
“At rejse er at leve” som vore kære H.C. Andersen udtrykte sig i midten af 1800-

tallet, og bedre er det nok heller ikke sagt. Vi rejser for mange årsager, nogle rejser for at finde sig selv, og 

nogle rejser for at komme væk fra den travle hverdag og slappe af. Jeg rejser for at lære, for at blive klogere. 

Verden er lille men samtidig stor, og vi mennesker har meget at lære om hinanden og om os selv. Hvad skulle 

vi dog gøre uden de andre lande og 

nationaliteter? Hver eneste dag fragtes ting og 

sager, ideér, venskaber og kærlighed over 

grænser og have. Siden opdagelses-rejsende 

begyndte at rejse ud og opleve de andre 

skabninger og deres levemåder, begyndte 

verdenen virkelig at udvikle sig, at tage form. Vi 

så, at hvad de andre havde, også var godt og tog 

det til os. 

!
Nu til dags er det unge mennesker som jeg, der er opdagelsesrejsende. Vi har nu ikke flere ukendte 

landeområder, mennesker eller sprog at opdage. Nu er det vores viden, detaljerne der skal uddybes, opdages. 

Uanset om du blot går ud af din dør og møder naboen eller rejser til et af Jordens spændende lande, er der 

meget at lære.  

!
Sprogligt har jeg lært meget. Til hverdag kan jeg nu 

kommunikere på kinesisk. Aprils kinesisk eksamen kom jeg 

godt igennem med 294/300 point! Som det kinesiske 

forfremmes, således forfremmes også min forståelse for 

kulturen. En stor del af kulturen kommer netop af sproget. 

Mange kinesiske ordsprog og daglige vendninger forklarer 

kultureren som den ikke kunne forklares på andre sprog. 

Den kinesiske kultur er meget gammel og kan syntes svær at 

forstå, da den efterhånden er blevet blandet så godt og 

grundigt sammen med den mere moderne kultur.  

!
Kina er et meget udviklet land, og det bliver det også nødt 

til at være, når landet skal rumme så mange mennesker. Lige 

meget hvor jeg kigger hen, er der byggepladser, og en dag i byen er ikke til at komme hjem uden hovedpine, 

sorte næsebor og hoste. Kina har stor indflydelse på resten af verdenen, og har derfor også et stort ansvar. 

Men vi må forstå hvilke problemstillinger de står overfor, som vi i lille Danmark overhovedet ikke kan 

sammeligne med. Ser I, alle de nybyggede bygninger står tomme, der er ikke brug for dem. Så hvorfor ikke 

Jeg gav min kære kinesiske værtsfamilie 

lidt delikat salt lakrids at smage - 

importeret fra Danmark selvfølgelig. En 

ting jeg bare ikke kan leve uden, men 

som deres øjne tydeligvis aldrig nogen 

sinde set! Det var vidst ikke ligefrem 

nogle glædelig overraskelse for dem at 

smage, men et godt grin blev det da til.



stoppe med at bygge, når det er skadeligt for vores miljø og sundhed? Utalligt mange mennesker ville miste 

deres job, firmaer gå konkurs og hele Kina vælte, hvis de stoppede med bygge, så vel som hvis de stoppede 

med at vaske biler med sæbe og svamp, og lukkede skraldsorteringsstationerne. Godt nok er Kina blevet 

moderne, men hvis man begyndte at gøre alting så let og simpelt, som vi gør det i Europa, ville 

problemstillingerne i Kina blive værre end de allerede er nu. 

!
Som jeg om Kinesere og Kina havde mange 

stereotype opfattelser, finder jeg at de dog også 

mig og min nationalitet har stereotype opfattelser. 

Som Europæisk gæst i Kina, forventes det at jeg er 

hvid, rig og klog. Jeg skulle mindst kunne tale 3 

sprog og være villig til at stå model til adskillige 

billeder. At være udlænding er nemlig noget 

ganske specielt her hvor jeg bor, og har derfor gjort 

det til en alt for stor udfordring at blive betragtet 

som kineser, eller bare som et normalt menneske 

for den sags skyld. At få venner, den slags rigtig 

venner som man deler hemmeligheder med, har af samme årsag ikke være let. Det er dog lykkedes mig, efter 

at få overbevist adskillige kinesere om at jeg ligner dem på mange måder, og at blive venner var et af mine 

største ønsker for dette år. En stor udvikling er sket, for mig, og for dem. Faktisk var jeg så heldig at en af 

mine bedste venner for nylig i skolens talentshow dedikerede en sang til mig; “好久不见” (Long Time, No 

See). Så grænser er der blevet flyttet. 

!
Tiden flyver afsted, og lige som jeg har 

fundet mig en rede her i Kina, er det blevet 

tid til at pakke kufferten og vende snuden 

hjemad. Dagene blevet kortere, men jeg 

tænker tit på hjem. De sidste 30 dages til vil 

jeg dog ikke bruge på vemod og andre 

stupide sager, de skal bruges fornuftigt på 

at for de sidste oplevelser med. For hjem vil 

altid være der og vente på min hjemkost, 

det ville disse oplevelser ikke. I sidste ende har jeg fortrudt alle de chancer jeg ikke tog, alle de oplevelser jeg 

ikke tog imod. Disse oplevelser er nogle jeg kun har denne ene heldige chance for at opleve. Tak, for en 

fantastisk verden med fantastiske mennesker og oplevelser!

Min lillebror bad mig på kinesisk om at vaske mit 
sengetøj, “被⼦子“ udtales “beizi”. Men som vi stod i 
køkkenet begyndte jeg forvirret at vaske min kop, 
“杯⼦子” udtales også “beizi”, men med en anden tone.  
-På kinesisk er der 5 forskellige toner ordene kan 
udtales med, og derfor få forskellige betydninger.


