
DANES 
MAGASINET FOR GLOBALE DANSKERE

04

December 2018 – udgives af Danes Worldwide

52
DANSK WHISKYAMBASSADØR

Interview med Martin Markvardsen, der er global 
repræsentant for The Orkney single malt with 

Viking soul 

28
DANSK I USA

Reportage fra ny dansk udstilling på Ellis Island 
og interview med tre danske indvandrere

22
MYTER OG MISFORSTÅELSER

Hvorfor har nogle sprog mere prestige 
end andre? Tre sprogeksperter forklarer 

6
DANSK PÅ SICILIEN

Historien om Hanne Carstensen Casteluccis 
særlige rolle i den legendariske by Corleone  



DANES 4      2018

28

12

FASTE SIDER 

4   LEDER 

34  NYE BØGER 

38  SPROGKLUMMEN
 En helikoptertur rundt i danske talemåder

40  NYT FRA HJØRNEKONTORET (UK)
 Danes Worldwides generalsekretær om sidste 

nyt i organisationen 
 
58  JURIDISK VEJLEDNING 

66  KRYDSORD

OM DANES WORLDWIDE
Foreningen Danes Worldwide har 
siden 1919 været talerør for dan-
skere i udlandet. Vi skaber kontakt 
mellem danskere i verden og for-
bedrer livs- og arbejdsvilkårene for 
jer, der er med til at sætte Danmark 
på verdenskortet.
Protektor: H.M. Dronningen

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2
1150 Købenahvn K
Danmark
Tlf.: +45 33 32 09 13
danes@danes.dk
www.danes.dk
abc.danes.dk

Magasinet Danes
Redaktør: Øivind Holtermann  
(redaktion@danes.dk) 
Layout: Ann Odgaard Hviid
Annoncer: Niels Hass 
(+45 7610 1156/+45 2933 6606
nh@rosendahls.dk) 
Ansvarshavende redaktør: 
Anne Marie Dalgaard

Tryk: CS Grafisk A/S
Distribution: Asendia / Porto Partner
ISSN 1904-5360
Årgang 98

Forsidefoto: Søren Solkær/Highland 
Park

Magasinet Danes udsendes til 
medlemmer af Danes Worldwide. 
Udkommer 4 gange årligt. Eftertryk 
af usigneret stof er tilladt med 
tydelig kilde angivelse. 
Piet Hein © Danmarksglobus & 
tekstlinje anvendt med venlig tilla-
delse af Piet Hein a/s, Middelfart.

Magasinet DANES trykkes på 
FSC-mærket papir for at skåne 
miljøet.

Artikler i DANES udtrykker ikke 
nødvendigvis Danes Worldwides 
synspunkter.

Find os på www.facebook.com/
danesworldwide

ARTIKLER 

6   DANSK ÆRESBORGER I CORLEONE
 ”Da vi hørte bomberne springe, blev det ligesom 

for meget for folk, og der opstod en meget stærk 
bevægelse mod mafiaen”

12   TV-JULEKALENDERNE
 En tsunami af danske julekalendere skyller ind 

over danske tv-skærme i år. DR står for hele syv 
udsendelser i december måned, skarpt fulgt at  
TV2, som sender fire af slagsen. Der er sket meget  
i tv-julekalenderens 56-årige historie 

16   DANSKER I MYANMAR
 ”Hvis jeg spørger mine kolleger om politisk føl-

somme ting, bliver svarene meget undvigende.  
De vil simpelthen helst ikke svare på mine  
spørgsmål. I det øjeblik spørger jeg ikke videre  
– de har deres, de skal passe på” 

22  SPROGENES RAFFINEMENTER
 Sprogforsker: “Lægfolk ynder at beskæftige  

sig med rangordning af verdenssprog 
med henvisning til mystiske rundspørger, 
panelundersøgelser og det berømte citat fra  
den tysk-romerske kejser Karl 5., som skulle  
have sagt, at han talte spansk til Gud, italiensk  
til kvinder, fransk til mænd og tysk til sin hest” 

28  DANSKE IMMIGRANTER I USA
 En dansk journalist i Washington besøger en ny 

dansk udstilling på Ellis Island og interviewer tre 
danske indvandrere 

42  COPENHAGENIZE (UK)
 Interview with Mikael Colville-Andersen who helps 

cities around the world make more room for bicycles 

48  DANISH HEALTH CARE (UK)

50  REJSEBUREAU PÅ UDLANDSDANSK

52  WHISKYDANSKER PÅ ORKNEYØERNE
 “Folk er ekstremt behagelige, øen har stærke  

nor diske islæt fra vikingetiden, og så er her en ro 
og en natur, jeg ikke har fundet noget andet sted i 
verden” 

61   UNDERSØGELSE: JOB I DANMARK

62  DANSK PAR I SVERIGE 
 Jeg vil ikke sige, at de er autoritetstro. Svenskere har 

bare en højere autoritetsaccept, og man forventer,  
at systemet er til for at hjælpe”

INDHOLD

60

L æs mere om IB, KoLLegIet, Idr ætsgymnasIet og dIne mange muLIgheder på vIBorgK atedr aLsKoLe.dK
Kontakt IB coordinator Mads Fedder Henriksen på (+45) 8662 0655 eller (+45) 2396 0386.

tag en InternatIonaL studentereKsamen
hØJe FagLIge amBItIoner  .  veLFungerende KostsKoLe  .  Levende studIemILJØ

DE T BEDSTE FUNDAMENT FOR UDDANNEL SE

Viborg Katedralskoles imponerende nyklassicistiske bygning fra 
1926, tegnet af Hack Kampmann, skaber en helt særlig atmo- 
sfære og en smuk ramme for læring og sociale fællesskaber.

sKoLen er amBItIØs på eLevernes vegne ! 
På Viborg Katedralskole er der rum til forskellighed, og målet 
er, at hver enkelt elev får optimale muligheder for at udvikle sig 
både fagligt og personligt.

InternatIonaL studenter eKsamen
Den to-årige engelsksprogede uddannelse ‘IB  Diploma Program-
me’ (International Baccalaureate) lægger vægt på et højt fagligt  
niveau. For unge, der påtænker at studere eller arbejde i udlan-
det, er en IB-eksamen ved Viborg Katedralskole et godt udgangs- 
punkt. Som IB-studerende bliver man en del af skolens og kolle-
giets levende og internationale studiemiljø.

KoLLegIet
Viborg Katedralskole tilbyder dig en unik mulighed for at bo i 
trygge rammer under uddannelsen med eget værelse og fuld 
kost. På kollegiet bor ca. 140 drenge og piger samt fire fast- 
boende lærere med familier. Det giver et stærkt fællesskab og  
nogle anderledes lærerige år.

Foto: Kim Hansen
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KIRKWALL, WASHINGTON D.C., SYDSVERIGE, 
RANGOON, CHRISTIANSBORG

Kære læser

Endnu en gang har danskere vidt omkring i ver-
den afsat tid til at deltage i et interview til Danes 
Worldwides medlemsmagasin. Mange tak for 
det! Det er en stor fornøjelse at udbrede viden 
om og indsigt i lokale forhold, som kun kan op-
nås ved at bo fast det pågældende sted.

Blandt de destinationer, som lokale danskere 
beretter om og fra i dette nummer er:
 
Kirkwall: “Jeg føler mig så utrolig meget hjemme 
på Orkneyøerne. Folk er ekstremt behagelige, 
øen har stærke nordiske islæt fra vikingetiden, 
og så er her en ro og en natur, jeg ikke har fundet 
noget andet sted i verden.” 

Washington D.C.: “For første gang i mit liv over-
vejer jeg at flytte til et andet land. Nu må vi se, 
hvad der sker ikke mindst til præsidentvalget i 
2020. Men jeg kan ikke forestille mig at bo her 
i fire år mere under Trump og at støtte hans ad-
ministration med mine skattekroner. Det er bare 
ikke så ligetil, når man har børn. Vores ældste 
datter vil bestemt ikke flytte herfra, hvorimod 
vores yngste er mere tiltrukket af Danmark.” 

Sydsverige: “Vi har jævnlige strømnedbrud. En 
gang varede det et helt døgn, men ingen flipper 
ud og råber og skriger på internettet. Man går 
bare ud fra, at det bliver løst.” 

Rangoon, Myanmars hovedstad: “Burmeserne 
er utroligt søde mennesker, og der er meget lav 
kriminalitet. Folk er meget imødekommende, 
men man kan tydeligt mærke, at de har været 
under et meget-meget hårdt pres under militær-
regimet. Man taler ikke om politik, da man ikke 
ved, hvad konsekvensen ville være. De har deres, 
de skal passe på og har familier rundt omkring 
i hele Myanmar. De kan simpelthen ikke have 

nogen holdning til det. Det må man som udlæn-
ding med en totalt anderledes kulturbaggrund 
respektere.” 

Dybe dyk ind i sprogenes univers udført af ka-
paciteter på området findes længere inde på si-
derne. 

Fra Christiansborg høres dog udtalelser, der er 
svære at forstå. 

Danes Worldwides generalsekretær: “Jeg un-
drer mig over, at en række politikere udtaler, at 
der er behov for faglig ekspertise fra udlandet, 
samtidig med at de fremsætter lovforslag, som 
retrospektivt straffer danske borgere for netop 
at tage til udlandet for at høste relevant arbejds-
erfaring (...). Hvis lovforslaget om at indføre et 
opholdskrav i forbindelse med dagpengeretten 
bliver vedtaget, vil det skade Danmark og på sigt 
øge afstanden mellem det danske arbejdsmarked 
og udlandsdanskere.” 

Verden er i særlig grad forbundet i kraft af even-
tyrlystne mennesker, der ikke er blege for at hive 
teltpløkker op og begive sig ud i nye og spæn-
dende geografier og kulturer. Må indtrykkene 
derude inspirere vidt og bredt. 

Øivind Holtermann
Redaktør
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Vores motto er Perseverando. Det betyder gennem 
vedholdenhed. Det er gennem vedholdenhed, at vi 
danner og uddanner vores elever til at nå deres mål. 

Fra august 2018 udruller vi vores nye strategi, 
som skal sikre, at alle elever fra begynderklasse 
til 3. g opnår en digital kernefaglighed.
Vi tilbyder en traditionel studentereksamen fra 
1. til 3. g. Vi tilbyder også tre linjer med femårige 
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GLOBAL, BIOTEK og DIGITAL.
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voksne, de kan få tryghed hos.

Læs mere på www.bagkost.dk
Øivind Holtermann
Redaktør
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DEN DANSKE KONSUL, 
DER BLEV ÆRESBORGER 

I EN MAFIABY

TEKST OG FOTO: MATHIAS GLISTRUP, FREEELANCEJOURNALIST

Ingen by i verden skriger ‘mafia’ så meget som Corleone i det sicilianske højland. 
Men byen forsøger at vriste sig fri af sit rygte, og i den indsats har danske Hanne 

Carstensen Castellucci spillet en stor rolle.

Det summer i luften, når man går gennem de smalle 
skrå gader i landsbyen Corleone i det sicilianske høj-
land. Foran byens rådhus står en buste til minde for en 

fagforeningsmand, der blev myrdet af mafiaen for 70 år siden. 
Overalt er der statuer, mindesmærker og pladser til ære for dem, 
der satte sig op mod den magtfulde mafia og tabte.

Folkene i byen ved det godt selv – ingen by i verden skriger 
‘mafia’ mere end Corleone, der blev udødeliggjort af Mario 
Puzo i de legendariske bøger om “The Godfather” og senere i fil-
matiseringen med Marlon Brando og Al Pacino i hovedrollerne.

Manden på busten ved rådhuset var et af ofrene for den le-
gendariske Luciano Leggio. I udkanten af byen ligger den gård, 
hvor Bernardo Provenzano i 2006 blev fanget efter at have været 
eftersøgt i 43 år. Og også brutale Salvatore ‘Totò’ Riina, en af 
italiens mest eftersøgte mænd i 90’erne, byggede sin store lyse-
røde villa her i Corleone. I dag er villaen omdannet til lokalt ho-
vedkontor for myndighedernes magtfulde antismugler-enhed 
Guardia di Finanza.

Disse capi dei capi, bossernes bosser, er alle født og opvokset 
her i Corleone. Under deres ledelse blev den sicilianske mafia 
mere synlig og mere brutal, og derfor er byen i dag for mange 
ensbetydende med mafiavælde af den allerhårdeste slags.

Og lige her, i udkanten af den nu lille provinsby, ligger en sol-
beskinnet særlig plads. For her i mafiabyen over alle mafiabyer 
ligger Piazza Dinamarca. Danmarks Plads.

KONSULEN OG ÆRESBORGEREN 
Hanne Carstensen Castellucci har været Danmarks konsul og 
repræsentant på øen gennem mere end 30 år.

“Da jeg var ved at blive 70, kom den danske ambassadør ned 
til mig og sagde, at når man fylder 70, skal man gå. Man kan jo 
ikke have, at Danmarks repræsentanter bliver for gamle og van-
skelige, sagde han til mig. Min ene datter var villig til at påtage 
sig rollen som konsul, og så blev jeg degraderet – eller forfrem-
met – til konsulassistent.”

Vi sidder på hendes kontor i siciliens hovedby Palermo, ca. 
50 kilometer nord for Corleone. Her i det danske konsulat kan 
danske statsborgere søge hjælp, hvis de kommer i sicilianske 
vanskeligheder. Herfra driver eks-konsulen også et turistbureau 
og et forlag sammen med sin familie.

På væggen bag det store skrivebord hænger en række indram-
mede diplomer og hædersbeviser fra et liv i statens tjeneste: Et 
brev fra Dronningen i forbindelse med udnævnelsen som kon-
sul samt tilsvarende breve fra den danske udenrigsminister og 
Italiens præsidentkontor.

Ved siden af hænger et helt særligt dokument, der er udstedt 
den 26. november 2004 af Corleones daværende borgmester 
Nicolò Nicolosi – dagen hvor Hanne Carstensen Castellucci 
bliver udnævnt til æresborger i Corleone.

KÆRLIGHEDENS TRÆER
Der står omkring 30 oliventræer ved Danmarks Plads i Corleo-
ne. Enkelte brændte et år, men ellers trives de og bærer stort set 

alle frugt. Er man en smule overtroisk – og det er nærliggende 
i en by med flere kirker end barer – ville man sige, at træernes 
skæbner må repræsentere nogle af de personer, der plantede 
dem.

Hvert enkelt træ er plantet af nygifte tilrejsende par, der alle 
ville sætte et symbol på deres evige kærlighed (nogle oliventræ-
er kan blive tusinder af år gamle). For bystyret i Corleone og 
for den danske eks-konsul betyder træerne dog noget mere end 
blot kærligheden mellem nygifte – det er et symbol på byens 
nye image som andet end blot en mafiaby. Et image, som Hanne 
Carstensen Castellucci spillede en væsentlig rolle i at få skabt.

“Jeg kom til Corleone både som konsul og som turistdame 
i slutningen af 1990’erne, men i dag betyder byen jo noget lidt 
mere for mig.” 

Hun læner sig tilbage i sin stol og ler hjerteligt, kærligt. Min-
derne glæder hende.

“Dengang havde jeg fået den idé, at jeg ville arrangere bryl-
lupper for udlændinge her på Sicilien. Så jeg havde kontaktet 
forskellige borgmestre rundt omkring i byer, hvor der var gamle 
slotte, og spurgt dem om det var muligt at afholde bryllupper 
dér. Jeg var langt fremme i det program, da to unge danskere en 
dag ringede til mig – Christina og Kenneth hed de – og spurgte 
om jeg kunne arrangere deres bryllup. Det skulle holdes i Corle-
one, og det tænkte jeg ikke videre over”.

Hanne Carstensen Castellucci kontaktede borgmester Nico-
losi i Corleone og fortalte om planerne. Hun fik hurtigt med-
vind, udfyldte de nødvendige papirer og tilladelser og fik et 
bryllup stablet på benene. Men så skete der noget uventet dra-
matisk.

Da en af de andre borgmestre på Sicilien fik nys om planerne, 
fortalte han det til en journalist fra et stort italiensk nyhedsbu-
reau. Inden længe væltede det ud med historier i næsten alle 
større italienske medier. Vinklen var den samme: Der skulle 
afholdes et usmageligt og uhyggeligt ‘mafiabryllup’ i Corleone.

“Jeg blev så sur og bedrøvet, for jeg føler jo, at jeg er en god og 
glad sicilianer. Så jeg ringede til de unge mennesker og spurgte 
dem, hvad det hele handlede om for dem. Og så kom der sim-
pelthen så sød en historie”, fortæller Hanne Carstensen Castel-
lucci.

Det viste sig nemlig, at en dansk journalist og bekendt af par-
ret havde været på besøg i Corleone. Da alle værelser på byens 
hotel var optaget, besluttede han sig for at spørge om råd på en 
nærliggende bar.

“Og så sagde ejeren som det naturligste i verden: ‘Du kan da 
sove hjemme hos mig!’ Der boede han så i tre dage med fuld for-
plejning og rundvisning i byen. Danskeren var så benovet over 
gæstfriheden og venligheden, ikke kun hos barmanden, men 
hos alle han mødte i byen, så han fortalte det til alle sine venner. 
Og det var dén historie, der fik de to unge mennesker til at ville 
gifte sig lige netop der. Det var jo lidt en anden historie, end den 
de italienske aviser havde skrevet.”

Konsulen fik lov til at invitere pressen med til brylluppet og 
sendte forinden pressemeddelelser ud til medier i hele Italien. ›
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Den sicilianske region havde tilmed i kølvandet på al den negati-
ve opmærksomhed givet hende penge til at invitere journalister 
fra Danmark. Det blev et mediebryllup uden lige, og brudepar-
ret var henrykt.

“Efter ceremonien havde jeg fundet et sted i byen, hvor de ny-
gifte bagefter kunne få lov at plante et oliventræ. Det var en gam-
mel, forladt og grim plads, hvor det første oliventræ kunne få lov 
at stå. Og da de danske journalister kom hjem, skrev de mange 
artikler. Der var en dobbeltside i Politiken, en dobbeltside i BT, 
og der var alle mulige blade, der skrev om det her bryllup i Cor-
leone – og det gjorde, at der lige pludseligt var en hel masse, der 
ville giftes i Corleone. Så der kom til at stå mange oliventræer 
på den plads.”

Nogle år og mange bryllupper senere besluttede bystyret i 
Corleone, at den gamle plads med alle oliventræerne skulle 
have et navn og et formål. En ceremoni blev stablet på benene. 
Pladsen fik officielt navnet Piazza Dinamarca, og konsulen og 
den danske journalist, der i sin tid havde startet det hele ved at 
overnatte hos barejeren, blev udnævnt til æresborgere.

Sammen havde de to nemlig udrettet det, som mange før dem 
forgæves havde forsøgt: Corleone var nu ikke længere kun ens-
betydende med mafiaen.

SPAGHETTI-BOYS OG PORNO-PIGER
Når man møder Hanne Carstensen Castellucci, kan det ved før-
ste øjekast være svært at se, om hun er dansker eller sicilianer. 
Som de to efternavne antyder, er hun en levende manifestation 
af et menneske med en fod i hver sin kultur.

Når børnebørnene kigger forbi, kindkysser hun dem kærligt 
og taler et naturligt og drevent italiensk med dem som en rigtig 
nonna, en bedstemor af den sydlandske slags. På bedste italien-
ske manér mødes hele familien hver søndag til middag, og når 
alle børn og børnebørn er med, er de21 om bordet.

“Der er et meget stærkt sammenhold i familien her på Sicilien. 
Det er simpelthen nødvendigt. Italien har jo ikke det netværk, 
som Danmark har, hvor der er børnehaver og mulighed for at få 
hjælp, hvis man er syg. Der er det familien, der træder til her. Vi 
er hinandens netværk, simpelthen.”

Hanne Carstensen Castellucci forlod Danmark i 1965 for at 
skabe sig et liv på Sicilien. Men de danske traditioner har hun 
ikke lagt bag sig. Julen er dansk, og det samme er påskebordet. 
Når hun taler dansk, er det stadig med sjællænderdialekt.

På den måde er Hanne Carstensen Castellucci nok hverken 
dansk eller italiensk. Måske er hun mest af alt begge dele.

Selv siger hun, at det var skæbnen som førte hende til Sicilien.
Året var 1958 og Hanne Carstensen – dengang uden Castel-

lucci – var 14 år gammel, da hun første gang mødte sin mand. 
Han var ligesom tusindvis af andre unge i København for at del-
tage i en ungdomskongres afholdt af UNESCO. Hendes far hav-
de som skoleinspektør i Glostrup fået ansvaret for at indkvartere 
alle de unge og deres familier i lokalområdet. En dag besluttede 
han sig for at arrangere en stor fest for alle de unge.

“Stemningen var lidt mat, for ingen kendte hinanden, fordi vi 

kom fra alle verdenshjørner. Der var hyret et orkester, men der 
var ingen, der dansede med hinanden. Så fik min far den idé, at 
alle drengene skulle tage hinanden i hånden og forme en stor 
rundkreds, og så skulle pigerne danne en anden rundkreds in-
deni. Mens musikken spillede, gik de to cirkler hver deres vej, og 
når den så stoppede, skulle man danse med den, der stod over-
for én. Og det var så min mand. Det var skæbnen, der udvalgte 
os til at danse sammen.”

I dag har de fem børn og ti børnebørn, og i august 2018 kunne 
parret fejre, at 60 år er gået siden det første møde på et danse-
gulv i Glostrup. Men dengang, da de var 14 og 16, stod det ikke 
i kortene, at de skulle være sammen resten af livet.

“Hans familie var slet ikke indstillet på, at det var noget, der 
skulle fortsætte. Danske piger var jo noget af en fortabelse. Der 
havde dengang lige været den første pornomesse i København, 
og det havde været meget blæst op ude i verden”, siger hun.

“Og ligesådan havde italienere i Danmark heller ikke et sær-
ligt godt ry. På nogle af Københavns cafeer hang der skilte, hvor 
der stod: ‘Adgang forbudt for italienere’, fordi de sad og hang i 
timevis uden at købe ret meget. Og så var de kendt for at være 
temmelig løse på tråden – spaghetti-boys blev de kaldt – så min 
far var heller ikke særligt interesseret i sådan et bekendtskab.”

De to blev dog ved med at skrive til hinanden næsten dagligt, 
og frimærkerne fik Hanne sin far til at betale for. Efter et par år 
sagde faderen endelig, at nu var det vist tid til at rejse til Sicilien 
for at se, hvad han egentlig fik for sin investering i frimærker.

“Så kunne han jo se, at familien var god nok, og det samme 
kunne min mands familie. Vi blev kærester, og da jeg var 21, blev 
vi gift og flyttede sammen her. Det var i 1965.”

BETALER IKKE BESKYTTELSESPENGE
Eksplosionerne kunne høres i hele Palermo.

Første gang var i maj 1992, da en bombe sprang under mo-
torvejen lige uden for Palermo og tog Giovanni Falcone, hans 
hustru og tre politibetjente med i døden. Anden gang var blot 
57 dage senere, da Paolo Borsellino og fem betjente blev dræbt 
af en bilbombe ved et boligkvarter i Palermo.

Falcone og Borsellino var undersøgelsesdommere, der i årevis 
havde jagtet mafiaen under stor mediebevågenhed. Attentater-
ne var arrangeret af den Corleone-fødte mafiaboss Totò Riina 
og sendte chokbølger gennem hele det italienske samfund, fra 
Palermos gader til hovedstaden Rom.

“Da vi hørte bomberne springe, blev det ligesom for meget 
for folk, og der opstod en meget stærk bevægelse mod mafiaen. 
Året efter blev et lille barn på 11 år opløst i syre, fordi hans far 
havde talt med myndighederne om mafiaen. Det hele blev hur-
tigt for voldsomt, for grusomt.”

Til spørgsmålet om, hvorvidt man overhovedet kan være kon-
sul og erhvervsdrivende på Sicilien uden at støde på mafiaen, 
trækker eks-konsulen lidt på det. Ud over de historier, hun hører 
om politikere, der viser sig at have forbindelser, eller nybyggede 
hoteller, der viser sig at være betalt af mafiaen, har hun ikke selv 
oplevet noget. ›

”Jeg kom til Corleone både som konsul og som 
turistdame i slutningen af 1990’erne, men i dag 

betyder byen jo noget lidt mere for mig,” siger 
Hanne Carstensen Castellucci. 



DANES 4      201810 DANES 4      2018  11

Da jeg fortæller hende, at jeg vil besøge Corleone, griber hun 
straks sin telefon og bladrer gennem sine kontakter for at finde 
en, der kan vise mig lidt rundt. Hun ringer et par numre op, og 
for første gang i flere timer er der et øjebliks stilhed på konsula-
tets kontor.

“Ciaaao Ginooo! Hvordan går det, min gamle ven?”
Hun fortæller om sit ærinde, og jeg kan høre personen i den 

anden ende sige: “Selvfølgelig, alt for dig, Hanne”.
De snakker lidt om, hvordan det ellers går i Corleone. Hvor-

dan statskommissærerne ikke formår at oprette et egentligt by-
styre, og om det forestående borgmestervalg, der skal genopret-
te byens ære og egenrådighed.

“Hvem bliver så den næste borgmester?” spørger Hanne Car-
stensen Castellucci. Hun kender selvfølgelig de kandidater, der 
fører løbet. “Ah, det er godt, de er begge to meget venlige men-
nesker.”

“Hvad med dig?”, lyder det i den anden ende. “Hvorfor stiller 
du ikke op? Jeg tror, du ville vinde.”

“Ja, måske skulle jeg. Det tænker jeg lige over.”  

