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Billeder:  

Billederne i bogen er taget af Hanne Schmidt & postkort fra 

rejsen. 

 

 

Tidligere udgivelser: 

”Seks Fantastiske Fortællinger” 

”Clarice de Medici” 

 

Kommende udgivelser: 

”Johanna - en kvindelig discipel” 

”Junia - en kvindelig apostel” 

”Maria Semmelweis” 

”Livet - en digtsamling” 

 

Facebook: Hanne Schmidt - Forfatter 
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Tværs over USA gik fra østkysten New York til Chicago i 

staten Illinois. Derpå ned over Midtvesten Missouri, 

Oklahoma til Santa Fe i staten New Mexico. 

Fra New Mexico over Arizona til Californien: San Diego 

og San Francisco. 

 

Fra vestkysten over Nevada ørkenen, Utah og til 

Colorado. Videre til Dallas i Texas, over sydstaterne til 

Atlanta i Georgia, tilbage til New Orleans i Lousiana. 

Op langs østkysten til Washington D.C., til Philadelphia 

i Pennsylvania og til New York. 
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Indledning 

 

Forberedelsen til USA startede i 1984 da jeg, i en alder af 23 

år, åbnede en avis fra Mellemfolkeligt Samvirke, der søgte 

folk som frivillige i en arbejdslejr i Peru. Tanken var at 

arbejde der i 3 måneder og derefter rejse rundt. Havde 

udlængsel efter at se mere af verden, få luft under vingerne 

og være fri. Som H.C. Andersen sagde:  

 

”At rejse, er at leve”. 

 

En veninde, som jeg havde rejst rundt med i Europa på 

interrail, ville gerne med. Dog skiftede hun hele tiden 

mening og alternativerne var mange, blandt andet kibbutz 

i Israel eller hvad med at tage til Afrika? Men kunne 

mærke at Sydamerika trak, måske Mellemamerika til 

Mexico hvor der også var frivilligt arbejde i en arbejdslejr? 

Da tankerne gik i den retning, begyndte en anden veninde, 

Bodil, at røre på sig. Kunne vi tage til Nordamerika i stedet 

for, til USA? Mærkede at det gav genklang og vækkede en 

gammel drøm om USA rundt i bil.  
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Det blev USA, og Peru turen blev skrinlagt. Normalt kan 

man kun få et visum til USA i 3 måneder, men vi ville 

gerne være der i længere tid. Hvordan kunne det lade sig 

gøre, så det også blev så billigt som muligt?  

 

Fandt ud af, at som frivillige i spejdelejre, ville de betale 

returrejsen Paris/New York, plus kost og logi. Vi fik visum 

til 5 måneder. Søgte om at komme til Vestkysten, 

Californien, og søgte om at komme i samme lejr. Vi kom til 

østkysten i hver sin lejr, Bodil til Pittsburgh i Pennsylvania 

og jeg kom til henholdsvis East Stroudsberg og Kingsley i 

Pennsylvania. Da jeg i de år arbejdede i forskellige, 

eksperimenterende teaterprojekter og gik til intuitiv dans, 

startede jeg ud på et 10 dages projekt ”On stage in the 

Poconos” med 90 piger i alderen 10-14 år, som kom fra hele 

USA.  
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Paris 

 

Skulle flyve fra Paris til New York og mottoet for hele 

turen var, at gøre den så billig som muligt. Bestilte derfor 

en bil, der skulle køres fra Aarhus til Paris og hvor der kun 

var udgifter til benzin. Et par kørte med til Paris og så var 

der fire til at betale benzinen.  

