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Ny livsstil uten
å bli sprø!

WWW.MITTMEDIUM.NO

Reising gjør det mulig å prøve noe helt nytt uten å framstå
som sprø overfor menneskene rundt deg. Den engelske
fotografen og filmskaperen Rolf Gibbs var på reise i ti år
og forteller om hvordan reising kan totalforandre
vår virkelighetsforståelse.
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En av de mange storslåtte kunstbilene – den eneste formen for kjøretøy som er tillatt
ved Burning Man-festivalen i Nevada, USA.

D

en engelske fotografen og filmskaperen Rolf Gibbs var på reise i ti år,
blant annet i India, Afrika, Bali og SørAmerika.
– På reisefot er du fri til å prøve ut andre
måter å leve og tenke på som ville gjøre
folk bekymret om du gjorde det hjemme,
sier Gibbs. Gjennom reise, eksperimenter
med psykoaktive stoffer, meditasjonsteknikker, alternative former for parforhold og
møter med andre kulturer opplevde han at
det ikke finnes én virkelighet – det finnes
mange.
– Det vi tror er virkeligheten, er den
virkeligheten vi lever med i dagliglivet.
Balineserne lever for eksempel i en helt
annen virkelighet enn meg, selv om jeg nå
er på samme sted som dem. Virkeligheten

er en gruppekonsensus og kommer ikke fra
det fysiske stedet.

Spontanitet eller hverdagsliv?
Under ti års reise møtte han mange andre
«nomader».
– Fordi de var borte fra hverdagslivet,
var de spontane og hadde opplevelser som
endret livet. De var tilstedeværende og
entusiastiske, sier han.
Nå og da tilbragte han en time ved et
tempel eller en annen severdighet.
– Hvem jeg hang med og hva vi gjorde,
var det viktigste, ikke hvor jeg var.
Innimellom var han innom storbyer og
vurderte å slå seg ned der.
– Jeg fikk raskt nye venner, men de fleste
var svært opptatte. Avtaler måtte gjøres

:: Tekst: Andreas Aubert :: Foto: Rolf Gibbs

ukevis i forveien. Hvis de hadde både jobb
og familie eller jobb og partner, var det helt
nyttesløst å gjøre noe spontant. Kanskje
kunne jeg møte dem én gang i måneden.
For meg er ikke det et sant eller meningsfullt vennskap.

Reiste i ti år
Gibbs vokste opp i England, Indonesia
og New Zealand. Som voksen jobbet han
som fotograf og filmskaper i Berlin, Paris,
Sydney, New York og Los Angeles. Da han
i L.A. ikke klarte å få skrevet manus til
langfilmen han drømte om å lage, ble han
rastløs og la ut på reisen som varte i ti år.
– I California bodde jeg en stund i en
bobil som jeg kjørte rundt, og jeg dro så til
India, Afrika, Bali, Sør-Amerika og flere

kelig kontakt, hevder Gibbs.
Couchsurfing betyr å bo en kort periode hos privatpersoner, vanligvis noen
få dager. Gjennom nettsted tilbys en sofa
eller et gjesterom til reisende, gratis eller
til en lav pris.