“Nej, det har jeg altså ikke. Jeg betaler ikke beskyttelsespenge, 
og vi har meldt os ind i foreningen Addiopizzo (’Farvel til be-
skyttelsespenge’, red.), så på den måde er vi lidt uden for alt det. 
Så jeg kan ikke sige, at jeg på min egen hud har mærket noget af 
det. Men jeg har hilst på folk og i det hele taget været sammen 
med dem, det har jeg helt sikkert uden at have vidst det”.

Og sådan er det ofte på Sicilien. Her har omertá, tavshedens 
lov, hersket i hundreder af år, hvilket måske kan forklare, hvor-
for nogle af de mest eftersøgte bosser kunne gemme sig for 
myndighederne i adskillige årtier. Som for eksempel førnævnte 
Totò Riina, der bombede dommere og ætsede børn. Han var 
chef for corleoneserne og dermed også chef for resten af øens 
mafiaklaner. Totò Riina var på flugt i 23 år, men det var først ef-
ter bombeattentaterne, at efterforskningen tog fart, og han langt 
om længe blev fanget.

I anledning af 20-året for hans tilfangetagelse holdt bystyret i 
Corleone for få år siden en lille ceremoni, hvor borgmester Le-
oluchina Savona tog afstand til mafiaen og dens voldelige me-
toder.

“Jeg undskylder på vegne af hele folket i Corleone. Jeg beder 
om tilgivelse for det blod, der er blevet spildt.”

Ceremonien var en smertefuld påmindelse om mafiaens man-
ge drab, vendettaer og bombeattentater, men borgmester Savo-
na var overbevist om, at mafiaens dage var talt:

“Til Mafiaen vil jeg sige: Jeg beder jer om at forlade dette land, 

at opgive kampen. Jeg beder dem om at indrømme deres neder-
lag og overgive sig.”

Ingen lyttede tilsyneladende. I 2016 blev bystyret i Corleone 
opløst efter dekret fra Rom og borgmester Savona frataget sit 
embede. En række statskommissærer rykkede ind og overtog 
magten, indtil man kunne afholde nyt borgmestervalg. Forkla-
ringen fra Rom var lige så simpel, som den var opsigtsvækken-
de: Mafiaen havde infiltreret rådhuset.

“Lea Savona var utrolig sød, og hun hjalp os meget. Men hun 
blev sat af sammen med de andre, fordi de siger, hun havde kon-
takt til mafiaen. Det er jeg nu ikke sikker på,” siger Hanne Car-
stensen Castellucci.

De to kvinder havde et godt forhold til hinanden gennem 
mange års samarbejde om bryllupper i byen. Leoluchina Savona 
havde endda været med til at håndplukke oliven fra de nygiftes 
træer på Danmarks Plads, så de kunne presses til olie og for-
æres til nogle af parrene. Det kom derfor som en overraskelse, 
at borgmesteren muligvis ikke havde rent mel i posen alligevel.

“Hvis hun virkelig tilhører mafiaen, så har jeg haft en masse 
med mafiaen at gøre.” 

DET NÆSTE VALG
Et liv i statens tjeneste lader ikke til at have slidt på Hanne Car-
stensen Castelluccis handlekraft. Hun er 74 år og stadig en kvinde, 
der tager tyren ved hornene og får tingene klaret med det samme.

Cambridge IGCSE på SKALs + International Baccalaureate 
(IB) eller studentereksamen med kollegieplads på et af de 
kost-gymnasier vi samarbejder med.

Vi glæder os til at udfordre dig!
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Bystyret i Corleone har givet en smuk plads i byen 
det officielle navn Piazza Dinamarca, efter at Hanne 

Carstensen Castellucci og en dansk journalist på 
bedste vis har bidraget til, at Corleone ikke længere 

kun sættes i sammenhæng med mafia.
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naturlige – som fx DR’s Absalons hemmelighed (2006) og TV2’s 
Juleønsket (2015).

Hvordan kan det være? Katrine Vogelsang forklarer: 
“Sjovt nok er vi egentlig ikke så meget til fantasy-genren i 

Danmark – i modsætning til mange andre lande. Men i jule-
kalender-sammenhæng går fantasy-historierne rent ind hos 
danskerne. Det er også derfor, vi har set magi og mystik i flere 
julekalendere i nyere tid. Det hænger muligvis sammen med, 
at julen i forvejen byder på nisser og julemænd og andre fanta-
si-fænomener, så springet er nok ikke så stort.”

JESUS KOMMER PÅ BANEN 
Hvor julekalenderen især i 70’erne og op i 80’erne ikke handlede 
ret meget om julen, har nisser – i snart sagt alle afskygninger 
– været hovedpersoner i mange tv-julekalendere. Men egentlig 
har hverken nisser eller Julemanden jo noget med den kristne 
jul at gøre. Også det lavede Jesus og Josefine om på. Som noget 
helt nyt handlede historien denne gang om det væsentligste ved 
julen – nemlig om Jesus som Guds søn. Så i denne julekalender 
kommer 12-årige Josefine via en tidsmaskine tilbage til Naza-
reth og møder den jævnaldrende Jesus. Men da hun kommer 

til at fortælle ham, at han er Guds søn og skal korsfæstes og dø, 
stikker Jesus af for at undgå sin skæbne. Dermed er kristendom-
men jo pludselig i fare. Med andre ord er det en ret vild kontra-
faktisk historie efter devisen “hvad nu hvis…”.

Til Jesus og Josefine skrev hitmageren Martin Brygmann 13 nye 
popsange, som gik rent ind hos både børn og voksne, og juleka-
lenderen årgang 2003 blev en kæmpesucces i både Danmark og 
Norden samt i Tyskland, Italien og Holland.

Det er ikke til at forudsige, om en tv-julekalender bliver et hit. 
Men rigtig mange af udsendelserne er blevet store succeser. DR’s 
Jul på slottet med den skønne prinsesse Miamaja og hendes bejler, 
Prins Valentin, var folkekær fra første gang, den løb over skær-
men i 1986. Også Jul i Gammelby fra 1979, som blev indspillet 
i Den Gamle By i Aarhus og handlede om julen på oldefars tid, 
hører til DR-succeserne. Det gælder ikke mindst historierne med 
den legendariske Pyrus, som huserede i fire julekalendere med 
fællestitlen Alletiders efterfulgt af Jul, Nisse, Julemand og Eventyr, 
som TV2 diverterede med i 1994, 1995, 1997 og 2000 – og som 
også stadig genudsendes med jævne mellemrum.

Pyrus var en moderniseret hiphop-udgave af en nisse, og han 
førte an i løjerne, som blev en form for levende historieunder-

Det hele begyndte i 1962, da den første tv-julekalen-
der så dagens lys. Dengang henvendte julekalendere i 
fjernsynet sig til børn. Udsendelsen hed derfor Børne-

nes julekalender, og man kunne samtidig købe en kalender i pap 
med 24 låger, så man kunne åbne en låge hver dag i december 
frem til juleaften. 

Hver aften kunne de kære små så se et afsnit i fjernsynet, som 
havde med dagens låge at gøre. I de første mange år var det duk-
ker af forskellige slags, der spillede rollerne. Dukker med navne 

som Tim og Tam, Bonus og Minus. Ikke mindst huskes den le-
gendariske Magnus Tagmus, som holdt til i en tagrende på De-
cembervej.

MYSTIK OG MAGI
Overskuddet fra salget af papkalenderen gik – og går stadig – 
til at hjælpe fattige børn i den tredje verden. Derfor blev Børne-
nes julekalender til Børnenes U-landskalender, så alle dagligt blev 
mindet om, at det ikke var det rene nisseskæg. 

Men dukkerne beholdt vi. For eksempel i Vinterbyøster fra 
1973 og i Jullerup Færgeby fra 1974 – året, hvor alle gik og sag-
de “Du har revnet dine bukser, Anton” med inspiration fra den 
uheldige hovedperson. Men nu er dukkerne væk. Børnenes jule-
kalender er med tiden blevet til hele familiens julekalender.

 For eksempel havde de tre historier om Nissebanden fra hen-
holdsvis 1984, 1989 og 2003 et ekstra humoristisk lag, som 
også forældrene kunne more sig over. Men stadigvæk var det et 
univers, som primært henvendte sig til børn. Vi spørger Katrine 
Vogelsang, hvornår det store skift fra børne- til familie-tv fandt 
sted. Hun har været med til at producere tv-julekalendere siden 
2006, først som producent i DR og siden 2011 som fiktionschef 
på TV2. Hun fortæller: 

“Det store skift kom med Jesus og Josefine i 2003. Her gik vi fra 
primært studieproduktion til en rigtig dramaserie og en histo-
rie, som – selv om børnene var hovedpersoner – henvendte sig 
til hele familien. Det var også her, julekalenderen flyttede op i 
prime time, så hele familien kunne samles om tv-skærmen.” 

Blandt årets 11 tv-julekalendere er det kun DR’s Theo & Den 
Magiske Talisman, der er nyproduceret i det velkendte halvti-
mes-format. DR præsenterer julekalenderen som “en moderne 
eventyrfortælling for hele familien”. Den handler om drengen 
Theo, der rejser ind i den magiske verden Thannanya. For på 
denne tid begynder det at blive mere og mere almindeligt, at 
tv-julekalenderne handler om det underjordiske og det over-

TV-JULEKALENDER: FRA 
DUKKEFILM TIL STORE 

DRAMASERIER

TEKST: JESPER MALMOSE, KOMMUNIKATIONSKONSULENT – 
DANES WORLDWIDE
FOTO: TV2

En tsunami af danske julekalendere 
skyller ind over tv-skærmene i år. DR står 
for hele syv kalenderudsendelser, skarpt 
fulgt at TV2, som sender fire af slagsen 
i december måned. Der er sket meget i 
tv-julekalenderens 56-årige historie. 

›
Katrine Vogelsang, fiktionschef på TV2, har været med til at producere tv-
julekalendere siden 2006.

TV2’s fire julekalendere Alletiders 
(efterfulgt af Jul, Nisse, Julemand og 

Eventyr) fra henholdsvis 1994, 1995, 1997 
og 2000 genudsendes stadig med jævne 

mellemrum. 
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visning med udgangspunkt i Rigsarkivet, hvor nisserne holdt til. 
Pyrus var dog ikke mere moderne, end at risengrød stadig var 
hans livret.

EN ENKELT SVIPSER … 
Der har naturligvis også været udsendelser, som har været knap 
så populære. Men prisen for største julekalender-flop går udelt 
til Jul og grønne skove fra 1980 – i folkemunde kaldet Poul og 
Nulle i hullet. Værterne var Poul Nesgaard og Elith ‘Nulle’ Ny-
gaard, der begge tidligere havde lavet kontroversielt tv for Bør-
n&Unge-afdelingen i DR. Og med Jul og grønne skove haglede 
kritikken ned over DR. Julekalenderen blev kaldt “den dårligste 
julekalender nogen sinde” – og ting, der var endnu værre.

Det fremgår af www.juleweb.dk, at kritikerne mente, at juleka-
lenderen var for underlig og uhyggelig til børn – og at den nær-
mest forsøgte at sprede anti-julestemning: “Helt galt gik det den 
21. december, da hulemanden ‘kom til’ at lægge en jakke over 
kuglekameraet, og signalet til hulen forsvandt. I otte minutter 
var der sort skærm, indtil aftenens afsnit sluttede. Det medførte 
så mange klager, at chefen for B&U-afdelingen, Mogens Vem-
mer, næste dag måtte undskylde episoden i TV-Avisen.”

UD MED BØRNENE
Julekalender for børn, og julekalender for hele familien. Men 
hvad med julekalender kun for de voksne? Jo, jo – sådan nogle 
findes skam også. Det var TV2, der kom først i 1990 med histo-
rien om Flemming og Berit og deres Jul i den gamle Trædemølle. 
Igennem de 24 korte afsnit fulgte man det helt igennem gen-
nemsnitlige danske ægtepar i deres kamp for at overleve julefor-
beredelserne – fortalt med sort humor og skæv satire. 

Året efter var TV2 igen klar med en voksenjulekalender – og 
den skulle vise sig at blive tv-stationens mest uopslidelige suc-
ces. Her var det den populære trio De Nattergale, som spillede 
samtlige roller i den historie, de også selv havde skrevet – inklu-
sive en række sange. 

The julekalender sendes i år for intet mindre end 10. gang! Der-
med er der også i 2018 mulighed for at lytte til det besynderlige 
dansk-engelske kaudervælsk, som de tre nisser Hansi, Gynther 
og Fritz taler. Eller nyde kartoffelavler Oluf Sands kone, Ger-
trud, kvidre om en “fooood-processor”, der jo var meget moder-
ne i 1991, hvor The Julekalender blev skabt.

Det koster mange kræfter og mange penge at producere de 
nye familiejulekalendere. Ikke alene skal der skrives manuskript 
til 24 gange cirka 30 minutters dramatik, hvilket svarer til læng-
den på 6-8 almindelige spillefilm. Der skal også skabes en virke-
lig god historie, hvis motor kan holdes kørende over så mange 
afsnit. Derfor er der helt naturligt også mange genudsendelser 
på de to store danske tv-kanaler. 

Således kommer vi til at opleve genudsendelser fremover. Og 
det er der flere gode grunde til – ikke kun økonomiske. Katrine 
Vogelsang forklarer: 

“Der går cirka fem år mellem genudsendelserne. Så hvis man 
var otte år, da en julekalender blev sendt, er man blevet 13 år – 

og teenager – når den sendes igen. Og nu bliver det pludselig 
forbundet med en hyggelig form for nostalgi at se programmet 
igen og kunne huske dele af handlingen. Og for de mindre børn, 
der var for små til at huske julekalenderen, er oplevelsen ny.”

FREMTIDENS JULEKALENDER
Med 66 år på bagen er tv-julekalenderen kommet for at blive. 
Umiddelbart ser Katrine Vogelsang heller ikke større ændringer 
i tv-julekalender-konceptet lige foreløbig. Alligevel sker der hele 
tiden småjusteringer: 

“Der, hvor vi kan mærke forandringen, er i karaktertegningen. 
Før hen var det børnene i julekalenderen, som var mest ‘hele 
mennesker’, hvorimod de voksne ikke var særligt synlige i uni-
verset eller specielt nuancerede i deres fremtoning. Men det har 
ændret sig, så nu skal alle karakterer stå skarpt og tydeligt. Og 
på den måde er julekalenderen blevet til en rigtig dramaserie.”

Hvad skal en god tv-julekalender kunne? Ifølge TV2’s fikti-
onschef skal den “først og fremmest garantere en god oplevelse 
for hele familien. Den skal være med til at skabe fred, hygge og 
god stemning, når en moderne familie med et hektisk hverdags-
program falder ned i hjørnesofaen og sammen oplever at få for-
talt en god historie.”

Seere i udlandet kan se TV2’s julekalendere via TV2 Play ved 
betaling med et dansk kreditkort og se Danmarks Radios ditto 
via en VPN-tjeneste.   

Online 
Danskundervisning

 Støttet af 
Undervisningsministeriet

Online Danskundervisning er udviklet særligt til danske 
børn i udlandet. Undervisningen er for jer, der ønsker, at 
jeres barn taler og skriver dansk på samme niveau som 
jævnaldrende børn i danske skoler.

Tilmeld dit barn på danes.dk/danskundervisning

Julekalenderen Jesus og Josefine fra 2003 handlede som noget helt 
nyt om det væsentligste ved julen – nemlig om Jesus, Guds søn. 



DANES 4      201816 DANES 4      2018  17

Lucas, henholdsvis tre og fem år gamle. For dem var det et stort 
skridt at skulle flytte til udlandet. Noget helt nyt og meget an-
derledes. De var mildest talt ikke begejstrede for det i starten, 
men som årene er gået, er også de blevet rimeligt asiatiske. Jeg 
tror ikke de som sådan savner Danmark men vil alligevel flytte 
dertil for at fortsætte deres uddannelse. Men da de har levet det 
meste af deres liv i Asien, fremfor i Danmark, tror jeg, at deres 
fremtid kommer til at ligge her i regionen.

I 2007 startede vi op i Cambodja, hvor vi arbejdede til 2009. 
Efter Cambodja var vi hjemme i Danmark i fire år. Gennem 
mine mange kontakter i restaurationsbranchen prøvede jeg at 
få et job inden for mit gamle fag. Men da det viste sig at være 
umuligt på trods af mit gode omdømme, åbnede jeg Lolas Cafe 
på Vesterbros Sønder Boulevard, men metrobyggeriet lagde si-
den stedet totalt ned. Hele min investering på cirka 1.5 million 
korner forsvandt. Men jeg har simpelthen ikke råd til at tage 
kampen op mod stat og kommune.

Da det så sortest ud, fik Birgitte et tilbud fra Carlsberg om 
en ny kontrakt i Myanmar. Det var et af de sidste lande i Asien, 
hvor Carlsberg endnu ikke var repræsenteret. Det startede som 
et samarbejde – Carlsberg byggede et topmoderne bryggeri, 
hvor Carlsberg og Tuborg og den lokale øl Yoma Beer blev pro-
duceret. I 2013 flyttede vi derfor til Myanmar. Der var kun et en-
kelt bryggeri, der var større end Carlsbergs nybyggeri. Myanmar 
Beer sad på 95 til 97 procent af markedet. Yoma Beer blev skabt 
af Birgitte og en brygmester, og hun var marketingdirektør i op-
startsfasen. Kort efter blev jeg ansat som konsulent for at tage 
vare på introduktionen af fadøl og oplæringen af et teknisk team 
i fadøl og fadølsanlæg. Det gik fint lige fra starten. Jeg fik produ-
ceret en masse træningsmateriale og fik oplært medarbejderne 
i arbejdsgangen. Jeg har regnet lidt på det, og statistikken viser, 
at vi har åbnet mindst et anlæg om dagen, siden jeg blev ansat. 
Jeg startede som konsulent men er sidenhen blevet forfremmet 
til senior draft manager.”
 
Angkor bryggeri var det største bryggeri i Cambodja med en mar-
kedsandel på 50 procent, da du og Birgitte var her. Men nu er den 
nede på 20 procent. Du skal tilbage til Cambodja og vende skuden? 

“Ja. Jeg deler snart min tid imellem Myanmar og Cambod-
ja. Jeg føler selv, at jeg har udrettet et ret stort stykke arbejde i 
Myanmar, og jeg er ikke det mindste i tvivl om, at mit team nok 
skal klare opgaven med at få markedet for Yoma Beer til at vokse 
yderligere.

Birgitte opholder sig i Malaysia for tiden. Hun arbejder for 
Sun Quick, som er et kendt dansk mærke fra Frederikssund. 
Hun arbejder sammen med flere tidligere kolleger fra Carlsberg. 
Så i den forstand er hun i gode hænder.

Vores to drenge bor foreløbig hos mig, men min ældste søn 
er på vej til Danmark, hvor han er blevet optaget i livgarden og 
skal fortsætte sine studier bagefter. Den yngste er ved at afslutte 
gymnasiet. De går begge i en international skole i Rangoon.”
 

Hvad synes du om Burmeserne?
“Burmeserne er utroligt søde mennesker, og der er meget lav 

kriminalitet. Folk er meget imødekommende, men man kan ty-
deligt mærke, at de har været under et meget-meget hårdt pres 
under militærregimet. Man taler ikke om politik, da man ikke 
ved, hvad konsekvensen ville være.”

Er det noget du mærker i dagligdagen?
 ”Ja, i høj grad. Hvis jeg spørger mine kolleger om politisk føl-
somme ting, bliver svarene meget undvigende, de vil simpelt-
hen helst ikke svare på mine spørgsmål. I det øjeblik spørger jeg 
ikke videre. De har deres, de skal passe på. De har familier rundt 
omkring i hele Myanmar. De kan simpelthen ikke have nogen 
holdning til det. Det må man som udlænding med en totalt an-
derledes kulturbaggrund respektere.”

Hvad kommer der til at ske i fremtiden? Rykker Birgitte til Cam-
bodja eller hvad?

“Som Storm P sagde – det er svært at spå, især om fremtiden. 
Jeg tager tingene som de kommer, og jeg er stadigvæk en ung 

dreng på 59 år, så der er masser af tid at give ad. Jeg sætter stadig 
pris på Asien og nyder mine ture på motorcykel, når jeg kan. 
Det er forbudt at køre motorcykel i Rangoon, efter at en mo-
torcyklist foretog et terrorangreb for flere år siden. Men jeg le-
jer motorcykler, hvor jeg nu kommer rundt som i Mandalay for 
eksempel.”

Er du gennem dit arbejde kommet i lukkede områder i Myanmar, 
hvor man som turist ikke ville kunne komme til?

“Der er masser af lukkede stater og områder i Burma. Men da 
jeg gerne vil se mine fadølsanlæg, så kører jeg igennem – også de 
steder jeg ikke må komme. Når jeg er blevet standset, har jeg vist 
mit pas og min opholds- og arbejdstilladelse, og så har der ikke 
været nogen problemer med myndighederne.”
 
Det kender jeg selv fra Cambodia. Men bor du primært her i Myan-
mar på grund af forretning?

“Ja, 100 procent. For mig drejede det sig om at komme ind i 
Myanmar. Som tidligere nævnt sad Myanmar Beer på det tids-
punkt på mellem 95 og 97 procent af ølmarkedet. Resten var 
delt imellem de to andre spillere, Dagon Breweries og Mandalay 
Breweries. I dag har Carlsberg Myanmar en markedsandel på 
cirka 8-9 procent. Heineken startede ølproduktion i Myanmar 
cirka seks måneder senere men har kun erobret en tredjedel af 
Carlsbergs markedsandel. I øjeblikket er Carlsberg nummer to 
på fadølsmarkedet i Myanmar, og jeg er meget opmærksom på, 
at vi ikke bare bevarer men også udvider markedsandelen. Der-
for er jeg ikke populær i diverse ølkredse. Men jeg er kommet 
med et formål, og det er at få banket vores øl ind på markedet.”
 
Er de ikke kede af at skulle af med dig , når du i den grad har været 
med til at banke Carlsberg op i Myanmar?

 ”Jo, de mener, jeg skulle blive her længere. Det kunne jeg også 

Jeg sidder på en café i den sydøstasiatiske hovedstad Ran-
goon med Jannick Christensen, der er ansat af Carlsberg i 
Myanmar – landet, der indtil for et par år siden blev kaldt 

 Burma. 
 
Jannick, hvad er baggrund for, at du bor og arbejder i Myanmar?

“Jeg var ejer af Palæbar i København fra 1984 til 2006 og blev 
gift med Birgitte i 1998, der dengang startede sin karriere hos 

Carlsberg. Efter nogle år skulle hun for at komme videre i syste-
met hos Carlsberg stationernes i udlandet. Og da jeg havde haft 
Palæbar i 18-20 år i fællesskab med min mor og kendte baren 
ud og ind, trængte jeg til nye udfordringer. Så da Birgitte 2004 
foreslog, at vi skulle flytte til udlandet var mit eneste krav, at ud-
stationeringen skulle være til et land, hvor jeg kunne færdes i 
shorts. Ikke noget med Østeuropa eller kulde. Vores første post 
blev Sri Lanka, og på det tidspunkt var vores børn, Nicolaj og 

CARLSBERGS MAND 
I MYANMAR

TEKST: STEFAN V. JØRGENSEN, MYANMAR (FAST BOPÆL I PHNONG PENG, CAMBODIA)

Jannick Christensen var tidligere værtshusejer i København men flyttede med 
sin familie til Cambodja i 2007 og videre til Myanmar i 2013. Her beretter han om 

hverdags- og forretningslivet i det indtil for få år siden lukkede land.

›

Jannick Christensen, forrest til højre, i hovedstaden Rangoon sammen med sit fadøls-
mandskab: “Jeg har regnet lidt på det, og statistikken viser, at vi har åbnet mindst et anlæg 

om dagen, siden jeg blev ansat i 2013.”
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Siesbye Kapsch er eksperter i lejligheder Uden Bopælspligt
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EKSKLUSIVE HJEM

Stormgade 10C, 3., 1470 København K

Uden Bopælspligt i Holsteins Palæ
Designlinjen i Holsteins Palæ tager udgangspunkt i de herskablige rammer,
der er dybt forankret i Stormgade 10. Med udsmykkede, høje lofter, originale
gulve og store sprossede vinduer, der giver rigeligt med dagslys, har de ek-
sisterende arkitektoniske elementer lagt rammen for den nye designlinje. I
alle lejligheder er køkkenet et håndmalet snedkerkøkken med små messing-
greb. Bordpladen er slebet hvid marmor. Alle hårde hvidevarer er indbygget
og ved køkkenvasken er der monteret et stilrent armatur fra Quooker, der
både sørger for almindelig og kogende vand.Boligerne disponeres til moder-
ne drømmeboliger med nye håndmalede køkkener, store badeværelser med
faciliteter, der opfylder en moderne livsstil. En smuk og sjælden udbudt bo-
lig, der er svær at finde lignende, selv på det internationale marked.

Kontant: 11.995.000

Udbetaling: 600.000

Ejerudgift/md: 13.189

Varme/md: 2.000

Kvadratmeter: 291

Værelser: 4

Energimærke: Fredet

Byggeår: 1650

Stormgade 12, 3., 1470 København K

Uden bopælspligt - Privat tagterrasse
Smart og spændende lejlighed i bedste materialer og med respekt for den
gamle og historiske ejendom. Man kommer direkte ind i lejligheden og ved
første møde her, er man allerede forelsket og kan mærke stemningen. Der
sker noget specielt, når nyt møder gammelt og med de spændende rum og
værelser samt skæve vinkler, så topper den store private tagterrasse det
hele af, for med direkte udgang fra det store nye køkken/alrum, så bliver det
ikke bedre. Lejligheden har derfor ikke været taget i brug før og venter kun
på dig... Hele Stormgade 10 og 12, har igennem de seneste år gennemgået
en stor renovering og istandsættelse og ejendommen fremstår i flot og ind-
flytningsklar stand. Der er hyggelig brostensbelagt gård med et flot grønt
træ og havemøbler. Der er også brugsret til kælderrum.

