rart at opleve et så åbensindet folkefærd. Et helt konkret 

eksempel på denne form for levemåde er deres ”Fiji-time” - menneskerne her tager alt som 

det kommer og ønsker absolut ingen stress. Hvis du bestiller mad, kan der således sagtens gå 

to timer, før du får det. Jeg oplevede, at man hurtigt faldt ned og tempo og lærte og acceptere 

levestilen, og det var let at nyde roen og afslapningen ved af være der. Jeg synes, det er sundt 

at få øjnene op for en anden tilgang til livet, hvor vi ikke, som herhjemme, stresser rundt for at 

nå det hele.  
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Vi havde en helt fantastisk ældre herre til chauffør, som jeg blev en smule knyttet til. Han var 

utrolig venlig og introducerede mig for hele sin store familie - ja, jeg blev sågar inviteret hjem 

til ham. Det var specielt at se rammerne i hjemmet hos en familie på Fiji - det er nogle meget 

små huse, hvor hele familien sover sammen på gulvene. Men til trods for at forholdene var en 

smule kummerlige, så var sammenholdet kæmpestort, og de havde en dejlig varm familie-

kultur. Dette var endnu et eksempel på, hvor åbne og barmhjertige menneskerne er på Fiji.  

 

Naturen på Fiji er det rene paradis. Palmetræer, bounty-strande, vandfald og frodige farver. 

Jeg er fuldstændig forelsket i stedet, og jeg har oplevet nogle enormt spændende ting på 

øerne. Jeg har været på vandreture i smukke omgivelser, blandt andet Lavena Coastel Walk, 

hvor scener fra filmen The Blue Lagoon er filmet. Her sprang vi fra vandfald og klipper med de 

lokale. Jeg har også været ude og dykke, hvilket var en fantastisk oplevelse, da jeg elsker havet 

og marinelivet. Der er det smukkeste koralrev med turkisblåt vand, og jeg så min første haj!  

 

Sikkerheden på Fiji er noget helt andet end i Danmark. Vi  var ude på en lille ø, vi havde helt 

for os selv, og da vi skulle sejle derud var sikkerheden ikke i top. Vi sejlede i to timer i små 

speedbåde på bølget hav, og ingen af os havde redningsveste. Dette var aldrig blevet 

accepteret hjemme i Danmark, og det blev specielt et problem, da en af mine medrejsende 

rent faktisk blev kastet ud af båden grundet bølgerne. Det var både dramatisk, lidt uhyggeligt, 

men også spændende.  
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Jeg var meget overrasket over, at hospitalerne på øerne var gratis - både behandling og 

medicin. Da nogle af mine rejsemakkere blev syge, ville de under ingen omstændigheder tage 

imod betaling, selvom de vidste, at vi havde forsikring, der ville betale. Igen viser det, hvor 

humane de er - der hersker ingen form for grådighed.  

 

Den sidste aften planlagde de lokale, vi havde fået en relation til, en afskedsfest for os. Her sad 

vi sammen i en stor rundkreds og drak, traditionen tro, Kava, som er en form for mudder-drik, 

som Fijianerne drikker i troen om at det er godt for kroppen og helbreddet. De bruger også 

mere alternative og meditative behandlingsformer, hvor man kan blive healet af en ”healer”. 

Til afskedsceremonien sang de en afskedssang for os, og det var meget sørgmodigt at tage 

afsked med de fantastisk mennesker.  

 

På Fiji er det desuden en tradition at kvinderne bærer en blomst i øret for at vise om hun hhv. 

er ledig eller optaget. Bærer man blomsten i højre øre, symboliserer man overfor mændene, at 

man er ledig - og modsat, bærer man den i venstre øre, er man optaget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den Fijianske 
drik, Kava 
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Fjerde destination - New Zealand  

Efter besøget i Fijis paradis gik turen videre til New Zealand. Her brugte jeg først nogle dage 

med noget familie i Auckland, og det var fedt at se New Zealand fra deres perspektiv og lære 

om Maori-kulturen. Senere gik rejsen mod 

Rotorua på Nordøen - en by fyldt med 

ildelugtende gejsere. De var at finde i folks 

haver, i parken, på gaden osv. En enorm fed 

oplevelse var turen til Glow Worm Caves. 

Som navnet fortæller, så er dette en grotte 

fyldt med selvlysende orme - ja, det er 

rigtigt nok. Et meget mystisk, men også 

sindssyg speciel oplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huka Falls, Lake Taupo - det absolut smukkeste vandfald, jeg nogensinde har set 

 

Efter at have oplevet en masse forskellige byer og smuk natur på Nordøen bevægede vi os ned 

mod Sydøen. Her startede vi med en tredages kajaktur i Abel Tasman National Park. Her var 

naturen fuldstændig ubegribelig - jeg så pingviner, sæler og rokker. Det var hårdt at ro så 
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meget, men det var også rart at være helt offline i tre dage og bare nyde naturen til fulde. Jeg 

har desuden fløjet i helikopter over Fox Glacier og vandret på gletsjeren i tre timer - her fik vi 

udleveret nogle helt særlige pigge til at sætte under skoene, så vi ikke gled - dog tog enkelte et 

styrt eller to. Herefter drog vi videre mod Queenstown, som er den helt store adventure-by i 

