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The subject of this thesis is Faroese students, who have moved back to their home 

country after studying in Denmark. The objective of this thesis is to examine, which 

factors had an impact on the choice to move back and how the respondents experienced 

the homecoming. In the first part of the thesis background material, research and the 

problem statement will be presented. The second part of the thesis is a presentation and 

discussion of relevant theories and methodical form. In the third part the theories and 

the results of the study will be analysed and concluded.  

The study suggests that the respondents are in a paradoxical situation. After spending 

years in a different culture, their identity has changed and they seem to be partly 

Faroese and partly Danish. This implicates, that they appear as foreigners in both 

cultures and the result is, that they are experiencing difficulties adapting to the Faroese 

society in the beginning of the homecoming.  

The identity plays a significant role in the decision of moving back to the Faroes and it 

is of importance that the identity harmonizes with the imagination of the place. The 

main reason for moving back to the Faroe Islands is based on a wish to have close 

relations to family and friends and the majority of the respondents moved back home in 

connection with a job offer. The respondents prioritize safety and family in returning 

home and lack the possibility of personal freedom, multicultural experiences and 

broader career possibilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Motivation 
 

"Kanska" is the Faeroese word for "maybe" - it is the most used word on the islands. 

They are ruled under a despotism - the not so benevolent despotism of the weather. Five 
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times as much rain as the wettest part of the British Isles - five hundred times as much 

wind as the windiest part. Maybe we´ll go fishing tomorrow - maybe we´ll try and do a 

bit of haymaking - maybe we´ll get married. All and every one of these things is 

conditional - you see maybe it will be too wet to bother with the hay and a rough sea 

makes it alike impossible to go fishing or get married - if the boat can´t get in the priest 

won´t be here so we´ll get married another day.
1
  

 

"Klogt er gæstens øje" siger et færøsk ordsprog og den britiske soldat, Sydney Norgates, 

beskrivelse af Færøerne fra 1943 er en sigende beskrivelse af færingernes levevis. 

Færingerne plejer at sige: "Hvis jeg ikke kommer i dag, så kommer jeg i morgen". Dette 

er et udtryk for, at tempoet foregår i en anden hastighed end i de fleste europæiske 

storbyer og at naturens kræfter gør, at færingerne er nødt til at tage andre forholdsregler. 

Nu skal man alligevel ikke tro, at Færøerne skiller sig helt ud fra resten af Europa. 

Verdenen er blevet mindre og nationale grænser får stadig mindre betydning. Færøerne 

udvikler sig med stor hast ind i globaliseringens æra, især hvad angår erhvervsliv, kultur 

og fritid. Internationale virksomheder indtager det færøske marked og færøsk fisk og 

kunst bliver solgt i London. Den nye kommunikationsteknologi i form af internettet og 

satellit-tv har med sig, at færingerne kan følge med i, hvad der foregår i hele verdenen. 

Man kan sige, at der på Færøerne foregår en vis form for "glokalisering", hvilket vil 

sige, at man i en vis grad beholder de ældgamle traditioner, som hvalfangst, 

nationaldragten og kædedans, imens man i høj udstrækning bevæger sig ind i den 

globale verden i form af internationale forretningsforbindelser og kulturelle 

påvirkninger. Der er sket store samfundsændringer de seneste årtier, hvilket har 

medført, at de uddannelsesmæssige krav til den enkelte, er øget markant. Dette har 

medført, at der er stadig flere færinger, der hvert år rejser til udlandet i 

uddannelsesøjemed.  

Færinger har en stærk eksilkultur på grund af, at mange har været nødt til at søge 

udlandet, herunder især Danmark, for at opnå drømmeuddannelsen. Det er især her mit 

interessefelt er i forhold til denne afhandling. Størstedelen af færingerne i Danmark har 

som hovedformål at uddanne sig og opholdet vil for de fleste vare cirka 3 – 10 år. Der 

                                                 
1
 Norgate, Sydney (1943)  
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vil altså være tale om et mere eller mindre selvvalgt eksil og det drejer sig om en fase i 

livet, som kan give de unge færinger symbolsk og kulturel kapital og dermed lægge en 

solid grobund for resten af deres liv. 

 

Færøerne er et lille øsamfund og fraflytningen har været et centralt emne i den 

offentlige debat. Statistisk materiale viser dog, at dette ikke er nogen ny 

problemstilling
2
, men at der i flere årtier har været en vis fraflytning. Fraflytning er en 

almindelig tendens i små og isolerede samfund, blandt andre Shetland og Åland er i 

samme situation. Færøerne kan betegnes som værende i en såkaldt ”Brain drain” 

situation, idet nye tal viser, at kun omtrent 44 % af de færøske studerende vender tilbage 

til hjemlandet de første 5 år efter afsluttet uddannelse.
3
  

I modsætning til andre øsamfund, er situation dog betydelig bedre. F.eks. kan nævnes, 

at på Isle of Man udgør antallet af personer, som er født på øen kun 49 % pga. stor 

immigration.
4
    

 

Intentionen med min undersøgelse er dog ikke at afdække årsager til, hvorfor en del af 

de uddannede færinger ikke vender tilbage, som stort set alle aktuelle undersøgelser har 

fokuseret på, men jeg har tværtimod valgt at vende problemstillingen på hovedet og 

undersøge årsagerne til, at de uddannede færinger vælger at flytte tilbage til Færøerne. 

Dette for at afdække de aspekter, som formår at tiltrække uddannede eksil-færinger 

tilbage og som er afgørende for Færøerne i konkurrencen om færingerne. Det er jo 

særdeles interessant, at så mange færinger vender tilbage i forhold til andre små 

samfund. Det at vende tilbage til sit hjemland efter nogle års uddannelsesophold i 

udlandet, bliver for de fleste betragtet som noget, der er uproblematisk. Formålet med 

denne afhandling er bl.a. at problematisere en sådan forståelse.  

For at komme nærmere et svar på ovenstående, vil jeg undersøge, hvad der kendetegner 

disse migrationsstrømme. Hvordan trives de i det danske samfund? Hvad er deres motiv 

for at vende tilbage til Færøerne? Samt hvilke problemstillinger står de hjemvendte 

færinger over for?  

                                                 
2 Arge, Erik (2000)   
3 Olsen, J. M. (2008)  
4 Economic and Social Depelopement through the Enhancement of the National Identity of the Isle of 

Man (2006) s. 7. 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

7 

 

     
 

 

1.2 Befolkning og levevilkår 
 

Færøerne består af 18 øer, hvoraf de 17 er beboede. Indbyggertallet var pr. 1.09.2009, 

48.603, hvoraf ca. 17.500 bor i hovedstaden Tórshavn.
 5
  

Færøerne er i dag et velfærdssamfund på samme niveau som andre lande i Europa. På 

trods af dette, er det færøske samfund på mange måder anderledes end resten af Europa. 

Den industrialisering, der foregik over 200 år i Europa, skete på et halvt århundrede på 

Færøerne.
6
  Industrialiseringen i sig selv er desuden kendetegnet ved andre egenskaber, 

eftersom Færøernes hovedindtægtskilde er fiskeri.
7
 Det særlige er, at man stadig er 

stærkt afhængig af naturen, stadig afhængig af årstiderne og stadig er et samfund præget 

af store konjunktursvingninger. Implikationerne af både den hurtige industrialisering, 

samt de særlige egenskaber ved industrien er, at de traditioner, som i mange andre dele 

af den vestlige verden forsvandt helt eller delvist med moderniseringen, stadig eksisterer 

på Færøerne. Et eksempel herpå er, at familien i meget høj grad stadig er grundlaget for 

social organisation, sociale netværk og hverdagslivet. En indikator herfor er, at 

skilsmisseprocenten på Færøerne er betydeligt lavere end i de andre nordiske lande.
8
 At 

de familiære bånd er så fremtrædende på Færøerne medfører, at individualiseringen i 

forhold til livsstil og kulturel identitet ikke er den samme på Færøerne som i det 

kontinentale Europa.
9
  

 

Et andet vigtigt kendetegn for Færøerne er størrelsen. At Færøerne har så få indbyggere 

indebærer, at der heller ikke er nogen stor by. Torshavn med sine 17.500 indbyggere
10

, 

er ikke nogen metropol. Konsekvensen er, at det er hårdt at være anderledes, for det er i 

det hele taget svært at finde andre, der er i samme situation – der er for få ”signifikante 

andre”. Det opleves ofte som problematisk og stærkt sanktioneret at danne en separat 

                                                 
5 www.hagstova.fo 
6 Gaini, F. (2005) Foredrag ved ANSO konferencen for homoseksuelle i Torshavn  i august 2005. 
7 Nordisk Ministerråd (2005) s. 230. 
8 Nordisk Ministerråd (2005) s. 77. 
9 Gaini, F. (2005). Foredrag ved ANSO konferencen for homoseksuelle i Torshavn  i august 2005. 
10 www.hagstova.fo  

http://www.hagstova.fo/
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gruppe med egne livsstile indenfor rammerne af det færøske samfund. Hertil er presset 

til fordel for kulturel homogenitet og tilpasning stadig meget stærkt.
11

 På trods af denne 

styrke er den ”autentiske” hegemoniske models krampagtige fastholdelse af religion og 

tradition dog også ses som et udtryk for den udfordring, som globaliseringen har 

udgjort. 

Religion har stor betydning på Færøerne, f.eks. kan næves, at man ikke har fri abort på 

Færøerne og at man for 17 år siden ikke kunne købe spiritus - det skulle i stedet 

importeres.  

 

Færøerne bliver af mange betragtet som et idyllisk øsamfund med et ret omskifteligt 

vejr, men især de senere år har der været kritiske røster fremme i Danmark. Daværende 

medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Naser Khader, blev i marts 2004 i 

Berlingske Tidende citeret for at sige: "Færinger er Nordens muslimer. Mange af dem er 

enormt fundamentalistiske."
12

 Færøerne er især blevet sat i dårligt lys hvad angår den 

restriktive abortlov. Lagtinget nedstemte den såkaldte antidiskriminationslov, som 

senere blev vedtaget ved et spinkelt flertal. Filmatiseringen af Dan Browns bog: "Da 

Vinci Code" blev boykottet pga. religiøse årsager og et overfald på en ung færøsk 

homoseksuel. Førnævnte emner har også været til heftig debat i de færøske medier, 

repræsenteret af både for og imod, hvilket kan være et tegn på et velfungerende 

demokratisk samfund med plads for delte meninger.  

Kim Simonsen, cand.phil. i nordisk litteratur, påpeger, at det, at mange færøske 

kunstnere, intellektuelle og omtrent alle homoseksuelle bor i udlandet, er meget 

skadeligt for det færøske demokrati. Simonsen hævder, at Færøerne ikke kan holde på 

deres kreative og dygtige unge, og den manglende tolerance blandt landets kristne blot 

øger denne udvikling.
13

  

På trods af, at det måske ikke altid opleves på den måde, så er det færøske samfund 

blevet meget mere dynamisk og åbent gennem de sidste tyve år. 
14

 Der er f.eks. inden 

for det sidste årti blevet stiftet organisationer for homoseksuelle og ateister. I hele taget 

                                                 
11 Gaini, F. (2005) Foredrag ved ANSO konferencen for homoseksuelle i Torshavn i august 2005. 
12 Berlingske Tidende, Færøsk vrede over Khaders fastelavnsdragt. 8. marts 2004. 
13

Simonsen, K. (2007)  
14 Gaini F. (2005) Foredrag ved ANSO konferencen for homoseksuelle i Torshavn  i august 2005. 

samt Mortensen, E. (2005)  
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har den offentlige debat været præget af etiske diskussioner, som har været med til at 

gøre det færøske samfund mere heterogent.   

 

 

1.3 Forskningsoversigt 
 

Der findes en række nyere undersøgelser af migration i færøske sammenhænge og disse 

fokuserer alle på årsager til, at en del ikke ønsker at flytte tilbage og om, hvad der fik 

dem til at flytte fra Færøerne. Jeg har udvalgt nogle af de mest aktuelle empiriske 

undersøgelser, som jeg vil lave en sammenfatning og vurdering af. 

 

Erik Arge har i 2000 kigget på sammenhængen mellem fraflytning og økonomisk krise 

på Færøerne i 1990´erne. Arge konstaterer, at nettofraflytning har karakteriseret de 

sidste 100 år og denne har været særlig høj i perioder med økonomisk krise, bl.a. i 

1950´erne og 1990´erne.   

Med hensyn til integration af færøske tilflyttere viser Arges undersøgelse, at i 

modsætning til tilflyttere fra andre lande, har det været nemt for færingerne at tilpasse 

sig det danske samfund. Dog er det værd at tilføje, at undersøgelsen viser, at færingerne, 

der bor udenfor København trives bedre. Dette fortolker Erik Arge som værende et 

udtryk for, at færingerne har flere ligheder med danskere, som bor i provinsen. Arge 

tilføjer, at færingerne bærer præg af traditionel livsholdning og familiemønster og derfor 

har svært ved at forene sig ved storbylivsformen i København, som bl.a. kendetegner sig 

ved længerevarende uddannelser, ambitiøse karrieredrømme og løsere familiemæssige 

bånd. En måde at tackle det pulserende liv i storbyen er ifølge Arge, at færingerne lever 

en mere ghettolignende tilværelse.
15

  

Denne undersøgelse er interessant i og med, at den tilvejebringer oplysninger om 

færingernes trivsel i Danmark eller mangel på samme. Undersøgelsen viser nemlig, at 

færingerne har nemt ved at falde til i Danmark, men det er ikke gældende i lige så stor 

grad for dem, der bor i de danske storbyer.  

