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Afgang 

Hjertet slår. Lungerne mangler luft. Jeg har fået sat mig i DSB's regionalsæde. Har jeg husket det 
hele. Passet. Hvor er passet? Hjertet og lungerne reagerer. Eftersøgningen i rygsækkens utallige 
lommer giver bonus. En lettelse breder sig mens dørene lukkes til den karakteristiske bip… lyd og 
toget sættes i gang. Jeg vinker farvel til familien, der langsomt efterlades på den oplyste station.  

Dermed er starten gået på endnu en rejse rundt i verden. En verden der stigende grad åbner sig, 
hvilket sætter det eksisterende danske samfund på en prøve. Globalisering er blevet et slags 
samlebegreb, der rummer det ambivalente forhold danskerne har til omverdenen. På ene side 
opfattelsen af omverdenen som en trussel, der vil ødelægge det eksisterende samfund og på den 
anden side som en mulighed for at udvikle os selv og vores samfund. For vi unge rygsækrejsende er 
omverdenen i først omgang en mulighed for at besøge fjerne egne og se vores eget samfund i 
perspektiv.   

Denne sommer skal dog bruges til et traditionelt interrail rundt i Europa. Selvom hjertet og lungerne 
har prøvet det før, findes spændingen og forventningen stadig. Efter gymnasiet har jeg brugt meget 
af min tid og mine sparepenge på at rejse rundt. Danskernes forhold til omverdenen bliver dog ikke 
mindre kompliceret af, at horisonten begrænses til Europa. Snarere tværtimod. Vi vil både være en 
del af det og samtidig være os selv. I den kommende måned skal jeg være en del af det.  

Jeg kommer til at tænke på min bedstefar, der blev født i slutningen af det nettende århundrede. 
Hans liv gik med at skaffe mad til familien ved at pløje, harve og høste et beskedent stykke 
nordjysk muldjord, Fjemb hede. Han havde kun krydset Limfjorden en enkelt gang i livet og havde 
aldrig været uden for Danmarks grænser. Når hans otte knægte kom med vilde ideer og luftige 
dagdrømme, blev de hurtigt sat på plads. "Det ville være ligeså umuligt, som at bygge en tunnel 
under Limfjorden".  

En halvtime senere flyver toget næsten ubemærket hen over Limfjorden, mens bilerne ubesværet 
kører under vandet. På kun 50 år er det umulige sket. Henkastet prøver jeg at få et glimt af vandet, 
men det kraftige lys i toget og mørket udenfor gør det umuligt. Det eneste, man kan se, er sit eget 
spejlbillede. Jeg kender mine ansigtstræk, men duggen på ruden slører billedet. Ansigtet og 
rygsækken kunne egentlig tilhøre en hvilken som helst ung mand i starten af tyverne. 

Lidt sørgmodigt må jeg erkende, at det unikke er forsvundet. Det er ikke som i gamle dage, hvor 
rejseaktivitet var begrænset til den velstillede overklasse. At rejse er blevet et massefænomen. I 
løbet af et enkelt år tager omkring trefjerdedele af den danske befolkning af sted på én eller flere 
rejser. Med en skønnet omsætning på ca. 20.000 milliarder kroner om året er turismen blevet ét af 
verdens største erhverv, om ikke det største. Massefænomenet startede i 1960'erne med 
charterturismen, men har siden antaget en række forskellige former. Rygsækrejsen er blevet den 
foretrukne rejseform for min generation. En tur rundt om jorden er nærmest blevet en naturlig 
forlængelse af enhver ungdomsuddannelse i den velstillede del af verden. Vi rejser mere og længere 
end den øvrige befolkning. Tre rygsækrejsende står allerede klar, mens toget ruller ind på den næste 
oplyste perron. 

Da vi kører ud af stationen vender spejlbilledet langsomt tilbage. Spørgsmålene begynder at melde 
sig. Hvorfor drager en stor del af min generation ud på disse dyre, lange og ubehagelige rejser? 
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Hvad skubber os væk fra det behagelig liv i vores daglige verden? Hvad er det, som tiltrækker os 
ude i den store verden?  

Jeg er kun en lille prik på et regionalsæde, men slået sammen med de tusindvis af andre 
rygsækrejsende begynder det at ligne noget. Dermed kan man stille flere spørgsmål. Hvilke spor 
afsætter vi i verden? Er vi et gode eller en trussel? Hvorledes påvirker rygsækrejser tusinder og atter 
tusinder af unge mennesker. Hvilket spor har verden sat i lille Christian, Lise og Søren? Er vi blevet 
bedre mennesker, når vi vender hjem, eller har vi bare fået AIDS? Og frem for alt. Får en 
generation af rygsækrejsende et mere afklaret forhold til omverdenen og giver det håb om en bedre 
verden?  

I løbet af de sidste år har disse spørgsmål hobet sig op. I de følgende kapitler forsøger jeg at komme 
med nogle svar. Mine egne erfaringer og andre menneskers tanker er blandet godt og grundigt 
sammen. De to inspirationskilder kan ikke holdes adskilt. Jeg er en del af verden, og verden er en 
del af mig. Indtil videre lukkes verden ude med et tyndt rullegardin i det tyske nattog. Vi glider ind i 
mørket. 

  

Jagten på det autentiske 

Trøjen er våd og lugter af sved. Efter at have krydset Adriaterhavet på et koldt og blæsende 
skibsdæk har den ubarmhjertige sol hilst os velkommen til Peloppones. Den gamle togvogn er 
propfyldt med rygsækrejsende, der sidder ubehageligt sammenkrøbet på de alt for små græske 
togsæder. Toget koger. Igen trænger spørgsmålene sig på. Hvorfor sidder vi egentlig her?  

Vi synes alle, at vi har vores egne grunde. Men hvorfor har så mange fundet på at gøre det samme? 
De ubehagelige omgivelser og den sammenpressede mængde af rygsækrejsende kræver ligesom en 
forklaring. Der må være en fællesnævner, selvom guidebøgerne bliver læst på mange forskellige 
sprog. 

Den mest umiddelbare forklaring på vores rejseaktivitet er, at vi alle har de økonomiske muligheder 
for at rejse rundt i verden. En rygsækrejse var simpelthen økonomisk umulig for min bedstefar. Han 
kunne lige skaffe føde og bolig til familien. Den økonomiske vækst i efterkrigstiden har imidlertid 
genereret en så voldsom økonomisk velstand i den nordlige del af verden, at vores største 
bekymring efterhånden er, hvorledes pengene skal bruges. Den teknologiske udvikling, 
tvillingbroderen til den økonomiske vækst, spiller selvfølgelig også en rolle. Min bedstefars 
hestevogn havde jo en noget begrænset radius, hvis man skulle nå hjem til aftenmalkningen. Det var 
én af min fars helt store oplevelser, da han som 7 årig for første gang prøvede en bil. Han må have 
haft samme følelse, som jeg havde, da jeg som 7 årig lettede fra jorden i et charterfly. Den 
teknologiske udvikling har åbnet verden. Men den økonomiske og teknologiske udvikling kan ikke 
være hele forklaringen. Hvorfor har vi lige præcist fundet på at lægge de overflødige penge hos 
rejsebureauerne? 

Måske er den økonomiske velstand også medvirkende til, at vi vælger rygsækrejserne. Vi er nemlig 
blevet så rige, at for min generation giver bil, hus og båd ikke længere status. I modsætning til vores 
forældre er vi ikke synderligt stolte af at have genereret velstand. For de fleste af os har penge været 
en selvfølge. Til gengæld giver rygsækrejser social status. Vi sender mest af alt postkortene hjem 
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for vores egen skyld. I lange kedelige helaftensforestillinger fremviser vi billeder for familie og 
venner, der føler sig tvangsindlagte til at simulere interesse. Men hvad er det egentlig, som giver 
status ved disse rejser? Det er jo ikke længere for at vise, at man har råd til det. Hvorfor giver det 
lige præcis status at rende rundt med en tung og ubehagelig sæk på ryggen? 

Jeg prøvede at lufte problemstillingen for mig ildelugtende hollandske sidekammerat, men han 
havde ikke umiddelbart noget svar. Lidt surt tog af sin minidisk på. Sociologerne vel mene, at den 
videre forklaring skal findes i en generel samfundsudvikling, der har løsrevet eller frigjort (alt efter 
temperament) det enkelte individ fra tidligere tiders snævre og faste livsrammer. Først og fremmest 
er løsrivelsen fra tradition af stor betydning. I hundredvis af år blev smedens søn smed og bondens 
søn bonde. Min bedstefar skulle formentlig omkring 1000 år tilbage i tiden for at finde et 
familiemedlem, der ikke havde samme beskæftigelse som sig selv. Man havde sin plads i verden. 
Men den økonomiske udvikling har brudt denne indbyggede logik. Min mor og fra blev ikke 
bønder, og jeg bliver hverken skolelærer eller bankmand. Tilmed har udviklingen skabt et langt 
mellemrum mellem barndom og voksenverdenen, der bruges til uddannelse og rygsækrejser. Efter 
konfirmationen startede min bedstefar voksentilværelsen på en bondegård, hvorimod jeg startede 
min ungdom - en mærkelig overgangsfase totalt blottet for holdepunkter. I ungdommen bliver det 
for alvor klart, at der ikke på forhånd er nogen given plads eller identitet til os. Derfor er det absolut 
ikke indlysende for min generation, hvem vi er, hvad vi skal og hvad vi vil. Det er svært at finde et 
holdepunkt. Et sted at starte. En mening med livet. Med andre ord bliver vi nødsaget til selv at 
skabe vores egen identitet. Vi bliver vores eget projekt.  

Rygsækrejsen er blot én blandt mange måder at udforme sit livsprojekt på. Men formen har fået 
enorm succes. Jeg tror det skyldes forventningen om endelig at finde nogle stabile holdepunkter. At 
komme tættere på det rigtige liv. Det offentlige uddannelsessystem giver ligefrem point for en 
sådan "modning", når man skal ind på de videregående uddannelser. Langt de fleste rygsækrejser 
går derfor til den tredje verden, hvor traditionerne stadig spiller en afgørende rolle. Vi søger derud, 
hvor mennesker lever i forhold til noget. Hvor verden endnu ikke er blevet meningsløs, og hvor 
identiteten har et fundament. Vi rejser tilbage til traditionerne. 

Vi rejser også tilbage til naturen. Min bedstefar måtte gå i seng, når solen gik ned, og spise tomater i 
august. Moderne bymiljø har dog fjernet naturens tidligere faste rammer. Vi har lys døgnet rundt, 
og varmetermostater sørger for konstant temperatur. Vi hverken sveder eller fryser. 
Forrådskammeret i Super Brugsen er altid fyldt - sult og tørst har min generation aldrig oplevet. Det 
er karakteristisk, at vi på vores rygsækrejser forsøger at genopdage disse oplevelser. Trekkingture er 
den samlende betegnelse for rejsen tilbage til naturen. Det kan f.eks. være en trekkingtur i 
Himalayabjergne, hvor de store stenkolosser er et holdepunkt, man kan forstå. Bjerget ligger, hvor 
det ligger. En kanotur i Sverige kan også være vejen tilbage til naturen. Det væsentlige er, at vi vil 
prøve at være trætte, sultne og afhængige af naturen.  

