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SKATTEPLIGT VED OPHOLD
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Overblik over sagen om en foreslået
markant ændret beskatning for
danskere i udlandet, der holder ferie i
Danmark i eget sommerhus

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

Viborg Katedralskoles imponerende nyklassicistiske bygning fra
1926, tegnet af Hack Kampmann, skaber en helt særlig atmosfære 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 Programme’ (International Baccalaureate) lægger vægt på et højt fagligt
niveau. For unge, der påtænker at studere eller arbejde i udlandet, er en IB-eksamen ved Viborg Katedralskole et godt udgangspunkt. Som IB-studerende bliver man en del af skolens og kollegiets 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 fastboende lærere med familier. Det giver et stærkt fællesskab og
nogle anderledes lærerige år.

DET BEDSTE FUNDAMENT FOR UDDANNELSE

Læs mere om IB, KoLLegIet, IdrætsgymnasIet og dIne mange muLIgheder på vIBorgKatedraLsKoLe.dK
Kontakt IB coordinator Mads Fedder Henriksen på (+45) 8662 0655 eller (+45) 2396 0386.
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DANMARKS INTERNATIONALE
MEDBORGERE I NYT FOKUS
Kære medlem af Danes Worldwide
Danes Worldwide har i de seneste måneder i samarbejde med Udenrigsministeriet og erhvervsorganisationen Copenhagen Capacity arbejdet hårdt på
et projekt, der har som ambition at markant styrke
de synergier, der findes mellem Danmark og danskere i udlandet.
En task force under ledelse af professor Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg Group og Carlsbergfondet, skal identificere
og konkretisere potentialerne på følgende tre områder: Branding og promovering, talenttiltrækning
samt adgang til viden og netværk.
I Danes Worldwide er vi ikke et sekund i tvivl
om, at mange af jer sidder med uvurderlig viden,
erfaring og stærke netværk, som kan være til stor
gavn for det danske samfund. Dette har været vores
indgangsvinkel til arbejdet i arbejdsgruppen.
Men vi har også gjort opmærksom på, at der i de
senere år er kommet mange lovmæssige tiltag fra
Folketinget, der blandt andet gør det svært at være
global dansker med en international familie. Når
jeg møder jer til arrangementer ude i verden, hører
jeg jeres bekymringer om, hvorvidt I kan komme
hjem til Danmark med jeres udenlandske ægtefælle
og familiens børn, hvorvidt børnene kan bevare deres danske statsborgerskab eller læse på en videregående uddannelse i Danmark, og hvorvidt folkepension eller dagpengemuligheder bliver reduceret/
mistet – alt sammen som følge af ophold i udlandet.

Jeg mærker med andre ord en ængstelse over fremtiden og en frustration over at blive straffet for at
være rejst til udlandet – hvilket skiftende regeringer
i mange år netop har opfordret danskerne til.

Derfor har Danes Worldwide understreget vigtigheden af, at rettigheder og pligter følges ad. Konkret vil det sige, at Folketinget godt kan regne med,
at danskere i udlandet er meget stolte af deres
hjemland og gerne vil hjælpe med at promovere
dette. Men Danmark må også sørge for en rimelig
lovramme, så vores medborgere i udlandet ikke
straffes.
Berlingske bragte den 5. september et indlæg fra
Danes Worldwide, hvis slutning jeg tillader mig at
gentage, da budskabet egentlig er helt simpelt:
”Lad være med at skabe alle disse barrierer for
danskere i udlandet. Gør det i stedet lettere for
vores egne statsborgere at vende hjem og inddrag
dem mere effektivt i vores fælles udfordring med at
bevare og styrke vores dejlige lands fortsatte dynamik. Herhjemme og globalt.”
Og så til noget helt andet, nemlig Danes Worldwides danskundervisning: Vi er meget tæt på at
blive omfattet af ligningslovens § 8A om skattefradragsberettigede gaver – og dog: Vi mangler stadig
en række donationer à minimum 200 kr. senest den
30. september (se side 27, red.). Tak til dem, der allerede har doneret et beløb til os! Gaverne vil blive
brugt til at uddele legater til Danes Worldwides online danskundervisning og Sommerskolen.

Anne Marie Dalgaard
Generalsekretær
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FAGLIGHED &

LIVSDUELIGHED
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
gymnasieforløb fra 8. klasse til 3. g:
GLOBAL, BIOTEK og DIGITAL.
Nærvær, tillid og omsorg er nøgleord for vores
kostskole. Her bliver eleverne set og møder
voksne, de kan få tryghed hos.

2017
Årets Gymnasielærer,
Novo Nordisk Fonden
Vinder af 1., 2. og 4. præmie,
Unge Forskere Senior
2. plads i talentkonkurrencen CASTIC,
Hongkong
2016
Certificeret Science og Talentskole
Årets underviser, Unge Forskere
Guldvinder, iGem ved MIT i Boston

Læs mere på www.bagkost.dk

Bagsværd Kostskole & Gymnasium
Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd / +45 44980065 / bagkost.dk

DIREKTØREN FOR
AARHUS HAVN SAVNER
LIVET I ITALIEN
Jakob Flyvbjerg Christensen har dagligt
udsigt til containerskibe fra hele verden og
er i kontakt med kunder fra mange lande.
Tidligere udstationeringer til Italien, Sverige
og Holland har givet international erfaring og
skærpet havnedirektørens blik for fordelene
ved livet i Danmark. Alligevel savner han hver
dag livet i den lille italienske by, hvor han og
familien boede i fire år.
TEKST: MALENE FENGER-GRØNDAHL
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Aarhus Havn forventes om få år at blive verdens største transport-hub til Nordatlanten og det arktiske
område: ”Det får enorm betydning for os, og er en opgave, vi virkelig skal vise os værdige til at løse, for
det er jo noget nær livsnødvendigt, at det fungerer,” siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.
Foto: Poul Madsen

”O

g så var det i Italien, at jeg kom til at lære glæden
ved et enkelt, men virkelig godt måltid lavet med
gode råvarer. Det er i hvert fald en konkret ting,
jeg tog med mig hjem og stadig har glæde af,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen og nævner kogebogen Sølvskeen – den mest
solgte kogebog i Italien gennem adskillige årtier. Den laver han
gerne mad efter i familiens hus i Randers, som han deler med
hustruen Charlotte og parrets to døtre på 7 og 10 år. Det er dog
mest i weekenden, der bliver tid til at lave de mere tidskrævende
simreretter, for hverdagen i Danmark for to fuldtidsarbejdende
forældre med børn i skolealderen og diverse fritidsaktiviteter er
svær at kombinere med den mere afslappede italienske livsform,
hvor det sociale liv leves spontant med vennerne efter arbejdstid.

DANSKERES MANGE FORVENTNINGER

”Jeg er stadig lidt undrende over for, hvad det egentlig er, der gør
det så svært at overføre den afslappede livsform fra Italien til hverdagen i Danmark. Min hustru og jeg har talt meget om det, men
vi kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er. Et eller andet gør,
at folk bare generelt har mere travlt og er mere ophængte i deres
hverdag – både på arbejdet og i fritiden. Det har nok at gøre
med alle de forventninger, vi stiller til os selv og hinanden
om at præstere på mange fronter, og måske hænger det for
os også sammen med, at vi igen er hjemme, hvor der er
familie og venner, samtidig med at vi gerne vil have et aktivt
socialt og kulturelt liv. Jeg må bare konstatere, at følelsen
af at hænge i en klokkestreng er en del af vores hverdag i
Danmark. Og så er vi altså ikke helt så gode til det med at
nyde livet med god mad og vin, som man er sydpå, og det
gælder ikke kun italienerne, men også hollænderne, hvilket
overraskede mig en del,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen
med henvisning til, at han umiddelbart før ansættelsen
som havnedirektør boede i Haag med sin familie i tre år.
”HOLLAND TOG OS MED STORM”

”I Haag fik jeg en stilling som Global Client Director i A.P.
Møllers hovedkvarter for containerhåndtering, hvor jeg havde det globale kommercielle ansvar for to store kunder, den
ene italiensk drevet fra Genève, den anden fransk med hovedsæde i Marseille. Kontoret havde ansatte fra 28 nationaliteter,
og samtidig er Haag en superinternational by. Så mens opholdet i Italien var meget præget af det lokale italienske, blev opholdet i Haag virkelig en oplevelse af et internationalt miljø.”
Imidlertid var hans hustru – trods parrets gode år i Italien –
ikke umiddelbart indstillet på at rykke ud igen, da Jakob Flyv-
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bjerg Christensen præsenterede ideen om at flytte til Haag. I
mellemtiden havde familien boet i København, mens han arbejdede i Helsingborg, og de var herefter flyttet til Randers.
”Det var ret dårlig timing, for det var lige før fødslen af vores anden datter. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg fik min hustru overtalt, men hun sagde ja, og så flyttede vi, da vores
yngste datter var 14 dage gammel,” siger han med et smil.
Det første år gik Charlotte hjemme med den yngste datter,
mens den ældste begyndte i en amerikansk skole, hvor der
stort set ikke var to børn af samme nationalitet. På den skole
fik Charlotte ansættelse som skolesundhedsplejerske. Dette
gjorde det muligt for hende at bruge sine kompetencer fuldt ud.
Også på andre måder blev opholdet i Haag en god tid for familien Flyvbjerg Christensen.
”Holland tog os med storm. Vi havde ikke de store forventninger, og så landede vi midt i det her ekstremt internationale miljø,
hvor mange andre expats også var interesseret i at få et socialt netværk. Men jeg skal også huske at give hollænderne den credit, at
de er meget udadvendte og gode til at wine og dine, meget mere
end vi er herhjemme. Og så er Holland jo om nogen en handelsnation – de har jo stort set ikke et produkt ud over Heineken,
de for alvor kan tjene penge på. Resten er handel. Så det handler igen om at bygge relationer, og det er de virkelig gode til.”
NORDATLANTEN OG ARKTIS VENTER OVER HORISONTEN

Han læner sig lidt tilbage i sin stol og kigger ud af vinduerne fra
kontoret i Aarhus Havns hovedbygning helt ude på den østlige kant af havnearealet – kigger ud på lastbiler, der transporterer containere til den nærliggende containerterminal og ud til
containerskibe, sejlskibe og langt væk også Molslinjens færger.
”Hele havnens areal fylder lige så meget som byen inden for
ringgaden. Det er en ret stor del af Aarhus, selv om mange nok
ikke tænker så meget over det, og vi har også ganske stor betydning for byen,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen og tilføjer, at
der i tilknytning til havnen er omkring 10.000 arbejdspladser.
At han sidder her som havnedirektør virker naturligt. Han arbejdede fra 2007 til 2010 som administrerende direktør hos APM
Terminals Cargo Service A/S, operatøren for containerterminaler på havnen, og bag sig har han de flerårige udstationeringer for A.P. Møller Mærsk i Italien, Sverige og Holland. Han har
specifik viden om container- og godstransport og logistik i vid
forstand, og han har et internationalt udsyn og erfaring med at
forhandle og samarbejde med mennesker i internationale og nationale sammenhænge, i mange kulturer og på adskillige sprog.
Jakob Flyvbjerg Christensen havde da også inden stillingen som havnedirektør blev ledig i 2014, flere gange nævnt –

2018
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Opholdet i Haag blev en kæmpe oplevelse for Jakob Flyvbjerg Christensen og hustruen Charlotte og
deres to døtre. De satte stor pris på den internationale stemning i Haag, men også på den hollandske
kultur. Så selvfølgelig deltog de i traditionen med at få taget billeder i tulipanmarkerne om foråret.
Foto: Privat

halvt i sjov, halvt i alvor – at han godt kunne drømme om en
dag at bestride jobbet her. Da den daværende havnedirektør
i slutningen af 2013 meddelte sin afgang, var det naturligt for
Jakob Flyvbjerg Christensen at søge stillingen. Hans hustru
var dog ikke ligefrem begejstret. ”Hun var så vild med at være
i Haag, at hun faktisk ikke havde lyst til at flytte hjem igen.
Men vi blev enige om, at der også var gode ting ved at komme tilbage til Danmark og få familie og venner lidt tættere på.
Så vi besluttede at rykke hjem, og det har vi ikke fortrudt.”
Netop den internationale ekspansion er i stort omfang lykkedes, siden Jakob Flyvbjerg Christensen satte sig i direktørstolen
i januar 2014. Ikke alene er containeraktiviteten øget; Aarhus
Havn indgik også i maj 2017 en aftale med Royal Arctic Line
om, at handel til og fra Grønland fremover skal foregå via Aarhus Havn i stedet for Aalborg. Det betyder, at Aarhus – fra senest 2022, hvor aftalen skal træde i kraft – bliver verdens største transport-hub til Nordatlanten og det arktiske område.
”Det får enorm betydning for os, og det er en opgave, vi virkelig
skal vise os værdige til at løse, for det er jo noget nær livsnødvendigt, at det fungerer. Vi kan tale nok så meget om, at vi kan
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kommunikere med hele verden via internettet og ikke behøver
at flytte os fra sofaen for at være i kontakt med mennesker på
den anden side af Jorden. Men nogle ting kræver altså stadig,
at der flyttes varer i den fysiske verden. Tænk bare på, når en
mor på Grønland skal sende rensdyrkød til jul til sin søn, der
bor i Danmark, og han skal sende julegaver til familien den anden vej. Så betyder det virkelig noget, om alt når frem til tiden.”
Da aftalen med Royal Arctic Line var en realitet, hængte han et kort over Grønland op på væggen i sit kontor.
”Jeg har været i Grønland nogle få gange, men jeg er stadig ved at
læse mig ind på grønlandsk geografi og kultur. Der er meget at lære.”
KONSENSUS-SVENSKERE OG HANDELS-HOLLÆNDERE

Hans ophold i udlandet har givet ham en fornemmelse for forskellige kulturer, som han bruger både bevidst og ubevidst i sit nuværende job. ”I forretningsmæssige sammenhænge er det godt at
vide, hvordan folk fra forskellige kulturer reagerer. Man skal vide,
hvad der fylder rummet. Italienerne er fx relations- og følelsesmennesker og hierarkiske og temperamentsfulde – selv i kølige
forhandlingslokaler. Hollænderne er fantastisk dygtige handels-

2018

folk og meget ligefremme og kontante i deres facon. Svenskere er
mere konsensussøgende og processtyrede,” siger han og tilføjer:
”Vi har nok en tendens til i Danmark at rynke lidt på næsen
af det og mene, at det er bedre, når vi som danskere er mere
resultatorienterede. Men jeg mener, at vi kan lære meget af
svenskerne, hvad det angår. Jeg tror, at svenskernes tilgang afspejler, at de er en industrination, hvor vi Danmark mere er en
købmandsnation. Når man arbejder med store industrielle udviklingsprocesser, dur det ikke at zigzagge sig frem, mens man
prøver tingene af i praksis uden at have lagt en gennemtænkt
strategi baseret på grundige analyser. Når den første Volvo ruller
af båndet og ud i verden, dur det ikke, at den kun har tre hjul
og ikke noget rat. Det kan man mærke i den svenske tilgang, og
den er meget relevant i forhold til Aarhus Havn, hvor vi tænker 40 år frem i vores udviklingsplaner, og hvor havneanlæggene gerne skal kunne holde 100 år eller mere. Så kan det godt
betale sig at være i dialogen i lang tid, før man beslutter noget.”

de samtidig havde svært ved at forstå, at vi kunne leve med så
højt et skattetryk. Så jo, der er bestemt ting i Danmark, jeg er
blevet mere bevidst om at sætte pris på, efter at vi har været ude.”
Han tilføjer, at hans hustru efter udstationeringen i Haag vendte
tilbage til det job som sundhedsplejerske i Randers, hun havde
haft orlov fra.
”Der er nok ikke mange steder i verden, det kan lade sig gøre.”
Ikke desto mindre savner både han og hustruen dagligt livet i
Italien. Selv om Jakob Flyvbjerg Christensen er glad for sit arbejde som havnedirektør, forestiller han sig ikke at blive pensioneret i stillingen. ”Hvis muligheden for at rejse ud melder sig på
et tidspunkt, hvor det vil være godt for hele familien, rejser jeg
gerne ud igen. Og meget gerne til Italien.”

DANSK VELFÆRD OG ITALIENSKE DRØMME

Efter sine udstationeringer falder det Jakob Flyvbjerg Christensen let at forhandle med mennesker fra mange forskellige kulturer, og det virker oplagt, at han helt fra barndommen
har drømt om en international karriere. Men sådan er det ikke.
”Mine forældre er lærer og pædagog og har altid boet i Randers,
hvor jeg er født og opvokset. Der bor min bror også stadig. Og
jeg husker ikke noget fra min barndom, der pegede i retning af,
at jeg skulle rejse ud. Det var snarere tilfældigt. Jeg søgte ind på
civiløkonomi-studiet, fordi det rimede godt på det, jeg var god
til. Jeg overvejede at blive revisor. Men så kom en af mine venner med en avisannonce for elevuddannelsen hos A.P. Møller
og spurgte, om det ikke var noget for mig. Så søgte jeg ind, og
derfra faldt det helt naturligt, at jeg søgte ud, fordi jeg kom til at
arbejde i den del af virksomheden, der arbejdede med transport
mellem Skandinavien og Italien. Alting var meget internationalt
orienteret, og de ansatte havde stort set alle arbejdet i udlandet.”
Hans indtryk er i dag, at mange danske virksomheder er ret
gode til at orientere sig internationalt, og han ser for sig, at hans
døtre naturligt vil søge mod et globaliseret arbejdsmarked.
”Som far kan man godt blive lidt skizofren. For på den ene
side under jeg mine døtre lige så fantastiske oplevelser, som
jeg har haft med at arbejde ude, og samtidig vil jeg jo egentlig
gerne have, at de bliver boende tæt på,” siger han med et grin.
Han tilføjer, at mens den ældste datter lige skulle vænne sig til
at gå på en amerikansk skole i Haag, gled den yngste uden vanskeligheder ind i vuggestuen som 1-årig, og efter hjemkomsten
til Danmark er begge døtre uden problemer begyndt på en lilleskole i Randers. ”I det hele taget er meget i Danmark jo nemt
og velfungerende sammenlignet med fx i Italien, hvor bureaukratiet virkelig kan være massivt. Da vi boede i Haag og mødte
mange amerikanske expats, var de jo også helt overvældede over
at høre om vores gratis biblioteker og sundhedsvæsen, selv om
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masser af socialt liv og god stemning
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Parret bor nær de smukke omgivelser ved Plaza
España, men glæder sig til at flytte ud af byens larm.
Foto: Daniel Brøns

IT-IVÆRKSÆTTER
FANDT LYKKEN
I BARCELONA
Drømmen om at starte egen virksomhed og bo i et andet land førte i
2002 danske David Givoni til Barcelona. I dag er byen hans hjemby.
TEKST: DANIEL BRØNS, FREELANCEJOURNALIST
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-årige David Givoni er et godt eksempel på en globaliseret dansker. Han bor i en lejlighed nær den
kendte Plaza España midt i Barcelonas travle byliv
sammen med kæresten Carine og hendes to børn. Hun er tilflytter fra Cameroon, og de to venter barn. For IT-udvikleren
med egen virksomhed er det ren lykke. Ligesom så mange andre danskere har David været igennem et par forliste forhold, inden han fandt den helt rigtige livsledsager – uden for Danmark.
”Det lyder som en floskel, at kommunikation betyder alt for et
forhold, men faktisk er det jo lidt paradoksalt, at man skal finde
en kvinde fra Afrika i Barcelona – inden man finder det menneske, som man passer bedst sammen med”, siger han. David er faldet godt til i rollen som stedfar til Carines to børn. Deres far bor i
Cameroon, så der er god mulighed for at være far på fuld tid – på
godt og ondt.
LIVET SOM BØRNEFAMILIE I BARCELONA

David Givoni fortæller: Det kan godt være relativt hårdt at være
børnefamilie i Barcelona, hvor man er på arbejde fra klokken 9
til klokken 19, og hvor børnene er i institution fra klokken 9 til
17. Men man indstiller sig på den livsrytme, og så har jeg jo en
vis fleksibilitet i kraft af, at jeg jo selv bestemmer min arbejdstid.”
Om kort tidfårparretdogdenfordel,atCarineskalværehjemmepå
barselifiremåneder.Herefterskaldepåjagteftereninstitutionsplads.
”Der er ikke tilstrækkeligt med offentlige daginstitutioner i Barcelona, og de er relativt dyre, men vi regner med, at det nok skal lykkes”,
siger David, der måske også kan få hjælp fra sin bror. Broren Jakob
valgte at følge efter David til Barcelona. Jakob, der også arbejder med
IT, mødte sin spanske hustru, som han har to børn sammen med.
”Det er super godt, fordi man så har et menneske i byen
med samme fag og samme kulturbaggrund, der kan
være med til at diskutere de særlige ting, der er anderledes end i Danmark”, siger David og fortæller, at man som
dansker fx skal vænne sig til det spanske skolesystem:
”Skolerne er bestemt ikke dårlige, og de er gratis som i Danmark.
Men man skal lige vænne sig til, at børnene starter i skole som
3-årige, så det er en helt anden barndom, de løber ind i. Der er
også noget mere disciplin og lidt firkantede rammer i de spanske skoler, hvor børnene typisk går fra klokken 9 til 17”, fortæller David tilføjer, at hans bror derfor har valgt at sætte sine børn i
en privat skole, hvor hele skoledagen tager udgangspunkt i, hvad
der interesserer det enkelte barn. Det er en meget særpræget tilgang i Spanien, men skolen er meget søgt blandt udlændinge.
David er dog godt tilfreds med den offentlige skole, ligesom han har positive erfaringer med andre dele af det spanske velfærdssystem. Lige nu har han hårdt brug for hjælp
fra sundhedsvæsenet, idet han i et tidligere ægteskab fik
en søn, Samuel, med en sjælden genetisk udviklingsfejl.
”Jeg tror ikke, at danske sygehuse har mere ekspertise eller støtter bedre op end hernede. Vi har meget hurtigt mødt en kvalificeret indsats fra sygehuse og speciallæger, der fandt diagnosen,
og som følger op med behandling og udvikler særlige tilbud til
ham”, fortæller David om sønnens gratis behandling på sygehu-
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David og Carine nyder samværet i deres nye hjemby Barcelona, hvor de dog
godt kunne ønske sig lidt mere plads til børnene. Næste skridt er et hus uden
for byen. Foto: Daniel Brøns

set. David og Carine kommer på besøg flere gange om måneden, og Samuel er hjemme hos sin far cirka hver anden weekend.
BØRNEBIDRAG OG SKATTEVÆSEN