Ensformig eller magisk?
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Gibbs opplever livet som mer magisk når
han jevnlig bytter land, venner, valuta og
språk.
Da dette intervjuet ble gjort, hadde han
vært tre og en halv måned i Ubud på Bali.
– På det tidspunktet ville jeg tidligere
dratt til et nytt sted. Det er masse flott
som skjer her hver uke, mange arrangementer og mer. Problemet med å være på
ett sted lenge er at ting gjentar seg. Jo mer
gjentakende ting blir, desto mindre magisk
er det. Jeg blir mindre intelligent, mer
fanget av det jeg gjør hver dag og definert
Rolf Gibbs skuer utover en innsjø 3000
av menneskene jeg henger med. De andre
meter over havet, under en 6-dagers gåtur i Sierra Nevada-fjellene i California. blir «andre mennesker». Tilsvarende er folk
interessert i å finne ut hvem jeg er når jeg er
ny et sted, men etter hvert tror de at de vet
henge med lokalbefolkningen, men i
hvem jeg er.
moderate doser.
– Å reise alene og stadig si farvel til
– Å være med for eksempel indiske
mennesker og steder kan være litt som en
menn over lang tid er overveldende. De
dødsprosess. Samtidig kommer det alltid
har så mye energi, entusiasme og så mange
noe nytt. Blir alt mer intenst, mens disse
spørsmål at det er umulig å ha en avslappet
syklusene oppleves mye tregere i dagliglivet?
samtale, sier Gibbs.
– Absolutt. Denne «nærheten til liv og
død» er der magien inntreffer. Ting føles
viktig, ting skjer. Personlig har jeg dog
Mye penger, lite kontakt
– Du synes det er best å reise alene, hvorfor aldri hatt problemer med å ta farvel med
folk. Vi møtes igjen når tiden er moden,
ikke med en partner eller en venn?
hvorfor gjøre en greie ut av å si «ha det»
– Fordi da får jeg en «boble» rundt meg,
nå? Hvorfor sa vi ikke det
der alle umiddelbare sosiale
vi trengte å si mens vi var
behov er ivaretatt. Da blir «Evnen til å være
sammen, hvorfor vente til en av
jeg ikke like interessert i
spontan har jeg bare
menneskene rundt meg,
funnet på reise, i møtet oss drar?
– Hvis man reiser alene i
jeg er mindre åpen. Har jeg med andre reisende.»
en annen kultur, er det få ytre
derimot reist en uke alene Rolf Gibbs
strukturer som opprettholder
uten å møte andre vestlige
ens kulturelt betingede identitetsopplevelmennesker og kommer til en restaurant
steder. Jeg dro hele tiden dit jeg ønsket å
se. Kan dette gjøre at nye sider ved en selv
hvor det sitter noen vestlige, så vil vi
dra, uten å anta at jeg skulle tilbake dit jeg
og ved livet blir mer tilgjengelig?
komme i prat. Kontaktbehovet er stort.
kom fra.
– Ja, det kan være verdifullt å reise til en
Det er dette behovet som gjør folk åpne
Hans mentale og følelsesmessige tilstand
kultur veldig annerledes fra din egen, men
overfor hverandre.
var mer harmonisk da han reiste i utkantdet kan også slå andre veien. I Saudi-Arabia
Å reise som turist er ti ganger dyrere enn
strøk.
er kulturen veldig undertrykkende. Jeg
å reise på egen hånd, hevder han.
– I storbyene følte jeg et enormt press etville følt meg mindre fri der enn i Vesten,
– Turister får ting orgater å tilpasse meg, få meg
sier Gibbs, som understreker at også økonisert for seg og reiser i en
en jobb og definere meg «Rikdom er å kunne velge
nomisk ujevnhet kan bidra til en frihetsselv ut fra yrket mitt.
hva du gjør med tiden din.» gruppe, som en familie eller
opplevelse på reise.
et par. De vet hvor de skal
Jo lenger unna storby- Rolf Gibbs
– Hvis jeg reiser til et land der folk har
og hva de skal gjøre. En aleene han kom, desto mer
mindre penger enn meg, gir det meg mye
nereisende er mer spontan og trenger ikke
vennlige og åpne opplevde han at mennesmer frihet enn om jeg reiser til Norge, sier
et luksuriøst sted å bo. Du kommer mer i
kene var.
Gibbs.
kontakt med folk hvis du bor hjemme hos
– Folk på landsbygdene er enten kunstlokalbefolkningen, hos venner av venner,
nere, bønder eller reisende. Tiden går
på ungdomsherberger eller om du couchsaktere der, fordi du er mer samstemt med
Asia er ikke tilbakelent!
surfer. Hvis du derimot ikke trenger noe,
naturen, men også fordi du ikke trenger så
– Jeg har møtt reisende som opplever mye
har masse penger, tar taxi og fly hele tida,
mye penger, sier han.
frihet for eksempel i India. De kan gjøre
vil lommeboka beskytte deg mot mennesUnder de fleste reisene var det fint å
det de vil uten å bli fordømt. Det er kan-
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Nepalske geiteg jetere
tar en pause for å slå
av en prat i solsteiken.
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henge med vestlige eller forlate landet for å
skje sant for de reisende, men lokalbefolkkunne oppleve det.
ningen er ikke nødvendigvis veldig fri?
Reisingen ga Gibbs
– Å si at Asia er
mulighet til å revurdere
åpent og tilbake«Hvis du ikke trenger noe, har
slike ideer han hadde fått
lent ville være totalt
masse penger og tar taxi og
inn med morsmelken:
ignorant og naivt! For fly hele tida, vil lommeboka
eksempel kan ingen
beskytte deg mot menneskelig «Som engelsk skal man
ikke være så fysisk med folk
balinesisk mann holde kontakt.»
man omgås.» «Ens arbeid
kona i hånda offentRolf Gibbs
definerer hvem man er som
lig, eller legge en arm
menneske.» En av de viktigste erkjennelrundt skulderen hennes. Hun jobber for
sene han har fått, er at han kan være både
ham og tar seg av barna, han skaffer penekstatisk og miserabel uansett hvor han er.
gene. Hvis en ung balineser blir eksponert
Det avhenger av ham selv. Nå tror han ikke
for vestlig kultur og ønsker å uttrykke seg
lenger på absolutte sannheter.
på samme måte, må vedkommende enten