For min bedstefar var sult noget, man virkelig frygtede. Derfor takkede man naturligvis Gud for det 
daglige brød. Min væsentligste bekymring har derimod været at sortere mellem bunkerne af mad. 
Det er faktisk et stort arbejde at finde ud af, hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide. I den 
moderne velfærdsstat er vi siden fødslen blevet pakket ind i vat. Blev vi syge kom lægen. Blev vi 
sultne kom socialrådgiveren. Fødslen og døden oplever vi heller ikke. De indtræder normalt bag 
lukkede døre på plejehjem og hospitaler. Vi tager også ud for at genopdage disse oplevelser. 
Velfærdsdukkerne vil opleve noget farligt. Risikoen og fattigdommen i den tredje verden giver os 
en oplevelse af livet før velfærdsstaten. Hvis det ikke er ophidsende nok kan rejsen kombineres med 
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ekstremsporten, f.eks.bungy-jump, riverrafting, isklatring, paragliding. Det har i øvrigt den fordel, 
at aktiviteterne kan praktiseres i velstående lande, hvis man er lidt træt af besværlighederne i den 
tredje verden. En unik mulighed for genopdage, at liv og død har betydning. Selv i et I-land. 

Rygsækrejsen er også et forsøg på at opleve, at penge faktisk betyder noget. Derfor kalder vi os selv 
for budgetrejsende. Vi sørger for at gøre rejsen så lang, at vi virkelig skal klemme balderne sammen 
for at få noget at spise på den sidste del af turen. Nogle af os arrangerer endda så stramt et budget, 
at vi bliver nødsaget til at arbejde undervejs. Vi vil opleve min bedstefars oplevelse af, at man 
simpelthen er nødsaget til arbejde for at klare dagen og vejen. Dog med den forskel, at min 
bedstefar ikke havde indsyede rejsechecks i underbukserne til nødsituationer.  

Pointen er, at vores rygsækrejser i meget høj grad handler om at skabe identitet i en traditionsløs, 
naturløs og oplevelsesløs verden. Med andre ord søger vi nogle faste holdepunkter, der kan bygges 
videre på. Derfor er det centrale kriterium for rygsækrejsens kvalitet autenticitet. Det, vi oplever, 
skal være autentisk.  

Når vi tager tilbage til traditionerne, vil vi ikke spises af med et turistshow, hvor lokalbefolkningen 
udfører ritualer på kommando. Vi vil derud, hvor ritualerne er autentiske. Hvor traditioner virkelig 
betyder noget for dem, der udfører dem. Ét af mine bedste rejseminder stammer fra en buddhistisk 
begravelse, som jeg helt tilfældigt kom forbi. Den åbne afbrænding af liget og den sørgende familie 
var garanter for autenticiteten. 

Når vi tager tilbage til naturen, skal det også være helt tilbage. Vi gider ikke se botaniske og 
zoologiske haver. Et godt eksempel er Safariturene i det sydlige Afrika. Tusindvis af 
rygsækrejsende betaler temmelig mange penge for i tropisk hede at køre kilomenter efter kilometer i 
gamle udrangerede jeeps på humpede jordveje. De fleste af os ser ikke andet end støvet fra et par 
flygtende dyr eller en prik i horisonten. Hjemme i dagligstuen kunne vi under langt behageligere og 
billigere forhold se langt mere. En fødende gepard, kampen mellem to næsehorn eller måske en 
løve på jagt efter antiloper. End ikke store risiko for overfald og røveri kan holde os fra Afrikas 
beskidte jordveje.  

På samme måde vil vi genopleve livet og døden tæt på. Vi vil ikke se fattigdommen ud fra vinduet i 
hotelværelset. Målet er at leve sammen med de fattige i slummet. Samme logik følger 
ekstremaktiviteterne. Bungy-jumpene skal være højere og højere (kan i øjeblikket tages fra 
helikopter i New Zealand) og klatringen skal være farligere og farligere. De såkaldte friklattere 
dropper helt sikkerhedslinen. Døden skal være tæt på, og pengene skal kun lige kunne slå til. I alle 
tilfælde handler det om, at vi jagter det autentiske for at finde en modvægt til ubarmhjertige den 
frihed. Eller måske flygter vi bare fra os selv. 
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 Rygsækken som livsstil 

Den overfyldte togvogn på Peloponnes koger stadig. Sidemandens svedlugt rammer min næsebor. 
Jo, den er go' nok, det er rigtig svedlugt. Ikke noget med Axe eller Nivea. Han er en af os. Men 
hvem er vi egentlig? Selvom vi opfatter os selv som individuelle autenticitetsjægere, går 
rygsækrejsen uvilkårligt hen og bliver en livsstil. Vores erklærede mål er at omgås den autentiske 
lokalbefolkning, men normalt ender det med, at vi mest af alt omgås hinanden. Vi danner vores 
egne værdier, normer og kultur. Hvad kan unge mennesker fra så mange forskellige lande have 
tilfælles?  

Vi er først og fremmest enige om, hvem vi ikke har noget tilfælles med. Vi hader charterturismen. 
Vores alle sammens skræmmebillede er den halvfede tysker på Spaniens sydkyst. Charterturisterne 
murer sig inde i små lukkede samfund, hvor de kun omgås de andre halvfede landsmænd. Under 
hele ferien kan de tale deres eget sprog, og charterhotellets restaurant kan normalt klare frikadeller 
og kartofler. Vover charterturisterne sig væk fra swimmingpoolen, har de altid en guide med. Fra 
busser med aircondition kan de gennem de tonede ruder se et glimt af lokalbefolkningen, der én 
aften i ugen bliver indkaldt for at lave et show. I vores øjne er denne rejseform blottet for 
autenticitet. De oplever ikke noget virkeligt. Det handler for alt i verden om ikke at ligne disse 
turister.  

Vi er også enige om, at de finkulturelle turister rejser på den forkerte måde. Disse turister er ofte 
velstillede ægtepar, der tager ud for at se kulturelle begivenheder i storbyerne. Paris er et yndet mål. 
De skal se Louvre, Notre-Dame, Sacré-Coeur osv. Her kan de også få lov at blære sig med deres 
franskkundskaber. De drikker gode rødvine, bor på fine hoteller og går i Operaen. I vores øjne er 
der tale om en snobbet dyrkelse af eliternes projekter. Rejsen er et kulturelt statussymbol, der vises 
frem til venner og bekendte. De får oplevelserne serveret i stedet for at søge dem selv. De oplever 
ikke det autentiske, men bliver fodret med udstillede fænomener, der har fået defineret en værdi i 
forhold til finkulturelle normer. Denne rejseform tager vi også afstand fra. Tit er vi mere irriterede 
på de finkulturelle turister end på charterturisterne. Den blege halvfede charterturist har nemlig 
ingen forhåbning om at opleve noget nyt. Han vil bare slappe af med sol, sex og sprut. De 
finkulturelle mener derimod selv, at de oplever noget værdifuldt og autentisk. Det støder os. Vi 
rygsækrejsende har jo patent på det autentiske. 

Men ét er at definere sig selv ved at tage afstand fra andre. Det bliver straks sværere når man skal 
forklare, hvem vi egentlig selv er. Et par timers observation i en græsk togvogn er et udmærket sted 
at begynde. 

Første og fremmest får man øje på, at vi stort set ligner hinanden. Vi slæber alle sammen rundt på 
en stor rygsæk, hvilket er et vigtigt omdrejningspunkt for livsstilen. På fødderne har vi store 
vandrestøvler eller de obligatoriske trekkingsandaler. Specielt sandalerne er et vigtigt kendemærke. 
De skal have det rigtige trekkingdesign med velcrolukning. Almindelige lædersandaler med et 
metalspænde dur ikke. Kondisko er helt bandlyst. På armen har vi typisk et dykkerur. Mit eget kan 
klare at komme 100 meter under havets overflade. Denne beklædning skal symbolisere, at vi er på 
jagt efter det autentiske. Den tykke sål skal sørge for, at vi kan gå, hvor ingen anden har gået. Og 
dykkeruret skal sikre, at vi kan komme helt derned, hvor vores trommehinder uvilkårligt vil 
sprænges.  
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Spænder og bælter hænger som guirlander ned fra de græske hattehylder, der er blevet konstrueret 
før de rygsækrejsendes tid. Det er faktisk noget af en udstyrssamling, vi har fået presset sammen i 
toget. Alt sammen købt i friluftsbutikker, der skyder op som paddehatte i vores hjemlande. 
Grundlaget er den kraftige udbredelse af livsstilen i de vestlige lande. Det er ikke usædvanligt, at 
førstegangsrejsende køber for 15.000 kr. i udstyr. Industrien har udviklet nye vandtætte materialer, 
der samtidigt tillader os at ånde. Goretex, Sympatex, Hellytex osv. Vi vil have Goretex støvler, 
selvom vi ved, at de bliver utætte i løbet af kort tid. Min svedlugtende sidemand præsenterer mig 
endda for sokker med indbygget "intercool". Alt sammen handler det om at symbolisere, at vi kan 
komme helt derud, hvor den autentiske verden begynder.  

Vi har også vores egen kropsudsmykning. Læderhalskæder med perler og fingerringe af metal er 
yndet hos begge køn. Der er altid tale om billige genstande af dårlig kvalitet, men det gør ikke så 
meget. Vores tatoveringer er også blevet lavet under meget dårlige hygiejne. Det gør heller ikke 
noget, hvis bare de er autentiske. En fedtet lædersnor fra en lokal arbejdsmand er guld for en 
rygsækrejsende.  

Vi spiser og bor også anderledes end andre rejsende. Vi prøver at leve på den autentiske 
lokalbefolknings vilkår. Maden får vi fra lokale spisesteder og gadesælgere. På grund af dårlig 
hygiejne er vi næsten garanteret maveinfektioner. Det tager vi gerne med, hvis bare man har 
undgået at spise på dyre turistrestauranter. Efter et stykke tid fristes de fleste dog til toast, burgers 
og pommes frites. Det accepteres normalt af de andre rygsækrejsende, hvis bare ikke man har 
indtaget måltidet hos McDonalds. Én af vores værste fjender. En multinational koncern, der 
forsøger at udslette alt det autentiske, som vi er kommet for at besøge. At undgå "McDonalds-
slangen" i paradiset er én af de store prøvelser for en rygsækrejsende. 

Observationen i den overfyldte togvogn afslører hurtigt disse ydre tegn i vores livsstil, men hvordan 
ser vi ud inde i hovederne. Afspejler de ensartede ydre hylstre, at vi også tænker ens? Jeg tror svaret 
er ja.  