 

                                                 
15 Arge, Erik (2000)  
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Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget (herefter DNAG) har i samarbejde med 

Danmarks Statistik udarbejdet et faktahæfte om færinger i Danmark, som udkom i 

november 2007.  

DNAG har valgt at undersøge befolkningstal, alder og generationer, uddannelsesniveau, 

arbejdsmarkedsforhold og løn, personlige forhold (ægteskabelig status og andet) og 

sociale og sundhedsmæssige forhold. Jeg har valgt kun at benytte den statistik, der 

belyser selve demografien, altså befolkningstallet, alder og generationer, dette på grund 

af, at jeg ønsker at få et billede af, hvor stor målgruppen “færinger i Danmark” er. De 

socioøkonomiske forhold er ikke af interesse i denne forbindelse, idet at formålet som 

sådan ikke er at undersøge færøske studerende i Danmark, men blot at få overblik over 

antallet af færinger, der bor i Danmark.  

 

Undersøgelsen viser, at der bor 22.549 færinger i Danmark. Dette svarer næsten til 

halvdelen (46 %) af det samlede befolkningstal på Færøerne, som den 1. august 2009 

var 49.006.
16

 Det, at en så stor andel af den færøske population er bosiddende i 

Danmark, giver anledning til nærmere analyse af problematikken.  

 

Hvis vi kigger på aldersfordelingen, ser vi, at aldersgrupperne 7-16 og 25-39 er de 

største. Dette kan tyde på, at de fleste færinger, der er bosiddende i Danmark, er i landet 

for at tage en uddannelse og at den næststørste gruppe er deres børn. Hvis man lagde 

aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år sammen ville denne gruppe være tredjestørst.
17

  

 

Anden del af undersøgelsen har titlen ”Hvorfor færinger bosætter sig i Danmark” – en 

undersøgelse af færinger i 1. generation i alderen 20 til 45 år bosiddende i Danmark. 

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvorfor så mange færinger bosætter sig i 

Danmark og hvorfor så mange vælger ikke at flytte tilbage til Færøerne.  

Undersøgelsen viser, at det fortrinsvis er kvinder, der flytter til Danmark, hele 65 % af 

de spurgte er kvinder. Hovedårsagen til at færinger flytter til Danmark, er for at tage en 

uddannelse, godt 60 % oplyser, at de er flyttet i forbindelse med en uddannelse. Andre 

flytter sammen med en ægtefælle/kæreste, pga. arbejde eller fordi der skulle ske noget. 

Over halvdelen (53 %) har en dansk partner eller ægtefælle og 39 % har en 

                                                 
16 www.hagstova.fo 
17 Den nordatlantiske gruppe i Folketinget (2007)  
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partner/ægtefælle af færøsk afstamning.  Det er især kvinderne, som har en dansk 

samlever og ikke ønsker at vende hjem og dette vurderes i rapporten tydeligvis at hænge 

sammen med det kvindelige underskud på Færøerne. Kigger man på graden af 

uddannelse, er der stor forskel på mænd og kvinder. Blandt mændene er dobbelt så 

mange i gang med eller har afsluttet en lang, videregående uddannelse, imens der er 

forholdsvis mange kvinder, der har eller er i gang med mellemlange og kortere, 

videregående uddannelser.  

Med hensyn til tilknytning til hjemlandet oplyser 86 %, at de har en stærk eller meget 

stærk tilknytning til Færøerne. Undersøgelsen viser, at desto længere færingerne har 

boet i Danmark, desto mindre føler de sig som færinger. 87 % af dem som har boet i 

Danmark i 0-4 år, føler sig mest som færing, hvorimod 48 % af dem som har boet i 

Danmark i 20-24 år, føler sig som færing. Næsten halvdelen af færingerne kommer 

aldrig i en af de færøske foreninger og størstedelen (72 %) kommer aldrig til færøske 

gudstjeneste. Dog viser det sig, at flertallet følger med i de færøske medier hver dag 

eller hver uge, men at denne interesse falder med årene, som respondenterne har boet i 

Danmark.  

Hvad angår venskaber viser undersøgelsen, at færingerne er oftere sammen med danske 

venner end færøske. Det kan tænkes, at årsagerne er, at færingerne primært finder 

venner iblandt kollegaer og medstuderende og derfor ses dagligt.  

Hovedårsagerne til, at færingerne bliver boende i Danmark er, at de har stiftet familie 

eller pga. arbejde.  

53 % ønsker at bliver boende i Danmark, imens 22 % vil flytte tilbage til Færøerne og 

22 % har ikke besluttet sig. Dette resultat er ret interessant, fordi en så stor del af 

respondenterne er i tvivl. Det er præcis denne gruppe, som DNAG mener, at man fra 

politisk side bør koncentrere sig om, hvis man vil have befolkningstallet på Færøerne 

op. Det skal dog tilføjes, at aldersmæssigt er en del af de interviewede relativt unge og 

der bør tages højde for, at den aldersgruppe, som er under 30 år og ikke har stiftet 

familie, har en tendens til ikke at planlægge langt ud i fremtiden. Så netop dette resultat 

mener jeg bør tages med varsomhed. 

Hvad angår holdninger til færøske forhold er de fleste positivt indstillede over for sit 

hjemland. Hele 90 % er enige eller meget enige i, at Færøerne er et godt sted for børn at 

vokse op. Samme antal er enige eller meget enige i, at det har betydning at være 
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sammen med venner og familie på Færøerne og 87 % ønsker, at børnene lærer færøsk. 

86 % savner den færøske natur.  

 

Mere end halvdelen af de færinger, der bor i Danmark er negativt indstillede over for 

følgende forhold på Færøerne: 

 Vejret er for dårligt 

 Samfundet er for konservativt 

 Manglende faglige udfordringer 

 De begrænsede økonomiske/sociale støtteordninger  

 

På trods af, at mange er utilfredse med disse faktorer, viser de sig ikke at have stor 

betydning for, om færingerne flytter tilbage eller ej. Det, som har størst betydning for, at 

færingerne flytter hjem, er muligheden for at være sammen med familie og venner. På 

den anden side beror afgørelsen om at blive boende i Danmark mest på de manglende 

faglige udfordringer og det manglende faglige miljø på Færøerne.
18

   

 

Tredje del af DNAGs undersøgelse blev offentliggjort i januar 2009 og er baseret på 

seks kvalitative fokusgruppeinterviews, hvor deltagerne er bedt om at redegøre for 

årsager til, at de valgte at rejse til Danmark, hvorfor de har valgt at blive i Danmark og 

hvad holder dem fra at rejse tilbage til Færøerne. Formålet med undersøgelsen er at 

finde frem til, hvilke foranstaltninger, der kan iværksættes for at formindske 

fraflytningen fra Færøerne til Danmark.   

 

Denne tredje del af undersøgelsen viser, at mange planlægger at flytte tilbage, men er 

stødt på forskellige barrierer. Nogle har fravalgt tilbageflytningen pga. praktiske 

forhold. Der gives udtryk for, at diskussioner i færøske medier og fora og værdipolitiske 

værdier er for flere afgørende for, om de vælger at flytte tilbage. Og det fremhæves 

typisk, som jeg har været inde på tidligere, at Færøerne er for konservative og 

diskriminerende mod minoritetsgrupper. Derudover betegner nogle af informanterne det 

færøske samfund som mandsdomineret. Undersøgelsen peger dog på, at ændring af 

realpolitiske, snarere end værdipolitiske forhold vil have langt større betydning. Især en 

                                                 
18 DNAG (2008)  
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forbedring på karriere- og boligmæssige muligheder og opjustering af velfærdsniveauet 

vil have en gavnlig effekt på tilflytningen.  

 

På et overordnet plan står valget mellem de friere udfoldelsesmuligheder i København 

og de tryggere rammer for tilværelsen på Færøerne. Respondenterne forbinder Danmark 

og især København med bedre karriere- og efteruddannelsesmuligheder, et større udbud 

af kulturelle arrangementer og en højere grad af anonymitet og større rum for at 

udtrykke sin personlighed. Færøerne forbindes på den anden side med tættere kontakt 

med familie, dybere og mere personlig kontakt til mennesker generelt, en mere 

nærværende natur og en mere afslappet og overskuelig livsstil.
 19 

 

 

Overordnet er respondenterne med til at illustrere Danmark som et land, hvor 

individualiteten er i højsæde og hvor individet har mulighed for at opnå en større 

økonomisk og kulturel kapital end tilfældet er på Færøerne. På den anden side bliver 

Færøerne betragtet som et kollektivistisk samfund, hvor den sociale kapital og de 

immaterielle værdier er essentielle. 

Der er nogle bestemte tidspunkter eller livsstadier, hvor tilbageflytningen bliver mere 

aktuel for færingerne. Det er når studierne afsluttes, der planlægges eller er en reel 

graviditet, ældste barn når skolealderen, aktiv jobsøgning og når ”reden er tom” 

(børnene kan klare sig selv). Derudover kan der være tale om en mæthedsgrad i 

forbindelse med tilværelsen i Danmark, som forårsager øget tilbøjelighed til at flytte 

tilbage til Færøerne.  

 

 Når det varierede kulturelle udbud i Danmark ikke er en nævneværdig 

faktor for at blive i Danmark. Denne fase viser sig typisk for 1. 

generationsfæringerne, når de får deres første barn og/eller er i starten af 

30´erne.  

 

 Der kommer for de fleste et ambitionsmæssigt mæthedspunkt, når de har 

været på arbejdsmarkedet i en vis årrække. Her bliver nogle af 

                                                 
19 DNAG (2009)  
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færingerne klare til at opprioritere ikke - jobrelaterede aktiviteter og 

åbner således muligheden for at repatriere.
20

  

 

På trods af, at DNAG’s undersøgelser til dels har været udarbejdet af studerende og 

efter min mening har sine begrænsninger i forhold til dybdegående analyser og i form af 

manglende brug af teori, har undersøgelserne været med til at tilvejebringe ny og 

betydningsfuld viden om færinger i Danmark. Undersøgelsen fortæller os dog ikke, 

hvad der ligger til grund for, at halvdelen af færingerne vælger at flytte tilbage og 

hvordan det går dem og det er netop denne tilgang, som jeg har valgt at sætte fokus på i 

min undersøgelse. 

 

Nye tal fra den færøske organisation, der svarer til Statens Uddannelsesstøtte viser, at 

størstedelen af uddannelsessøgende færinger (54,2 %) vælger at flytte til Danmark og 

39,8 % bliver på Færøerne.  De sidste 6 % vælger at studere udenfor Færøerne og 

Danmark. Til sammenligning kan nævnes at 3.399 danskere valgte i skoleåret 2002/03 at 

rejse til udlandet i uddannelsesøjemed ud af en studenterbestanddel af 19.489, hvilket 

svarer til 1.7 %
21

 

 

 

                                                 
20 DNAG (2009)  
21 Bilag om danske studerende på hele uddannelser  i udlandet (2005) 
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• 9,4 pct af dem, der har eksamen fra Færøerne,
har taget dele af uddannelsen i udlandet.

   
22

 

 

 

Den svenske sociolog, Eva Sundstrøm, har forsket i velfærdsforhold på Færøerne, 

Grønland og i Island. Hendes konklusion er, at Færøerne på nogle områder kan 

sammenlignes med andre velfærdssamfund, men bestemt ikke på alle områder. Hun 

påviser bl.a. at den største forskel mellem det færøske samfund og andre 

velfærdssamfund er, at familien har bevaret en langt større social og økonomisk rolle 

end i andre nordiske lande siden midten af 1970´erne. 
23

 Dette er yderst interessant, idet 

det viser, at det færøske samfund adskiller sig fra det danske og i større grad er baseret 

på kollektive værdier.  

Hun konkluderer desuden, at de interne migrationsstrømmene i Vestnorden er vokset 

markant og det er især tale om kvinder, der migrerer. (Edvardsson 2001, Helve et al 

2002, Greenland 2001-2002. Statistical Yearbook) Selvom ungdommen i Island, 

Grønland og Færøerne ofte har et positivt billede af hjemlandet, er mangelen på arbejde 

den stærkeste anledning til fraflytning og barrierer for at vende hjem.
24

 

 

                                                 
22 Stuðulsstovnurin (2008) 
23

Sundstrøm, Eva (2006) s. 64. 
24 Sundstrøm(2006) s. 37 
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Ovennævnte forskning tilvejebringer en nyttig viden om færingers migrationsmønstre 

og tanker om tilbagevenden og giver anledning til videre undersøgelser på området. Der 

er ikke tidligere undersøgt, hvad der ligger til grund for færingernes valg at flytte tilbage 

efter uddannelsesophold i Danmark og hvorledes tilpasningsprocessen i det færøske 

samfund er. Det er dette aspekt, som jeg ønsker at undersøge nærmere. 

 

I en lille norsk kommune, Herøy (øsamfund, population 8.400
25

), har man i 2008 lavet 

en lokalsamfundsanalyse med fokus på køn og livsfase. Formålet med undersøgelsen 

var at finde ud af, hvad der får mennesker til at bosætte sig og trives i kommunen med 

særligt fokus på, hvordan man får kvinder til at vende tilbage. Undersøgelsen viser, at 

der er et kvindeunderskud, med 89 kvinder per 100 mænd. Herøy bliver beskrevet som 

et eventyrland for børn, med trygge og gode opvækst- og levevilkår. Flere af udflytterne 

tilkendegiver, at de mentalt aldrig er flyttet fra hjemkommunen, men har planer om at 

flytte hjem, når muligheden byder sig. Anledningen for tilbageflytningen er ofte job 

eller bolig. Hovedårsagen til, at færre kvinder end mænd ønsker at flytte tilbage til 

Herøy, er det kønsdelte arbejdsmarked med hovederhvervene søfart og fiskeri. 