Samværet kan dog komme til at ændre sig, idet David er midt i en
sag om forældremyndigheden.
”Ligesom i Danmark er det en meget nervepirrende affære, så man
er nødt til at få juridisk bistand. Jeg er eksempelvis blevet frarådet
at være alene med Samuels mor, fordi retspraksis er sådan, at man
altid stoler på kvinden, hvis hun siger, at hun er blevet udsat for chikane fra mandens side.”
Det er derfor typisk en anklage, som nogle kvinder vælger at
fremføre for at vinde sagen i retten, ifølge David, der oplever det
juridiske system i Spanien som langtrukkent og uoverskueligt. Det
er umuligt at forudsige, hvad han skal betale i børnebidrag, hvis
moderen vinder sagen.
Som virksomhedsejer har han på andre måder oplevet, at rets-
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David er så heldig at have sin bror Jakob i
nærheden. De mødes ofte privat. Foto: Daniel Brøns

praksis er anderledes end i Danmark. I Danmark har vi i flere
år kunnet ærgre os over svindlere, der trækker momspenge op
af statskassen ved at forfalske bilag og lignende. Den type svindel ville aldrig kunne lade sig gøre i Spanien, fortæller David:
”Man har slet ikke den samme tillid til virksomhederne hernede.
Jeg havde på et tidspunkt moms til gode, men min revisor frarådede at forsøge at få pengene, fordi skattevæsenet ikke ville give dem
fra sig uden en middelsvær retssag. Det undrer mig lidt, at man ikke
har den samme skrappe tilgang i Danmark, for det kunne da redde nogle milliarder til statskassen,” siger IT-udvikleren, der dog
også ser masser af fordele ved at være virksomhedsejer i byen.
Det meste af sin tid i Barcelona har han været iværksætter med
virksomheden Lumin Creative, der udbyder et system, som hjælper virksomheder og organisationer til at dele viden og yde support. Det har kostet mere end ti år at udvikle systemet. Det har
ikke kastet andet end en almindelig løn af til David selv. Men
der er vækst, så i de kommende år håber han at høste frugterne
af arbejdet. Selskabet har i dag fire ansatte, herunder tre udviklere og en sælger i USA, som ifølge David fungerer fantastisk:
”I USA har vi et stort marked for aftagere, og i Barcelona er der
adgang til masser af kvalificeret og fleksibel arbejdskraft, fordi
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mange unge mennesker søger mod byen.”
En anden fordel er, at han kun betaler 30 % i skat af de penge,
han trækker ud af sin virksomhed. Derudover følger selskabsskatten, der er på 25 %. Dog er lønniveauet en del lavere end i
Danmark. En typisk løn for en erfaren computerprogrammør
ligger på cirka 23.000 kr. om måneden.
GODE VENNER, MEGEN KORRUPTION

I dag er Barcelona på alle måder blevet nutidens og fremtidens hjem for David, der holder af at bo i byen, som
han oplever helt anderledes end de danske turister. David kommer kun sjældent på stranden, og seværdighederne ser han kun, når familien kommer på besøg.
”På mange måder er det ikke en vildt familievenlig by. Jeg oplever, at der i de danske byer er flere åbne pladser og legepladser
end her, og man kunne også savne nogle cykelstier. Jeg tænker
også, at foreningslivet blomstrer mere i Danmark, hvor der er
mere fritid, og hvor forældre måske lidt oftere end her engagerer sig i klubberne. Men der er nu også masser af engagement
hernede, og jeg har fået mange gode venner, som er supersøde,
og som vi laver nogenlunde de samme ting med som i Danmark

2018

med udflugter, middage og fælles oplevelser.”
David taler flydende spansk og begår sig fint på catalansk. Når man
har slået rødder i Catalonien, bliver man også en lille smule catalansk, erkender han, uden dog at være voldsomt engageret i det
aktuelle store spørgsmål om frigørelse fra moderlandet Spanien.
”Jeg går ind for den form for selvstyre, som findes her, men jeg
er ikke sikker på, om jeg går ind for løsrivelse fra Spanien, hvis
det kun handler om egoistisk at undgå at betale til den fælles
kasse. Til gængæld ligger der et godt argument i det, hvis man
ikke vil acceptere den omfattende korruption, der findes blandt
politikere i Madrid.”
Han glæder sig, når der er fremskridt som fx i foråret, da den
tidligere regeringsleder Mariano Rajoy måtte gå af pga. korruptionsanklager.
FREMTIDEN I SPANIEN

Trods ulemperne er det klart planen at blive i Spanien til det
sidste. Med børn, kæreste, bror og virksomhed er der mere, der
binder her end i Danmark. ”Men det er ikke helt let, for jeg har
stadig størstedelen af familien og de gamle venner i Danmark.
Mange kommer dog heldigvis på besøg ind imellem, og jeg tager også til Danmark en eller to gange årligt.”
David kan godt forstå, så mange turister er særligt glade for
Barcelona: ”Her er god mad, masser af spændende kulturtilbud
og flinke mennesker fra hele verden. Og så kan man jo ikke klage
over klimaet. Heldigvis går der mange ret billige fly til Billund
og København herfra, så man behøver ikke at miste forbindelsen til Danmark.”
Han vil dog ikke anbefale alle at følge hans vej: ”Det kommer
an på, hvordan man er som menneske. Jeg er lidt af en eventyrer,
og jeg har virkelig fået oplevet meget ved at flytte herned, så jeg
ville ikke gøre det anderledes. Men man skal da vide, at det er
hårdt at tilpasse sig, at lønniveauet er lavere, og at det er dyrt at
bo her. Nu har jeg været så heldig at få min egen virksomhed, og
den er der gode rammer for her.”
David har allerede det næste mål på tegnebrættet:
”Vi flytter snart ud af byen ligesom Jakob. Børn i hele verden
har bedst af at have plads omkring sig, og det kan vi ikke få i
centrum. Det er faktisk en drøm, som jeg har haft i ti år nu, så
jeg glæder mig meget til at få den realiseret sammen med Carine
og vores børn.”

Et spændende tilbud til dig, der
ønsker at færdiggøre hele din
internationale grunduddannelse i
Danmark.
Cambridge IGCSE på SKALs + International Baccalaureate
(IB) eller studentereksamen med kollegieplads på et af de
kost-gymnasier vi samarbejder med.
DA NS K

CAMBRIDGE
MODE RS KO

Skatteprocent: 15-30 %
Husleje 3-værelses lejlighed: ca. 7.500 kr.
Vuggestue/børnehave per måned: ca. 2.250 kr.
Typisk akademikerløn per måned: ca. 23.000 kr.
Folkeskoler, gymnasier og sygehuse: gratis.
Videregående uddannelse: ca. 15.000 kr. per år.

SKALS EFTERSKOLE
Kærvej 11 · 8832 Skals · Danmark
Telefon +45 8669 5011
mail@skals-efterskole.dk
www.skals-efterskole.dk
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Vi glæder os til at udfordre dig!
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JYSK FOR
KØBENHAVNERE
For en københavner kan det være som at træde ind i en anden kultur,
når ægteskabet medfører en jysk familie
SPROGKLUMME: GITTE HOU OLSEN

F

ra Skagen til Padborg er Jylland
337 km lang, og det er rigeligt til,
at man ikke nødvendigvis forstår
hinanden mellem syd og nord. Jeg forstår
i hvert fald ikke dem, der bor midtvejs. Da
jeg som barn var med mine forældre på
besøg hos min mors veninde i Grindsted
ved Billund, løb jeg i pendulfart mellem
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børneværelset og stuen for at bede min
mor oversætte, hvad datteren sagde. Jeg
sad længe og kiggede undrende på hende,
da hun under kortspillet udbrød: ”A har en
sajser.” Det viste sig at betyde: Jeg har en
sekser. Fjernsynet kørte i baggrunden, og
jeg spurgte i min 11-årige naivitet, om hun
så til gengæld havde svært ved at forstå,
hvad værten i TV-Avisen sagde. Det havde
hun ikke.
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Det er ikke let at definere dialekter. Ikke
fordi vi ikke kender alle dialekterne, men
fordi mange faktorer er involveret. Mange
sprogforskere har valgt kriterier, der opdeler det danske sprog i 32 dialekter. I det
jyske skelner man ofte mellem vestjysk,
østjysk og sønderjysk, som hver især inddeles i mindre dialektområder. Min families ophav breder sig fra Randers til Ebeltoft
og taler derfor de østjyske dialekter. Her er

der masser af kildemateriale til underholdning for en sproginteresseret sjællænder.
BIRKES OG TRØFLER

Mad er godt, og kært barn har mange navne. Det, som man i København kalder en
durum(rulle), dvs. et friskbagt stykke fladt
brød rullet om kebabkød eller falafel med
salat og dressing, hedder rullekebab, når
det kommer ud af min ældste papdatters
mund.
Første gang min mand sagde, at han ville lave karbonader, tænkte jeg: Fint, det
har jeg aldrig fået. Da han serverede dem,
viste de sig at være krebinetter. Det var kun
ordet, der var nyt for mig. Entusiaster påstår hårdnakket, at der er forskel på de to,
men grundlæggende handler det om panerede ”bøffer” af hakket svinekød stegt
på panden.
Hos bageren kan der også opstå problemer. En tebirkes hedder i Jylland københavnerbirkes, og hvis en jyde beder om
trøfler i København, vil hun næppe blive
forstået. Her hedder det romkugler.
MANGLENDE STØD

Nu er det snart otte år siden, min jyske
indvandrerfamilie flyttede til København,
og selv om jeg stadig oftere siger ”det er irriterende” end ”det er træls” – som i bund
og grund betyder det samme – er det, som
om min families forkærlighed for træls er
ved at bryde igennem mit indgroede københavnske panser mod de eksotiske jyske udtryk.
Man kan ikke andet end at blive ven
med træls. Det er så dejligt bredt dækkende betydningsmæssigt og passer ind i et
utal af situationer. Alligevel tøver vi sjællændere med helt at lægge os på ryggen,
hvad angår det hyggelige jyske ord. Er det,
fordi vi er bange for, at træls er en slags trojansk hest, der indvarsler den totale jyske
overtagelse af vores sprog og kultur og vil
medføre en lavine af københavnerbirkes,
karbonader og karrysalat? Eller er det snarere det ukøbenhavnske manglende stød i
ordet, der er for fremmedartet? Jeg er tilbøjelig til at tro det sidste.

JEG HAR LAGT PÅ SENGEN

Ligge eller lægge? Et spørgsmål, der umiddelbart lader til at volde nærmest alle
danskere store problemer. Mange udtaler
begge ord som ”ligge”. Det fører til skriverier som: ”Det er selve ideen du bør ligge
mærke til” (fra en bog på Google Books,
der hedder Spiritualitet i hverdagen – men
spiritualitet behøver man måske ikke skrive korrekt?). Det er dog ingenting imod,
hvad min jyske familie kan finde på at sige.
”Jeg har lagt i sengen hele dagen.” Hvad
har du? Og de siger det alle sammen. Ret
konsekvent og i variationer som ”Bogen
lægger på bordet”, ”Hun lagde på gulvet”
osv. I den dialekt, de er vokset op med, er
det sprogligt set korrekt, men i rigsdansk
er det helt uacceptabelt.
Det må være noget af en opgave for en
dansklærer at skulle forklare forskellen på
ligge og lægge i Østjylland. Det er svært
nok for os andre, men når det ikke lyder
forkert i ens ører at sige jeg lagde på sengen
(mange undervisere i dansk anbefaler at
bruge datidsformen som test, fordi de fleste kan høre, at det lyder forkert i datid),
ja, så er man lige vidt.
Nogle anbefaler at teste med sidde og
sætte: Hvis det lyder rigtigt med sidde, skal
det være ligge, hvis det lyder rigtigt med
sætte, skal det være lægge. Prøv med følgende sætning: Jeg ( ) mig i sengen. Det
lyder rigtigt her med sætter, derfor skal det
være lægger. Men hvor mange husker på
det, når man ligger (ikke lægger) på sofaen og lægger (ikke ligger) en tekst på sin
snapchat?
PRÅLIÅHØRHÆR!

Min indvandrede jyske familie har bragt en
masse med sig sprogligt, men endnu mere
koncentreret er det, når vi er på besøg hos
svigerfamilien. Her flyver de fremmedartede ord og udtryk rundt om mig. De siger fx ”kunDer” i stedet for ”kunder”, og
de bruger udtryk som ”det’ feee,” når de er
meget glade, og udtaler æg med en meget
lang vokal uden stød og med et j til sidst i
stedet for et g (ææij). Hvis de er halvflade
eller dovne føler de sig dølle. Skoene gnaver ikke, de skaver. Hva’ klok’? er ikke bare
en kort version af ”hvad er klokken?” – det
kan også betyde ”hvornår?”
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Man ved, man taler med en jyde, hvis
hun refererer til indre by i København
som midtbyen, især hvis hun slutter af med
et ven, fx Skal jeg køre dig ind til midtbyen,
ven? Men hvis hun siger pråliåhørhær, så
betyder det ikke ”prøv lige at høre her”.
Det betyder: ”Hold nu kæft”.
Jeg er begyndt at bruge udtryk som ”at
gå til held” (gå godt), og jeg har lært, at ”de
hviie” refererer til det aarhusianske fodboldhold AGF. ”Knajt” betyder knægt, og
lille har alvorlig konkurrence fra bette. Og
så er der handle ind, som nogle drillende
staver ”Hanne Lind” for at gøre opmærksom på, at de godt ved – i modsætning til
de fleste – at det er et jysk dialektudtryk,
der ubemærket er flyttet ind i enhver københavners dagligsprog.

LIGGE ELLER LÆGGE?
Ligger bruges om en tilstand, noget statisk:
Telefonen ligger på bordet.
Telefonen lå på bordet.
Telefonen har ligget på bordet.
Lægger bruges om en handling, noget aktivt:
Jeg lægger telefonen på bordet.
Jeg lagde telefonen på bordet.
Jeg har lagt telefonen på bordet.

HANS/HENDES ELLER SIN?
Ingen jyde med respekt for sig selv ville tage
ordet sin i sin(!) mund, når man kan bruge hans
eller hendes. Godt nok er jeg københavner, men
jeg er vokset op hos to vestsjællandske tilflyttere,
så ”Han tog hans hat og gik hans vej” har aldrig
lydt forkert i mine ører. ”Han tog sin hat og gik
sin vej” – som er det korrekte på standarddansk
(hvis altså det er vedkommendes egen hat, det
drejer sig om) – lyder heller ikke forkert, men jeg
skal huske mig selv på det. Det er ikke blevet
nemmere med den jyske indflydelse.
Hovedreglen er, at når der refereres til subjektet
(grundleddet) i sætningen, skal man bruge sin. I
alle andre tilfælde bruges hans eller hendes:
Manden tog sin hat (mandens egen hat)
Manden tog hans hat (en anden mands hat)
Hvis du synes, du roder rundt i det, skal du ikke
fortvivle. Dansk Sprognævn understreger, at
der er store regionale forskelle og ”en udbredt
vaklen i sprogbrugen, som har været der
gennem meget lang tid” (sproget.dk).
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FORDOMME KLÆBER
FORTSAT TIL ORDET
”UDLANDSDANSKER”
TEKST: ANDREAS EBBESEN JENSEN,
FREELANCEJOURNALIST

D

a den danske nationalskjald
C.V. Jørgensen i 1980 skrev hittet ‘Costa del Sol’ langede han
ud efter de mange tusind danskere – primært pensionister – der havde bosat sig
på den spanske solkyst. Sangen, der i
2005-2006 blev optaget i Kulturministeriets kulturkanon, udstillede danskerne
i Costa del Sol som asociale landsforrædere, der havde vekslet deres pension til
en badebillet uden udløbsdato i skattely
i Spanien.
Så snart jeg så det hele gå ad helvede til, var
jeg pist væk over samtlige bjerge
og danderer den nu flittigt i dansker-koloni
med pensionen hjemmefra i reserve (...)
For øjeblikket har vi det herligt, her på Costa del Sol, i vort ny-nazisitiske og asociale
sammenhold.
Sådan lyder sangens sønderlemmende
kritik af udlandsdanskerne.

UDLANDSDANSKERE BIDRAGER
DANMARK

I dag bor omkring 10-15.000 danskere
permanent på den spanske solkyst. De
udgør kun en brøkdel af de anslåede op
mod 250.000 danskere, der bor fast i udlandet.
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Ifølge en undersøgelse foretaget i 2016
af organisationerne Danes Worldwide
og Copenhagen Capacity om den danske
diaspora er tre ud af fire udlandsdanskere
erhvervsaktive, mange i lederstillinger eller med egen virksomhed, og 31 % betaler endda fortsat skat i Danmark.
Alligevel hænger flere af fordommene fra
C.V. Jørgensens sang stadig ved danskere
bosat i udlandet. Det mener Anne Marie Dalgaard, generalsekretær hos Danes
Worldwide.
“C.V. Jørgensen gjorde danskere i udlandet en kæmpe bjørnetjeneste ved at skrive om ‘nynazistisk sammenhold’ og jeg
ved ikke hvad. Enten har C.V. Jørgensen
ikke undersøgt sagen, eller også har han
haft en total mangel på kendskab til og
viden om danskere i udlandet. Jeg har i
hvert fald aldrig mødt nogen, der passer
til den beskrivelse,” siger Anne Marie
Dalgaard og fortsætter:
“Begrebet udlandsdansker har i mange år
skabt associationer til fx skattely og skattegæld, men selvom der selvfølgelig altid
eksisterer nogle brodne kar, er de fleste
udlandsdanskere en gevinst for Danmark
– ikke en belastning. Det er klart mit indtryk, at folk, som bosætter sig udenlands,

Så snart jeg så det hele gå ad helvede til
Var jeg pist væk over samtlige bjerge
og danderer den nu flittigt i dansker-koloni
med pensionen hjemmefra i reserve
på Costa del Sol hvor solen den danser
en inciterende flamenco i min swimming-pool
har keep cool altid været mit motto
mit navn er Günther, men folk hernede kalder mig Otto.
For øjeblikket har vi det herligt
Her på Costa del Sol
I vort ny-nazisitiske og asociale sammenhold
Men den dag røde-russerne kommer
Og det gør de jo nok igen
Har jeg solgt min hacienda og købt en ny i Californien.

Kilde: C.V. Jørgensens sang Costa del Sol; Tidens Tern, 1980.
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“Ordet udlandsdansker er ikke født negativt, og det burde i
udgangspunktet være neutralt beskrivende,” siger Henrik
Lorentzen,redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraurselskab.

ofte er åbensindede og tolerante over for
andre nationaliteter. De bidrager til det
lokale samfund men er samtidig villige til
at give noget tilbage til det danske samfund,” siger hun.
ET VÆRDILADET ORD

Ordet udlandsdansker optrådte første
gang i de danske dagblade i årene 1914,
1916 og 1919. Dengang handlede artiklerne om, hvad Danmark forlangte af de i
Nordslesvig bosatte dansksindede tyskere, der var overgået fra dansk til tysk herredømme efter krigen i 1894.
Det var dog først i 1949, at ordet begyndte at optræde i en dansk ordbog. Dengang var ordet tilknyttet dansk-amerikanere, der kom hjem den 4. juli for at fejre
USA’s nationaldag under Rebildfesten.
Ordbogen fremhæver udlandsdansker fra
en artikel i Politiken i 1949, hvor der står:
“De mange udlandsdanskere, der ikke vil
undvære den forbindelse med det gamle
land, som de får gennem ugebladet.”
“Dengang var udlandsdansker mere neu-
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tralt beskrivende. Sådan er det ikke længere,” siger Henrik Lorentzen, redaktør i Det
Danske Sprog- og Litteraurselskab samt
ansat i Dansk Sprognævn i årene 20062016.
“Ordet udlandsdansker er ikke født negativt, og det burde i udgangspunktet være
neutralt beskrivende. Men i dag bliver ordet ofte brugt værdiladet, og for mange
mennesker maler det et billede af en småfed dansker i lænestol ved en swimmingpool på Costa del Sol, som drikker drinks
og ikke betaler skat. Og det er selvfølgelig
negativt.”
MEDIERNE PUSTER TIL ILDEN

At fordomme klæber sig til ordet udlandsdansker kan dog ikke alene tilskrives C.V.
Jørgensens landeplage. Medierne bærer
ifølge Henrik Lorentzen også et ansvar for
den negative klang, ordet har fået.
“Medierne har været med til at give ordet
udlandsdansker en negativ drejning. Men
det er sandsynligvis ikke en bevidst handling. Vi kan meget nemt ubevidst komme
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til at videreføre nogle holdninger ved at
bruge ord, som er værdiladede. Det gælder
et ord som ghetto, men også et begreb som
udenlandsdansker.”
I databasen Infomedia ses det, at 16 ud
af 36 artikler i de store dagblade med udlandsdansker i overskriften i årene 1978 til
1988 handler om skattesvindel.
Fordommene om udlandsdanskere som
solbrune skatteunddragere med hang til
flasken blev forstærket i det følgende årti,
da TV2 i 1997 sendte en dokumentarudsendelse om danskere bosat på Costa del
Sol. Som Berlingskes daværende kulturanmelder Henrik List skrev i sin anmeldelse
af udsendelsen:
“Herre Jemeni, hvor var den udsendelse dog forstemmende (...). Man får en
klaustrofobisk mareridtsfølelses-tanke om
at bo et sted, hvor alle de værste typer og
tendenser fra det danske samfund lever
isoleret med deres egen provinsialisme og
forbitrelse.”

