
F
or at komme godt hjem, må man rejse 
ud«, skrev forfatteren Johannes V. Jen -
sen for lidt over 100 år siden om sin 
store rejselyst til dengang fjerne lande 

som USA og Japan. Et mundheld, som vi senere 
efterlevede i min generation i 1970’erne. Vi 
skulle alle ud at rejse efter gymnasiet, hvad 
enten turen gik til det mystiske Indien eller som i 
mit eget tilfælde til Latinamerika, hvor de afdøde 
helte – Che Guevara i Bolivia og Augusto Sandi-
no i Nicaragua – var tidens revolutionære ikoner.

Dengang hed det ikke et fjumreår, men en 
dannelsesrejse, som man bare skulle ud på 
i Johannes V’s fodspor. Faktisk var det lidt 
af en falliterklæring at gå den direkte vej fra 
gymnasiet og så på universitetet eller på en 
anden højere læreanstalt, når verden lå åben 
for én og bare ventede på at blive erobret. 
En højere uddannelse kunne man altid tage. 
Valgmulighederne var mange samtidig med, 
at man ikke skulle have topkarakterer for at 
komme ind på mange uddannelser. 

Fra jordskælv til rullekuffertløb
Nu er tiden en anden. Kravene til karakterer-
ne er blevet betydeligt skærpet, og studierne 
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skal mere eller mindre gennemføres til tiden. 
Det virker ikke nødvendigvis befordrende på 
rejselysten, hvilket fx kan ses af, at rejse-
lysten blandt studerende på Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, her på 
KU har været faldende pga. af bl.a. studie-
fremdriftsreformen. Men nu begynder tallene 
og rejselysten at stige igen. Og hvis man lod-
dede stemningen blandt 62 studerende på 
SCIENCE, som mødtes forleden til debriefi ng 
og deling af studie- og rejseoplevelser efter 
et halvt år i det fremmede, så var rejselysten 
stor. Der manglede ikke sjove historier og 
store personlige oplevelser blandt de unge 
udvekslingsstuderende, som havde læst og 
boet i store dele verden. Lige fra Seoul i Syd-
korea til Alaska i USA, over Uppsala i Sverige 
og til Sydney i Australien.

En studerende havde oplevet præsident-
valgkampagnen i USA på tæt hold, en anden 
havde oplevet jordskælv og minipingviner i 
New Zealand, en tredje havde tøffet til Lap-
land på scooter og kigget på rener, en fjerde 
måtte trække i obligatorisk skoleuniform i 
Thailand og oplevede landesorg, da den elske-
de thailandske konge døde, mens en femte 

studerende var tilskuer til rullekuffert-løb i den 
belgiske universitetsby Leuven, når alle stu-
diekammeraterne op til weekenden hastede 
hjem til familien og efterlod universitetet tomt.

Selvrealisering og jobmuligheder
Der var engang, hvor mange som jeg rejste 
for at realisere sig selv i fremmede omgivel-
ser og få menneskelige erfaringer med hjem 
– uden tanke om jobmuligheder og studier 
bagefter. Det er der en del unge, som stadig 
gør efter gymnasiet. Men hvis man også har 
øje på cv’et er det langt fra en tosset ide at 
rejse ud. For det batter, når man senere skal 
søge job: Ifølge Undervisningsministeriet 
anser over 70 % af danske virksomhe der 
internationalt udsyn og interkulturel forståel-
se som meget vigtige eller vigtige egenska-
ber, når de rekrutterer nyuddannede fra en 
videregående uddannelse. Og så kan man 
oven i købet få delvis økonomisk støtte til sin 
udlængsel fra bl.a. EU, Nordisk Ministerråd 
samt fra private fonde og legater. Så hvorfor 
blive hjemme fremfor at krydre sit studium 
med et udlandsophold, der både fagligt og 
personligt gør én klar til en stadig mere glo-
baliseret verden.    

Udlængsel og CV
Af Svend Thaning, SCIENCE Kommunikation, Københavns Universitet
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