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Rejseberetning 

 

Jeg vil indlede denne rejseberetning med at sige, ”TUSINDE TAK” til den generøse anonyme giver 

af rejselegatet!  

Tilmed en stor tak til Marselisborg Gymnasium og dem som har valgt mig modtager af legatet. 

Jeg husker det tydeligt. Det var midt i eksamensperioden og nerverne sad i forvejen uden på tøjet 

– da jeg aldrig har været vild med at gå til eksamener. Jeg blev bedt om at møde op på rektors 

kontor til en lille snak... Mange tanker gik igennem mit hoved, om hvad jeg havde gjort og om jeg 

nu ikke fik mit eksamensbevis. Selvom at jeg har været til mange møder og samtaler med rektor 

gennem min tid på gymnasiet, som elevråds repræsentant og frivillig på mange områder, vidste 

jeg alligevel ikke hvad jeg skulle gøre af mig selv! 

Det vidste sig dog, at det var en nyhed, som ville ændre utroligt mange ting i mit liv. 

Da jeg modtog legatet, ved dimensionen i 2015 fra daværende rektor Arvid, var jeg målløs og 

måtte fælde en tåre.  

Jeg har lært og oplevet utroligt meget på baggrund af dette. Jeg har for det første lært, hvordan 

det føles at tage imod men samtidig også værdien i at give. Som du.  

Det er jeg forevig taknemmelig over og vil prøve at beskrive mine oplevelser på bedst muligvis som 

tak!  
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Hvor skal jeg starte? 

Jeg sidder her i min seng og skal opsummere mine oplevelser og rejser efter min tid på gymnasiet. 

Når jeg tænker på tiden til og med 3.g har jeg altid været afsted med en gruppe eller boet hos en 

værtsfamilie, som skulle passe på mig. For første gang har nu prøvet, at stå på egne ben og oplevet 

utroligt mange nye og spændende ting alene.  

Rejselegatet har givet mig mulighed for, at se mange forskellige samfundsklasser og miljøer rundt 

omkring i verden. Tilmed har jeg fået muligheden for at udleve min en af mine store passioner, 

hvilket jeg også vil komme nærmere ind på senere i beretningen. 

 ”Tiden går alt for hurtigt” Dette udtryk kender vi og især, når noget er sjovt eller godt, så kan 

tingene går for hurtigt. Min tid på Marselisborg gik alt for hurtigt.  

Jeg gik i en rigtig god klasse og elskede at være med i sjove tiltag. Blandt andet musical med ”We 

Will Rock You”, kor, skoleband, juleshows, elevråd osv. Jeg havde fart over feltet og jeg sad aldrig 

stille.  

Men hvad skal man så foretage sig, når man skal stå på egne ben og helt selv bestemme sine 

tiltag?  

Jeg har altid sagt, at jeg ikke vil fortryde noget i mit liv. At leve efter det princip samt følge mine 

drømme og være den bedste version af mig selv!  

 

Da jeg modtog rejselegatet havde jeg ikke gjort mig nogle tanker om at skulle rejse, da jeg 

simpelthen ikke havde økonomi til det. Tilmed stod jeg med det ene ben i en forberedelse til en 

fitness konkurrence. 

I efteråret ´15 deltog jeg i en fitness konkurrence og fik efterfølgende den enestående mulighed 

om at startede et samarbejde med en international træner i Rom. Dette samarbejde førte til 

kurser og fitness seminar i en by ved navn Tivoli.  

Jeg fik muligheden for at opleve og lære nogle af Italiens lokale byer samt storbyen Rom med 

lokale øjne. 
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Italien 

Italien er et fortryllende land og her vil jeg aldrig blive træt af at komme. I 2.g på gymnasiet var vi 

afsted på studietur til Rom, hvor vi fik set og oplevet mange turistattraktioner. Det var en tur med 

planer, formål og tidsplaner der skulle overholdes. Denne gang var helt anderledes.  

Jeg besøgte Italien over to gange i foråret 16, på to helt forskellige måder. Den første gang i en 

lokal byen lidt uden for Tivoli hvor jeg besøgte min internationale træner Marco. Jeg blev hentet i 

lufthavnen og kørte hjem til deres hus hvor vi fik hjemmelavet pasta med en slags ostesovs. Det 

smagte fantastisk! Da jeg blev kørt rundt i byen for at se deres seværdigheder var det virkelig en 

øjenåbner for de lokales levevilkår. Vejene bestod af 80% huller og 20% asfalt og ikke nok med 

dette var det som at køre på en go’cart bane, hvor der ingen regler er for bilerne. De fortalte mig 

at der som sådan ikke var nogle forsikringer på bilerne og hvis man kørte sammen delte man bare 

regningen, da der simpelthen ikke var mulighed for at se hvem der havde gjort noget forkert. Jeg 

sad og blev en smule usikker og tog sikkerhedssele på. De grinte og sagde at det var første gang at 

de var blevet brugt. Det er kun dem foran som bruger sikkerhedsselerne, men som de kørte tog 

jeg ingen chancer.  