ISÆR SKATTEGÆLD SKABER OVERSKRIFTER

Efter årtusindskiftet begyndte udlandsdansker at optræde mere jævnligt i medierne. Fra 2008 til 2018 optrådte ordet således i 199 overskrifter i artikler udgivet
af de store danske dagblade og nyhedsbureauer. I 54 af tilfældene omhandlede nyhederne skatteunddragelse og udlandsdanskernes millliardgæld – samlet
set – til SKAT. Mange af artiklerne er fra
efteråret 2017, hvor nye tal fra skatteministeriet viste, at flere end 100.000 danskere, der bor i udlandet, samlet skylder
over otte mia. kroner til den danske stat.
Det er selvfølgelig både relevant og vigtigt, at medierne beskæftiger sig med
danskere i skattely, men Anne Marie Dalgaard mener, at journalisterne desværre
giver et til tider unuanceret billede af udlandsdanskere som skruppelløse skatteunddragere.
“Når man kan læse, at udlandsdanskere
skylder otte milliarder i skatter og afgifter, så ser det alt sammen ud som om, det
handler om folk, der er flyttet for ikke at
betale skat. Man glemmer at sige, at folk,
der bor i Danmark, skylder et beløb, der
er væsentligt større – hvilket selvfølgelig er klart nok, da det er en langt større
gruppe af mennesker – og at beløbene
ofte omhandler parkeringsbøder eller
moms, der ikke er blevet betalt rettidigt.
Det er ikke nødvendigvis mennesker, der
decideret spekulerer i, hvordan man kan
blive en del af den her udbytteskattefidus,
der kørte i SKAT”, siger hun og understreger, at Danes Worldwide selvfølgelig
tager stor afstand fra skatteunddragelse.
Hos Danes Worldwide har man nærmest
valgt helt at lade være med at bruge ordet udlandsdansker netop af den årsag, at
det kan skabe negative associationer hos
modtagere. I en årrække brugte organisationen derfor udedansker. Men når Anne
Marie Dalgaard skal udtale sig til politikere eller medier om danskere bosat i udlandet, bruger hun i dag typisk betegnelsen medborgere i udlandet.
“På den måde får jeg med det samme understreget, at vi taler om en gruppe, som

er vores fætre, onkler, kusiner, tanter, naboer og så videre – altså ordentlige mennesker, der er helt ligesom du og jeg, og
som har gjort det, skiftende regeringer
har opfordret dem til: Nemlig at søge
ud, være nysgerrige og opsuge erfaringer
fra andre kulturer og samfund, som på et
tidspunkt kan bruges i Danmark – enten
ved at vende hjem igen eller ved at hjælpe
dansk erhvervsliv i udlandet.”
MERE TALETID I DAG

Christina Agger, indlandsredaktør hos

Jyllands-Posten, køber ikke den tanke, at
medierne bevidst skulle puste til fordommene om udlandsdanskere.
“I min optik er udlandsdansker et neutralt ord. Hvis artiklens emne relaterer
sig til personer af dansk nationalitet, der
er bosat i udlandet, vil vi ofte vælge ordet
udlandsdansker som et ord i rubrikken.
Simpelthen fordi det beskriver, hvilken
gruppe af personer, artiklen handler om.
Derfor bruger vi heller ikke ordet til at
fremhæve en selvstændig værdi,” skriver
hun i en mailkorrespondance.

“Udlandsdansker vil få en mere positiv klang i fremtiden, idet
digitaliseringen og i stigende grad også virtuelle arbejdspladser
vil træde ind i en sfære, der gør det muligt for mange flere af os at
arbejde og skabe værdi på lige så gode manerer udenlands som
derhjemme,” vurderer fremtidsforsker Louise Opprud Jakobsen.
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Heller ikke hos Kristeligt Dagblad mener
man, at udlandsdansker automatisk skaber negative associationer hos læseren.
Det hele afhænger af konteksten, siger
nyhedsredaktør Morten Rasmussen:
“Jeg tror ikke, at læserne har særlige negative eller positive associationer til ordet
udlandsdansker. De læser det i sammenhængen med resten af rubrikken. Handler artiklen eksempelvis om en missionær, der i årtier har boet i Afrika, vil de
formentlig se det som et positivt udtryk.
Handler det om en forretningsmand i
Schweiz, kan det tænkes, at de mere læser
det som et udtryk for skattetænkning.”
I modsætning til 1980’erne og 1990’erne,
da de sjældent kom til orde i store danske
dagblade, har udlandsdanskere i de seneste ti år fået mere taletid i medierne.
Fra 2014 til 2018 har dagblade som Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske
bragt adskillige debatindlæg fra danskere bosat i udlandet. Et af dem blev bragt
den 15. juli 2017 i Jyllands-Posten under
overskriften “Skub ikke udlandsdanskerne væk – få dem på banen for at styrke
den danske vækst”. Indlægget er skrevet
af en række udeboende direktører fra
Copenhagen Goodwill Ambassadors, der
i forbindelse med debat i medierne om
Danmarks daværende regler for familiesammenføring opfordrer de danske politikere til at rette op på det blakkede ry,
som udlandsdanskere efter deres mening
har fået:
“I stedet for konstant at blande udlandsdanskerne, flygtninge, migranter og indvandrere sammen i samme retorik og systemer, hvad så med at styrke relationen
til den danske diaspora?”
POSITIV KLANG I FREMTIDEN

I følge fremtidsforsker Louise Opprud
Jakobsen, der var analytiker gennem
mange år i Innovation Lab og nu rådgiver virksomheder i Dare Disrupt i nye
arbejdsmåder, vil relationen til danskere
med arbejde i udlandet utvivlsomt blive
stærkere i fremtiden – og fordommene
om danskere, der søger væk for at finde
skattely under varmere himmelstrøg, vil
med tiden også fordufte.
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“Udlandsdansker vil få en mere positiv
klang i fremtiden, idet digitaliseringen
og i stigende grad også virtuelle arbejdspladser vil træde ind i en sfære, der gør
det muligt for mange flere af os at arbejde og skabe værdi på lige så gode manerer
udenlands som derhjemme,” siger hun.
Flere og flere virksomheder er rundt omkring i verden begyndt at oprette såkaldte pilgrimssteder, der gør det muligt for
deres medarbejdere at trække teltpælene
op og arbejde i kreative fællesskaber med
borgere fra hele kloden.
Hidtil har vi været bundet fysisk til vores
arbejdsplads, men den øgede digitalisering og oprettelsen af virtuelle arbejdspladser vil på sigt fuldstændig forandre
vores arbejdsgange de kommende år –
herunder også, hvor vi befinder os, når
vi skal tjene til føden, forklarer Louise
Opprud Jakobsen.
“Vi bevæger os ind i en ny æra af parallelle virkeligheder, der gør faste arbejdspladser overflødige. En ny dansk start-up
virksomhed ved navn Labster har for eksempel specialiseret sig i at lave Virtual
Reality-kopier af laboratorier fra Harvard
og Berkeley, så der kan undervises i dem
fra hele verden. Så selv arbejdspladser,
som førhen krævede, at man var fysisk
til stede i dem, vil i fremtiden blive digitaliseret, så det bliver muligt at bestride
en post, der førhen har krævet medarbejderens fysiske tilstedeværelse”, forklarer
hun og afslutter:
“Vi skal i højere grad begynde at forholde os til, at mange mennesker vil arbejde
og bo på helt nye og kreative måder, og
at landegrænser i det hele taget vil blive
meget mere flydende. Og når det sker, vil
de fordomme, som i dag ofte klæber sig til
begrebet udlandsdansker også udviskes.”
Hvorvidt de indgroede fordomme om
danskere i udlandet vil fordufte helt i
fremtiden, kan man kun gisne om. Spørger man Anne Marie Dalgaard bør vi dog
allerede i dag blive bedre til at sætte større
pris på de danskere, der tager skridtet og
prøver lykken i udlandet.
“Danskere i udlandet er ofte glimrende
ambassadører for Danmark, der promoverer vores grønne energi, gode mad og
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MEDIERNES DÆKNING AF
”UDLANDSDANSKER”
Vi søgte på ordet udlandsdansker i
artikeloverskrifter fra danske dagblade i
henholdsvis årene 1978-1988 og 2008-2018.
I førstnævnte periode optrådte ordet 36 gange,
og i 16 af tilfældene handlede artiklerne om
skattely, anholdelser af udlandsdanskere eller
anden økonomisk kriminalitet.
Eksempler på overskrifter:
“Er skattesvindel lovligt for udlandsdanskere?”
(Ekstra Bladet 10. februar 1982)
“Udlandsdanskere jages af skattevæsen”
(Politiken 11. januar 1983)
“Udlandsdansker bag storsvindel” (Ekstra
Bladet 15. februar 1984)
“Kendt udlandsdansker afhørt om kæmpelån”
(Ekstra Bladet 2. september 1986)
I perioden 2008-2018 optræder ordet i
alt 199 gange i artikeloverskrifter fra store
danske dagblade samt nyhedsbureauer.
I 54 af artiklerne er emnet skattegæld og
skatteunddragelse, og i 35 er emnet danskeres
problemer med at opnå familiesammenføring i
Danmark med en udenlandsk ægtefælle.
Eksempler på overskrifter:
“Danmark misser stort potentiale i
udlandsdanskere” (Berlingske 19. oktober 2016)
“Udlandsdanskere, der vender hjem, behandles
dårligere end migranter” (Ekstrabladet.dk 31.
august 2017)
“Udlandsdanskere skylder otte milliarder kroner
til Skat” (Ritzau 12. september 2017)
“Udlandsdansker på vej hjem: Vi har en kuffert
med internationale erfaringer, men intet dansk
sikkerhedsnet” (Politiken.dk 5. juli 2018)

smukke arkitektur. De vil ikke ringeagtes – og hvorfor skulle de også det? Det
er mennesker, der klarer sig godt, og som
Danmark skal være stolte over.”

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.

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 samarbejder 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 Incubatormiljø 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.

Adelers Allé 127 · 4540 Fårevejle · 59 65 31 83 · oe@oepost.dk · odsherredsefterskole.dk

To af efterkommerne: Nina Kampmann, barnebarn til arkitekt
Hans Jørgen Kampmann, der var med til at tegne Teherans
hovedbanegård. Til højre Pia Saxild, barnebarn til Jørgen Saxild,
der 1933-1938 stod i spidsen for byggeriet af jernbanen.
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DANSK TRIUMF I IRAN
FYLDER 80 ÅR
En af dansk erhvervslivs største triumfer, byggeriet af Den
Transiranske Jernbane, fyldte 80 år i august 2018. DANES bringer
her en reportage fra et nyligt afholdt historisk, festligt såvel som
perspektivrigt jubilæum langt fra Dannevang.
TEKST OG FOTO: MORTEN HANSTED,
FREELANCEJOURNALIST OG FORFATTER

A

llerede i flyet mod Teheran mødes de første familier.
Ingen kender hinanden, men de har én ting tilfælles.
Deres forfædre var i 1930’erne med til at bygge Den
Transiranske Jernbane – en af de største danske ingeniørbedrifter gennem tiderne. Nu er de alle på vej mod Iran for at se deres
forfædres værk. Den 27. august har banen 80 års jubilæum.
EN ORDRE AF MONUMENTAL DIMENSION

Flemming Nuri Møller er alderspræsident. Den ældre herre kanter sig op ad flyets midtergang for at se, om der er styr på familien. Den tidligere ingeniør fylder snart 90 og har taget forskud på
sin fødselsdag ved at invitere børn og børnebørn med til jubilæet.
Hans far Poul Møller var i sin tid ingeniør på byggeriet af bl.a. Teherans Hovedbanegård, og sønnen håber, at han under turen til
Iran kan finde nye oplysninger om den. Trods sin modne alder
leder han til daglig et stort arkiv med dokumenter fra Den Transiranske Jernbane. Arkivet befinder sig i kælderen under ingeniørfirmaet Cowis hovedsæde i Lyngby.
Længere oppe i flyet sidder et par håndfulde medlemmer af Saxild-familien. Også de skal se, hvad deres for længst afdøde forfader udrettede i Iran. Mange af dem har aldrig været i Iran, men
det har været et samtaleemne i familien i mange årtier. Jørgen
Saxild (der var Danes Worldwides formand i årene 1944-1968,
red.) spillede en helt central rolle under byggeriet. Han var leder
af det konsortium, der stod for byggeriet, og han havde i perioden
1933-1938 sit andet hjem i Teheran.
Kontrakten på byggeriet af den 1.500 km lange bane var helt
sensationel, da den blev indgået i 1933 mellem et ingeniørkon-
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sortium med det danske firma Kampsax i spidsen og de iranske
myndigheder. De danske ingeniører skulle stå for det overordnede opsyn, og ordren var så omfattende, at den regnes for at være
dansk erhvervslivs største enkeltordre før Anden Verdenskrig.
Med i konsortiet var også det danske ingeniørfirma Saabye & Lerche, og også herfra er der efterkommere, der har meldt sig til jubilæumsturen. De er ikke med på lørdagens dagsfly til Teheran,
men kommer med på en senere afgang.
AFLYST ERHVERVSFREMSTØD

Fem familier til 1930´ernes jernbanebyggere ankommer i løbet af
weekenden. Oprindeligt var det meningen, at jubilæet skulle danne ramme om et officielt erhvervsfremstød for danske virksomheder, men det lavede USA’s præsident Donald Trump om på. Med
meldingen i maj om, at USA trækker sig fra den atomaftale, hans
forgænger Obama var med til at indgå i 2015, er der ikke længere
grundlag for at trække erhvervsfolk til Iran. Amerikanernes kovending er nemlig også med til at presse europæiske virksomheder til
at holde sig fra Iran. I stedet har den danske ambassade i Teheran
og Saxildfonden – de to værter – inviteret danskere med historiske
bånd til Iran med til jubilæet. Der er dog et par repræsentanter for
erhvervslivet med til jubilæet. Det drejer sig om to dansk-iranere,
som styrer F.L. Smidth og Novo Nordisks afdelinger i Iran. Begge
forlod deres fædreland for flere årtier siden og slog sig ned i Danmark, men i dag er de tilbage – men nu i dansk erhvervslivs tjeneste.
”For familien er Den Transiranske Jernbane en del af vores familiehistorie,” forklarer Jacob Saxild, barnebarn til den Saxild, der i sin
tid ledede jernbanebyggeriet.
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Tidligt om morgenen mandag den 27. august er alle klar på Teherans hovedbanegård til den store jubilæumstur. Et særtog skal
fragte de i alt ca. 100 særligt indbudte gæster op mod Det Kaspiske Hav. Op mod det sted, hvor banen har et af de mest spændende forløb. Teheran H. har efter sigende visse referencer til Aarhus
H., som er tegnet med den danske arkitekt K.T. Seest i spidsen.
Men det er nu svært at se.
Seest-efterkommere er der ingen af ved jubilæet, men banegårdens arkitektur er nu alligevel repræsenteret. De to søskende Nina
og Thomas Kampmann er nemlig med. Deres bedstefar, arkitekten Hans Jørgen Kampmann, var også med til at slå streger dengang ved banegårdens projektering. Børnebørnene hørte ved en
tilfældighed om arrangementet få dage før jubilæet og nåede lige
at komme med.
Toget afgår allerede ved 7-tiden, og forinden skal der være tid
til en lille velkomstceremoni i banegårdens VIP-lokaler. Det sidste
medlem af Saxildfamilien, Jørgen Saxilds oldebarn Morten, dukker op lige før togafgangen. Han havde været til bryllup i Danmark
og har rejst hele natten for at nå frem. Han gik derfor glip af opvarmningen dagen forinden, hvor der fra iransk side var inviteret

til ”Train Night”. Det var en slags seminar, hvor forskellige talere –
primært fra Danmark – fortalte om banens historie. Belønningen
for at have bidraget var fornem: Iranerne havde fundet frem til en
af de oprindelige skinner fra banens åbning og skåret den op i små
stykker på en centimeters længde, som hver foredragsholder fik
med sig som et minde om 80 års jubilæet.
Nede på perronen er toget klar til afgang. På vognenes sider har
det iranske togselskab monteret bannere med danske og iranske
flag, og tekster på engelsk og farsi – iranernes sprog – fortæller, at
vi fejrer Den Transiranske Jernbanes 80 års fødselsdag. De danske
arrangører nikker tilfreds. Et af formålene med turen er netop at
gøre op med en fasttømret fordom hos almindelige iranere om,
at den legendariske jernbane er bygget af tyskere. Nej, den vil vi
selv have æren af. Den kan måske blive et godt strategisk kort til at
promovere Danmark i fremtiden.
PÅ UNESCOS VERDENSLISTE?

Da toget har forladt millionbyen Teherans sidste forstæder, kommer serveringspersonale forbi med kaffe og morgenbrød. Bagværket virker bekendt. Det er spandauere. Wienerbrødet kommer

Kort over den trans-iranske jernbanes linieføring mellem Abassabad og
Gaduk-tunnelen på nordlinien. Højdeforskellen mellem de to punkter er
600 meter. Ad landevejen er afstanden fra Abassabad til Gaduk kun 10 km,
men da et lokomotiv ikke kan klare samme stigning som et automobil, er
jernbanens længde ikke mindre end 25 km.
Kilde og illustration: Ingolf Boisen: Danmark og Iran gennem tiderne
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fra Teherans danske bageri, som blev grundlagt af ejeren Bettina
Panahizadis mor Anne-Lise Edslev for godt 50 år siden. Det er i
øvrigt også ”Danish Pastry”, der står bag de kokosmakroner, der
venter os til gallamiddagen om aftenen.
Toget ruller forbi plantager med granatæbler, og hyrder med
gedeflokke dukker op i ny og næ. Toget består af store åbne vogne, så det er nemt at hilse på de andre passagerer. Den danske
ambassade er medvært for arrangementet, og ambassadør Danny Annan bliver bestormet af nogle af togets iranske gæster – en
gruppe jernbanefolk, der håber, at ambassadøren kan hjælpe dem
med gode råd. Iranerne arbejder på at få Den Transiranske Jernbane på Unescos verdensarvsliste, og de er på jagt efter argumenter, der kan hjælpe dem. De spørgelystne passagerer bliver høfligt
gelejdet over til denne artikels forfatter, der har skrevet om jernbanen til bogen Danske eventyr i Iran og derfor forventes at kunne
komme med nogle bud.
Ude i førerrummet er der tæt pakket med folk. På sådan en jubilæumsdag er personalet fleksibelt, så de mange tilrejsende får
lov at komme ud i det ’forbudte’ område for at filme. Det hele er
lidt ’Anders And for voksne’-agtigt. På denne dag er det nemlig
tilladt at være barnlig. Der dukker ustandselig nye fotomuligheder op, for Den Transiranske Jernbane går over og gennem mange
hundrede broer og tunneller på sin vej gennem Iran. Blandt de faste gæster i førerrummet er Kierulff-barnebarnet Frederick. Hans
bedstefar Otto Kierulff var en del af det trekløver – Kampmann,
Saxild og Kierulff – der grundlagde Kampsax. Bedstefaderen var
både med til at styre de opgaver, der blev løst fra København og

deltog også i forhandlinger i Iran
Frederick har forud for turen anskaffet sig en lang selfie-stang,
som han hyppigt benytter. Vi passerer gennem den tre kilometer lange Gaduk-tunnel, og i togets højttalere kan man høre, at
1930’ernes jernbanebyggere ramte så godt, at tunnelborerne fra
hver ende af tunnelen mødte hinanden med en fejlmargen på blot
2,5 cm.
Efter tre timers togkørsel er vi fremme ved den del af banen,
der nok er blandt iranernes bedste kort i UNESCO-spørgsmålet.
Her har banen måttet lægges i tre etager for at kunne forcere det
vanskeligt tilgængelige bjergområde. Først kører man den ene vej,
så løber skinnerne ind i en krum tunnel, der ender ved sporet en
etage længere nede. Proceduren gentager sig endnu en gang, og
på den måde lykkes det at overholde de maksimumsgrænser for
hældninger, som jernbaner er underlagt. Tilsyneladende er der
ingen, der døjer med højdeskræk. Vinduerne mod dalsiden er tæt
pakket med folk.
Lidt efter passerer toget den berømte Veresk-bro, som er togets
endemål. Broen gaber over en drabelig slugt, og det gjorde den til
noget helt særligt, da den i sin tid blev bygget. I dag har broen ikonisk status i Iran. Den er lige så kendt i Iran, som Storebæltsbroen
er kendt i Danmark. Da toget standser ved den efterfølgende station, hvor der er arrangeret barbecue, stimler de forskellige familier sammen for at få billeder med Veresk-broen som baggrund.
Da toget er vendt tilbage til Teheran, er der uden for programmet et lille afskedsarrangement i VIP-rummene. Tilbuddet fra de
iranske jernbanemyndigheder skaber lidt nervøsitet, for halvde-

OPLEV DANSK KULTUR

TAG PÅ HØJSKOLE I DANMARK

Bliv bedre til dansk. Du følger undervisning i dansk grammatik, dansk udtale, skriftlig dansk. Men herudover vil 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.

WWW.ULDUM-HOJSKOLE.DK

ULDUM
U L D U MHØJSKOLE
H Ø J S KO L E

›

Fra galamiddagen i ambassadørens
residensbolig, der blev erhvervet af staten
i 1939 i forlængelse af jernbanebyggeriet.
Ambassadør Danny Annan holder tale.

len af selskabet skal videre til galamiddag om aftenen i ambassadørens fornemme residensbolig, og der var i forvejen ikke lang tid
til at klæde om.
VIN OG KAVIAR PÅ DANSK MATRIKEL

Ved galaen om aftenen dvæler Jørgen Saxilds barnebarn Torben
Klitgaard i sin tale ved, hvor mange gange han under ture til Iran
har måttet korrigere iranerne, når de har påstået, at banen er bygget af tyskere. Imens guffer gæsterne fornem iransk kaviar i sig. 30
gram til hver. En donation fra Saxilds Familiefond har æren for, at
ambassaden kan gå et niveau op i forhold til den ellers obligatoriske suppe. Selvom vi er i Iran, hvor alkohol jo er bandlyst, er der
vin i glassene. Den slags er tilladt, så længe man holder sig indenfor ambassadeområdet.
Frederick Kierulff slår på glasset, da vi når hovedretten. Han
fortæller om de smukke persiske tæpper, som hans oldefar Otto
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Kierulff hjembragte fra Iran – tæpper, der kom til at præge hjemmet resten af oldefaderens liv og nu er til glæde for efterkommerne. ( Jørgen Saxild var ligeledes primusmotor bag Danes Worldwide-bebyggelsen Fredensborghusene tegnet af arkitekt Jørn
Utzon, hvor interesserede efter aftale kan beskue et imponerende
cirka 4x8 meter persiske tæppe, som Shahen gav Saxild, som påskønnelse for hans arbejde, red.)
Ved midnatstid er det hele forbi, og det er en tilfreds ambassadør, der siger farvel: ”Vi fik en fantastisk dag ved markeringen af Den Transiranske Jernbanes 80 års jubilæum. Med
deltagelse af efterkommerne til de danske ingeniører og arkitekter var det tydeligt at mærke historiens vingesus, da vi rullede ud på jernbanestrækningen.” Middagen på ambassaden
sluttede naturligvis med fødselsdagssang på dansk manér:
”… happy birthday, dear railway, happy birthday to you”.