Helt grundlæggende forstår vi verden som opdelt i to niveauer. Det tilsyneladende og overfladiske i 
forhold til det virkelige og autentiske. Vi mener, at turistshows for charterturisterne kun er 
afspejlinger af rigtige autentiske traditioner. Ligeledes er de finkulturelle monumenter blot 
mishandling af autentisk kultur. Vi tror, at udenfor velfærdsstatens liv findes et autentisk liv, og 
bagved vores overfladiske parforhold findes en ægte kærlighed. Måske har de vesteuropæiske 
uddannelsesinstitutioner virkelig haft held til at banke den græske tænkning fast i vores hoveder. En 
ideverden og en fænomenverden. I en mørk aften med spejlbilledet i togvinduet kunne man komme 
til at tvivle på denne opdeling af verden, men indtil videre bager den græske sol udenfor 
togvinduerne.  
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De farlige støvler 

Det krystalblå Middelhav skylder endelig ind over mine fødder. Efter den svedige tur over 
Peloponnes har jeg nået en af de mange badestrande på Grækenlands kyst. De første par timer går 
med at drikke kolde cokes og se på letpåklædte damer. Ikke så dårligt i forhold til den overfyldte 
togvogn. Men da min egen kropstemperatur er faldet, går det op for mig, at jeg befinder mig i 
fjendens lejr. Mekkaet for charterturister. 

Jeg tager øjnene fra damerne og kigger med kritisk blik udover stranden. Den er fyldt med turister 
og coladåser. Hele området bag stranden er tapetseret med grimme betonhoteller, der ligger hulter 
til bulter. Det ligner en stor dynge legoklodser, der er kastet ud fra et af de utallige charterfly, der 
jævnligt lander lidt længere inde i landet. Jeg bliver bekræftet i teorien om, at vores charterfjender 
har ødelagt hele Middelhavskysten. Det hele startede i Spanien, hvor jeg efter mit livs første flytur 
landede i Costa del Sol. I de forgangne 16 år er Costa del Sol blevet så ødelagt, at end ikke 
charterturisterne kommer der mere. Endvidere har charterepidemien i det samme tidsrum spredt sig 
til resten af Middelhavet. Tyrkiets sydkyst er det seneste offer. Det krystalblå vand er i 
virkeligheden en stor flot gyldetank. Man regner med, at 90% af det udledte vand ikke bliver renset, 
hvilket giver kraft til store algeforekomster, der kvæler det øvrige liv. Mange mennesker får endda 
mave og tarm problemer af at opholde sig i vandet.  

Jeg trækker fødderne op af vandet. Charterturisterne er en flok svin, hvis dyriske lyster ødelægger 
alt de kommer i nærheden af. Bare se på de sårbare skildpaddeæg, der systematisk bliver knust af de 
store onde charterfødder. Den rygsækrejsende bliver styrket i troen. Vi er ikke som dem. Vi er et 
fredsommeligt folkefærd, der bare falder ind i lokalsamfundenes naturlige rytme. Vi skal ikke have 
swimmingpools og store betonhoteller. Vi veluddannede rygsækrejsende bekender os til 
affaldssortering og økomælk. Det er i hvert tilfælde vores billede af os selv. Men hvordan ser der 
egentlig ud de steder, vi besøger? 

For nogle år siden var jeg på vej til en lille ø udfor Thailands østkyst. Guidebogen "Lonely Planet" 
anbefalede øen, der skulle have undgået turismen pga. den afsides beliggenhed. Jeg måtte tilbringe 
en helt nat på en lille ombygget fiskekutter for at nå ud til øen. Måske fandt jeg endelig noget 
autentisk, hvilket jo var hele ideen med de store vandrestøvler (der for øvrigt er ret ubehagelige i 
tropisk klima). Næste morgen nåede vi øen. Vi blev mødt af en hob af solbrændte europæere, der 
introducerede os til deres overnatningssteder og dykkerkurser. Jeg ledte forgæves efter en lokal. 
Strandene var fyldt med tomme plastikflasker og coladåser. Det lignede en losseplads. De 
nærliggende koralrev var allerede blevet ødelagt af de mange dykkere. Derfor konkurrerede 
dykkerskolerne nu indbyrdes om, hvem der kunne tilbyde de mest uberørte koralrev. Derfor måtte 
vi sejle et godt stykke væk fra øen inden, vi kunne dykke ned til et koralrev med liv. Måske kunne 
det noget autentisk findes under havets overflade.  

Min "Lonely Planet" var kun to år gammel. En anbefaling om et autentisk sted kunne åbenbart 
skabe denne losseplads på to år. Problemet er, at vi alle sammen har denne samme guidebog. Jeg 
skulle nok have købt den nyeste udgave. Så kunne jeg være et skridt foran de andre. Nu måtte jeg se 
i øjnene, at jeg faktisk ikke var "lonely" på denne "planet".  

Thailand var netop et af de første lande, der for alvor oplevede rygsækrejsende i Sydøstasien. 
Derfor er landet et godt eksempel på de spor vi rygsækrejsende i løbet af 10 til 20 år efterlader. Den 
indbyggede logik i rygsækrejsen, at vi alle sammen forsøger at komme et skridt længere ud end 
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vores forgængere, har bevirket, at stort set alle Thailands øer i dag er invaderet, og koralrevene er 
ødelagte. Grænsen er nået i Thailand. Vi kan ikke komme længere ud. Derfor giver Thailand ikke 
længere prestige blandt rygsækrejsende, og jagten går ind på nye jomfruelige områder. Til gengæld 
banede vi vejen for charterturismen, der i takt med faldende flypriser har set potentialet i Thailand. 
Vi står pludselig i ledtog med vores fjender. Flere af de store øer er allerede invaderet. Det vi ikke 
selv nåede at udplyndre, skal charterturisterne nok tage sig af. 

Vores spor kan også tydeligt ses i Nepal, der er et fast indslag på de fleste af vores jordomrejser. Vi 
kommer først og fremmest for at deltage i trekkingture i Himalayabjergene, hvor de fantastiske 
stier, sneleoparder og de vilde orkideer drager. I ét af trekkingområderne kommer vi ca. 40 tusinde 
rygsækrejsende i løbet af nogle få måneder. Med "Lonely planet" i hånden sætter vi vores tydelige 
spor i området. De små sovesteder har nemlig ikke ordentlige toiletter og ingen steder at gøre af 
vores øvrige affald. Man behøver næsten ikke kort og kompas for at finde vej. Man kan bare se efter 
toiletpapir, vanddunke og coladåser. Et andet problem er, at de lokale rododendronskove bliver 
fældet for at skaffe varme og varmt vand til os. Det anslås, at der på den konto fældes ca. 400.000 
hektar skov om året i Nepal. 

Problemet er generelt, at vi ofte besøger fattige lande, der slet ikke er gearet til masseturisme. Det 
ligger i selve vores rejsestil, at vi vil derud, hvor turistfaciliteterne ikke findes. Vi vil ud, hvor 
græsset ikke er betrådt. Desværre ender det med, at vi træder græsset ned og baner vejen for yderlig 
masseturisme. Måske er vi endda farligere end charterturisterne og kulturturisterne. Charterturismen 
holder sig inden for nogle lukkede områder og kulturturismen holder sig primært til storbyerne. 
Disse turisters krav til komfort bevirker, at der er rimeligt ordnede renovationsordninger og 
udbygget infrastruktur. Det kræver vi ikke, og vi bevæger os ud i hver en afkrog. Vores 
vandrestøvler er en global miljøtrussel. Altid på jagt efter nye områder. Ingen ved, hvor de rammer 
næste gang. 

Derfor er nogle af værtslandene begyndt at tage deres forholdsregler. I Nepal er man begyndt at 
etablere ordnede toilet- og renovationsforhold. Ejerne af overnatningsstederne bliver sendt på kurser 
i madlavning, rengøring, affaldsordninger og brændselbesparende foranstaltninger. De lærer også, 
hvordan de ved at producere souvenirs kan få nogle ekstraindtægter fra de nærige rygsækrejsende. I 
Thailand etableres naturparker, hvor turisterne kan blive vist rundt. Men dermed falder værdien for 
os rygsækrejsende. Vi vil ikke sove i et souvenirs sælgende turistkontor. Derfor er jagten gået ind 
på nye jomfruelige steder. Alternativet til Nepal er allerede fundet. Tibet og Butan står for tur. Indtil 
videre må jeg klare mig med Grækenlands overfyldte kyst. 

  

Den hungrende sjæl 

Jeg flygter op i det lille telt, da jeg ikke længere kan holde ud, at ligge nede mellem 
charterfjenderne på stranden. Til toner fra en tysk kortbølgeradio lukker jeg langsomt øjnene for at 
huske på nogle gode autentiske rejseoplevelser. Men de kan desværre være lidt svære at finde. Jeg 
tager en slurk til fra dåsecolaen, hvilket minder mig om en lidt mislykket trekkingtur. Efter to dages 
sejllads i junglen slog vi lejr hos et stammefolk. En lille knægt kom og spurgte på engelsk, hvor 
mange Coca Colas vi skulle have.  
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Andre rygsækrejsende vil igen sige, at jeg skulle have købt den nyeste udgave af guidebogen. Men 
hvad havde det egentlig hjulpet. Selvom jeg blev den første, blev jeg ikke den sidste. Det er ofte de 
unge i disse minoritetskulturer, som lader sig inspirere af vi unge tilrejsende. Vores små gaver til 
børnene gør det hele endnu værre. Reaktionen hos den ældre del er ofte modsat. De bliver endnu 
mere lukkede overfor den truende omverden og stammens egen ungdom, som de ikke længere 
forstår. 

Problemet er selvfølgelig mindre i store kulturer, der ikke lader sig genere af en flok 
rygsækrejsende. Ikke desto mindre kan det være svært for os at komme ind til de autentiske 
kulturelle ritualer. Man ville nok hellere ikke selv være interesseret i at have en flok usoignerede 
unge med til ens egen juleaften i Danmark. De ritualer, vi får at se, kategoriserer vi ofte som shows, 
hvilket er noget, vi hader. Når vi ikke når ind til de autentiske ritualer, bliver alternativet ofte, at vi 
søger efter det autentiske kulturelle møde mellem to mennesker. De mest vidtløftige af os mener 
endda, at en sådan "ren" mellemfolkelig forståelse kan redde en smule af verdenen. 

