
Narsorei rcFerud,laq., han et
lirle a bum m.d lotosariamili.^

B ed€r af lo,aldre, lo^e oq '
bsm o mqe' a elenthr, o9
p !d*'q blivor d€tde undef b.
hv de riand medrtdr laiqe nese
en herr aLqindelig peEoni $m
man qe,ne v tad d kende. _-

I

Det var virkelig fantasrisk. For vi
kunne jo kore, hvorhe! vi v;lle. vi
havde et helt ir. og vi havde lige
solgt g:rdeD, sl vi havde ogs: lidt
penge ned. Os s: li8ser verden jo

soren Padkj&rs mange rejse-
evertyr startede ikke her Men det
var het har for a)vor oplevede
frih€dshnsslen, som h:r siddet i
ham ligc siden. Interess€n lor ar
relse startede dog noget ridli8er€
end den omralte ;ulidas i l99Z
Som barn laste han boger om
sorovere, kineserdrense og de syv
h:rve, og senere blev udstationerin
ger og forretningsrejser en stor del

Selvonl lorretningsrejserne var
lidtanderledes end den, han senere
skulle foretage, var de mindst lige
s: ulteressante. Ior selvon Soren
sov pi trne hoteller og blev kort i

taxa fra sted til sted, handlede det
tor han om at lcre lokalb€fblk-

''Jes 
har aldris hari talenter

for at selge, men jeg er god til :t
komme i kontakt med folk. Kun-
derne kunne godr marke, at jeg

interesserede mig for deres kultur
og deres lok:le forhold, og at jes

syntes, det var sjovere at konme
Ined dem hjen oB spise p: sres
plenen end at ga ;nd pii en restau,
rant. Se resDltaterne og det sjove
fulgtes ad. Jeg kan huske engans,

l€g var ude sarnmen med nogie fla
Carlsberg i det nordlige Nigeria
og lave et projekt. De beklasede
sig ovet at de var v€k fra deres
koner og alt d€t, de ikke niede
derhjenme - de skulle have nalet
stakit 08 spillet badminton med
naboen - og jcg lattede slet ikke,
hvad de snakkede om. Jeg syntes

da bare, det var vildt spendeDde at

Indien uden Tai Mahal
Jobbet ned de nanse forr€tninss
reper droppede Soren dog efier den
lanse tanilietur t;i USA. Siden da
har han arbejdet hjenne fra den
stille skovhytte i Bjerrinsbro, og
det har Biver ham mulighed for at
rejse pi en ny n:de.

'Jeg har boet p,i m;n andel af
fine hoteller, besogt restauran
ter og haft aftaler nred folk, der
skal bes@ses. I dag syDes jeg, det
er rarere at tage mrn rygsak pe
nakke., ge ned p: busstationen
os se, hvor busen korer hen. Det
er rart med den frihed, nir jeg
i si rnange lr har haft bundne

Sorens kone er dos ikke sa begej-
stret for hans rygsakrejser, si >