2018

Vi har brug for din hjælp!
Danes Worldwide vil gerne give alle udlandsdanske børn og unge mulighed for at deltage i vores online danskundervisning eller på Sommerskolen – uanset deres familiers økonomiske situation. Derfor er det vigtigt, at
vi kan uddele en række legater til disse børn og unge.
I den forbindelse har vi brug for din hjælp – sådan helt konkret i form af en
gave/donation på mindst 200 kr. senest den 30. september 2018.
Og hvorfor så lige det beløb og den dato? Jo, hvis man som forening er omfattet af Ligningslovens § 8A, betyder det, at du som gavegiver kan trække
beløbet fra i skat, hvis du bor i EU, Norge, Island eller Lichtenstein.
Men for at blive omfattet af loven, skal Danes Worldwide inden 1. oktober
modtage minimum 100 gaver på mindst 200 kr. hver. Har du lyst til at donere et større beløb, vil det naturligvis blive modtaget med kyshånd.
Vi håber, at du har lyst til at hjælpe os med at hjælpe udlandsdanske børn
og unge med legater.
Du kan donere dit bidrag via www.danes.dk/donationer.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Senior Manager Pal Jauernik på pal@danes.dk eller +45 3332 0913.
På forhånd tak!
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TEKST: YURIY FOGH AXELSEN, JURIDISK MEDARBEJDER & ØIVIND HOLTERMANN – DANES WORLDWIDE

SAGEN OM SKATTEPLIGT
FOR UDLANDSDANSKERE
I DANMARK

M

ed overskriften ”Modernisering af kildeskatteloven” forsøgte VLAK-regeringen i slutningen af februar 2018 at gennemføre en
række omfattende stramninger rettet mod
danskere, der bor i udlandet og opholder
sig i kortere såvel som længere tid i Danmark. Initiativet sigtede til dels på at halvere den periode, som udlandsdanskere må
opholde sig i Danmark, uden at der indtræffer fuld skattepligt. En anden meget
væsentlig potentiel ændring var forslaget
om, at danskere, der bor fast i et af verdens
såkaldte nul- og lavskattelande og ejer en
bolig i Danmark, fremover ville blive skattepligtige i Danmark efter blot én dags ophold.
Med i den foreslåede lovpakke fulgte også
et positivt konkret forslag om helt at fjerne
de nuværende skatteregler, som udsætter
danskere i udlandet, der er på arbejdsture i
Danmark i færre end sammenlagt 90 dage
per år, for at blive indrulleret i det danske
skattesystem.
KRITIK FIK FORSLAG SAT PÅ PAUSE

I slipstrømmen af lovforslaget fulgte hård
kritik fra organisationerne Danes Worldwide, Danske Advokater og Dansk Industri såvel som fra danske handelskamre og
danskere i udlandet.
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Eksempelvis advarede Danes Worldwides
generalsekretær, Anne Marie Dalgaard, i
et interview til Børsen den 30. april om,
at lovforslaget i sin daværende form ville
gøre det ”betydeligt sværere for danske
børnefamilier i udlandet at bevare en tilknytning til Danmark.”
Anne Marie Dalgaard understregede naturligvis i interviewet, at Danes Worldwide som organisation er imod enhver
slags skatteunddragelse, men hun tilføjede, at ”det er urimeligt at gennemføre
love, der rammer almindelige danskere i
udlandet, når det egentlig er en helt anden
målgruppe, politikerne har for øje. Det er
en mistænkeliggørelse af en masse danskere, der er rejst ud til gavn for Danmark. Så
jeg vil indtrængende opfordre politikerne
til ved fremtidig lovgivning på området at
bruge en helt anden tilgang og betragte
udlandsdanskere som det, de er: En ressource, der skal plejes og passes på – og
ikke chikaneres.”
Skatteminister Karsten Lauritzen lyttede
til den brede kritik og satte hele lovforslaget på pause. Fra Børsen den 4. maj:
”Planen har været at fremsætte forslaget i
denne samling, men i lyset af de høringssvar og den kritik, der er kommet, skal vi
finde den rette balance, og det kan vi ikke
nå i denne folketingssamling.” Ministe-
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ren tilføjede: ”Nogle af de forslag, der er
kommet ind, er jeg ikke enig i, men andre
skal vi have fundet en løsning på. Sådan er
det, når man ændrer skattereglerne for en
masse mennesker, der bor rundt omkring
i verden.”
Nedenfor følger et overblik over det nu
forkastede forslag – som i ændret form forventes fremsat i Folketinget få uger efter
publicering af denne udgave af DANES.
I DANMARK PÅ HALV TID

En meget væsentlig ændring i det nu tilbagetrukne lovforslag var som nævnt det
drastiske tiltag at halvere den periode, udlandsdanskere aktuelt må opholde sig i
Danmark, før de her bliver skattepligtige
af deres indkomst. Den såkaldte opholdsregel skulle ændres fra de nuværende maksimum 180 dages ophold til fremover blot
90 dage i Danmark, før fuld skattepligt ville indtræde.
I høringssvaret fra Danes Worldwide blev
der bl.a. argumenteret for, at antallet af opholdsdage bør forblive på de nuværende
180 dage - alternativt mindst 120 dage.
Skatteministeren har forklaret, at
”ønsket om at modernisere reglerne
gør, at flere udlandsdanskere kan arbejde i Danmark.” Men ikke mindst en
halvering af antallet af tilladte opholds-

dage i Danmark var for drastisk, formålet med loven taget i betragtning.
Med i det oprindelige lovforslag fulgte,
at den aktuelle grænse på 180 dage skulle bevares som en overgangsordning for
specifikt de danske pensionister, der bor
i Frankrig og Spanien. Pensionerede udlandsdanskere fra disse lande ville kunne
fortsætte med at opholde sig i Danmark i
op til 180 dage per rullende år, forudsat at
de ejede et sommerhus i Danmark og en
helårsbolig i enten Frankrig eller Spanien.
Baggrunden herfor er, at hverken Frankrig/Danmark eller Spanien/Danmark har
opnået en gensidig DBO-aftale (en ordning til undgåelse af dobbelt beskatning,
red) for de involverede landes borgere.

indkomster. For disse personer skulle en
skattepligt til Danmark indtræde fra og
med den første opholdsdag, såfremt vedkommende ejer en bolig i Danmark.
Skatteret – og især den, der gælder hen
over grænser – er et særdeles kompliceret
juridisk felt. Da pladsen her ikke tillader
nærmere detaljer, opfordrer vi Danes Worldwides medlemmer til at kontakte os med
spørgsmål ud fra en konkret sammenhæng.
Den ovenfor skitserede del af lovforslaget
ville specifikt have ramt de udlandsdanskere, der i bred forstand råder over en
’bolig’ i Danmark – helårsbolig, sommerhus, campingvogn m.m. Det samme ville
gælde de danskere, der fremover påtænker
at opholde sig i Danmark i mere end 90
dage i løbet af et år.

SKAT FRA FØRSTE OPHOLDSDAG

Den anden nævnte stramning i lovforslaget var tiltænkt alle udlandsdanskere, som
arbejder fast i nul- og lavskattelande som
eksempelvis Monaco, Dubai, Hong Kong
og Malaysia. Fælles for disse lande er, at
borgere enten ikke betaler decideret skat
eller kun i lille grad betaler skat af lokale

”FASTMONTERET CAMPINGVOGN”

Det meget omdiskuterede lovforslag indeholdt et ønske om at fjerne den nuværende sondring mellem udlandsdanskere, der
ejer et sommerhus, og udlandsdanskere,
der ejer et helårshus. Aktuelt er loven på
området således, at en udlandsdanskers
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registrerede sommerhus ikke tæller som
helårsbeboelse, så den pågældende ejer
derfor ikke gøres skattepligtig i Danmark.
Men hvis lovforslaget var blevet vedtaget i
sin fremsatte form i Folketinget, ville denne distinktion fremover være blevet ophævet og dermed gøre det lettere at beskatte
udlandsdanskere. Med andre ord: Blot det
faktum, at man som udlandsdansker råder
over en ejendom i Danmark, og at den i
praksis egner sig til helårsbeboelse, ville
være tilstrækkeligt til, at man bliver fuldt
skattepligtig.
Yderligere fastholdt man i lovforslaget den
nugældende regelfortolkning, hvor rådighed over helårsbolig i Danmark kan statueres, såfremt en udlandsdansker på besøg i
Danmark i to måneder eller længere ’boede’ i et hus eller en lejlighed udlånt af fx familie eller venner. Det samme ville gælde
ved overnatninger i en såkaldt ”fastmonteret campingvogn”, på et forudbetalt hotelværelse eller i en bolig udlejet via Airbnb.
I DEN POSITIVE AFDELING

Det skal naturligvis med, at lovforslaget
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på især ét vigtigt punkt indeholdt en klar
forenkling angående udlandsdanskeres
ophold i Danmark: Den nugældende
skelnen mellem ferie- og arbejdsophold
ville forsvinde, og der ville udelukkende blive set på antallet af tilbragte dage i
Danmark. Dette ville have været positivt
for udlandsdanskere, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at arbejde under ophold i Danmark (fx bestyrelsesmøder, kundemøder osv.) uden at inddrage
skattesystemet. Ifølge de nugældende
regler bliver udlandsdanskere fuldt skattepligtige (på nær ved få og komplicerede
undtagelsesregler) i Danmark, såfremt de
udfører arbejde i løbet af deres ophold.
Denne del af forslaget lagde dermed op
til, at skattemyndighederne ikke længere
skulle skelne mellem ophold i forbindelse
med ferie, sygdom, dødsfald eller arbejde.
Med forslaget skulle der desuden indføres en regel, som skulle gøre det muligt
at fraflytte Danmark, hvorved ens fulde
skattepligt ophører – uden at man er
tvunget til at sælge eller udleje sit sommerhus i 3 år.

økonomiske konsekvenser for den danske stat.
Kritikken af forslaget fra Danes Worldwide og andre organisationer gik overordnet på, at de reelle livsforhold blandt
mange erhvervsaktive udlandsdanskere
forekom overset i den præsenterede lovpakke. Overgangsbestemmelserne i den
nu forkastede version tog ikke tilstrækkeligt hensyn til de meget forskellige udlandsdanske familier.
Fra mange sider blev det desuden påtalt,
at det fremadrettet ville blive sværere for
Danmark at hente inspiration og kompetencer fra udlandet, hvis lovinitiativer
skræmmer danske borgere fra længereva-

rende udlandsophold. Det ville nemlig i
sidste ende have været konsekvensen af
lovforslaget: Mange udlandsdanskere ville i yderste konsekvens have været nødt
til at fravælge gensyn med Danmark.
I lovforslaget var der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til de tætte personlige bånd,
som de fleste danskere i udlandet bevarer
til Danmark. Disse relationer svækkes,
hvis man på grund af skatteregler bliver
hindret i at se sin familie og sine venner
derhjemme.

MODERNE BESKATNING,
JA – RIGID, NEJ

Danes Worldwide lagde i organisationens høringssvar til lovforslaget vægt på,
at der ikke findes stærke argumenter for
at halvere opholdsperioden. Det er desuden uklart, hvorfor regeringen i forslaget havde valgt at bruge netop Norges
skattelovgivning som inspirationskilde.
Denne er den mest indskrænkende lovgivning blandt Danmarks naboer for
egne borgere i udlandet. Mange udlandsdanskere oplevede lovforslaget som ren
chikane – især når det i bemærkningerne
til lovforslaget anførtes, at en lovændring
ikke ville komme til at have store positive
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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
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/SÆRLIGEVELGØRERE

Sammen kan vi
sikre en fremtid
uden kræft

”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

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.

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

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

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

Danske Bank A/S

SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN nummer: DK35 3000 000 302 6922

NYE BØGER
TEKST: DITTE BLÆDEL, FREELANCEJOURNALIST

NATURVÆRDIERNE I ET
KULTURLANDSKAB
Heden dækkede engang store dele af Jylland
og var hjemsted for en flora og fauna, som ikke
længere findes. Med det moderne teknologiske
landbrug forsvandt en århundredgammel
bondekultur og den forholdsvise uberørte
natur – og dermed også urfuglen. Gennem
tekst, tegninger og akvareller skildrer bogen
hedenaturen og dens dyr, fugle og planter.

Jens Gregersen: Den jyske hede – i urfuglens tid
(Gads forlag)

DANSK BILLEDBOG TIL DE MINDSTE
Bezunk er tynget af sorg. Han har mistet sin
elskede Ellen, og han kan simpelthen ikke få sig
selv til at lade være med at dække op til hende.
Hvis nu hun kom forbi. En dag dukker et lille frisk
egern op og forsøger at hjælpe den modløse og
ensomme enkemand med at blive glad igen.

Tina Sakura Bestle & Teddy Kristiansen:
Bezunk og egernet (Gyldendal)

MODERNE BOG OM TAB
Bogen handler om tab: Tabet af et barn, en kæreste
og forbindelser, der knytter den unge mand i teksten til
verden. Men forfatterens tab peger også ud på de større
bevægelser, der er i gang i verden. Bogen handler om sorg
og hukommelse og de begivenheder, der får lov at være en
del af historien.

Caspar Eric: Alt hvad du ejer (Gyldendal)

KORRESPONDANCE MELLEM GENERATIONER
Da Maise Njors datter Asta-Maja flytter til Rom i et år, begynder
de at maile til hinanden. Mail for mail finder de ud af, at man
faktisk kommer tættere på hinanden, når afstanden er lang.
De får sagt ting, som måske havde været svære at sige ansigt
til ansigt: Om feminisme, venskaber, kærlighed, familiens
skilsmisse, italienske mænd og om at være bange for at miste
sin identitet, når ens børn flytter hjemmefra.

Maise Njor & Asta-Maja Njor Boisen: Alle veje fører til moR
(Berlingske Media Forlag)
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PÅ TOMANDSHÅND MED BASHAR
AL-ASSAD

FERTILITETSBEHANDLING OG
ADOPTION

HJERNENS EVOLUTION

Journalist og udenrigskorrespondent for TV2

Bogen er en personlig fortælling om de seks

og forklarer, hvorfor vi alle bærer frøet til mental

Rasmus Tantholdt rejser ind i verdenshistorien,

år i fertilitets- og adoptionssystemet, som

ubalance i os. Hjerneforskeren Peter Lund

mens den bliver til. Han opsøger krige og

forfatteren og hans kone måtte igennem, før

Madsen beretter om, hvad der sker i hjernen,

konflikter for at fortælle om de kvinder, mænd

det endelig lykkedes dem at blive forældre.

når virkelighedsopfattelsen forsvinder, og man

og børn, der står midt i dem. Han er fx til

Det er en beretning om kærlighed, parforhold

bliver så angst, at hjertet hamrer og man ikke kan

bryllupsfest i det svært tilgængelige Nordkorea

og adoption og om at håndtere livet, når det

trække vejret.

og i hælene på de amerikanere, der løftede

ikke går, som man havde planlagt.

Donald Trump ind i Det Hvide Hus.

Peter Lund Madsen: Frihedens pris – en kort

Pelle Hvenegaard: Kære Zoe Ukhona (chri
chri Journal / People’s Press)

historie om menneskehjernen (Lindhardt og

Rasmus Tantholdt & Andreas Fugl

Bogen gennemgår hjernens evolutionshistorie

Ringhof)

Thøgersen: Med åbne øjne – fortællinger fra
verdens brændpunkter (Gyldendal)

BIOGRAFI OVER EN
STOR ILLUSTRATOR
Dorte Karrebæk er en dansk
illustrator og forfatter, som
siden 1982 har bidraget med
humoristiske illustrationer til
næsten 150 børnebøger på
dansk. Bogen er en bibliografi
over hendes egne bøger,
hendes bogomslag samt
bøger, hun har illustreret for
andre. Den er rigt illustreret og
forsynet med en selvbiografisk
skitse af Karrebæk og et essay

MINIMALISME FRA HELLE HELLE
Bogen er Helle Helles portræt af en teenagepiges
inderste tanker og sorg i forbindelse med hendes
mors sygdom. Gennem en 16-årig piges perspektiv
følger vi en hverdag i 1980’ernes Lolland, der foruden
ungdomslivet på gymnasiet præges af moderens

af Nina Christensen.

Dorte Karrebæk, Gunnar
Jakobsen, Nina Christensen:
Dorte Karrebæk og bogen
– en bibliografi (Forlaget
Vandkunsten)

svære sygdom. Bogen udfolder den kærlighed og
sorg, de to deler med hinanden.

Helle Helle: de (Rosinante)
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SPÆNDINGSROMAN OM DANSK FORRETNINGSMAND
I AFRIKA
Forfatteren har været udsendt som forretningsmand med familien i Afrika
i 1980’erne og kender derfor kulturforskellene mellem Europa og Afrika.
Tidligere i 2018 udkom den første spændingsroman, Flammetræet,
med inspiration fra adskillige steder, personer og begivenheder hentet
i virkelighedens Afrika. Den nye roman om Frank Grabowski hedder
Floden.

Kim Højgaard Rasmussen: Floden (Skriveforlaget)

LÆR ENGELSK MED
MIMBO JIMBO
Jakob Martin Strids lille blå
elefant Mimbo Jimbo kendes
af de fleste børnehavebørn
i Danmark. I bogen findes
masser af Strids velkendte
tegninger og dertil ord på
dansk og engelsk: Sol/sun,
blyant/pencil, sort/black.
Tegningerne giver anledning
til snakke og måske til at digte
fortællinger selv. Bogen er god
til børn på 4-5 år.

Jakob Martin Strid: Lær
engelsk med Mimbo Jimbo
(Gyldendal)

KOLONITIDEN
Faith er den sidste bog i Mich
Vraas prisnominerede trilogi om
kolonitiden i Dansk Vestindien.
Bogen er beretningen om, hvordan
Danmark vandt og efter 250
år atter mistede kolonien i De
Vestindiske Øer. De to andre bøger
har opnået stor succes blandt
danske læsere og har ligget på
Bog & idés bestsellerliste. De tager

KNUD ROMERS SENESTE ROMAN

udgangspunkt i en sort plet på

12 år efter den prisbelønnede debut Den som

danmarkshistorien, nemlig brugen

blinker er bange for døden, der indbragte

af slaver til produktion af sukker.

forfatteren adskillige priser, er Knud Romer

Mich Vraa: Faith (Lindhardt og

tilbage med en omvendt dannelsesroman.

Ringhof)

Læseren følger med fra barndomslandet på
Falster til 90´ernes glittede reklameverden
med hurtige penge og kokain.

Knud Romer: Kort over paradis (Lindhardt og
Ringhof)
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SE MERE PÅ ELTOFTNIELSEN.DK

SAGSNR. IEN4948

HORNBÆK • VILLINGEBÆKVEJ 91
Stort, velrenoveret fritidshus i liebhaverklassen med attraktiv beliggenhed og en smukt anlagt parkhave på 2.149 m2. Huset hører til de
historiske sommerhusperler i Hornbæk; opført af en greve i 1935, og
senere gennemgribende moderniseret af en byggekyndig i perioden
2005 til 2008.
Ejendommen står klar til nye ejere, der kan samle familie og venner
i præsentable og arketypisk hyggelige danske omgivelser, som man
næppe kan forestille sig meget bedre. Et klassisk sort hus med hvide,
sprossede vinduer og et grønt naturtag.
Både indvendigt og udvendigt mødes man af et væld af æstetiske
KONTANT:

6.250.000

detaljer i arkitekturen og indretningen. Der er rosetter i loftet, skønne
trægulve, elegante klinker, franske døre, overraskende vinkler og en
lang, bred vindueskarm til hygge. Huset er på 195 m2, og i stueetagen
får I stue og køkkenalrum, der går ud i ét, to værelser, badeværelse,
en gang og udgang til terrassen, der breder sig over tre sider af huset.
I kælderen er der to værelser, et disponibelt rum og badeværelse.
Desuden et anneks på 16 m2, der er oplagt som frirum til teenagere,
et roligt læsehjørne eller ekstra overnatningsmulighed til gæsterne.
Hus, have og den attraktive nordkystbeliggenhed er tæt på at være
den ultimative danske sommerhusdrøm. Fra huset er der kun en kort,
køn gåtur på knap 700 meter til stranden.
EJERUDGIFT PR. MD.
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Husk netværket, forbered dig og gør dig lækker.
Sådan lyder nogle af rådene til danskere, der søger
job i Danmark med deres internationale erfaringer og
kompetencer. DANES har bedt seks højtprofilerede
fagpersoner i Danmark med usædvanlig indsigt i
jobsøgning om deres bedste råd.
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I

det forrige nummer af DANES satte vi fokus på de udfordringer, der venter, når danskere vender hjem fra udlandet og skal finde en plads på arbejdsmarkedet i Danmark. Du kunne læse fortællinger om hjemvendte danskere, der har oplevet fordomme, arrogance eller selvtilstrækkelighed i den danske
andedam. Om kulturchokket der var større end ventet. Og om det vanskelige i at genoplive sit gamle netværk og få sat ord på de kompetencer, man har med sig til Danmark.
Nu lader vi repræsentanter for ’den anden side af bordet’ få ordet. På de følgende sider kan
du bl.a. læse, hvad virksomhedsnetværket Work Live Stay, Grundfos, Dansk Erhverv, Københavns Universitet og Dansk Industri mener, danskere med udlandserfaring skal huske
i jobsøgningsprocessen og i kontakten med danske virksomheder.
REKRUTTERINGSEKSPERT:
FORSTÅ VIRKSOMHEDENS FILOSOFI