Kvinderne opnår også en højere uddannelsesgrad end mændene og det stiller krav til, at 

kommunen opretter flere kompetencearbejdspladser for at hente kvinderne hjem.
26

  

Denne norske undersøgelse ligger meget tæt op ad min undersøgelse, idet formålet er at 

undersøge motiver for at udflyttere ønsker at flytte tilbage til hjemkommunen/landet. 

Den norske undersøgelse skiller sig dog ud ved at fokusere på kønsrelaterede 

problemstillinger.  

 

1.4 Antagelser 
 

Afhandlingen tager afsæt i en undren over, at der de senere år har været en relativt 

negativ ladet debat i det offentlige rum omkring årsagsfaktorer til, at en del færinger, 

som er flyttet til udlandet med henblik på at opnå en uddannelse, ikke ønsker at flytte 

tilbage.  Min undren koncentrerer sig især om, at debatten i første omfang ikke har 

                                                 
25 www.heroy.kommune.no 
26 Hovde, K. og Almli, M. M. (2008)  
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været specielt handlingsorienteret, men har i stedet for omhandlet alle de 

begrænsninger, som findes i det færøske samfund.  

 

Jeg har i stedet et ønske om at vende denne diskussion på hovedet og spørge:  

 Hvad er det egentlig, som får folk at vende tilbage? Er der f.eks. tale om, at den 

yngre generation i større grad vender tilbage pga. fædrelandskærlighed eller at 

midaldrende kvinder vender hjem for at tage sig af sine forældre? Eller er 

årsagen i højere grad et jobtilbud? 

 Hvilke kvaliteter rummer det færøske samfund?  

 

Desuden har jeg en antagelse om, at løsningen ikke findes ved at skitsere manglerne, 

men hellere ved at fokusere på de kvaliteter, som det færøske samfund har at byde på.   

 

 

1.5 Problemformulering 
 

 

Nye tal viser, at halvdelen af de færinger, der har taget en uddannelse i Danmark, ønsker 

at vende tilbage. Det er derfor nærliggende at undersøge, hvilke problemstillinger denne 

gruppe står overfor i deres reintegration. Både for at undersøge, hvad det færøske 

samfund har at byde på og at kaste lys på, hvilke udfordringer og barrierer det færøske 

samfund står overfor.   

 

På denne baggrund, ønsker jeg at undersøge følgende: 

 

Hvilke faktorer er afgørende for, at færinger vender tilbage til hjemlandet efter 

uddannelsesophold i udlandet og hvordan oplever de hjemvendelsen?  
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1.6 Begrebsforklaring 
 

Jeg har haft grundige overvejelser over, hvilken betegnelse jeg skulle benytte for at 

beskrive målgruppen. Skulle det være eksil-færingen, udvandreren eller noget helt 

andet?  

 

Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi har følgende definition på ”eksil”: 

”Eksil (af fr. exil, af lat. exilium 'landflygtighed'), landsforvisning, landflygtighed. Eksil 

var i antikken en borgers mulighed for at undgå retsforfølgelse og dødsdom ved 

frivilligt at gå i landflygtighed. Herefter var den landflygtige fredløs i hjemstaten.” I 

Romerriget var eksilet en straf, som kunne idømmes ved forvisning enten i en afsides 

del af riget eller uden for riget.   

”I 1800- og 1900-t. er eksil blevet betegnelsen for et menneskes nødtvungne ophold 

uden for sit hjemland. Eksileringen kan tage form af forvisning eller selvvalgt 

landflygtighed. Årsagerne er oftest den eksileredes ideologiske, politiske eller religiøse 

opposition til styret i hjemlandet. Eksilet har derfor karakter af midlertidighed, af 

forventningen eller håbet om at kunne vende hjem, hvis magtforholdene ændres.”
27 

 

Eksil-begrebet bruges ofte om et tvunget ophold uden for et menneskets hjemland. Ud 

fra ovenstående definition ses, at der både kan være tale om tvunget eller selvvalgt eksil. 

Man kan selvfølgelig diskutere, hvorvidt færinger, der rejser til Danmark for at studere 

er i en tvungen eller selvvalgt situation. Uddannelsesudbuddet, især hvad angår de 

længerevarende uddannelser, er begrænset på Færøerne, spørgsmålet er så, om man kan 

tale om en helt frivillig fraflytning? 

Ud fra denne diskussion har jeg valgt at benytte betegnelsen ”selvvalgt eksil” og eksil-

færing. 

Færingerne, der flyttede til Danmark under den økonomiske krise i starten af 90´erne 

var nødsaget til at flytte pga. arbejdsløshed og kan derfor betragtes, som værende i eksil. 

De blev i en færøsk radio-montage, som blev sendt i september 2009, beskrevet som 

”flygtninge”. Beslutningen er faldet på betegnelsen ”eksil-færing” idet det for de fleste 

                                                 
27 www.denstoredanske.dk 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

19 

 

færinger er tale om et længere ophold på minimum 5 år og på baggrund af, at de fleste 

er nødt til at tage ophold i udlandet for at få ønskeuddannelsen. 

Eksil-begrebet vil blive nærmere diskuteret i afsnittet om Edward Saids eksilmenneske.  

Desuden vil jeg vise til en undersøgelse, som Bornholms kommune har stået for, en 

såkaldt ”flytte-analyse”, hvor de både bruger betegnelserne ”eksilbornholmer” og 

”fraflytter”. 
28

 

 

                                                 
28 Flytteanalyse, Bornholm 2003-07, s. 8.  
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2. Metode 

 

2.1 Præsentation af metode 
 

 

På baggrund af ovenstående problemformulering antager jeg, at jeg kan se nogle 

tendenser i, hvad er ligger til grund for, at færinger vender tilbage til deres hjemland 

efter uddannelsesophold i Danmark og hvordan de oplever deres hjemkomst. For at 

besvare disse spørgsmål, vil der tages udgangspunkt i en kvalitativ analyse af, hvordan 

de hjemvendte færinger oplever deres situation. 

 

Med udgangspunkt i den beskrevne teori foretages i de følgende afsnit med afsæt i den 

fremstillede problemformulering, en analyse og fortolkning af de syv interviews, som 

blev holdt foråret/sommeren 2008. 

Citater fra undersøgelsen vil blive inddraget for at underbygge mine fortolkninger og vil 

disse være fremhævet ved hjælp af kursiv skrift.  

Jeg har valgt at dele analysen op i 7 afsnit for på bedste vis at sikre, at spørgsmålene i 

problemformuleringen vil blive besvaret.  

 

 

Afsnittene er som følger: 

 

o Årsager for at flytte til Danmark 

o Den første tid i Danmark 

o Tilpasningen til det danske samfund 

o De færøske studerendes identitetsdannelse 

o Repatrieringsårsager 

o Reintegration og national identitet 

o Fremtidsperspektiver 
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2.2 Metodeovervejelser 
 

 

Inden jeg går i gang med at præsentere empirien, vil jeg vise til antropolog, Kirsten 

Hastrups, overvejelser, der knytter sig til videnskaben om kultur og samfund. Hun 

kommer ind på, at forskere godt kan komme til at kende en kultur så godt, at de bliver 

en del af den.
29

 Denne tilgang er særdeles relevant for mig, da jeg selv er færing og har 

studeret i Danmark og derved tilhører samme kultur som informanterne i nærværende 

undersøgelse. Dette gør, at jeg har en del baggrundsviden, både praktisk, altså 

oplevelsesmæssigt, samt teoretisk og mere almen viden fra medier og den offentlige 

debat.  Her er det af stor betydning, at jeg distancerer mig fra emnet og skelner imellem 

mine egne oplevelser og koncentrer mig om de informationer, som interviewpersonerne 

i virkeligheden tilvejebringer. Det har virkelig været en udfordring for mig at skulle 

tillægge en vis afstand til empirien og blive grebet af ”forbløffelse”, som Hastrup så 

klogt beskriver sådanne oplevelser, som stammer fra mødet mellem forskellige kulturer. 

Jeg har jo selv gennemgået samme proces som informanterne og skulle passe på ikke at 

betragte informationerne som selvfølgeligheder.  

 

Kirsten Hastrup påpeger, at der er en afgørende forskel på at kende en kultur og at forstå 

den.
30

 For at jeg kunne bevæge mig fra at kende den færøske kultur til at forstå den og 

derved få den nødvendige distance til empirien, har jeg gjort brug af kulturanalytiske 

begreber og sociologiske teorier.     

 

2.3 Valg af interview som metode 
 

 

Min primære interesse er at få et indblik i, hvilke begrundelser, der ligger til grund for 

eksilfæringernes valg at flytte tilbage til hjemlandet efter uddannelsesophold i Danmark, 

samt hvilken oplevelse de har haft i forbindelse med deres tilbagevenden. Jeg ønsker 

                                                 
29 Hastrup, Kirsten (1992) s. 51.  
30 Hastrup, Kirsten (1992) s. 39. 
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således at få indsigt i informanternes tanker, forestillinger, ønsker og ikke mindst 

holdninger. Sigtet er ikke at fremstille tabeller, der procentvis tegner et billede af 

informanternes økonomiske situation eller uddannelsesniveau. Med hensyn til 

videnskabelig metode mener jeg, at det er af betydning at overveje kvantitet kontra 

kvalitet. Nogle vil mene, at jo flere interview, jo mere videnskabeligt. Men her jeg ikke 

nødvendigvis enig. For at indfri mine intentioner, har jeg valgt at gøre brug af den 

kvalitative metode, hvilket vil blive uddybet i afsnittet om Kvales interviewmetode. 

Endvidere har jeg fravalgt fokusgruppeinterview, set i bakspejlet har det været den 

rigtige beslutning, idet de oplysninger, der kom frem, til tider var af personlig karakter 

og de ville næppe komme til udtryk på samme måde, hvis interviewet fandt sted i et 

åbent forum, som er tilfældet i et fokusgruppeinterview.    

 

 

2.4 Valg af interviewpersoner 
 

 

Jeg har interviewet 7 personer i alderen 27-51 år af begge køn, 4 kvinder og 3 mænd. 4 

af informanterne har en lang, videregående uddannelse, 1 var ved at skrive speciale for 

at opnå kandidatgrad, 1 har en mellemlang, videregående uddannelse og 1 har en kort, 

videregående uddannelse. Jobmæssigt var alle ansat indenfor det offentlige som 

henholdsvis medhjælper i institution, fuldmægtig, informationssikkerhedschef, 2 

afdelingschefer, ungdoms- og idrætsrådgiver og en præst. For at opfylde kravet om 

repræsentativitet var det vigtigt, at den aldersmæssige sammensætning, den 

kønsmæssige fordeling, samt tidspunktet for hjemkomsten var præget af diversitet. Det 

kan selvfølgelig diskuteres, om undersøgelsen kan siges at være repræsentativ med kun 

7 interviewpersoner. Interviewpersonerne er dog valgt ud fra ovenstående kriterier, som 

et forsøg på at opnå repræsentativitet ud fra de tidsmæssige ressourcer, der var til 

rådighed. Ægteskabelig status blev ikke taget i betragtning, men det viser sig, at 

flertallet (5) af de interviewede er enlige.  

 

I forhold til habilitet valgte jeg at bruge mit netværk som led i få kontakt til 

informanterne. Dette viste sig at være en god løsning og inden for kort tid havde jeg 7 
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interviewpersoner, som gerne ville indgå i undersøgelsen. Et par af informanterne 

kendte jeg perifert, men det viste sig ikke at være noget problem, jeg fornemmede 

tværtimod, at de følte sig godt tilpas i interviewsituationen.  

 

I den tidlige fase af specialeperioden, inden jeg foretog de empiriske undersøgelser, 

overvejede jeg  at sikre repræsentation ved at opdele informanterne i aldersgrupper. 

Dette skulle gøres ud fra den tese, at der sker en erfaringsmæssig udvikling for de 

færinger, som har opholdt sig i hjemlandet gennem flere år, samt at der evt. er nogle 

specielle problemstilling, som de for nylig ankomne skal forholde sig til. Den første 

gruppe har haft mulighed for at reflektere over det forløb, som de har været igennem og 

ville muligvis kunne bidrage med en mere perspektiverende del af problemstillingen og 

den anden gruppe kunne bidrage med viden om de problematikker, som de nyankomne 

står i. Jeg fravalgte dog at foretage en sådan opdeling, primært pga. at analysen ville 

være for omfangsrig.  

 

2.5 Interviewpersoner 
 

 

Da nogle af interviewpersonerne ønskede anonymitet, har jeg valgt at beskytte alle 

interviewpersonernes privatliv. Jeg bruger fiktive navne og har anonymiseret mulige 

identificerbare træk. I tilfælde af tvivl om anonymiseringen har jeg kontaktet 

vedkommende igen, for at vurdere, om dataene skulle ændres. Dette blev udelukkende 

gjort af etiske overvejelser, således at interviewpersonen kunne sikre sig ikke at blive 

genkendt i det lille færøske samfund.  

