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Skanderborg Gymnasium i Indien 
 
 
Den 23. november til til den 3. december 2015 sendte Skanderborg Gymnasium endnu en 
klasse til gymnasiets partnerskole i Delhi, Indien. De 23 elever fra 2d havde længe ventet 
med spænding og brugt lang tid på at forberede turen. En af klassens elever Josephine 
Elbronn Larsen fra Skanderborg har skrevet denne reportage om de første indtryk af Delhi og 
de indiske elever. 
 

 
Klokken er 8.13 og midt i menneskemylderet udenfor New Delhis lufthavn står en gruppe af 
24 hvide ansigter med blanke øjne, der afslører en lang flyvetur uden søvn. Lyden af gab og 
rullende kufferter blandes med bilernes dytten og larmen runger inde i de trætte hoveder. De 
kigger sig forventningsfuldt omkring, og fascinationen over dette nye sted lyser ud af dem, 
mens de venter på, at deres partnere kommer og henter dem. Som en dans tjekkes 
armbåndsurene. 8.26 og stadig intet tegn på afhentning. Et blegt hoved med lyst hår kigger 
op fra gruppen, og et stort smil breder sig på mit ansigt, da jeg ser en pige med langt mørkt 
hår og en rød prik i panden komme gående imod mig. Pludselig kommer flere piger og drenge 
med mørk lød myldrende til. En af de danske drenge rækker hånden frem for at hilse på sin 
inder, men modtages i stedet af en stor krammer. Én efter én forlader vi lufthavnen med vores 
partnere for at byde Indiens berømte og berygtede trafik velkommen. Smog fylder luften og 
gør det umuligt at se særlig langt frem, mens stanken af benzin får mig til at hoste.  
 
Fem minutter senere sidder jeg i min partners bil på vej mod hendes hjem. Udenfor bilen 
eksisterer en helt anden verden fyldt med enormt mange mennesker. Gamle biler med buler 
og skrammer zigzagger ud og ind imellem hinanden uafhængigt af vestlige trafikregler. 
Hornenes hyl fylder verden - både i form af lyd og køer. En tyr har sneget sig ud midt på 
vejbanen og giver et forskrækket hyl fra sig, da en bil med nød og næppe undgår den. Som en 
trampolin hopper bilerne over bump i vejen, og en pludselig opbremsning kaster mig frem i 
sædet foran. Godt man ikke bruger sikkerhedssele! Rødt lys skinner fra trafiklyset og bilen 
stopper. En sort brugt bil med ødelagte ruder lader sig ikke stoppe af denne forhindring og 
drøner ud i krydset. Den igangværende samtale i bilen stopper, da koncentrationen rettes 
mod et muligt trafikuheld for øjnene af os. Hjertet sidder helt oppe i halsen, da bilen lige 
akkurat ikke bliver ramt af en modkørende bilist, der hidsigt råber og skriger. En lille dreng 
med bedende øjne går rundt mellem de ventende biler. I hans beskidte og magre hånd har 
han nogle billeder af det berømte palads syd for Delhi, Taj Mahal. Fortvivlet banker han på 
ruderne, men der er ingen købere, og han ser sin frokost køre væk sammen med bilerne.  
 
I lejligheden er der en sød duft af krydderier og røgelse. På væggen hænger to billeder af min 
partners afdøde bedsteforældre, der hver har fået en orange blomsterkrans rundt om sig. En 
sang på hindi høres i hele lejligheden og medvirker til en afslappet stemning. Længere inde i 
lejligheden står et husalter med et billede af guden Shiva med sin slange og trefork. Ved siden 
af billedet med Shiva er endnu et gudebillede med elefantguden Ghanesha, der er Shivas søn. 
Foran alteret er der lagt søde sager som en ofring til Ghanesha, der har en sød tand. Jeg bliver 
vist hen til min partners værelse, hvor der på sengen ligger en flot orange sari. Helt mundlam 
bliver jeg, da min partner siger, at det er min. Forbløffet får jeg fremstammet et ”thank you”. 
På hendes værelse er der en stor reol fyldt med bøger, der står stablet perfektionistisk lige. 



2 
 

Hendes seng er redt med et rødmønstret sengetøj, som var det på et hotel. En hviskende 
stemme fra sengen lokker mig nærmere. Min partner går ud fra værelset og efterlader mig til 
en times søvn.  
 
En duft af pandekager fylder værelset, og en dyb rumlen lyder fra min mave. Rundt om 
spisebordet sidder den indiske familie, og i midten står et stort fad dampende pandekager. 
Mit øje skuer efter syltetøj og sukker, men finder i stedet en særlig slags grød. En tjenestepige 
på omkring 13 år kommer og skænker op på alles tallerkener, hvorefter hun sætter sig hen på 
en skammel bag døren i køkkenet. Familien begynder at spise. De brækker med hænderne et 
stykke af pandekagen, hvorefter de dypper den i grøden. Jeg efterligner. En mærkelig 
fornemmelse går gennem mine smagsløg, der på én gang nyder pandekagernes søde smag og 
forbrændes af grøden. Jeg bliver forvandlet til en drage, da en ild står ud af min mund. Mit 
syn bliver sløret og en tåre truer med at løbe ned af min kind. Røg står ud af mine ører. Overalt 
kommer små brandmænd til syne. De kravler op ad stiger fra gulvet og fra loftet flyver de ned 
med faldskærme i deres orange uniformer og sorte støvler. Aktionen går i gang og med en 
kraftig vandstråle slukker de ilden i min mund. Tilbage sidder fem par indiske øjne rettet mod 
mig og mit glas vand, og et smil kryber frem på deres læber. Tjenestepigen kommer igen og 
bærer tallerkener med mad ud, som var vi på en restaurant. Lyden af stole mod gulv runger 
gennem lejligheden, da vi forlader bordet for at klæde om til at komme i skole.  
 
Vi skynder os ind på den enorme skole, DPS Noida, der har ca. 5000 elever - hen til  
fællessamling. På afstand kan man se, at alle står snorlige på rad og række i deres velstrøgne 
uniformer inddelt i fire sektioner med hver sin fane. Hvert andet sekund lyder en dyb tromme, 
og eleverne laver en appel med foden. Under dem kommer en sky af røg op fra den støvede 
og sandede jord. Ud over trommen er der ikke en lyd, der undslipper de mange elever, og 
selve stilheden er nærmest overvældende. Ved siden af scenen står en gruppe blege 
mennesker. Én efter én bliver danskerne kaldt op på scenen. Med et hjerte galoperende af 
sted og svedige håndflader modtages vi af endnu en duftende blomsterkrans og en tale af 
skoleinspektøren”.   
 
Herfra fortsætter ni dages oplevelser og indtryk i Delhi og omegn. Klassens tur bestod dels af 
aktiviteter på skolen, sightseeing i Delhi og en tredages tur til Taj Mahal og Jaipur. Der var på 
alle måder tale om et kulturmøde af de helt store slags. 2d og Skanderborg Gymnasium ser 
nu frem til at få besøg af de indiske elever i slutningen af Marts 2016.    
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