Morten Winther er partner og CEO i
executive search-virksomheden Flensby og Partners, der fra København,
Aarhus, Stockholm og Oslo rekrutterer ledere til virksomheder og organisationer i Norden. Tidligere har han
bl.a. haft ledende stillinger hos NRGi
og Grundfos samt været udstationeret
som Trade commissioner ved Det Danske Handelskontor i Montreal, Canada.
— Er danske virksomheder generelt opmærksomme på de kompetencer og erfaringer, som repats har med hjem til Danmark?
”På det niveau hvor jeg primært arbejder, med store og mellemstore virksomheder, har lederne generelt et meget globalt mindset. Har man ikke det, går man
glip af både markeder og muligheder, så
man har simpelthen ikke råd til at ikke at
tænke internationalt. I mellemstore virksomheder, som ofte har kapitalfondsejerskab, er det et must, at man har et globalt
mindset. Så når vi skal rekruttere ledere til
den type virksomheder, så er det et must,
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at vi kigger efter folk, der har boet ude i
verden eller har fungeret i en global kontekst, hvor de fx har haft ansvar for datterselskaber ude omkring i verden. I mindre
danske virksomheder er det til gengæld
mit indtryk, at man ikke altid tænker så
internationalt. Mange mindre virksomheder burde værdsætte den globale erfaring, en repat har med, mere end de gør.”
— Hvilke problemer giver det, når en repat
søger job i eller vender hjem til en virksomhed, der ikke tænker særlig internationalt?
”Der opstår let en kommunikationskløft.
Den hjemvendte kan på sin side synes, at
det er indlysende, at hans eller hendes internationale erfaring er et ekstra plus. Men
virksomhederne ser ikke altid det samme. Virksomhedsledelsen kan for eksempel tænke, at den hjemvendte nok har
fået nogle forkerte vaner og en 'forkert
gangart' under sit udlandsophold.
Hvordan skal vi få ham til at fungere
og passe ind i en virksomhed i Give,
der omsætter for 100 millioner? Og
den udfordring er reel nok. Der er
simpelthen ofte behov for en tredje part,
der kan oversætte de forventninger og
forestillinger, der ligger på hver side af
bordet. Det er det, vi forsøger at hjælpe
både virksomheder og ansøgere med.
Vi forsøger at åbne virksomhedens øjne
for den diversitet, som de hjemvendte
har, og hvordan den kan passes ind i
virkeligheden i en dansk virksomhed.”
— Mellem hvilke forskellige forventninger
skal I bygge bro?
”For hjemvendte expats, der kommer tilbage til hovedkvarteret i en dansk virksomhed, kan udfordringen fx være, at de
ude i verden har siddet for bordenden
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og har haft stor indflydelse og stor
handlefrihed. Når de så kommer hjem,
kan de opleve, at der er lidt lavt til loftet,
og de kan opleve, at de ikke længere
sidder med der, hvor beslutningerne
træffes. Hvis det er en virksomhed med
ejerlederstruktur, kan den hjemvendte
opleve, at der ikke bliver givet så
meget frihed og handlerum, som
vedkommende forventer og ønsker.
Der er et kultursammenstød, som skal
håndteres Vi arbejder med forventningsafstemning, for har man ikke afstemt forventningerne, kører det let helt i hegnet
efter et halvt år.”
— Hvad kan man som repat gøre for at øge
sine muligheder på det danske arbejdsmarked, hvis man ikke har en virksomhed at vende hjem til?
”Når man søger job, skal man som hjemvendt bruge megen energi på at undersøge, hvilken kultur og hvilket mindset, der
præger den virksomhed, man søger job i.
Man skal vurdere, om man kommer hjem
med noget, der passer på de markeder,
som virksomheden har kig på eller er involveret i allerede. Har man erfaring med
netop de markeder? Har man noget konkret, man kan tilbyde, og som virksomheden ikke ellers har? Man skal bruge
ekstremt megen læsetid på at sætte sig
grundigt ind i virksomheden og dens
strategi. Ikke fordi man skal kloge sig på
virksomhedens vegne, men man skal sætte
sig ind i, hvor er de henne, og hvorfor de
gør, som de gør. Og så skal man være skarp
på, hvordan ens kvalifikationer passer ind i
det billede. Det kan være svært, hvis man
begynder at søge, mens man stadig bor
ude. Det er svært at sidde i Torino og
læse på lektien om en virksomhed i Herning. Det er der, det kan være godt givet
ud at bruge en virksomhed som vores. Vi
har en brobyggerfunktion. Vi kan afkode
kulturen i virksomheden og dens strategiske retning og præsentere den for kandidaten, så vedkommende forstår, hvordan det passer med kvalifikationerne.”
— Hvilke barrierer er der for, at man som
repat faktisk får et job, som man er kvalificeret til? Hvilke ulemper kan man have i kon-
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kurrence med kandidater, der fx har boet i
Danmark i en årrække?
”Hvis man i et ansøgerfelt har en kandidat,
der er på vej hjem fra udlandet, og tre andre, der bor i Danmark, så vil virksomheden formentlig tænke over, hvad den stiller
op med det bøvl, der følger med, når man
vender hjem efter fx ti år i udlandet. Der
er altid en risiko for, at familien mistrives.
Måske er man blevet italiensk gift, og der
er en udfordring med at finde job til ægtefællen, international skole til børnene osv.
Virksomheden kan med god grund spekulere på, om det kan komme til at hænge
sammen. Sidder man med tre interne ansøgere med en cand.merc. fra Danmark,
kan det virke mindre risikabelt at ansætte
en af dem i stedet. Så en repat skal virkelig vise vilje og være til rådighed. Man skal
slå lejr i Danmark fx 14 dage ad gangen og
være i dialog med et rekrutteringsbureau
og få sendt nogle følere ud og så hele tiden
være parat til at tage hjem. Det er en krævende proces, og det skal man være klar til.”
— Er der nogle fordele, man som repat kan
pege på, som gør én mere attraktiv end en
dansk kandidat, der ikke har været udsendt,
eller en udenlandsk kandidat med international erfaring?
De store danske virksomheder tænker
meget internationalt, og det afspejler sig
især på topledelsesniveau. Carlsbergs koncernchef er hollænder, FLSmidths administrerende direktør er tysker, og Vestas’
topledelse er præget af svenskere. På det
niveau er det afgørende, om man har den
helt rigtige specifikke erfaring. Men oveni
det kan det være en fordel, at man kender
den danske kontekst. Jeg kan give et eksempel. Vi skulle finde en administrerende direktør til en dansk virksomhed, der
er underleverandør til vind-branchen, og
det skulle være en person med en meget
specifik kompetence. Vi vidste, at den var
svær at finde i Danmark, og virksomheden foreslog, at vi afdækkede tyske kandidater også, fordi den kompetence, der var
brug for, findes i auto-industrien. Alligevel
endte vi i sidste ende med en dansk kandidat, fordi det var afgørende, at vedkommende forstod den kulturelle kontekst.
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Den kulturelle kontekst er vigtig, og her
har repats en fordel. Det handler fx om
dansk værdibaseret ledelse, som jo er lige
så hipt inden for det internationale erhvervsliv som nordisk køkken er hipt inden for kogekunst. Al forskning i den slags
viser, at emotionel intelligens er det, man
kommer længst med, når det gælder om
at skabe følgeskab og varige forandringer.
Over for det står den angelsaksiske model,
som amerikanske børsnoterede virksomheder drives efter. Den model kan nok skabe vækst og værdi på kort sigt, men ikke på
den lange bane.”
CHEF I GRUNDFOS:
HAV ØJE FOR DEN RØDE TRÅD

Maj Øhle Storri er ansvarlig for global
mobility services i Grundfos og har ansvar for ud- og indstationering af medarbejdere og ansættelse af udenlandske arbejdskraft til, fra og i mellem fra
hovedkvarteret og virksomhedens cirka 80 selskaber fordelt over 40 lande.
— Hvordan arbejder I i Grundfos med at udog hjemstationere medarbejdere?
”Vi har konstant omkring 50-75 personer
udsendt på langvarige kontrakter i form
af klassiske udstationeringer over flere år,
hvor man rykker en hel familie op med
rode og flytter den til et andet land. Derudover har vi kortere udstationeringer
på typisk et halvt år, og dem har vi ca. 50
af om året. I begge tilfælde forsøger vi at
tænke langsigtet og have en rød tråd i hele
processen, både når vi udvælger kandidater til den konkrete stilling i udlandet, når
vi forbereder vedkommende og hans eller
hendes familie, og når den udstationerede

vender hjem igen. Vi forsøger at tænke udlandsopholdet ind i en mere langsigtet karriereplan, og vi tænker meget over, hvordan vi fra virksomhedens side kan bruge
de kompetencer, som vedkommende får
under sin udstationering. Skal de bruges
i en bestemt funktion i hjemlandet eller i
et Grundfos-selskab i et andet land. Det
kan være svært for de involverede parter
at tænke så langt frem, men en udstationering er en stor investering for alle parter, så
hvis det skal give mening, er det vigtigt at
have øje for den røde tråd og ikke bare for
selve udstationeringen.”
— Hvad gør I ellers for, at udstationeringen
bliver en succes?
”Vi forbereder kandidaten og familien
ved at gennemgå hele forløbet og via målrettet træning, så både medarbejderen og
den medfølgende ægtefælle ved, hvad de
skal forvente, hvem og hvad de konkret
kommer til at møde under deres udstationering, og hvilke kulturelle koder de
skal være opmærksomme på. Vi er meget
bevidste om, at når man udstationerer en
medarbejder, fungerer det kun, hvis hele
familien fungerer i den nye kontekst.”
— Hvad gør I så for at sikre, at de hjemvendte medarbejdere bliver integreret i virksomheden efter udsendelsen?
”Vi har et konstant overblik over, hvem
vi har ude i hvilke dele af organisationen,
hvad de kan og hvilke kompetencer de
opnår i den stilling, de aktuelt er i. Og så
forsøger vi at tænke frem og se for os, hvor
i virksomheden deres kompetencer kan
bruges bedst muligt fremover. Vi er nødt
til hele tiden at se frem og forsøge at finde en god placering i virksomheden til
medarbejdere, hvis udstationering er ved
at slutte. Det er ikke altid helt ligetil, for
typisk står der jo ikke en tom stol og venter på dem. Den stilling, de var i inden
udstationeringen, er som regel overtaget
af en anden. Så vi skal løbende forventningsafstemme. Hvilken stilling og position forventer medarbejdere at få, når han
eller hun vender hjem? Og hvilke muligheder ser vi som virksomhed. Det er ikke
altid, at enderne kan mødes, men vi skal
i hvert fald gøre et meget seriøst forsøg.”

— Hvad er de største udfordringer, når en repat vender hjem?
”En udfordring er, at en udsendt ofte har
ændret sig mere, end vedkommende selv
er klar over. Det opdager de ofte først, når
de vender hjem til det, de opfatter som velkendt. De har måske fået lidt andre værdier
og har vænnet sig til andre måder at gøre
tingene på. For selv om vi har nogle stærke Grundfos-værdier, som gennemsyrer
alle vores selskaber, er der naturligvis også
store forskelle afhængig af den nationale
kultur osv. Det kan komme bag på mange
repats, at de oplever et lige så stort kulturchok, når de vender hjem, som når de tager
ud. Og så er det heller ikke altid, at de oplever den store interesse for den viden, de
har med hjem. Den første tid er der typisk
mange, der spørger til deres oplevelser, når
de sidder i kantinen, men så klinger det af,
og det kan være svært for nogle. Hvis vi
ikke fanger den slags udfordringer, og det
nye job måske heller ikke stemmer helt
overens med den hjemvendtes forventninger, kan det ende med, at den hjemvendte
søger job uden for Grundfos, og det vil vi
selvfølgelig gerne undgå. Så vi overvejer
hele tiden, hvad vi kan gøre bedre. Om vi
kan gøre noget mere struktureret for at forberede den afdeling, som en repat vender
hjem til, og om vi kan lave en mentorordning for de udsendte, så de udsendte har en
at sparre med i hele forløbet. Det kan i sig
selv betyde meget at tale sine udfordringer
igennem med en, der har prøvet turen selv.”
— Går I bevidst efter at rekruttere repats med særlige kvalifikationer, når I skal
ansætte nye medarbejdere i Danmark?
”I en global virksomhed er international
erfaring naturligvis et stort plus, så til nogle stillinger går vi bevist efter at rekruttere
en kombination af de efterspurgte kompetencer og international erfaring.”

også komme hjem dels med en generel erfaring af at samarbejde med folk fra andre
kulturer og af at klare sig under fremmede
forhold som individ og som familie, dels
med nogle specifikke kompetencer fra den
stilling, man har bestredet. Det kan være
svært at konkretisere, men det er vigtigt, at
man forsøger at klargøre, hvordan ens erfaringer passer med den stilling, man søger.
Internt i Grundfos overvejer vi at arbejde
mere med kompetence-mapping – altså
løbende at tegne og opdatere kompetencekort for medarbejderne, der viser, hvordan de udvikler nye kompetencer. Det kan
man jo også selv gøre som udsendt. Det
handler igen om at holde øje for den røde
tråd og tegne den op, så den er tydelig både
for en selv og for andre.”

KAN VI/VIL
DET DANSKE
ARBEJDSMARKED
BRUGE
INTERNATIONALE
ERFARINGER?
Hvordan rekrutterer og fastholder vi folk med
internationale kompetencer?
Hvordan oplever medarbejdere med
internationale kompetencer det danske
jobmarked?
Brug højst 5 minutter og bidrag med dine
erfaringer til en ny undersøgelse. Undersøgelsen
lukker den 15. oktober og findes her:
response.questback.com/teglkampco/
internationale_erfaringer
Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet
Teglkamp & Co. Og resultaterne præsenteres på
et event arrangeret af Crown World Mobility den
6. november i København og den 7. november i
Aarhus.

— Hvad kan danske repats gøre for at
tydeliggøre deres kvalifikationer over for fx
Grundfos?
”Det er vigtigt at huske på, at udlandserfaring ikke i sig selv er en kæmpe kvalifikation. Man kan leve tre år i udlandet med skyklapper på og komme hjem uden at have
fået særlig meget med sig. Men man kan
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CHEF I DANSK INDUSTRI:
HUSK DEN ÅRLIGE FEST DERHJEMME

Linda Duncan Wendelboe er chef for afdelingen Global Talent i Dansk Industri.
Afdelingen arbejder med at skabe
gode rammebetingelser for, at virksomheder kan få de dygtige medarbejdere, de har behov for – også fra
udlandet.
Er danske virksomheder opmærksomme på
de kompetencer, som danske repats har med
hjem?
— ”Danske virksomheder efterspørger
i stigende grad internationale kompetencer. Arbejdsmarkedet bliver mere og
mere globalt og mobilt. Det bliver mere
almindeligt, at medarbejdere sendes ud
på korttidsophold, og at man rekrutterer
arbejdskraft udefra. Flere og flere virksomheder fødes som globale. Det er ikke
kun store danske eksportvirksomheder,
der tænker internationalt; det gælder
også mange små start up-virksomheder.”
En del repats oplever alligevel, at det er svært
at få hul igennem til det danske arbejdsmarked og bruge deres internationale erfaringer og
kompetencer. Hvad er dit bedste råd til dem?
— ”Danske virksomheder søger ikke specifikt efter repats, men ansætter med udgangspunkt i kompetencer. Så det er ikke
nok at gøre opmærksom på, at man har arbejdet i udlandet. Ens erfaringer skal passe
ind i virksomhedens strategiske fokus. Det
kan fx handle om kendskab til udenlandske markeder, kunder og kultur. Her kan
ens erfaringer være med til at skabe større internationalt kundegrundlag og styrke
kundetilfredsheden. Den slags skal man
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være præcis med at forklare. Derudover har
man som repat den fordel, at man ofte vil
have et anderledes blik på tingene, et andet
syn på verden, og det kan være med til at
danne grobund for innovation og vækst.”
Men har danske virksomheder virkelig interesse i at ansætte folk, der tænker anderledes
og sætter spørgsmålstegn ved vaner og traditioner? Risikerer man ikke som repat at blive
valgt fra på grund af fordomme om, at man
er besværlig?
— ”Det er ikke mit indtryk. Tværtimod er
det en fordel i mange virksomheder, hvis
man er vant til at begå sig i et internationalt miljø, fordi flere og flere virksomheder ansætter udenlandsk arbejdskraft og
bliver mere og mere mangfoldige. Men det
er vigtigt, at man som repat kan sætte ord
på, hvad man kan tilføre. Det kan fx handle
om, at når man selv har prøvet at være fremmed ude i verden, har man bedre forståelse
for de udenlandske kolleger, der skal falde
til på den danske arbejdsplads. Og man
har måske erfaring med international projektledelse, hvor man i et meget komplekst
setup skal få ting til at gå op i en højere
enhed og samarbejde hen over grænser.”

kan det ændres?
— ”Det handler meget om at skabe nogle
rammer for, at de hjemvendtes erfaringer
og viden sættes i spil. Det skal indarbejdes i hverdagen, så alle i virksomheden
for eksempel ved, at Thomas har været
tre år i USA og har viden om det amerikanske marked, så det kan være klogt at
inddrage ham i det arbejde, som har med
vores amerikanske datterselskab at gøre.”

Hvordan arbejder I internt i DI med alt dette?
— ”Vi har kontorer ude i verden, hvor
vi har folk udstationeret, og vi gør meget
ud af at holde kontakt med dem. Vi har fx
Skype-møder, så den udsendte kollega kan
deltage i mødet via en storskærm. Det er
vigtigt at se hinanden i øjnene og føle sig
som en del af det, der foregår. Og så sørger
vi for, at de udsendte er hjemme på besøg
jævnligt og fx tager del i julefrokoster, sommerfester og afdelingsseminarer. Det skal
den enkelte udsendte også prioritere, for
det er med til at bevare det personlige netværk. Man mødes jo ikke lige over kaffen,
og så kan de sociale kontakter let tørre ud.”
NETVÆRKSSPECIALIST:
GØR DIG INTERNATIONALT LÆKKER

Hvordan kan man som dansk repat forberede sig bedst muligt på at vende hjem?
— ”Det er vigtigt, at man holder sig ajour
med, hvad der foregår derhjemme. Hvis
man skal hjem til den samme virksomhed,
som man har været sendt ud for, har man
et ansvar for at holde kontakten og følge
med i, hvad der sker i organisationen. Man
skal også huske at afstemme forventninger om karriereforløbet, så virksomheden
kan tænke ens ønsker ind i den strategiske
planlægning. Omvendt skal virksomheden naturligvis gøre sin del, og det gør
mange virksomheder også, for eksempel
ved at have løbende samtaler med den udsendte og have et apparat parat til at hjælpe med at få styr på alt det, der skal falde
på plads, når man skal etablere sig i Danmark igen. Det kan handle om alt fra boligsøgning til at få betalt sin skat korrekt.”
Nogle repats giver udtryk for, at deres kompetencer og erfaringer fra udlandsopholdet ikke
værdsættes nok, når de vender hjem. Hvordan
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Camilla Høholt Smith er direktør i virksomhedsnetværket Work Live Stay i
Sønderjylland.
Work Live Stay er specialiseret i at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificerede medarbejdere
fra ind- og udland, samt at forbedre vilkårene for medfølgende ægtefæller og
børn således, at hele familien falder til
i lokalområdet, når en medarbejder fra

udlandet flytter til regionen.. WLS blev
stiftet i 2012 i et samarbejde mellem
private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark og har i
dag 90 virksomhedsmedlemmer.
Kan erfaringer med at tiltrække og fastholde
udenlandsk arbejdskraft overføres på danske
repats?
— ”Ja, helt sikkert. Mange af de udfordringer, man oplever, når man som udlænding
kommer til Danmark for at arbejde, gælder også for danskere, der vender hjem.
Det kan fx handle om den medfølgende
ægtefælle. Har man boet i Singapore i ti
år som medfølgende ægtefælle og ikke
været på arbejdsmarkedet, er der lang vej
til at glide ind på det danske arbejdsmarked. Det er svært at få sig selv i spil igen,
og det kan handle om alt fra netværk til,
hvordan man skriver et CV i 2018. For
den, der vender hjem til en dansk virksomhed, kan det være tilsvarende svært at
blive integreret igen. Når den første følelse
af honeymoon er drevet over og hverdagen
melder sig, kan det være rigtig svært. Det
handler også om en kulturel reintegration, som mange virksomheder slet ikke
tager alvorligt nok. For selv om man taler dansk, er der mange både praktiske og
mentale ting, der skal overkommes. Det
kan handle om børnene, der flytter fra
et internationalt skolemiljø til et dansk.”
Hvilke vanskeligheder kan man som hjemvendt have med at finde ind i kulturen herhjemme?
— ”Man har typisk vænnet sig til en anden kultur, hvor for eksempel det sociale
liv efter arbejdstid er meget mere åbent og
inkluderende, end det er i Danmark. Udlændinge, der kommer til Danmark, har
det meget svært med den lukkethed, de
oplever. Efter kl. 16 foregår stort set alt i
Danmark jo hjemme på matriklen eller i
en forening, som det kræver medlemskab
at blive lukket ind i. Den sociale integration er vi usandsynligt dårlige til som danskere, og efter min mening er det faktisk
virksomhedernes ansvar, når de tager folk
ind fra udlandet, at sørge for den del også.”

grere hjemvendte danskere – eller nytilkomne
udlændinge – bedre?
— ”Det kræver en struktureret indsats,
som skal sættes i værk på HR-niveau. Vi
kan ikke regne med, at den danske kultur lige pludselig ændrer sig markant. Vi
kender alle til at rejse sydpå og pludselig
være inviteret med til et stort græsk bryllup. Den slags sker bare ikke i Danmark.
Så i stedet kan vi professionalisere privatlivet. Man kan sørge for, at en person
i virksomheden får ansvar for at følge op
på den hjemvendte de første tre måneder. Spørge ind til, hvordan det går med
den yngste i vuggestuen osv. De største
danske virksomheder har selvfølgelig globale mobility-enheder, der står for udog hjemstationering og har helt styr på
den slags. Men i de fleste mindre danske
virksomheder er det stadig ukendt land.”
Hvad kan danske repats gøre for at gøre sig
attraktive for virksomheder, der ikke tænker
så internationalt?
— ”De kan blive bedre til at gøre sig lækre ved at slå på deres internationale kompetencer på en meget konkret måde. Hvis
en virksomhed vil ind på et marked i et
bestemt land, må man som ansøger gøre
det klart, at man har et netværk der, kender kulturen, taler sproget osv. Derudover
er det helt generelt meget dyrt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Som repat
kan man slå på, at man er langt billigere og
nemmere at ansætte end en udlænding. Er
en virksomhed på vej ind på det jordanske
marked, er det jo langt dyrere og mere besværligt at rekruttere arbejdskraft fra Jordan end at finde en dansk repat, som har arbejdet på det jordanske marked. Som repat
har man jo en kæmpe fordel i, at man også
kender den danske kultur og taler dansk.
Man skal virkelig gøre sig lækker, så virksomhederne kan se, at det batter på bundlinjen med kombinationen af international
erfaring og kendskab til det danske.”