Camouflage af personlige data kan munde ud i en vildledende fremstilling og i værste 

fald kan resultatet af undersøgelsen være misvisende og ubrugbart. Jeg har valgt at 

bruge fiktive navne og at anonymisere interviewpersonernes jobs, ellers er alle andre 

informationer autentiske. Jeg vurderer dog ikke, at disse ændringer har betydelig 

indflydelse på sammenhængen og budskabet, som interviewpersonen ønsker at bringe 

frem.  
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2.6 Udformning af spørgeguides 
 

 

Spørgsmålene er formuleret ud fra problemstillingen og er opbygget med nogle lukkede 

faktuelle oplysninger til at starte med. Derefter kommer en række åbne spørgsmål, som 

skal være med til at få informanterne til at reflektere over deres situation. 

Grundlæggende viste guidens opbygning og spørgsmålene at virke efter hensigten. 

Informanterne havde ikke problemer med at forstå spørgsmålene og deres besvarelser 

var nuancerede og viste sig at være anvendelige i forhold til undersøgelsen. Jeg foretog 

et pilot-interview og det viste, at det ikke var nødvendigt at revidere spørgeguiden.  

 

2.7 Interviewafvikling 
 

 

Der eksisterer altid et magtforhold i en interviewsituation, fordi at intervieweren, som 

styrer forløbet, har en vis teoretisk baggrundsviden om emnet og har formuleret 

spørgsmålene i forvejen. Det er vigtigt for forskeren at være bevidst om magtforholdet 

og som et forsøg på at nedtone det, valgte jeg at lade de interviewede selv beslutte, hvor 

interviewene skulle afholdes. Jeg foretog 7 interviews af i gennemsnit 1 times varighed. 

5 af interviewene blev foretaget på informanternes arbejdsplads og oplevede jeg, at det 

gav en afslappende og tryg stemning, idet informanterne var på hjemmebane og havde 

valgt et tidspunkt, der passede. De andre interviews blev foretaget på henholdsvis min 

arbejdsplads og mit hjem. 

 

 

2.9 Steinar Kvales interviewmetode 
 

 

Undersøgelsens design bygger på den semistrukturerede interviewform (Kvale, 1997). 

Baggrunden for dette valg er et ønske om tilegnelse af konkret viden. Jeg har valgt at 

strukturere interviewene ud fra de temaer, som fremgår af problemstillingen. Dette 

fremgår af interviewguiden og jeg vil sikre mig, at de bliver belyst igennem de syv 

interviews. Den semistrukturerede interviewform giver plads til, at interviewpersonerne 
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kan styre interviewene med egne beskrivelser af deres livsverden. Opbygningen er 

relativt fleksibel, hvilket giver interviewpersonen mulighed for at uddybe nogle temaer, 

som er af interesse. Det semistrukturerede interview kaldes også det eksplorerende 

interview
31

, fordi det giver mulighed for at være udforskende.  

 

Jeg har ikke fulgt spørgsmålene stringent, men i stedet ladet interviewpersonen komme 

til orde, når pågældende havde behov for det, og for at sikre en form for ensartethed i 

forhold til de forskellige interviewpersoner, er interviewguiden taget i brug. Af denne 

årsag anser jeg det semistrukturerede interview, som værende det mest velegnede til 

udførelse af sådan en empirisk undersøgelse.  Ulempen ved denne interviewform er 

faren for, at interviewpersonen kommer med irrelevante informationer, men dette har 

forskeren mulighed for at ændre ved at stille spørgsmål, som får interviewpersonen på 

rette spor igen.  

 

Alle interviews blev optaget på en båndoptager. Derefter blev det båndede interview 

oversat til dansk og transskriberet, hvilket jeg selv valgte at gøre. Udsagnene blev 

transskriberet næsten ordret, med undtagelse af få ord, som ikke indeholdt relevant 

information i forhold til analysen af interviewet.   

 

2.10 Vurdering af og resultater fra den kvalitative 
undersøgelse 
 

 

Generelt set er interviewene gået godt. Interviewpersonerne havde nemt ved at svare på 

spørgsmålene og var meget interesserede i at fortælle om deres oplevelser. Valget af det 

semistrukturerede interview var en fordel i og med, at det var medvirkende til at 

interviewpersonerne oplevede en form for afslappethed og at de selv havde indflydelse 

på interviewsituationen. Det betød, at de til at starte med kunne tale mere åbent om 

emnet. Dog skal det bemærkes, at ulempen ved denne form er, at den er mere 

tidskrævende og forskeren til tider får nogle irrelevante informationer. Alt i alt vurderes 

denne begrænsning ikke at overskygge de fordele, som det semistrukturerede interview 

                                                 
31 Kvale, S. (1997) s. 104. 
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indebærer. På den anden side kan man tænke sig, at der kan komme andre, interessante 

informationer frem, som forskeren ikke selv havde regnet med.  

Ved nærmere analyse af interviewdataene viste det sig, at interviewpersonerne afslørede 

mange modsigelser, især hvad angik deres opfattelse af dansk kultur. Her mener jeg, at 

der gemmer sig nogle centrale informationer, som udgør et værdifuldt metodisk 

redskab.  

 

 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

27 

 

3. Teoriafsnit 
   

3.1 Oplevede fællesskaber - nationalisme i et færøsk 
perspektiv 
 

Jeg har valgt at bruge Benedict Andersons forståelse af en nation som et forestillet 

fællesskab. Ifølge Benedict Anderson, er nationalismen ikke kun en ideologi, men mere 

i familie med begreber som religion og slægtskab, mere end med begreber som 

liberalisme og fascisme. Benedict Anderson beskriver nationalismen, som et fænomen, 

der primært beror på et ”forestillet fællesskab”, som bl.a. skabes gennem medier, kunst 

og kommunikation. Anderson betragter national identitet som et diskursivt begreb i den 

forstand, at det er konstrueret. Nationale myter eksisterer i det omfang, at mennesker 

tror på dem og handler herefter – heraf navnet forestillede fællesskaber. Med denne 

virkelighedsordning er det underordnet, om myternes indhold er historisk sandt. Det vil 

altså sige, at det forestillede fællesskab er socialt relateret i den forstand, at det er 

betinget af menneskelige forestillinger. Dette er i tråd med socialkonstruktionismens 

forståelse af en social konstruktion, som Anderson mener, nationen er. 

Socialkonstruktionismen tager udgangspunkt i, at virkeligheden er en social 

konstruktion, hvor især sproget og vores taleform konstruerer virkeligheden.
32

 

 

Anderson foreslår endvidere følgende definition af nationen: “Den er et forestillet 

politisk fællesskab - og forestillet som både uafvægerligt afgrænset og suveræn.” 

Nationen er forestillet, fordi medlemmerne af selv den mindste nation aldrig vil kende 

de fleste af deres fæller. Alligevel findes i tankerne hos hver enkelt billedet af deres 

fællesskab. 

Anderson definerer nationer som begrænsede, fordi selv den største af dem har endelige 

grænser. Nationen er ifølge Anderson suveræn, fordi begrebet kom til på et tidspunkt, 

hvor oplysning og revolution ødelagde det guddommeligt forordnede og hierarkisk-

dynastiske riges legitimitet. Nationer drømmer om at blive frie og sikkerheden og 

symbolet på denne frihed er den suveræne stat. Endelig er nationen forestillet som et 

                                                 
32 Berger, P. og Luckmann, T. (1983)   
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fællesskab, fordi uanset den ulighed og udbytning, der måtte være i en nation, vil 

nationen altid opfattes som et dybt horisontalt kammeratskab. Nationen er derved i sin 

natur både forestillet som afgrænset og suveræn på samme tid.
33

  

Konkluderende i min gennemgang af Benedict Andersons teori er, at han opstiller 

nationen som et forestillet fællesskab, som har udviklet sig over længere tid. Det er 

centralt i hans teori, at mennesker opnår en samhørighed inden for nationens grænser, 

som de ikke opnår med andre og som derved er unik. Det er altså et tilhørsforhold, som 

er stærkere end man kan opnå med andre udvalgte grupper. Med denne definition af 

nationen er det min hensigt at benytte Andersons teori til at påpege nationens essens i 

forståelsen af det ultimative tilhørsforhold. Den færøske nationalsang eller når tusindvis 

af færinger synger i kor en gang om året, når der er Olai (nationalfest), er et eksempler 

på, hvorledes fællesskabet/tilhørsforholdet opleves.   

 

Den moderne færøske nationalisme er interessant i og med, at den har forsøgt at 

definere, hvad det vil sige at være færing i dagens Færøerne. Modsat hvad tilfældet er i 

mange andre lande, er “nationalist” ikke en direkte negativ betegnelse på Færøerne. Der 

bliver i mange situationer sat lighedstegn med det at være nationalist og det at være 

kulturel og at være en “rigtig” færing. Forklaringen kan vi finde i historiebøgerne, hvor 

netop færøske nationalister har været foregangsmænd for at skabe bedre forhold for 

færøsk kultur og sprog og at skabe “det færøske“. Anderson repræsenterer den moderne, 

konstruktivistiske opfattelse af nationalisme og fokuserer på det ”følte” fællesskab. 

National identitet må opfattes som noget konstrueret, idet der sker en stadig 

gentilegnelse af symboler og følelser af national karakter. Det, der er af særlig interesse 

i forhold til den nationale identitet i dette speciale er, hvordan den folder sig ud i eksilet 

og efter tilbagevendelsen til hjemlandet. Som tidligere påpeget, er Færøerne et mere 

traditionsbundet samfund end mange andre europæiske lande og er mere baseret på 

kollektivistiske værdier end de individualistiske, som netop kendetegner mange kulturer 

i Vesten.  

Intentionen med at vælge Andersons teori er at forsøge at få svar på, om national 

identitet har betydning for færingernes valg om at flytte tilbage til hjemlandet.  

 

                                                 
33 Anderson, B. (1986) s. 15.   
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Benedict Anderson forholder sig meget historisk til begrebet nationalisme, hvilket er 

medvirkende til, at han stort set ikke forholder sig til den nationalisme, som eksisterer i 

dag. Den højredrejning, som har fundet sted i Europa de senere år, har han af gode 

grunde ikke taget stilling til, da ”Forestillede fællesskaber” udkom i 1986.  

Anderson er blevet kritiseret af Anthony D. Smith for ikke at udfolde det 

følelsesmæssige eller moralske potentiale i national identitet. Det skyldes brugen af et 

for snævert begreb. ”Forestilling” har en intellektuel klang, som ifølge Smith gør, at der 

ikke lægges tilstrækkelig vægt på den fælles vilje og følelse, som udgør national 

identitet.
34

 

 

I forlængelse af Anderson vil jeg inddrage kultursociolog, Jette Forchhammers 

forskningsprojekt vedrørende færøsk kulturpolitik. Hun konkluderer, at en ny form for 

identitetsfølelse og national bevidsthed er vokset frem på Færøerne i den sidste del af 

1900-tallet. 

Hun mener, at der har udviklet sig en bevidsthed, som udspringer af genopdagelsen af 

landets kulturelle værdier. En af forklaringerne på den større nationalfølelse er den 

øgede kommunikation med omverdenen og den daglige konfrontation med andre 

nationer gennem tv. Tv har åbnet op for hele verden og har styrket behovet for et ståsted 

i egen kultur, mener Forchhammer. Også i andre lande kan man se en tendens til, at der 

opstår en modstrøm, og der lægges mere vægt på det nære, på den nationale kultur og 

nationalsproget, samtidig med at en voldsom internationalisering strømmer ind over de 

små lande.
35

  

Jeg mener, at brugen af Forchhammers betragtninger kan være hensigtsmæssig i forhold 

til at underbygge Andersons teori. Desuden afhjælper Forchhammer de mangler, som 

jeg har præciseret tidligere ved Andersons teori og sætter det færøske samfund ind i 

globaliseringens æra. Der er ikke tale om, at Forchhammer direkte stiller sig kritisk 

overfor Anderson, men nærmere at hun nuancerer nationalisme begrebet og tager 

udgangspunkt i det senmoderne samfunds betingelser for national identitet.   

 

                                                 
34 Smith, S. D (2003) s. 114. 
35 Forchhammer, J. (2001) s. 16. 
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3.2 Færøsk national identitet 
 

Jóan Pauli Joensen, professor i etnologi og kulturhistorie, har i et essay forsøgt at 

trække den historiske og kulturhistoriske baggrund for dannelsen af en færøsk national 

identitet frem. Han er når frem til, at i mange henseender ligner udviklingen den, som er 

foregået i de store lande, men - en miniature. Spørgsmålet om konstruktionen af færøsk 

national identitet må ifølge Joensen kombineres med kildenær forskning. Der er mange 

områder, hvor yderligere forskning er påkrævet, ikke mindst omkring dagens situation.  

Ifølge Joensen opfatter færingerne sig selv ud fra et indre perspektiv som et folk og som 

en nation, men ikke som en stat. Mens næsten 100 % af islændingene gik ind for, at 

Island blev selvstændigt, så viser det sig at være meget svært for færingerne at komme 

over de 50 %. Joensen udtrykker sig således: ”En færing kan i dag vælge, om han vil 

have udstedt et dansk rødbedepas eller et grønt færøsk pas.” Dette afspejler det skisma, 

som er det vigtigste karaktertræk ved færøsk national identitet i dag og som i høj grad 

præger færøsk politik og færøsk politisk kultur: dobbeltheden.
36

  

Denne konklusion er meget tankevækkende, dog savnes der en argumentation. Hvad 

ligger til grund for denne dobbelthed? Kan årsagen findes i det færøske samfunds 

relation til Danmark? Eller skal der ledes andre steder for at finde en forklaring på det 

dilemma, som færinger står over for med hensyn til rigsfællesskabet? 