Jeg tager endnu et slurk af colaen. Jeg mindes, hvordan jeg efter det lidt nedslående cola-trek 
fortsatte jagten på den autentiske natur i Kasmirregionen i det nordlige Indien. Himalayabjergene 
skulle opleves et sted, der endnu ikke havde fået den berømte toiletpapirmarkering fra Nepal. 
Advarslerne om borgerkrig i regionen var ikke nok til at aflyse jagten. Da det lille fly landene i 
Kasmir begyndte virkeligheden dog at melde sig. Nogle dage før var ni trekkingturister blevet 
kidnappet af de muslimske oprørsstyrker, og Indiens kommende uafhængighedsdag varslede kampe 
i regionen. Derfor måtte jeg indlogeres på én af de luksuøse husbåde, som den velstående engelske 
overklasse havde benyttet, før urolighederne startede i regionen. De store rum og den pompøse 
indretning passede mig selvfølgelig dårligt. Jeg havde også fået min egen indiske tjener, der dagligt 
serverede fire retter mad og masser af te i sølvkander. Men midt i dette luksuøse helvede øjnene jeg 
en chance for at møde noget autentisk. Da vi var de eneste to på båden, kunne jeg måske blive 
venner med tjeneren. Tjeneren forholdt sig dog altid på afstand og benyttede de høflighedsudtryk, 
han brugte overfor de tidligere overklasseturister. Han var tjener, og jeg var hersker. Et forhold, der 
ikke passede mig. 

Vi rygsækrejsende vil jo have et autentisk ligeværdigt kulturmøde. Meningen er at skabe et "rent 
forhold", dvs. et forhold, der udelukkende bygger på en gensidig vilje til at indgå i forholdet. 
Tjeneren skal ikke bare snakke pænt til mig, fordi han får penge for det, men også fordi han finder 
det interessant. Eller rettere fordi han finder mig interessant. Derfor begyndte jeg efter nogle dage at 
nedbryde distancen. Jeg indbød ham til hans egen te og tilbød at hjælpe med madlavningen. 
Tjeneren var dybt forvirret, men langsomt opfattede han, at det ulige forhold generede mig. Vi 
skulle være "rene" venner. Ydmygt lod han mig komme bag facaden, og vi begyndte at snakke på 
lige vilkår. Det viste sig, at han havde kone og tre børn, der levede i bjergene. Krigen havde ødelagt 
landbruget i bjergene, og familiens eksistens afhang af de penge, han kunne tjene ved at servicere 
turisterne hernede i hovedstaden, Srinagar . Desværre var turisterne også forsvundet i kølvandet på 
krigen. Endelig havde jeg fundet noget autentisk. Her var livet ikke bundet ind i velfærdsstatens 
kvælende sikkerhedsnet. Det hele endte med, at han nærmest med tårer i øjnene bad mig om penge 
til at forsørge familien. Jeg blev helt forvirret. Aldrig havde en voksen mand så indtrængende bedt 
mig om penge. Penge. Det ville jo ødelægge hele det ligeværdige forhold. Han ville blive mig 
skyldig. Skulle jeg afkorte min rejse pga. af ham? Var det ikke bare et trick til at få penge ud af 
turister? Havde det hele været løgn? Nej. Jeg sagde nej. Tjeneren blev langsomt tjener igen. 
Distancen genopstod, og han sagde høfligt farvel, da det lykkes mig at komme med en bus ud af 
Kasmir. 
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Under teltdugen i den hede græske eftermiddagssol flyver tankerne videre til en lignende oplevelse 
fra et pornokvarter i Jakarta. Jeg havde mødt en britisk fyr, der med stor vellyst viste mig rundt i 
alle pornogadens afkroge. I sagens natur er show ikke noget for en rygsækrejsende, og selv nogle øl 
kunne ikke kvæle fornemmelsen af det overfladiske og opstillede. Sidst på natten endte vi på en 
sexbar, der var ved at lukke. De unge piger dansede stadig oppe på podiet, mens de ældre 
udrangerede piger ryddede op i baren. Vi faldt i snak med et par af disse ældre piger. Jagten på det 
autentiske startede igen. Hvor kommer du fra? Hvordan er du endt her? Er du lykkelig? Hun fortalte 
mig hendes historie. Hun kom fra en fattig bondefamilie i det vestlige Indonesien. Tidligere havde 
hun været danser, men nu var hun blevet for gammel. Efter en lang samtale endte det med, at hun 
gav mig hendes værelsesnummer. Jeg kunne få det billigt. Igen brød min verden sammen. Det ville 
jo ødelægge det hele. Vores "rene" forhold skulle ikke ødelægges af penge og sex. Havde det hele 
været en løgn, der skulle få mit VISA kort i gang. Nej. Hun havde spildt en time på en 
rygsækrejsende. 

Episoderne viser, hvorledes vi jagter de autentiske kulturer og autentiske "rene" forhold til 
lokalbefolkningen. Dermed adskiller vi os igen fra charterturismen og den finkulturelle turisme. 
Charterturisten er kun optaget af afslapning og den finkulturelle turist er kun optaget af monumenter 
og operaer. Rygsækrejsende forsøger derimod at komme ned til de rigtige mennesker, og helst ind 
bag facaden. Med vores store vandrestøvler forsøger vi at vandre ind i de autentiske kroge af 
lokalbefolkningens sjæle. Vi forventer, at lokalbefolkningen stiller deres sjæle til rådighed. At 
komme bag facaden er dog ét af vores største problemer. Og hvis det endelig lykkes, giver det ofte 
problemer. Tjeneren i Kasmir er et godt eksempel. Han havde udleveret sig selv til mig og mente, at 
vi var blevet venner. Men vi forstod noget forskelligt ved venskab. For ham betød venskab, at man 
kunne bede vennen om økonomisk hjælp. For mig betød venskab derimod, at man netop ikke skulle 
blande ydre ting ind i et venskab. Derfor brød illusionen om det autentiske sammen. Den 
rygsækrejsende skyndte sig at pakke rygsækken - noget vi er gode til. Vi føler først succes når 
lokalbefolkningen åbner deres sjæl uden at kræve noget igen. Det autentiske kulturmøde endte i 
fiasko. Var det hele bare en løgn? Den græske sol går ned bag bjergene, og selv silhuetterne på 
teltdugen forsvinder i mørket.  

  

Nedturen 

Rygsækkene bliver løftet ud af bagagerummet. En værelsesejer fægter ud med armene og den 
manglende gadebelysning gør vores første bekendtskab med Bulgarien utrygt. Klappen smækker, 
og chaufføren kræver betaling. Hjernen kæmper med omregningen fra dollars til leva, men 
chaufføren griner hånligt af mit resultat. I øjenkrogen skaber taxameteret et holdepunkt. Han får de 
300 leva. Da hjernen igen får lidt luft, står det klart, at jeg er blevet alvorligt snydt. Den tunge 
rygsæk bider i skulderne, og nedturen starter.  

I det dunkle hotelværelse begynder jeg igen at tvivle på hele rejseprojektet. På et tidspunkt kan vi 
ikke længere skjule for os selv, at vi ikke fandt det, som vi drømte om. Selv de mest sejlivede 
trekkingture opfyldte ikke rigtig ideen om den autentiske natur. Den fremmede kultur tog ikke imod 
os med åbne arme, og det autentiske møde med lokalbefolkningen endte i frustration. Bare fordi vi 
ikke selv kan finde ud af at holde juleaften, bliver vi ikke automatisk indbudt til ritualer i andre 
kulturer. Jagten på det autentiske er mislykket. Måske lykkes det aldrig at se det autentiske græske 
lys, der skulle findes bagved fænomenerne. 
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Den rygsækrejsende må berolige sig selv. Måske skyldes det bare, at man ikke er kommet langt nok 
ud. Jagten kan fortsætte lidt endnu, men til sidst kommer man til at tvivle. Vi begynder at indse 
rygsækrejsens uløselige dilemma. Hvis der virkelig findes noget autentisk, er det kun et spørgsmål 
om tid, før vi i samarbejde med de nyeste udgaver af "Lonely planet" får det ødelagt. Det gælder 
både natur, kultur og mennesker. De dystre tanker og den tunge rygsæk tvinger selv den mest 
hårdnakkede rygsægrejsende i knæ.  

Næste dag vågner jeg op til et endnu større kaos, end det jeg flygtede fra. Over den bulgarske 
yoghurt spørger jeg mig selv, om der overhovedet findes noget autentisk? Noget græsk lys. Og 
endnu værre. Kan det uautentiske ikke var ligeså autentisk som det "rigtige" autentiske? Kan 
turistshowet ikke i ligeså høj grad være udtryk for den virkelige verden og denne verdens virkelige 
mennesker? De kasser, vi har sorteret vores oplevelser i, bryder sammen. Igen føler man sig ikke i 
stand til at forstå verden, føle sig hjemme i verden og binde sig til verden. Selvmodsigelserne og 
meningsløsheden hober sig op. Rygsækken gnaver sig ned i vores unge skuldre, og rejsen begynder 
for alvor at sætte spor i sjælen.  

  

Den flygtende ungdom 

Efter nedturen i Bulgarien ruller det bumlende tog ind i Bukarest, hvor vi allerede på perronen 
bliver mødt med sult og nød. Banegårdsbørnene flokkes omkring os, mens tiggerne mere 
ligegyldigt betragter vores ankomst. De ved godt, at man ikke kan presse en eneste dollars ud af en 
rygsækrejsende. Modsat situationen i Vesteuropa forsvinder nøden og sulten ikke ved at forlade 
banegården. Måske har vi endelig mødt noget autentisk nød og sult. Da jeg nogle dage senere skal 
videre til Budapest møder jeg en flok flygtende rygsækrejsende. De maser sig ind mod billetlugen 
og betaler gerne for dyre førsteklassesbilletter ud af landet (stik mod vores principper). De ser 
næsten ligeså desperate ud som banegårdsbørnene, der fordriver dagen med at sniffe maling fra små 
plastikposer. De vil væk fra dette forfærdelige land. En norsk pige vover endda at sige det, som de 
alle sammen tænker. De vil hjem. 

Den flygtende stemning er ikke ukendt for mig. Jeg havde haft den samme fornemmelse, da jeg 
kom ud af Kasmirregionen. De bristede illusioner om det autentiske og mødet med reel sult og nød 
driver mange af os hjem til vores nationalstat. Jeg vil skyde på, at over halvleden af alle 
hjemrejsebilleter bliver ændret til en tidligere dato. Køen var i hvert tilfælde lang hos Aeroflot, da 
jeg skulle have fremskudt min hjemrejse fra Indien. Men det er absolut ikke noget vi praler med, 
når vi kommer hjem. Den tidligere hjemrejsedato bliver nemt til den planlagte hjemrejsedato, når 
familie og venner skal slæbes gennem de endeløse fotoalbumer. Da flyet endelig satte 
landingshjulene i min nationalstat, åndede jeg lettet op. Paskontrolløren i lufthavnen smilede sådan 
rigtig dansk til mig. Lufthavnsbussen kom til tiden, og man behøvede ikke længere være konstant 
nervøs for tyveri. Det rød-hvide tog var pludselig blevet trygheden selv. Det er jo et stort monument 
for vores flag. Den brummende bip… lyd havde fået den stik modsatte betydning, end da jeg tog 
afsked fra Danmark. Den store massive rød-hvide dør lukkede beslutsomt verden ude. Endelig i 
sikkerhed.  

