
Kastrup Lufthavn, 1. september 2000 
 
Turens første dag og fuldstændig håbløs - men på den anden side, hvorfor skulle den ikke 
være det.  
 
Fysisk blev især jeg fuldstændigt ødelagt. Vi troede der var tjek på det meste men endte 
alligevel med at skulle løbe op på loftet med alle småtingene. Alt det der lige kunne vente til 
inden vi tog af sted osv.  
 
Hold da kæft hvor jeg dog hader det forbandede loft.  
 
Brugte dagens første 4 timer på at slæbe tøj, personlige papirer og små dimser, der ikke 
må ligge og flyde når fremmede rykker ind i vores hjem. Alt sammen pakket ned i kasser 
og sække og hvad vi ellers har kunnet skrabe sammen. 
 
Ryggen var derfor smadret inden den så meget som skyggen af rygsækken - komisk hva' 
ba'?  
 
Humøret var altså belove zero her på den store dag. Ikke fordi jeg var begyndt at få kolde 
fødder. Men oven på mindst 4 måneders snak, trængte jeg til 2 ting.  
 

1) Action: Nu skulle der fand'me ske noget. Flere måneders snak var ved at drive mig 
til vanvid. 
 
Og  
 

2) Annette: Jeg havde brug for at have hende alene! (det tror jeg også at hun havde, 
både hende selv alene og mig alene). 

 
Midt i det hele kom Jytte og Søren forbi med en fantastisk gave. To sammenklappelige 
vinglas i plast! Jeg tror at de har der lige så fantastisk sammen som vi har det - selvom jeg 
ikke helt kan greje deres forhold af. Men hvorfor skal jeg også kunne det. 
 
Af sted til lufthavnen i god tid. Planen var at sige farvel til familien over en pilsner og 
herefter ind i loungen og slappe af en times tid inden bording. Vi skulle jo gerne sikre os at 
vores sjæle kom ordentligt med. Så den fik ikke for lidt med store fadøller, knus og tårer 
(fra min mor) og en lille gave fra Julie. En stor kuvert som vi først måtte åbne, når vi sad i 
flyet. Det lovede vi naturligvis. 
 
Men fand’me om ikke turens første uheld (eller katastrofe) allerede opstod inden vi 
overhovedet nåede ind i lufthavnen.  
 
Vores plan var at få indrejsevisa til Indien, når vi ankom i Delhi lufthavn. Vi havde haft så 
travlt de foregående dage, at vi ikke orkede at ordne det hjemmefra. Så da vi et eller andet 
sted - sandsynligvis på nettet – læste at dette sagtens nu kunne lade sig gøre i Delhi 



lufthavn, var det en stor lettelse at slippe for dette i København i de stressede dage op til 
afrejsen.  
 
Problemet var bare at SAS-personalet ved indtjekningsskranken ikke var lige så up to date 
og derfor ikke havde de samme oplysninger.  
 
Uden gyldigt indrejse visum, ville de ikke give os adgang til flyet. De var iskolde i røven 
over vores påstand om, at det nu var muligt at få visa ved ankomsten til Delhi. De var 
hverken til at hugge og stikke i.  
 
Heller ikke selvom vi påtog os alle eventuelle omkostninger vores eventuelle 
hjemsendelse ville påføre dem.  
 
Hvad fanden gør man så.  Fredag aften kl. 9 pm hvor alle sidder i familiens skød eller 
drikker sig stive et eller andet sted i byen. For det var umuligt at få kontakt til den indiske 
ambassade i København.  
 
Situationen var katastrofal! Jeg var på sammenbruddets rand. Her stod vi med hele 
familien klar til den store jordomrejse, og kunne ikke engang komme med vores første fly.  
 
Vi kunne derimod gøre som den idiotiske SAS chef foreslog. Tage tilbage til vores 
halvtomme lejlighed og komme igen om mandagen efter, at ha’ været på den indiske 
ambassade. Der var plads på denne afgang fik vi venligt at vide. 
 
Det nægtede jeg. Jeg tog under ingen omstændigheder tilbage – mentalt var jeg væk de 
næste 12 måneder, så alt andet ville ganske enkelt være for stort et nederlag. Så hellere til 
Paris, Rom eller sågar Stockholm. Men heller ikke det var muligt, igen fordi det var fredag 
aften. Hvem fanden tager til europæiske storbyer på dette åndssvage tidspunkt. 
 
Da var det, at en kvik SAS-pige kom med en god idé (det var selvfølgelig ikke ham den 
bøssoide boss, der havde svar på alt, og som i hvert tilfælde kunne forsikre os at det ikke 
var muligt at få visum i Delhi Lufthavn!!!) Det var den meget sympatiske unge pige, der 
sagtens kunne sætte sig ind i vores situation som kreativt udbrød:  
 
”Hvorfor køber I ikke bare en billet videre til Kathmandu? Så skal i bare på transit i Delhi, og det 
kræver intet visum!” 
 
Genialt! Her skulle vi til under alle omstændigheder. Og når vi først var i Delhi skulle vi 
nok få visum. Så kunne bagefter ændre vores flybillet til Kathmandu.  
 
Som sagt så gjort. Vi strøg fra indtjekningen over til billetkontoret på den anden side af 
terminal 3.  
Og en, to, tre så stod vi med en billet ekstra til Nepal.  
Og fire, fem, seks blev vi tjekket ind på vores fly. På business class!  



Jeg ved ikke om det var en slags plaster på såret efter al vores besvær. Men vi blev altså up 
grated! Fra 34 H til Business Class.  
 
Det betyder meget på en lang flyvetur - ikke champagnen, maden, videoerne og sjusserne. 
Op i røven med det. Det vigtigste er den ekstra plads man får især med mine lange ben. 
Og da vores plan var at sove med det samme, for at sikre at vi vågnede i topform, når vi 
landede kl. 9.30 am lokal tid kunne det ganske enkelt ikke være bedre. 
 
Gu' ve' om det var Julies brev - som vi selvfølgeligt først åbnede i flyet - der bragte os held.  
 
Det var flotte tegninger af alt det som vi skulle opleve!  
 
Det vidste hun nemlig………. 
 