 

 

3.3 Eksiltilstanden  
 

Edward W. Said, har beskæftiget sig med den intellektuelle og dennes placering i 

eksilet. Han mener, at mennesker i eksil ofte er dem, der siger det, der siges skal. Den 

intellektuelle som outsider er ifølge Said mest tydelig i eksilet, hvor eksil-mennesket 

aldrig tilpasser sig helt og altid vil føle sig uden for almindelig samtale og de indfødtes 

velkendte verden. Eksil-mennesket må lære sig at undgå eller endda afsky tilpasning og 

national selvglæde.
37

 

                                                 
36 Joensen, J. P. (2006) 
37 Said, E. (1994) s. 66.   
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Said mener, at eksil-mennesket eller den landflygtige, som han udtrykker sig, eksisterer 

i en slags mellemtilstand, hvor han hverken er helt assimileret med sine nye omgivelser 

eller helt frigjort af sine gamle. Denne situation fører til halvhjertede engagementer og 

halvhjertede løsrivelsesforsøg, hvor individet er nostalgisk og sentimentalt på den ene 

side og på den anden en skjult paria.
38

  

 

Ifølge Edward Said kan den intellektuelle bedst beskrives som en person, der evigt er i 

eksil, også i sit hjemland, som en der hverken vil eller kan tilpasse sig, der aldrig vil 

falde i søvn i en hjemlig, folkelig verden. En, der altid vil undvige, som ikke kan eller 

vil være helt tilfreds med nationalisme og leve sig ind i en gammel kultur, traditioner og 

nationale værdier. Denne person har levet sig ind i andre kulturer og har derfor 

mulighed for at sammenligne. Eksilmennesket er altid udlænding inderst inde og har 

derfor evnerne at vinde, forstå og muligvis den nødvendige distance, som dette har med 

sig.
39

  

 

Ud fra ovenstående udlægning kan vi nå frem til, at i og med at de færøske studerende 

har været i selvvalgt eksil i flere år, kan man forestille sig, at flere af dem har en nyttig 

kompetence i bagagen, når de repatrierer. De vil ifølge Said være i stand til at observere 

deres egen kultur med en vis distance og dermed kritiske øjne. Omvendt vil eksil-

færingen befinde sig i en situation, hvor han vil føle sig som fremmed, uanset i hvilken 

kultur han begår sig i.  Saids tese lægger derved op til en kompleks situation for 

individet i eksil, som befinder sig i en hverken eller- / en både og – situation, eller en 

såkaldt dualisme / tvehed.  

Saids refleksioner om eksilet er interessante, men man skal være lidt forsigtig ved at 

drage paralleller til eksil-færingerne. Dette skyldes især, at de fleste færinger ikke på 

samme måde som dem, der lever i eksil pga. politisk forfølgelse eller krig i hjemlandet, 

er tvunget til at flytte til udlandet. Der er nærmere tale om, at færingerne i visse tilfælde 

er nødsaget til at flytte for at få den uddannelse, de ønsker, men de har altså mulighed 

for at vælge en anden uddannelse, som bliver udbudt på Færøerne. Said skelner mellem 

“exile” og “expatriates” og siger, at “Although it is true that anyone prevented from 

returning home is an exile, some distinctions can be made among exiles, refugees, 

                                                 
38 Said, E. (1994) s. 62. 
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expatriates, and émigrés. Exile originated in the age-old practice of banishment. Once 

banished, the exile lives an anomalous and miserable life, with the stigma of being an 

outsider. Expatriates voluntarily live in an alien country, usually for personal or social 

reasons. Hemingway and Fitzgerald were not forced to live in France. Expatriates may 

share in the solitude and estrangement of exile, but they do not suffer under its rigid 

proscriptions.”
40

  

De fleste færinger rejser i en vis grad frivilligt til Danmark og derfor vil de komme 

under betegnelsen “expatriate” eller oversat til dansk “udflytter”. Jeg har dog valgt at 

benytte betegnelsen “eksil-færing” og at være i selvvalgt eksil, uden at det skal forstås 

som, at færingerne er tvunget til at forlade Færøerne. På trods af, at Said til tider 

betegner eksilet, som en byrde for den enkelte, opfatter han for så vidt også 

eksiltilstanden som et privilegium:   

“Seeing “the entire world as a foreign land” makes possible originality of vision. Most 

people are principally aware of one culture, one setting, one home; exiles are aware of 

at least two, and this plurality of vision gives rise to an awareness of simultaneous 

dimensions, an awareness that – to borrow a phrase from music – is contrapuntal. 

There is a unique pleasure in this sort of apprehension, especially if the exile is 

conscious of other contrapuntal juxtapositions that diminish orthodox judgment and 

elevate appreciative sympathy.”
41

  

Jeg mener, at Saids teori er et godt redskab for at fremme forståelsen af de ressourcer, 

som en studerende i udlandet kan komme i besiddelse af i mødet med 

uddannelsesmæssige krav og en fremmed kultur. Dog mener jeg, at Saids opfattelse af 

den intellektuelle bærer præg af ensidighed, i og med at man får en fornemmelse af, at 

Said beskriver idealet af den intellektuelle og glemmer at tage stilling til eventuelle 

problemkomplekser. Saids tanker om eksilet er dog meget komplekse og nuancerede og 

styrken ligger i hans evne til at definere den intellektuelles placering i eksilet.    

 

Den færøske nationalbevægelse blev stiftet af færinger i eksil i Danmark og i denne 

sammenhæng har jeg lyst til at inddrage Benedict Anderson igen, som mener, at alle 

nationer er skabt i eksil. 
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Han hævder, at landistance-nationalismen dyrker fædrelandet i en særlig form. Verden 

bliver mere flydende og globaliseret og det er medvirkende til, at der blomstrer en 

særlig form for nationalisme. Anderson beskriver i et interview i dagbladet Information, 

hvorledes nationalismen krystalliserer sig i udlandet:  

"Det, der er kolossalt vigtigt i kolonien, har ingen vigtighed i metropolen. Men 

metropolen påtvinger folk en ny, objektiv identificering. Folk kommer hjem til London i 

den tro, at de er englændere - husk at den amerikanske uafhængighedserklæring intet 

sted taler om amerikanere - men får besked på, at de er kolonister; de er blevet til 

amerikanere. I dag gentager identificeringen sig på andre skalaer: En malay-fisker ville 

møde dig med et blankt blik, hvis du nævnte Asien; hvis han kom til USA, ville ingen 

kende ham som andet end asiat."
42

 

Denne refleksion illustrerer meget godt den dobbelthed, som Said beskriver som et 

grundlæggende kendetegn ved eksilet. I hjemlandet bliver man betragtet som dansker og 

i Danmark er man ”færingen”.  

Saids teori vil blive benyttet som led i en forståelse af færingernes situation, både med 

hensyn til rigsfællesskabet, eksiltilstanden, samt som belysning af eksilfæringens 

position efter hjemvendelsen.    

 

3.4 Selvidentitet og livsstil i det senmoderne samfund 

 
Da jeg ønsker at fokusere på individet i det senmoderne, nærmere bestemt færinger som 

har været i eksil, har jeg valgt at anvende den britiske sociolog, Anthony Giddens´ teori 

om modernitet og selvidentitet. Jeg ser hans teori som relevant på baggrund af hans 

beskrivelse af selvidentitet og refleksivitet. Giddens definerer livsstil som en 

kombination af arbejdserfaringer, vaner, gøremål og traditioner, som et menneske gør 

brug af. Disse vaner skaber en form eller en historie om man vil, om vores identitet. 

Livsstil og værdier er rutiner i praksis, som dog er refleksivt åbne for forandringer. 

Dette, fordi vores identitet har mulighed for at bevæge sig. Vi lever i et senmoderne 

samfund, som ifølge Giddens er kendetegnet ved, at vi ikke i så høj grad kan tolke 

                                                 
42 Information: Vi er forskellige, fordi vi er ens. Af Lotte Falke Kaarsholm.  
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tilværelsen ved at henvise til gamle traditioner, som kan vise os, hvad vi skal gøre.
43

 Det 

færøske samfund skulle så, hvis vi ser med Giddens´ optik, være mere pluralistisk, end 

være karakteriseret som værende en enhed. Som følge af at færøske studerende, der har 

boet i Danmark har fået nye og anderledes erfaringer med sig fra Danmark, vil man ikke 

kunne undgå, at identiteten også har bevæget sig. Vi kan således konstatere ud fra 

Giddens teori, at et menneske i eksil i en vis grad er åbent for forandringer og at disse 

vil manifestere sig i en forandret identitet.  

 

Giddens fremhæver, at det sociale livs ”åbenhed”, pluraliseringen af 

handlingskontekster og autoriteternes mangfoldighed i moderniteten indebærer, at 

livsstilsvalg bliver stadig vigtigere i konstitueringen af selvidentitet og daglig aktivitet. 

Refleksivt organiseret livsplanlægning bliver et centralt træk ved struktureringen af 

selvidentiteten, hvilket indebærer, at man overvejer risici, som Giddens mener, er 

filtrerede gennem kontakten med ekspertviden. 
44

 

 

Ifølge Giddens er risiko og tillid tæt knyttet sammen. Tillid til en person eller et system 

kan være en måde at håndtere risiko på, mens accept af risiko kan være et middel til at 

skabe tillid.
45

 

Det er karakteristisk for venskaber i det senmoderne, at partneren vælges på baggrund af 

en masse forskellige muligheder. Kontaktannoncer og mødesteder på internettet gør det 

lettilgængeligt for den enkelte at få et bredt udvalg af kontakter. Individet skal selv 

skabe dets identitet og liv og indgår kun i et socialt forhold for dets eget skyld og 

fortsætter kun hvis begge parter får noget positivt ud af at forblive i forholdet. Dette 

kræver selvfølgelig større forpligtigelse og tillid mellem parterne.
46

 

 

Globaliseringen medfører, at individet dagligt bliver bombarderet med informationer fra 

hele verdenen. Det, at individet reflekterer, er med til at skabe en ny viden og samtidig 

forandrer det selve individet – den menneskelige selvidentitet.  

                                                 
43 Giddens, A. (1996) s. 99-108.  
44 Ibid, s. 14.  
45 Giddens, A.  og Pierson, C. (2002) s. 105.   
46 Giddens, A. (1996) s. 105-107.  
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Denne refleksive tilegnelse af viden, er også medvirkende til at individet bryder med 

traditionerne. 

Når der nu er disse refleksive individer med en dynamisk selvidentitet, der forestiller 

denne fællesskab, som vi kalder en nation, så er det nærliggende at tænke sig, at 

nationalidentiteten også er dynamisk og derved ændrer sig hele tiden. Denne tese er 

værd at bide mærke i i forhold til eksilfæringernes hjemkomst. Efter en årrække i 

udlandet har færingernes selvidentitet gennemgået en forandringsproces, samtidig som 

det færøske samfund har bevæget sig længere ind i senmoderniteten.  

 

Jeg vil tage udgangspunkt i Giddens´ refleksivitetsbegreb for at belyse, hvorledes 

individet konstant er under forandring. En anden måde, hvorpå jeg gør brug af Giddens 

er ved at klarlægge, hvilke kompetencer individet må tilegne sig for at kunne begå sig i 

det senmoderne.  

 

Anthony Giddens fremlægger nogle centrale træk ved det senmoderne samfund, men er 

blevet kritiseret af bl.a. Lars Bo Kaspersen for et fraværende kulturbegreb.
47

 Hvis der i 

virkeligheden er tale om vestlig etnocentrisme, er spørgsmålet hvorvidt Giddens´ teori 

er brugbar som analyseredskab af det færøske samfund. Færøerne ligger isoleret i det 

nordatlantiske hav og som påpeget tidligere, har den samfundsmæssige udvikling 

foregået i et andet tempo end i store dele af Europa. Giddens´ udgangspunkt er 

tilsyneladende det engelske samfund og han har kun i mindre grad nationale 

betragtninger med i sin analyse af det senmoderne samfund. Færøerne er i en særlig 

situation, forholdet til Danmark er af en helt særlig karakter og det genspejler sig i det 

færøske samfund. Der er altså tale om en national dimension på Færøerne, som kun 

findes i enkelte andre lande, som f.eks. Skotland og Island. Kulturen har meget at sige 

for færingerne og er blevet brugt som et redskab i den nationale diskurs.
48

 Et andet 

aspekt af Giddens´ tankegang er, at han tager udgangspunkt i et klassedelt samfund. 

Dette er et andet punkt, hvor Færøerne skiller sig ud fra Giddens´ udgangspunkt. Ifølge 

Gaini og Hovgaard førte industrialiseringen aldrig til, at Færøerne blev et klassedelt 

samfund og var primært et kulturelt fænomen.
49

 

                                                 
47 Kaspersen, L. B. (1995)  
48 Simonsen, Kim   
49 Hovgaard, G. og Gaini, F. (2003)  
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Giddens synes også helt at ignorere barndommens betydning for personlighedens 

udvikling. Her skal tages i betragtning, at Giddens er sociolog og at det traditionelt er 

indenfor det psykologiske felt, at man tager afsæt i barndommens betydning for 

personligheden. Man kunne med fordel supplere med psykodynamiske teorier hos bl.a. 