Selvom landskabet var fantastisk smukt og gamle ruiner var at finde over alt, hvilket er et af 

Italiens kendetegn, så blev jeg godt nok overrasket over fattigdommen som lå over de lokale.  

Det var meget svært for mig at færdes der nede første gang, da deres engelsk var meget 

begrænset og mit internet ikke altid var på toppen med google translate. Men jeg lærte hurtigt at 

man kommer langt med fagter og tegnsprog. De elskede at lære fra sig om deres kultur og sprog. 

En ting, som tog noget tid at vænne sig til var deres sene spisevaner og dagsrytmer. De spiser 

utroligt sent om aftenen, nogle dage blev klokken 23 før vi fik aftensmad og så kom man i seng kl. 

01.00 til hverdag. Det var svært at holde energien oppe, når man samtidig skulle koncentrere sig 

om at forstå og følge med på samme tid.  
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2. gang nogle måneder senere, da jeg kom tilbage til Italien, tilbragte jeg det meste af tiden i Roms 

centrum. Sammen med en veninde fra Irland som hedder Silvia, gik vi Rom flad og fik set både 

traditionelle turistattraktioner men også lokale og traditionelle områder og restauranter. Det var 

sjovt at komme tilbage til Rom igen og se hvordan man huskede seværdighederne og hvordan man 

skabte nye minder derfra.  

Silvia og jeg boede i en lejlighed tæt på centrum med perfekt placering i forhold til metroen. Til at 

starte med havde jeg lidt problemer med at finde hen til lejligheden fra lufthavnen. Jeg skulle med 

toget og gå en smule med kort til et sted hvor Silvia ville hente mig. Min mobil gik selvfølgelig ud 

for strøm og jeg var lige ved at gå i panik. Jeg tog en dyb indånding og prøvede at tænke klart. 

Efter at have gået rundt i undergrunden for at finde et stik til min oplader, fik jeg øje på et 

sikkerhedsrum. Jeg bankede på deres dør, da jeg kunne se 3 mennesker side derinde. Ingen af de 

ansatte forstod engelsk, men da jeg hev opladeren til min mobil frem forstod de hvad jeg søgte. Vi 

bruge deres computer til at oversætte og jeg fik endelig formuleret mig til at kunne låne deres 

telefon og ringe til min veninde. Vi grinte alle og jeg endte med at finde frem i god behold med en 

kulturel oplevelse i bagagen. Vi boede og levede som indfødte og vi forelskede os hurtigt i den 

gamle og historie fyldte atmosfære der var at finde i Roms små gader.  

  

 

Irland og Barcelona 

Silvia og jeg besluttede os begge for at stoppe hos vores træner i Italien, men aftalte at vi skulle 

holde kontakten. Min kæreste og jeg tog hen for at besøge Silvia og fik vores egen personlige 

guide, til at vise os den utroligt smukke natur i Irland. 
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Silvia vidste os rundt i hendes by samt smukke landskaber, som kun tog en lille tur i bil at finde. 

 

Det var første gang jeg besøgte Irland, og jeg var meget overrasket over at det var så smukt. Alle 

steder mødte vi venlige og imødekommende mennesker, som var villig til at hjælpe os med 

informationer og gode råd. En ting vi måtte prøve var, at køre i dobbeltdækkerbus ind til storbyen 

Dublin. Vi fik prøvet mange traditionelle ting, som Irland er kendt for bl.a. Guinness og Irish coffee. 

Det er dog ikke dette jeg vil tænkte tilbage på som det mest fantastiske, tværtimod.  

 

 

De næste par måneder gik i konkurrencens tegn og udover turen til Irland besøgte jeg Barcelona 

med min søster.  

Vi boede et fantastisk sted i Barcelona, midt i centrum. Stedet hed ”arch the triumph” da der var 

en stor triumph bue ved pladsen ved siden af.   

Med gå afstand fra en masse seværdigheder var vi så heldige at ankomme midt i deres årlige 

festival med både karnevaller, optog på gaderne og store markeder, hvor man kunne købe de 

mest autentiske madretter og souvenirs. 

