Fra Lübeck til Svendborg: ”Danskere er vikinger med rødt hår”
Fortæl os lidt om dig selv?
”Jeg hedder Florian, og jeg
bor sammen med Annika i
en lejlighed i Svendborg. Jeg
kommer fra Lübeck i
Tyskland. Jeg er 20 år
gammel, og jeg har en bror,
lægger Florian ud på fejlfrit
dansk. Resten af
interviewet vil han dog
gerne lave på engelsk.

ungdomsuddannelse og
universitetet. Jeg vil gerne
lære mere om et andet
land, de mennesker, som
bor her og kulturen. Jeg
håbede at møde en masse
søde mennesker og at opnå
en masse erfaring med at
bo uden mine forældre og
klare alle hverdagspligter
selv. Og så håbede jeg også,
at jeg lærer så
meget dansk som
muligt.”
Hvad var dit
første indtryk af
Danmark og
danskerne?

”I sommers blev jeg
student, det er det, som vi i
Tyskland kalder Abitur. I
fritiden roer jeg rigtig meget
kajak, og træner også børn
og unge i kajak. Jeg elsker at
være i naturen og cykler
næsten altid, når jeg skal
nogle steder. Derudover
interesserer jeg mig også
for alt, som har at gøre med
logisk tænkning, matematik
og teknik.”
Hvad forventede du af dit
ophold i Svendborg, før du
ankom?
”For mig er mit ophold i
Svendborg et sabbatår
mellem min

”Da jeg rejste
med tog til
Svendborg første
gang, kan jeg
huske, at jeg var
ret overrasket over det.
Altså toget. Jeg er jo teknisk
interesseret, så jeg syntes
det så ret interessant ud
udefra, og da jeg kom
indenfor, følte jeg mig
næsten som en konge, fordi
sæderne er virkeligt store
og behagelige i forhold til i
de tyske toge. Det tror jeg
var mit allerførste indtryk.”
Er der noget, som har
overrasket dig ved
Danmark og danskerne?
”Jeg blev ret overrasket, ja
nærmest chokeret, over at
man ikke rigtigt sorterer
affald i byen. Altså at der

ikke er flere skraldespande
til papir, plastic, glas, flasker
osv.
Jeg har også lagt mærke til,
at man nogle gange ønsker
tillykke dagen før, hvis man
ved, at man ikke ser
vedkommende på hans eller
hendes fødselsdag. Det ville
man aldrig gøre i Tyskland,
men i stedet vente til nogle
dage senere.
Efter at have talt med både
Annika og nogle danskere
har jeg også opdaget, at der
er mange flere ligheder
mellem Danmark og
Nordtyskland (hvor jeg
kommer fra) end mellem
Danmark og Sydtyskland
(hvor Annika kommer fra).”
Hvad er de største forskelle
mellem Danmark/Tyskland
– danskere/tyskere?
”Det første jeg lagde mærke
til er, at alt er meget dyrere
end i Tyskland.
En anden forskel er, at
mange danske unge går på
efterskole. De findes ikke
rigtigt i Tyskland. Det
tætteste vi kommer er nok
kostskoler, men det er jo
ikke rigtig det samme.
Jeg har også lagt mærke til,
at stemningen på danske
arbejdspladser er mere
afslappet og hyggelig end
på tyske. I Tyskland kan
man godt få det indtryk, at
folk lever for at arbejde. I
Danmark virker det mere

som om, folk arbejder for at leve.
Så er der også måden, I bruger jeres flag på. I
bruger det meget og i mange forskellige
anledninger, det gør man ikke på samme
måde i Tyskland.
Jo, og så har jeg lagt mærke til, at alle elever
har en bærbar computer med i skole. Det ser
man ikke ligeså ofte i Tyskland.”

Hvad er EVS?
EVS (European Voluntary
Service) er et tilbud til unge
europæere om at tilbringe 212 måneder i udlandet og
udføre frivilligt arbejde. Der er
altså tale om ulønnet arbejde,
som samtidig også skal være til
gavn for lokalsamfundet.
Svendborg Ungdomsskole er
godkendt som modtageorganisation, og har budt
velkommen til volontører de
sidste fire år.
Projektet finansieres med
støtte fra EU-midler, som
uddeles af Styrelsen for
International Uddannelse, som
bl.a. arbejder for at styrke
internationaliseringen af
danske
uddannelsesinstitutioner og
læringsmiljøer.

Hvilke fordomme eksisterer der om danskere
i Tyskland?
”Jeg tror ikke rigtigt, at der eksisterer nogle
fordomme? Jo, måske at alle danskere er
vikinger og har rødt hår 
Og så har jeg hørt fra mange tyskere, at de
synes, at det danske sprog lyder som om, at I
har en varm kartoffel i munden. Jeg må
indrømme at jeg i starten tænkte meget på
den varme kartoffel, når jeg lyttede til dansk.”