Bowlby og Stern.  

Af andre kritikpunkter kan nævnes, at Giddens generelt er meget positivt stemt over for 

den samfundsmæssige udvikling, som foregår fra det moderne til det senmoderne. Der 

savnes en stillingtagen til eventuelle konsekvenser, som individet står over for i 

overgangen til det senmoderne samfund. Giddens hævder bl.a. at: 

 

”I traditionelle kontekster rummer livscyklen et udtalt element af gentagelse, da hver 

generation i væsentligt omfang genopdager og genlever sin forgængers livsform. 

Gentagelsen mister det meste af sin mening i høj-moderniteten, hvor praksiser kun 

gentages, hvis de kan retfærdiggøres refleksivt.”
50

 

 

Ovenstående citat er et eksempel på et yderst interessant tese om individets 

forandringsprocess, men her mener jeg, at det ville være hensigtsmæssigt med nogle 

tanker om, hvilke konsekvenser dette har for den enkelte.  Man kunne f.eks. forestille 

sig, at såfremt individet kun lever forud og ignorerer sin baggrund, så kan det muligvis 

resultere i en identitetskrise. Individet kan risikere at stå i en situation, hvor det ikke 

ved, hvem det i virkeligheden er og det kan i sidste ende give en oplevelse af splittethed.  

 

  

3.5 Vaner og traditioner  
 

De svenske etnologer Jonas Frykman og Orvar Löfgren har i bogen “Force of habit” en 

interessant diskussion af, hvad vaner har af betydning for individet. De finder det 

interessant, hvorledes svenskere (eller vestlændinge generelt) hele tiden kæmper imod 

dårlige vaner, så som at drikke, ryge og at overspise. Dette forsøg på at kontrollere 

vaner bliver set som et aspekt af moderne rationalitet.  

                                                 
50Giddens, A. (1996) s. 173.  
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Ifølge Frykman og Löfgren skaber vaner dispositioner for en bestemt opførsel. De 

bliver tillært i barndommen og er svære at undersøge, fordi de er i konstant forandring.
51

 

 

Vanedannende adfærd bliver her sat i perspektiv: 

“No one really wanted to be accused of sticking to old habits in a country that was busy 

conquering the future. ...The long historical perspective lets us see that the relatively 

successful endeavor to control people´s everyday habits has a long tradition in 

Sweden.”
52

 

 

Frykman og Löfgren mener, at vaner er en rodfæstet adfærd, som vi udvikler i 

interaktion med andre mennesker og bliver en del af selvet. Flertallet havde for mange 

dårlige vaner og dette bliver betragtet som en trussel imod deres velfærd og anset som 

”ikke-kultur” eller ukulturelt.
53

  

 

De svenske etnologer går dybere ind i begrebet “vaner” og drager ligeledes nytte af 

andre teoretikere: Vaner er ifølge Gregory Bateson (1972) en måde at spare energi. Da 

Pierre Bourdieu (1984) hævder, at identitet er en del af vores fysiske anlæg - ikke det vi 

tror, men det vi ved – viser han os, hvordan habitus filtrerer indtryk, inden de er 

gennemtænkt af den bevidste hjerne. Dette mener Löfgren og Frykman illustrerer, at 

habitus er inkorporeret i kroppen og skaber kontekst og kontinuitet i livet på et 

grundlæggende plan. Vores vaner er ligeledes processer, som ofte har dybe rødder i en 

klasse eller en kultur. De organiserer individets liv og forbinder individet til gruppen. 

Det kulturelle fællesskab er ofte skabt af mennesker, der tackler verdenen med 

genkendelige manøvre.
54

  

 

Vaner er kulturelt dannede, men det gør dem ikke mindre konstante eller nemmere at 

ændre. Vaner giver individet nogle færdigheder og mønstre, som ikke kan ændres så 

nemt som vores muligheder og værdier kan.
55

  

 

                                                 
51 Frykman, J. og Löfgren O. (1996), s. 10. 
52 Ibid, s. 8.  
53 Ibid, s. 9. 
54 Ibid, s. 10-11.  
55 Ibid, s. 11. 
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Når individet kommer ind i en anden kultur, bliver vanerne sat i et andet lys og individet 

bliver i en vis grad nødt til at forholde sig til sine vaner. Vanerne bliver mere tydelige, 

fordi individet interagerer i en anden kultur med andre vaner: 

Det er i mødet med mennesker med en anden kulturel baggrund, at vaner bliver mere 

tydelige og dette forekommer oftere i multikulturelle samfund.
56

 Hvor vaner er private, 

er traditioner offentlige, de bliver praktiseret af mange og vedligeholdt af kollektivet.
57

 

Det traditionelle bliver beskrevet som følger: 

“When something is seen as traditional, wheater a local district, a commodity, or a 

communal activity, it suggests genuineness, quality, and originality. The word tradition 

contains a promise of links with history, with the good old days. ...For many people, 

tradition also has something to do with emotion...Just think of the circle of friends 

assembled for at Swedish crayfish party...Memories of all the previous occasions flash 

past, people become sentimental, warmed by thoughts of all the times they have had 

together.”
58

   

 

Konkluderende kan siges, at vores vaner skabte af et fællesskab og er samtidig noget, 

som vi bærer rundt på i vores baggage jf. Bourdieu. Der kan være tale om vaner 

indenfor forskellige klasser eller køn eller endda lokale vaner på samme måde, som vi 

kan identificere dansk eller færøsk vaneadfærd. Vanerne er karakteriseret ved at være 

praktiseret af mange mennesker og opretholdes af et kollektiv og bærer derfor ikke præg 

af refleksivitet, som ifølge Giddens kendetegner det senmoderne samfund.  

Denne teori vil blive brugt til at finde frem til, hvilken rolle vores vaner har for vores 

beslutningstagen f.eks. i en migrationssituation og hvorledes mødet med en fremmed 

kultur påvirker den enkelte.  

Frykman og Löfgrens teori kan dog ikke stå alene og for at få et billede af, hvad vores 

vaner og traditioner har at sige for vores livsplanlægning, vil jeg trække på 

kulturforskningen.  

 
 

 

                                                 
56 Ibid, s. 14. 
57 Ibid, s. 15. 
58 Ibid, s. 16. 
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3.6 Kulturchok 
 

Psykolog, Finn Thorbjørn Hansen, har i bogen ”Kunsten at navigere i kaos” beskrevet 

kulturchokkets faser. Kulturpsykologisk er der enighed om, at der er seks forskellige 

faser i kulturchokket.  

Heri skriver han, at det er en stor omvæltning for de fleste at møde en anden kultur og 

på sigt vil vedkommendes identitet ændre sig og i en vis grad tilpasse sig den nye 

kultur. Denne fase kan munde ud i en identitetskrise, nærmere betegnet som et 

”kulturchok”.   

 

Den 1. fase er fasen før afrejsen og er en forberedelse til selve rejsen. I denne periode 

skifter det lidt imellem ængstelse for at rejse hjemmefra og en eventyrlyst og glæde ved 

denne nye oplevelse. Denne fase kan også nævnes ”rejsefeber”. 

 

2. fase kaldes populært ”turistfasen”.  Den rejsende er nu ankommet til det nye rejsemål 

og alt forekommer nyt, eksotisk og spændende. Denne fase er meget intens og bærer 

præg af tilfredshed og en opstemthed. Denne periode er dog begrænset og kan vare alt 

fra nogle få uger til flere måneder. 

  

I 3. fase skiftes der langsomt fra at være passiv iagttager til at være aktiv deltager i den 

fremmede kultur. Denne nye situation kan vække en del frustration. Der kan opstå 

misforståelser og følelsen af utilstrækkelighed dominerer. Hjemve sniger sig ind, men 

efterhånden begynder personen så småt at acceptere vanskelighederne og lærer at 

håndtere dem. Personen oplever en dobbelthed ved på den ene side at have lyst til at 

tilegne sig den nye verden og på den anden side er vedkommende angst for at miste sin 

gamle verden.  

 

4. fase er det egentlige kulturchok. Denne fase er kendetegnet ved en pludselig 

ligegyldighed og der er tale om en identitetskrise i patologisk forstand. Mange vil i 

denne fase have behov for psykologhjælp, idet at der er tale om en psykisk tilstand, som 

kan ende i vrangforestillinger, en psykose eller andre former for sindslidelser.  
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I 5. fase i kulturchokket får personen en voksende følelse af at høre til i den nye kultur. 

Der hersker en større grad af harmoni og forståelse med omgivelserne. Personen 

begynder at identificere sig med dele af den fremmede kultur. Der udvikles nye 

bekendtskaber og vedkommende får en følelse af at høre hjemme. På trods af dette, er 

det, der karakteriserer denne fase mest erkendelsen af, at man er fremmed i det 

fremmede på godt og ondt. Dette er et meget positivt træk, fordi erkendelsen af 

anderledesheden kan bruges som en styrke. Her formår nogle at udvikle en personlig 

”tredje kultur” ved bevidst at udvælge værdier fra både den gamle og den nye kultur.  

 

Kun de, der vender tilbage efter et langt ophold i udlandet, vil opleve sjette og sidste 

fase i kulturchokket. Denne fase er en slags ”omvendt kulturchok”, som personen 

oplever ved hjemkomsten. Interessen for vedkommendes oplevelser i det fremmede er 

ikke så stor blandt venner og familie i forhold til det behov, som vedkommende har for 

at dele den periode, som har haft stor betydning. Den hjemkomne vil opleve, at han har 

ændret sig langt mere, end han troede. Dette vil omgivelserne bemærke og en følelse af 

distance og fremmedhed vil gøre sig gældende. For at den hjemvendte skal føle sig helt 

hjemme igen, vil han være nødt til at gennemgå alle faserne igen, denne gang som 

fremmed i egen kultur. På det eksistentielle plan kan dette kulturchok opleves endnu 

stærkere end kulturchokket i det fremmede land, fordi mens vedkommende var i det 

fremmede land, vidste han, at han kunne vende hjem, hvis det blev for meget. Dette vil 

resultere i, at den hjemvendte vil føle sig dobbelt hjemløs, fordi han hverken føler sig 

hjemme i den fremmede kultur eller i sin egen kultur. Dette sker heldigvis kun for de 

fleste og normen er, at man finder sig til rette i det hjemlige, men med nogle andre 

værdier og normer.  

 

Graden af kulturchokket afhænger af mange forskellige faktorer. F.eks. hvilken kultur 

man er i, sproglige og faglige egenskaber, størrelsen af støttegrupper hjemme og i 

udlandet, hvor længe vedkommende har været i hjemlandet og om opholdet har været 

frivilligt eller tvunget.
59

 

 

                                                 
59 Hansen, F. T. (1995) s. 57-61.   
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Kulturchokkets faser vil blive anvendt for at illustrere det møde, som eksilfæringen 

erfarer i den fremmede kultur og efter hjemkomsten. 

 

Teorien om kulturchokket stammer fra kulturpsykologien og tager afsæt i de 

psykologiske mekanismer, som kan forekomme i et kulturmøde. Begrebet ”kultur-chok” 

kan forekomme noget drastisk og begrebet ”chok” er egentlig en psykisk reaktion på en 

traumatisk krise. Det at gå i chok, anses også som en overlevelsesstrategi, så der er en 

tvetydighed i begrebet. Men det er værd at have in mente, at processen er individuel og 

udfaldet er meget forskelligt. Det er på mange måder en proces, hvor individet bliver 

nødt til at definere sin egen identitet i en ny kontekst.  

Brugen af dette begreb kan resultere i en lukket diskussion omkring det kulturmøde, 

som færingen står overfor. For at komme denne problematik til livs, vil jeg så vidt 

muligt være bevidst om at føre en åben dialog med denne teoretiske ramme.  

 

3.7 Menneskets naturopfattelse  
 

Kulturgeografen, Kenneth Olwig, har i "Hedens natur" beskæftiget sig med naturens 

ideologi og kommer til den konklusion, at ordet "natur" i dag direkte benyttes om det 

omgivende miljø, om ting. "Endvidere opfattes naturen som landskabelige scenerier, en 

æstetisk størrelse i sig selv, sådan som den skildres af malere og digtere. ...Vi har stadig 

at gøre med naturens ideologiske landskab, men ideologien er nu forbundet med en ting 

snarere end med en samfundsmæssig proces."
60

 Dog mener Olwig, at opfattelsen af 

naturen som landskab er stærkt forbundet med normer og værdier i vores samfund.
61

 

 

Inddeling af landet i fredede og ikke-fredede områder tenderer i retning af at afskære 

flertallet af befolkningen fra nær kontakt med naturen, mener Olwig. Han påstår, at 

under disse omstændigheder bliver naturen noget, man kan opleve i reservater ved 

særlige lejligheder, i stedet for at være noget, man har direkte adgang til. "Naturen 

                                                 
60

 Olwig, K. (1986) s. 132. 
61  Ibid, s. 9. 
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bliver en seværdighed, der kan studeres og fotograferes eller forklares af særligt 

uddannede naturførere. Det er ikke længere naturligt - at være i naturen.
62

  

 

Hvis man slår begrebet “natur” op i et leksikon, så finder man frem til, at naturen er det 

afgørende livsgrundlag for mennesker. Mange udvikler et følelsesbetonet forhold til 

naturen, som kan være præget af glæde og munterhed, men denne kan nemt forandres til 

sørgmodighed pga. menneskers ødelæggelse af dele af naturen. Ethvert individ må 

tilpasse sig sine omgivelser og underkaste sig naturens tilbøjelighed til stabilitet og 

balance.
63

 Det er altså store kræfter, vi har med at gøre og det giver anledning til, at 

individet gør sig etiske overvejelser især i forhold til valg af livsstil, for at sikre sig den 

nødvendige balance i naturen.  