På markedet var der live shows med opera og folkemusik, som gav en fantastisk stemning på 

pladsen.  
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Deres årlige festival bliver afholdt pga. en gammel skrøne, som en tysk ven vi mødte fortalte os 

om. Den handler om de gamle græske guder. De tilbeder dem, men hvert år bliver de sure og så 

kommer regnen.  

En aften tog vi hen for at se det mest fantastiske lysshow, som de havde lavet op af en gammel 

museumsbygning. Pladsen var fyldt med mennesker som kom fra hele verdenen for at tage del i 

de mange tiltag i de 4 dage festivalen fandt sted. 

Det hele blev afsluttet med et kæmpe optog med flere meter høje skulpturer af guderne som 

bevægede sig ned gennem gaderne med trommer, sang og fyrværkeri. Et utroligt smukt syn. 

 (Lysshow på det gamle musseum) 

 (De græske guder) 
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Thailand(Billedekollage) 
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Så kom dagen hvor afrejsen fandt sted. Jeg elsker at udfordre og sætte mig selv på prøve, så derfor 

havde jeg kun bestilt en enkelt billet til Thailand. Ingen hotel eller planer var lagt for turen! Her 

skulle mit eventyr begynde.  

Jeg havde aldrig været i Asien før, men dette skulle ikke afholde mig fra at tage derned alene! Jeg 

startede med at flyve til Bangkok, da jeg ankom til lufthavnen og skulle ind i landet var de ikke 

meget for det. Landet var under særligt opsyn, da deres elskede konge for var gået bort og hele 

landet var i ”landesorg”.  

 

Minde højtideligheds billeder var placeret over alt i landet til ære for den afdøde konge. Tilmed 

var det forbudt at holde store fester og drikke på åbne gader. Befolkningen så kongen som landet 

fader og viste stor respekt over for disse regler. Ud over festerne skulle alle bære sort tøj eller som 

det mindste en lille sort sløjfe af respekt. Under hele opholdet bar jeg en sort sløjfe på mit tøj, 

hvilket jeg kunne mærke at de indfødte blev taknemmelige og glade for. 

 

Jeg besluttede mig for at starte på øen Koh Samui. Her boede jeg ved en kendt strand der hedder 

Chaweng Beach. Der var fyldt med liv og turister samtidig med at der kort fra stranden var en 

natur rig ø med skov og bjerge. 
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(på taget af en firehjulstrækker) 

Min første udflugt var en arrangeret safaritur, hvor jeg sammen med en gruppe kørte hele øen 

rundt i firehjulstrækkere. Junglen, som jeg ville kalde det, var tæt beplantet og fyldt med smuk 

natur. Det regnede en smule, men det var ofte hurtigt ovre igen. Vi lavede mange stops undervejs 

på turen for at se turistattraktioner, bl.a. Big Buddha, Buddha cundi med de atten arme og templer 

(ses på billedekollagen).  

Vi var også henne på en kokosnøddefarm og se hvordan de får aberne til at hente kokosnødderne 

ned fra træerne og hvordan de fik det yderste lag af så de kunne transporteres videre. 

Kokosnødder er en af Thailands største eksportvarer.  

 

Min anden tur som jeg tog på var en snorkling og bådtur rundt på de mindre øer, som lå nogle 

timer i speedbåd fra øen. 

Vi skulle afsted tidligt om morgenen, en hel båd fyldt med mennesker. Jeg snakkede både med et 

par fra Australien og et fra Kina. Det blæste en smule og det kunne i den grad også mærkes på 

bølgerne. Første stop var den smukke ø Koh Nang Yuan. Her fik vi mulighed for at svømme rundt 

om øen samt bestige øens højeste bjerg med udsigt ud over havet og over den anden del af øen. 

Kun en lille sandstrand forbinder øerne på Koh Nang Yuan hvilket ses på billedet neden for.  

Et fantastisk syn som jeg aldrig vil glemme! 
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Efterfølgende tog vi videre hen på en anden ø, der hed Koh Tao, hvor vi skulle svømme over 

koraler og tusindvis af smukke fisk.  

Der var arrangeret et lokalt måltid og lidt tid til at se byen an. Et fantastisk sted, som jeg spontant 

besluttede mig for at flytte hen til dagen efter. 

Om aftenen da vi kom hjem igen, aftalte jeg med det kinesiske par, at vi skulle ud og spise 

sammen. Vi hyggede os meget og udvekslede en masse om vores forskellige kulturer. 

 

På den nye ø mødte jeg hurtigt andre turister. Øens indtægtskilde kommer nemlig fra turister og 

fra deres årlige ”Full moon” party, som fandt sted et par dage efter jeg rejse væk fra øen igen. Det 

siges at over 60.000 mennesker ankommer på øen i den weekend

  

På billedet ses mine 2 nye venner til højre: Ludo fra Frankrig og til venstre: Jesse fra Canada. 

