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REJS ELLER RUST 

Forord: Lad os løfte jordkloden. 
2014: Marrakech, Essouira og Atlas, Marokko 
2015: Athen, Grækenland 
2015: Victoria, South Australia og Northern Territory, Australien 
2015: Wien, Østrig 
2016: Yucatan, Mexico (Del 1) 
2016: Trinidad, Viñales og Havana, Cuba 
2016: Yucatan, Mexico (Del II) 
2016: Paris, Bretagne og Normandiet, Frankrig + Luxemborg 
2017: Sydnorge og Oslo, Norge 
2017: Beijing, Xi'an, Guilin, Yangshuo og Hongkong, Kina 
2017: New York City og Washington DC, USA 
2018: Berlin, Tyskland 
2018: British Columbia m/ Vancouver og Alberta, Canada 
2018: Sicilien, Italien 
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Forord: Lad os løfte jordkloden 

En lille dreng sidder og drejer på sin globus: 
- Mor, hvor ligger Atlasbjergene? Moderen kører
sin pegefinger hen langs den nordafrikanske kyst.
Næsten helt ovre ved kontinentets vestkyst,
stopper fingeren.

- Lige der, peger hun. - Der ligger Atlas.
- Mor, hvorfor hedder det Atlasbjergene?
- Engang for tusinder af år siden fandtes en stærk,
stærk mand. Han var så stærk, sagde man, at han
kunne løfte hele jordkloden, og han hed Atlas. Det
siges, at han stod, der hvor Gibraltarstrædet
adskiller Europa og Afrika. Han var så stærk …
- Mor, hvorfor løftede han jordkloden?
- For at vise os mennesker, at vi kan gøre næsten
alt. Men også kun næsten. For vi kommer måske
en dag til at ødelægge kloden.
- Hvordan ødelægger vi den?
- Der er mange måder. Der er krige, og der er
naturkatastrofer. Vi må lære at forurene mindre.
- Og køre mindre i bil? Og flyve mindre?
- Ja, du har ret. Det er vores fælles ansvar.

Den lille dreng og hans mor har fat i en point. Så 
hvorfor flyve verden rundt og skrive en rejsebog? 



10  

Kan jeg overhovedet forsvare alle mine flyvninger? 
 

Jeg er klar over, at jeg påvirker vores fælles klode 
med mine rejser, og det påvirker også min 
samvittighed. Bagerst i bogen her, vil du kunne se 
et udsnit af mine rejser i perioden 2004-14. 
Dengang skrev jeg ikke i notesbøger. Det har jeg 
derimod gjort siden efteråret 2014. Nu skal mine 
oplevelser ned på papir. For jeg vil gerne dele 
dem. Når jeg gang på gang sætter mig ind i en 
flyver og forurener, så hoster og vakler Atlas med 
kloden på sin ryg. Så kan jeg i det mindste give 
noget tilbage? 

 

 
 

Fodaftryk i Australiens røde indre 
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Teksterne  er  ikke  blevet  til  efter,  men 
under rejserne. Og titlen? Er den et ultimatum 
om, at hvis du ikke rejser, så ruster du? 
Om mange år, når jeg sidder på et plejehjem og 
tænker på år 2018, så vil jeg måske græde en 
lykkelig tåre over, at have taget en bid af verden. 
Og skulle min hukommelse have svigtet mig, og 
jeg ikke kan fortælle om mine erindringer, så er 
bogen et vidnesbyrd. Du ruster ikke, hvis du ikke 
rejser, men måske fortryder du, at du ikke så 
verden. Jeg ønsker ikke at fortryde, at jeg ikke 
udnyttede mine privilegier som frit menneske. 

Og nu deler jeg mine oplevelser, og til hverdag 
tager jeg toget og cykler. Spiser økologi og har 
kødfrie dage. Jeg ved, at jeg er dobbeltmoralsk. 
Det benægter jeg ikke. Og jeg ser frem til eventyr 
rundt i Europa i en elbil, når teknologien snart er 
forbedret. Jeg holder i øvrigt også af at holde 
ferie i Danmark og at vandre rundt. Det ændrer 
bare ikke på mit samlede CO2-aftryk. 
Skaden er sket. Jeg er skyldig. Her kan du læse og 
se udbyttet for mine synder. 
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Rejs og opdag det umulige, Marokko 
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Rejsebogen indledes med tekster og fotos fra 
Marokko. Det var forud for denne rejse, jeg købte 
min første rejseblok og besluttede, at nu skulle 
alle minderne foreviges. Ikke kun igennem mit 
kamera, men med ord. Jeg havde ingen planer 
om, hvilken genre jeg ville skrive i. Om det skulle 
være dagbøger eller poesi eller noget tredje. 

