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Jeg ved det godt, I har hørt den tusinde gange før, men de taler altså sandt alle sammen. At være på 

udveksling er en fantastisk oplevelse, og det er alle de praktiske strabadser værd. Personligt tog jeg 

ikke blot af sted for studiernes skyld, men også for at få erfaringen med at bo i et andet land med en 

anden kultur og et andet sprog og uden noget netværk at falde tilbage på. Det var en kæmpe 

udfordring – det skal der ikke lægges skjul på – og blot endnu federe er følelsen af at have formået at 

falde på plads, føle sig hjemme, få venner og en hverdag op at stå i et fremmed land. Og det gør man 

nemlig; man får venner og en hverdag, som dog nok er anderledes end den, man havde derhjemme, 

hvilket jo er det fantastiske ved oplevelsen. Nu hvor jeg er hjemme igen, kan jeg endnu tydeligere se, 

hvor meget jeg har fået med hjem i bagagen – udover de ekstra 20 kg jeg fik akkumuleret hen over 

året. De mange udfordringer rykker ens egne grænser og får en til at se tingene, også herhjemme, i et 

andet lys. Det, tror jeg personligt på, er meget sundt en gang i mellem.  

Canada 

Canada er et fantastisk land – multikulturelt, imødekommende befolkning og den afslappede 

atmosfære gør, at man med det samme føler sig meget velkommen og tilpas der. Derudover er landet 

enormt og byder på utrolig mange forskellige oplevelser – både i naturen og i byerne. Canadierne bor 

generelt ved kysterne i øst og vest samt tæt ved den amerikanske grænse, og lader derved en enorm 

andel af landet være ubefolket. Den lille befolkning og det store areal gør det let at komme fra byerne 

og ud i naturen.  

Både byerne og naturen er meget forskellig fra øst til vest. I de østlige provinser har man det mere 

bakkede landskab med mange byer liggende ud til den store St. Lawrence flod samt havet. På trods af 

de mindre bakker, er der stadig mange steder man kan stå på ski. De vestlige provinser er fyldt med 

enorme bjerge, søer og vilde dyr med mange muligheder for ski om vinteren og hiking om sommeren. I 

midten af landet ligger den flade og tørre prærie.  

Klimaet i landet varierer også meget. Østpå varierer temperaturerne fra -30 til +35 grader og luften er 

noget mere fugtig end vestpå, hvor vintrene er mindre kolde og somrene mindre varme.  

Jeg synes selv, at det sværeste ved hele processen op til at skulle søge om en udvekslingsplads var at 

vælge, hvor man skulle søge hen. Jeg valgte at søge til Canada af flere årsager. Først og fremmest havde 

jeg som krav, at det skulle være et engelsktalende land/universitet. Dernæst havde jeg mødt en del 

canadier på nogle af mine tidligere rejser og kunne rigtig godt kunne lide kulturen og mentaliteten. 

Derfor blev alle mine tre prioriteter i større byer i Canada. Jeg tror dog, efter at have snakket med 

mange folk, der har været på udveksling, at det ikke er afgørende, hvor man ender henne, men blot det 

at man kommer af sted. 



Montréal 

Montréal er en super fed by med mulighed for at gå ud alle ugens dage, masser af festivaler og 

gadefester både sommer og vinter, unge mennesker, parker og mange forskellige spændende bydele.  

Modsat steder som New York og Sydney er det ikke for alle en by, der med det samme tiltaler dem. 

Sådan havde jeg det. Men det er bare lige ind til, man har været der lidt tid, kender byen lidt og har 

mærket stemningen der. Montréal er nemlig virkelig en by med plads til alle og hvor alle kan finde sig 

hjemme. Der er alt fra skyskraber-downtown med shopping i store malls, restauranter; havnen med 

Old Montreal, som er med det lidt ældre og lidt mere turistede område med masser af lækre 

restauranter, gallerier og turistbutikkerne; le Plateau og Mile End med sine mange sjove og anderledes 

caféer, butikker og små parker samt det noget mere mondæne Westmount med de store villaer og fine 

butikker.  

Mht. bolig i Montréal havde jeg ikke fundet noget hjemmefra. Jeg havde dog kigget en del hjemmefra 

på både Craigs list og boliger, der var slået op over universitetets hjemmeside og lavet nogle aftaler til, 

når jeg kom derover. Generelt er der rigtig mange værelser og lejligheder at tage ud og se på, dog af 

meget svingende kvalitet. På trods af det store udvalg lærte jeg dog hurtigt, at man bare skal spille på 

alle heste og ikke tro på, man har fået værelset/lejligheden, før man faktisk er flyttet ind.  

Jeg fandt et sted i McGill Ghetto (lige øst for universitetet) efter en fem dages søgning, hvilket var et 

vildt fedt sted, fordi man var så tæt på universitetet, Plateau’et og Mile End, bjerget (Mont Real) og 

downtown. Blandt studerende er steder som le Plateau og Mile End også meget populære. Jeg betalte 

CAD 750 per måned i husleje, da vi kun var to i lejligheden, den var i fin stand og lå så tæt på 

universitetet, men det kan godt fås billigere. 

Mange af lejlighederne har fuldt udstyret køkken samt stue og ofte er der også ting som reol, seng osv. 

på værelset, man lejer. Hvis ikke er der masser af garage sales og billige ting på Craigs list. 