Hvad kan virksomhederne gøre for at inte-
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PRODEKAN PÅ UNIVERSITET:
LIGEGYLDIGT OM DU ER DANSK ELLER
FRA KINA

Julie Sommerlund er prodekan for omverdensrelationer på Det Humanistiske
Fakultet på Københavns Universitet og
arbejder bl.a. med eksterne relationer
angående forskning, herunder strategiudvikling og ansættelse af udenlandske
forskere.
Er universitetsverdenen et oplagt sted for
danske repats at søge ansættelse, fordi det er
et internationalt miljø, hvor man ikke møder
fordomme som hjemvendt efter et udlandsophold?
— ”Forskningsmiljøerne skal være internationale, og hele markedet for rekruttering og ansættelse af forskere er internationalt. Så på den måde er det ingen hindring,
men nærmest en forudsætning, at man har
været i udlandet. Men universitetet har
ingen strategi for ansættelse af repats eller
for at tiltrække hjemvendte danskere. Vi
skal have de bedste forskere, og så er det
ligegyldigt, om man er kineser, dansker
eller dansk repat. Det afgørende er, om
man har de relevante titler, har publiceret sine forskningsresultater i anerkendte
tidsskrifter osv. Det hele er meget formaliseret. Her handler det ikke om netværk.”
Hvis en dansk repat ikke har en forskerkarriere bag sig, er der så ingen muligheder i universitetsverdenen?
— ”Ikke som videnskabelig medarbejder.
Men blandt TAP’erne, det teknisk-administrative personale, er der en del stillinger, hvor kombinationen af dansk kulturkendskab og sprog med international
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erfaring kan være en fordel. Det kan for
eksempel være en stilling, hvor man skal
arbejde med international udveksling af
studerende. Der vil det være en stor fordel, hvis man fx kender til kulturen og
normerne i nogle af de lande, vi samarbejder og udveksler med. Men kulturforståelse er ikke nok. Man skal også have
kendskab til at det teknisk specifikke omkring ECTS-point, økonomisk rammestyring og så videre. Så der er ingen smutveje for repats til den slags stillinger heller.”
Hvordan tror du, at man som repat vil opleve
arbejdsmiljøet og kulturen på universitetet?
— ”Det vil sikkert være en fordel, at universitetet er så internationalt og er gearet
til at hjælpe udenlandske forskere og deres
familier godt på plads. Der er helt formaliserede procedurer for at hjælpe folk med
at etablere sig, og det kan man som repat
nyde godt af. Og så er hele miljøet præget
af en international tænkning. Vi har fx ikke
noget bestemt arbejdssprog, men bruger
det elle de sprog, der fungerer bedst i de
enkelte sammenhænge. Jeg kan fx svare
på dansk, når en kollega taler tysk til mig,
hvis min kollega forstår dansk, men ikke
taler det så godt, og jeg selv føler det mest
bekvemt at udtrykke mig på dansk. Vi stiller dog krav om, at alle skal lære dansk på
to år, så de kan deltage i arbejdet i studienævn mm., hvor meget af materialet er på
dansk. Og der vil en dansk repat jo have en
fordel frem for de udenlandske ansatte.”

CHEF I DANSK ERHVERV:
HVERT 2. JOB FORANKRET I UDLANDET

Peter Halkjær er arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.
Hvad skal man som repat i Danmark
være opmærksom på, når man skal tilbage på det danske arbejdsmarked?
— ”Der er tre ting, det er centralt at holde
sig for øje: For det første besættes mange
stillinger via netværk, så man skal huske,
hvad man har at trække på i en dansk kontekst fx kontakter fra studietiden eller fra
tidligere erhvervserfaring i Danmark. For
det andet skal man holde sig for øje, at tæt
på halvdelen af alle jobs i Danmark findes
i virksomheder, der er forankret i udlandet
– enten udenlandsk ejede virksomheder
eller danske virksomheder med datterselskaber i udlandet. Så det er et stort aktiv,
hvis man kan tilbyde specifik viden om
bestemte lande eller har et netværk i bestemte lande, som man kan bringe i spil.
For det tredje skal man være opmærksom
på, at halvdelen af al dansk produktion går
til eksport. Har man disse tre ting for øje,
kan man målrette sin søgning mod virksomheder, hvor man har noget særligt at
tilbyde. Man skal endelig ikke undskylde
sine udenlandske erfaringer men i stedet
italesætte sit udlandsophold som et aktiv.”
Er man ikke oppe imod fordomme hos danske arbejdsgivere om, at man som repat fx har
mistet følingen med det danske arbejdsmarked eller ikke er så let at passe ind i en dansk
virksomhedskultur?
— ”Man skal tænke helt omvendt. I et
fremadrettet perspektiv vil et flertal af danske virksomheder være globalt orienteret.
Som repat har man noget at byde på, og
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det er så ens opgave at italesætte det. Nogle virksomheder skal nok lige mindes om,
hvorfor de internationale erfaringer er et
aktiv. Man skal gøre sit hjemmearbejde og
screene (filtrere, red.), hvilke virksomheder
der er eksportorienterede og har datterselskaber eller engagementer på markeder, hvor man har noget særligt at tilbyde
qua ens sproglige og kulturelle kendskab
og ens netværk. I den sammenhæng skal
man heller ikke undervurdere muligheden i uopfordrede ansøgninger. Hvis man
laver en uopfordret ansøgning, der rammer plet, kan den meget vel give bonus.”
Men er repats ikke i hård konkurrence med
udenlandsk arbejdskraft, hvis de søger job i
internationalt orienterede virksomheder?
— ”Vend hellere tankerækken rundt. Har
du flerkulturel forståelse og kan begå dig på
flere sprog, og har du samtidig en forankring i dansk sprog og kultur, så står du rigtig godt til at slå konkurrerende udenlandske kandidater af banen. Det er – desværre
– møgbesværligt for danske virksomheder
at rekruttere arbejdskraft især fra lande
uden for EU. Så kan man i stedet ansætte
en dansk repat, sparer man meget blanketarbejde, og samtidig er chancen for at fastholde medarbejderen større, fordi det alt
andet lige er lettere for en dansk hjemvendt
at falde til med familien i Danmark.”

ROSKILDE

Building Character
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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NEWS FROM THE
CORNER OFFICE
BY ANNE MARIE DALGAARD, SECRETARY GENERAL

It’s such a joy to witness the popularity of Danes Worldwide’s
Summer School! This year, we welcomed more than 700 participants from 60 countries around the world. Approximately
500 children and adolescents attended our traditional summer school, and more than 200 younger children, parents and
grandparents enjoyed themselves at the Mini Summer School.
The weather played along as beautifully as one could hope, helping to create the perfect setting for teaching students about Danish language, culture and society.
For me personally, visiting the Summer School is something
I look forward to every year. This year at the Mini Summer
School, we gave an evening presentation on Danes Worldwide’s
activities. This event provided a great opportunity to meet many
of our members, talk about our work, and get their input on potential new areas of focus. This input is absolutely essential: We
must continually ensure that our support base – all of you, dear
members! – supports our work, shares experiences, and inspires
us to continue innovating and breaking new ground.
EDUCATION FORUM

On Sunday, July 22 we hosted our first-ever education forum
in connection with the Summer School, inviting representatives and students from Danish youth education programs with
an international component. More than 40 schools and organizations participated, including efterskoler (boarding schools for
students aged 14-18), højskoler (folk high schools), IB schools,
and boarding schools. Also invited to the forum were organizations that help break down cultural barriers and prepare young
people for a new life in Denmark or as exchange students in another country. Denmark offers many excellent youth education
and higher education programs, and we want to ensure that our
members are aware of them all. Add to this that Denmark is rich
in job opportunities and offers a good work-life balance – a fact
also appreciated by foreign workers in Denmark.
The forum proved to be a successful event and an initiative
that we plan to repeat.
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SUMMER SCHOOL 2018

KEY ISSUES

Many new laws have been proposed since the last issue of DANES. We are currently focusing on two major issues:
The new law on family reunification was adopted and took effect as of July 1, 2018. Danes Worldwide is largely pleased with
the new act. We wave goodbye to the attachment requirement –
achieving a long-held goal, as the policy prevented many members from returning home to Denmark. The government and
other members of the Danish Parliament have listened to our
criticism of the former rules. If you still encounter problems under the new legislation, we would like to hear from you so that
we can raise the matter in our ongoing dialog with members of
the Danish Parliament.
The government and the Danish People’s Party reached a tax
agreement in February, which imposes a residence requirement
on eligibility for unemployment benefit (dagpenge). The agreement has taken shape as a bill that is currently in the Danish
Parliament’s hearing process. The bill proposes the gradual implementation of a requirement concerning the length of prior
residence in Denmark. As from 2019, people will have to have
resided in Denmark or the EU for five of the last eight years in
order to be eligible for unemployment benefit; in 2020, the requirement will be elevated to six of the last eight years, and in
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At Folkemødet on Bornholm:
The spokesperson for the Liberal Party of Denmark’s parliamentary
group Karen Ellemann-Jensen showed great interest in the
organisation Danes Worldwide.

2021 the requirement will be residence in Denmark or the EU
for seven of the last eight years.
Postings abroad for the government or Danish companies,
appointments to researcher positions at foreign universities,
stays abroad for vocational education, and stays abroad working
for the public interests of Denmark will count as residence in
Denmark or the EU under the proposed legislation, so the bill
does not cover these types of stays abroad. However, the following unreasonable scenario would be possible if the bill is adopted into law: If you became unemployed in 2021, you would not
be able to receive unemployment benefit if, for example, you
spent 13 months or more back in 2015-16 working in the pharma industry in USA.
Danes Worldwide opposes this bill, which would adversely
impact a large number of our members. This opposition is reflected in the hearing statement we submitted to the Danish Parliament. A wide range of other business organizations and trade
unions have also submitted critical statements on the bill.
FOLKEMØDET – THE PEOPLE’S POLITICAL FESTIVAL

Danes Worldwide once again attended Folkemødet, joining
the record-breaking 110,000 people participating this year. The
three-day event on the island of Bornholm brings together politicians, organizations, associations and engaged citizens to generate mutual inspiration and to debate Denmark’s societal challenges. We spoke with many politicians, including Prime Minister
Lars Løkke Rasmussen, Minister for Immigration and Integration Inger Støjberg (a brief conversation about family reunification), Minister for Higher Education and Science Tommy Ahlers
(a brief conversation on tomorrow’s talents, including Danes living abroad), party leader Kristian Thulesen Dahl (a brief conversation about voting rights for expat Danes), former Minister for
Education Christine Antorini, and spokesperson for the Liberal
Party of Denmark’s parliamentary group Karen Ellemann-Jensen
(arranged an upcoming meeting at the Danish Parliament).
We also had the opportunity to thank former Minister for Higher Education and Science Ulla Tørnæs for our fruitful cooperation to reform Denmark’s conversion of IB grades.
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COOPERATION WITH MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND
COPENHAGEN CAPACITY

In recent months Danes Worldwide has continued its collaboration with the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and
Copenhagen Capacity, engaging a wide spectrum of business
organizations, institutions of higher education, and large companies to gauge their interest in using expat Danes as a resource
in connection with their activities. The positive feedback from
these efforts has led to the establishment of a task force under
the leadership of Flemming Besenbacher, Professor dr.scient
and chairman of the board of directors at Carlsberg. Four meetings will be held in the period from August 2018 to January 2019 to explore how Denmark can better utilize the extensive resources possessed by fellow citizens living abroad. The
meetings will also analyze whether the current legislative framework is suitable for engaging expat Danes in three areas of
high demand: (1) promotion / branding of Denmark, (2) attracting labor, and (3) access to specialized knowledge and networks.
Danes Worldwide is part of the task force’s secretariat and has
recommended members for a Sounding Board consisting of leading expat Danes who can support these efforts.
CONSTITUTION DAY SPEECH IN WARSAW

No early summer would be complete without celebrations of
Denmark’s Constitution Day around the world! This year, I was
honored to give a Constitution Day speech in Warsaw at a big
event for Danes and their families. Hosted by Ambassador Ole
Egberg Mikkelsen, the event was the result of an excellent collaboration between the Danish Embassy and the Danish Section
of the Scandinavian-Polish Chamber of Commerce. Everybody in attendance enjoyed a wonderful afternoon. I would like
to thank the organizers for the invitation, and thank all of the
Danish companies that sponsored the event. Additional thanks
to all the many people who gave a helping hand along the way.
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Tharangambadi, forenværende Trankebar: Jeg står foran den
gamle danskeguvernørs bolig i hvad der engang var den danske
handelskoloni Trankebar, i staten Tamil Nadu i Indien (2000).
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SUMMER SCHOOL –
DANISH EQUALITY,
FREEDOM AND
OPENNESS
Sine Dyrbye grew up in Poland, India and Sweden, and attended Danes
Worldwide’s Summer School annually from 2005 to 2008. Now living and
attending university in Copenhagen, she wrote the following piece for DANES
on what she got out of the Summer School. “The Summer School planted a
seed in us that could grow into a vibrant pride in being Danish.”
BY SINE DYRBYE, GRADUATE STUDENT

“

I am working on a plan to escape. I will jump out my
window during the night and find a place to hide. I don’t
know where yet, but I WILL find somewhere. I will NOT
EVER attend summer school EVER. NEVER EVER no matter
what.”
The date is March 21, 2005. I’m 14 years old and just received
the dubious good news that I’ve been admitted to Danes Worldwide’s Summer School. I share my frustrations with my diary.
But on July 23, 2008, there’s quite a different tone altogether in
teenager Sine Dyrbye’s diary:
“Tomorrow is the last full day here. ALREADY. Time passes by
excruciatingly quickly. It makes me sad to think about it L”
I still get sad thinking about it, even though more than a decade
has passed since we sang Kim Larsen’s Om lidt bli’r her stille for
the very last time at the Danish Summer School’s annual closing
event. I still feel pangs of melancholy when I think back to that
day. It was a place where expat Danes could feel what it was like
to be Danish, together with the kind of people who could become friends for life.
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“A STUPID PALM TREE”

Back then, we lived abroad and I strongly identified myself as a
Dane – though I didn’t really know it. When I returned to Denmark in 2011, I quickly and painfully realized that I had never
felt more Danish than during my 15 years out in the wide world.
In expat circles, you started by introducing yourself by name
and then answered the familiar and sure-fire follow-up question
about where you came from. Since my name practically couldn’t
be more Danish, this process only reinforced my sense of being
a Dane and the other person’s interest in uncovering the mystery of my nationality.
And we really were Danes! We engaged in canonical Danish
activities that would have made any Dane in the motherland
proud. In Poland, we had VHS tapes with classic ’90s series like
Nana, Bamses og Kyllings Julerejse and Busters Verden. My little
brother even dressed up as Buster for Fastelavn, which we celebrated with other Danes. We had barrels upon barrels of Lego
bricks, to the envy of many of our friends. In India, we had a
genuine Christmas tree shipped in from Singapore (one of the
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many benefits of having a dad who works for Maersk), and we
decorated it with hand-folded Danish Christmas hearts. My
mom baked cinnamon rolls that we took with us to school, and
she decorated homemade chocolate cake with icing and small
Danish flags for our birthdays. Singapore delivered frozen beef,
which meant that we could have frikadeller and lasagna. In Sweden, my mother added dark rye bread to her Danish baking repertoire, and it became a tradition to listen to the classic Danish
animated film Terkel i Knibe every year while driving to our ski
holiday destination. And it actually snowed there at Christmastime! Living in Sweden meant that we could suddenly see
Danish television, and we sang along with the guess-that-song
entertainment show Stjerne for en Aften on the Danish Broadcasting Corporation’s DR1. The snow and TV shows followed
us to Belgium, where we augmented our Danish entertainment
with the board games Bezzerwizzer and Ego. We also received
frequent visits from Danish friends and family, no matter where
in the world we were living, and they usually brought along a
bag of Matador Mix candy and a Donald Duck comic book in
Danish. So, honestly, how much more Danish could it get?
So that clearly wasn’t the problem – or, as you would put it in colloquial Danish, that wasn’t where the dog was buried. In reality,
we were traitorously un-Danish. In Poland, I quickly learned to
speak English due to the humiliation of bringing notes with me
to school with “May I go to the toilet?” in my mom’s handwriting – and because I was tired of painting when I really wanted
to draw, since it was so much harder to say “draw” than “paint”.
After we moved to India, there was no going back, and English
unequivocally became my strongest language. The Danish ideal
of equality crumbled easily in Mumbai, as my family and I were
furnished with an au pair, driver and maid. Four years quickly
passed without ever having to clean my room, despite my parents’
best efforts to talk our well-intentioned maid out of doing it for
me every week. And we actually didn’t get the aforementioned
Christmas tree until after a tear-filled year with a stupid palm tree
that was smaller than my petite nine-year-old body – to my dad’s
great disappointment, this good-spirited attempt fell flat to the
ground. And the chocolate cake was besieged by ants. In Sweden,
I didn’t have a bout of diarrhea and vomiting three to four times a
year, which was a nice change of pace. But when you’re a Danish
teenager in the land of state-owned liquor stores – Systembolaget
– it’s hard to be patriotic. The same is true in Belgium, where the
infrastructure is so decrepit that it makes DSB resemble Japanese
standards. In Antwerp, I was trapped in the ennui of the province
unless my parents were willing to drive me places.
LIFE AS A FOREIGNER IN DENMARK

The things I was missing while living abroad weren’t the simple
and tangible things like Disney in Danish, a subscription to the
teenage girls’ magazine Vi Unge, or a supply of Piratos candy. Nor
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was a home imbued with the Danish spirit and characterized by
solidarity and a love of democracy enough. I would actually say
that the job of instilling Danish culture was even easier for my parents when we were confronted with the grotesque and desperate
poverty that unfortunately still abounds in India. No, the thing
that made me feel like a Dane when living abroad but not in Denmark was the fact that I lacked the same cultural reference points
as others my age. Those come from having attended elementary and secondary school in Denmark from 1st to 9th grade, and
spending three years in high school like all other Danes. Reading
Bjarne Reuter books, going to Tivoli once a year and bathing in
the Øresund every summer just isn’t the same as having grown up
in Denmark. That’s where the Summer School played a key role
and eased the pain of returning home: I’ve never felt as foreign, as
much like an expat, as when I moved back to Denmark.
My “homecoming” could be more accurately called a crash landing. Uncontrolled, confusing and unpleasant. I can’t even count
how many times I’ve said in Denmark that I don’t have any idea
what people are talking about – to their great surprise: “You don’t
know who Peter and Morten are?” “You never saw the film Den
Eneste Ene?!” “You don’t know any of the Smurf songs in Danish?”
“You never had an Arto profile?” It may come as a disappointment to some people that teenagers in Denmark (and the rest of
the world, I might add) don’t convene around fine cultural treasures such as the National Museum of Denmark and The Glyptotek. I had been to both of those places many times.
DANISH COMMUNITY

Danes Worldwide’s Summer School gave me something to
come home to by creating an environment each summer where
we lived together Danishly. Of course, we certainly read Michael
Strunge, watched Erik Balling’s Midt om Natten with Kim Larsen’s soundtrack, and we took the same guided tour of the Viking
Ship Museum in Roskilde each of the four summers that I attended the Summer School. But that wasn’t the school’s main
attraction for us as young Danes residing all around the world.
The absolutely essential thing about the Summer School was
that we could call our teachers by their first names and we dared
to curse in the classroom. We cleared the tables ourselves after
eating and we changed our own sheets. We did our own laundry,
and we had to get up on our own each morning to sing John Mogensen’s wonderful Så længe jeg lever at the morning assembly. In
short, the Summer School gave us a Danish community that existed for every minute of those three weeks, through all the morning assembly singing, breakfasts, classes, lunches, and afternoon
and evening activities. That community, which was recreated
each summer, gave us a visceral group experience of the strong
and human Danish values: respect, equality, responsibility and
openness. A community of Danishness, not based on superficialities but on good democratic values. We might not have even
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understood it at the time, but that was the true reason that we
kept returning, year after year.
CHOSEN SPIRIT

The Summer School made it less scary for us to move to Denmark as young adults for two reasons: we knew we weren’t alone,
and we had experienced the best side of Denmark. It planted a
seed in us that could grow into a vibrant pride in being Danish, a pride only made possible by having been so many other
things in the past. Even if you’ve seen and lived a life all over the
world, you’ll never forget a magic phenomenon like the Danish
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Summer School when it opens a door to a land characterized by
equality, freedom and openness. That place is called Denmark,
and we – “the traitorous returning Danes” – are the best candidates to protect and uphold the democratic and equality-loving
spirit that so strongly and deeply defines Denmark. We have actively chosen this spirit and made it our own. And we do this every single day that we continue to be Danes. The only difference
is that as international Danish youth, we have an easier time deciding which country to root for when Denmark gets knocked
out, as in the last World Cup.

Kerteminde: Min mormor og jeg i stråhatte foran en rød bygning i
Kerteminde på Fyn hvor hun bor (sommeren 2018).