 
Har du lyst til at dele dine rejsefortællinger, så   
er her syv fif til, hvordan du fortæller om dine 
eventyr. Rigtig god læse-, skrive-, og rejselyst: 

 
 
 

1. Skriv ud fra hvad du sanser. Brug dine øjne og ører. 
Hvordan lyder din destination? Hvordan lugter der? 

2. Skriv først, redigér senere. Udnyt din energi i nuet. 
3. Søg en balance mellem ærlighed og fantasi. 
4. Skriv gerne i nutid – Også selvom din rejse ligger 

flere år tilbage. Oplev dit eventyr igen. 
5. Skriv ‘LIVE’ på din destination. Brug notesblokke 

og blyant. IKKE kuglepen. Blækket løber, når 
troperegnen falder. Eller når du spilder din drink. 

6. Skriv med naiv glæde. Som om du er det 
modtagelige barn og ikke den kloge voksne. 

7. Skriv også om de mindre gode rejser. Det er jo først 
et rigtigt eventyr, når noget går skævt. 
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Del rejsen med mennesker, du holder af. Fra bagerst: Carina 
Løvgren, Inge og Flemming Rosenstand, Marrakech, Marokko 
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Marrakech, Marokko 
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Marrakech, Marokko 
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Blok 1. Marrakech. 11. oktober 2014 
 

Det første møde med et lands bureaukrati sker 
ofte i lufthavnen. Sådan er det også i Marrakech 
International. Tre timer i kø og mere 
blyantskrudt er ikke værd at brænde af her. 
Vi ankommer til bymidten klokken to om natten. 
Stræderne er mennesketomme. ‘Komfortzone’ er 
pludselig kun et moderne sammensat ord. Vores 
eksil, Riaden Palais des Princesses, har åbenbart 
en hemmelig lokation. Så hemmelig at vores 
chauffør ikke kan finde frem og derfor må ty til en 
lokal livline. Assisteret af en småfuld enfant 
terrible med skæve tænder går ‘Tour de Riad’ i 
gang. Vi stiger ud af firehjulstrækkeren og 
trækker kufferthjulene hen ad ujævne stræder. 
Mørket har ryddet byen for gadegøgl og 
kopivarer, men også for duften af krydderier og 
de handlendes summen. Her er stille som i en 
vestjysk landsbykirke. Byen skifter ham hver 
eneste døgn. Genfødes og dør. Min adrenalin 
pumper, og slangen bider fra sig. Stræderne 
forsøger at sluge mig levende. Endelig finder vi 
Riad’en – nej, forkert adresse. Videre. 
Der er folder under min strømpe. Fremad. Ingen 
tid til at rette på komforten. I morgen vokser en 
rejsevabel frem. Pop den. Ud med væsken. 
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Og så sker miraklet. Vores ly for natten. Zonen. 
Krøllede Eurosedler og et ‘merci beaucoup’ til 
vores chauffør og stifinderen med de skæve 
tænder. Vi er i mål. Heldigvis kun en enkeltstart. 

 
Marrakech 12. oktober 2014 
Efteråret er tre tusinde kilometer væk 

 
Djemaa el Fna. Byens centrale plads. For nogle år 
siden var her et terrorangreb. Jeg drikker mynte- 
the på en tagterrasse. Stirrer ned i havet af 
mennesker. Tusinder af kroppe. Krejlere og 
købmænd, rejsende og berbere – det Marrakech, 
jeg har set i rejseprogrammer, i drømme. 
Mod vest skyder Koutubiamoskeen op af asfalten. 
En silhuet som skjuler oktobersolen. Her er stadig 
sommer. Turisterne lader sig forføre af gademad, 
slangetæmmere og aber i dukketøj. Jeg drikker ud 
og fortsætter ud igennem myretuen. Ned mod 
byens hjerte, Soukhen. Et net af stræder og 
handelsgader. Snævre som løbestierne hjemme i 
Marielundskoven. Ingen biler. Ingen lycraklædte 
mountainbikere med tilråb om, at jeg skal flytte 
mig. Men det ér en skov. Og måske en kliché, for 
det her ér hjertet. Men jeg frygter for byens 
helbred. Alle de kopivarer gavner næppe dens 
sundhed. Messing, plastik, merchandise med 
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Messi og Ronaldo. En senegaleser prøver at sælge 
mig en iPhone: – cheap cheap, insisterer han. 
Emballagen ser ægte nok ud. Soukhen er heldigvis 
også hjemsted for autentiske varer. Det klassiske 
Orienten. Gå væk fra larmen, væk fra skovens 
lysninger. Det sande lys findes ofte i skyggen. Her 
er antikvitetshandlere og silkevejslommer. Færre 
plastvarer og flere metaller. Og filmstemning – du 
er Indiana Jones. Dine fingrer føler på berber- 
tæpperne, sølvtøjet og kunsthåndværket. Du 
holder aldrig op med at mærke overfladerne. 

