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han trger gerne alene al sted en
mened om iret lor at genopleve
den frihedsfslelse, han h:vde i en
autocamper i USA for ti :r siden.

"Nir jes har tjekket ind oB
kun har min lille rysssk rilbase.
si begynder ev€ntyret. Sl har jeg
sedan en dejlis lornemmelse af
frihed. Det er noget nyr, j€g skal
ud t i1nu, ogjeg skal ikke tanke p:
alle de ting derhjemme, son min
indre kalend€r nornalt er fyldt
med. Ner jeg er ude !t rejse, ser
det fra dag til dag. Normalt er det
forst om morgenen. nir jeg st:r
op, at jes vElser, hvor j€g skal hen.

Jes har selvfolgelig lbrbercdt mis
rrjenmefra, s: jeg ved, hvad der
venter mig i den anden ende. Men
om j€g tager mod ost eller vest
konmer an pl, hvilk€n bus der
kommer forst, eller hvordan vejr,

udsigten er den morSen. Og der er
det, jeg synes er si charmerende
ved at rejse. At jes ikke pi forh:nd
er bundet afnoget fasr."

Men det er ikke kun folelsen ar
frih€d, derfir Soren tilat bl;veved
med at rejse. Det er ossi det ind,
blik, han f:r i den lokale kultur.

"Jes kan sodr lide at les€ rona-
ncr lor at sette mig ind i, hvordan
berolk.;nsen levet os hvordan
l:ndets atmosfare er, oB s,i tage
derover og prove at leve mig ind
i den stemning. Det er det, jeg gir
efter, nir jeg tager ud at repe. Det
er ikke mindesrn*rker, bysninser
eller museer. Sidne er da jeg var i
Indien, korte jes forbi Taj Mahal ;
tos. Jeg rejser ikke efter dode tjns.
S: kan jeg bare kobe et postkort.
Det er da flot, men der er ingen

Og en af vejene til at marke
atmoslsren 8ir ifolge Soren

'Jeg gir meget op i :t prove aLt
nuligt mad, n5r jeg er ude rt rejse,
os ieg g:r gerne ind pe de lokalc
st€der Fordi deter den lokale mad,
giver det ogsi automatisk en ind
galgsvnkel til mange mennesker,
for de synes, det er irteressrnt, ner
der kommer turister ind og spiser
ligesom dem. Ior eksempel her i
aintet da j€s var i Sri Lanka, var
jeg inde i et munkekloster for unge
mand, og der var et sted. hvor unge
knegte i deres rode dragter spiste.
De kunne jo godt se, at jeg stod
os kisg€de, sa ies blev budt ind ()6
frk lov at spise sanmen ned dcm
inde i klostret. Det er sidan nogle
oplevclsea der er ilterexante ved
at rejse. At man lrrer noget om,