Kontant: 8.495.000

Udbetaling: 425.000

Ejerudgift/md: 5.474

Varme/md: 1.000

Kvadratmeter: 140

Værelser: 4

Energimærke: Fredet

Byggeår: 1680

Stormgade 10A, 2., 1470 København K

Uden Bopælspligt i Holsteins Palæ
Efter at have parkeret sin bil eller cykel i den flotte i går kommer man op til
lejligheden via den gamle og smukke istandsat trappeopgang. Det første
man møder i lejligheden er de smukke bjælker og sprossede vinduer, som
minder mere om et hyggeligt bondehus, bare på toppen af byen. Der er nyt
og lækkert istandsat badeværelse med stor brusekabine og vaskesøjle. Lej-
lighedens to store værelser ligger ud mod gården og har smukke sprossede
vinduer. Der er ovenlys i alle rum. Til sidst det store køkken-alrum med bre-
de plankegulve og et helt nyt håndmalet snedkerkøkken med marmor bord-
plade, som er perfekt til at skabe rammerne om en god aften eller bare det
daglige liv. Denne lejlighed er perfekt til par med barn eller de to som skal
dele eller bare dem som vil have meget plads. Stort loftrum på ca. 70 kvm.

Kontant: 6.495.000

Udbetaling: 325.000

Ejerudgift/md: 9.205

Varme/md: 917

Kvadratmeter: 149

Værelser: 3

Energimærke: Fredet

Byggeår: 1650

Stormgade 10, st., 1470 København K

Mini Amalienborg som lejlighed i Holsteins Palæ
Utrolig smuk og meget herskabelig lejlighed med flot egen hall, hvor man
straks fornemmer den majestætiske atmosfære i lejligheden. Det er mange
flotte værelser eller stuer og hele 3 nyistandsatte toiletter, hvoraf der også
er brusebad i 2 af dem. Det håndlavet og smukke køkken har et stort rum for
sig selv, så der er ingen undskyldning for ikke at invitere til middag eller ba-
re have familien samlet lidt oftere end normalt. For alle som får lov til at op-
leve denne unikke lejlighed, har lyst til at komme tilbage. Alt fremstår nyt og
ubrugt og man får derfor lov til at være den først beboer til at skabe og for-
me denne lejlighed. De smukke nye gulve, de flotte paneler og stuklofter
samt masse andre af detaljer, som skal opleves. Som ekstra bonus, så har
lejligheden også status Uden Bopælspligt

Kontant: 9.995.000

Udbetaling: 500.000

Ejerudgift/md: 11.614

Varme/md: 2.000

Kvadratmeter: 239

Værelser: 2

Energimærke: Fredet

Byggeår: 1680

sagtens, men nu efter over fem år føler jeg mig klar til nye udfor-
dringer.”
 
Har du en drøm om at blive gammel i Danmark? 

“Nej. Jeg har ikke nogen drøm om at sidde som folkepensi-
onist i Danmark. Hvis jeg vælger at tage tilbage til Europa for 
at være tættere på min familie, ville jeg nok finde mig et sted i 
Sydfrankrig, da jeg selv er halvt fransk. Jeg kan ikke bo i kulden 
længere.”
 
Opbygger man nye og langvarige venskaber, når man er væk i så 
lang tid?

 ”Som expat har man jo nogle gamle venner hjemmefra. Nogle 
af venskaberne bliver forstærket, når man er væk, og andre gli-
der ud. Man får nye venner undervejs. Man skifter ofte bopæl, 
og derfor kan det være svært at opbygge solide venskaber. 

Jeg har nogle meget gamle venner i Danmark, der ikke er på 
internettet overhovedet. Vi kommunikerer kun, når jeg er i Dan-
mark – typisk tre uger hver sommer.
 
Er der ikke nogen i Danmark, som prøver at trække dig hjem?

“Jo ... De spørger ‘Hvorfor køber du ikke Palæbar tilbage?’ 
Men det gør jeg altså ikke. Hvis jeg skal sige noget centralt om 
det at være udstationeret, så er det, at udstationering gør famili-
en enormt fasttømret. Man er nødt til at løse problemerne selv, 
og det har vi efterhånden fået styr på.”

  
Hvad er det bedste ved at være væk fra sit eget land?

“Jeg har altid elsket at rejse og jeg er oppe på at have besøgt el-
ler boet i 75 lande nu. Jeg nyder at rejse og nyder at møde andre 
mennesker. Min yndlingsbog som lille var Family of Man. Jeg 
har altid været nysgerrig efter at vide, hvordan andre folk lever. 
Det er stadigvæk en meget stor del af min motivation for at være 
til, at opleve andre mennesker og finde ud af, hvorfor de gør, 
som de gør.”
 
Er der noget dårligt ved at være ude?

“Nej … jo, selvfølgelig er der jo det at man savner venner og 
bekendte, men udover det synes jeg ikke rigtigt, der er noget. 
Jeg tror, hvis jeg havde haft muligheden for at komme ud som 
yngre, at jeg var taget afsted. I Danmark kunne jeg som sagt ikke 

”Jeg har altid været nysgerrig efter at vide, hvordan andre folk lever – det er stadigvæk en meget stor del 
af min motivation for at være til, at opleve andre mennesker og finde ud af, hvorfor de gør, som de gør.”

›
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klokken 4-5 om morgenen alle sammen og sover tit i meget små 
overfyldte rum. Der er varmt, og der er ingen ventilation. Så 
det er bare med at komme tidligt op, få noget morgenmad og 
komme i gang. Det store spørgsmål for mange lokale herude er 
‘Hvordan finder jeg ud af at tjene penge, så jeg kan få mad i dag?’ 
Maden er det vigtigste for alle i Asien.”
 
Vigtigere end demokrati for eksempel?

“Demokrati står meget-meget langt nede på listen.”
 
I Danmark er det systemet, der nærmest tager sig af alt. Hvad synes 
du om familiesituationen herude?

“Nok er familierne i Danmark blevet meget opdelte, så der 
ikke er så meget hjælp at hente som tidligere. Hernede fylder 
familierne alt for meget. Typisk bor nygifte enten hos moderen 
eller faderen og får ikke deres eget liv før mange år senere. En 
middelvej ville være godt – hvor man havde mere støtte fra fa-
milien men på den anden side ikke hang på hinandens skuldre 
for at kunne overleve.”  

 

få job. Men herude, hvor jeg er blevet ældre og nu er den prakti-
ske gris, er jeg blevet ‘det grå guld’, som man taler så meget om 
i Danmark. De kalder mig draft master herude på trods af, at jeg 
bare styrer mine ret simple fadølsanlæg. Draft master er et kær-
ligt øgenavn, jeg har fået af mine medarbejdere.”
 
Hvad er din erfaring med expats og sexpats og death-pats, dem, der 
kommer herud for at dø i Asien? Synes du, at der er stor forskel mel-
lem disse grupper eller er overgangen mellem dem flydende?

“De såkaldte expats, sexpats og deathpats-grupperinger er 
almindelige i Thailand og Cambodja – men faktisk ikke her i 
Myanmar. Derfor er det begrænset, hvad jeg kan sige om fæno-
menet. 

Jeg kender ikke mange af dem men ser dem mere som typer. 
I nogle tilfælde kan jeg synes, at det er ok, at de har valgt at op-
holde sig i Asien. Men i de fleste tilfælde syntes jeg ikke, det er 
OK. Der er nogle udlændinge, der har et meget dårligt selvværd. 
Enten har de ikke set særligt godt ud eller på anden måde været 
hæmmede af det ene eller det andet. De er kommet herud for at 
finde kærligheden. Om det er den ægte eller ikke skal jeg ikke 
kunne sige. Men de har ikke kunnet finde den i de lande, hvor de 
kommer fra, og så ender de så herude, hvor der er kvinder nok, 
der vil tage sig af dem. Derigennem kan de så nyde livet. Der 
er selvfølgelige mange af de der sex-pats, der typisk er tykke og 
fede og ikke kan få pigerne små nok. Det syntes jeg er decideret 
ulækkert. Det forstår jeg simpelthen ikke, men sådan er verden 
nu engang. Den type mennesker arbejder ikke hos os, og heller 
ikke hos Mærsk, på ambassaderne eller andre anerkendte steder 
– de ville blive skubbet ud med det samme. Når man er expat, 
forventes det af en, at man er en rollemodel med høj moral.”

Folkepensionen er efterhånden så lav i Europa og Australien, at 
mange ældre flytter herud. Kan du forstå det?

“Ja klart. Det er også det, jeg selv overvejer. Levemåden her-
ude, klimaet, priserne – alt er fordelagtigt. Der er sjovere at sid-
de i Asien og nyde livet udendørs end at sidde inde på et pleje-
hjem i Danmark.”
 
Har du gode råd til danskere, der vil leve i udlandet? Skal man bare 
tage af sted?

“Jeg husker det tydeligst fra Sri Lanka. Der traf jeg en del 
udstationerede. I de fleste tilfælde er det typisk mænd, der er 
udsendt på en kontrakt. Herude forventes det, at man arbejder 
hårdt, endnu hårdere end derhjemme, fordi man netop er her 
for at opfylde en kontrakt. Et job skal udføres så godt og så hur-
tigt som muligt. Jeg har mødt mange vesterlændinge herude, 
som for eksempel hjemmegående husmødre, der ikke engagerer 
sig og i det hele taget ikke gider sætte sig ind i det land, de bor i. 
De bruger udlandsopholdet til at tjene nogle ekstra penge for at 
kunne tage disse indtægter med til Danmark. Mine penge bliver 
brugt på rejser og oplevelser. Jeg suger til mig, og når jeg har 
mulighed for det, besøger jeg nye steder. Så jeg vil dø fattig men 
rig på erfaringer.”

 Kan man sammenligne denne type udsendte kvinder med somaliske 
kvinder i Danmark, der aldrig lærer sproget, fordi de bor bag hjem-
mets fire vægge i 20-30 år?

“Ja, de situationer kan man faktisk godt sammenligne lidt. Det 
første, jeg gør, er at sætte mig ind i, hvordan de lokale bor, fordi 
det interesserer mig. Jeg sætter mig for eksempel også ind i, hvor 
mange penge de har, og hvad de bruger dem på.”
 
Kan du nikke genkendende til det, at de utilfredse expats tit er dem, 
der ikke deltager i lokalsamfundet men kun tænker på penge?

“Ja. Mange udsendte insisterer på, at de skal bo i beskyttede 
boliger, omgivet af hegn og vagter. De steder, hvor jeg har boet 
i Sri Lanka, Cambodja og Myanmar, har jeg aldrig fundet det 
nødvendigt. Men mange lever med en udefinerbar frygt.”
 
Kræves der en form for integritet af de mennesker, der rejser ud?

“Ja – og en forståelse af det land, hvor du befinder dig. Men jeg 
er klar over, at det ikke altid er Guds bedste børn, man møder. 
På den anden side kan jeg bedre forstå de lokale, når jeg har prø-
vet at sætte mig ind i deres forhold. Jeg kan sagtens forstå dem, 
der prøver at stjæle for at kunne få mad til deres børn. Jeg ville 
også stjæle, hvis jeg ingen penge havde til mad til mine børn. 
Det ville de fleste gøre, om de så indrømmer det eller ej.”
 
Synes du, at man bliver verdensborger af at rejse? Det interesserer jo 
typisk ikke venner i Danmark...

“Nej ... Men jo mere jeg har rejst, jo klogere er jeg blevet på 
mennesker. Så jeg er ved at nå hen til et punkt, hvor jeg føler, at 
jeg er godt inde i det at være mig.” 
 
Hvad med karma – tror du på det? Bliver man buddhist af at være 
i Sri Lanka?

“Det kommer an på den type buddhisme, du taler om. Jeg er 
lidt træt af Myanmar-buddhisme. Den er alt for massiv og gen-
nemtrænger hele samfundet. Men for at vende tilbage til Kar-
ma: Det har jeg altid troet på. Det er min eneste religion. Alt, 
hvad man gør, får man retur på den ene eller den anden måde.”
 
Men ikke nødvendigvis lige med det samme – der kan godt gå nogen 
tid?

“Selvfølgelig. Hvis du lever et ordentligt liv og opfører dig 
ordentligt, får du det tilbage. Så disse sex-pats har ikke mange 
chancer. Det som jeg elsker ved Asien er, at de fleste mennesker 
– om de ejer noget eller ej – altid giver dig et smil med på vejen. 
Dét mangler jeg i Danmark.”
  
Øh, det hænger ikke rigtigt sammen…?

“Nej. Ikke hvis man bor i det lykkeligste land i verden. Dan-
skerne burde komme herned, hvor alle ler på trods af, at de ikke 
har en bøjet femøre. Hernede accepterer de deres lod i livet på 
en anden måde. Det er prisværdigt. Man siger ganske vist, at 
mange af de lokale er dovne, hvis de snupper sig en lur mellem 
et og to om eftermiddagen. Men de har altså været i gang fra 

G R E N A A  G Y M N A S I U M
IB • STX • HF • kostskole

IB DIPLOMA på Grenaa Gymnasium?
• direkte adgang til universiteter over hele verden
•  en moderne og international kostskole med  
 masser af socialt liv og god stemning
•  høj faglighed og gode resultater

www.grenaa-gym.dk

Jannick Christensen med sønnerne Nicolaj 
og Luca: “De har levet det meste af deres liv i 
Asien, og jeg tror deres fremtid kommer til at 

ligge her i regionen.”
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Ord er som røntgenstråler, når 
man anvender dem rigtigt,” er 
den afdøde britiske forfatter 

Aldous Huxley citeret for. 

Lige siden de gamle grækere – og sand-
synligvis endnu tidligere – har sproget 
og talekunsten spillet en vigtig rolle i 
samfundet og optaget forskere inden for 
videnskaben. I dagligdagen tænker de 
færreste over, at sprogbeherskelse og ud-
vikling af sprog er én af de få egenskaber 

eller værktøjer, som alle mennesker – på 
tværs af tid, kulturer og geografi – har 
tilfælles og dyrker livet igennem. For 
“sproget er aldrig statisk,” fortæller sprog-
forsker ved Københavns Universitet Ka-
roline Kühl. 

“Sprog forandrer sig altid – i hvert fald 
det talte. På skrift har vi normer for, hvor-
dan tingene skal skrives, men det talte 
sprog ændrer sig gennem hver ny genera-
tion af sprogbrugere.”

MYTE 1: UNGDOMMENS GRIMME 
SPROG

Med en forskningsbaggrund inden for to-
sprogethed, sprogskift og sprogblanding 
afliver Karoline Kühl myten om, at unge 
mennesker i dag taler et grimmere sprog 
end nogensinde før.

“Vi har nogle udsagn fra de gamle græ-
kere, hvor de klager over, at ‘ungdommen 
i dag taler så grimt’, så diskussionen om, 
at de unge taler grimt, er vældig gammel. 
Vi hører jo stadig i dag, at ungdommen 
bruger så meget engelsk, og at de bander 
så meget, og at de jo slet ikke er til at for-
stå. Men når man ser nærmere på det, så 

SPROGETS MAGT,  
MYTER OG  
MISFORSTÅELSER

TEKST: THERESA NGUYEN, 
FREELANCEJOURNALIST

Parallelt med menneskets evolution har menneskesprog 
ligeledes udviklet sig gennem historien. Kloden rundt 
har alle samfund opfundet kommunikationssystemer, 
som vi i dag kalder for sprog og dialekter. Sammen 
med tre sprogeksperter dykker DANES ned i myterne 
omkring sprog. 

går det faktisk rigtig godt med de unges 
dansk,” siger hun og uddyber: 

“Man har altid sagt, at de unge bander 
meget og bruger mange grimme ord som 
‘shit’ og ‘fuck’. Men når man ser på, hvad 
det er, de gør, og sammenligner med de 
ældre generationer, så kan man se, at ge-
nerationerne faktisk bander lige meget. 
De ældre generationer brugte bare nog-
le andre ord som ‘fandme’ og ‘pokker’ og 
sådan noget. De brugte ikke engelske 
ord, som virker stødende på den ældre 
generation i dag, men den nye generati-
on efter de unge i dag kommer altså til at 
bruge nye ord, som kommer til at virke 
stødende for den forhenværende unge 
generation. Det er et mønster, der vender 
tilbage, at de ældre synes, at de unge taler 
grimt. Men de har jo selv været unge en-
gang, og der har været syntes om dem, at 
de talte grimt.”

MYTE 2: SMUK VS. GRIM
Historisk set er sprog og dialekter fra 
hele verden altid blevet inddelt i grader af 
høj og lav prestige. Derfor findes der en 
liste over nutidens mest æstetiske sprog, 
kunne man snildt forestille sig. Men nej! 
Også denne myte afliver Karoline Kühl.

“Alle ved jo, at italiensk er et smukt 

sprog. Argumentet er typisk, at klassiske 
discipliner har brugt italiensk. For ek-
sempel har mange komponister skrevet 
operaer på italiensk, selvom komponi-
sterne selv kom fra andre lande. Så itali-
ensk har været et højprestigesprog histo-
risk set. Fransk har også været anset som 
et kulturbærende sprog – og derfor er det 
smukt. Men det kan jo ændre sig afhæn-
gig af kulturen, så der er ingen regler for, 
hvornår et sprog er smukt eller grimt.”

Denne betragtning er Povl Henning-
sen, kommunikationsekspert med 25 
års erfaring som simultantolk for Euro-
pa-Kommissionen i Bruxelles, enig i. Ud 
fra sin færden i EU’s sprogmekka vur-
derer han, at bedømmelsen af et sprogs 
æstetik er en subjektiv oplevelse – dog er 
sproglyden afgørende for dommen.

“I sidste ende handler det om, hvordan 
man føler et sprog. Derfor bliver det en 
subjektiv oplevelse, men jeg tror, at lyden 
af et sprog er helt afgørende. Hvis man 
for eksempel spillede et lydbånd for en 
gruppe mennesker og bad dem om at 
vurdere, så tror jeg, at rigtig mange vil 
sige, at italiensk lyder fantastisk flot. Og 
det har noget at gøre med intonation, 
rytme, hvordan ordene lyder – ligesom 
fransk er et meget smukt sprog. Person-

ligt synes jeg, at russisk er enormt flot, og 
at hollandsk ikke har en flot sproglyd.”

Karoline Kühl tilføjer, at den kollekti-
ve anerkendelse af et sprogs status eller 
prestige hænger stærkt sammen med kul-
turarv. 

“For eksempel har danskerne siden 2. 
Verdenskrig vist en kraftig modvilje mod 
tysk, men i de sidste 10-15 år – i forlæn-
gelse af Berlins voksende status som en 
hip og trendy storby – har holdningen til 
tysk forandret sig. Helt konkret er tyske 
ord atter dukket op i det danske sprog – 
også med en positiv konnotation (f.eks. 
Mutti) – og der er barer i København, der 
har fået et tysk navn, fordi tysk nu er ble-
vet lidt smart igen.”

Ifølge russiskfødte Elena Lorentzen, 
lektor ved Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier ved Københavns Uni-
versitet, kommer sprogopfattelser ude-
lukkede an på ørerne, der hører. Teknisk 
set vil et sprog oftest lyde mindre behage-
ligt, “når det indeholder for mange lukke-
de stavelser, hvislelyde eller konsonant-
ophobninger”. 

Et smukt sprog skal derimod harmo-
nere rytmisk og melodisk for at lyde 
velklingende, forklarer hun. I sit virke 
som sprogforsker og sprogunderviser er 
Elena Lorentzen dog aldrig stødt på en 
videnskabeligt funderet æstetisk rangor-
den over verdens sprog.

“Det kan ganske enkelt ikke lade sig 
gøre at opstille objektive kriterier for et 
smukt sprog. Til gengæld ynder lægfolk 
at beskæftige sig med rangordning af ver-
denssprog med henvisning til mystiske 
rundspørger, panelundersøgelser og til 
det berømte citat fra den tysk-romerske 
kejser Karl 5., som skulle have sagt, at han 
talte spansk til Gud, italiensk til kvinder, 
fransk til mænd og tysk til sin hest. Spro-
gopfattelse er altså meget subjektivt, men 
det er rigtigt nok, at de fleste fremhæver 
italiensk som det smukkeste sprog, og 
det er vel nok fordi, der blandt andet ikke 
er så mange konsonantophobninger og 
mange åbne stavelser – det vil sige stavel-
ser, der ender på en vokal – og hvad det 
angår, er det – lydsammensætningsmæs-
sigt i en talestrøm – et harmonisk sprog.”Povl Henningsen var i 25 år simultantolk for Europa Kommissionen i Bruxelles og driver i dag egen 

kommunikationsvirksomhed. ›

Karoline Kühl er sprogforsker 
ved Københavns Universitet.

“
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O P L E V  DA N S K  K U LT U R
TAG  PÅ  H Ø J S KO L E  I  DA N M A R K

WWW.ULDUM-HOJSKOLE.DK U L D U M  HØJSKOLE

Bliv bedre ti l  dansk. Du følger undervisning i  dansk grammatik,  dansk udtale,  skrift l ig dansk. Men herudover vi l  du være sammen 
med danske unge, der også er på højskolen. Du får danske venner,  og du får mulighed for at skabe dig et netværk i  Danmark.

ULDUM HØJSKOLE

kemål, som Københavns Universitet har 
inddelt i cirka 32 dialekter.

“Det specielle ved sønderjysk, hvilket 
jeg virkelig godt kan lide, er jo, at hvis jeg 
tager til Sønderjylland nu og begynder at 
tale sønderjysk med nogen, så ville vi føle 
et slægtskab, uanset om vi kender hinan-
den eller ej – bare fordi vi taler sønder-
jysk. Og det, synes jeg jo, er så fornøje-
ligt,” siger han med en dialekt, der ikke er 
til at tage fejl af – om end der endnu ikke 
er slået over til ægte sønderjysk.

“Jeg var til verdensmesterskabet i søn-
derjysk for tre-fire år siden, og det var 
jo et fantastisk arrangement, hvor flere 
hundrede mennesker var samlet i Gude-
rup på Als for at konkurrere om, hvem 
der kunne mest sønderjysk. Jeg tror, der 
var 10 discipliner, og det var sjovt at være 
med i, selvom jeg røg ud meget hurtigt i 
konkurrencen, fordi jeg har været væk for 
længe, og det var svært. Dem, der vandt, 
var virkelig skarpe til at tale, lytte og læse 

sønderjysk i detaljen,” fortæller sønderjy-
den og tilføjer:

“Den 13. september skal jeg til Fyn og 
have en ny ankel, og jeg glæder mig alle-
rede til at ligge fire dage på Odense Sy-
gehus og tale med og lytte til de fynske 
sygeplejersker. Fordi jeg ved, at det bliver 
en fornøjelse!”.

MYTE 5: DE MUSIKALSKE SPROGØRER
At have sprogøre handler om, at man er 
god til at tilegne sig fremmedsprog – det 
er antageligvis velkendt. Men hænger et 
musikalsk øre sammen med sprogøre? 
Kan man være tonedøv og samtidig be-
sidde sprogøre? Er flersprogede menne-
sker per automatik mere musikalske? I 
hvilken alder lærer man i det hele taget 
bedst? Karoline Kühl fortæller, at svarene 
ikke er simple ja eller nej. Dog har viden-
skabelige undersøgelser formået at drage 
visse konklusioner:

“Vi ved, at hjernen er rigtig, rigtig flek-

sibel, og jo mere man putter ind, jo bed-
re fungerer den. Der er undersøgelser, 
der faktisk tyder på, at man som tospro-
get ikke så let får Alzheimers, fordi flere 
sprog træner hjernen,” siger forskeren og 
bekræfter, at tosprogede, der har været 
det fra barndommen, har lettere ved at 
tilegne sig nye sprog.

“Som tosproget forstår man for det 
første, at ting kan hedde forskellige ting 
– altså, at du kan kalde en ting med to for-
skellige begreber og sætte ord på handlin-
ger på forskellige måder. Og hvis du har 
dén forståelse, så hjælper den dig med at 
lære det næste sprog.”

Men når det drejer sig om at høre og 
lære nye lyde, som man gør med sprog, 
kommer et menneske aldrig til at lære 
hurtigere end i løbet af de første 9 til 12 
måneder af vedkommendes levetid.

“Børn har rigtig gode forudsætninger 
for at lære sprog fra den lydlige side. Vi 
ved fra psykolingvistiske undersøgelser, 

MYTE 3: DANSK ER GRIMT
Den danske sproglyd bliver ofte beskre-
vet med frasen: ‘Det lyder som om, de taler 
med en varm kartoffel i munden’. At mange 
danskere sandsynligvis vil udpege dansk 
som værende grimt, er alle tre eksperter 
enige om. Dog kan Elena Lorentzen, der 
flyttede til Danmark i 1991 og behersker 
dansk som fremmedsprog, ikke længere 
høre det som én udefra.