– Alt avhenger av kontekst. Jo mer jeg
beveger meg «utenfor boksen», desto mer
blir boksen en illusjon. Går jeg tilbake til
et gitt sted og et hverdagsliv, blir jeg fanget
i den igjen.

Penger er ikke hinderet
Da han la ut på reise, måtte Gibbs bli kvitt
alle eiendelene sine.
– Dette, eller å stue bort tingene, er ofte
den største barrieren for mange, sier han.
Startkapital måtte skaffes.
– Jeg tok en midlertidig jobb der jeg
på vegne av et firma lette opp steder som
var egnet til å sette opp tavler for store
reklameplakater. Jeg laget kontrakter med
bygningseierne, tok bilder av bygningene
og så videre. Jeg gjorde dette i seks måneder og gikk fra å skylde 50.000 dollar til å
ha 50.000 dollar i overskudd.
Først tenkte han at 10.000 dollar ville
være tilstrekkelig til å reise, men jo mer
han tjente inn, desto mer trodde han at
han trengte. Ved 50.000 måtte han tvinge
seg selv av gårde. I de ti årene han reiste,
pleide han å gå tom for penger etter cirka
ett og et halvt år. Da gikk han tilbake og
jobbet 1–2 måneder i nevnte jobb, tjente
20–40.000 dollar, og var klar til å dra ut
igjen. Til slutt var ikke jobben lenger tilgjengelig. Han måtte spørre seg selv: «Hva
er jeg villig til å gjøre hver dag, eller hva kan
Rolf Gibbs har deltatt på mange paraglidingkonkurranser internasjonalt. Her
er han i fri flyt over Valle de Cauca i Colombia, på en 100-kilometers rute hvor
han var oppe i lufta åtte timer i strekk.

Ikke råd til å jobbe

Rolf Gibbs, fotograf og filmskaper
• Engelsk fotograf og filmskaper som har laget kortfilmene E-male, Whacked!, The
Last Guy to Let You Down, Jet Lag og G.
• Filmene har blitt vist på 40 filmfestivaler i 20 land, på tv i 13 land og har mottatt
mange priser. Gibbs har også blitt invitert til å delta som dommer ved filmfestivaler i
Berlin og Amsterdam.
• Fra han var 18 til han var 28 år gammel jobbet han som motefotograf i Paris,
Sydney, London og Berlin, blant annet for det franske bladet Vogue og diverse reklamebyråer. Han opparbeidet seg et rykte internasjonalt som en svært kreativ fotograf.
Han studerte senere film ved New York University.
• De siste ti årene har han levd en nomadisk livsstil, hvor han også har konkurrert i
paragliding og undervist i ekstatisk dans.
Han er også medforfatter av fotografiboka
Cameras at Breakfast.
Fem reisemål for nomader:
1. Mosambik
2. Myanmar
3. Indonesia, øst for Bali
4. Filippinene
5. Colombia
Kilde: Raymond Haase ved Nomaden,
Oslo