Den ligegyldighed overfor danskheden, som præger vores afgang fra Danmark, bliver ændret. 
Danmark og danskheden bliver vores redningsplanke. Vi føler os ligesom de slagne danske 
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soldater, der vendte hjem fra de utallige krige Danmark har tabt. Desillusioneret af krigens 
meningsløshed, trætte og sultne.  

De tabte krige betød, at det danske territorium blev voldsomt indskrænket. Man mistede de svensk-, 
norsk- og tysktalende befolkningsgrupper, som tidligere hørte under den danske kongemagt. Men 
hvad udad tabes, det skulle indad vindes. Nu måtte de resterende danskere holde sammen. 
Nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864 blev ligefrem gjort til et nationalt symbol. Det viste, hvordan 
et lille land kæmpede mod en stor og overlegen stormagt. Det er stort set det samme spor, 
rygsækrejsen sætter i os. Rejsen gør os til rigtige danskere. Et lille folkefærd med et kæmpe 
mindreværdskompleks. I mangel på "rigtige" holdepunkter tager vi til takke med danskheden. Efter 
den nedslående rejse ønsker vi bare at glide ind i det danske samfund.  

Vores rejse bekræfter nationalstatens opdeling af verden. Os indenfor og dem udenfor. Vores 
rejseoplevelser bliver fortalt i forhold til denne opdeling af verden. Vi fortæller om de ubehøvlede 
mandschauvinistiske muslimske mænd, der ikke vil lade unge vestlige piger i fred. Vi fortæller om 
de kriminelle taxachauffører, der ved enhver lejlighed forsøger at snyde alt og alle. Et andet oplagt 
emne er de uhumske køkkener og toiletforhold. I detaljer forklarer vi tilhørerne om rotter i køkkenet 
og kakerlakker på badeværelset. Det ligger underforstået i alle disse rejsefortællinger, at det hele er 
meget bedre i Danmark. Det minder meget om de historier, der i forbindelse med krige forsøger at 
gøre modstanderne umenneskelige. Samtidig fungerer disse rejsehistorier som en undskyldning 
overfor familie og venner. Da vi tog af sted satte vi spørgsmålstegn ved vores danske samfund og 
identitet, men nu vil vi gerne være en del af gruppen igen. Vores rejsefortællinger understreger gang 
på gang, at vi ikke fandt noget bedre end danskheden. Dermed bliver familie og venner styrket i 
troen, og vi bliver en del af fællesskabet. Godt vi kom hjem. Er vi tilgivet? 

  

Det flygtende samfund 

På vej mod Budapest sidder jeg i samme kupé som den flygtende norske pige og hendes danske 
kæreste. Mens vi passerer den rumænske grænse udstøder de et befriende suk, men de slapper nok 
ikke rigtig af, før de når Skandinavien. Det lyser ud af deres øjne, at for dem er verden blevet et 
stort og farligt sted. Mens Ungarns flade sletter drøner forbi togvinduet tænker jeg på, hvordan 
kæresteparret om 30 timer uden problemer vil glide ind i det flygtende danske samfund. 

Den første TV-avis vil bekræfte dem i deres verdensopfattelse. Ulykkerne og katastroferne fra andre 
lande vælter jo ind i vores danske stuer. Først når vi ender ved den danske vejrudsigt, kan vi igen 
slappe af. Danmark er et trygt og dejligt land med temperatursvingninger mellem 10 og 15 grader. 
Efter de lange rejser er vi ligesom de slagne soldater udmærket klar over, at Danmark er et lille og 
ubetydeligt land. Derfor handler det om at flygte fra den store verden ved at skabe indre 
sammenhold.  

Derfor skal man selvfølgelig også sørge for, at der ikke kommer flygtninge og indvandrere ind i 
Danmark. Vi skal beskytte os mod disse uhumske mennesker, der vil svine det hele til. At vi selv 
føler os berettigede til at trænge ind i alle mulige andre kulturer og deltage i deres hellige ritualer, 
glemmer man hurtigt. Kan vi ikke få visum til Kina eller Serbien føler vi os dybt krænket. Men den 
danske afvisning af krigsforfulgte mennesker rører ikke danskerne. Vi skal jo beskytte os. 
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Samtidig skal man også beskytte sig mod EU - det store stygge monster, der forsøger at kvæle lille 
Danmark. Man finder det helt indlysende, at beslutninger træffes bedre i Danmark. Her er 
menneskene jo rigtige demokrater. Europæisk politik er derimod en beskidt magtkamp, hvor 
korrupte udlændinge forsøger at udnytte alt og alle. Man kan jo umuligt vide, hvad der sker i den 
store kaotiske verden. Derfor samler det lille folk sig i store folkelige bevægelser. Nu må man stå 
sammen. Højskolesangbogen kommer frem fra reolerne. 

Da vi tog af sted følte vi, at velfærdsstaten tog livet fra os, mens sådan er det ikke længere. 
Trygheden bliver vigtigere end vores tidligere illusion om det autentiske liv. Endvidere er 
opbakningen bag velfærdsstaten blevet et symbol på det interne sammenhold mellem danskerne. 
Derfor skal flygtninge og indvandrere selvfølgelig også holdes udenfor dette nationale 
sammenholdssystem. Store dele af velfærdsdebatten har samme karakter som de sort-hvide 
rejsefortællinger. Vi ynder at fortælle, hvor grusomt andre sociale systemer er i forhold til det 
danske. Når vi kører rundt i Vesteuropa kan vi ikke umiddelbart få øje på de store forskelle, men vi 
tror fuldt og fast på, at det sociale barbari starter lige syd for den danske grænse. Derfor skal vi 
selvfølgelig heller ikke samarbejde for tæt med disse socialt uansvarlige naboer. Det danske 
sammenholdssystem må ikke sættes over styr i et europæisk samarbejde.  

Synet på charterturismen begynder også at ændre sig. I forhold til den deprimerende rygsækrejse er 
en uge med Spies jo en sikker succes. Min lyshårede norske sidekammerat skal nok til Tenerifa 
næste sommerferie. Hun vil formentlig også begynde at sende de nyudklækkede studenter et 
overbærende smil. Tag bare ud på rygsækrejse, men I skal nok komme hjem igen. I skal nok bliver 
klogere. Måske endda så meget klogere, at I kommer ind på kvote to på drømmestudiet. Når man 
kommer hjem, bliver man ikke bare tilgivet, men også belønnet.  

  

Den bedrageriske flugt 

Efter en lang og ubehagelig togtur ud af Rumænien nærmer vi os endelig Budapest. Mens vi ruller 
ind igennem forstæderne spørger den norske pige, hvorfor jeg ikke tager med hjem til 
Skandinavien. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal svare hende. Jeg er nået til den konklusion, at 
flugten hjem er bedragerisk. Men det skal nok opleves inden man tror på det. Mens betonvæggene 
med intetsigende ungarsk graffiti ruller tæt forbi vinduerne, husker jeg en eftermiddag foran 
fjernsynet, hvor jeg for alvor kom til at tvivle på danskheden.  

Kirkeklokkerne ringede, og lyden fik et ekstra hak op. Bryllupsdagen var kommet. Jeg sad ligesom 
alle andre rigtige danskere og svælgede en hel eftermiddagen i danskheden. Ligesom juleaften, hvor 
fedtet driver ned af mundvigene. Efter en times tid slog det mig, at den lille hvide prinsesse var en 
kineser. Og bagved sad den afdankede franske svigerfar, der efter et halvt liv i Danmark, aldrig har 
lært dansk. Igen begyndte tvivlen at gnave i bevidstheden. Hvordan kunne det her egentlig være en 
hyldest til danskheden. Ved halvsyvtiden samme dag gik det galt igen. På Voldborgs plads stod 
pludselig en neger og præsenterede det danske vejr. Det frygtelige skete igen. Tvivlen meldte sig - 
hvad var egentlig det danske ved danskheden? 

Det stod klart, at det ikke kunne være det gamle aristokratiske kongehus, som eksisterede, før 
danskerne blev danskere. En international elite, der ikke engang taler vores sprog. Ja, sproget er 
måske en grundstamme. Men det danske sprog er jo blot en dialekt fra plattysk. I dag importerer vi 



 16

ordene fra engelsk. Sondringen mellem os og dem begynder at bryde sammen. Demokratiet har vi 
fra Grækenland. Vores kristne tro er importeret fra Mellemøsten, og velstanden fulgte i kølvandet 
på den engelske industrialisering. Kartoflen er importeret fra Sydamerika og juletræet fra Tyskland. 
Det sidste ståsted er landskabet. De grønne danske lunde ligger jo i Danmark, selvom det flade 
landskab ikke skiller sig meget ud fra de nordtyske marker. Jeg nåede til sidst til den konklusion, at 
danskheden måske kun består af vores energiske forsøg på at flygte fra omverdenen. Det danske 
ved det danske bliver et uløseligt dilemma. De rød-hvide togdøre kan ikke holde verden ude.  

Jeg kan vist ikke nå at fortælle historien, inden vi når hovedbanegården i Budapest. Men på et 
tidspunkt vil min norske rejsekammerat finde ud af, at den flygtende ungdoms kategorier næsten 
uvilkårlig bryder sammen. Afstanden mellem TV Norge og CNN er kun et enkelt tryk på 
fjernbetjeningen. Hvor meget vi end forsøger er det svært at holde omverdenen ude. 
Meningsløsheden og sporløsheden lurer forude. 

  

Den sporløse ungdom 

På banegården i Budapest forsøger jeg igen at overtale kæresteparret til at blive et par dage i byen. 
Pigen kigger på mig og siger lidt skarpt, at H. C. Andersen måske ikke var så klog. Er det at rejse, 
virkeligt at leve, spørger hun. Da toget begynder at køre ud af den flotte gule station, vinker jeg 
pænt farvel, men hendes ubehagelige spørgsmål bliver hængende i Budapest.  

Det gik første gang op for på en lille ø i Indonesien. Jeg lå og ventede på, at blæseren igen skulle 
dreje sin kølige brise over mod mig, efter den havde nedkølet Teds behårede brystkasse. Vi havde 
lejet værelset sammen for at spare penge. Jeg tror han var midt i trediverne. Historien om, hvordan 
han endte i værelset var meget lang. Man skulle i hvert tilfælde være godt inde i geografi for at 
følge med. Jeg var løbet ind i én af de rigtig garvede rygsækrejsende. Mens jeg lå og ventede på den 
kølige brise fra blæseren, luftede jeg mine egne rejseplaner. Efter en uge her ville jeg videre til 
Indonesien og derefter til Hong Kong. Til sidst spurgte jeg til Teds videre rejseplan. Han smilede 
lidt overbærende til mig. Han havde ingen rejseplan. Han rejste rundt uden destination og mål. I 
følge eget udsagn søgte han ikke noget. Der fik jeg for første gang lyst til at stille spørgsmålet, om 
at rejse virkeligt var at leve. Jeg følte mig en smule underlegen, så jeg vovede det ikke.  