“Jeg begyndte at undervise i dansk 15 
år inden, jeg flyttede her til. Derfor taler 
og forstår jeg det stort set som mit mo-
dersmål nu. Jeg kan ikke længere bedøm-
me dansk som et fremmedsprog. Men 
igennem mit arbejde ved jeg, at dansk 
regnes for at være et af de sværeste sprog 
i verden efter de orientalske sprog. Dansk 
er et vokalbaseret sprog og har over 40 
distinkte vokallyde inklusive korte, lange 
og stødvokaler – det er rigtig mange for 
en udlænding, der skal lære at gøre sig 
forståelig på dansk og forstå danskere. 
Dette er dog ikke nødvendigvis ensbe-
tydende med, at dansk er grimt, men det 
kan tænkes, at det kan påvirke ens opfat-
telse af sprogets æstetik.”  

Dét parameter bakker Karoline Kühl 
op om. 

“Grammatisk set er dansk et forholds-
vist enkelt sprog, men udtalen er vældig 
svær. Der er sammenfald mellem mange 

lyde, endelserne bliver ikke udtalt, og 
der er ikke fornuftige grænser mellem 
ord – det vil sige, at ordgrænser stort set 
ikke bliver markeret på dansk. Der er 
mange mærkelige lyde, og det talte sprog 
og skriftsproget ligger langt fra hinan-
den. Alle disse faktorer gør dansk svært. 
På den måde kan man godt beskrive et 
sprog, men det er svært at sige, om spro-
get så er smukt eller grimt,” siger hun og 
funderer over sit modersmål fra et mere 
sentimentalt perspektiv.

“Men ens modersmål vil man nok altid 
have en affinitet til – og på en eller anden 
måde synes, at det er smukt. Eller i hvert 
fald at det kommer én ved, mens det i an-
dres ører kan lyde totalt hen i vejret. Vi 
kan komme til at grine, når vi hører grøn-
landsk, for eksempel, eller andre sprog, 
der lyder mærkelige – simpelthen fordi vi 
ikke kender dem. Og det samme kan ske 
for andre, der ikke kan dansk.”

I Povl Henningsens ører er dansk gan-
ske enkelt “et flot sprog”. Til gengæld me-
ner han, at danskerne er “middelmådige 
sprogbrugere”.

“Franskmænd har ingen respekt for 
folk, der ikke kan udtrykke sig eller ikke 
behersker sproget eller ikke er oratorisk 
begavede. Det gør vi ikke meget ud af i 
Danmark på grund af vores flade kultur. 
Vi har en lighedskultur, så hvis du ud-

trykker dig formfuldendt og begavet, så 
udskiller du dig fra mængden, og det er 
vi jo ikke så vilde med. Hvis du analyse-
rer taler, så har andre kulturer væsentligt 
større oratoriske begavelser, end vi har 
herhjemme. Lytter du til danske politiske 
taler vil du næsten ikke kunne opdrive 
dét, der hedder patos – det vil sige at løfte 
sit sprog og sit indhold på en måde, der 
bruger patos. Det er franskmændene me-
get bedre til, og i USA bliver de i den grad 
opdraget til at sælge sig selv – de skal ud 
over rampen. Det får de virkelig ind med 
modermælken, i skolerne og på universi-
teterne.” 

MYTE 4: DE UFINE DIALEKTER
Viljen til at opretholde en sprogidentitet 
hænger ifølge Karoline Kühl sammen 
med, at “sprog har meget høj symbolvær-
di”. Dog er de traditionelle dialekter, som 
blev talt før år 1900, væk, og dialekterne 
– lige med undtagelse af sønderjysk – er 
generelt under pres fra rigssproget.

“Det er blevet meget moderne at tale 
på en lidt lokal måde. Det er ikke fordi, 
folk vender tilbage til at tale de traditio-
nelle dialekter som deres bedsteforældre 
og oldeforældre gjorde det – det kan de 
ikke længere – men de vil gerne med lidt 
dialekt og lokalt sprogbrug markere, at de 
hører hjemme et sted – at de er lokalfor-
bundne. Og det er faktisk noget, vi kan se 
ikke bare i Danmark men også andre ste-
der i verden. Der kommer en vis stolthed 
i at høre hjemme et sted,” siger sprogeks-
perten og understreger, at der ingen faste 
kriterier findes for en skelnen mellem en 
dialekt og et sprog.

“Det er politisk bestemt, hvad der er et 
sprog, og hvad der er en dialekt. Sprogligt 
set siger man tit, at to forskellige sprog 
er to sprog, som brugere ikke indbyr-
des kan forstå – og det gælder jo meget 
åbenlyst ikke norsk, svensk og dansk. For 
hvis man fulgte dén definition, er de jo 
tre dialekter – ikke tre forskellige sprog. 
Men vi er allesammen klar over, at det er 
tre sprog, fordi der er tre stater, som hver 
har sit sprog.”

Når det kommer til dialekter, har Povl 
Henningsen, der selv er sønderjyde, en 
helt særlig lidenskab for de danske fol-

Elena Lorentzen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet

›
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at inden for det første leveår bliver hjer-
nens struktur fastlagt med hensyn til 
hvilke lyde, vi kan høre og processere. 
Det vil sige, at hjernen lærer at processe-
re alle de lyde, man får ind i løbet af det 
første år. Man kan sagtens lære det senere 
som voksen, men så skal der en hel del 
træning til. Så man kan sige, at spædbørn 
har rigtig gode forudsætninger for at lære 
lydsiden, mens voksne kan lære gramma-
tik, fordi vi er i stand til at organisere os 
kognitivt og lære mere systematisk, end 
børn kan.”

Om der findes en sammenhæng mel-
lem sprogøre og musikalitet er endnu 
ikke entydigt bevist. Karoline Kühl for-
klarer, at tonedøve har svært ved at høre 
toner i musikken såvel som i sprog, og 
derved har de sværere ved sproglig ind-
læring. Den danske sprogforsker henvi-
ser til en anerkendt kollega på området, 
Aneta Pavlenko, som skriver, at en un-
dersøgelse har konkluderet, at musikere 
er bedre til at identificere lyde på man-
darin sammenlignet med ikke-musikere. 

I en anden undersøgelse fandt forskerne 
ud af, at kinesere og vietnamesere, hvis 
modersmål er tonesprog, konsekvent er 
dygtigere til at udtale ord præcist og kor-
rekt sammenlignet med engelsktalende 
personer. I opfølgende studier noterede 
man yderligere, at mennesker, hvis mo-
dersmål er et tonesprog, har bedre gehør 
og bedre chancer for at få absolut gehør.

Ud fra egne erfaringer som mangeårig 
sprogunderviser i russisk mener Elena 
Lorentzen ikke, at musikalitet og sprogø-
re hænger sammen. 

“Musikalsk intelligens i sig selv forud-
sætter ikke evnen til at efterligne sprogly-
de,” siger hun.

“Russiske sprogpsykologer mener, at 
sprogøre, som dækker over den rå efter-
ligningsevne og fonematisk gehør – det 
vil sige evnen til at høre sproglyde, som 
betydningsadskiller ord fra hinanden – 
er medfødt. Alle har det fra fødslen, men 
hvorvidt det er udviklet eller ligger i dva-
le, når man skal lære et fremmedsprog, er 
meget individuelt. Forskningen slår fast, 

at musikalsk gehør og fonematisk gehør 
styres af hver sin hjernehalvdel, og hvis 
en musiker er dygtig til et fremmedsprogs 
udtale, skyldes det ikke musikalsk gehør, 
men almen intelligens, som er udviklet 
via musikalsk uddannelse. Musikalsk 
intelligens hænger dog sammen med 
evnen til at høre og efterligne tonefald i 
menneskesprog. Fra anden forskning har 
jeg også læst – og erfaret gennem min 
egen søn, der flyttede med til Danmark 
som 11-årig – at der er en skillelinje ved 
12-års alderen, hvis man skal nå at lære et 
sprog som indfødt.”

Helt uden om videnskabelig forskning 
melder Povl Henningsen imidlertid klart 
og tydeligt ud:

“Sprog er musikalitet. Hvis du har spro-
gøre, så kan du også synge!”

 
“Den, som ikke kan et andet sprog, kan 
ikke sit eget.”
Johann Wolfgang von Goethe  
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det ved lægeundersøgelser blev afgjort, hvem der blev lukket ind 
i landet, og hvem der måtte sejle tilbage til Europa med samme 
skib, som de var kommet med. Hjerte, lunger og ryg blev tjekket. 
Åbenlyse tegn på mentale problemer eller øjensygdommen Tra-
choma var næsten med garanti grund til at blive sendt tilbage. 
Og derfor kom Ellis Island til at stå som et skræmmebillede for 
mange indvandrere. De frygtede at blive afvist så tæt på målet.

Indvandrerne, hovedsageligt fra Europa, havde ofte afhændet 
alt, hvad de ejede, og krydsede Atlanterhavet i store dampskibe 
– nogle på grund af religiøs og politisk forfølgelse, fattigdom, 
sult og arbejdsløshed. Andre kom på grund af guldfeberen, for 
at få og opdyrke en lod jord, for at missionere Guds ord eller i 
nogle tilfælde bare for at stikke af fra konen eller politiet. 

Også fra Danmark kom indvandrene i stor stil. I alt 450.000 er 
udvandret fra Danmark i årenes løb, og to tredjedele af dem kom 
til USA i de sidste årtier i det 19. århundrede. 

At udvandringen fra Danmark var omfattende, kan ses i for-
hold til landets samlede indbyggertal, der i år 1900 talte 2,4 mil-
lioner mennesker. 

Frem til den 6. januar 2019 vises der på Ellis Island en sær-
udstilling om de danske indvandrere og deres efterkommere. 
Udstillingen From Danish Blood to American Spirit er arrangeret 
af Torben Grøngaard Jeppesen, museumsdirektør på Odense 
Bys Museer, der i mange år har forsket i dansk og skandinavisk 
indvandring til USA. 

Udstillingen fortæller blandt andet om udvandrerne og om 
deres ankomst og bosættelse i USA. Den fortæller også, hvor 
dygtige de danske indvandrere var til at tilpasse sig i det nye land 
sammenlignet med deres nordiske brødre og søstre, og den vi-
ser hvor i USA de fleste danske efterkommere bor i dag. Derud-
over giver udstillingen også nogle bud på de varige aftryk, som 
den danske indvandring gennem tiden har sat på det amerikan-
ske samfund.

I seks små rum fortæller udstillingen om de danske indvan-
dreres historier og med små personlige beretninger fra udvalgte 
på store plancher. Vi hører blandt andet om Peter S. Petersen, 
der var 11 år, da han udvandrede til Amerika med sine forældre 
og to søskende i 1872.

“Hvad vil I dog til Amerika for. I har jo et godt hjem her?” 
spurgte en nabo, da hans forældre solgte deres gård i Thy for 
2.650 daler. 

“Ja, vi har et godt hjem - så godt som nogen - men vi har også 
fire børn. Når engang gælden er betalt og resten delt i fire, vil 
der ikke være meget til hver. Det er for vores børns skyld, at vi 
har besluttet os for at rejse til Amerika, ikke for vores egen,” lød 
farens svar ifølge Peter S. Petersens skriftlige erindringer, som 
han nedfældede i 1930, mere end 60 år efter, at han ankom til 
Amerika som dreng. 

Forældrene havde 1.400 dollars på lommen, da familien be-
gav sig ud på den 6.000 kilometer lange rejse til det nye land. 
Atlanterhavet blev krydset om bord på et kombineret damp- og 
sejlskib, og den 11-årige thybo blev så søsyg under overfarten, at 
han i ti dage stort set levede af vand og brunt sukker.

I sine erindringer om de første 25 år som nybygger på prærien 
i Nebraska fortæller Peter S. Petersen også, at faren helt til det 
sidste havde været i tvivl om, hvorvidt det nu var en god ide at 
udvandre fra Danmark: 

“Havde han dengang vidst, hvad han snart skulle komme til at 
gå igennem i Amerika, er jeg sikker på, at han aldrig havde for-
ladt Danmark. Far havde sikkert en fornemmelse af, at et eller 
andet slemt var i vente men har nok slået det hen som rejsefeber 
og nervøsitet over at skulle forlade det, der havde været hans 
hjem i 43 år,” skriver han.

Men farens bange anelser holdt stik. Kort efter ankomsten til 
Amerika døde først det yngste af deres tre børn og kort efter 
også hans kone uventet. Som enkemand med to børn flyttede 
han fra Chicago til Nebraska, hvor han gratis fik et stykke jord, 
som han byggede et hus på. 

Byen Dannebrog var Peter S. Petersens hjem i 80 år, og her 
arbejdede han som postmester og som udgiver af avisen Dan-
nebrog News. En udgave af avisen er udstillet i en montre på  
Ellis Island sammen med en anden dansker-avis, BIEN, der i en 
særudgave fra 13. maj 1976 har Dronning Margrethe og Prins 
Henrik på forsiden. 

En anden montre viser en mælkeflaske fra Sorensen’s Dairy og 
en gul smørpakke fra Knudsen – the very best og fortæller om 
den viden om mejeriproduktion, som danske indvandrere tog 
med sig til det nye land. En tredje montre udstiller nogle af de 
hjælpemidler, de danske udvandrere havde gavn af i Amerika. 

Når man kommer sejlende med turistfærgen, ligger den 
lille ø Ellis Island umiddelbart lidt i skyggen af Fri-
hedsgudinden. Mægtig, ikonisk og grøn strækker hun 

sin guldfakkel op mod New Yorks blå efterårshimmel fra sin pi-
edestal i bugten ud for Manhattans skyskrabere. 
 Men uagtet at den 46 meter høje statue ved første øjekast lø-

ber med opmærksomheden, så udgør Ellis Island en grundsten 
i USA’s historie.

For det var hertil, at 12 millioner immigranter i slutningen af 
1800-tallet og frem til 1920’erne ankom som første stop på rej-
sen, da de søgte til det nye land. 

Det var her på immigrantstationen i den store ankomsthal, at 

DANSKERNE, DER 
JAGTEDE DEN 

AMERIKANSKE DRØM
TEKST. HELLE BJERRE CHRISTENSEN, FREELANCEJOURNALIST – WASHINGTON, D.C.
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METTE HALD  
BACCARI

Bopæl: Bronx, New York 
Antal år i USA: 22
Job: Uddannet lystekni-
ker, arbejder som assi-
stent på et skolebibliotek
Oprindelig fra: Køge
Alder og civil status: 48 
år, gift med amerikaner
Børn: To sønner på 16 
og 18 år 
Pas: Dansk statsborger. 

Overvejer at søge amerikansk statsborgersskab
Savner: Hyggen med venner og familie, trygheden, lakridser og 
chokoladeskildpadder

BAGGRUND
Under en rundrejse i USA i 1996 forelskede Mette sig i ameri-
kanske Joe. Fem måneder senere giftede de sig, så hun kunne 
blive i USA på lovlig vis. 

“Vi blev gift for, at vi kunne blive ved med at date, og det gik jo 
meget godt, for vi er stadigvæk sammen i dag.” 

Hun har Green Card, der skal fornyes hvert tiende år. Myn-
dighederne tjekker bl.a. hendes skatteforhold, arbejdsforhold, 
og om hun har brudt loven. Processen gør hende altid lidt ner-
vøs, og med Trump som præsident er uroen i maven ikke blevet 
mindre, fortæller hun. 

Hvorfor er du bange for, at du ikke får dit Green Card fornyet?
“Jeg er aldrig 100 procent sikker. Når jeg skal til at søge, tænker 
jeg: Ups er der nu et eller andet? Jeg har mine børn og mit liv 
her. Der er altid en risiko, og den er helt sikkert blevet større i 
de sidste par år. Man hører om mange med Green Card, især 
borgere fra Syd- og Mellemamerika, der afvises på grund af for-
maliteter. Som dansk statsborger er jeg priviligeret. Jeg tror ikke, 
de ser lige så nøje i papirerne, som hvis jeg havde heddet Rodri-
guez til efternavn.”

Hvordan oplever du at være indvandrer i USA?
“Nu er jeg høj og lyshåret, og jeg bliver altid spurgt med interes-
se om, hvor jeg er fra. Nej, hvor spændende, lyder reaktionen, 
når jeg fortæller, at jeg er dansk. Hvis man er ´hispanic´, bliver 
man derimod aldrig spurgt. Jeg arbejder på en dyr privatskole, 
og selv om jeg ikke har en bachelor som de andre medarbejdere, 
sidestilles jeg alligevel med dem. Indvandrerne fra Syd- og Mel-
lemamerika ender derimod i køkkenet. Jeg har ikke mere på mit 
CV, end de har, og alligevel hæves jeg op på et højere niveau end 
dem. Det er fordi, jeg er hvid og taler godt engelsk.” 

Hvad er bedre ved USA end Danmark?
Trods racismen er her en langt større forståelse og accept af im-
migranter, fordi stort set alle kommer udefra. Her er en accept 
af, at alle ikke er eller skal være ens. Børn får lov at være børn 
længere, idet der ikke er den samme kultur omkring alkohol og 
sex blandt unge. Sundhedssystemet er også langt overlegent det 
danske, og sidst men ikke mindst så er der vejret og solen, der 
næsten hver dag står højt på himlen.” 
 
Føler du dig mest dansk eller amerikansk?
“Jeg er først og fremmest dansker. Jeg kom først hertil, da jeg var 
26 år, og jeg har familie og venner i Danmark. Det er derfra, jeg 
har mit fundament, der definerer, hvem jeg er, og mine holdnin-
ger til, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg besøger Danmark med 
mine sønner hver sommer. Jeg tror, jeg føler mig endnu mere 
dansk, fordi jeg bor her i USA. Mit hjem er indrettet med en 
masse dansk design. Det havde det næppe været, hvis jeg havde 
boet i Danmark.” 

Du taler om, at det føles trygt og sikkert i Danmark. Er det da ikke 
trygt i USA?
“I Danmark har alle adgang til lægehjælp og uddannelse. Her i 
USA skal du have en forsikring og spare op til, at dine børn kan 
komme på college. Selv om du har en sygeforsikring, så risikerer 
du at miste den, hvis du bliver langvarigt syg og mister dit job. 
På samme måde er der her i USA ikke A-kasser, hvor man kan 
forsikre sig, hvis man skulle blive arbejdsløs.”

KLAUS KAASGAARD 
Bopæl: Redwood City,  
Californien
Job: Executive Vice  
President of Experience  
Design hos software  
firmaet Sage
Antal år i USA: 19 
Oprindelig fra: Aarhus 
Alder og civil status: 52 år, 
gift med danske Tinna 
Børn: To døtre på 13 og 16 
år
Pas: Dansk og amerikansk 
statsborger fra fødslen
Savner: “Godt smørrebrød”
 
BAGGRUND
I hele sin barndom drømte Klaus Kaasgaard om at bo i USA. 
Hans far flyttede til Kansas tre år efter afslutningen på Anden 
Verdenskrig. Han arbejdede først som flyingeniør hos Cessna 
og siden for Boeing i Seattle. Faren vendte tilbage til Danmark 
i 1962. Det var især farens fortællinger om amerikanske krigs-
helte, som han havde mødt, og som under Anden Verdenskrig 

En bog i gråt omslag med titlen ‘Udvandrerens Rejseledsager’ 
byder på oversættelser fra dansk til engelsk af ‘brugbare vendin-
ger’. Og bogen ‘100 nyttige Raad for Udvandrere’ indeholder 
ordbog, taleøvelser og kort.

Ifølge udstillingen slog de første danske indvandrere sig især 
ned i Midtvesten, Minnesota og Iowa, hvor der var god jord til at 
dyrke landbrug. Senere –i begyndelsen af det tyvende århund-
rede - blev Californien deres foretrukne destination.

Modsat nordmændene slog kun få af de danske indvandrere 
sig ned i danskerkolonier men søgte i stedet derhen, hvor der var 
den bedste jord og de bedste arbejdsmuligheder.

Generelt har de danske indvandrere ifølge Torben Grøngaard 
Jeppesen klaret sig stadigt bedre, generation for generation. De 
første indvandrere bestred lavt betalte jobs især i landbruget og 
på fabrikker, og de formåede efter 10-20 år at opnå en højere 
socioøkonomisk status, end da de kom. Andengenerationsind-
vandrerne fra Danmark opnåede en god uddannelse i USA, og 
i 1930 klarede den generation af efterkommere sig bedre end 
gennemsnittet målt på uddannelse, job og løn. 

I dag opfatter 4. og 5. generations-efterkommerne af danske 
indvandrere sig som amerikanere. Og i modsætning til andre 
etniske grupper af efterkommere dyrker de ikke deres danske 
kulturarv. 

Men uanset hvad, så har de danske indvandrere den gang afsat 
små varige mærker i den amerikanske kultur. Et stykke wiener-
brød hedder for eksempel stadigvæk “a Danish”, og i dansker-
kolonien Solvang i Californien kan du nyde æbleskiver og risal-
amande til kaffen på Aebleskiver Café. 

Fortsat i dag flytter danskere til USA, blandt andet for at ar-
bejde og studere. Men modsat de store ryk-ind-år for godt 100 
år siden, så vender de fleste tilbage til Danmark. Kun mellem 
500 og 700 danskere opnår på årsbasis lovligt ophold i USA iføl-
ge Torben Grøngaard Jeppesens opgørelser. 

USA’S IMMIGRATIONS-POLITIK
USA er bygget af og for indvandrere, og man har tolereret, at millioner 
af indvandrere især fra Mellemamerika opholder sig ulovligt i landet. 
Politikerne kan ikke blive enige om en immigrations-reform. Temaet er 
brandvarmt, og her følger en oversigt over præsident Trumps ønsker (op til 
deadline 15. november, red.) samt allerede iværksatte initiativer for USA’s 
indvandringspolitik:
• Vil afskaffe det nuværende lotteri, hvor folk fra udvalgte lande, herunder 

Danmark, kan deltage i lodtrækningen om Green Card til USA.
• Vil begrænse reglerne for familiesammenføringer.
• Har indført et indrejseforbud for borgere fra en række muslimsk-

dominerede lande.
• Vil bygge en mur ved grænsen mod Mexico for at bremse den ulovlige 

indvandring over grænsen og sendte kort inden midtvejsvalget tusindvis 
af esktra soldater til grænsen for at bremse den karavane af indvandrere 
fra Mellemamerika, der for nylig nåede frem til den amerikanske grænse.

• Har intensiveret udvisningen af ikke-kriminelle indvandrere, der opholder 
sig ulovligt i USA.

• Har senest bebudet, at han vil ophæve den automatiske ret til 
amerikansk statsborgerskab for alle, der er født i USA. Men da den 
ret er indskrevet i den amerikanske forfatning, er det tvivlsomt, om 
præsidenten kan ophæve den. 

›
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granternes land. Min far forblev dansk statsborger. Han havde 
lovet sin mor ikke at blive amerikaner.” 

Hvad betyder det for dig at få dansk pas?
“Jeg vil meget gerne også være dansk, og det betyder meget for 
mig at få mit danske statsborgerskab tilbage. Du kan høre, at jeg 
vedligeholder sproget. Jeg følger med i danske tv-serier og er 
med i en dansk klub, hvor vi taler dansk og opfører os dansk. Vi 
er udbrydere af en anden klub, der gik lidt for meget op i Victor 
Borge og H.C. Andersen. I vores klub holder vi årlige julefroko-
ster, hvor vi drikker øl og snaps og taler om, hvad der rører sig i 
Danmark.” 

Hvordan ser du USA som indvandrerland i dag sammenlignet med 
den tid, da du kom hertil?
“Det er helt anderledes. Man kan ikke bare komme hertil i dag. 
Det hele handler om at holde folk fra Afrika, Mexico, Mellem-
amerika og Mellemøsten ude af landet. I 1960’erne og 70’erne 

blev folk fra Mellem- og Sydamerika anset på lige fod med hvi-
de. Sådan er det ikke i dag. I mit arbejde som retsbetjent ser jeg 
civilt klædte immigrationsbetjente, der møder uanmeldt op i 
retsbygningen for at lede efter illegale indvandrere, der kan ud-
vises. Der er ikke noget i vejen med at sætte grænser for, hvor 
mange vi kan tage om året, men det generer mig, at vi (USA, 
red.)  laver så meget ravage med krige over hele verden. Så må vi 
også tage ansvar for, hvad vi gør ved de mange folk, der flygter. 
Her er så mange regler. Men det er jo også indviklet at komme 
til Danmark. Når jeg bliver dansk statsborger, kan jeg ikke tage 
mine børn med, hvis jeg flytter til Danmark.” 

Du har fundet ud af, at din tipoldefar menes at være søn af Christian 
VIII. Hvorfor er det vigtigt for dig at forske i din slægt?
“Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg føler mig lidt rodløs 
ved at være født i et land og bo i et andet. Jeg savner min familie 
i Danmark og har faktisk ved hjælp af DNA-registre fundet flere 
danske familiemedlemmer, som jeg ikke kendte til.”  

havde sat deres liv på spil for at redde resten af verden, der hos 
Klaus bekræftede billedet af USA som verdens fyrtårn. 

“Jeg har set USA som mit hjemland allerede inden, jeg var 
her,” siger han. 

Da han var 12 år, boede familien et år i Seattle, og i 2000 vendte 
Klaus Kaasgaard så tilbage til USA, da han med sin PhD i Hu-
man-Computer Interaction fra Aalborg Universitet blev head-
huntet fra et job hos Kommunedata (KMD) til et job hos Micro-
soft i Silicon Valley. Glæden ved at bo i USA har dog lidt et knæk 
i takt med, at populismen har bredt sig i USA, fortæller han. 

Hvad gør, at du i 19 år har foretrukket at bo i USA frem for i Dan-
mark?
“Du lever helt klart et tryggere liv i Danmark. Men det er mere 
spændende at bo i USA. En af de ting, der tiltaler mig ved USA 
er, at landet repræsenterer alt det bedste i verden i forhold til ny-
tænkning og innovation. Men USA repræsenterer samtidig også 
noget af det værste. Sådan har det altid været. Og lige nu ser vi 
desværre noget af det værste.”