Kommer tetter på de lokale
– Alle som reiser, både bidrar til og tapper
stedene de oppsøker. De som bruker mye
penger på tur, bor gjerne på resorter som
sjelden er eid og drevet av lokale. Gevinsten for de lokale er arbeidsplasser, men
resorter lønner ikke de ansatte høyere enn
andre steder. Jeg har reist med minimum
av budsjett og tar helst inn på familiedrevne steder, som gjerne bare har et par rom
eller hytter. Da kommer jeg tettere på de
lokale og pengene går rett til de jeg møter.
Masseturisme gjør ofte reisemålene noe ensporet og folk blir for avhengig av turistene.
Hvem vil vel stå krokrygget på rismarkene,
når du kan bli bartender eller taxisjafør?
Problemene kommer når turistene plutselig
uteblir, da «kollapser» hele lokalsamfunn.
Eksempler er Egypt, Tunisia, Syria og
andre steder som er på Dagsrevyen.

Rastløst og ensomt?
Børge M. Oftedal, opprinnelig fra Sandnes, har bodd på Bali i fem år og kjenner
til Gibbs.
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jeg gjøre som jeg ikke trenger å gjøre daglig?
Hvor kan jeg bo og samtidig fortsatt ha en
viss grad av frihet?»
Nå bor han i Ubud på Bali. Her er han
involvert i diverse prosjekter og underviser
også i «kontaktimprovisasjonsdans.» Han
opplever internett som den største omveltningen verden har sett i senere tid.
– Mange kan jobbe via nettet samtidig
som de reiser. Man man er blitt mindre
stedbunden med internett.

hatt fantastiske romanser, meditert og lignende. Dette er sann rikdom. Rikdom er å
Mange tror de ikke har råd til å reise.
kunne velge hva du gjør med tiden din. For
Gibbs sier heller at han ikke har råd til å
noen er kanskje jobben lidenskapen, og det
jobbe i en by.
er greit. Men hvordan kan du vite det med
– Det koster for mye av min tid, og
sikkerhet hvis du ikke har
hva jobber jeg for? For å betale
regningene mine slik at jeg kan «Å si at Asia er åpent prøvd det andre ytterpunktet,
avslutter Gibbs.
fortsette å jobbe der. Når
og tilbakelent, ville
folk får mer penger, øker ofte
være totalt ignorant
levekostnadene tilsvarende, og
og naivt!»
Individorientert
de forblir fanget i systemet.
Rolf Gibbs
fenomen
Alle folk i byene drømmer om
Reiselivsforsker Thor
å dra på lange reiser, men tror at de ikke
Flognfeldt ved Høgskolen i Lillehammer
kan, selv om de tjener ti ganger mer enn
betrakter Gibbs’ måte å reise på som et
de som reiser. Dette er forklart i dybden i
individorientert fenomen.
boka Vagabonding: The Art of Long-Term
– I noen tusen år har det alltid funnes
Travel av min venn Rolf Potts, sier Gibbs.
«driftere» som finner seg sjøl. Som reiseHan hevder at 1000 dollar per måned er
livsforsker som skal se et næringsperspektiv
tilstrekkelig for å reise. Da inkluderer han
i sine studier, blir de kun interessante
flybilletter, kost og losji samt paraglidingintervjuobjekt. Det er enkelte unntak, for
utstyr.
eksempel de som oppdager et nytt og spen– Hvis du bor i en by med en vanlig
nende sted og blir værende der for å utvikle
jobb, vil du tro at du bare har råd til en
dette videre.
kort ferie, om du så har en million dollar.
Andre former for individuelle reiser eller
En kort, dyr reise med returbillet – tilbake
smågruppereiser over lengre tid, som bidrar
til systemet, uten å stille for mange spørstil vekst og mulig velstand i de områdene
mål. Realiteten er at enhver vaktmester kan de besøker, er mye mer interessant for
reise på motorsykkel gjennom Kina. Han
Flognfeldt.
kan komme langt med 3000 dollar.
– Hvis alle reiste billig slik Gibbs gjør,
– Penger anses ofte som den viktigste
ville det bli svært dyrt å reise for de som
indikatoren på frihet, men kanskje tid i
har jobb og dermed dårligere tid. Da ville
mange tilfeller er viktigere? Man trenger
reiser bli for eksklusivt, slik det var for 50
ikke ha masse penger for å ha god tid?
til 100 år siden, avslutter han.
– Broren min er millionær. Han kom til
Er høybudsjettsreisende nødvendigvis
Bali for en uke og brukte 5000 amerikanbedre for lokalsamfunnene enn nomader
ske dollar. De pengene kunne holdt til fire
som reiser på lavbudsjett? Raymond Haase,
måneders eventyr som ville endret livet
butikksjef ved reisebutikken Nomaden i
ditt. Du kunne seilt over havet i en båt,
Oslo, er usikker.
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– Han lever veldig individualistisk. Det
er en frihet i det, men det kan også bli rastløst, hevder Oftedal, som har en mastergrad i idrettsfilosofi fra idrettshøyskolen.
Han ser en fare for at nomadisk livsførsel
kan gjøre en konfliktsky.
– Dukker det opp konflikter med andre,
drar du til neste plass. Da kan man bli litt
ensom, sier Oftedal, som driver guidede
turer for norske studenter på Bali.
Mange nordmenn ville ha godt av å dra
på lengre reiser, hevder han.
– Da ser vi hvor bortskjemte vi er. Å bli
født i Norge er som å vinne i lotto.
Han tror det kan være vanskelig for
nordmenn å reise slik Gibbs beskriver.
– Man må jobbe fram en indre trygghet
og slakke på kravene. Vi er vant med høy
levestandard. Å leve for 6000 i måneden,
selv i Asia, er å leve på et minstenivå.
Mange nordmenn drømmer om å dra ut
på eventyr, men tør ikke, tror Oftedal.
– De kan ha en trygg identitet i lokalsamfunnet og fungere bra der, men vet ikke
hvordan de skal forholde seg til en større
verden. Det kan være tøft å følge hjertet sitt
og være ærlig om hva man vil, men oppi
vanskeligheter kan man samtidig oppleve å
være på rett sted til rett tid, slik jeg selv har
gjort, avslutter Oftedal, som tror den store
nye trenden er «digitale nomader» – folk
som jobber online og reiser mye.