 
 

Over Atlasbjergene og porten til Sahara, 13. oktober 2014 

Bjergsvingene aftager, og jeg vågner. Venter med 
at åbne øjnene. Lader blot den lavthængende 
oktobersol varme mine øjenlåg gennem bilruden. 
Lytter til motorens brummen og den stille 
knirken fra rattet, når chauffør Rasheed 
understyrer sin Fiat igennem Atlas. Nogen har 
pillet ved motoren. Han skifter gear som en 
rallykører. Op og ned og op. Som en Gran 
Turismo i månelandskabet. Jeg visualiserer 
kortet. Bjergkæden og ørkenen mod øst. Mine 
øjne åbnes simultant med landskabet. Nu møder 
vi Sahara. Hun siger velkommen med et kys af 
sand og rust. 



20  

 
 
 

Atlasbjergene og Essouira, Marokko 
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Essouira, Marokko 
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Måger og krydderier i Essouira, Marokko 
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Essouira, 16. oktober 2014 
 

Mågerne glider i Atlanterhavsvinden. Minimale 
bask med vingerne, bare opdrift. Flytter skålen 
med rejeskeletterne ind midt på bordet. Garçon 
hælder sodavand op, så den dækker isterningerne. 
De svæver op i toppen af væsken, små bjerge. 
Jeg kører glasset i cirkler og lytter til drinkens 
instrumentale kluk. Is mod glas. Og brus som 
syder. Et mågekor ovenfor. Iiih, iiih. Havet og de 
forbipasserendes stemmer. Franskmænd, 
spaniere, tyskere og et par Dumme Dänen. 
En mørk mand med gråligt fuldskæg og uvaskede 
rastakrøller cykler forbi på sin havblå mountain- 
bike, er det Hendrix? Billedet af guitargudens 
brændende Stratocaster. Måske døde han aldrig 
og drog tilbage til sit eksil i hippiestaden. En 
havblå taxi, for alt er havblåt i kystbyen, gasser op 
på pladsen. Køretøjet kan ikke finde sit gear, 
heller ikke jeg. Tømmer glasset og svæver videre 
blandt turister med mavebælter, hippier, fiskere, 
lommetyve og nyder opdriften. 
Havluften blandes med ørkenens tunge dyne. Man 
fristes til at blive hængene - ligesom mågerne. 
Bare glide igennem gaderne og stirre på gamle 
LP’ere med Led Zeppelin og på Bob Marley 
plakater. Snuse til kanelstænger og pebermynte. 



24  

Og nu basker mågerne igen. De flokkes og skriger, 
kalder til samling lidt uden for medinaen. Jeg 
driver i fuglenes slipvinde. 
Havnen med sine fiskerbåde. Tårne som spøgelser 
fra dengang byen var fæstningsby. Kanonerne 
peger imod horisonten. På den modsatte side af 
havnen går en bugt ind og lægger sig i ske med 
landskabet. Her går en otteårig dreng på stranden. 
Han svinger et fiskenet i luften. Mågerne kredser 
over lokkemidlet som rotter efter et fløjtespil. 
Mågeskrig og drengelatter. Jeg ler med ham, ler af 
mågerne, ler af de tilrejsende bæltedyr som ikke 
ser og indser, at vi bare skal drømme. Ørkenluft og 
havluft mødes, og alt ER en leg. En havblå leg. 
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Tilbage i Marrakech, 16. oktober 2014 
 