Hvad er det, der sker i USA, du ikke bryder dig om?
“Vi ser i dag, at politisk vold eskalerer, senest med de 13 bom-
ber, der blev sendt til en række demokratiske topfolk. Man må 
huske på, at USA er et meget kompliceret og nuanceret samfund 
med store sociale og kulturelle forskelle fra kyst til kyst. Der er 
ingen nemme løsninger på landets udfordringer, men det kræ-
ver midtersøgende kompromisser og fortsat åbenhed for ander-
ledes tænkende, og det er der desværre ikke meget af lige nu. Jeg 
græd, da Donald Trump blev valgt som præsident. Den politiske 
diskurs i USA gør mig ked af det. Men vi ser jo også populismen 
vinde frem i Europa.”

Får det dig til at overveje, om du vil blive boende i USA?
“For første gang i mit liv overvejer jeg at flytte til et andet land. 
Nu må vi se, hvad der sker ikke mindst til præsidentvalget i 
2020. Men jeg kan ikke forestille mig at bo her i fire år mere 
under Trump og at støtte hans administration med mine skatte-
kroner. Det er bare ikke så ligetil, når man har børn. Vores ældste 
datter vil bestemt ikke flytte herfra, hvorimod vores yngste er 
mere tiltrukket af Danmark.” 

Du opdagede først for få år siden, at du er født amerikaner. Hvordan 
gik det til?
“Min far blev amerikansk statsborger i slutningen af 50’erne, og 
da han flyttede tilbage til Danmark, frasagde han i 1965 sig sit 
amerikanske statsborgerskab for igen at blive dansk. Efter hans 
død fandt jeg alle hans gamle pas, og ved et tilfælde opdagede 
jeg, at ophævelsen af min fars amerikanske statsborgerskab først 
var effekturet fra den 12. januar 1967 – altså efter at jeg var ble-
vet født. Da personalet på den amerikanske ambassade kunne 
bekræfte, at jeg var amerikaner, kom alle ud fra deres båse på 
ambassaden og klappede.”

Har du haft gavn af at være dansker i USA?
“Faktisk følte jeg, at mine danske værdier arbejdede imod mig i 
de første mange år i Silicon Valley. Det tog mig lang tid at vænne 
mig til den amerikanske arbejdsstil, og flere gange var jeg parat 
til at flytte hjem. I Danmark stilles der også høje præstations-
krav til direktører og virksomhedsledere, men her i USA gælder 
kravene for alle, uanset hvilken stilling du har. Du skal præstere, 
ellers ryger du ud. Nogle af kravene er rimelige. Andre er be-
stemt ikke.”

NAJA MCKENZIE
Bopæl: Tucson, Arizona
Antal år i USA: 59 (på nær  
1 år i Danmark samt 5 år  
på universitet i England)
Job: Pensioneret forsker. 
Arbejder på deltid som  
retsbetjent
Oprindelig fra: Gentofte  
Alder og civil status:  
72 år, skilt  
Børn: Datter på 26 år og  
søn på 29
Pas: Amerikansk statsborger siden 1974. Vil søge om dobbelt 
statsborgersskab
Savner: Makrel i tomat

BAGGRUND
Najas morfar emigrerede som dansk sognepræst til USA i 1898. 
Han byggede først en dansk kirke i Nebraska, og siden stifte-
de han en luthersk menighed for danske indvandrere i Utah. 
Hendes mor er født i USA men flyttede som to-årig tilbage til 
Danmark med sine forældre i 1912. 47 år senere solgte Najas 
forældre deres hus i Gentofte og flyttede til USA med deres tre 
døtre. Najas søster skulle giftes med sin amerikanske kæreste.

“Og det var sådan, det hele begyndte”, fortæller Naja McKen-
zie, der har boet i USA, siden hun var 13 år. 

Føler du dig mest som dansker eller amerikaner?
“Som en blanding. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg 
mig nok mest som amerikaner. Jeg har et bedre indblik i den 
amerikanske kultur, i traditionerne, historien og politikken. Det 
er ikke helt det samme, når man kun kommer på ferie i Danmark 
nogle få uger om sommeren.”

Hvorfor blev du amerikansk statsborger?
“Jeg kan ikke huske, hvad der fik mig til det, men jeg måtte fra-
sige mig mit danske statsborgerskab for at blive amerikaner. Og 
jeg skulle blandt andet skrive under på, at jeg ikke ville myrde 
præsidenten. Der var ikke så meget bøvl med at søge ‘Green 
Card’ og den slags. Det var dengang, USA stadigvæk var immi-

Ring på tlf. +45 89 33 11 33
eller book online på europcar.dk
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NYE BØGER
TEKST: DITTE BLÆDEL, FREELANCEJOURNALIST

INTERVIEWBOG MED VENSTRES JAN E. JØRGENSEN 
Politiske kommentatorer har opdelt partiet Venstres folketingsgruppe i henholdsvis en 

nationalkonservativ, en frisindet og liberal samt en pragmatisk fløj. Tidligere advokat Jan E. 
Jørgensen er meget aktiv i samfundsdebatten og var i en årrække partiets indfødsretsordfører 

og har hjemme i den ovennævnte liberale kategori. Politikeren spillede en helt central rolle 
for, at Venstre i 2015 skiftede standpunkt og bakkede op om Danmarks accept af dobbelt 

statsborgerskab. Venstrepolitikeren var imod det nylige forbud mod at bære burka i det 
offentlige rum, og han går bl.a. ind for fri hash og afskaffelse af værnepligten. I interviewbogen 

En ægte liberal argumenterer politikeren for sine synspunkter og giver sit bud på, hvilken 
retning Danmark bør tage efter det nærtforestående folketingsvalg. Intervieweren Bent 

Winther er samfundsredaktør på Berlingske.

Jan E. Jørgensen og Bent Winther: En ægte liberal – Venstremanden, der ikke vil tie stille 
(Forlaget Momenta)

KIM LARSENS EGNE ERINDRINGER
I det sidste halve år før sin død arbejdede Kim Larsen på en 
erindringsbog i samarbejde med forfatteren Jens Andersen. De 
to nåede at gennemføre en række lange interviews. Kim Larsen 
fortalte om sin slægt, sine rødder, sin barndom og om sin ungdom 
frem til starten af 1970’erne samt det store gennembrud med 
Gasolin. 

Kim Larsen og Jens Andersen: Mine unge år (Politikens Forlag)

TOVE DITLEVSENS BREVKASSE 
Små hverdagsproblemer er en komplet 
samling af de spørgsmål og svar, som blev 
bragt i Familie Journalen i den 20-årige 
periode 1956-1976, da Tove Ditlevsen var 
brevkasseskribent. I alt mere end 4.000 
spørgsmål og svar er samlet. Bogen giver 
et indblik i danskernes liv og hverdag – en 
kulturhistorie over en af de vigtigste perioder 
i Danmarkshistorien.

Tove Ditlevsen: Små hverdagsproblemer 
(Gladiator)

BERTELS HAARDERS SANGE OG FORTÆLLINGER
Alle kender politikeren Bertel Haarder. Men færre ved, at han også er en sangskriver, som 

står for den musikalske underholdning ved 
Venstres landsmøder og sommergruppemøder, 
ved Folkemødet på Bornholm (som den driftige 
tidligere minister i øvrigt var initiativtager til) 
og mange andre arrangementer rundt om i 
Danmark. Bertels bedste handler om de sidste 
35 års politiske Danmarkshistorie – formidlet 
gennem ca. 80 sange og fortællinger.

Bertel Haarder: Bertels bedste – fortællinger og 
sange fra Borgen (Lindhardt og Ringhof)

KVINDELIV MED MAGT
I Da kvinder tog magten er otte 
kvindelige politikere fra forskellige 
partier samlet til en rundbordssamtale. 
Ritt Bjerregaard, Lone Dybkjær, Britta 
Schall Holberg, Grethe Fenger Møller, 
Jytte Hilden, Mimi Jakobsen, Marianne 
Jelved og Pia Kjærsgaard blev de første 
kvinder på en række af samfundets 
tungeste poster, og deres fortællinger 
illustrerer Danmarks udvikling fra 
dengang i 1970’erne, hvor magt var 
noget med mænd.

Søs Marie Serup: Da kvinder tog 
magten (Gads Forlag)

DE DANSKE EVENTYRERES HISTORIER
I år er det 80 år siden, den berømte polarforsker og forfatter Peter 
Freuchen dannede Eventyrernes Klub. Bogen fortæller klubbens 
historie, skrevet af medlemmerne selv og redigeret af Cavlingpris-
modtageren Alex Frank Larsen. Blandt medlemmerne er den første dan-
ske flyver, Jacob Ellehammer, den første på toppen af verden, Michael 
Knakkergaard, den første dansker i rummet, Andreas Mogensen, og 

mange flere.

Alex Frank Larsen: 
De eventyrlige – 
jorden rundt i 80 år 
med Eventyrernes 
Klub (Turbine)

PORTRÆTBOG OM 
STATSMINISTEREN
Bogen handler om Lars Løkke Rasmussen 
og hans regering. Her fortæller journalisterne 
Lars Trier Mogensen og Henrik Qvortrup om 
en række af de mest tildækkede aspekter 
af den nuværende statsministers regering. 
Skildringerne er baseret på interviews med 
nøglepersoner i dansk politik.

Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen: 
For enhver pris (People’s Press)

YTRINGSFRIHEDENS NYE VILKÅR
Facebook, Google og de andre teknologiske fyrtårne har sikret 

en global informationsstrøm uden lige og muliggjort kontakt 
mellem mennesker over hele verden. Men nu går pendulet den 

anden vej med ytringer, der bliver fjernet fra internettet, og 
individers rettigheder, der bekæmpes. Bogen beskriver ytrings-
frihedens nye vilkår på internettet og kritiserer techgiganternes 

voksende magt – inklusive forslag til alternative veje frem.

Anne Mette Lauritzen og Frederik Stjernfelt: Dit opslag er 
blevet fjernet (Gyldendal)

CYKLENS KULTURHISTORIE
Bogen er en undersøgelse af cyklens kulturhistorie i Danmark fra 

de første forsigtige forsøg med pedalerne i det 19. århundrede og 
frem til moderne tid, hvor cyklen har indtaget bybilledet som udtryk 

for bæredygtig og sund livsstil, og hvor København hypes som 
‘cyklernes by’. Bogen er rigt illustreret med billeder fra dansk kunst, 

satireblade og fotoarkiver.

Martin Zerlang: Danmark set gennem et cykelhjul (Gads Forlag)

https://www.bog-ide.dk/person/henrik-qvortrup/191283
https://www.bog-ide.dk/person/lars-trier-mogensen/394687
https://www.saxo.com/dk/forlag/peoplespress_10042
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GLOBAL SAMMENLIGNING AF  
KAFFE OG VIN 
Forfatteren har gennem 14 år i FN i Geneve 
arbejdet med international handel. 
Hovedområdet var kaffehandel med tjenes-
terejser i mange kaffe-producerende lande 
samt udgivelse af guider og anden doku-
mentation om kaffeproduktion i global skala. 
Morten Scholer bemærkede undervejs i sin 
karriere, hvordan ansatte i kaffe-verdenen 
havde tendens til at se op til ansatte i vin-sek-
toren. Af nysgerrighed begyndte han derfor 
at sammenligne de to sektorer. Det omfatten-
de videnskabelige arbejde er nu kondenseret 
til denne usædvanlige udgivelse med illustra-
tioner af tegneren Lars Refn.

Morten Scholer: Coffee and Wine – Two 
Worlds Compared (www.troubador.co.uk)

GREVINDE ALEXANDRA OM DANMARK
Hvorfor kåres danskerne gang på gang til et af verdens lykke lig ste 
folkefærd? Og hvordan ser lykken egentlig ud? Grevinde Alexandra 
har rejst Danmark rundt for at finde svar. Hun opsøger landskaber  
og virksomheder og konsulterer eksperter i blandt andet kunst,  
sprog og lykke. Hun fortæller om at forlade en af verdens største  
byer, Hongkong, for at bosætte sig i marsken i Sønderjylland, og  
om at tilegne sig et nyt sprog og en ny nationalitet.

Grevinde Alexandra og Rikke Hyldgaard: Mit lykkelige land 
(Politikens Forlag)

UTRADITIONELLE JULEFORTÆLLINGER
Jesper Wung-Sung har skrevet en kalenderbog i 24 kapitler til alle børn fra 9 år. Historien 

handler om en lidt ensom og forsømt dreng med en livlig fantasi. Hans travle forældre hyrer 
en au pair til at stå for julestemningen derhjemme, og så viser sig det sig, at hun med al 

sandsynlighed er på vej til Nordpolen for at skære selveste julemanden i skiver.

Jesper Wung-Sung: Drengen der ville redde julemanden fra at blive skåret i skiver (Høst & søn)

NY ROMAN FRA PETER HØEG
I romanen Gennem dine øjne fortæller den 

navnkundige forfatter historien om tre 
barndomsvenner, der som voksne mødes 
igen under voldsomme omstændigheder. 

Sammen genoplever de barndommens vilde 
opdagelsesrejser ind i fantasien, der viser 

sig at have sat dybe spor – på liv og død. 
Det handler om hukommelse, erindringer 
og rejser ind i bevidstheden. Peter Høegs 

forfatterskab gennem tiden er udkommet i 
33 lande. 

Peter Høeg: Gennem dine øjne (Rosinante)

ELLEMANN OG LYKKETOFT I 
SAMTALE
De to tidligere partiformænd, udenrigsmin-
istre med meget mere, Uffe Ellemann-Jensen 
og Mogens Lykketoft, har begge siddet 
med stor magt og ansvar for Danmark og 
har siden ungdommen været optaget af 
verden. I denne bog vurderer de klodens kurs 
med alt, hvad det indebærer af nye magt-
forskydninger, oprustninger, konflikter og 
klimaforandringer med store folkevandringer 
til følge. Samtalerne i Du store verden tager 
også fat på den voksende modvind, som 
demokratiet og det internationale samarbej-
de står over for i dag.

Mette Holm med Mogens Lykketoft og 
Uffe Ellemann-Jensen: Du store verden 
(Rosinante) Lej juleslæden hos Sixt og få

eksklusive fordele som udlandsdansker.
Altid billig taxfree pris, fri kilometer, vejhjælp og DKK 0,- i selvrisiko.

www.sixt.dk/udlandsdansker +45 32 48 11 00 // info@sixt.dk

https://www.politikensforlag.dk/grevinde-alexandra/a-0/4353
https://www.politikensforlag.dk/rikke-hyldgaard/a-0/747
http://www.rosinante-co.dk/forfattere/mette-holm
http://www.rosinante-co.dk/forfattere/mogens-lykketoft
http://www.rosinante-co.dk/forfattere/uffe-ellemann-jensen
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En hurtig rundspørge blandt venner 
og bekendte bekræftede mig i min 
formodning: Ingen ved, hvad idi-

omer er! Men nu behøver man heldigvis 
heller ikke at kende navnet på dem for at 
bruge dem. Og bruge dem – det gør vi alle 
sammen. Mange gange om dagen.
 Slår man op i Den Danske Ordbog får 
man følgende definition på idiom: Fast 
udtryk med en samlet betydning, der 
ikke kan udledes af de enkelte ords be-
tydning – fx træde i spinaten, der betyder 
“dumme sig”.
 At træde eller jokke i spinaten har altså 
hverken noget med spinat eller at sætte 
sin fod i noget at gøre. Det betyder slet 
og ret “at gøre noget dumt”. 

DERFOR BRUGER VI DEM
Sproget er et veritabelt slaraffenland af 
idiomer (hov, dér var lige en til), og vi 
bruger dem til at beskrive noget, vi oplev-
er eller har oplevet, og som vi ikke syn-
es, at det almindelige ligefremme sprog 
kan udtrykke lige så godt eller præcist. 
Hvordan vil du fx kort og præcist forklare 
udtrykket “Hun dolkede mig i ryggen”? 

For her taler vi jo ikke om den faktiske/
fysiske handling at stikke en kniv ind 
i ryggen på et andet menneske. “Hun 
gjorde noget mod mig, som bare ikke var 
i orden, mens hun lod som om, alting var 
ok”. Nej vel? Det fungerer ikke rigtigt! Vi 
kan altså ved at bruge et billede taget fra 
en anden situation forklare os meget kor-
tere og meget mere præcist. 
 Vi bruger også idiomer for at gøre vores 
sprog mere effektfuldt eller malerisk. 
Døm selv. Hvilke udtryk virker stærkest/
bedst/sjovest på dig?
 Han taler fanden et øre af eller Han taler 
meget
 Hun blev taget med fingrene i kagedåsen 
eller Hun blev afsløret, mens hun gjorde no-
get, hun ikke måtte
 Jeg er frisk som en havørn eller Jeg føler 
mig meget frisk
 Jeg løb panden mod en mur eller Jeg 
kunne ikke komme videre
 Billeder af ører, der falder af, blussende 
piger med armen i kagedåsen helt op til 
albuen, svævende havørne og svulmende 
buler i panden efter en tur ind i murvær-
ket vælter frem på nethinden ved den 
første halvdel af udtrykkene, mens der 
ikke sker så voldsomt meget ved den sid-
ste halvdel. I hvert fald ikke hos mig. Idi-
omer fungerer ved at skabe billeder.

BIBELEN ER STORLEVERANDØR
Det er i langt de fleste tilfælde meget 
svært eller fuldstændig umuligt at sige 
noget om, hvor idiomer stammer fra. 

En del idiomer er dog korte former af 
længere ordsprog eller citater, og de er 
lidt lettere at finde frem til med hensyn 
til oprindelse. Fx er Bibelen ikke over-
raskende storleverandør af citater, der 
i Danmark og resten af den vestlige/
krist ne verden er gået over i sproget som 
talemåder og idiomer.
 Slippe gennem nåleøjet er fx en kort form 
af Det er lettere for en kamel at komme igen-
nem et nåleøje end for en rig at komme ind i 
Guds rige (Matthæusevangeliet kap. 19).
 Kaste perler for svin er en kort form af 
Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres 
perler for svin (Bjergprædikenen, Mat-
thæusevangeliet kap. 7).
 Sætte sit lys under en skæppe stammer 
fra Bjergprædiken: Man tænder heller ikke 
et lys og sætter det under en skæppe eller en 
krukke. Man sætter det i en stage, så det 
lyser for alle i huset (Matthæusevangeliet 
kap. 5).
 Andre idiomer stammer fra gamle sagn 
og eventyr som fx Rønnebærrene er sure, 
som er en forkortelse af ordsproget Røn-
nebærrene er sure, sagde ræven. Han kunne 
ikke nå dem. Det har sin oprindelse i en 
af Æsops (Grækenland 620-560 f.Kr.) 
dyrefabler, hvor der dog oprindeligt var 
tale om vindruer og ikke rønnebær.
 I landbrugslandet Danmark har vi også 
en del idiomer, der beskæftiger sig med 
vejret og det at dyrke jorden og holde 
dyr. Eksempelvis at være en enlig svale, 
(oprindeligt fra ordsproget Én svale gør 
ingen sommer), som vinden blæser, holde 

IDI… HVA’ FOR NOGET?!
ploven i furen, falde på gold jord og have en 
høne at plukke med nogen.
 Mange idiomer er dog også helt konk-
rete beskrivelser af kropslige fornemmel-
ser eller udtryk. Tag fx idiomer som have 
sommerfugle i maven, være tung om hjertet 
eller have en klump i halsen. De beskriver 
helt præcist og meget fint den fornem-
melse, man har i kroppen, når man er 
spændt, sorgfuld eller rørt. Og hvis no-
gen taber kæben, ikke løfter et øjenbryn 
eller lægger ansigtet i de rette folder, så ved 
man præcis, hvordan de ser ud.

KROKODILLER OG KAMELER
Idiomer er fjende nummer 1 for oversæt-
tere og folk, der forsøger at lære et nyt 
sprog. De hedder nemlig ofte noget for-
skelligt på forskellige sprog og sladrer i 
høj grad om, hvorvidt du er indfødt eller 
har lært et sprog senere i livet. 
 Tag fx idiomet dråben, der fik bægeret til 
at flyde over, som betyder noget i retning 
af, at en tilsyneladende lille handling/
ting/udtalelse får et uforholdsmæssigt 
voldsomt resultat pga. den akkumulere-
de effekt. Udtrykket bruges ofte i en kort 
form, hvor vi bare siger Det var dråben! 
Smutter du til Frankrig, går det fint. Der 
vil de ikke løfte et øjenbryn, hvis du siger 
C’etais la goutte! Bægret er godt nok skiftet 
ud med en vase i det franske udtryk La 
goutte qui fait déborder le vase, men ellers 
er betydningen helt den samme. 
 Det er straks værre, hvis du bevæger 
dig til et engelsksproget land og fortørnet 
meddeler en native speaker at that was the 
drop! Vedkommende vil formodentlig 
ikke have den fjerneste anelse om, hvad 
det er for en dråbe, du taler om. På en-
gelsk hedder udtrykket nemlig the straw 
that broke the camel’s back. Og hvor vi på 
dansk taler om dråben, taler de altså på 
engelsk om the last straw.
 Englænderne har hentet udtrykket fra 
deres arabiske kolonier, hvor det var helt 
almindeligt at transportere store læs på 
kamelryg. Kamelerne har dog været lidt 
for eksotiske for franskmændene og dan-
skerne, som har holdt sig til mere hjem-
lige billeder af vand og beholdere, og det 
er et almindeligt træk ved idiomer, at hvis 
sprogbillederne ligger for langt fra sprog-

brugernes hverdag, så glider de enten ud 
af sproget eller bliver lavet om til noget 
mere hjemligt.
 Det gælder dog ikke alle idiomer. Man 
kan fx uden problemer græde krokod-
illetårer på både dansk, engelsk (shed 
crocodile tears), fransk (verser des larmes 
de crocodile) og spansk (llorar lágrimas 
de cocodrilo). Og krokodiller støder vi 
dog alligevel relativt sjældent på i den eu-
ropæiske natur.

GRAN ELLER GRAM
Det gælder for idiomer som for ord i al 
almindelighed, at de enten ændrer sig 
eller forsvinder helt ud af sproget, hvis 
de bevæger sig alt for langt væk fra sprog-
brugerens verden. Derfor ser vi i dag, at 
et udtryk som gøre nogen en bjørnetjeneste 
bevæger sig fra at betyde “gøre noget vel-
ment mod nogen, som så viser sig at være 
til mere skade end gavn” til oftere at blive 
brugt i betydningen “gøre nogen en stor 
tjeneste”. Bjørn = stort dyr. Bjørnetjene-
ste = stor tjeneste. Det er jo egentlig lo-
gisk nok!
 Derfor hører vi nu også ofte udtrykket 
tage noget med et gram salt i stedet for det 
oprindelige udtryk tage noget med et gran 
salt. Gran er en gammel måleenhed, som 
ingen længere kender, mens gram er ble-
vet banket ind i alle børns hukommelse 
gennem ni års skolegang. Igen giver æn-
dringen god mening!
 Til denne kategori hører også udtryk 
som at blive ramt lige i hjertekuglen i stedet 
for blive ramt lige i hjertekulen (kule = bule, 
fordybning), og blive slået i hardcore med i 
stedet for blive slået i hartkorn med (hart-
korn = måleenhed for landbrugsjords 
evne til at producere korn).

Nogle idiomers populære omskrivning 
hører dog til i den mere morsomme af-
deling, fx er 
fra Herodes til Pilatus blevet til fra Herodes 
til Pilates i en lidet Bibelkendt sprogbru-
gers mund.
 Du kan finde flere sjove og mere eller 
mindre logiske omskrivninger af idiomer på 
sproget.dk/leg-og-ler/smid_en_smut-
ter.  

ORDSPROG er en kort og skarpt formuleret 
erfaring eller leveregel af almengyldig karakter, 
der opfattes som værende sand til alle tider og 
under alle omstændigheder. Fx:
Når krybben er tom, bides hestene.
Blind høne finder også et korn.
Tomme tønder buldrer mest.
Den, der gemmer til natten, gemmer til katten.

IDIOMER er noget andet. De minder om 
ordsprog, men mangler den almene visdom, 
og som ofte er de ufuldstændige sætninger, der 
indgår som en del af en anden sætning.
Eksempler på populære idiomer er:
være på et hængende hår
løbe linen fuldt ud
tabe hovedet
stikke hånden i en hvepserede

De færreste af os ved, hvad de er for nogle størrelser, men vi bruger dem alle 
sammen. Det drejer sig om at have sommerfugle i maven, løbe panden mod en 
mur eller stikke en kæp i hjulet. Her får du en helikoptertur ud i sprogfænomenet 
talemåder – også kaldet idiomer.

SPROGKLUMME: 
MALENE GRUE 
ØSTERGAARD, 
CAND.MAG. OG 
JOURNALIST

https://sproget.dk/leg-og-ler/smid_en_smutter/
https://sproget.dk/leg-og-ler/smid_en_smutter/
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RECENT MEETINGS AT THE DANISH PARLIAMENT
In the autumn of 2018, we’ve had meetings with various mem-
bers of the Danish Parliament. Senior coordinator for Danes 
Worldwide’s Summer School, Solveig Kolbe Engberg, jour-
nalist Øivind Holtermann, and I had the pleasure of meeting 
in early September with Karen Ellemann, chair of the Liberal 
Party’s parliamentary group. We discussed the Summer School, 
a topic of great personal interest to Karen Ellemann, as well as 
the recently adopted rules that reduce state pension benefits for 
Danes who have resided abroad for more than five years. Danes 
Worldwide conveyed our great disappointment with the array 
of recently adopted rules that are making it more difficult for 
Danes to return to Denmark – especially if they wish to do so 
with a spouse from a different country. 