Summer School student in 2005, 2006, 2007
and 2008.
1991-1997:
1997-1998:
1998-2002:
2002-2009:

Vedbæk, Denmark
Warsaw, Poland
Mumbai, India
Gothenburg, Sweden
(International Baccalaureate
Examination from Hvitfeldtska
Gymnasium)
2009-2011: Antwerp, Belgium
2011- :
Copenhagen, Denmark
Teaching degree from Zahles Teachers’ College
in Copenhagen, Denmark.
Primary and secondary school teacher at
Hellebækskolen in Elsinore, 2015-2017.
Autumn 2017: Educational Sociology Master’s
Program at Aarhus University (Copenhagen
Campus), with expected graduation in June
2019.
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Danmarks største
krydsordportal har to app’er,
hvor du (gratis) kan kaste dig
over flere danske kryds’er.
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We’re proud to present: The Danes Worldwide

Panel of Experts

Educational Counselor

Tax Advisor

Insurance Advisor

Culture & Relocation

Psychologist

Attorney

Business Coach

Security Advisor

Pensions & Investment

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.
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NYT INITIATIV PÅ
SOMMERSKOLEN
I år lancerede Danes Worldwide for første gang i Sommerskolens
historie holdet Tilbage til Danmark. Forløbet er udviklet til de 15-17
årige med bopæl i alle verdenshjørner, så de kan blive bedre klædt på
til ungdoms- og studieliv i Danmark.
TEKST: KIRSTEN WINDING FOTO: PELLE RINK

P

å en strålende og varm julidag, hvor
det meste af Danmark holder ferie,
sidder et lille hold elever i et skyggefuldt klasselokale på Vejstrup Efterskole
på Sydfyn og diskuterer ’Køn, identitet og
grænser’. De ni elever følger forløbet Tilbage til Danmark. Nogle af dem taler og skriver flydende dansk, andre leder lidt efter
ordene.
På holdet, der henvender sig til elever
med særlig interesse for det danske uddannelsessystem, kræves som minimum et
danskniveau svarende til højt basisdansk.
Og deltagerne skal have lyst til at læse artikler og kortere fagtekster med fokus på
det danske samfund.
De ni unge bor til daglig med deres forældre i Singapore, Panama, Grønland, Japan, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater og Vietnam. Halvdelen af dem har to
danske forældre, resten har en dansk og
en udenlandsk forælder. De har alle flyttet
rundt fra land til land med deres forældre
i løbet af deres opvækst. Og så er der yderligere én vigtig fællesnævner: De føler sig
danske, og de vil gerne bo, studere og arbejde i Danmark.
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For de børn som er født uden for Danmark
er det et krav fra danske myndigheder, at
de skal have boet minimum 3 måneder
i Danmark inden det fyldte 22. år, for at
kunne bevare det danske statsborgerskab.
DANSK HVERDAG

”Vores vigtigste opgave er at klæde eleverne på til at kunne bo og studere i Danmark.
Derfor kører vi på med masser af input og
diskussioner om dansk mentalitet og det
danske samfund, og vi tager dem på en
masse udflugter rundt i landet,” forklarer
Christina Hansson, der er lærer for holdet.
Og det er vel at mærke ikke kun Strøget
og Tivoli, de skal se.
”Efter et besøg på Museum Ragnarok
i Roskilde skulle de selv finde ud af at
tage med offentlige transportmidler til en
adresse i København. For nogle af dem var
det et chok, at folk bare sidder og spiser i
toget. Eller tygger tyggegummi. Som en af
dem fortalte, er det faktisk strafbart at tygge tyggegummi på gaden i Singapore,” fortæller Christina og fortsætter:
”Vi har også besøgt nogle studerende på
et kollegium, så de kan se, hvordan danske
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studerende typisk bor. Her fik hver især på
holdet 40 kroner – svarende til et SU-budget – og blev sluppet løs i Netto for at købe
ind, og dernæst skulle de tilberede et fælles
måltid. Det var en spændende udfordring
for de fleste, for mange af dem er vant til
at leve i kulturer, hvor de har chauffører og
ansatte i hjemmet til at lave det huslige.”
KULTURCHOCK

En stor del af undervisningen består i at
forberede dem på det kulturchok, de ellers
vil få, når de en dag står alene i Danmark.
Dagens tema om ’Køn, identitet og grænser’ er en vigtig del af netop det. Til undervisningen i dag har Christina medbragt en
dansk avisartikel om forbud mod kønsopdelt badning i danske svømmehaller. Al
undervisning foregår på dansk, og eleverne skal nu diskutere fordele og ulemper
ved forbuddet.
”For mange af dem er det i forvejen
grænseoverskridende at skulle klæde om
i et fælles kønsopdelt omklædningsrum,
forklarer Christina.
Klasseundervisningen rummer i øvrigt
nogle lidt uventede udfordringer for læ-

rerne. For ud over at eleverne har det med
at slå over i engelsk, er mange af dem heller ikke vant til at skulle række hånden op
og vente på at få lov til at tale. Hvis de skal
på toilettet, rejser de sig bare og går uden
at bede om lov først. Til gengæld er de tit
yderst høflige på andre måder. For eksempel holder de som regel døren for læreren
og lader hende gå først.”
Senere på formiddagen kommer en af
sommerskolens andre undervisere, Michael Bjerring. Han arbejder for Sex &
Samfund og holder nu et seminar om
grænser.
”Er det for eksempel ok, at en fremmed
tager dig på røven?” spørger han lidt provokerende.
"Hvor tæt på synes I, en fremmed må
stå?" Han hiver holdet udenfor til en praktisk øvelse i netop sådanne spørgsmål.
De unge griner og pjatter, og nogle af
dem giver straks hinanden et kram. Der
bliver knyttet nære venskaber på sommerskolen.
GENSYNSGLÆDEN

”Når du flytter til Danmark, kan vi jo dele

en lejlighed,” siger Maria Henriksen fra
Vietnam til Sofie Plougmand fra Singapore.
”Det ville være så fedt. Jeg gider ikke bo
i Singapore mere, jeg vil meget hellere bo
her,” siger Sofie og giver Maria et knus.
De to mødtes på Sommerskolen sidste år
og blev gode veninder, så gensynsglæden
er stor. Det samme gælder for en af drengene, som bor i Grønland. Han fandt en
sød kæreste fra et af de andre hold. Hun
bor på Malta, og de har ikke set hinanden
i det mellemliggende år. Derfor håber han
meget på at få lov at komme til Malta og
holde jul i år.
”For mange af de unge her er Sommerskolen et fast holdepunkt i deres liv,” fortæller Christina. ”De er det, vi kalder Third
Culture Kids, og de har oplevet at flytte så
meget rundt, at nogle af dem knap nok tør
knytte nære venskaber med andre unge i
deres værtsland. For det gør for ondt, når
vennen pludselig flytter til et nyt land med
sine forældre. Men dem, de møder på
Sommerskolen, ved de, at de sandsynligvis ser igen næste år.”
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SOMMERSKOLE
Sommerskolen blev stiftet af Danes Worldwide
i 1981, og undervisning i dansk sprog, kultur
og samfund er stadig grundstammen i den
traditionsrige institution. Derudover arrangerer
skolen hvert år konfirmationsundervisning samt
mange andre aktiviteter og udflugter tilrettelagt
til udlandsdanske børn og unge.
På årets Sommerskole deltog cirka 500 elever
i alderen 10 til 17 år. Og på Mini-Sommerskole
deltog i alt 110 børn i alderen 6-9 år i følgeskab
med forældre, bedsteforældre eller andre nære
familiemedlemmer.
Her finder du yderligere oplysninger om næste
års programmer og tilmelding:
danes.dk/danskundervisning/sommerskolerne
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QA
QA MED ELEVERNE
MARIA, OLIVER OG
JULIE PÅ ÅRETS
SOMMERSKOLE:

MARIA HENRIKSEN, 16 ÅR
Hun har boet i Vietnam 2002-09, i Montenegro 2009-12, i Danmark 2012-14, i
Albanien 2014-17 og igen i Vietnam 201718. Hendes far er dansk og hendes mor
vietnamesisk. Hun har været på Sommerskolen flere gange, og i år skal hun blive i
Danmark for at gå på kostgymnasium i
Birkerød.
”Jeg glæder mig til at bo i Danmark. Jeg
kan godt lide at være her, og det vil være
lettere for mig at læse på et dansk universitet, når jeg har boet her nogle år inden.”
— Er der noget, som politikerne i dit bopælsland og i Danmark bør blive inspireret
af og indføre i henholdsvis det ene og andet
land?
”Jeg synes, vietnameserne er meget bedre til at passe på de ældre, end danskerne
er. De har stor respekt for de ældre. Det er
normen, at når ens forældre bliver gamle,
skal man passe godt på dem. Vietnameserne kunne også lære meget af danskerne:
Her i landet får man gratis uddannelse, hospitaler og lægehjælp for det, man betaler i
skat. Sådan er det ikke altid i Vietnam.”
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OLIVER THINAKRIT HØJBJERG, 14 ÅR
Han er født i Frankrig og flyttede med sin danske far og thailandske mor
til Danmark og siden til Malaysia, hvor familien bor i dag.
— Forventer du på et tidspunkt at flytte til Danmark?
”Ja, jeg flytter tilbage til Danmark her efter sommer, fordi jeg gerne vil få
et CPR-nummer og forbedre mit danske sprog. At bo her er den bedste
måde.”
— Er der noget, som politikerne i dit bopælsland og i Danmark bør blive inspireret af og indføre i henholdsvis det ene og andet land?
”I Malaysia bor der 4 religioner ved siden af hinanden. Det betyder, at
der er rigtig mange kulturer som bor sammen i hverdagen og mødes på
skoler og arbejdspladser. Jeg synes, at Danmark skal have et samfund ligesom Malaysias, for så lærer man at være mere åbensindet over for andre
kulturer.
I Danmark er der en meget let offentlig transport, som er ret billig, især hvis man er elev eller studerende. Ud over dette har man
også rigtig mange cykelstier her i Danmark, som man overhovedet ikke har i Malaysia. Jeg synes, at Malaysia skal bruge penge på at lave cykelstier, så man ikke behøver at køre til alle steder. Det betyder også, at trafik og forurening vil blive reduceret.”

JULIE TIPSMARK MATSUZAWA, 16 ÅR
Hun er med på Sommerskolen for første gang og har boet i Japan med
sine forældre det meste af sit liv samt et par år i Sverige. Hendes mor er
dansk, og hendes far er japansk, så hun taler begge sprog samt engelsk
flydende og føler sig både japansk og dansk.
— Forventer du på et tidspunkt at flytte til Danmark?
”Jeg ville allerhelst have dobbelt statsborgerskab, men det er ikke muligt
i Japan. Så jeg skal vælge, inden jeg bliver 21. For at kunne beholde mit
danske statsborgerskab, skal jeg bo i Danmark i en længere periode.”
— Er der noget, politikerne i dit bopælsland og i Danmark bør blive inspireret
af og indføre i henholdsvis det ene og andet land?
”I Danmark er der meget større frihed til, at man kan være sig selv i forhold til for eksempel kønsroller og tøj. Og danskerne er meget mere tolerante over for minoriteter. I Japan må man helst ikke skille sig ud. Danskerne er også meget mere miljøbevidste.
Til gengæld kunne danskerne lære meget om effektivitet og kundeservice af japanerne. De er meget mere imødekommende og venlige – og
også mere diskrete. For eksempel kunne de aldrig finde på at sidde og
snakke højt i toget om dybt private ting. Jeg føler mig også meget mere
tryg i Japan, det er et meget sikkert land at være i. Der skal man ikke hele
tiden være bange for, at ens ting bliver stjålet.”
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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
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MØD DANMARKS FREMMESTE KVINDE I FN
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag den 15. november kl. 16 til 18, når
Danes Worldwide sammen med FN Byen i København inviterer til møde
med Ellen Margrethe Løj.
Ellen Margrethe Løj har haft hele sin karriere i diplomatiet – blandt andet som
Danmarks tidligere ambassadør i Israel og Tjekkiet.
Frem til 2016 var hun leder af FN’s samlede indsats i Sydsudan.
Ellen Margrethe Løj vil på mødet blandt andet tale om sit virke som FN-ambassadør
og medlem af Sikkerhedsrådet, sin tid som FN-udsending samt livslange erfaring
med fredsbevaring og internationale anliggender.
Arrangementet finder sted i FN Byen i København og inkluderer en rundvisning.
Nærmere oplysninger og tilmelding til arrangementet vil fremgå af www.danes.dk og
på organisationens side på Facebook primo oktober.
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”DU MÅ VIDERE,
HR. JENSEN –
PÅ EGEN HÅND”
På sin 40-års fødselsdag besluttede
Stefan V. Jensen at ”skride fra den danske
tåbe-tryghed til Det vilde Vesten i Østen”,
som udlandsdanskeren ynder at kalde
Cambodja. Siden 2001 har han levet som
expat, sexpat, far, bror, freelancefotograf,
journalist og senest – munk.
TEKST: THERESA NGUYEN, FREELANCEJOURNALIST
FOTO: STEFAN V. JENSEN

M

ed solen i ryggen sidder han under en parasol på Café
Bang & Jensen på Istedgade sammen med Hans, sin
gamle ven. Aftalen var ellers, at Stefan V. Jensen skulle
sidde overfor mig, journalisten, kl. 13. Men 20 minutter over aftaletid er han i fuld gang med at lave en plade. Sammen med Hans.
Med jævne mellemrum skaber hr. Jensen øjenkontakt og måler
temperaturen på min tålmodighed. Jeg signalerer, at de bare skal
tage sig god tid, mens jeg kigger nogle fotofiler igennem på min
computer nogle borde derfra. Klokken passerer næsten 14, før
Hans overdrager sin plads.
”Beklager, men vi havde lige en del at vende i forbindelse med
den der plade,” siger hr. Jensen uden videre forklaring.
Hans fortid som guitarist i og grundlægger af The Sandmen, et
dansk rockband, der huserede højlydt i Københavns 1980’ere og
1990’ere side om side med Sort Sol, tilfører seancen nok kontekst,
så jeg spørger ikke ind til pladeprojektet. Vigtigere og vildere emner står på dagsordenen.
LUDERE OG MILITÆR

Hr. Jensen betrådte cambodjansk jord for første gang i 1995 efter,
at ”SKAT havde taget det meste” af årets KODA-check fra arbejdet
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med The Sandmen. For de 40.000 kroner, der var tilbage, valgte han
at rejse ud.
”Jeg fløj til Vietnam, endte med at købe et kamera og begyndte at tage billeder. Så fløj jeg fra Hanoi til Phnom Penh og følte
mig hjemme fra dét øjeblik, jeg satte foden på jorden. Det var ægte
rock’n’roll med ludertøser over alt og militærhære, der regerede de
forskellige bydele. Det var rigtig rock’n’roll – et land for folk, der
ikke kan holde ud at bo i deres hjemland.”
De efterfølgende år rejste hr. Jensen til Cambodja nogle måneder ad gangen for at lave en række dokumentarfilm til Danmarks
Radio. Men i 2001 fik han en tanke, der kom til at ændre alt.
”På min 40-års fødselsdag sad vi på Bankeråt. Jeg havde købt et
par flasker sprit og var sammen med nogle venner, og jeg tænkte
bare: ’Ej, nu gider jeg sgu ikke Danmark mere. Nu rykker jeg’. Og så
tog jeg afsted. Jeg havde lavet dokumentarfilm i ni år før dét – fra
Asien, fra Afrika, fra Grønland. Så det var ikke fordi, jeg ikke rejste – jeg havde bare fået nok af Danmark. Det var for lille og for
navlebeskuende. Og det synes jeg stadigvæk, det er,” siger han og
uddyber:
”Folk er jo ikke rigtig interesseret i, hvad fanden man har lavet,
når man kommer ud. Jeg læste i et magasin om tre expats, der var
kommet tilbage, og de sagde også, at det var svært, fordi folk netop
taler om, hvad der har været i TV i går – altså de nære ting, ikk’. Der
er danskerne ikke særligt udadvendte. Jeg kan godt lide Cambodja,
fordi man møder mennesker fra hele verden. Så sidder du og taler
økonomi med én fra Verdensbanken på den ene side, og så sidder
der en tigger fra London på den anden side – altså kontrasterne er
store, ikk’. Og det kan jeg meget godt lide. Man bliver mere en verdensborger. Man kan se skoven på afstand.”
EXPAT, SEXPAT, DEATHPAT

Efter 23 års flirten med Cambodja – herunder 17 års fast forhold
under samme tag – har hr. Jensen et indgående indblik i landets
samfundsudvikling, som på mange måder stadig minder om en bananrepublik med megen korruption og censur, fortæller han.
”Jeg har været der i så mange år, at det også er hjemmebane, ikk’.”
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Der har været brand i en
luderbar. Hele den øverste
etage er nedbrændt. Dagen
efter kører livet videre som om
intet er hændt.

Fortællelysten i hr. Jensen afspejles i hans øjne, der på én gang udstråler alvor og ironi – på samme måde som i hans valg af ord bag
alle anekdoterne.
”I 1997 blev 80 procent af alle vesterlændinge, der gik ud om aftenen, røvet. Jeg er selv blevet skudt på fire gange. Nu er de i fuld
gang med at skabe en lille overklasse, der styrer underklassen. Og
der skal ikke mere til end én forkert bemærkning på Facebook, så
ryger du 10-15 år i spjældet.”
Med to årtiers indsamlet empiri har den nu 57-årige dansker
inddelt tilflytterbefolkningen i tre hovedgrupper; nemlig ”expats,
sexpats og deathpats”. Hans observationer og interesse i emnet har
gennem årene hobet sig op til 400 skrevne sider, der ”på et eller andet tidspunkt” skal omsættes til bogform. Han forklarer:
”Expats er typisk folk, der arbejder for en ngo, Verdensbanken,
ambassader eller firmaer som Mærsk. De lever tit traditionelle familieliv og har deres kone med som udsendt til en god løn – og
lever ret beskyttet. Så er der sexpats, som typisk er enlige mænd,
der har været gift og er blevet skilt, og nu er de i 50’erne, og så er det
bare med at få kneppet igennem, mens de stadigvæk kan. Eller ogs’
er det folk, som ikke har fået nok i deres ungdom, så kan de komme derned og få kneppet igennem. Deathpats er folk, der er blevet
snydt for alle deres penge – af en ludertøs for eksempel – og som
ikke ser anden udvej end at slå sig selv ihjel. Eller det er folk, der har
uhelbredelig kræft – gamle, hvis pension strækker længere i et land
som Cambodja, og som vælger at bo i et varmere klima, fordi det er
bedre for gigt og sådan nogle sygdomme. Og så er der kombinationer af det – altså sexpats, der bliver deathpats, og expats, der bliver

sexpats. Det er sådan nogle flydende overgange, ikk’. ”
Konfronteret med spørgsmålet, hvor han selv hører til, placerer
hr. Jensen sig i første omgang udenfor kategori. Som freelancejournalist-fotograf tilhører han gruppen af expats, der ikke bryder sig
om for meget struktur og derfor ikke tager et job som eksempelvis engelsklærer. Direkte adspurgt, om han selv har været igennem
sexpat-perioden, svarer han prompte:
”Ja!”
Hvor længe varede den?
”10 år.”
10 år?
Han griner bekræftende.
Var det de første 10 år?
”Ja, det skal det nok have været.”
Hvordan foregår det?
”Man går på damebar og hiver en dame med hjem.”
Altså hvor ofte?
”Nogle gange hver dag, nogle gange kan der gå et par måneder
imellem. Men der er mange.”
Hvad fik du ud af det?
”Man får tilfredsstillet sine… Men det gider jeg ikke mere, det
siger mig ikke noget mere. Men det er sådan en periode, mange går
igennem, når de kommer derned. Jeg kan sige, at jeg har udlevet
den.”
Hvad, tror du, gør det så attraktivt?
”Du ved mænd ikk’, de boller alt, hvad der kan krybe og gå. Det
er jo sådan meget det mandlige gen; spred din sæd.”

Er det en universel ting?
”Ja, det sidder meget i mænds gener, ikk’, hvor kvinder typisk
vælger mænd, som de vil gifte sig med eller være sammen med
ud fra et kriterie, der hedder, at jeg skal kunne stole på denne her
mand i 15-20 år, at han kan forsørge en familie. Der skal være noget
stabilitet. Og det er en hel grundpsyke hos mænd og kvinder. Det
er helt genetisk. Det ligger meget, meget dybt i vores gener. Og sådan tror jeg, det er overalt, fordi kvinder er forbavsende ens overalt
– og det er mænd også.”
Blev du nogensinde følelsesmæssigt involveret i løbet af sexpat-perioden?
”Ja, ja, jeg har haft kærester. Så havde jeg en kæreste tre måneder
her og fire måneder der, ikk’.”
Hvordan ser du på de her kvinder?
”Jeg synes, det er synd for dem. For det er ikke noget ønskeerhverv, og de bliver udstødt af det cambodjanske samfund. En khmer vil aldrig nogensinde gifte sig med en pige, der har haft en karriere på lagenerne. Aldrig! Altså de bliver set ned på. De er outcasts.
Og man tager de smukkeste landsbypiger og laver en ceremoni i
templerne, hvor de bliver givet til Buddha. De støtter så deres familier i landsbyerne ved at sende penge hjem, men de bliver ligesom
ofre – de ofrer sig for Buddha og giver deres liv væk, for at familien
skal kunne klare sig.”
KOLDE FØDDER TIL BRYLLUP

Under sexpat-perioden omkring 2006 var hr. Jensen dog lige ved
at blive gift med sin daværende kæreste. Men så sprang han fra. På
bryllupsdagen.
”Jeg kørte ned på sydkysten i stedet for at køre til mit bryllup,

fordi hun begyndte at blive bindegal før vi skulle giftes. Jo tættere
vi kom på brylluppet, jo mere…”
Hr. Jensens talestrøm tager et kort sekunds pause, inden hans
egen utålmodighed dikterer fortællingen at springe direkte til klimaks.
”Hun åd 100 valium på én gang, fordi jeg sagde, at vi kunne blive
gift senere. Vi behøver ikke at gøre det nu. Og så spiste hun lige
100 valium.”
Kæresten overlevede, og parret gik videre med bryllupsplanlægningen.
”Jeg prøvede at være diplomat og havde været oppe at bestille…
Man skifter tøj syv gange, og et bryllup varer halvandet døgn og
sådan noget. Vi havde bestilt fotograf og kage og invitationer – det
hele var der – papirerne fra udenrigsministeriet. Det hele var meget officielt, men så fik jeg alligevel kolde fødder. Hun var meget
musikalsk og kreativ, som jeg godt kunne lide, men også lidt for
tosset. Jeg kunne ikke forestille mig at være gift med hende. Så da
jeg skal køre op til brylluppet, havde jeg foreslået hende en uge før
– fordi hun tog derop i forvejen – at under Khmer Rouge-krigen,
der kunne man gifte sig med tøjet. Hvis folk skulle i krig, så var det
normalt, at man giftede sig med mandens tøj; hans bedste tøj. Og
der var jeg i Sihanoukville og foreslog det, og hun gik med til det.
Men så græd hun jo som pisket i telefonen dagen før og spurgte:
’Kommer du’. Og jeg sagde: ’Ja, ja, ja, jeg kommer’. Men så kom jeg
jo ikke. Jeg holder i et kryds, hvor jeg kan køre til højre og op til mit
bryllup i en by, der hedder Kampong Cham, eller jeg kan køre til
venstre ned til mine venner i Sihanoukville. Og så vælger jeg sgu at
køre til venstre. Så jeg dukker ikke op.”
I et forsøg på at redde noget af ansigtstabet tilkaldte brudens fa-

Hr Jensen hos frisøren i Phnom Penh.
Klipningen vælter ikke budgettet, da den
koster 3 US dollar.

