Fra Bayern til Svendborg: ”Danskerne er hjertevarme og venlige”
Fortæl os lidt om dig selv?
”Jeg hedder Annika, og jeg kommer fra Bayern
i Sydtyskland. Jeg elsker at rejse og lære nye
mennesker at kende, og det er nok også
årsagen til, at jeg er her i Svendborg nu. Jeg
interesserer mig meget for musik, sang og
teater, og jeg vil beskrive mig selv som et ret
socialt menneske, som har det bedst, når jeg er
sammen med andre.”
Hvad forventede du af dit ophold i Svendborg,
inden du ankom?
”Jeg forventede, at det ville blive ret intensivt,
og at jeg ville være nødt til at træde ud af min
tryghedszone. Der ventede jo både et nyt
sprog, en ny by og mennesker, som jeg slet ikke
kendte. Så jeg var selvfølgelig lidt nervøs. Men
nu kan jeg helt sikkert sige, at det er noget, som
man er nødt til at prøve. Det er noget, som
virkelig ændrer så mange ting, som jeg slet ikke
havde forventet. Jeg har f.eks. indset, hvor
mange forskellige veje og muligheder, der er i
livet. Så jeg vil virkelig opfordre andre unge til
at gøre det – jeg kan kun anbefale det!”
Hvad var dit første indtryk af Danmark og
danskerne?
”Lige da jeg ankom, lagde jeg meget mærke til,
hvor rare I er. Ikke kun høflige, men sådan
virkelig hjertevarme, ægte og venlige.
Livsstilen er meget afslappet, og det gør det
nemt at integrere sig (altså når du har fået dit
CPR-nummer, det er jo nøglen til alt). Jeg lagde
også mærke til, at der er meget rent og pænt i
byen, og at det ikke er så koldt, som jeg havde
forventet.”
Er der andet, som overraskede dig?
”Selvom
danskerne
er
venlige
og
imødekommende, så blev jeg alligevel
overrasket over, hvor svært det er at bygge
mere tætte relationer og venskaber med jer.
Det har aldrig før været et problem for mig at

få nye venner, men her får jeg nogle gange
følelsen af, at folk ikke er så åbne for at invitere
nye ind i deres vennegrupper. Man møder
måske nogen og har en hyggelig aften
sammen, men så ser man dem aldrig igen. Det
skulle jeg lige vænne mig til i starten. Jeg blev
også overrasket over, at der er folk i alle
aldersgrupper på byens barer og værtshuse.
Det kan jeg godt lidt. Det er heller ikke
ualmindeligt, at man er på bar alene, eller at
man er meget fuld. Det har jeg ikke oplevet på
samme måde i Tyskland. I hvert fald ikke i den
lille by, hvor jeg kommer fra. Sidst men ikke
mindst: Jeg har altid set Danmark som et
meget miljøbevidst land og som et land, som
var meget innovativt på netop det område.
Derfor var det virkelig overraskende for mig, at
der ikke er mere affaldssortering i Svendborg.
Jeg undrer mig også over, at der ikke findes et

tiltag som det tyske die Tafel, hvor man kan
donere madvarer, som man har i overskud.”

Hvilke fordomme eksisterer der om danskere
i Tyskland?

Hvad er de største forskelle mellem
Danmark/Tyskland og danskere/tyskere?

”Helt ærligt, så var jeg nødt til at google, men
jeg fandt frem til følgende: 1) Danskere spiser
ret usundt (remoulade). 2) Danskere elsker
lakrids 3) Danskere drikker meget. 4) Der er en
viking gemt i alle danskere. Det betyder bl.a. at
alle danskere ved rigtig meget om havet. 5)
Danskere holder deres land meget rent,
fredeligt og venligt.

”Jeg synes faktisk, at danskere generelt er
mere rare. Jeg har tænkt over, om det er fordi,
det danske samfund er mindre hierarkisk og
mere ligeværdigt end det tyske. I Tyskland ville
man aldrig kunne holde julefrokost, som I gør
det her i Danmark, da det ville være helt
utænkeligt, at din chef og dine kolleger skulle
se dig beruset. Danskere er også mere
afslappede end tyskere. I Tyskland skal man fx
sige Fr. eller Hr. til sin lærer for at vise dem
respekt. Skolen er generelt meget mere streng
og disciplineret end her. En forskel er også, at I
spiser aftensmad tidligt og I arbejder heller
ikke ligeså længe, som man gør i Tyskland.”

Så jo, der eksisterer selvfølgelig fordomme og
klichéer. Men det er mit indtryk, at langt de
fleste tyskere synes rigtig godt om Danmark og
danskere, og at vi faktisk tit lader os inspirere
af jer, når vi diskuterer sociale- og
miljømæssige spørgsmål 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.