Det lyste ud af Ted, at han havde oplevet den rygsækrejsendes nedtur for mange år siden. Han 
havde gennemskuet jagten på det autentiske som en naiv ungdommelig illusion. Men en del af de 
rygsækrejsende kan simpelthen ikke flygte tilbage til nationalstatens kvalmende tryghed. De har set 
så mange forskellige kulturer, at ideen om et naturligt tilholdssted er ren illusion. For de garvede 
virker flugten hjem mere meningsløs end den meningsløse verden. De prøver derimod at acceptere, 
at man ikke kan flygte fra meningsløsheden, og at der ikke findes noget hjem og nogle faste 
holdepunkter. Ligesom de flygtende rygsækrejsende afblæser de jagten på det autentiske. Men i 
modsætning til den flygtende ungdom mener de ikke, at de sætter noget i stedet.  

Men det gør de nu nok alligevel. Selve rygsækrejsen bliver nemlig udgangspunktet for deres liv og 
identitet. Det er denne gruppe af garvede rejsende, der udgør den hårde kerne i rygsækkulturen - 
"rygsækstammen". Det er deres udsmykning vi andre forsøger at efterligne, når vi tager på vores 
mere eller mindre færdigpakkede jordomrejser. Vi ser op til denne gruppe, som ved at ofre hele 
deres liv viser os andre, at de er hundrede procent tro overfor rygsækkulturen. Derfor var det også 
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en stor ære at dele værelse med én af disse rygsækkulturens vise mænd. Et rigtig stammemedlem 
havde budt mig indenfor i tipien. 

Man kan tydeligt mærke, hvorledes vores førergruppe har en ironisk distance til os nye 
rygsækrejsende i deres supportergruppe. Med et ironisk blik kigger de henkastet på vores nye 
rygsække og Goretex vandrestøvler. De ved udmærket, at jagten på det autentiske vil mislykkes. De 
ved også, at størsteparten af os vil flygte hjem til nationalstaten. Kun en brøkdel vil stå distancen og 
kunne blive et rigtigt medlem af stammen. På den anden side lever deres kultur af alle os 
forhåbningsfulde rygsækrejsende, der forsøger at efterligne dem. Ted får bekræftet sig selv hver 
eneste gang, han bor på værelse med en jomfruelig rygsækrejsende. Vi sidder troligt og hører på 
alle historierne, der absolut ikke bliver fortalt for vores skyld. Vi er bare en flok nikkedukker, der 
skal sidde med store øjne. Vi regner med, at de må have oplevet det autentiske liv. De gemmer 
formentlig på noget af det hemmelige, som vi så desperat søger. Men Ted og de andre 
stammemedlemmer lukker ikke mennesker ind bag facaden.  

Efter nogle dage sammen med Ted begyndte den umiddelbare fascination dog at aftage. Det gik op 
for mig, at hemmeligheden er, at de ikke har noget at give os. Hemmeligheden er, at de kun 
overlever meningsløsheden og de manglende holdepunkter ved at opbygge en ironisk distance til alt 
og alle. Deres mest meningsgivende aktivitet er at gennemskue vi andres desperate forsøg på at 
finde det autentiske og meningsfulde. Man kan ikke undgå at føle sig misbrugt. Vi er bare et 
middel. De spejler sig i vores store naive blanke øjne. 

Udover at skabe en ironisk distance overlever stammemedlemmerne også meningsløsheden ved at 
være i konstant bevægelse. "At holde ting i gang" var det eneste udsagn Ted kunne stå inde for. De 
rejser uden mål og retning rundt i verden. Ved hele tiden at være i bevægelse sikrer de sig imod den 
illusoriske meningsfuldhed, som fastboende mennesker skaber. Det ville være at forråde hele deres 
livsmission. Den konstante bevægelse sikrer dem også imod at binde sig til andre mennesker. Et 
forhold bliver brudt af den næste rejse. De holder den ironiske distance og integrerer sig ikke i 
fællesskaber. Et fællesskab er jo opbygget omkring en illusion om fælles mening. Specielt 
nationalstaten er et af de mest bedrageriske fællesskaber.  

Resultatet er en ungdom, der distancerer sig fra livet og verden. De føler sig ikke som en del af 
verden, men nærmere som tilskuer til verden. Tilskuer til et kaotisk og kynisk spil uden begyndelse 
og slutning. De er nok slægtninge til de desillusionerede socialister og såkaldte postmodernister, der 
i 1980'erne ville dekonstruere alt og alle. De svæver selv som frie bolde i luften. Man ved aldrig, 
hvor de lander næste gang. De lever i deres eget selvskabte univers. Deres sprog og deres 
rejsehistorie bliver de ydre grænser for deres verden. Det eneste center de kan finde i dette kaotiske 
verdensbillede er dem selv. Derfor dyrker de sig selv ud i det ekstreme. Den eneste vigtige historie 
er deres egen. 

Dermed ændres deres rejsekultur. For stammemedlemmerne er verden blevet en meningsløs 
legeplads, hvor man gerne må sparke til redskaberne. Hvorfor tage vare på noget når verden ikke 
kan deles op i noget autentiske og uautentisk eller noget godt og ondt. Derimod hyldes friheden til 
at pisse og skide over alt på jorden dagligt. Socialt set indgår de sporløse rejsende kun i flygtige 
forhold med andre stammemedlemmer, som de tilfældigt møder på tilholdssteder. På disse 
"guesthouses" fordrives den meningsløse tilværelse med cokes og amerikanske voldsfilm. De 
rigtige stammemedlemmer har kun hån tilovers for "supportergruppens" jagt efter autentiske 
middagsretter. De mætter sig i stedet med dårlige efterligninger af hamburgere og pommes frites. 
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For at demonstrere deres verdenssyn klemmer nogle af dem ligefrem et McDonald meal ned 
gennem halsen. Der findes ikke noget forbudt æble i deres verden. 

Den fascination og respekt, som autencitetsjægerne har for lokalbefolkningen, er total fordampet 
hos de sporløse rejsende. De lokale bliver opfattet som en uinteressant grå masse, der bruges og 
misbruges, som man vil. I tredjeverdenslande kan de små dollarssedler stadig få den hvide mands 
herskerfølelse frem. En mindreårig thailandsk pige penetreres også uden de store bekymringer. Det 
er nærmest en sport ikke at vise respekt for lokale traditioner. I tog og busser satte Ted sig bevidst 
ved siden af muslimske kvinder. Han demonstrerede, at lokale traditioner ikke skulle begrænse hans 
plads i verden. Havde de et problem, kan de jo bare flytte sig. Shorts i templer og topløs badning 
har samme symbolske betydning.  

For stammemedlemmerne er de store moralske og ideologiske fortællinger brudt sammen. Derfor 
kan man gøre, hvad man vil, hvornår man vil, og hvor man vil. Opbruddet med traditionen og den 
efterfølgende frihed er endt i sporløshed. Dermed er man for alvor blevet ”lonely” på ”planeten”.  

  

Den bedrageriske sporløshed 

Efter nogle dage i Budapest er jeg nået frem til Prags dejlige mørke øl. Efter nogle stykker i den 
gamle bydel bevæger jeg mig udover Karlsbroen, der som altid er fyldt op med turister. 
Gademusikanterne er på plads, og manden på krystalglas formår at samle en enorm skare. Jeg går 
forbi og falder i stedet over en meget sparsomt besøgt guitarist i et af broens små indhak. Han 
sidder med fredstegn på skjorten og prøver at få John Lennons "Imagine" til at lyde bare 
nogenlunde , "… imagine no possessions … and someday you vil join us". Selv gymnasieklasserne 
går ubemærket fordi, mens guitaristen følger dem med dømmende øjne. Hans guitar er så dårligt 
stemt, at det nærmest lyder som Skoussen og Ingemann, "… herfra hvor vi står, kan vi se os 
omkring .. til alle sider….".  

Det minder mig om de halvskaldede samfundskritikere hjemme i Dammark, der også har travlt med 
at sende onde øjne efter den sporløse ungdom. 68-generationen står ikke længere op, men sidder på 
efterhånden halvstore kontorer. Til gengæld har de ikke mistet evnen til at se til alle sider og 
dømme levende og døde, mens vi andre bevæger os rundt i verden. Dommen findes i en lang række 
varianter, men bl.a. er vi blevet kaldt nå-generationen og zapperkulturen. Efterhånden er 
betegnelserne blevet så lidt dækkende, at de helt har opgivet at give min generation et navn. Men 
det bekræfter blot deres forudsigelse om, at vi er endt i sporløshed. 

Højskolefolkene, skolelærerne, præsterne og de andre tidligere revolutionære når frem til resultatet 
ved at måle os i forhold til deres egen ungdom. De troede på noget og ville ændre noget. De havde 
et fællesskab, der blev dagligt vedligeholdt af Skoussen og Ingemann. De ser os som en fornægtelse 
af alt, hvad de stod for. Tomhed og ligegyldighed har erstattet deres sammenhold og tro på en bedre 
verden. Enkelte højskolefolk og gymnasielærere kæmper stadig kampen mod den fortabte ungdom 
fra deres udslidte citroen'er, mens størsteparten af forældrene og undervisningssektoren har 
resigneret. Selv højskolerne er ved at omstille sig til at servicere ungdommen med let fordøjelige 
kursustilbud. Kampen mod ungdommens sporløshed er tabt. Derfor ser de et ondt individualistisk 
samfund i horisonten, som inden længe vil fortrænge tidligere tiders medmenneskelighed og 
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demokratiske fællesskab. De mest jordnære kalder det amerikanisering, mens de mere intellektuelle 
kalder det narcisisme og nihilisme.  

Men den ældre generations pessimisme skyldes, at de efterhånden sidder fast, der hvor de startede 
med at stå. Eller måske er det, fordi de ikke længere har overskud til at kigge ordentligt efter, når de 
kigger sig omkring. Eller er de helt holdt op med at kigge sig omkring? I hvert tilfælde holder deres 
diagnose ikke. De fleste af os rygsækrejsende ender ikke i sporløsheden. Med tiden går det op for 
os, at stammemedlemmerne har taget den nemme udgave og flygter fra livet. Bag de spændende 
facader gemmer sig mest af alt sørgelige eksistenser, der også har behov for mening. De 
begyndende grå hår og deres gispen efter vejret på trekkingturene minder os om, at deres drøm om 
total frihed og evig ungdom er en illusion. Hvor gerne de end ville, kan de ikke frigøre sig fra tiden. 
Deres Sisofos kamp mod tiden ender med, at de aldrig når at udrette noget som helst i verden. 

Man kan endda begynde at tvivle på stammemedlemmernes skel mellem sig selv og en tom 
omverden. Hvilken del af mig selv er egentlig mig selv? Det bliver paradoksalt, at vi jagter jorden 
rundt for at finde en unik livshistorie, når alle andre også gør det. Lokumspapiret på trekkingruten 
minder os igen om, at vi ikke er "lonely" på denne "planet". Sporløshedens kategorier bryder også 
sammen. 