New Zealand. Her stod programmet blandt andet på hikes, jetboating, bubblesoccer, 

bueskydning, gokarts ned af bakke samt skydive og bungyjump - de to sidstnævnte må siges 

at være de to vildeste oplevelser i mit liv! Skydive var et faldskærmsudspring fra en 

flyvemaskine i 5 km højde. Jeg bungyjumpede fra New Zealands højeste udspring - elastikken 

var 134 meter, og der var 400 meter under mig. Jeg var den første, der sprang ud i det, og det 

var en helt sindssyg følelse. Aldrig har jeg været så bange før - det var det vildeste adrenalin-

kick, men hele  oplevelsen værd. Vi skulle selvfølgelig også prøve river rafting, og så endda i 

omgivelser, hvor scener fra Ringenes Herre er filmet.  
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Sidste destination - Australien  

Vi startede i Sydney, hvor vi var på sightseeing og så blandet det smukke operahus. Her 

brugte vi også meget tid på stranden Bondi Beach og hyggede os i hinandens selskab. Vi var 

der samtidig med at der var Mardi Gras festival, future festival og food and wine festival, så 

der var godt gang i byen. En anden pige og jeg boede på et 10-dorm, som var meget småt, og 

der lugtede. Vi boede kun med fremmede drenge, og jeg lærte ikke at være forfængelig, for 

faciliteterne var virkelig dårlige. Senere gik turen videre til surfer-byen Byron Bay. Her fik vi 

undervisning i selvudvikling og kommunikation, og vi dyrkede yoga i et indisk bryllupstempel 

- det var en helt særlig oplevelse.  

 

I Byron Bay dykkede vi med store 

havskildpadder, rokker og en masse 

hajer. Efter jeg havde set den første 

haj, lærte jeg ikke at være bange for 

dem, og det var en vild oplevelse. På 

et tidspunkt, hvor jeg snorklede, så 

jeg en to meter lang ”leopard shark” 

lige en meter under mig. Det var 

fuldstændig vildt at have den så tæt 

på!  

 

Jeg var også på kajaktur og så en 

masse delfiner. På et tidspunkt 

hoppede en delfin op - kun en halv 

meter fra en af kajakkerne. Jeg ville 

ønske, det var min. Herefter hikede 

vi til fyrtårnet klokken 5 om 

morgnen for at se solopgangen på 

Australiens østligste punkt. På 

gåturen hjem så vi papegøjer, 

kænguruer og delfiner - det var nogle fantastiske og eksotiske omgivelser. 



  Christina Prlac Jessen 
  Rejseberetning 
  Januar - maj 2015 

 10 

Efter Byron Bay gik turen videre til Brisbane. Her var vi i Dreamworld, som er en 

forlystelsespark med nogle vilde rutsjebaner. Vi var også i Zoologisk have  - her så vi et 

krokodille show.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter nogle sjove dage i Brisbane var rejsen egentlig slut, og holdet rejste hjem til Danmark, 

men min veninde og jeg valgte at forlænge rejsen med en måned, og vi rejste videre sammen 

kun os to. Det var fedt at få grupperejse-oplevelsen med. Det er fedt at kunne dele 

oplevelserne med så mange mennesker, men det var også noget særligt at være lidt mere på 

egen hånd - bare Caroline og jeg. Vi tog afsked med gruppen og fløj til Whitsundays. Her var vi 

på en tredags sejltur, hvor vi snorklede og så kæmpe piratfisk. Her var det et krav, at vi havde 

”stinger suits” på - dette er en slags våddragt, der beskytter mod de livsfarlige gopler, man kan 

finde i havet. Resten af turen var det ikke muligt at bade i havet grundet gopler, men der var 

smukke laguner i de fleste store byer, og her kunne man bade frit. På sejlturen var vi på 

Whitehaven Beach, hvor vi så stingrays (rokker) og lemon sharks, som kom helt tæt på os.  
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Den sidste aften på båden svømmede to delfiner rundt om den i over en halv time og sagde 

hej. De var så søde, og jeg nød virkelig marinelivet i fulde drag. På vejen hjem havde vi uvejret 

med os, men det var nu meget sjovt at prøve at være om bord på en båd med kæmpe bølger og 

stærk vind.  

 

Herefter drog vi mod Townville, som nærmest var en spøgelsesby - der var ingen mennesker. 

Derefter tog vi færgen mod Magnetic Island, hvor der var koalaer i det fri, lækker natur og 

varmt klima. Det var dejligt og afslappende.  

 

Afslutningsvis tog vi videre op mod Cairns, som er en storby på østkysten. Da vi steg ud af 

bussen var der tusindvis af flagermus, hvilket var ret vildt at opleve. Derefter var jeg på endnu 

et dyk ved Great Barrier Reef. Her dykkede jeg under grotter og så endnu et smukt koralrev. 

Vi var også i en regnskov - Daintree Rainforrest. Her var frodigt og skønt, og overalt var der 
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advarende skilte mod saltvandskrokodiller, så det var strengt forbudt at nærme sig 

vandkanten. Ud over dette nød jeg den sidste sol og indstillede mig langsomt på snart at 

vende snuden hjemad. Rejsen sluttede i Melbourne, hvor vi var på sightseeing og så Queen 

Victoria Market, shoppede gaver til familien og var på museer.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter jeg er vendt hjem, kan jeg kun se tilbage på mit eventyr med et stort smil på læben. Jeg har 

både været i de vildeste paradis, men jeg har også mødt den barske sandhed, der lurer bag 

overfladen i fattige lande. Jeg føler mig beriget med mit livs bedste oplevelse - uden tvivl. Jeg har 

fået en unik indsigt i den verden, vi lever i, og jeg har lært ufattelig meget om mig selv og hvor 

langt mine egne grænser går. Jeg tror, at vi nogle gange glemmer, helt præcis hvor privilegerede 

vi er og hvad der egentlig betyder noget i livet. Denne her oplevelse satte det hele lidt i 

perspektiv. Mest af alt har jeg lært ikke at tage noget for givet og være taknemmelig for det, jeg 

har.  
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