Frihet fra hverdagsrollen
Raymond Haase fra Nomaden tror det kan
være vanskelig å forandre seg i nærmiljøet.
– En lang, «fri» reise gir deg større muligheter til å «spille» andre roller. For noen
er det veldig befriende å ikke bli møtt med
forventninger til hvem du skal være. Frihetsfølelsen på reise skyldes friheten fra ens
vanlige rolle mer enn friheten fra hverdagens
plikter. Eventyrlyst og at man er lei jobb- og

skolegalloppen oppgis oftest som hovedgrunn for å dra på langtidsreiser. Ubevisst tror
jeg friheten fra «hverdagsrollen» er like viktig.
– Er det noen fordeler ved å være norsk
som langtidsreisende?
– De fleste har ingen formening om
hvem nordmenn «skal» være. Det er langt
vanskeligere for for eksempel tyskere,
briter, israelitter, russere og andre å unngå
å bli stemplet, avslutter han.
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Norske reisetrender
Alle lag av befolkningen reiser mer
enn før, og budsjettene blir stadig
høyere, sier Raymond Haase,
butikksjef ved reisebutikken
Nomaden i Oslo.

– Blant kundene våre ser vi mindre
klassisk backpacking (å reise så lenge pengene holder), mer flashpacking (reise med
høyt budsjett) over én til tre måneder, mer
organisering tilrettelagt av organisatører
og mer målrettet reising. Folk vet hva de
«må» se og gjøre der de skal.
Han ser to reisetrender i stor vekst hos
aldersgruppen 20–40 år.
1) Permisjonsreiser med baby: Far klipper og limer ferier og permisjon og har
3–6 måneder fri sammen med mor og
barn. Disse pleier ikke å reise mye, men
leier hus i for eksempel Thailand og er
bofaste en lengre periode.
2) Frivillighetsreiser: For eksempel å
jobbe på barnehjem i Kenya eller Ecuador,
jobbe på dyrereservat eller redde regn-

Kvinnene samles for å danse og synge uten mennene, ved et tradisjonelt bryllup
nær Pokhara, Nepal.
skogen. Slike ting er så populært at folk
betaler for det!