›
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milie hendes australske ekskæreste, Brett, der straks dukkede op
og giftede sig med hr. Jensens brud. Efter en retssag, der kostede
ham fire tusind US dollars, kørte han to år senere op til sin ekssvigermor i Puthia og så bryllupsvideoen sammen med hende.
”Det var skide hyggeligt. Så sad vi der og så bryllupsvideo og spiste bananer.”
”PLUDSELIG VAR DER DET HER MENNESKE”

Udfaldet af det kontroversielle bryllup har hr. Jensen på ingen
måde fortrudt, men når han ser tilbage på hændelsen fra en caféstol i København 12 år senere, reflekterer han over, om han måske bare skulle have gennemført ceremonien. For familiens skyld,
ekskærestens skyld. For udeblivelse fra et bryllup er i cambodjansk
kultur enormt ærekrænkende. De kunne jo altid være blevet skilt
bagefter.
Dramatiske parforhold synes dog at have forfulgt den tidligere
rockmusiker igennem hans liv. Hans længste forhold nogensinde
varede i fire år. Det gik i stykker, da hun ville have børn, og hans indbyggede rastløshed stod i vejen. Det forklarer måske de 14 aborter,
som han gennem årene har haft med 10 forskellige kvinder. Men
aborterne skyldtes ikke en fraværende drøm om kernefamilien –
lysten til at blive far kom bare sent. Som 49-årig helt eksakt.
”Pludselig var der det her menneske, der er afhængig af dig – afhængig af at få mad og få skiftet ble. Det kigger op på dig og er virkelig interesseret i dig, og man er selv også meget interesseret i det.
Hvad er det for et individ? Hvad kan vi finde ud af sammen? Og
det bliver jo sjovere og sjovere, jo ældre de bliver.”
Sally på syv år fik hr. Jensen sammen med sin seneste ekskæreste.
De to gik fra hinanden, da Sally var to. Siden da har far og datter
tilbragt de fleste weekender sammen.
”Hun bruger lige så lang tid på lokummet som enhver anden

Stefan V. Jensens datter,
Sally, på bar – opslugt af en
Pipi Langstrømpe-video på
YouTube.
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kvinde, der lige skal ordne hår og negle. Og jo ældre de bliver, jo
mere spartel skal der i ansigtet for at glatte rynkerne ud – mere toilettid, ikk’. Der er hun fuldstændig forudsigelig, og det er noget, vi
skændes over. Jeg siger: ’Sally, du går altså på lokum 10 minutter før,
vi skal ned og drikke kaffe’. ’Ja, ja!’ Så ligger hun bare i sengen og ser
YouTube. Så siger jeg: ’Nu vil jeg kraftedeme ned og have noget kaffe
og læse avisen’. Så siger hun, at hun lige skal på toilettet, og så går der
10-15 minutter. Dét er sådan noget, vi kan komme op og skændes
om,” beretter hr. Jensen – altid med lysende øjne, når snakken falder på Sally.
Det er vigtigt for ham, at hun føler sig ligestillet i deres far/datter-relation, og at deres forhold er bygget på venskab frem for autoritet.
”Jeg har lært hende en grundsætning: ’Husk nu, at vi er to’ for
netop at undgå problemer. Jeg kan se, at hun går over stregen nogle
gange, men det gør jeg også. Der hvor jeg sidder og bander og svovler ’Fucking khmer, fucking idiot, it’s a one-way street’, så siger hun:
’Far, husk nu, at vi er to’. Og jeg siger: ’Ja, ja, det ved jeg godt’. ’Kan
du ikke så cutte lidt ned på al det fucking der’. ’Jo! Det skal jeg nok’.
Der er det ligesom hende… Der får jeg min egen lærdom smidt i
hovedet igen, ikk’.”
Hvorfor behovet for at blive far pludselig opstod i hr. Jensen,
kan han ikke selv svare på. Det havde intet med moderen at gøre –
noget ændrede sig indeni ham. Han slår dog fast, at det aldrig har
handlet om at blive voksen. Tværtimod.
FILIPS DØD

”Jeg blev voksen i en meget tidlig alder, fordi jeg altid skulle tage
mig af min bror – min enæggede tvillingebror – der provokerede
Gud og hvermand. Jeg har ligesom altid været dén, der har sloges
for ham og tørret ham op efter et selvmordsforsøg og hevet ham ud
og ind ad psykiatriske afdelinger og hevet ham op og
været der sådan rent fysisk. Jeg vil altid være tættere
på min bror, end jeg nogensinde kommer på min datter, fordi vi er genetiske kopier, ikk’. Så det handlede
ikke om at blive voksen dét der med at få et barn. Der
har jeg haft ansvar siden meget tidligt i mit liv – for
min bror, ikk’, fordi han var så bindegal, som han var.”
Hr. Jensens tvillingebror Filip V. Jensen døde efter
en voldsepisode i Sihanoukville i december 2015.
Hvert år kom han på besøg tre måneder ad gangen,
men denne gang skulle vise sig at blive den sidste.
”Jeg fandt ham liggende med store sår ved en metaldør ved hospitalet i Sihanoukville. Det viste sig, at
hele højre hjernehalvdel var smadret, og han måtte
gennemgå en fem-timers hjerneoperation. Det var
ret hårdt. Han overlevede det i første omgang, men
blev helt lam og kunne ikke tale. Jeg skiftede ble på
ham – det var som at starte på spædbørnsstadiet igen.
Men fordi vi er enæggede, så kunne jeg ligesom aflæse
’hvad sker der inde i hr. Jensen’. Det var de meget glade
for, personalet dernede – at de ligesom kunne kommunikere med ham igennem mig. Men jeg skiftede
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ble på ham og tja… Det var ikke fordi, det var vildt underligt eller
noget, jeg har en datter, jeg også har skiftet ble på, men… Det var
en lang og sej proces at lære ham at forstå noget som helst, men det
første, jeg lærte ham at sige på dansk igen, var: ’Let røven, hr. Jensen’.
Det fik han lært sådan ret hurtigt.”
Efter nogle måneders genoptræning i Cambodja blev Filip fløjet
hjem til Danmark og kom under dansk behandling.
”De behandlede ham ad helvede til i Danmark – gav ham downers og sådan noget, og det giver man ikke en hjerneskadet patient.
De skal have noget, hvor synapserne bliver genopbygget. Og han
kom for tidligt ud. Hans koordination var ikke god nok til at åbne
døren til sin lejlighed, så han sov nede i Ørstedsparken. Han fik
virkelig, virkelig en dårlig behandling af det danske system. Han
døde den 5. juni for to år siden.”
Historien om Filips død leveres overraskende nøgternt – også
anden gang. Men sidder man længe nok med hr. Jensen, bløder
hårdheden op.
”Da Filip døde, mistede jeg halvdelen af mig selv – skåret over.
Jeg skal lære i en ret sen alder at blive enkeltindivid ligesom alle
jer andre, der ikke er født som enægget tvilling. Fordi man er dobbeltindivid. Man er to. Og den proces er jeg i gang med – jeg var
55 og skulle til at finde ud af, at nu er der kun dig, nu skal du leve
et individuelt liv. For selvom man selvfølgelig også lever hvert sit
liv, så er man stadig et dobbeltindivid – man er så forbundet med
hinanden. Jeg tror, man skal være enægget tvilling for at forstå det.
Det første år var jeg helt blæst væk, men nu er jeg ved at lære det
og siger til mig selv: ’Du må videre, hr. Jensen, på egen hånd’. Ikke
fordi vi gik og holdt hinanden i hånden hele tiden, men vi vidste,
at den anden var der – tilstede på planeten begge to, ikk’. Han vil
altid være indeni mig på en eller anden måde. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer over det, men jeg lever – lærer at leve med det.”
”JEG LEVER MEGET MUNKEAGTIGT”

Minderne med Filip er utællelige. Gennem barndommen, ungdomsårene og ind i voksenlivet eksisterede de to gange hr. Jensen
som hinandens yin og yang – metaforisk og bogstaveligt, hvilket
de to brødre fik bekræftet under en ferie i Gambia.
”Jeg går på stranden med Filip, der i 14 dage forinden rejsen havde siddet i et rum i Sankt Pederstræde og fikset heroin, fordi en
kæreste havde forladt ham. Han var helt tynd og grå. Da jeg entrerede rummet og nærmest tvang ham ud på den anden side, købte
vi en 14-dages charterrejse til Gambia. ’Forandring fryder’, tænkte
jeg og fik min modvillige bror overtalt. Så går vi der på stranden, da
en stor, fed negerkvinde i en overdimensioneret sarong dekoreret
med ananas og bananer stopper os. Fægtende med armene udbryder hun: ’Ah, you are twins! Who is the firstborn?’. ’I am!’ udbryder
Filip stolt. ’Ohh, then you are the woman,’ siger hun og forklarer,
at ifølge gambisk mytologi er den sidstfødte tvillings mission i livet
udelukkende at lære den førstefødte at gå selv,” beretter den yngste
hr. Jensen med en begejstring, der er at spore, når han er særlig glad
for en anekdote.
“Så fortæller hun mig: ’You are the man. You have no value at all
as a person. According to our culture, you are only here to teach your
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brother to walk by himself!’. Hendes fortælling passede forbavsende
godt på vores interne forhold. Hele mit liv har jeg altid måttet slås
for min bror, så ja, min rolle i livet var at lære ham at gå selv.”
For første gang i løbet af fem timers interview bliver hr. Jensen
stille i længere tid – måske for i et øjeblik selv at fordøje de sagte ord. Da samtalen fortsætter, spørger jeg, om han har planer for
fremtiden.
”Jo! Ét sekund ad gangen!” svarer han og fortæller om ulykken,
der gjorde ham til et sødere menneske.
”I 2013 – dagen før min fødselsdag – kørte jeg galt på min motorcykel og fik fem kraniebrud. En dansk neurolog har sagt til mig:
’Du burde sidde på et plejehjem og savle i et hjørne’. Derfor har jeg
ingen hukommelse. Men siden dengang har jeg fået at vide af folk,
at jeg er blevet mindre udadvendt og et sødere menneske – mere
reflekteret.”
Hr. Jensen er tilbage i sin nøgterne fortælleform, der får skelsættende livserfaringer til at fremstå som hverdagsbagateller.
”Jeg lever meget munkeagtigt nu – jeg har intet fysisk behov. Efter at jeg kom alvorligt til skade, har jeg fået en meget større forståelse for, at vi er sårbare alle sammen. For mange tænker ’mig
først!’. Nej! Dine medmennesker først! I stedet for at træde et
skridt frem, så træd et skridt tilbage, så der er mere plads til dine
medmennesker,” siger han og lægger ikke skjul på sin skepsis over
for det danske samfund.
”Det er så navlebeskuende det her lille land sammenlignet med
den store verden, der er meget mere internationalt funderet. Jeg
kan sgu ikke finde ud af at være her. Folk lever som tandhjul i en
maskine – er det meningen med menneskelivet, altså? Det er, som
om samfundet bare ser på én som en brik i et eller andet spil, hvor vi
ødelægger jordens ressourcer, og du skal bare ind og være effektiv.
Det er en virkelig ulækker udvikling. Jeg læser danske aviser hver
dag men ser det udefra nu – netop fordi jeg ikke sidder midt i skoven. Dansk Folkeparti har tabt på langt sigt, fordi verden kører altså
meget hurtigere end de der dummerhoveder – eller mange af dem
og deres vælgere. Jeg kan sagtens forstå, at man søger tryghed – det
gør vi jo alle sammen et eller andet sted – men du behøver ikke at
søge tåbe-tryghed, hvor vi skal være én race, og at alle skal spise
flæskesteg juleaften. Dét der med at holde på traditionerne på den
måde er fuldstændig misforstået. Navlebeskuende.”
Efter 17 år med fast adresse i Cambodja kan hr. Jensen ikke forestille sig, at han en dag flytter tilbage til Danmark. Han nyder at
komme på besøg i fire-fem uger ad gangen – for at se vennerne –
men klimaet og livsstilen i ”Det vilde Vesten i Østen” harmonerer
bedre med ham.
”Jeg er meget buddhistisk af sind. Hjemme er inde i én selv – ikke
på en eller anden adresse et eller andet sted. Hjemme er noget med
at slutte fred med sig selv, for man lever jo 24/7 med sig selv. Derfor
er det noget med at lave en form for pagt – en forståelse, en accept
af den person, man er, så man ikke bliver for stor en belastning for
sine omgivelser. Dét, tror jeg, er alle menneskers hovedopgave; at
vi skal lære os selv at kende,” slutter hr. Jensen af, inden han slentrer
ned ad Istedgade i den spæde aftensol.
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VEJLEDNING OM
STUDIEBOLIGER
I DANMARK
Akut boligmangel og kampen om et ledigt værelse er en problematik, som
mange studerende kan nikke genkendende. Vi har samlet en stribe gode råd til
unge i udlandet, der på sigt vil studere i Danmark.
TEKST: MARIA GRAVERSGAARD JØRGENSEN,
STUDIEVEJLEDER – DANES WORLDWIDE

DANES WORLDWIDES
STUDIEVEJLEDNING
Organisationerne Danes Worldwide og Danish
Students Abroad (DSA) samarbejder om at
vejlede danske studerende, der skal læse i
udlandet, samt danske studerende i udlandet,
der ønsker at læse på et dansk universitet
eller på en anden videregående uddannelse i
Danmark.
Kontakt til studievejleder Maria Graversgaard
Jørgensen: dsa@danes.dk / +45 3332 0913
Prisen for et samlet medlemskab af Danes
Worldwide og DSA er 150 kr. om året. Find
yderligere oplysninger på www.danes.dk/
maerkesager/uddannelse

FÅ MERE AT VIDE HER
www.ug.dk
www.studyindenmark.dk
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D

en 28. juli 2018 modtog 64.943
ansøgere meddelelse om, at de
var optaget på en videregående uddannelse i Danmark. En stor del af
dem skal have nyt tag over hovedet, idet
de rykker teltpælene op for at flytte tættere på studiet. Studiestarten er derfor for
mange forbundet med akut boligmangel.
Ikke mindst danskere i udlandet, der skal
tilbage til Danmark for at studere, har en
udfordring.
Jeg modtog for nylig denne henvendelse
fra en kommende studerende:
”Jeg er en dansk pige, der bor i Schweiz.
Jeg håber på at komme tilbage til Danmark
her til sommer for at studere på CBS. Jeg
skriver for at spørge, om du eller andre fra
Danes Worldwide ville kunne hjælpe mig
med kollegier. Jeg har skrevet mig op på Københavns Kollegiernes Kontor, men tænkte på om der var andre og måske nogle, der
var egnet til internationale elever. Jeg flytter
fra Schweiz uden min familie. Er der nogen
kollegier eller lignende, hvor man har fortrinsret, når man kommer fra udlandet og
ikke har andre steder at bo?”
Problematikken er velkendt, og derfor
har jeg udarbejdet denne guide til det danske studieboligmarked.
KAMPEN OM PLADSEN

Modsat eksempelvis studerende i USA, der
bliver tilbudt student housing på campus,
hvor en førsteårsstuderende kan indlogere
sig med ligesindede, er situationen er noget
anderledes i Danmark. Hvert år ved studie-
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start skal alle de nye studerende kæmpe om
ledige værelser, studieboliger og kollegier.
Derfor er det en god ide at orientere sig om
det danske boligmarked i god tid.
Som førsteårsstuderende med bopæl
(meget) langt fra studiet avancerer man
hurtigere på ventelisterne til kollegier. For
udlandsdanskere er denne fordel værd at
tage i betragtning.
EN SOCIAL BOLIGFORM

Kollegiet er i Danmark er en af de mest benyttede boligformer for studerende. Hvert
kollegium har sin egen opbygning og kultur, og derfor er det vanskeligt at give en entydig beskrivelse af dem. Dog er der nogle
fællestræk:
De studerende på et kollegium har eget
værelse men benytter fællesfaciliteter såsom bad og køkken. På flere kollegier med
fælleskøkken er der også madordninger, der
inkluderer fællesspisning. På nogle af kollegierne har man eget badeværelse og muligvis også et tekøkken, som kan være en praktisk løsning, hvis det sociale samvær ikke er
en førsteprioritet.
Mange kollegier gør meget ud af afholde
sociale arrangementer. Det kan være fredagsbarer, sportsturneringer eller filmklubber. Det er op til de studerende selv at stå
for og afholde aktiviteterne. Et kollegium er
kort sagt et godt sted at møde nye mennesker, hvis man rejser til Danmark uden tæt
familie eller et større netværk.
Vejen ind på kollegiet kan dog være træg
men på ingen måde umulig, så længe man

PAS PÅ SNYD OG TÆNK UD AF BYEN!

Endnu en faktor, der kan være med til at
besværliggøre boligjagten, er den stigende
efterspørgsel efter boliger i studiebyernes
centrum eller attraktive kvarterer. Derfor
kan det være nødvendigt at vende blikket
mod forstæderne, hvor der er langt flere
muligheder. Hvis man er villig til at flytte
lidt længere ud af byen, vil der blive kortet gevaldigt ned på ventetiden til kollegier og studieboliger. Fra forstæderne er der
gode offentlige transportmuligheder i form
af bus eller tog. Herudover ynder mange i
Danmark at hoppe på deres cykel og hver
morgen trampe 10 kilometer eller mere ind
til studiet – en aktivitet, der jo helt naturligt
kan spare tid og penge brugt i fitnesscentre.

På Tietgenkollegiet i Københavns Ørestad er der en regel om, at et
fastsat antal af beboerne skal være internationale studerende.
Foto: PR/Tietgenkollegiet.dk

er villig til at kæmpe for pladsen og gå på
kompromis med beliggenheden. For at
komme i betragtning skal man enten skrive sig på venteliste eller lave en motiveret
ansøgning. De fleste kollegier optager via
ventelister, men eksempelvis optager Tietgenkollegiet i København udelukkende studerende via motiverede ansøgninger.
På Tietgenkollegiet er der en regel om,
at et fastsat antal af beboerne skal være internationale studerende. Derudover findes
to deciderede internationale kollegier i København – Nimbus Kollegium og Langebro
Kollegium.
Prisniveauet kan variere fra ca. 1.600 kr.
per måned på de gamle københavnerkollegier til omtrent 6.000 kr. per måned på de
nyere kollegier.
STUDIEBOLIG, KOLLEKTIV, CONTAINER?

Som studerende kan man også skrive sig op
til en studiebolig, der på mange måder minder om et kollegium. Den største forskel
består i, at studieboligen som regel har eget
bad og køkken, hvormed den kommer til
at fungere som en lille lejlighed, hvor man
ikke nødvendigvis har kontakt til de andre
studerende.
Alternativt kan man leje et værelse eller
en hel lejlighed. Her er Facebook eller andre sociale medier det bedste søgeredskab.
Rigtig mange studerende laver opslag på

Facebook og når herigennem ud til et bredt
netværk, som kan hjælpe med at dele budskabet. Et godt råd er at melde sig ind i universiteternes og studiernes facebookgrupper, hvor boligopslag også er velkomne.
Som kommende studerende i København,
kan man bl.a. melde sig ind i grupperne:
KUA (Københavns Universitet Amager),
International Students in Copenhagen eller
CBS Students. Tjek fx også Boligbasen.dk,
Findroommate.dk og Boligportalen.dk.
Da rigtig mange i forvejen benytter Facebook til at søge efter en bolig, er det fornuftigt at lave et opslag, der skiller sig ud fra de
andre. Kun kreativiteten sætter grænser for
at øge chancerne for at få tag over hovedet
i rette tid. Som studerende, der flytter fra
udlandet til Danmark, er det derfor værd
at udnytte sine unikke sider. Det kan være i
kraft af insider viden om de gode og mindre
turistede skisportsområder i Schweiz, madlavningsevner eller en hjælpende hånd med
den tyske grammatik til en roomate, der læser tysk på aftenskole.
Øvrige muligheder er at bosætte sig i et
kollektiv, i en containerbolig på fx Refshaleøen i København eller hos noget familie,
der bor inden for rækkevidde af studiet.
Mange studerende starter med at bo hos familie. Det kan være et godt udgangspunkt,
indtil man bliver tildelt en bolig eller får
etableret et netværk.
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Endnu en væsentlig ting er, at i en desperat
jagt på en bolig skal man huske at tage sine
forholdsregler. Desværre findes der en hel
del bedragere på det danske lejemarked, der
udnytter de bolighungrende unge mennesker. Det kan i værste tilfælde kan ende med
et spildt depositum til en lovet lejlighed på
en adresse, der aldrig har eksisteret. For at
sikre sig bedst muligt mod snyd er det vigtigt at verficere, at en kontakt er hæderlig, at
skrive sig op på de officielle boligsider samt
bruge sund fornuft.

HVOR FINDER JEG DEN RETTE
VENTELISTE?
KØBENHAVN:
CIU: findbolig.nu/da-dk/LandingPages/CIU.
aspx
KKiK: kollegierneskontor.dk
Lister over kollegier med ventelister og
motiverede ansøgninger: boligbloggen.nu
DIS Kollegierne: dis-kbh.dk/kollegier
Danske kollegier: https://kbh-kollegier.dk/
AARHUS:
Kollegiekontoret i Aarhus: kollegiekontoret.dk
Ungdomsbolig Aarhus: ungdomsboligaarhus.dk
Danske kollegier: https://aar-kollegier.dk/
ODENSE:
Studiebolig Odense: studiebolig-odense.dk
Danske kollegier: danskekollegier.dk/odense
AALBORG:
AKU-Aalborg: aku-aalborg.dk/dk/ansoeger/
kollegie-og-ungdomsboliger
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Zetland er en digital avis for dig, der hellere vil
have sammenhænge end sensationer
S PAR
15%

GENNEMARBEJDEDE ARTIKLER i et prisvindende design skabt til
fordybelse
AL JOURNALISTIK PÅ LYD – som regel indtalt af skribenterne selv
ET HÅNDSKREVET NYHEDSOVERBLIK sidst på dagen
FRI FOR STØJENDE REKLAMER

Prøv gratis i 14 dage – derefter sparer du 15% på et
årsmedlemskab som medlem af Danes Worldwide.

PRØV GRATIS I 14 DAGE PÅ ZETLAND.DK/DANES

Danes
Worldwide

Vi gør det lettere for
dig at bo og arbejde
i udlandet

Vil du være med?
Hos foreningen Danes Worldwide arbejder vi
for dine rettigheder som udlandsdansker.
danes.dk/bliv-medlem
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PRIORITY

GLOBAL L E ARNING
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.

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.
E T ÅR MED UDSIG T TIL HEL E V ERDEN
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.

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.

BUSSERVICE - G ØR 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.

PROFIL FAG UD OV ER AL L E GR Æ NSER
Alle elever kan vælge mellem mere end 50 forskellige
profil-, kultur- og valgfag. I disse fag mødes elever med

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

Ranum Efterskole College

68 samarbejder med følgende

organisationer
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