De var også kommet til Thailand alene og mødte hinanden på en anden ø og besluttede sig for at 

tage videre sammen. Jeg fik koblet mig på og sammen udforskede vi og kørte øen rundt på vores 

scootere til bl.a. vandfald, smukke strande og markeder. De gjorde min tur ufattelig sjov, som man 

kan fornemme på billedet, og samtidig lærte jeg to vidt forskellige mennesker at kende som jeg 

nok aldrig havde snakket med hvis det ikke havde været pga. at vi alle var i samme situation og 

levevilkår i et fremmet land.  
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Inden jeg skulle retur til Danmark boede jeg i Bangkok i nogle dage. Her fandt jeg ud af, at jeg var 

ankommet midt i Thailands store helligdag for buddhisterne. Denne dag bliver afholdt hver 4 år, 

hvor alle templer og seværdigheder har gratis adgang. Tilmed er benzin gratis den dag, hvilket ville 

sige at jeg kørte med min egen Tuk Tuk chauffør i 4 timer for sølle 15 danske kr. Han kørte mig 

rundt til de flotteste templer og skulpturer. 

 
Tilmed afholde de deres årlige festival Loy Krathong, som er en af de mest populære festivaller i 

Thailand.  

"Loy" betyder "at flyde" og "Krathong" er en lille båd lavet af banan blade eller hårdt brød som 

fiskene kan spise når det er blevet opløst. Krathongen består ofte af lys, 3 røgelsepinde, blomster 

og mønter.  

Festivalen stammer fra Brahmin, hvor folk takker Vandets Godhed. Da, ved måneskin, tænder folk 

lysene og røgelsespindene, giver et ønske og lader deres Krathonger flyde i kanalen, floden eller 

mindre vandsteder. Man tror at Krathongen tager synd og ulykke med sig, og ønskerne for det 

næste år starter. Det var et utroligt smukt syn at se alle de fine blomsterkurve flyde ned af floden 

og senere på aftenen blev der også fyret fyrværkeri af.  

Dagen efter var jeg på et flydende bådmarked lidt uden for Bangkok, her kunne man se alle de fine 

krathonger ligge i de små kanaler vi sejlede rundt i. ”Det flydende bådmarked” er en gammel form 

for marked hvor de handlende og de sælgende bønder kom med afgrøder fra deres land og solgte 

det til hinanden en bestemt dag om ugen. Efter nogle timer tog de så hjem igen til deres familier. 

Dog er dette blevet gjort til en turistattraktion og mange at bådene indeholdte de samme 

souvenirers. 
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Jeg besluttede at en af dagene skulle af respekt gå til Thailands afdøde konge. Tæt på hvor jeg 

boede var et Palace, hvor hele landets befolkning kom for at side i kø, så du kunne komme og tage 

afsked med kongen, som efter sigende skulle ligge i hans kiste. Jeg håber ikke at han i 

virkeligheden lå der – da denne ceremoni fandt sted i flere uger. Der var sat telte op til alle der sad 

i køen med deres sorte tøj og gratis mad og drikke. For at komme ind skulle man tjekkes og vise sit 

pas. Efter nogle timer tog jeg afsted, men snakkede med nogle ansatte som fortalte at nogle sidder 

i kø fra morgen til aften for at komme ind og alle i landet får billige transportmuligheder for at 

kunne komme til Bangkok fra nord og syd.  

En virkelig rørende stemning og et stort fællesskab.  

Generelt var det en utrolig behjælpelig og venlig befolkning, som jeg mødte i Thailand. Jeg har før 

mødt en pige fra Thailand på et ophold i udlandet, som fik mit syn på asiatere vendt til noget 

negativt. Jeg er glad for at jeg nu har fået øjnene op for at bare fordi en person eller en gruppe 

opfører sig på en bestemt måde, er det ikke ens betydning med at alle er sådan. Jeg tror mange i 

verden burde have muligheden for at rejse på denne måde og opleve de virkelige sandheder og 

skønheder i de forskellige nationaliteter og lande. 

Overordnet har jeg mødt utroligt mange nye mennesker på mine rejser, fra bl.a. Kina, Irland, 

Tyskland, Thailand, Frankrig og Canada. Jeg har formået stadig at holde kontakten med næsten 

alle og hvis alt går som planlagt skal jeg rejse med min veninde Silvia igen på et senere tidspunkt, 

hvilket jeg glæder mig utroligt meget til! 

 

 

Af hjertet tak 
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