Kigger man på den færøske natur, kan der henvises til, at rejsemagasinet “National 

Geographic Traveller” tildelte Færøerne førstepladsen i konkurrence med 110 andre ø-

grupper. Begrundelsen var, at Færøerne har en uspoleret natur og et fantastisk landskab 

med stejle hældninger og skrænter. En velskabt kulturskat helt ned til de beskyttede og 

dyrebare tage af græs.
64

  

 

Olwigs konklusion om, at naturen er blevet “unaturlig” eller fremmed for den enkelte, 

vil jeg i analysen sætte i et færøsk perspektiv, samt komme med et bud på, hvilken 

betydning naturen har for færingernes beslutning om at vende hjem. Da Olwigs tanker 

om menneskets naturopfattelse ikke vurderes at kunne dække det spektrum, som gør sig 

gældende i færingernes forhold til naturen, bl.a. pga. at Olwig tager udgangspunkt i det 

danske landskab og ligeledes har skrevet afhandlingen for en del år siden, så har jeg 

valgt at supplere med lignende, nyere undersøgelser omkring naturoplevelser. Disse vil 

blive nærmere præsenteret i den analytiske del.   

 

 

                                                 
62  Ibid, s. 136-37. 
63 http://da.wikipedia.org/wiki/Natur 
64 www.nationalgeographic.com 
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4. Analyse  

 

Med udgangspunkt i den beskrevne teori foretages i de følgende afsnit en analyse og 

tolkning af den kvalitative undersøgelse.  

Empirien vil blive struktureret i forhold til de teoretisk beskrevne temaområder, der 

belyser den præsenterede problemformulering. 

 

Jeg har valgt at fokusere på følgende områder: 

o Årsagsfaktorer for at flytte til Danmark 

o Den første tid i Danmark 

o Tilpasningen til det danske samfund 

o De færøske studerendes identitetsdannelse 

o Repatrieringsårsager 

o Reintegration og national identitet 

o Fremtidsperspektiver 

 

 

Min argumentation for at undersøge de færøske studerendes ophold i Danmark er, at jeg 

har en formodning om, at trivselen og baggrunden for at rejse til Danmark er af 

betydning for afgørelsen at flytte tilbage til hjemlandet. Ligeledes er intentionen at kaste 

lys over nogle af de udfordringer, som det færøske samfund står over for med hensyn til 

reintegrationen.  

 

 

4.1 Årsager til at flytte til Danmark 
 

 

De fleste af interviewpersonerne nævner, at årsagerne til, at de lige netop valgte at flytte 

til Danmark for at uddanne sig var, at det var det nemmeste og at de på forhånd havde et 

socialt netværk i Danmark. På den anden side er de også drevet af en vis trang til at 

opleve noget nyt.  
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”Det var kun, fordi det var det mest oplagte. Andre havde gjort det 

og sådan noget. Det var det nemmeste.” Tróndur, mand, 27 år.    

 

”Det var spændende, syntes jeg, at prøve noget nyt. … ellers så var 

jeg meget glad for klimaet og meget af det, som København har at 

byde på. Natteliv og mange biografer, ja ”you name it”. Teitur, 

mand, 36 år.  

 

”Det var også en stor årsag til, at jeg tog til Danmark, at der var så 

mange af mine bekendte, som boede i Danmark. Og selvfølgelig, det 

som jeg interesserede mig for, det var ikke muligt at læse på 

Færøerne. ... Jeg havde en forfærdelig trang til at komme til 

udlandet.” Emma, kvinde, 49 år.  

 

 

Ud fra disse citater tolker jeg, at udlængselen styrer de unge studerendes valg at fraflytte 

hjemlandet og det kan meget vel tænkes at være kosmopolitisk holdning, som spreder sig 

mellem unge i vesten, som indebærer, at man føler sig hjemme overalt i verdenen.
65

 De 

fleste færinger, der flytter til Danmark, rejser når de er i 20´erne og selv om traditionen 

for fraflytning ikke er noget nyt fænomen, så er der sket en markant stigning de senere år. 

(Arge, 2000 og Sundstrøm, 2006) Nutidens generationer føler sig ikke så tæt knyttede til 

Færøerne, som de tidligere generationer og flytter i større grad til udlandet for at studere. 

Alligevel er der ikke tale om en decideret ”global mobilitet” idet færingerne fortrinsvis 

foretrækker at flytte inden for rigsfællesskabet (Stuðulsstovnurin, 2008). Der er dog tale 

om en stor gruppe, ifølge DNAGs kvantitative undersøgelse bor hele 50 % af færingerne 

i Danmark og over 60 % af disse er rejst i udannelsesøjemed.  

 

Svarene indikerer som tidligere nævnt, at interviewpersonerne, som alle har været i 

aldersgruppen 15-25 år, da de flyttede til Danmark, har haft en udlængsel og har haft en 

trang til at prøve noget nyt og anderledes. Vi kan blandt andet se færingernes udlængsel 

                                                 
65 http://da.wikipedia.org/wiki/Kosmopolitisme 
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i lyset af forfædrenes arbejdsmønster. Antropolog, Firouz Gaini, skildrer færingernes 

situation således:  

”Som isolerede øboer har færinger altid søgt omverdenen, sejlet på havene og været 

betaget af fremmede samfund. Og i vores globaliserede verden anno 2005 er der ingen 

grænser for, hvorman kan rejse. Færøerne er en fiskerination og søfarernation, og 

færinger har derfor haft forbindelse med alle verdens havnebyer. Flere hundrede 

færøske mænd sejler rundt hele verdenen, både med danske (især Maersk) og andre 

handelsskibe og kæmpestore olieskibe. Julehilsener i radioen kommer både fra Lagos 

og Montevideo, Hong Kong og Manila, Mombasa og Bombay, Tokyo og Perth. Deres 

arbejdsplads er om hele verdenen, men med sig har de uforgængelige bånd til deres 

kære hjem i Nordatlanten.
66

 (Oversat fra færøsk af Barbara Berg) 

Det er vel tænkeligt, at der er en sammenhæng mellem færingens tradition for at arbejde 

rundt om i verdenen og nutidens tendens med at flytte til udlandet for at uddanne sig. 

Mange af de unge færinger har hørt fortællinger fra fædre eller andre familiemedlemmer 

om oplevelser fra den store verden og kan velsagtens have fået inspiration til selv at 

bosætte sig i udlandet ud fra disse fortællinger. 

 

Turið, som flyttede til Danmark i slutningen af 1970´erne havde et andet motiv for at 

flytte: 

 

”… man er så ”bundet” på Færøerne, eller var det. Jeg følte mig 

bundet. Det er måske også, fordi man ikke er så god til at sige fra. 

Kan du forklare, hvad du mener med at være ”bundet”? 

Interviewperson: Det, som jeg ikke kunne lide, du ved… det var, at 

alle ved alt om alle (På Færøerne, BB). Det var hårdt. Jeg kan godt 

lide at være anonym. F.eks. hvis jeg var i byen, så fik min mor det 

ikke at vide dagen efter, det var sådan, jeg havde det. Jeg måtte 

simpelt hen ind i ”den grå masse”.” Turið, kvinde, 51 år.  

 

Hun forklarer senere i interviewet, at hun mener, at det færøske samfund har ændret sig 

meget siden 70´erne og at hun ikke længere har samme holdning om sit hjemland.  

                                                 
66Gaini, F.: N som nomad. Pajazzo nr. 2005:1. 
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Behovet for at være sammen med ligesindede kan på den anden side også være det 

styrende element i afgørelsen om netop at flytte til Danmark. De svenske antropologer, 

Frykman og Löfgren, beskriver, hvorledes vaner har indflydelse på vores levemåde og er 

af den holdning, at vaner organiserer vores liv og gør, at vi bliver tilknyttet fællesskabet. 

Det kulturelle fællesskab bliver skabt af mennesker, som tackler tilværelsen på samme 

måde.
67

 Som eksempel kan nævnes, at færinger, som flytter til Danmark, ofte vælger at 

bosætte sig i nærheden af, hvor andre færinger bor. Det, at mange færinger netop vælger 

at flytte til Danmark for at studere, kan meget vel være for at opnå en fællesskabsfølelse, 

som de ikke finder i andre lande.  

Samfundsforsker, Jógvan Mørkøre, mener, at denne form for ghettoisering, som 

færingerne danner i Danmark, er problematisk. Udfordringer for færingerne er ifølge 

Mørkøre at se sig selv som centrum, for at nå ud til alle dele af verdenen og derved skabe 

globale netværk.
69

 Vi ser altså en tendens til, at de unge færinger gerne vil rejse til 

udlandet, men at man vælger ”den sikre havn” Danmark. Men det er jo ikke så underligt, 

at de fleste vælger at flytte til Danmark, når de går i gang med en uddannelse. For det 

første er der et bredt udvalg af uddannelser, for det næste modtager færinger SU på 

samme betingelser som danskere og for det tredje kan man sige, at færinger tidligt bliver 

forberedt til det danske uddannelsessystem ved at få danskundervisning fra 3. klasse og 

så godt som al dansk lovgivning bliver direkte oversat til færøsk og implementeret i det 

færøske samfund.   

 

Ud fra ovenstående kan vi udlede, at de studerende har en tendens til at søge kendte 

områder, hvor de ved de har mulighed for at fortsætte deres vante levevis og være i 

samme geografiske rum som andre færinger. Det er også værd at nævne, at der er meget 

tætte bånd mellem Færøerne og Danmark, da begge lande er i et rigsfællesskab. De 

fleste færinger har været i Danmark, mange har familie eller venner, der er bosiddende i 

Danmark og stort set al import af mad og forbrugsgoder foregår via Danmark. 

Baggrunden for at de færøske studerende især vælger Danmark, skyldes altså flere 

                                                 
67 Frykman og Löfgren (1996) s. 10-11. 
69 http://viden.jp.dk/galathea/ekspeditionen/reportager/- Globale øboere af Carsten Ellegaard d. 

13.08.2006. 
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årsager. Bl.a. det, at der gennem tiderne har været tradition for at flytte til andre lande, 

de unge har flere bekendte i Danmark og er ligeledes præget af en udlængsel. 

Årsagsfaktorerne er altså en kombination af tradition, tryghed og ønsket om at opleve 

noget nyt.  

  

På baggrund af dette er det interessant at stille spørgsmålet, om der i hele taget er tale 

om, at de færøske studerende bliver integreret i en ny kultur?  Er der ikke snarere tale 

om en forlængelse af levemåden på Færøerne, når man bor i et område sammen med 

andre færinger, kommer i færøske foreninger og måske rejser hjem flere gange om året? 

Kan integrationen snarere betegnes som fysisk hellere end mental? Dette spørgsmål vil 

jeg forsøge at besvare senere.  

  

 

4.2 Den første tid i Danmark 
 

For de fleste af interviewpersonerne var den første tid i Danmark præget af, at de havde 

behov for tilvænning til den nye kultur og nogle havde også sprogvanskeligheder: 

  

”Ja, og så er det også sproget. Ikke fordi jeg har haft problemer med 

dansk, men alligevel var det svært, synes jeg. Fordi det er anderledes. 

Men det var alligevel en hård start og det er det nok for alle.” Anna, 

kvinde, 30 år.  

 

”Men jeg havde slet ikke forventet, at jeg ville have problemer med at 

tale dansk. Altså, jeg var så dårlig til at tale dansk, at det var rigtig 

sådan, du ved, jeg talte ”gøtu-danskt”
70

 Vi havde ikke tv, så jeg havde 

ikke hørt ret meget dansk, men jeg havde læst mange danske bøger. Så 

jeg talte ”gøtu-danskt” og jeg oplevede, at alle sagde: Hva´ be har? 

                                                 
70 “Gøtu-danskt” er når man taler dansk med kraftig færøsk accent.  Det karekteriskiske er, at man udtaler 

alle stavelserne.  
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Jeg var 17 og da er man ret følsom. Jeg kom til det, at jeg tænkte: Jeg 

vil slet ikke tale dansk, så jeg stopper bare. Pludselig oplevede jeg 

mig selv, som jeg blev meget tavs og det var jeg i en så stor grad, at 

rektoren på skolen sagde til mig, at ”du bliver nødt til at tale, det 

bliver du nødt til, ellers kan vi ikke vurdere dig.” … Men jeg vil sige, 

at det var et kulturchok. Jeg havde ikke kalkuleret med, altså jeg 

troede bare, at Danmark, det er intet problem. Men jeg oplevede det 

som et kulturchok. Jeg troede, at jeg var så god til dansk og oplevede 

alligevel, at de ikke forstod mig særlig godt.”   Marin, kvinde, 47 år.  

 

Flere af interviewpersonerne beskriver den første tid i Danmark som et kulturchok og 

som en oplevelse, der var medvirkende til, at de ændrede adfærd i og med, at de blev 

mere tavse og indelukkede i starten. Det interessante i dette er, at de fleste færinger har 

et vist kendskab til Danmark, inden de flytter, primært via tv, bøger, danskundervisning 

osv., men når det kommer til stykket, er der nogle kulturelle forskelle, som man kan få 

øje på, før man har prøvet at bo i Danmark. Og det er hovedsageligt i interaktionen 

mellem mennesker, at disse forskelle kommer til udtryk. Som Emma beskriver, så er 

danskere gode til at snakke og færinger beskrives ofte som mere stille og der er også 

tradition for på Færøerne, at man giver hinanden mere betænkningstid i en 

samtale/diskussion. Emma beskriver her den første tid i Danmark:  

 

”Jeg var meget åben, jeg tænkte, at nu skal jeg virkelig integrere mig. 