Til sidst går det op for mange, at de kategorier vi putter verden ind i, ikke kommer ud af den blå 
luft. Der findes ikke nogen guddommelig græsk sol, der kan kaste evigt lys over verden. Kategorier 
er skabt af - og giver kun mening indenfor - et menneskeligt fællesskab. Når man rejser fra land til 
land opdager man, at forståelsesrammerne har sine begrænsninger indenfor fællesskabet. En enkelt 
grænseovergang, og de hinduistiske kategorier skiftets ud af de muslimske. Selv den sporløse 
ungdom skaber deres eget stammefællesskab, der kan give den målløse rundrejse en mening. Det er 
nok den vigtigste erkendelse man kan få på en rygsækrejse. En erkendelse, der danner 
udgangspunkt for en ny forståelse af verden. Samt et håb om en åben ungdom og et åbent samfund. 

  

Den åbne ungdom 

Det stjerneformede Mercedessymbol foretager en blød bue, da vi glider ind på afkørsel 45 mod den 
polske grænse. Fra Prag har jeg fået et lift af en 79 årig tysker, der med nysgerrighed beundrer min 
moderne udstyrssamling. Jeg fortalte om min hidtidige rejse i Europa, men han havde været de 
fleste steder selv. Polen, Rusland, Nordnorge, Normandiet. Som 18-årig blev han nemlig indkaldt til 
hæren. Da vi kører ind i Polen, kan han næsten ikke holde tårene tilbage. Det var her, at han som 
21-årig startede med at leve i krigens hverdag. Han har hørt mit spørgsmål før. Hvordan kunne I 
dog følge en så sindssyg demagog? Han kigger på mine naive øjne og drejer træt blikket tilbage 
mod den hullede polske vej. "Es war nicht so einfach". Han konkluderer lidt skarpt, at verden så 
anderledes ud dengang. Der var ven eller fjende, godt eller ondt, rigtig race eller forkert race. En 
kugle i lungen på D-dagen reddede hans liv, da han lå på hospital under de efterfølgende hårde 
kampe i Normandiet. Men hans verden smuldrede ved krigens afslutning. 

Jeg tror, at jeg forstår ham. Det er karakteristisk følelse for en del af os rygsækrejsende, at vores 
verden gang på gang smuldre. Hver gang vi begynder at få styr på det hele, bliver vi konfronteret 
med begivenheder, der får kategorierne til at bryde sammen. Derfor bliver vi nærmest logisk set 
nødsaget til at acceptere, at alle kategorier har sine begrænsninger. Men dette betyder dog ikke 
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nødvendigvis, at alle kategorier bryder sammen, og at vi går i kredsløb omkring jordkloden. 
Sporløsheden har jo også sine egne kategorier. Vi ender derimod i en situation, hvor vi både må 
accepterer nødvendigheden af - og begrænsningerne i - kategorier. Et grundlæggende karakteristika 
for en åben ungdom. 

Denne fællesnævner danner ikke udgangspunkt for et ungdomsopgør. Den åbne ungdom vil aldrig 
kunne samles under én enkelt opfattelse af verden - vi kender kategoriernes begrænsninger. Det 
eneste vi kan samles om, er et opgør mod den smule 68'ere, der stadig har et rødt-sort billede af 
verden. De er (måske med urette) vores skræmmebillede på en generation, der ikke kunne se 
begrænsningerne i deres egne kategorier. Med andre ord forstod de ikke, at deres verdensbillede var 
afhængigt af det sted, de stod. Den åbne ungdom protesterer ikke imod deres politiske holdning, 
men imod deres indsnævrede forståelse af virkeligheden. Én sandhed og kun én sandhed. Det er 
også vores væsentligste grund til at holde os væk fra folkekirken. Vi er ikke voldsomt uenige i det 
kristne budskab, men indsnævertheden støder os. Østens religioner byder på noget mere 
selverkendelse. Muligheden for flere guder og flere virkeligheder passer bedre ind i den åbne 
ungdoms verdensbillede.  

Når vi "headbanger" til Poul Kjøller er det ikke et symbol på en ironisk distance til en ligegyldig 
virkelighed. Det er nærmere en demonstration af, at mening bliver skabt i fællesskab. En 
påmindelse om, at f.eks. det danske fællesskab bygger på de samme principper som Poul Kjøller 
fællesskabet. Vi kalder det kitsch, når vi deltager i nogle intetsigende meningsuniverser for at gøre 
grin med sort-hvide verdensanskuelser. Den åbne ungdom har kun den ene sandhed tilfælles, at der 
findes utallige sandheder, og at disse skabes i fællesskab.  

Derfor tror jeg heller ikke, at vi er bange for at indgå i fællesskaber, der kan give os mening og 
identitet. Der findes jo ikke noget alternativ. Men vi indgår ikke i et fællesskab, fordi det er naturligt 
givet, f.eks. at vi er danskere eller europæere. Der er snarere tale om en situation, hvor vi bevidst 
vælger at indgå i fællesskabet - et villet fællesskab. Dermed erkender vi også, at vi ikke uden videre 
kan importere mening fra andre kulturer til vores egen kultur. Vi må selv skabe mening i vores egen 
verden. Dermed kan vi også stoppe den ødelæggende jagt på det autentiske i andre kulturer. I 
erkendelse af identitetens åbenhed dropper vi endda den umulige jagt på en indre autentisk identitet 
- den indre græske sol. Derfor ender vi med en åben identitet, der bygger på en tolerance overfor 
andre mennesker. Det ligger i vores ungdomskultur, at vi erkender, at andres identitet kan være 
ligeså god som vores egen. Derfor er der håb om øget tolerance overfor andre folkeslag, religioner - 
og i sidste ende også overfor charterturister og 68'ere.  

Denne ændrede holdning til livet gør, at den åbne ungdom får en anden rejsekultur. Vi kommer i en 
situation, hvor vi også kan nyde de 99 % af vores rejse, som vi tidligere puttede skraldespanden, 
fordi det var uautentiske. En kinesisk middag kan pludselig godt nydes, selvom der sidder nogle 
andre turister i restauranten. Uden dårlig smag i munden kan vi snakke lidt om vejr og vind med 
lokalbefolkningen. Samtalen kan værdsættes, selvom lokalbefolkningen ikke udgyder deres inderste 
tanker for vores hungrende sjæl. Måske kan vi endda stoppe jagten på de minoritetskulturer og 
uspolerede naturområder, som vores farlige støvler truer med at ødelægge. Nepals skønhed kan 
udmærket nydes, selvom man engang imellem kan købe et postkort. Dette ville vise vores styrke, 
hvis vi kunne holde nallerne fra Butan og Tibet. Den åbne ungdom forsætter med rygsækrejser, men 
med et andet formål. Rygsækrejsen bliver en nydelse af den faktiske verdens mangfoldighed, i 
stedet for en jagt på autenticitet i en hinsides verden.  
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Det åbne samfund 

En knækket rose hænger i hegnet ved siden af jernbaneskinnerne. Det virker nærmest som om, at 
rygsækrejsen er endt i rædslens drømmeland, mens øjnene omstilles fra den polske sommerhimmel 
til det dunkle rum. Langsomt skimtes konjunkturerne af et af de gaskamre, hvorfra jøder indåndede 
dødens gas. Blandt de uendelige mængder af navne hæfter jeg mig tilfældigt ved Józef Olznan. En 
21-årig medicinstuderende, der ligesom halvanden millioner andre døde i Auschwitz. Hænderne 
bliver svedige og historiebøgernes ord får en anden konsistens. En ufattelig konsistens. Hvordan 
kunne mennesker som min flinke Mercedeschauffør guide Józef ind i døden. Jeg husker hans ord. 
Verden var anderledes delt op dengang. Kategorien var den rigtige race overfor den forkerte race.  

De 60 kilometer tilbage til Krakow var hårde, men byens pæne facader trængte efterhånden 
Auschwitzoplevelsen i baggrunden. Men når man bevæger sig væk fra midtbyens polerede vinduer 
kan byen ikke skjule et halvt århundrede med kommunisme. De udslidte betonbyggerier står som 
livløse monumenter i forhold til den spirende optimisme, der var kommunismens udgangspunkt 
efter krigen. Det var den røde hær, der befriede Polen og de fanger i koncentrationslejrene, der 
havde haft styrke til at holde ud. Aldrig mere fascisme. I stedet blev polakkernes verden delt op i 
revolutionære og kontra-revolutionære. En kategori, der blev ligeså total som fascismens 
racekategori. Det måtte østeuropæerne sande, da russiske tanks rullede ind i Østberlin 1953, 
Budapest 1956 og Prag 1968. Det endelige sammenbrud i kommunismekategorien kom først i 1989, 
da Ceausescu klokken halv et den 21. december begyndte sine tale til folket. Råb fra de rumænske 
arbejdere blev den sarkastiske afslutning på kommunisme i Østeuropa. Desværre vendte flere af de 
østeuropæiske lande tilbage til nationalismens kategorier - rumænsk eller ikke rumænsk, slovakisk 
eller ikke slovakisk, serbisk eller ikke serbisk. Meget tyder på, at totalitære kategorier ofte bliver 
afløst af andre totalitære kategorier.  

Valgplakaterne i Krakow minder dog om, at Polen er på vej mod vores samfundssystem. Skal man 
græde eller le? De fleste ler. Men kapitalismen og det repræsentative demokrati kan også blive en 
totalitær kategori. Tænk bare på, hvordan amerikanerne i årtier lavede "etnisk udrensning" blandt 
venstrefløjen i Amerika. Totalismen ligger også i opfattelsen af, at den vestlige verden har vundet 
over den østlige. Nogle snakker om, at vores eget system er så godt, at historien vil gå i stå. Man vil 
aldrig kunne finde noget bedre end vores nuværende samfundssystem - en ny totalitær tankegang. 
Den vestlige imperialisme skyldes netop vores tendens til at gøre vores egne kategorier alment 
gyldige. Hvis vi er kristne gælder kristendommen for hele menneskeheden. Hvis vi har kapitalisme, 
skal alle have kapitalisme. Hvis vi har demokrati, skal alle have demokrati. Derfor er vi også 
begyndt at kalde vores egne rettigheder for menneskerettigheder. Det er smart at have sådanne 
regler som modvægt til vores eget bureaukratiske magtapparat, men hvad skal en stammehøvding 
på Borneo med menneskerettigheder. Hvordan kan vi tillade os at kritisere hans nedarvede ret til at 
regere?  

Måske kan den åbne ungdoms stiltiende opgør med de store fortællinger blive et bolværk imod det 
tyvende århundredets totalitære tankegange. En åben ungdoms skaber et håb om, at det nye 
århundrede bliver mindre blodigt end det århundrede min tyske mercedeschauffør gennemlevede. Et 
besøg i Auschwitz gør det klart, at den flygtende ungdoms kategorier med lethed kan sprede død og 
ødelæggelse. På den anden side kan den sporløse ungdoms ironiske ligegyldighed overfor verden 
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gøre død og ødelæggelse mulig. Den stærkes ret er en naturlig konsekvens af sporløshed. En farlig 
cocktail. 