 

Kom til Paris, efter en overnatning i Belgien i det fri i 

sovepose, mens parret havde sovet i bilen. Fik afleveret 

bilen og ringede til en australier, Steve, som havde en 

lejlighed i Paris, hvor der var mulighed for et par 

overnatninger. Men da telefonen blev taget, blev der kun 

talt fransk og de kunne ikke engelsk. Ringede rundt til 

hoteller, vandrehjem - men der var intet at få, for der var 

fødevarekongres i byen. Gik på Turistkontoret, bare for at 

få at konstatere, at alt var optaget i en radius af 200 km fra 

Paris. Sidste håb var den danske kirke, hvor sekretæren 

heldigvis kunne hjælpe med et værelse, 30 km syd for 

Paris. Prøvede at ringe igen og fik nu endelig fat i Katrin, 

som boede hos Steve og fik lov af hende til at bliver der et 

par nætter. 
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Næste dag blev brugt til seværdighederne Eiffel tårnet, 

Pompidou centeret for kunst og kultur og kirken Notre 

Dame på øen Ile la de Cité i Seinen. Midt ude i Seinen stod 

også en lille udgave af Frihedsgudinden - meget mindre 

end den rigtige Frihedsgudinde, der står ved indsejlingen 

til New York. Mødtes til frokost med vores rejsefæller i 

Latinerkvarteret og nød stemningen i Byernes By. 

 

Flyet dagen efter fra Orly lufthavnen til New York var 

forsinket i 4 timer. Da det endelig lettede, tog det 8 timer at 

nå New York. 
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Scranton 

 

 

Ankom til Kennedy lufthavnen i New York og kom hurtigt 

igennem immigrationskontoret på grund af det specielle 

visum. Blev hentet af organisationen, ICCP - International 

Camp Counsellor Program, som stod bag spejderlejrene. 

Steg ind i den ventende bus og kørte til New Jersey, syd for 

New York. Her var unge fra hele verden samlet, for at blive 

introduceret til, hvad et ophold som counsellor, i en 

amerikansk spejderlejr ville indebære og hvad der blev 

forventet. 

 

Efter et par dage, retur til New York, hvor det blev et på 

gensyn om nogle måneder til Bodil, som skulle til det 

vestlige Pennsylvania, hvor hendes lejr startede med det 

samme.  Min lejr lå i den østlige del af Pennsylvania og 

skulle starte efter en lille uges tid. Sad på vej i bussen, 

sammen med en anden international counsellor, Pascale fra 

Bretagne i Frankrig, på vej mod byen Scranton. Skulle i en 

lille uges tid bo hos Julie, en ung amerikansk kvinde, som 

gik på universitetet. 
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Julie hentede os ved bussen, fik sat tingene i hendes 

lejlighed og tilbragte den første nat på universitetet, hvor 

hun havde vagt.  

 

Julie og hendes veninde Lynn havde begge været 

udvekslingsstuderende i Danmark, så da hun hørte der 

kom en dansker, der skulle bo i Scranton i en uge, foreslog 

hun straks at stå for indkvarteringen. Hun satte som 

princip at betale for maden, så køleskabet var godt fyldt 

op, manglede aldrig noget.  

 

Julie havde haft et godt år i Danmark, men havde ikke lært 

så meget dansk. Havde været lidt bange for at bo i 

Danmark, fordi landet lå så tæt på Rusland. For det var år 

1984, og den kolde krig havde gode vilkår. Oprustningen 

af atomvåben fra både USA og Rusland var godt i gang. 

Netop af den grund, var jeg i 1982 gået ind i 

Fredsbevægelsen, for at gøre modstand mod planerne om 

at stille Pershing 2 og krydsermissiler i Vesteuropa, som 

led i NATO’s strategi, og mod at stille flere russiske 

atomvåben i Østeuropa, Warszawa-pagtens strategi. Med 

de fjendebilleder, der blev skabt i USA, havde Julie og 

Lynn været bange for at være så tæt på Rusland. Om jeg da 
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ikke var bange for at bo så tæt på det land, spurgte de? 

Men faktisk var begge politiske strategier skræmmende. 

Heldigvis kom der gang i nedrustningsforhandlingerne, 

som satte en stopper for opsætningen af mere atomvåben i 

Europa, i vest såvel som i øst. 

 

At være i Scranton i en uge, var en god introduktion til det 

amerikanske folk og den amerikanske kultur. Fik en 

forsmag på hvad der ventede. Pascale skulle tilbage til 

Frankrig, efter lejren var slut, da hun underviste på 

gymnasiet i engelsk og skulle starte det nye skoleår op. 

 

Ugen gik med at hjælpe til i spejderorganisationen 

”Scranton Pocono Girl Scout Council”. 

 

 