In our meeting with Anders Johansson, business and tax 
spokesperson for the Conservative People’s Party, the items 
at the top of the agenda were voting rights for Danes residing 
abroad and the proposed amendments to the withholding tax 
act – a proposal that has since been withdrawn (see page 57). 
Danes Worldwide stressed that the now withdrawn bill, which 
would have expanded tax liability to Denmark for a very large 
group of Danes permanently residing abroad, was a very serious 

problem. Anders Johansson was receptive to our message, and 
suggested that we discuss the matter further with Minister of 
Taxation Karsten Lauritzen of the Liberal Party.

We also met with Joakim B. Olsen, tax spokesperson for Lib-
eral Alliance, to discuss the tax issue. As in our meeting with 
Anders Johansson, we were met with great receptiveness to our 
concerns about the expanded tax liability. 

Another key politician for Danes Worldwide is immigration 
spokesperson Andreas Steenberg of the Social Liberal Party, 
who is a member of the Parliament’s Fiscal Affairs Committee 
and the Immigration and Integration Committee. Our meeting 
with him focused on family reunification (for spouses and chil-
dren) and the tax issue.

The last of our meetings this autumn was with Jacob Mark, 
education and research spokesperson for the Socialist People’s 
Party. We talked about Danes Worldwide’s Danish courses, the 
tax issue, and some of our other key causes, such as family reuni-
fication and fair conversion of foreign grades.

NEWS FROM THE 
CORNER OFFICE

BY ANNE MARIE DALGAARD, SECRETARY GENERAL – DANES WORLDWIDE

Meetings like these provide an important and powerful op-
portunity to convey the reality and views of our members, while 
raising awareness among politicians about the challenges faced 
by Danes living abroad.

NEW LEGISLATION IN 2018
Danes Worldwide is closely following legislative initiatives in 
the Danish Parliament, and championing the interests of ex-
patriate Danes when these initiatives have unintended and re-
grettable consequences. This year has seen a slew of bills and 
amendments that directly impact the lives of Danes Worldwide 
members. In the legal section of this issue, on page 57, you will 
find an overview and commentary regarding these political ini-
tiatives.

MEETING IN BRUSSELS
Danes Worldwide co-hosted a meeting held on October 23 at 
the Danish Embassy in Brussels, organized in collaboration with 
the Church of Denmark and Djøf (the Danish Association of 
Lawyers and Economists). Ambassador Karsten Vagn Nielsen 
gave a welcome talk about the work of the Embassy and Con-
sulate for local Danes and their families. Søren Hyldstrup Lars-
en, head of Djøf ’s local network in Brussels, talked about the 
association’s work, including collaboration with Danes World-
wide on certain political issues, such as the legislative changes 
on state pension and unemployment benefit. Pastor Mogens 
Bering Rasmussen of the Danish Church in Brussels provid-
ed an introduction to the Church’s activities, including church 

services and annual events like the Christmas market, fastelavn, 
and Sankt Hans Aften (Midsummer’s Eve). Danes Worldwide’s 
presentation focused on current political issues, the Summer 
School, and our online Danish courses. The participants asked a 
lot of good questions during the subsequent Q&A session. 
Thanks to our co-organizers, and a special thanks to the Embas-
sy for hosting the meeting.

NORDIC MEETING IN COPENHAGEN 
On November 8-9, Danes Worldwide hosted the annual meet-
ing with our Nordic sister organizations. These organizations 
are facing many of the same challenges – and hold much of the 
same potential – as Danes Worldwide, so it’s always a pleasure 
to share experiences and learn from each other. This year we 
discussed summer schools, political work, diaspora initiatives in 
the Nordic countries and around the world, funding for mem-
ber organizations like ours, and our future efforts. The meeting 
included a visit from our Belgian sister organization from Flan-
ders, Vlamingen in den Wereld, which provides advice and facil-
itates networks for Belgians who want to move abroad and/or 
return to Belgium. Such services are not provided by Belgium’s 
Ministry of Foreign Affairs (unlike in Denmark), so our Belgian 
sister organization possesses great expertise in this respect. The 
other participants found their presentation at the meeting very 
inspiring.

Merry Christmas and Happy New Year to you and yours from 
Danes Worldwide!   

Meeting with Karen Ellemann, chair of the Liberal Party’s parliamentary 
group.
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“WHEN DETROIT COMES 
CALLING FOR BICYCLES, 

YOU KNOW THAT THINGS 
HAVE CHANGED”

BY MADS MARIEGAARD

Urban design expert Mikael Colville-Andersen coined 
the term “Copenhagenize” for the process of transfer-
ring Danish biking experiences to other countries. His 

consulting firm, Copenhagenize Design Co., counts more than 
100 cities among its clients, and the Danish-Canadian founder 
is a frequent keynote speaker at conferences. Colville-Andersen 
is a leading figure in the movement that has put Copenhagen on 
the map as a global leader in urban biking.

Mikael Colville-Andersen, how did you get started working with 
bikes?

Back in 2007, I started a street style blog – Copenhagen Cycle 
Chic – where I posted photos from Copenhagen. People abroad 
reacted by writing: Oh my god, how can she bike in a skirt? How 
can he bike in a suit? I was just an average Copenhagener, so I had 
no idea why people were reacting that way. I Googled “bicycles” 
and “Copenhagen” and I got barely any hits. Then I Googled 
“bicycles” and “Amsterdam” and got millions of hits. Bicycles 
were part of Amsterdam’s brand and identity, but that wasn’t the 
case for Copenhagen. That really surprised me.

Since then, you’ve advised many cities based on experiences with 
biking in Copenhagen. How would you describe the interest abroad 
today?

The interest is very strong. I sometimes wonder how it can 
keep growing, but it does. There’s a massive focus on bringing 
back bicycles as a form of transportation in cities, and that’s why 
the interest isn’t going away any time soon. Ten or 11 years ago, 
only a few cities in the world were even talking about bicycles at 
their meetings on transportation. Now, every city in the world 
has at least had the conversation. 

We’ve passed a turning point, and now it just keeps going. We 
just need to continue communicating and Instagramming beau-
tiful pictures of families on cargo bikes and all the great things 
about bicycles in Denmark. When I bike to work in the morn-
ing, I take photos of cyclists and post them on Instagram. Peo-
ple abroad love it. Then they look at their own cities and wish 
that they were a little bit more like a Danish city.

Historically speaking, architect Jan Gehl has greatly influenced our 
understanding of urban space. Do you see a connection between your 
work and his?

Absolutely. Jan Gehl was inspired by Whilliam H. Whyte and 
Jane Jacobs, both of whom worked in New York. Whyte, Jacobs 
and Gehl are the holy trinity when it comes to putting people 
first in the urban planning equation. Jan Gehl’s company works 
primarily with urban spaces, while we focus exclusively on bicy-
cles as a means of transport and on necessary infrastructure and 
facilities. So I don’t view them as a competitor. I usually say that 
his company designs a fantastic square or neighborhood, and 
we get people there by bike.

Denmark isn’t the only country with a strong biking culture. You 
mentioned the Netherlands – are they Copenhagen’s competitor and 
yours?

“The Netherlands and Amsterdam represent a fantasyland. 
There are narrow streets, tons of bikes, and very few cars. It 
would be fantastic if all the cities in the world were like Am-
sterdam, but it’s a hard model to transfer. Copenhagen is a to-
morrowland that is easier to transfer, which is my job. We have 
a medieval city center, but with broad roads leading out of the 
center that were built for trams in the 20th century. This can be 
copy-pasted to a city like Chicago. The Netherlands is amazing 
and cute, but Chicago will never be like Amsterdam.

We have delegations that come to Copenhagen from around 
the world, primarily from North America. First they visit Am-
sterdam, and then Copenhagen. The delegations consist of city 
officials, urban planners and architects. I usually ask them how 
they liked Amsterdam. They say: Oh my god, what an amazing 
place! Then I ask them if they could see their own city in Am-
sterdam. And they can’t at all. But they can when they see Co-
penhagen.

It could be Tagensvej, H.C. Andersens Boulevard, or God-
thåbsvej in Frederiksberg, where I live. The buildings on God-
thåbsvej look different than those in Chicago, but essentially 
it’s a broad road where they’ve made room for bike paths. And 
that’s the thing. Outside of the medieval city center, Copenha-
gen looks like most of the world’s cities. That makes it easier to 
envision what you can do with a street in Detroit or in a city in 
Russia. In Amsterdam, everything is a bridge over a canal, fol-
lowed by a right turn onto a bridge over a canal.

A worldwide urban biking boom is in full swing. DANES met with Mikael 
Colville-Andersen, the founder of Copenhagenize, a consulting firm that 

helps cities around the world make more room for bicycles. Denmark is a 
global leader in bike culture, but Oslo is making a push for the top spot: 

“We better keep a close eye on them,” he says. 

MIKAEL COLVILLE-ANDERSEN
Born 1968 in Canada to Danish 
emigrants. 
Moved to Denmark in 1994.
Expert in urban design.
Founder and CEO of Copenhagenize 
Design Co., which is headquartered in 
the Copenhagen district of Nordhavn 
and has 15 employees in Europe and 
North America.
Published the book Copenhagenize: 
The Definitive Guide to Global Bicycle 
Urbanism in 2018.
Host of the TV documentary series 
The Life-Sized City, where he travels 
around the world and explores urban 
development projects.
Previously worked as a film director, 
graduated in 1999 with a masters in 
scriptwriting from the National Film 
School of Denmark, and studied at the 
American Academy of Dramatic Arts 
in 1989.
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In Sweden, the government has announced that they are going to 
intensify their focus on bicycling. How do you view the competition 
from them?

Allow me to rewind a little bit: For many decades, all of the 
world’s cities were like Copenhagen. Bicycles were the primary 
means of transportation in nearly every city around the world, 
from the time of the bicycle’s invention until we began focus-
ing exclusively on the car as a means of transportation – in the 
1940s in North America and in the 1950s in Europe. One hun-
dred years ago, 20% of the population of Los Angeles biked. It 
was completely normal.

In the past, Sweden had an amazing biking culture. Every 
single city was superb for cyclists. Today, you have cities like 
Västerås and Malmö, where about 30% ride bikes, but in Swe-
den as a whole it’s only 10%, and progress is slow. 

Oslo, on the other hand, is about to take the lead. We better 
keep a close eye on them. In the past three years, Oslo has been 
the darling of the urban biking world. It’s not that we’re worried. 
I want us to have competition. I want to see Copenhagen and 
Denmark take their lumps and lag behind, because then we’ll 
get hungry.

Who else is near the head of the pack?
In Europe, cities like Strasbourg, Antwerp, Bordeaux, Bar-

celona and Paris are all interesting. They’re up and coming. In 
North America, you should keep an eye on Montreal, Toronto, 
Vancouver, San Francisco and Philadelphia. There’s not much 

competition at the national level at present, but if I had to name 
a couple of countries that are making a splash, it would be Ger-
many and France.

Where do your clients come from?
Mostly Europe and North America. Not many other regions. 

Africa isn’t even making a blip on our radar. China is taking care 
of itself and doesn’t need us. North America is really a growth 
market for us. They’re off to a late start, but they’re really ramp-
ing things up now. Now they’re finally investing in the necessary 
infrastructure instead of just talking about it, which they had 
been doing for many years.

Detroit is our biggest project ever. We’ve designed the entire 
biking infrastructure for downtown Detroit. They want to be 
the “Mobility City” instead of the Motor City. When Detroit 
comes calling for bicycles, you know that things have changed!

What’s at stake in the competition to be the most bike-friendly – in 
relation to branding, tourism, etc.? 

Tourism is always difficult to measure, but people want to vis-
it cities that are cool. Cities that they’ve read about in Monocle 
[a global lifestyle magazine]. Or perhaps they’ve seen a feature 
on French TV about biking life or the food markets in Copen-
hagen. People come to Copenhagen because of the rosy stories 
about quality of life, bicycles, and so on. It’s hard to measure, but 
it definitely makes a difference. 

When you visit a city, you expect it to have a city bikes sys-
tem. And it’s unacceptable if a hotel doesn’t have rental bikes. 
Most tourists don’t bike, but that’s not really necessary either. In 
the summer, on H.C. Andersens Boulevard between Tivoli and 
Copenhagen Town Hall Square, it’s packed with tourists taking 
photos of bicycle traffic. That’s a sign they find it interesting. 

And in the US, they talk a lot about young people wanting to 
move to cities with bike paths and good infrastructure after they 
graduate from college.

How is bicycling in Copenhagen evolving these days?
Copenhagen has long had a goal of 50% of its residents bik-

ing to work or school. We’re at 42%, and we won’t reach 50% 
unless there are some radical changes. We’ve stagnated. When 
the new subway system opens, it is estimated that 3% will drop 

DANISH BIKE CULTURE
9 out of 10 people in Denmark own a bicycle.
Danes bike 1.6 kilometers a day on average.
Biking accounts for a quarter of all personal transportation in Denmark for 
distances under 5 kilometers.
Denmark has more than 12,000 kilometers of bike paths.
The City of Copenhagen alone has around 400 kilometers of bike paths.
Source: denmark.dk.

›

http://denmark.dk
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biking and take the subway instead. That’s better than driving, 
of course, but it makes it difficult to reach 50%, unless we take 
some drastic measures and truly take urban space back from 
cars.

For a couple of decades, Copenhagen has had a policy of 
removing parking spaces – 2% to 3% a year – but now they’ve 
started establishing new parking spaces in the city again. So 
instead of being a global leader, we’re starting to move in the 
wrong direction. The world is hungry for inspiration and is ac-
tively looking for proven solutions. They’ve looked to Copen-
hagen, but now they say: What? Are they adding parking spaces 
again?

What initiatives would you like to see?
On Nørrebrogade [one of Copenhagen’s major streets], they 

narrowed the driving lanes and made four-meter-wide bike 
paths. Now it’s the world’s busiest bicycling street – literally. If 
we do the same with all streets, if we truly reduced the number 

of cars and make it difficult to drive in the city, then we’ll reach 
50%. Or 60%. But right now, nothing is being done. We’re stuck 
at the status quo. We’ve had a fantastic decade of innovation, but 
what’s the next step? It’s about redistribution of urban space and 
taking space back from cars.

One final thing: Do you bike?
Yes, I do. I’ve also been a member of a shared car program 

for 10 years, but the company just closed, so right now I’m not 
even a member of a shared car program. I never used it anyway. I 
have a standard bike and a cargo bike that I use if I need to move 
something. Copenhagen is the world capital of cargo bikes. We 
have about 40,000 cargo bikes in daily use, which is way ahead 
of any other city. That’s one thing we’ve beat the Dutch at.  

Skt. Josef ’s International School Frederiksborgvej 10, Roskilde  +45 4635 2526 info@sjs-roskilde.dk

ROSKILDE

Building Character

v

sktjosef.com

At Skt. Josef ’s International School, we strive 
to have happy, knowledgable children skilled 
with the right character so that each child 
learns how to learn. 

We provide quality international education 
specifically for Danish families returning 
from abroad. We have classes for children 
aged 5 to 16  (Year 1 to Year 11).
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SOCIAL DEMOCRACY 
IN DENMARK 

– AN INSIDER’S 
PERSPECTIVE

BY EVA SCHIORRING 

My mother did not reveal much about herself, but 
one thing was clear. She had lived for 45 years in the 
same house in Nærum, Denmark and did not want 

to move into a rest home. “I want to die in my nest,” she said, 
quoting a Danish queen—a big fan of everything royal, my 
mother had hoped I would marry a count. Her first wish came 
true; the second did not. 

My mother stayed in her house, despite being diagnosed with 
dementia five years before her death at 95. She was able to do 
this thanks to the remarkable home aides who came to care for 
her four times each day. They knew my mother very well, in-
cluding her aversion to having anybody help her with anything. 
The first time they brought along groceries, she threw them in 
the trash, declaring “I do my own damned shopping.” So they 
invented a system where one of them would keep my mother 
occupied in the living room while a colleague stooped under 
the window and delivered the groceries to the kitchen through 
the back door before sneaking out. My mother’s neighbor, also 
elderly and frail, loved her dog Thor more than anything. So 
what did her home aides do? They walked Thor.

So what is this? Well, it is social democracy in action. My mom 

did not have to pay for her home care – except for the grocer-
ies, which I secretly paid for online from California. As the other 
members of the family said: “She already paid for it in taxes.” 

And yes, taxes in Denmark are relatively high. With income 
from these taxes, the Danish state supports a national health-
care system, a good public education system, college tuition 
within certain guidelines, services for the elderly and disabled, 
and much more. 

The Danes were astonished when I told them I pay $1,200/
month for a terrible health insurance plan. They could not 
believe that care for my best friend’s demented dad was $8K/
month. “But US taxes are low,” they might say. “Yes,” I agreed, 
“but expenses are higher when you consider health care, elderly 
care, college tuition and on and on.” 

When I was growing up, there was a tax revolt in Denmark, 
and the focus was entirely on how much people had to pay. Now, 
forty years later, people still complain about high taxes, but al-
most always proceed to list the benefits they get in exchange for 
paying into the social compact of services. 

Does the Danish system sound pretty good? It is socialism, 
the right wing would say. But it is not. It is social democra-

A dual citizen of Denmark and the United States living in California recently 
spent three months in her home town of Nærum following her mother’s 

death. In the following, she reflects on the Danish health care system and 
how it compares to the American system.

cy. The difference is vast. Socialism means the state owns the 
means of production. Social Democracy, by contrast, is – and I 
quote Collins English Dictionary: “a political system according 
to which social justice and equality can be achieved within the 
framework of a market economy.” 

Denmark has a strong market economy. Unemployment is 
below 5%. The stock market is strong. Danish entrepreneurship 
is thriving. Think Maersk, Novo Nordisk, Bang & Olufsen, and 
Lego, to name a few. 

As former Labor Secretary Robert Reich has pointed out 
repeatedly, we need to talk about taxes as investments. Not all 
taxes are equal. I am angry seeing my tax money support farm 
subsidies aimed at compensating for unnecessary tariffs, to take 
a recent example. But I’m happy to pay taxes to support good lo-
cal schools. That is a good investment. And I would be happy to 
pay more taxes to ensure that everybody can access health care, 
education opportunities, and social support they need when, 
like my mom, they can no longer manage alone. 

I think most Americans would be willing to pay for these 
kinds of investments. What we need are politicians who can ex-
plain the principles of social democracy and help voters under-
stand that taxes are not inherently bad – it all depends on how 
they are invested. With more wisely invested taxes, we may even 
be able to afford a public education system that would equip 
most Americans to grasp that it is imbecilic to talk about univer-
sal health care as inherently socialist.  

EVA SCHIORRING lives in 
Kensington, California, with her 
American husband. Eva is a member 
of Danes Worldwide and the Danish-
American Chamber of Commerce in 
Palo Alto. She works as a consultant to 
post-secondary education institutions, 
evaluating and helping colleges 
diversify and increase access to and 
persistence in Science, Technology, 
Engineering & Mathematics. She holds 
a Master’s Degree in Public Policy from 
Harvard University’s Kennedy School 
of Government, where her favorite 
professor was former Labor Secretary 
Robert B. Reich.

Skal du rejse til udlandet – eller  
har du problemer derude?
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Da Lotte Nørkær Petersen i 2016 flyttede tilbage til 
Aalborg efter 12 år i Malaysia som medrejsende æg-
tefælle, blev hun ikke ligefrem kimet ned af potentielle 

arbejdsgivere.
Det bekymrede hun sig ikke om, for hun havde fået en idé.

Efter at have arbejdet som rejseleder i Malaysia i et par år og rejst 
Asien tynd med familien i 10 år, havde hun stor erfaring i at sam-
mensætte individuelle rejseprogrammer til eksotiske rejsemål. 
Derfor traf hun sammen med ægtefællen en stor beslutning, da 
familien var landet hjemme i Aalborg.

“Hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det ordentligt, så nu 
etablerer vi selv et rejsebureau med alt, hvad det indebærer,” lød 
aftalen.

Det er ikke nemt at blive medlem af rejsegarantifonden, men 
hvis man ikke er medlem, har man ikke en chance som rejsear-
rangør i Danmark.

“Vi havde en opsparing med hjem fra Malaysia, som blev 
skudt ind i firmaet, så Explore-Travel.dk kunne blive medlem 
af Rejsegarantifonden. Det var en stor og nervepirrende beslut-
ning, men vi tror så meget på idéen. Folk efterspørger i stigende 
grad unikke og autentiske rejseoplevelser,” siger Lotte Petersen.

I øjeblikket driver hun rejsebureauet alene, men hun drøm-
mer om at udvikle det sammen med andre udlandsdanskere.

“Jeg er interesseret i at komme i kontakt med andre, som har 
et dybt og specifikt kendskab til ét eller flere andre lande, og 
som har lyst til at dele det med andre. Måske har de ikke modet 
til eller muligheden for at starte et rejsebureau op selv. Det be-
høver de heller ikke, hvis de samarbejder med mig. Sammen kan 
vi skabe en spændende niche i rejsebranchen.” 

EN AUTENTISK GULDGRUBE
Hun tror på, at der ligger en guldgrube af viden om spændende 
rejsedestinationer gemt blandt de mange danskere, som bor i 
udlandet i kortere eller længere perioder.

“Min baggrund fra Malaysia betyder, at jeg kan vejlede mine 
kunder på en helt anden måde og sammensætte lige præcis den 
rejse, som de går og drømmer om.”

På Explore Travel kan man bygge sit eget rejseprogram. Man 
vælger blandt andet de oplevelser og rejsemål, man interesserer 
sig mest for i den forespørgsel, der bliver sendt til Lotte Peter-
sen.

“Når folk har booket turen hos mig, giver jeg ekstra tips til, 
hvordan de kan udnytte en fridag. Jeg kender blandt andet de 
bedste restauranter og lokale markeder, hvor det er bedst at 
dykke og jeg ved, hvordan man undgår turistfælderne og finder 
de autentiske oplevelser. Det er jeg ikke den eneste, der gør, og 
jeg tror virkelig på, at vi udlandsdanskere kan blive de vildeste 
rejsearrangører.”

Rejsebureauet har nu eksisteret i to år, og Lotte Petersen har 
arrangeret over 50 skræddersyede grupperejser.

STIFTEDE REJSEBUREAU I 
DANMARK EFTER 12 ÅR I MALAYSIA

“Det har selvfølgelig ikke været en dans på roser hver dag, 
men jeg er så glad for, at jeg tog springet. Jeg kan ikke forestille 
mig et federe job. Det passer lige til sådan én som mig. Malaysia 
er jo blevet mit andet hjem, og på den her måde behøver jeg ikke 
at slippe det.”  

Journalisten Bettina Sønderskovs blog www.verdenskvinde.dk har 
fokus på historier om usædvanligt internationalt orienterede danske 
kvinder, iværksætteri og rejser. Indlægget blev bragt den 6. november 
2018 og bliver her genudgivet (i let redigeret udgave) med venlig 
tilladelse.

BLOGINDLÆG: BETTINA SØNDERSKOV – WWW.VERDENSKVINDE.DK

ØKONOMIEN BAG NYSTIFTET REJSEBUREAU
Lotte Petersen oplyser til læsere, der overvejer at flytte til Danmark og stifte 
en lignende virksomhed:
“Firmaet giver overskud i år – men jeg har stadig ikke fået udbetalt løn. Vi 
har givet det fem år. Det første år brugte vi for eksempel ekstra penge på 
advokat og revisor til at få handelsbetingelser lavet ordenligt og til at få 
startet firmaet op rigtigt.”

TEKST: ØIVIND HOLTERMANN

Danskernes rejselyst og interesse for kvalitetsoplevelser har fo-
stret andre bureauer i Danmark med fokus på lokalkendte guider 
ude i verden. Et af dem er GuideserviceDanmark.dk, som har 
specialiseret sig i at skabe direkte kontakt mellem fastboende 
danskere i udlandet og turister fra Danmark og i at arrangere 
grupperejser for danske rejsebureauer og virksomheder. Bu-
reauet etablerer forbindelsen mellem den udlandsdanske part 
og og den tilrejsende kunde og tager en provision af rejsens pris.

Guides og rejsevejledere bliver præsenteret på virksomhe-
dens hjemmeside med egen profiltekst.

Booking Manager Mette Berrig oplyser til DANES, at bureau-
et – udover i Danmark – i skrivende stund har samarbejdsafta-
ler med lokale danskere i Spanien, Thailand, Portugal, England, 
Skotland, Sverige, Tyskland, Ungarn, Holland, Frankrig, Irland, 
Tyrkiet og Grækenland.

“Men vi har brug for at udvide staben i udlandet og i Dan-
mark, og vi vil meget gerne i kontakt med flere udeboende og 
hjemvendte danskere, der har professionel erfaring som guide 
eller rejseleder. 

Hvad er det konkret, rejsende fra Danmark efterlyser?
“Vi oplever, at mange private i Danmark ønsker at booke en 
lokal dansk guide, som netop kan give den specielle introduk-
tion til en by eller et land, som kun en lokal kan gøre det. Dan-
ske firmaer søger en lokal dansk guide, når firmaet skal på ud-
landsbesøg. Ofte får guiden både en opgave med at vise stedet 
frem og at hjælpe med løbende oversættelser på virksomheds- 
besøg.”  