Jeg vil klart råde folk til at tage lidt før derover og have tid til at finde noget, når man er i byen. Billeder 

kan snyde rigtig meget, og derudover kender man ikke kvarteret, man kommer til at bo i. Selvom det 

godt kan være hårdt at gå rundt og se på lejligheder i starten, er det en super måde at lave sightseeing. 

Generelt har butikkerne meget længere åbent derovre. Mht. madindkøb er der flere større kæder så 

som Metro, Provigo og IGA, som alle har åbent til kl. 24 alle hverdagsaftener og en kæde, der har åbent 

24/7 – dvs. det er utrolig let at foretage indkøb på alle tidspunkter af døgnet.    

Supermarkederne er lidt dyre end de billige Netto og Fakta herhjemme. Samtidig er det ret billigt at 

spise ude eller hente mad, hvilket mange derfor gør. Der er også mange restauranter, der har bring-

you-own-wine/beer (BYO), hvor man kan tage sine egne drikkevarer med på restauranten og derved 

gøre aftenen lidt billigere. 

Der kører både busser og metro til at få en rundt i byen. Hvis man bor længere væk, kan det godt 

betale sig at købe et månedskort til dem. Det kan fås billigere som studerende i september måned. 

Derudover er der mange, der cykler eller står på long boards (lange skateboards), når ikke er sne. 

Cykler kan ligeledes købes over Craigs list eller ved garage sales til omkring CAD 50. Desuden koster 

taxa kun halvdelen af, hvad de gør i København. Jeg gik dog hovedsageligt rundt, fordi jeg boede så 

centralt. 

Som nævnt er nattelivet i Montréal virkelig fedt. Først og fremmest kan man gå ud alle ugens dage og 

der er virkelig mange forskellige typer af steder. Nede ved downtown ligger de større diskoteker, 

hvorimod Plateu’et og Mile End har masser af fede barer med dansegulv, livemusik osv.  



Byen er meget tryg og man kan sagtens, selv som pige, gå hjem om aftenen. Man skal selvfølgelig bare 

tænke sig om som alle andre steder.  

McGill University 

McGill University ligger lige midt byen. Campus er ikke specielt stort ift. antallet af studerende 

(omkring 30.000 ligesom KU), men meget hyggeligt med gamle bygninger, store græsplæner og 

masser af liv. Derudover hører der et kæmpe sportskompleks til universitetet, der er til fri 

afbenyttelse.  Man kan dyrke alle former for sport der, leje banerne selv eller konkurrere mod andre 

på universitetet. Jeg spillede selv på et intra-mural (dvs. man er med i en turnering i løbet af 

semesteret med andre hold fra McGill) volley hold, hvilket var en super måde at lære andre folk at 

kende på. 

Mht. det sociale på universitetet er der ikke meget for udvekslingsstuderende kun andet en et 

orienteringsmøde. Der er dog en masse for internationale studerende (dækker alle studerende fra 

udlandet, der læser en grad på universitetet) og first-years (alle studerende, der lige er startet på 

universitetet – både internationale og nationale første års studerende samt udvekslingsstuderende). 

Selve FROSH (introforløbet for første års studerende), som ligger i slut august er noget over-gearet 

med mange fulde 18-årige. Da udvekslingsstuderende ofte er noget ældre, kan det være lidt for meget. 

Det er dog ret let at møde udvekslingsstuderende, da alle mangler et netværk og derfor er meget 

opsøgende, så no worries ☺ 

Der er sevlfølgelig utrolig mange praktiske ting, man skal have styr på lige i starten af semesteret. 

Heldigvis er folk utrolig hjælpsomme derovre, så man skal altid bare spørge sig frem i stedet på at 

bruge flere timer på at prøve selv at finde ud af det. 

Mht. det faglige niveau på universitetet er det rated som Canadas bedste universitet, så at have gået 

der ser selvfølgelig godt ud på ens CV. Da jeg ikke har noget at sammenligne med, ved jeg ikke hvordan 

arbejdsbyrden og det faglige niveau er ift. andre universiteter. Jeg kan dog sige, at der er klart mere at 

lave i løbet af semesteret end jeg er vant til som polit-studerende på KU. Både arbejdsbyrden og det 

faglige niveau er dog ikke noget, man skal blive skræmt over. Mest af alt kommer det til udtryk i, hvor 

mange timer ligger i studiet, hvilket kan virke noget voldsomt. Samtidig får man dog (ofte) virkelige 

dygtige medstuderende, hvilket er ret fedt med mængden af gruppearbejde, der ofte indgår. 

Sammenlignet med hvad jeg er vant til herhjemme fra er forelæserne oftest også langt mere 

engagerede i undervisningen. Det er gør det både mere udfordrende, fordi de forventer noget mere fra 

én især i form af deltagelse i timerne, men også virkelig fedt, fordi timerne simpelthen er mere 

spændende at være til. 

Så alt i alt er det et super fedt land, by og universitet, der klart kan anbefales at tage til – for selvfølgelig 

skal man da tage på udveksling ☺ 

 

Hvis du har flere spørgsmål til byen eller universitet kan du altid skrive til mig på: 

mxl315@alumni.ku.dk 

 

Hilsen Mette 


