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REJSEMINDER

Min første rejse ...
Kan jeg slet ikke huske, men jeg har stadig en
koppevaccination og nogle fotografier, der
vidner om eventyret til Zaire, Belgisk Congo,
hvor min mors forældre boede. Jeg tror ikke,
at jeg så mange seværdigheder fra min lille
moses-kurv. Og jeg tror bestemt heller ikke, at
jeg opfattede natur- og kulturforskellene. Jeg
fik hverken kopper eller malaria, men en god-
artet virus kaldet rejsefeber.

Min bedste rejse ...
Har jeg haft mange gange. Men den rejse, der
har efterladt størst aftryk i sjæl og hjerte, er
nok mit semester på Indian Institute of Mana-
gement i Calcutta, Indien. Jeg studerede og
boede på campus med hundredvis af indere.
Området var en oase af fred og ro – et ’helle’.
Ingen tiggere, gadesælgere, hjemløse børn og
svindlere. Jeg var den eneste udvekslingsstu-
derende, og inderne inviterede mig med alle
steder og betroede mig deres kærlighedspro-
blemer. Rejsen til Indien fremkaldte et spek-
trum af følelser fra medlidenhed, glæde og
frustration til skuffelse og lykke. Alle sanser
arbejdede på højtryk for at bearbejde kultur-
chokket. Tag alt det, du har oplevet i dit liv, og
gang det med 100. Sådan er Indien.

Min værste rejse ...
Var til Kolumna i Rusland – et land jeg gerne
vil besøg igen – hvor formålet var at køre
World Cup i speedskating. Alt gik galt. Jeg ven-
tede i timevis på transport fra lufthavnen,
hjulet faldt af bilen på vejen til det forkerte
hotel, jeg blev transporteret til den forkerte
lufthavn på hjemvejen, missede mit fly og

havde pludselig ingen returbillet. Og ingen kon-
tanter til at købe en ny. Jeg var så heldig at løbe
ind i et par hollandske skøjtesponsorer, som
lånte mig kontanterne.

På rejser medbringer jeg altid ...
Så lidt som muligt. Men når jeg tager på skøjterejse, er
det som regel lige på kanten til overvægt: Skøjter, slibestel,
slibesten, ekstra klinge og skøjter, træningstøj, pas og penge,
computer, kamera. Og den normale bagage.

Fra rejser kommer jeg altid hjem med ...
Usendte postkort og lokal chokolade.

Min favorit-rejsepartner ...
Skifter efter, hvilken rejse jeg er på. Jeg har rejst mest med
min bror, Thomas, som jeg deler mange interesser med – og
kan også lide at rejse med min yngste bror, Stefan. Min fol-
keskoleveninde Charlotte har også været god som back-
packer-fælle. 

Min seneste rejse ...
Er netop gået til Vancouver, hvor jeg deltager i OL.

Jeg rejser altid tilbage ...
Til Bruxelles i Belgien, hvor min mors familie,
min kusine og mine studiekammerater
bor. Jeg har en del af mit hjerte, mine
minder og en følelse af at være
hjemme der.

Den ultimative 
rejseluksus ...
Er varme, sol og fri-
hed til at dyrke
sport eller fy-
sisk ud-

foldelse. Jeg er ingen viking, selv om jeg el-
sker skøjte- og skiløb. Det tætteste på pa-

radis, jeg har været, var på Tahiti.

Mit bedste 
feriemåltid ...

Er Idly med chili- og
kokossovs og palak
paneer fra ’Mala-

joint’ i Calcutta, tom
yum gai suppe og

sticky rice fra Thai-
land, poisson cru au lait de coco,

frisk ananas og andre frugter fra Ta-
hiti. Jeg ved ikke, om man også kan

kalde belgisk chokolade, chokolade-
mousse og cappuccino for et måltid? 

Jeg forstod først ...
Reklamen for toiletpapir, ’De’t lykken, når Edet

ruller sig ud til køkkensnavs eller din sarte hud’ i In-
dien, da jeg fik turistmave. Da jeg løb tør for det bløde, be-

hagelige, rosa toiletpapir, måtte jeg bruge den indiske teknik,
venstre hånd og vand eller avispapir. Valget faldt på The Times of

India, der sandelig ikke er ’blid og skånsom’ mod huden.

Inden jeg dør ...
Skal jeg skøjte på skøjtebaner i Kasakhstan og i Shimla i Himalaya i In-

dien, på den frosne sø i Ushuaia i Argentina. Og opleve mere af Japan
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Cathrine Grage, 33 år, cand. merc. int., er dansk skøjteløber og deltager i febru-
ar for Danmark til vinter-OL i Vancouver, Canada. Cathrine Grage er en af de få

danske skøjteløbere, der har nået internationalt niveau. Hun har danmarksre-
korden på alle distancer, og desuden rekorden som den dansker, der har opnået

flest danske sportsrekorder, siden hun startede sin sportskarriere i 2005.
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Oplev Emiraterne
Khatt Springs kun 45 min. fra shopping
mekkaet Dubai.
Her kan du kombinere solferie
med storslået natur, og masser af
oplevelser. 

fra kr. 5.499,-

Royal Peninsula i Sharm
Vi har netop udvidet vores repetoire
med dette lækre all inclusive
hotel i Sharm el Sheikh. Det fejrer
vi med en ekstra god pris på
udvalgte afgange i februar. 1 uge
med all inclusive

fra kr. 3.999,-

Rødehavet i februar
Kom ned til varmen i februar til en super 
pris. Vi tilbyder en uge med fly og ophold 
på Sharm Cliff med All Inclusive i Sharm 
el Sheikh.
Udvalgte afgange i februar

fra kr. 2.999,-

Ring 70224840 eller se flere rejser på AtlantisRejser.dk - også på Nilen og ved Rødehavet i Egypten

- rejser for alle sanser