Et bolværk mod totalisme betyder ikke, at nationalitet, religiøsitet og individualitet forsvinder. Der 
er snarere tale om, at kategorierne finder et dæmpet og passende niveau. Selvom verden ikke 
længere opdeles i kategorierne kristen og hedensk, er kirken ikke forsvundet. Den har blot fået en 
begrænset meningsskabende rolle, der kan være praktisk, når vi skal holde et godt bryllup. På 
sammen måde forsvinder nationalstaten ikke, fordi en åben ungdom ikke længere deler verden op i 
indenfor og udenfor. De fleste af os er parate til at indgå i et "villet" dansk fællesskab, men vi vil 
ikke tvinges af undertrykkende nationalistisk symbolik. Det samme gælder for det europæiske 
fællesskab. Forsøgene på at skabe en ny europæisk nationalstat er et dødsdømt projekt. Flag, sange, 
sportshold og manipulerende historieskrivning kunne lykkes overfor en uoplyst bondebefolkning. 
Men det bliver heldigvis svært at overbevise den åbne ungdom om nye totalitære kategorier.  

På den anden side vil den åbne ungdom ikke være bange for at leve sammen med en europæisk 
befolkning. Vi har besøgt de fleste af disse folkeslag og har ingen sproglige 
kommunikationsproblemer. Vores fælles engelske sprog er en slags befrielse fra nationalstaten, som 
gør det muligt at mødes på neutralt territorium. Det samme gør sig gældende i forhold til resten af 
verden. De fleste af os har snakket med almindelige muslimer, hvilket uvilkårligt nedbryder det 
danske billede af en krigsliderlig fundamentalist. For en åben ungdom kan fremmede kulturer blive 
en spændende inspirationskilde, som kan give den danske hverdag krydderi og nyt musik. Salt, 
peber og Birthe Kjær kan jo godt blive lidt kedeligt i længden. En generation af rygsækrejsende 
skaber håb om muligheden for et multietnisk dansk samfund. En åben ungdom er ikke bange for 
samfundets mangfoldighed - kun for dets ensidighed. 

  

Det åbne demokrati 

Da toget i slutningen af sommeren ruller ind over den danske grænse føler jeg mig en smule lettet. 
Jeg vender ikke hjem med det autentiske "bytte", som jeg håbede på, da jeg tog ud af landet. Til 
gengæld generer spejlbilledet i togvinduet mig ikke længere. Det gør egentlig ikke så meget, at jeg 
ikke er "lonely" på "planeten". Jeg glæder mig faktisk til at komme hjem og møde danskere, familie 
og venner. Ikke fordi vi er ens, men fordi vi i fællesskab kan bestemme over vores livsbetingelser - 
hvilken frihed. Mellem Vejle og Århus tænker jeg på, at det geniale ved demokratiet netop er, at det 
muliggør et fællesskab, der er bygget på accepten af mangfoldigheden. Derfor er demokratiet som 
skabt til at generere et åbent multietnisk samfund.  

Efter at have købt de danske aviser af togstewardessen bliver min optimisme en smule mindre. En 
af de gråhårede samfundskritikere har skrevet en lang kronik om, hvordan demokratiet er ved at gå i 
opløsning. Han beskriver, hvordan de politiske partier efterhånden kun består af ældre mennesker, 
der om få år skal på pension. Kun 2 % af de 16 - 24 årige er medlem af et politisk parti - heraf en 
stor del passive medlemmer. Derfor har han kun rosende ord til politikernes beslutning om at 
bevilge deres partiorganisationer flere penge. "Indsatsen må styrkes" er artiklens sidste sætning. 

Det slår mig, at jeg har læst nøjagtig den samme type artikel for flere år siden. Jeg husker også, 
hvordan jeg efter en af disse kampagner drog af sted til et af de frelsende møder. Vi var ca. 10 
stykker, der på vores mountainbikes uden bagskærme havde trodset det danske regnvejr. 
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Formanden for en nyetablerede ungdomskreds havde taget plads ved bordenden - det hørte sig vist 
nok til - troede vi nok. Det samme gjorde den ørkesløse vandring gennem dagsordenen. Vi holdt 
pænt kæft, mens formanden præsenterede foreslåede vedtægtsændringer, og kontaktpersonen til 
voksenkredsen refererede diskussion hos den inderste hellige kreds - hovedbestyrelsen. Endelig 
kom kredsens kommende folketingskandidat for at overtale os til at klistre hans ansigt op på alle 
byens lygtepæle. Heldigvis havde formanden husket "eventuelt", hvilket gav lidt luft efter sliddet 
med det partipolitiske arbejde. Efter at have gennemspillet det samme ritual nogle gange blev 
kedsomheden for overvældende. I desperation besluttede vi at lave noget aktion på græsrodsplan. 
De inderste hellige kredse havde påduttet os det politiske budskab, at velfærdsstaten ikke kunne 
presses mere. Derfor besluttede vi, at sælge citroner på gågaden i Frederikshavn. Vi kunne sige 
"pensionsbombe", men det var alligevel et problem, at vi ikke helt forstod beregningerne bag 
dommedagsprofetien. Vi kunne kun stole på, at den helligste elite ikke havde taget fejl. Men mange 
af elitens tidligere dommedagsfortællinger havde jo været lidt misvisende. Olien slap jo ikke op, 
atomkrigen mangler endnu og de danske somre er ikke blevet bedre af drivhuseffekten. Den 
nagende tvivl til elitens beregninger gjorde til sidst, at vi stoppede citronsalget og i stedet fandt et 
pizzaria. Det rituelle partipolitiske skuespil blev så meningsløst, at vi stoppede.  

Men det betyder ikke nødvendigvis, at demokratiet er ved at bukke under. Det er snarere et tegn på, 
at demokratiet er ved at ændre sig fra den form vi hidtil har kendt. Måske er det slet ikke noget at 
begræde, at vi spiser pizza i stedet for at sælge citroner. Måske var det gamle demokrati slet ikke så 
rosenrødt.  

Da jeg igen svæver over Limfjordens vande, vender tankerne tilbage til min bedstefar. En betydelig 
del af hans generation var medlem af et politisk parti, men det gjorde vel ikke i sig selv de politiske 
beslutninger mere demokratiske. I mange år fik min bedstefar kun information via partiets avis, da 
fjernsynet og radioen endnu ikke havde fundet indpas i de små husmandshjem. Den virkelighed 
partiavisen præsenterede blev nærmest til gældende lov. Det var den politiske elite, der kæmpede 
om at få udbredt deres store fortællinger ud til en lavt uddannet bondebefolkning. Alt afhængig af 
befolkningens placering i det sociale hierarki sluttede de hele livet op omkring et parti. Til gengæld 
lovede partiet at kæmpe for klassens interesser. Demokratiet var en måde at aggregere 
befolkningens egeninteresser, mens den store fortælling om danskheden sørgede for at holde 
sammen på et fællesskab. Det er procedurerne fra dette demokrati, der stadig afspilles som ritualer i 
nutidens partipolitiske arbejde.  

Men heldigvis tyder det på, at min generation bryder med dette partipolitiske demokrati, hvor det 
enkelte medlem er undersåt i et stort hierarki. Vi lader os ikke pådutte en sort-hvid opfattelse af 
samfundet, der er skabt af en lille national elite. Vi vil have lov til at fortælle vores egne historier 
overfor ligeværdige medmennesker. Derfor er de gamle partiorganisationer ubrugelige ( medmindre 
man gerne vil have sit eget fjæs op at hænge). Vi vil godt være med til at opbygge "villet-
fællesskaber", men vi vil ikke placeres i et på forhånd fastlåst hierarki.  

Derfor ligner en åben ungdom noget nær det ideelle fundament for et forbedret demokrati. Min 
generation har ikke en på forhånd fastlagt identitet, der knytter os til et sæt af egeninteresser, 
defineret af en national elite. Derimod er der håb for åbenhed og tolerance overfor mangfoldighed, 
hvilket måske gør det muligt at bygge nye fællesskaber på tværs af partiernes verdensbillede og 
etniskbaggrund. Rygsækrejsen kan lære os noget om demokratisk kultur, som de danske 
folkeskoler, gymnasier og højskoler gerne ville, men aldrig formåede. Måske kan en åben ungdom 
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få den århundredegamle drøm om folkets suverænitet til at gå i opfyldelse. Et "villet-demokrati" fra 
"neden" ville være en nyskabelse i verdenshistorien.  

Måske kan bevidsthed om de store fortællingernes begrænsede gyldighed også sikre, at demokratiet 
ikke bliver totalitært, f.eks. ved lovgivning om, at forældre ikke må give børn en endefuld eller 
privatskoler ikke må have deres egen politiske holdninger. Måske kan en åben ungdom endda 
acceptere, at andre kulturer ikke nødvendigvis skal have påduttet vores kapitalisme og 
repræsentative demokrati. Måske er historien ikke gået i stå.  

  

Den åbne fremtid 

Regionaltoget glider ind på den lille perron i Nordjylland, hvor jeg for nogle måneder siden tog 
afsked med familien. Da den røde dør åbner sig, står de der stadigvæk. "Velkommen hjem, hvordan 
er det gået, hvad har du lavet ?" Efter lidt snak fortæller jeg, at jeg har skrevet lidt på en 
rejsefortælling. Det går op for mig, at det netop er en fortælling. En ny historie. 

Derfor må jeg selvfølge erkende, at historien om en åben ungdom, der danner grundlag for et åbent 
multietnisk samfund - ligesom andre fortællinger - har sine egne begrænsninger. Kan en identitet 
bygget på tolerance f.eks. acceptere intolerante mennesker? Er historien om en åben ungdom udtryk 
for en naiv illusion skabt af en intellektuel ungdom, der med velhavende forældre og gode 
uddannelser har sit eget på det tørre? Hvordan skal en flygtende, sporløs og åben ungdom kunne 
samarbejde, hvis gruppernes identitet nødvendigvis bygger på afstandtagen til hinanden?  

Indvendinger er mange og lange, men heldigvis kan man forsvare sig bag ungdommens ret til 
illusioner og drømme. Jeg vil endda påstå, at illusioner og drømme er nødvendige for at skabe 
mening og godt samfund. Kunsten er ikke blot at dekonstruere verden, hvilket har været missionen 
for vores postmodernistiske storebrødre. Den virkelige kunst er at rekonstruere mening i en 
traditionsløs, naturløs, oplevelsesløs og globaliseret verden. Folkeskolen lærte os sloganet, "du 
bliver, hvad du spiser". Rygsækrejsen kan lære os, "at mennesker og samfund bliver, hvad de selv 
gør sig til". Det er derfor på tide, at vi begynder at fortælle nogle gode historier om os selv og vores 
potentiale til at skabe et åbent multietnisk samfund.  

 