BUREAU I DANMARK EFTERLYSER 
DANSKE GUIDES I UDLANDET

I fritiden laver de sport, fitness, dans, spiller musik eller bare 
hygger sig i dagligstuerne, hvor man overalt hører lyden af 
glade stemmer og godt humør. Om dagen har de travlt. 
Deres skema har de sammensat af fag fra den danske 9. og 
10. klasse, og fra et udvalg af IGCSE-fag, gymnasiefag og 
spændende interessefag. 

Nogle følger skolens internationale linje hvor de samarbej-
der med elever fra vores 14 internationale søsterskoler, og 
de besøger skoler rundt i verden og udsendes til verdens 
brændpunkter med Folkekirkens Nødhjælp. Andre elever 
følger OE Business, med opstart af egen virksomhed i Afrika, 
og med ophold i San Diego hvor de indgår I et Incubator-
miljø og får sparring af Iværksætteruniversitetets professorer.

På Odsherreds Efterskole indgår du i et varmt og familiært  
fællesskab, i en spændende hverdag, med et globalt udblik 
og masser af faglige udfordringer. Kun 50 minutter fra 
København.

Du mærker det når du kører ind ad indkørslen. 
En særlig atmosfære. Næsten som derhjemme. 
En lille Oase, hvor alle kender hinanden. 150 
unge mennesker, der deler deres liv i et år på 
efterskole.

Adelers Allé 127 · 4540 Fårevejle · 59 65 31 83 · oe@oepost.dk · odsherredsefterskole.dk
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Der er to måder at komme til Orkneyøerne på, og begge 
kræver en vis indsats. Man kan sejle til den forblæste 
øgruppe nord for Skotlands fastland med chance for 

at se spækhuggere fra bildækket, eller man kan flyve hertil med 
propelfly fra en af de nordskotske lufthavne, hvis landingsbaner 
som regel er optaget af helikoptere med kurs mod regionens 
olie- og vindmølle-platforme. 

Alligevel var det et tilfælde, at Martin Markvardsen for knap 
30 år siden kom til regionen. Han var på øvelse med Søværnets 
militærpoliti ud for den skotske kyst, og på en fridag kørte han 
ud for at kigge på borge. Der er imidlertid flere whiskydestille-
rier end slotte i området, og på trods af en aversion mod denne 
type spiritus efter en Ballantine’s teenagebrandert endte han på 
et lokalt destilleri.

Til Martins store overraskelse skulle den spontane rundtur 
vise sig at blive starten på slutningen af hans karriere i militær-
politiet.

FRA SKOLETRÆT TIL GLOBAL KARRIERE
“Det øjeblik, jeg kom ind på destilleriet, blev jeg helt fanget. Jeg 
blev fascineret af den stolthed, de viste for det de lavede, men 
også af selve produktionen. Det var ikke noget, man kunne lave 
på en maskine, det var ægte håndværk.” 

Martin fortæller om den dag i 1989, da kimen til en helt ny 
karriere og et liv som udlandsdansker blev lagt.

“Jeg har aldrig været så glad for skoler, og jeg var så skoletræt 
efter 10. klasse, at jeg aldrig læste videre, men når først jeg inte-
resserer mig for noget, bliver jeg enormt nørdet og vil vide alt 
om det. Dengang var der kun to bøger om whisky i Danmark, og 
de var jo hurtigt læst, så det gik op for mig, at jeg måtte tilbage til 
Skotland. Og det kom jeg.”

Han flyttede til Skotland i 1998 og tog en uddannelse i whi-
skyproduktion. Og som leder på et whiskyhotel havde han siden 
fingrene nede i produktionen af de gyldne dråber på forskellige 
destillerier. I 2006 blev han ansat som brand ambassador hos 
Edrington Group, der ejer flere af whiskyverdenens stolteste de-
stillerier, blandt andet Highland Park på Orkney-øerne nord for 
det skotske fastland. Virksomhedens slogan er The Orkney Single 
Malt With Viking Soul, og Martin har på stort set alle områder 
et drømmejob – dog inklusiv en slagside. Han kan nemlig ikke 
bo fast på Orkney-øerne og være tæt på Highland Park’s daglige 
produktion.

“Det kræver ofte to-tre mellemlandinger at komme herop, så 
det er desværre umuligt for mig at bo her så længe, jeg er Global 
Brand Ambassador og skal rejse rundt i verden for at repræsen-
tere Highland Park.” 

I dag bor Martin teknisk set i Danmark, men størstedelen af 
tiden – omkring 17 arbejdsdage hver måned svarende til over 
200 hvert år – tilbringer han ‘på farten’. Hans liv kan deles op i 
tre: Der er de få hjemmedage på Amager, hvor han bor tæt på 
lufthavnen og har tid med sin kæreste og ser sin 18-årige søn. 
Der er de mange og lange rejsedage, hvor han flyver rundt i ver-
den – fra Rusland til USA, fra Singapore til Sverige og fra Taiwan 

til Skotland – for at holde smagninger og workshops, deltage på 
spiritusmesser, snakke med pressen samt besøge cocktail- og 
whiskybarer, der har – eller bør have – Highland Park-whiskyer 
på hylderne. Og så er der de dage, han ser ud til at foretrække, 
nemlig dem, der finder sted på destilleriet på Orkneyøerne.

“Jeg føler mig så utrolig meget hjemme på Orkneyøerne. Folk 
er ekstremt behagelige, øen har stærke nordiske islæt fra vikin-
getiden, og så er her en ro og en natur, jeg ikke har fundet no-
get andet sted i verden. Selvom jeg selvfølgelig elsker at være 
sammen med min dejlige kæreste og fantastiske søn, når jeg er i 
Danmark, så falder der ro over mig, når jeg er heroppe.” 

Han lægger ikke skjul på, at de mange rejsedage er en stor pris 
at betale for at besidde sit drømmejob. “Det er et hårdt job for 
mig selv, men selvfølgelig også for min familie.”

Han fortæller, at han havde det som en 15-årig fodboldglad 
dreng, der blev ringet op af FC Barcelona og inviteret til at spil-
le med på holdet, da han fik tilbudt sin nuværende stilling. Et 
skotsk whiskymagasin har udråbt det til “verdens bedste job”. 
Men rejsedagene tærer, selv om de udefra kan ligne luksus.

“Det er ikke så glamourøst, som folk tror. Langt de fleste 
dage starter mit arbejde klokken 7 og slutter efter klokken 23.”  
Danskerens hjerte slår så hårdt for Highland Park, at han har fået 
tatoveret destilleriets logo på brystkassen (se forsiden, red.).

DA WHISKY BLEV MODERNE
Orkneyøerne består af omkring 70 øer, hvoraf 20 er beboede. 
De forblæste øer skutter sig for vinden, Atlanterhavet slår ind 
mod kysterne, og kun i hovedbyen Kirkwall vokser der træer. 
På resten af øen er vinden for stærk til, at de kan overleve. De 
grønne bakker er pletmalet med får, og husene er lave og grå 
med små vinduer. Hvis vinduerne var større, ville det være svæ-

DANSK WHISKY- 
AMBASSADØR PÅ  

ORKNEYØERNE 

TEKST: MICHELLE ARROUAS, FREELANCEJOURNALIST
FOTO: SØREN SOLKÆR

Martin Markvardsen (forsiden) blev brand ambassador for et af verdens mest 
anerkendte whiskymærker, Highland Park, efter at have byttet en karriere i det 

danske militærpoliti ud med en tilværelse som whiskymager i det skotske højland. 
I dag er hans liv en balancegang mellem whiskyproduktion på de forblæste 

Orkneyøer, bonede gulve i alle verdenshjørner og 200 rejsedage om året. 
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bare whiskyens fremgang, men også ændringer i sociale og kul-
turelle normer, traditioner og måder at blære sig på i forskellige 
lande.

“Det er helt vildt, hvor meget måden, man drikker whisky på, 
har ændret sig de sidste mange år, og det siger rigtigt meget om 
de forskellige landes drikkekulturer.”

“Eksempelvis var jeg for 11 år siden i Rusland for første gang. 
Når jeg holdt smagninger, sad folk og røg deres cigarer og var 
komplet ligeglade med, hvad jeg sagde. Det eneste, de gik op 
i, var prisen på whiskyen – hvis den var dyrere end den, side-
manden lige havde købt, ville de gerne have et par flasker. Det 
handlede kun om at overgå hinanden, og whiskyen var et status-
symbol mere end noget andet.” Martin griner ved mindet.

“Det har heldigvis ændret sig rigtig meget. Jeg er lige kom-
met hjem fra Moskva, og nu vil folk til smagninger gerne vide 
mere om fadtypen, gærtypen og bygtypen, og de går mere op i 
forskellene mellem en flaske på 12 og en på 18 år. Det er en ret 
markant udvikling.”

Martin fortæller, at det generelt er viden og ikke kun kapital, 
der nu giver status blandt whiskynørder. I USA skelnede man 
tidligere primært mellem amerikansk bourbon og skotsk scotch. 
Men nu går folk også op i, hvilken slags skotsk whisky de drik-
ker. I Japan er der fx opstået en hel generation af whiskynørder 
i takt med, at landets egen whiskyindustri er vokset både i stør-
relse og anerkendelse, og i hele verden er det blevet populært 
at bruge anerkendte og dyre skotske whiskyer i cocktails, mens 
man tidligere primært brugte bourbon. Men selvom udvik-
lingen på verdensplan går mod mere kendskab til den whisky, 

man drikker, er der stadig store forskelle på, hvordan man nyder  
whisky.

“I Taiwan ser man ofte to personer dele en god flaske whisky 
til et måltid, som man i Europa ville deles om en flaske vin. I 
Kina er der tradition for at drikke den som shots, og i Japan er 
de ekstremt nørdede på en herlig måde. Men det er stadig for-
holdsvis sjældent, at man ser folk sidde og nyde et glas whisky 
langsomt og få flasken til at strække i måneds- eller årevis, som 
vi gør i Danmark eller Skotland.”

Selvom Danmark er godt med på bølgen – Martin fortæller, 
at det for ti år siden var svært at tiltrække bare en håndfuld men-
nesker til smagninger, mens der i dag ofte kommer 50-70 perso-
ner – må vi se os slået af vores naboland, når det drejer sig om 
nørderi, seriøsitet og viden.

“De nordiske lande har generelt en ret seriøs tilgang til whi-
sky, men ingen slår Sverige med flere whiskyklubber end noget 
andet sted i verden.”

Martin Markvardsens eget forhold til whisky er anderledes 
seriøst, for selvom hans arbejdsdage ofte ender sent, så ender 
de ikke slørede. Efter en brandert i forbindelse med en whisky-
messe i Norge, hvor han vågnede 10 minutter før åbningen – 
iført én kiltsok og uden sin kilt – har han valgt ikke at drikke i 
arbejdsøjemed. Han nipper måske lige, hvis han til en smagning 
præsenterer en 40 år gammel flaske til 20.000 kr. – men ellers 
tager han en sodavand.

“Det var heldigvis en af de bommerter, vi godt kunne grine af. 
Og jeg fandt min kilt til sidst.”  

rere at varme husene op, og hvis man malede dem, ville vinden 
bare vaske farverne af, fortæller receptionisten på hotellet.

Det er nok de færreste, der ville kalde de forblæste og vejrbid-
te øer et pensionistparadis, men Martin drømmer: 

“Jeg er bestemt en af de lokale heroppe, og det er så absolut 
mit andet hjem. Og en dag bliver det forhåbentligt mit egentlige 
hjem igen.” 

Marin var ikke selv klar over det, men da han i 1998 forlod 
Danmark og dermed militærpolitiet, amatørlandsholdet i boks-
ning samt et bijob som dørmand på Strøget, havde han timingen 
på sin side. Han ankom nemlig lige før det globale whiskyboom, 
der ændrede branchen for altid.

I årene forud var hans interesse for whisky vokset støt, og 
hvert år tilbragte han sin fritid og sine ferier på frivilligt arbejde 
på destillerier. Det tog et lille stykke tid at knække de sociale 
koder og accenten, men de lokale tog ham til sig. Det skyldtes 
især, at han fattede interesse for whisky, før resten af verden 
gjorde det og whiskyturismen eksploderede.

“Fordi jeg var ude før whiskyboomet, var destillerierne villige 
til at tage mig ind, lade mig arbejde og lære mig op. Destilleri-
erne kiggede på, om ens passion og interesse var stærk nok til, 
at den ville vare længe. For hvis bare det var en kortvarig hobby, 
ville de ikke bruge tid på dig. Men fordi der var så mange færre 
om buddet, fik jeg muligheden for at lære en masse ting fra bun-
den, som jeg her 29 år efter stadig bruger i mit arbejde. Hvis jeg 
først havde fået interessen for whisky i dag, derimod, så var jeg 
bare blevet whiskyturist.”

Vi sidder i baren på The Orkney Hotel i hovedbyen Kirkwall. 
En stor del af de besøgende er netop whiskyturister, blandt an-
det på grund af hotellets kendte og velbesøgte whiskybar. 

Hotellet er en del af en voksende trend, og overalt i Skotland 
skyder besøgscentre, whiskybarer og whiskyhoteller op. De sid-
ste cirka ti år er whiskyen nemlig vokset i popularitet i takt med, 
at spiritussens image har ændret sig.

“For 20 år siden var whisky sådan noget, ældre mænd drak, 
når de sad foran en pejs og røg cigarer og skulle diskutere ver-
denssituationen. Men for omkring 10 år siden begyndte det 
imidlertid at ændre sig. Damer begyndte at drikke whisky, ikke 
bourbon, i cocktails, og whisky blev mere tilgængeligt. Det var 
en kombination af gode marketingkampagner fra de store firma-
er og film som Braveheart, der fik folk til at begynde at indse, at 
whisky ikke bare er en gammelmandsdrik, men er for alle.”

Der gik sport i at nørde whisky, og pludselig begyndte destil-
lerierne at få så mange besøgende, at de ansatte i whiskyproduk-
tionen ikke længere kunne have dem rendende. Destillerierne 
begyndte at oprette besøgscentre, og whisky-hoteller og -barer 
fulgte efter.

“Det har været afgørende for mit liv og min karriere, at jeg 
fattede interesse for whisky, før det blev udbredt.”

HVERT LAND SIN TRADITION
Som global ambassadør for et anerkendt whiskybrand har 
Martin bedre kendskab end de fleste til, hvordan vanerne på 
verdensplan har ændret sig. De sidste ti år har han oplevet ikke 
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We’re proud to present: The Danes Worldwide

Panel of Experts

Attorney

Tax Advisor

PsychologistCulture & Relocation

Business Coach Pensions & Investment

Educational Counselor

Security Advisor

Insurance Advisor

Danes Worldwide offers the services of these experts to our members. They possess 
extensive knowledge – and in many cases first-hand experience – regarding the lives of 

expat Danes. Learn more at danes.dk/en.

Sammen kan vi
sikre en fremtid 
uden kræft
Kræftoverlevelsen er blevet forbedret væsentligt for danske kræftpatienter, 
og i dag overlever ca. 60 pct. af alle kræftpatienter i Danmark. Det skyldes 
blandt andet dansk kræftforskning i verdensklasse, hvor der hele tiden
arbejdes på at finde nye måder at stille diagnosen tidligere og behandle
kræften endnu mere effektivt. 

I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for at færre får kræft, flere overlever deres 
diagnose samt at sikre dem der rammes af kræft et bedre liv – blandt andet 
via forskning. 

I vores forskningscenter arbejder mere end 200 internationale forskere,
fra 20 forskellige lande, for at sikre de næste videnskabelige fremskridt
på kræftområdet, som kan komme de danske kræftpatienter til gavn.
I 2017 blev forskningscenteret kåret som verdens stærkeste.

Da Kræftens Bekæmpelse kun modtager 3 pct. af vores indtægter fra det 
offentlige, er alt dette kun muligt takket være danskernes opbakning og
donationer. 

”En investering i Kræftens Bekæmpelse er 
godt givet ud. Afkastene fås ikke bedre; 
nemlig et bidrag til effektive og målrettede 
behandlinger, der kan redde mange liv”.

Ken H. Andersen
Fundraisingchef
Kræftens Bekæmpelse

Danske Bank A/S     SWIFT-BIC: DABADKKK   IBAN nummer: DK35 3000 000 302 6922

Særlige velgørere - en investering der giver mening

Med en donation til vores forskning kan du hjælpe os med at rykke tættere på målet
– hurtigere. Kom med i kredsen af vores helt særlige velgørere.

Læs mere på cancer.dk/velgoerere eller kontakt Susanne Kisbye Christiansen,
Major Donations på +45 3525 7596,  skc@cancer.dk

• Kræftens Bekæmpelse opgiver din 
donation til SKAT, hvis du ønsker 
det. Forskningsdonationer er
fradragsberettiget 

• Som særlig velgører kan du deltage 
i særarrangementer hos Kræftens 
Bekæmpelse

• Du kan komme og møde nogle af 
vores forskere, næste gang du er i 
Danmark

• Du kan figurere på listen over
’Særlige velgørere’ på cancer.dk 
hvis du ønsker det

/SÆRLIGEVELGØRERE
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I løbet af 2018 var en række lovfor-
slag og lovændringer, der er relevante 
for Danes Worldwides medlemmer, 

under behandling i Folketinget. Eksem-
pelvis indførtes i juli måned et helt nyt 
pointsystem for danskere i udlandet, der 
ønsker at flytte til Danmark med en part-
ner/ægtefælle (og muligvis børn) uden 
statsborgerskab i et EU-land. Lovændrin-
gen var samlet set en klar forbedring sam-
menlignet med tidligere lovgivning. Der-
imod var vedtagelsen af en række nye og 
strammere regler for optjening af dansk 
folkepension desværre negativ for dan-
skere i udlandet.

Her følger et overblik over tre andre 
politiske sager, der på hver sin vis kan 
have relevans for mange danskere bosat 
uden for Danmarks grænser.

MARKANT FORRINGET DAGPENGERET 
Regeringen sendte i sommer et lovfor-
slag i høring som del af en skatteaftale, 
der – såfremt den vedtages – vil udelukke 
mange udlandsdanskere fra dagpengesy-
stemet.

Forslaget går i korte træk ud på at tilfø-
je et nyt opholdskrav til de nugældende 
og allerede forholdsvis restriktive krav. 
Det foreslåede opholdskrav indebærer, 
at arbejdsløse fra 2021, når loven tænkes 
fuldt indfaset, fremover kun vil kunne 
få dagpenge, hvis de på ansøgningstids-
punktet har opholdt sig mindst 7 ud af 
de seneste 8 år i Danmark, et andet EU/
EØS-land eller Schweiz.  I skrivende 
stund står regeringen, Dansk Folkeparti 
samt Socialdemokratiet bag forslaget, der 
foreslås indfaset fra januar 2019.

I 2019 indebærer opholdskravet 

mindst 5 års bopæl i Danmark indenfor 
de seneste 8 år, og i 2020 er kravet mindst 
6 års ophold inden for 8 år.

Danes Worldwide har modtaget man-
ge henvendelser om dette lovforslag fra 
danskere rundt om i verden. De reagerer 
med frustration, vrede og afmagt samt 
manglende forståelse for motivationen 
bag forslaget.

Det er vigtigt at understrege, at det nye 
forslag dog indeholder visse undtagelser: 
For eksempel vil man, såfremt lovforsla-
get vedtages i sin nuværende form, være 
undtaget fra de nye opholdskrav, hvis man 
har været udstationeret for en dansk virk-
somhed, har arbejdet i en international 
organisation, hvoraf Danmark er medlem, 
har været udsendt på militær mission el-
ler eksempelvis har været ansat i en forsk-
nings- eller uddannelsesinstitution eller 
i en missionsorganisation og lignende. 
Dette gælder også for ægtefæller og børn.

I forslaget argumenteres der for, at “op-
tjeningsprincipper på ydelsesområdet 
sender et signal om, at forudsætningen 
for adgang til de fulde ydelser er, at man 
har en fast tilknytning til det danske sam-
fund og har bidraget hertil gennem en 
længere årrække.” 

Men i indledningen til det konkrete 
lovforslag henvises der ligeledes til skat-
telettelser i den skatteaftale mellem rege-
ringen og DF, som blev indgået tidligt i 
året. 

Danes Worldwide og en række fagfor-
eninger og A-kasser har i høringssvar og 
i medierne klart påpeget det uhensigts-
mæssige i lovforslaget. 

“Mange vil desværre blive personligt 
ramt af forslaget, hvis det bliver vedtaget. 

Det gælder især de såkaldte free-movers. 
Det er for eksempel danskere, som i kor-
tere eller længere tid flytter til udlandet 
for at stifte en virksomhed med dansk 
præg, eller danskere, der høster vigtige 
erfaringer gennem deres arbejde i store 
udenlandske virksomheder i for eksem-
pel tech- og medicinalindustrien. De og 
deres ægtefæller og børn vil blive straffet 
på deres sociale sikkerhed. Danes World-
wide mener, at det er en farlig glidebane 
for Danmark at indføre lovgivning, der 
med tilbagevirkende kraft vil fratage ud-
landsdanskeres ret til dagpenge og straffe 
deres børn,” siger Anne Marie Dalgaard, 
Danes Worldwides generalsekretær.

“Jeg undrer mig over, at en række po-
litikere udtaler, at der er behov for faglig 
ekspertise fra udlandet, samtidig med at 
de fremsætter lovforslag, som retrospek-
tivt straffer danske borgere for netop at 
tage til udlandet for at høste relevant ar-
bejdserfaring.

Nu straffer man dem så for deres ud-
landsophold ved at fjerne deres sociale 
sikkerhedsnet. Det er en urimelig diskri-
mination af potentielt set titusindvis af 
danske borgere at påstå, at tilknytningen 
til arbejdsmarkedet kun kan påvises ved 
længerevarende ophold i et EU-land. 

Jeg mener, det er en klar juridisk uskik 
at indføre love med tilbagevirkende kraft 
for medborgere. 

Hvis lovforslaget om at indføre et op-
holdskrav i forbindelse med dagpenge-
retten bliver vedtaget, vil det skade Dan-
mark og på sigt øge afstanden mellem det 
danske arbejdsmarked og danskere bosat 
i udlandet.”

Mulige ændringer til forslaget disku-
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STATUS PÅ SÆRLIG 
RELEVANT LOVGIVNING 

›
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JURIST – DANES WORLDWIDE 

Udlandsdanskere tvinges ofte til 
at bytte deres danske kørekort 
til et nationalt kort i bopælslan-

det. Årsagen er oftest lokale nationale be-
stemmelser, som ikke tillader kørsel på el-
ler fornyelse af det danske kørekort. Hvis 
udlandsdanskeren efterfølgende vender 
tilbage til Danmark, bliver vedkommen-
de atter nødt til at bytte kortet – nu fra et 
udenlandsk til et dansk kørekort. 

KØRSEL I DANMARK PÅ UDENLANDSK 
KØREKORT

Det er som udgangspunkt kun tilladt at 
køre i Danmark med et udenlandsk køre-
kort, hvis man opholder sig midlertidigt. 
Det er tilladt at køre med et udenlandsk 
kort i op til 90 dage efter etablering af fast 
bopæl i Danmark. En udlandsdansker har 
således 90 dage fra tilflytningen til at bytte 
det udenlandske kørekort til et dansk. De 
følgende ikke-danske kort accepteres på 
de danske veje: kort udstedt i EU/EØS, 
færøske og grønlandske kort, midlertidige 
kort fra et af de nordiske lande eller uden-
landske kort, som er udfyldt med latinske 
bogstaver eller er ledsaget af en oversættel-
se til engelsk, fransk eller dansk. 

BOPÆL I DANMARK
Et udenlandsk kørekort skal som regel 
byttes til et dansk, hvis man vil flytte 
bopælen til Danmark. Det samme gæl-
der endda grønlandske kort. Det har til 
gengæld ikke været nødvendigt at bytte 
et kørekort udstedt i et andet EU/EØS-
land siden 1/5-2018.

Om man har bopæl vurderes primært 
ud fra det antal dage, man tilbringer her 
i landet. Opholder man sig således mere 
end 185 dage om året i Danmark, tager 
myndighederne udgangspunkt i, at man 
etablerede bopælen i Danmark. Øvrige 

forhold kan dog spille en rolle – fx om 
man har familieboligen i Danmark, eller 
om der udelukkende er tale om erhvervs-
relaterede ophold. Flytter man bopælen 
til Danmark, er man nødsaget til at bytte 
sit udenlandske kørekort til et dansk.

KØREKORT FRA FORSKELLIGE LANDE
Et udenlandsk kørekort kan byttes til et 
dansk uden køreprøver, hvis kortet er ud-
stedt i et land fra en af de to særlige grup-
per, gruppe 1 eller gruppe 2, og hvis der 
kun er tale om et almindeligt kørekort 
– kategori B. Skal andre kategorier med 
over på det danske kørekort, skal man 
igennem en kontrollerende køreprøve – 
dog kun til kategori B.

Til gruppe 1 hører Australian Capital 
Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Tai-
pei (Taiwan), Republikken Korea (Syd-
korea), Rusland, Ukraine og Schweiz.  
Til gruppe 2 hører Singapore, USA, Ca-
nada, den øvrige del af Australien, Chile, 
Bosnien-Herzegovina, Isle of Man, Serbi-
en og New Zealand. 

Kørekort udstedt i lande fra begge grup-
per kan byttes til et dansk kørekort uden 
en kontrollerende køreprøve. Det er et 
krav, at man underskriver en erklæring på 
tro og love om, at ens udenlandske køre-
kort ikke har været frataget inden for de 
sidste 5 år, og at man ikke er begrænset i 
sin ret til at føre bil samt at der ikke gælder 
særlige vilkår for ens kørekort. Udlands-
danskere, som skal bytte et kørekort fra et 
gruppe 2-land, skal tillige skrive under på, 
at de har haft og gjort brug af kørekortet til 
kategori B i de seneste to år.