Restaurant Foucauld. En tidslomme på kanten af 
medinaen. Jeg stikker min hånd ned i den og føler 
på de historiske råstoffer. Griber et portræt af en 
af ørkenrigets konger. Føler på rammens orna- 
menter, roser med snoede stilke. Stikker mig på 
tidens torne. Ufortalte historier. Om møderne som 
fandt sted her i krigstid op igennem forrige 
århundrede. Om franske diplomater, der ligesom 
jeg, drak vin oppe fra Rifbjergene og lod fingrene 
synke ned i oversize møblerne. Måske sludrede de 
om vægtæpperne. Måske diskuterede de tro og 
demokrati. Helt sikkert så de den samme udsigt 
som jeg. Koutubiamoskeen på den modsatte side 
af pladsen. Palmerne og hestevognene. Høets 
hvirvlen i ørkenvinden. Duften af knust spids- 
kommen. Noget de ikke så, var de pensionerede, 
vesttyske Mercedes-taxier. De ankom her omkring 
årtusindskiftet. Til det, de troede var efterlivet. 
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Rejsetip: 
 

Besøg filmkulisserne i ørkenen. Ait Ben Haddou 
(øverst), hvor indbyggerne sælger lokalkunst og postkort 
fra bl.a Game of Thrones og Gladiator. 
Nederst – Efterladte rekvisitter i Ouarzazate i Sahara. 
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Karyatider, Athen, Grækenland, 2015 
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Hjemme, 29. marts, 2015 
Præ-then: Om rejsefeber før afgang til Athen. 

Trækker gardinerne for, og byens lys brænder 
igennem stoffet. Midnatshvisken bliver til guld. 
Det strømmer i min flod. Synker ned mod 
tankernes bund. Elektrisk godnatvise. Havde 
planlagt at gå i seng. At drømme. At blive 
udhvilet. Om nattero og hvilepuls før afrejse. Men 
guitaren holder mig oppe som varmen inde fra 
regnskoven, ud i ukendte dale. Strengene og 
tonerne. Rumklangen og loopet. Jammer videre. 
Vi stiller urene frem, bare for at kunne stille dem 
tilbage igen. Er herskere over tid – og alligevel 
slaver. Nærmest en brutalitet. Et overgreb. 
Jeg slukker for forstærkeren. Stiller den seks- 
strengede tilbage i hjørnet. Lydene bliver 
hængende i stuen. Energiernes afkom. Trækker 
gardinet til side. Midnat passeres. Regnen slår 
imod asfalten, og gadelygtens glødende øje reflek- 
teres i den gamle kongevej. Og mere regn. Vandet 
pisker ned på spejlet. 
En enkelt bil lister forbi som en ulv i nattemørket. 
Nede i køkkenet ligger et avisudklip med artiklen 
om den halve rådyrskrop i genboens forhave 
forleden. Den var her, ulven. Jeg går rundt og 
stiller urene. Sletter en time. Æder den. Tuner in 
og checker ud. 
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Erechteion og Parthenon, Athen 
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Min interesse for antikken er stor. Her er jeg på fem ugers 
udgravning med Aarhus Universitet i sommeren 2014. 
Jeg studerede Klassisk Arkæologi, indtil jeg indså, at danskstudiet 
var min rette vej. Og nu på kandidaten i retorik er antikken igen i 
fokus. Fascinationen for det gamle Grækenland og Rom, vil jeg 
aldrig slippe. 
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På hotellets tagterrasse med udsigt til Parthenontemplet, 
Athen, 3. april 2015 

 
Bussen kommer aldrig. Altså den til Suonion og 
Poseidontemplet. En udflugtspakke bestilt på 
hotellet. Vi venter et par timer på ingenting. 
Receptionisten kender ikke ordet ‘undskyld’, og 
jeg har argumenteret som Aristoteles for at 
overbevise ham om, at jeg vil have mine euro 
tilbage. I dag - ikke i morgen. Og sådan er det at 
rejse i det græske. Det foregår på græske 
præmisser. 
Dagens positive overraskelse er Museet for 
Kykladekunst. Rumvæsner fra forhistorien, fra 
før skriftsproget. Før Attika. Før demokratiet. Før 
turistbusser, skrankepaver og forventningsfulde 
rejsende fra det barbariske nord. 
Vi griber fortiden og samtiden og filosoferer. 
Gaflen knækker lagene i Beklavaen. Det knaser i 
Athen. Altid. For tid er det usynlige stof som 
binder alting sammen i universet, siger de kloge. 
Tiden som det tager vaniljeisen at smelte. Tiden 
det tager kaffen at blive kold. 
I aften går vi ud og spiser grillede blæksprutter, i 
morgen sætter vi os ind i en tidsmaskine og flyver 
nordpå. Hjem, hvor tiden er den samme og 
alligevel en anden. 