Svært uvanlig
Det er svært uvanlig å reise i ti år, slik
Gibbs gjorde, sier Haase.
– De fleste tar én til to lange turer i
livet (mer enn tre måneder). De i Norge
som har brukt stort sett all tid til reise,
det vil si å bare jobbe for å komme seg
fortest ut igjen, holder gjerne på i 2–5

år før de roer seg. Vanligvis er grunnen
til dette barn eller huslån, oftest begge
deler. De fleste jeg har møtt på veien som
har vært på reisefot i årevis, er briter. De
kom fra Leeds, Sheffield og Manchester,
byer hvor fremtiden i beste fall var en
fabrikkjobb på samme fabrikk som faren
din jobbet. De ville ikke hjem igjen, for
der var det ingen fremtid. Få nordmenn
føler derimot at det norske samfunnet er
så låst.

Noen ganger
kan man bare
krysse elva med
en rund «fiskebåt» (Hampi,
Karnataka,
India).

Pakkeliste for internasjonale nomader
Bruk ryggsekk på størrelse 40–50
liter. Sekken bør kunne låses med
hengelås, og ikke være mer enn
halvfull når man drar hjemmefra
(maks ti kilo ved avreise). Organiser innholdet i pakkeposer. Ta med
dagstursekk til buss/fly, dagsturer og
kortere utflukter.
Dette trenger du:
• 3–5 par sokker og undertøy (gjerne i
merinoull, som er hurtigtørkende, temperaturregulerende og antibakterielt)
• 3–5 t-skjorter/topper (100 % bomull,
bambus eller merinoull)
• 1 langermet tynn genser/skjorte (gjerne
mørk/nøytral farge, kan brukes til hverdag
og på en litt finere restaurant/hjemmebesøk)
• 1 varm genser, gjerne fleece/merinoull
• 3 bukser/shorts/skjørt/kjoler. Gjerne 1–2
av den lette/hurtigtørkende typen (mikrofiber eller bomull), og 1 litt finere til
storbyer/fine restauranter/hjemmebesøk.

Ikke jeans!
• 1 tynn og lett regn- og vindjakke
• 1 bikini/badeshorts
• 1 sarong (for jenter er en sarong et anvendelig plagg som kan brukes til håndkle,
skjørt/kjole, pledd og for å dekke til håret
der det er nødvendig.)
• mikrofiberhåndkle
• silkelakenpose (sovepose er ofte unødvendig og tar mye plass. Der det er kjølig
om natten, har de pledd til å legge over
silkelakenposen)
• flipflops (til dusj og til bruk ute/på
stranda)
• 1 par lette joggesko (ordentlige fjellsko
er ofte unødvendig. De er tunge, varme
og tar mye plass. Skal man gå fjelltur i
Peru, Nepal eller lignende som en del av en
større tur, anbefales å leie til en billig penge
der nede. Det samme gjelder sovepose,
dunjakke og annet fjellutstyr man måtte
trenge)
• lommekniv (kniv og flaskeåpner er ofte
nok for en backpacker)

• universalpropp, tørkesnor og multisåpe
• gode ørepropper
• toalettmappe som bør inneholde såpe,
sjampo og fuktighetskrem i refillflasker
(100 ml), tannbørste og tannkrem, leppepomade, pinsett og negleklipper samt ibux,
reisesyketabletter, imodium, et par poser
saltløsning, et par plaster og en antibacflaske i reisestørrelse
• liten lommelykt, eventuelt hodelykt
• hengelås, gjerne med avtagbar vaier
• pengebelte
• 1 rull dopapir, eventuelt papirlommetørklær
• vanntette poser til verdisaker
• guidebok
• pass, vaksinasjonskort (om nødvendig),
internasjonalt studentkort og førerkort,
kopier av pass og kredittkort
• reiseforsikring, for eksempel fra Worldnomads.com (anbefalt av Lonely Planet, og
er vesentlig billigere og mer fleksibel enn
de fleste)
Kilde: Christine Frang, Nomaden.no
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