Hvis man har et kørekort fra et land, 
som hverken er i gruppe 1 eller gruppe 2, 
bliver man nødt til at bestå en kontrolle-
rende køreprøve (teori og praksis) for at 
få et dansk kørekort.

BYTNING
For at bytte kørekortet skal man henven-

de sig til det lokale borgerservicecenter – 
altså kommunen. På borgerservicecentret 
skal man udfylde og indlevere en ansøg-
ning bestående af bl.a. erklæringsskemaer 
til de ovenfor nævnte tro og love-erklæ-
ringer. Med sig til kommunen skal man 
medbringe en række dokumenter, herun-
der et gyldigt pas. Har man både dansk og 
udenlandsk pas, vil det være fordelagtigt 
at fremvise det danske pas. Derudover 
skal man medbringe sit udenlandske 
kørekort og et pasfoto. Mangler der en 
udstedelsesdato på kortet, skal man des-
uden medbringe dokumentation fra den 
udstedende myndighed angående ud-
stedelsesdatoen. Der er tillige et krav om 
en lægeattest, udstedt af egen læge, hvis 
det udenlandske kort stammer fra et land 
uden for EU/EØS. Bemærk, at det uden-
landske kørekort inddrages af politiet i for-
bindelse med ansøgningen.   

YURIY FOGH AXELSEN

VEJLEDNING 
Medlemmer af Danes Worldwide er meget 
velkomne til at kontakte foreningens jurist 
med spørgsmål af juridisk karakter. Yuriy Fogh 
Axelsen vil besvare dem eller videreformidle 
henvendelserne til vores eksterne ekspertpanel. 
Danes Worldwide tilbyder flere former 
for rådgivning blandt en række nøje 
udvalgte fagfolk – bl.a. psykolog, advokat, 
pensionsrådgiver, revisor, præst samt en 
international skolekonsulent. 
Kontakt: jura@danes.dk / +45 3332 0913 / 
www.danes.dk/raadgivning 

OMBYTNING AF UDENLANDSK KØREKORT

mailto:jura@danes.dk
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Jeg har gennem en årrække talt 
med hjemvendte danskere, der har 
oplevet det meget svært at få fod-

fæste på det danske arbejdsmarked. På 
et tidspunkt lavede jeg et lille opslag på 
LinkedIn, og i løbet af et døgn tikkede 
der flere end 100 små beretninger ind 
fra danskere, der har oplevet at rende 
panden mod en mur, når de forsøgte at 
vende hjem til Danmark. De har en op-
levelse af, at de kompetencer, de har op-
nået ved at have arbejdet udlandet, ikke 
rigtig blev regnet for noget. Måske er det 
sandt – måske er det ikke. Det er svært at 
gennemskue og se sammenhængen, når 
vi samtidig har en erkendelse af, at Dan-
mark er afhængig af vækst på de uden-
landske markeder. 

Dette er baggrunden for, at jeg beslut-
tede mig til at dykke et spadestik dybere 
og undersøge nogle af de mange forskel-

lige myter eller sandheder omkring til-
trækning og fastholdelse af medarbejdere 
med internationale kompetencer set fra 
medarbejdernes og fra virksomhedernes 
perspektiv.

I undersøgelsen angav 36%, at de har 

haft svært ved at finde job. Figuren viser 
de primære oplevede vanskeligheder. I 
opgørelsen er også indregnet de 18 per-
soner, der har en udenlandsk baggrund. 
Det har været muligt at markere flere 
valgmuligheder.  

RESULTATER FRA UNDERSØGELSE 
OM JOB I DANMARK

I forrige nummer orienterede vi om en aktuel undersøgelse, der omfatter tidligere 
udlandsdanskeres beretninger om at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Her 

er en kort opfølgning og link til alle konklusionerne fra undersøgelsen. 

I alt 192 respondenter deltog i undersøgelsen: 

110 er danskere, der har arbejdet i udlandet
18 kommer med udenlandsk baggrund
64 har ikke nogen international baggrund
93 er på medarbejderniveau
68 er på mellemleder/afdelingschef niveau
31 er på direktørniveau
74  er ansatte som specialister
63 er ansatte som generalister
29 er ansatte indefor HR

Her finder du alle resultaterne fra 
undersøgelsen:
teglkamp.dk/Alt%20om%20ledelse/
Internationale_erfaringer_rapport.pdf

TEKST: SUSANNE TEGLKAMP, CAND.JUR. OG LEDELSESRÅDGIVER I TEGLKAMP & CO.

teres i skrivende stund i Beskæftigelses-
udvalget, og en sandsynligvis fornyet 
lovtekst er sat til anden behandling i 
Folketinget den 11. december 2018. Ind-
til videre har forslaget støtte fra samtlige 
regeringspartier samt Dansk Folkeparti. 
Mens Socialdemokratiet, der oprindeligt 
støttede forslaget inden fremsættelsen i 
Folketinget, har i medierne umiddelbart 
op til deadline udtrykt overvejelser om 
muligvis at trække støtten med henvis-
ning til uforudsete negative følger, deri-
blandt at forslaget vurderes at ramme fle-
re betalende danske a-kassemedlemmer 
end udenlandske borgere. 

INTEGRATIONSVURDERING AF BØRN
En række danske medier har i de seneste 
måneder dækket en del tragiske sager om 
tvangsudvisning af børn fra Danmark. 
Baggrunden er dansk-udenlandske par, 
der opnår familiesammenføring i Dan-
mark, hvorefter et barn fra et tidligere 
forhold hos den udenlandsdanske part 
rejser til Danmark. 

Myndighederne skal ifølge nugældende 
dansk lovgivning vurdere det pågældende 
barns ‘integrationsegnethed’ mhp. at sik-
re, at barnet vil kunne falde til og blive in-
tegreret i det danske samfund. I en række 
sager har myndighederne konkluderet, at 
børn, som dansk-internationale par har 
søgt opholdstilladelse til, ikke ville kunne 
integrere sig – dette på trods af positive 
udsagn fra bl.a. lokale skoler, kommuner 
og en lang række øvrige aktører om gode 
danskkundskaber og trivsel på skolen, i 
lokalmiljøet, blandt venner osv. 

Myndighederne har alligevel insisteret 
på, at tvangsudvisning af børn, der bor 
hjemme hos deres ‘nye’ dansk-udenland-
ske familie i Danmark, var den eneste 
mulighed ifølge loven. 

Medierne har i løbet af efteråret bragt 
beretninger om børn, der blev tvangsud-
sendt, selv om de havde et velfungerende 
liv i Danmark, deltog flittigt i nærsamfun-
det og allerede talte et noget nær perfekt 
dansk. 

Det åbenlyst urimelige i disse sager fik 

politikere fra stort set samtlige partier til 
at kritisere reglerne og tilgangen til sager-
ne. Kritikken fik udlændinge- og integra-
tionsminister Inger Støjberg til at gå ind 
i sagen og nærmere undersøge vejled-
ningerne bag den pågældende lov. I skri-
vende stund holder ministeren dog fast 
i, at regelsættet er nødvendigt for børns 
vellykkede integration i Danmark. Som 
modreaktion stillede Radikale Venstre 
et beslutningsforslag om afskaffelse af 
kravet. Forslaget har været gennem før-
ste behandling i Folketinget den 15. no-
vember 2018. Her fik forslaget støtte fra 
Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk 
Folkeparti, mens regeringspartierne, So-
caildemokiratiet og Dansk Folkeparti af-
viste at støtte forslaget (men dog åbnede 
for, at en dispensationsordning kunne 
komme på tale). Forslaget er foreløbig 
til behandling hos udlændinge- integrati-
onsudvalget. Med den lave mandattilslut-
ning under første behandling kan det dog 
forventes, at forslaget vil blive forkastet 
under anden behandling.

Anne Marie Dalgaard: “Det er og bli-
ver Danes Worldwides holdning, at dan-
ske statsborgere bør kunne leve i deres 
eget land med deres familie uanset nati-
onal baggrund, såfremt den pågældende 
familie kan forsørge sig selv.” 

SKATTEFORSLAG TRUKKET TILBAGE 
Tidligere på året var der stor blæst om et 
lovforslag, der i korte træk lagde op til, 
at danskere i udlandet maksimalt måtte 
opholde sig i Danmark i 90 dage i løbet 
af 12 måneder, før fuld skattepligt i Dan-
mark ville indtræde. Den nugældende 
180 dages-regel skulle således kun be-
vares som en overgangsordning for pen-
sionister i Frankrig eller Spanien, hvor-
med Danmark ikke har nogen indbyrdes 
dobbeltbeskatningsaftale. Samtidig ville 
lovforslaget, såfremt vedtaget, begrænse 
antallet af opholdsdage til blot 1 døgn 
for de danskere, der har bopæl i et såkaldt 
nul- eller lavskatteland. 

I det forrige nummer af DANES bragte 
vi en detaljeret gennemgang af lovforsla-

get. Det blev siden trukket tilbage af skat-
teminister Karsten Lauritzen i lyset af den 
massive kritik fra bl.a. Danes Worldwide.  
Anne Marie Dalgaard er “overordnet til-
freds med, at stramningerne i antallet af 
opholdsdage alligevel ikke ser ud til at 
blive en realitet. Vi støtter naturligvis, at 
man indretter skattelovgivningen sådan, 
at det ikke er muligt at undlade at betale 
skat i noget land samtidig med, at man 
kan udnytte et samfunds ressourcer. Vi 
mener dog, at der skal være en rimelig-
hed i skattereglerne, og at man bør holde 
sig fra at svække båndet til udlandsdan-
skere gennem rigide regler om skatteplig-
ten, der hverken gavner Danmark eller 
den enkelte udlandsdansker. 

Vi må håbe på, at fremtidige forsøg på 
modernisering af reglerne i højere grad 
vil inddrage udlandsdanske forhold med 
gensidig rimelighed for øje.”  

https:// ��teglkamp.dk/Alt om ledelse/Internationale_erfaringer_rapport.pdf
https:// ��teglkamp.dk/Alt om ledelse/Internationale_erfaringer_rapport.pdf
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Hvad er det for en, den der?” spørger Claes Amtorp og 
kigger op på himlen.

“Den helt deroppe?” spørger hans kone Rikke 
Christensen. Hun følger hans blik til en mikroskopisk sort prik 
højt oppe på sommerhimlen.

Det, som Claes håber at have set på den sydsvenske himmel, 
er en ørn. Hans nabo i St Olof siger nemlig, at der ikke findes 
ørne i området, men Claes ved, at det ikke passer. Der er ad-
skillige.

DANES har mødt Claes og Rikke på deres ‘nye’ hjemmebane. 
Et hus i den sydvestlige del af Sverige, som man kalder Sveriges 
Provence. Claes, der er tømrer, og Rikke driver sammen en fa-
milievirksomhed, der producerer møbler og køkkener i meget 
høj kvalitet. De flyttede hertil for ni år siden.

AUTORITETS-ACCEPT
“I virkeligheden er jeg modstander af overhovedet at tale om 
forskelle mellem os,” siger Rikke og serverer hjemmelavet hyl-
deblomstsaft under den bagende sol.

“De to lande er i hvert fald mere ens, end de er forskellige. Jeg 
har født et barn i hvert land. Der var da nogle, der spurgte, om 
det ikke var helt vildt forskelligt at føde i henholdsvis Danmark 
og Sverige. Men nej, det er det slet ikke. Detaljerne er måske 
anderledes, men tilgangen er den samme.”

Alligevel skal man ikke tale længe med parret, før forskellene 
mellem dansk og svensk kommer op til overfladen. 

“Jeg skulle engang undersøge noget med moms mellem EU 
og Sverige. Jeg ringede ind til svensk skat, fik en ventemelodi og 
ventede i køen. 20 minutter senere kom jeg igennem. Efter en 
høflig samtale henviste damen mig til dansk skat. Der var sam-
me melodi og samme ventetid, men efter 20 sekunder mund-
huggedes vi.” 

“Og du er ellers ikke den type,” indskyder Claes til sin kone.
“Jeg tror, der gik fem minutter, så overgav hun sig og gav mig 

svaret,” siger Rikke med en sigende mine.
Hendes oplevelse er, at brokke- eller klagekulturen ingen gang 

har i det svenske. Man kan ikke ringe og klage sig vej til sin ret 
i Sverige.

“Nej, der er intet sydlandsk temperament her.”
“Vi har jævnlige strømnedbrud. En gang varede det et helt 

døgn. Men ingen flipper ud og råber og skriger på internettet. 
Man går bare ud fra, at det bliver løst,” forklarer Claes.

“Brokkekulturen er mindre herovre. Jeg vil ikke sige, at de 
er autoritetstro. Svenskere har bare en højere autoritetsaccept, 
og man forventer, at systemet er til for at hjælpe. Når det så er 
sagt, har Udkantssverige de samme udfordringer som Udkants-
danmark, og frustrationerne over, at alting er centraliseret i 
Midtsverige, er store,” siger Rikke.

 Claes ser lige så ofte den omvendte situation.
“Jeg havde engang et job på en dansk arbejdsplads, hvor ind-

retningsarkitekten var svensk. Der opstod en masse bøvl, og da 
jeg talte med hende om det, sagde hun: Danskerne tror meget på 
autoriteter. Sjovt nok sagde hun det samme om danskerne, som 

vi siger om svenskerne nu. Man kan vist hurtigt konkludere no-
get på baggrund af sin egen lommefilosofi.” 

DE ÅBENLYSE FORSKELLE
Han har dog også prøvet det på egen krop.

“Jeg blev stoppet af politiet kort efter, vi var flyttet herover. 
Han bad om mine papirer, og jeg sad med danskerattituden helt 
fremme og spurgte: Hvaffor nogle papirer? Den attitude kommer 
man ikke langt med. Hvis en svensk politimand siger noget til 
dig, skal du ikke gøre honnør, men det er tæt på,” siger han og 
tænker sig om. “Jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er. Var han 
striks? Firkantet?”

Til gengæld så han også for nyligt en mere politisk politimand 
i tv. Da der havde været skyderier i Malmø, tonede den lokale 
sherif frem på skærmen og gjorde seerne opmærksomme på, at 
det kun er en lille del af Malmøs indvandrere, der har problemer 
med loven. Det ville man aldrig opleve fra en dansk politichef, 
forklarer parret.

Integration er i det hele taget et område, hvor Claes og Rikke 
bemærker de forskelle, de oprindeligt ikke troede eksisterede.

“I vores landsby gør man meget for integration. Skolen, spej-
derne. Alle vil gerne integrere, og når der afholdes sprogcafeer, 
sidder svenskere og indvandrere og øver sproget sammen,” siger 
Rikke.

“Det er sværere i Danmark, hvor det er de færreste danskere, 
der kender en såkaldt nydansker,” siger Claes.

Men der er for eksempel kønskampen, som virker mere frem-
trædende i Sverige end i Danmark. I Sverige kan man for eksem-
pel vælge at lade sit barn være intetkøn, det såkaldte “hen”, som 
er en blanding af hun og han. Måske er broderlandet endda lige 
et skridt foran?

“De arbejder i hvert fald politisk for det. Alene under fod-
bold-VM sidder der på svensk TV adskillige kvindelige kom-
mentatorer, og der er endda en, som taler med en stærk 
nordsvensk dialekt. Det skyldes, at svenskerne ifølge deres me-
diepolitik skal dække køn og dialekt bredt i mediebilledet,” for-
klarer Rikke, og hendes mand nikker:

“Jeg synes faktisk, det er befriende at se kvinder på skærmen i 
den forbindelse.” Parret søger efter andre forskelle.

Økologien har trange kår i Sverige, selv om man er meget 
langt fremme med individualiseringen af kost.

“Jeg hørte for nyligt en receptionist tage imod bestillinger til 
frokost. Jeg var imponeret over, hvor mange forskellige slags ve-
getarer, veganere og ovo-lacto vegetarer, der findes. At være “al-
la-äter” findes simpelthen ikke længere i Sverige,” mener Rikke.

Er der en sammenhæng mellem “hen”, veganere og et mere 
positivt syn på integration? Det er svært at svare på, hvis man 
skal give det en overordnet betegnelse.

“Skal vi kalde det civil tolerance? Svenskerne deler sig mere 
op mellem privat og offentlig. Den grænse er mere tydelig. I 
Danmark synes jeg, man er mere sig selv hundrede procent af 
tiden,” søger Rikke som forklaring.

 INTET SYDLANDSK 
TEMPERAMENT I 

SVERIGES PROVENCE

TEKST: MARIE VARMING, FREELANCEJOURNALIST 
FOTO: RASMUS URSIN KNUDSEN

DANES er som bekendt et magasin for danskere i udlandet, og her har vi taget den 
kortest mulige tur for at finde de nærmeste. Vi har besøgt Rikke og Claes i Sydsverige 
for at høre, om der overhovedet er forskel på deres nye hjemland og det, de kom fra.

“

›
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INTERNATIONALT MILJØ 
Rejsby Europæiske Efterskole er 
en international skole, hvor rejser, 
kulturel udveksling og fællesskaber 
er i fokus. Vi former fremtidens unge 
og transformerer dem til globale 
verdensborgere.
En stærk overbevisning på Rejsby 
Europæiske Efterskole er, at man 
ved mødet med andre kulturer 
nedbryder fordomme og styrker den 
personlige udvikling. I en omskiftelig 
verden er det vigtigt, at fremtidens 
unge har et globalt udsyn og betrag-
ter kulturelle forskelligheder som en 
styrke frem for en udfordring.
Derfor tilbyder vi på Rejsby Euro-
pæiske Efterskole et internationalt 
miljø med elever fra mange steder i 
verden, lærere med engelsk og tysk 
modersmål og en international klas-

DYGTIGGØRELSE  
UD OVER ALLE GRÆNSER
Alle elever har et individuelt skema 
tilpasset netop dem, deres interes-
ser og behov. Vi tilbyder mere end 
30 valgfag indenfor sport, kultur, 
e-sport og boglige fag. Desuden har 
eleverne mulighed for at få under-
visning i fem sprogområder, hvor vi 
samarbejder med uddannelsesinsti-
tutioner i både England, Tyskland og 
Frankrig. Vi tilbyder bl.a. undervis-
ning og eksamen i Cambridge IGCSE 
English as a Second Language. 
Desuden kan elever i vores internati-
onale klasse gå til eksamen i Inter-
national Mathematics, Combined 
Science og Global Perspectives.

se, hvor al undervisning foregår på 
engelsk. Desuden kommer elever-
ne på tre årlige udenlandsrejser til 
forskellige europæiske destinationer, 
ligesom hver klasse på skolen har 
udveksling med jævnaldrende unge 
fra andre europæiske skoler. 

HØJT FAGLIGT NIVEAU
Skolen har et stærkt samfundsfagligt 
fundament, som sammen med det 
internationale miljø, klæder eleverne 
på til at skulle videre i uddannelses-
systemet og til at kunne navigere i 
en krævende verden, hvor der er et 
stort pres på unges præstationer. 
På Rejsby modtager eleverne ikke 
undervisning passivt. De deltager 
aktivt. Samtale og diskussion elever 
og lærere imellem er en vigtig del af 
undervisningen. 

PÅ REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE  
BLIVER DIN VERDEN STØRRE...

Samfundsfag

Fællesskab

Rejser og kulturmøder

Samfundsfag

Fritid og frihed 

Sprog

Vi tilbyder bl.a. 
- 8., 9. og 10. klassetrin
- international 10. klasse
- mere end 30 valgfag
- mindst 3 rejser
- prøver fra Cambridge International, 
Goethe-Institut og Institut français

Rejsby Europæiske Efterskole       Kogsvej 3, Rejsby       DK-6780 Skærbæk 

Tlf. 74 75 36 22       kontor@rejsby-efterskole.dk      www.rejsby-efterskole.dk

REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE  
UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED

EN
 V

ERDEN AF LÆRIN
G
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Hvad siger svenskerne så om os?, spørger jeg. Det må Rikke og 
Claes også efterhånden have erfaret.

“At vi er drikfældige,” griner de begge i kor.
Men sjovt nok er det ret meget det samme, som vi siger om 

svenskerne. De to lande har simpelthen primært oplevet hinan-
dens drukkultur på grund af flyvebådene og toldfrie zoner.

“Men der er stor velvilje om danskerne, og faktisk kender 
mange skåninge København bedre, end de kender Stockholm,” 
siger Claes og tilføjer: “I vores branche lukrerer vi på, at dansk 
håndværk og design er lidt foran det svenske.”

“De synes også, at Danmark er Nordens syd. Vi er mere af-
slappede, vi har en friere omgang med hinanden. Vi er mindre 
tilknappede end svenskerne, men måske også mere uhøflige og 
brovtende,” siger Rikke.

“Og så lærer de aldrig vores sprog rigtigt at kende. De gør grin 
med vores sprog og med vores væremåde, når de vrænger: Hold 
din kæft og spis din mad”. Claes karikerer svensk-dansk.

“Ja, sådan ser de os. Som en afdanket partiark med en kartoffel 
i munden,” siger Rikke med et afvæbnende smil.

Parret bider allermest mærke i svenskernes forhold til natu-
ren. Det er nemlig her, der ligger en af de største forskelle mel-
lem danskere og svenskere, men også her, hvor Claes og Rikke 
føler sig mest beslægtet med broderfolket. Helt åbenlyst bor de 
smukt midt i naturen med langt til by, industri og mennesker. 
Alligevel er der liv.

“Se, hvor meget der foregår omkring os, uden at der er nogen 
bygninger,” siger Rikke. 

“Der er liv alle steder, men der kører ikke en bil.”
Livet omkring dem er deres egne græssende får, et par katte-

killinger, der leger i solen, samt et stort antal dyr, som hver som-
mer kommer på græs på de uendeligt store græsarealer i Sverige.

“I Danmark plastrer man alting til med huse og bygninger. 
Her udstykker de slet ikke nye byggegrunde. Hvis man skal byg-
ge boliger – og det er der behov for – må folk bare bo tættere i 
de i forvejen befolkede områder.”

“Svenskere er friluftsmennesker. De plukker bær, tager i stuga 
og laver bål. Det er noget helt historisk, som stammer tilbage fra 
Linnés tid (den svenske biolog Carl von Linné, som systemati-
serede floraen og skrev bøger om emnet, red.). En bred viden 
om naturen er almen dannelse,” siger Rikke.

I Sverige betyder Allemansrätten, at enhver må gå i skovene, 
på markerne og strandene. Man må plukke sin hat fuld af bær, 
svampe og frugter.

“Det er en fantastisk ordning, og den respekteres af stort set 
alle. Og se lige faunaen. Jeg har for nyligt set fem elge i et bebyg-
get område,” siger Claes.

Han og Rikke kan ikke forstille sig at flytte tilbage til Dan-
mark. Og hvis de gør, bliver det noget andet end en dansk by. 
Måske en husbåd eller et kollektiv på landet. Eller også bliver de 
bare, hvor de er.

Claes kigger op på himlen igen efter ørnen.
“Fuglelivet er vanvittigt herovre.”   

›
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Vil du være med?
Hos foreningen Danes Worldwide arbejder vi 

for dine rettigheder som udlandsdansker.
danes.dk/bliv-medlem

Danes 
Worldwide

Vi gør det lettere for    
dig at bo og arbejde 

i udlandet
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Danmarks største krydsordportal 
har to app’er, hvor du (gratis) 

kan kaste dig over flere danske 
kryds’er.

Søg efter krydsordet.dk i 
Appstore og Google Play.

Danmarks største 
krydsordportal har to app’er, 

hvor du (gratis) kan kaste dig 
over flere danske kryds’er.

Søg efter krydsordet.dk i 
Appstore og Google Play.
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GLOBAL LEARNING
Ranum Efterskole College er en bilingual boglig efterskole 
med niveaudelt undervisning i alle fag. Alle elever har deres 
eget skema tilpasset netop dem, deres interesser og behov. 
Vi har stor erfaring med dansk-internationale elever. Vores 
Global Learning program er specielt tilrettelagt for elever, 
som ønsker et boost i dansk og danske fag, mens de 
fastholder den internationale dimension og internationale fag.

Vi tilbyder folkeskolens 9. og 10. klassetrin, samt to 
engelsksprogede internationale forløb. To IGCSE-forløb; 
et 2-årigt 9. + 10. årgangs forløb som kombinerer 8 IGCSE 
fag med alle fagene på folkeskolens 9. årgang og et 1-årigt 
10. årgangs IGCSE forløb som kombinerer 5 IGCSE fag 
med dansk, matematik og engelsk. 

PROFILFAG UD OVER ALLE GR ÆNSER 
Alle elever kan vælge mellem mere end 50 forskellige 
profil-, kultur- og valgfag. I disse fag mødes elever med 

samme interesser og der dannes stærke fællesskaber 
på tværs af hele skolen. Nye profilfag opstår i et samarbejde 
mellem elever og lærere - kun fantasien sætter grænsen. 

ET ÅR MED UDSIGT TIL HELE VERDEN 
Vi har et stærkt internationalt fokus, og vi tror på, at 
mødet med andre kulturer styrker den personlige udvikling. 
Derfor rejser vi tre gange ud i verden, samt inviterer 
internationale elever og lærere til Ranum.

BUSSERVICE - GØR DANMARK MINDRE 
Vi er hele Danmarks og hele verdens efterskole. 
Derfor har vi i forbindelse med ferier og forlængede 
weekender direkte busforbindelser til tog-stationer, 
Aalborg Lufthavn, Viborg, Herning, Vejle og Padborg.

Læs mere www.ranumefterskole.dk
eller find os på Facebook.com/ranumefterskole

Ranum Efterskole College

samarbejder med følgende

organisationer
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