… Men det blev altså et kulturchok… Jeg kan huske, da jeg skulle på 

RUS-kursus i Danmark, det var meget anmassende, det kom meget ind 

i min privatsfære, jeg skulle virkelig åbne mig selv og fortælle om mig 

selv og mit liv. Det var lidt blufærdighedskrænkende for mig, at jeg 

skulle åbne mig sådan med det samme over for vildt fremmede 

mennesker. Det kunne jeg slet ikke, jeg blev helt indelukket og fordi 

jeg var sådan til at starte med, så blev det første indtryk, at jeg var 

sådan en mærkelig indelukket person, der ikke sagde særlig meget og 

jeg blev ligesom låst fast i den rolle. Sådan er jeg faktisk ikke af natur, 

altså jeg var udadvendt, inden jeg tog til Danmark og jeg blev 
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indadvendt, da jeg kom "ned"
71

 og det har jeg hørt flere færinger sige, 

som kommer "ned", at de siger ikke et ord, danskere er jo så utrolig 

gode til at snakke. Og jeg sagde ikke et ord uden, at jeg skulle have et 

oplæg, altså hvis jeg blev tvunget til det. Så blev de lidt overraskede, 

så tænkte de, altså kan hun sige noget. (griner)” Emma, kvinde, 49 

år.  

 

Flere af interviewpersonerne havde svært ved at tilpasse sig i det danske samfund i 

starten. Denne reaktion er naturlig og interviewpersonerne beskriver flere af faserne i 

den kulturpsykologiske teori om ”kulturchok”. Når man flytter fra en geografisk 

kontekst til en anden, kan man opleve et psykologisk fænomen, som kaldes 

”kulturchok”. Kulturchok er et begreb, der beskriver den forvirring, som mange gribes 

af efter nogen tid i en fremmed kultur.   

Den første tid i den nye kultur opleves af de fleste som en spændende tid og her er de 

fleste åbne over for deres nye tilværelse. Men denne tilstand kan hurtigt ændre sig.
72

 

Man fornemmer tydeligt den frustration, som færingerne oplever den første tid og det er 

især de sproglige og personlighedsmæssige/kulturelle forskelle, der gør sig gældende. 

Passiviteten, som kendetegner anden og tredje fase, kommer også til udtryk i Emmas 

udsagn, hvor hun fortæller, hvordan hun ændrede væremåde fra at være udadvendt på 

Færøerne til at blive lidt indadvendt den første tid i Danmark. Denne udviklingsproces 

som kulturchokket udløser, kan kendetegnes som værende en identitetskrise. Mødet 

med den fremmede kultur kan gradvist føre til, at den enkelte kommer i tvivl om, hvem 

man selv er og hvilke værdier man står for. Det er med andre ord en proces, hvor man 

skal redefinere sin egen identitet.  

 

… jeg har boet i Danmark fra jeg var 22 år til jeg var 29 år, det er i 

hvert fald nogle år, hvor man udvikler sig. Ligesom fra at være ung til at 

blive voksen. Uanset hvad så har jeg ændret mig… Anna, kvinde, 30 år.  

 

                                                 
71 Færinger omtaler ofte Danmark som ”ned”– at flytte ”ned”,med henvisning til landenes placering på et 

kort.  
72 Hansen, F. T. (1995) s. 57-61.  
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Det viser sig dog, at de interviewede alle er kommet helskindede igennem den første, 

svære tid i Danmark. Det kan skyldes baggrunden for at være i Danmark. De er alle 

sammen taget til Danmark frivilligt og med mulighed for at rejse tilbage, når de ønskede 

det i modsætning til f.eks. flygtninge.  

Det er bemærkelsesværdigt, at flere af interviewpersonerne benytter ordet: ”kulturchok” 

for at beskrive deres første tid i Danmark og det tyder på, at denne fase har været en 

stærk og udfordrende oplevelse for dem. Ligeledes viser det, at begrebet er blevet et 

hverdagsbegreb, som på mange måder bruges i flæng, selv om begrebet ”chok” egentlig 

er et ret drastisk udtryk. Her er det vigtigt at skille hverdagsbegrebet fra det analytiske 

begreb, som bygger på kulturpsykologiske traditioner.  

 

Flere af de færøske studerende beskriver den første periode i Danmark som kompliceret 

og præget af tilpasningsproblemer: 

 

 

”Jeg græd efter min mor og far hver aften. Min mor sagde: ”kom 

bare hjem”. Det første år var forfærdeligt. Men jeg tænkte bare, at så 

ville jeg ikke få en studentereksamen, så jeg følte, at jeg var nødt til at 

holde dette ud. … Så kom færinger til byen og jeg fik det sociale 

dækket sammen med færinger. Så jeg må sige, at jeg har ikke fået 

hjertevenner i Danmark.” Marin, kvinde, 47 år.  

 

”Em, ja, jeg oplevede det lidt ensomt. Nu rejste jeg alene til Danmark. 

Min daværende kæreste, hun ville være på Færøerne i en tid. Så jeg 

tog ”ned” alene og flyttede ind i en lejlighed hos dem, så jeg boede 

ikke på et kollegium, hvor man måske nemmere kunne komme i 

kontakt med andre færinger osv. Men jeg boede i en lejlighed for mig 

selv og da føltes det ret ensomt. Fordi det var så nyt og man begynder 

ikke med det samme at besøge dem, man læser sammen med. Så den 

kontakt som var dengang, det var det man havde i skolen. Så det var 

ensomt og som jeg sagde tidligere, mange af dem, som jeg kendte fra 
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Færøerne, jeg var 1-2 ældre end dem og de var ikke kommet ”ned” 

(til Danmark) endnu.” Teitur, mand, 36 år. 

 

Ovenstående udsagn fra interviewpersonerne giver et indtryk af, at den første periode 

har båret præg af en følelse af ensomhed. Ensomheden har centreret sig omkring 

studiemiljøet, men har dog ikke været et generelt problem, da de fleste, der deltog i 

undersøgelsen havde et færøsk netværk. 

Dog tyder udsagnene på, at den første tid har været hård og at interviewpersonerne ikke 

er faldet til med det samme. Derudover har eksil-færingerne oplevet sproglige og 

kulturelle problemer.  

 

 

4.3 Tilpasningen i det danske samfund 
 

Færinger i eksil kan ikke karakteriseres som en ensartet gruppe med fælles 

referenceramme. De fleste trives godt i Danmark og vil assimileres – dvs. de vil deltage 

på lige fod med danskere i den danske kultur. Andre færinger har tilegnet sig en 

”færinger i eksil” mentalitet, hvor de holder fast i de særpræg, som de kender fra 

hjemlandet og deres ophold er begrænset og de er i Danmark for at få en bestemt 

uddannelse og rejser derefter tilbage til Færøerne.  

 

Det kan udledes af min undersøgelse, at mange af de interviewede har levet et ”dobbelt 

liv” i Danmark med to sæt af bekendtskaber, de færøske og de danske. Derudover 

tegner der sig et mønster ved, at flere udtrykker, at de havde svært ved at danne nære 

venskaber med danskerne og har derfor mest været i færøske kredse. Det tyder altså på, 

at færingerne tilpasser sig den professionelle sfære, dvs. de går på 

uddannelsesinstitutioner eller arbejder, men når det drejer sig om den personlige sfære, 

så holder de sig i højere grad til sine egne landsmænd. DNAGs undersøgelse viser 

derimod, at færingerne ser danskere oftere end færinger under opholdet i Danmark. 

Dette vurderes at hænge sammen med, at færingerne arbejder og studerer sammen med 

danskere, og derfor ser dem næsten dagligt. Årsagen til, at udfaldet af undersøgelserne 
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ikke stemmer overens kan være, at DNAG har fokuseret på den kvantitative del af 

samværet, imens jeg har valgt at kaste lys på de kvalitative sider af det sociale samvær.    

 

Mine interviews viser altså, at flere af de færøske studerende primært havde social 

kontakt med  færinger og man kan derfor stille spørgsmålstegn ved graden af 

integrationen i det danske samfund. Med tiden har ensomheden ikke vist sig at være et 

problem for de færøske studerende og denne nye situation kan forklares ved at se 

nærmere på begrebet: ”vaner”.  

Her vil jeg igen tage udgangspunkt i Frykman og Löfgren, som beskriver vores 

vanedannede adfærd, som noget, der ligger meget dybt i os og som har rødder i en 

klasse eller kultur. Vaner er ligeledes noget, som vi udvikler i interaktion med andre 

mennesker.
73

  

Ovenstående er med til at kaste lys over de faktorer, der spiller ind, når en færing rejser 

til Danmark med sin særegne og anderledes kulturelle baggrund. Med Frykman og 

Löfgrens optik vil færingerne medbringe deres særlige karaktertræk og vaner. 

Færingerne har sit eget modersmål og flytter fra et isoleret samfund, der i høj grad 

bygger på kristne og konservative værdier til Danmark, hvor man taler et andet sprog og 

de fleste færøske studerende flytter til en storby, som i højere grad bygger på 

sekulariserede værdier. Marin beskriver her, hvorledes hun oplevede mødet med den 

danske kultur: 

 

”Det blev også sommer og man læste til eksamen og alle gik topløse 

rundt. Næsten helt nøgne. Jeg havde ret meget tøj på. Det er ikke, 

fordi jeg skammede mig over mig selv, men min krop er ret privat. 

Og hvis man har en svømmedragt på, så er det fordi man er i en 

svømmehal. Så jeg sad næsten muslimsk der, med meget tøj på og 

læste på kollegiet. De andre gik næsten halvnøgne. Det var et 

forfærdeligt chok.”  Marin, kvinde, 47 år.  

  

Etnologerne, Billy Ehn og Orvar Löfgren, tager i deres kulturanalyse afsæt i 

modsætningspar som kaos og orden, individ og kollektiv, natur og kultur etc. Temaet 

                                                 
73

Frykman og Löfgren (1996) s. 9-12. 
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kaos og orden vurderer jeg at være centralt i færingernes situation. Ifølge Ehn og 

Löfgren bekræftes det naturlige i ens egen kultur ved, at man etiketterer andres orden 

med begreberne uorden, meningsløshed eller mangel på kultur.
74

 Endvidere er Ehn og 

Löfgren af den mening, at der er en tendens til, at ens egen forestillingsverden bliver 

usynlig for dens bærer og ens egen levemåde kommer til at repræsentere normalitet og 

sund fornuft. De hævder, at: ” ”kultur” i form af mærkelige tankesæt, vaner og ritualer 

findes hos ”de andre”.”
75

 Ovenstående udtalelse viser, hvordan Marin iagttager den 

danske kultur med undren og har svært ved at forene denne kultur med sin egen 

kulturelle baggrund. Det er værd at bemærke, at hun føler sig så fremmed i den danske 

kultur, at hun drager paralleller til den islamiske kultur. 

Ifølge Frykman og Löfgren skaber vaner endvidere kontinuitet og sammenhæng i vores 

liv
76

 og når færingerne flytter til Danmark og dermed møder en anden kultur, vil de til 

en vis grad blive nødt til at ændre sine vaner. Dette kræver en omstillingsproces for de 

færøske studerende i Danmark og det kan tænkes, at dette er årsagen til, at de fleste 

oplever en vis grad af tilpasningsvanskeligheder i starten. Komparativt kan der trækkes 

på Arges kvantitative undersøgelse fra 2000, som konkluderede, at især de færinger, der 

boede udenfor de danske storbyer, havde nemt ved at falde til. Alle mine informanter 

har været bosat i større danske byer, de fleste i København og en oplagt tanke vil være, 

at storbymentaliteten ligger langt væk fra færingernes værdier, som i større grad bygger 

på kollektivistiske principper. 

 

”Men det blev altså et kulturchok. Jeg troede jeg var god til dansk, 

det kunne jeg også, at læse i hvert fald. Men jeg havde ikke sådan 

rigtig brugt det aktivt og jeg opdagede, at der blev sagt meget 

mellem linierne, som jeg slet ikke fik med. Så det var meget mere 

anderledes, end jeg havde forventet. Faktisk så trivedes jeg ikke 

særlig godt de første 2 år. Det gjorde jeg ikke. Det første halve år, 

da var alt nyt og spændende, men så begyndte der at komme 

problemer.” Emma, kvinde, 49 år. 

 

                                                 
74 Ehn, B. og Löfgren, O. (2001) s. 51.  
75 Ibid. s. 54-55. 
76

Frykman og Löfgren (1996) s. 9 
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Emma beskriver ovenfor, at hun havde svært ved at trives i Danmark de første år og 

dette viser, hvor sammensat et møde med en fremmed kultur kan være. Der er mange 

forskellige problemstillinger, så som sproget, kulturen og ikke mindst det sociale 

netværk: 

 

”… altså jeg fik kontakter på studiet, men jeg fik ikke nogle rigtige 

studiekammerater. Det var lidt ærgerligt. Jeg kender mange folk 

derfra, det gør jeg, men… det var lidt solo.” Torkil, mand, 31 år.  

 

De fleste af interviewpersonerne oplyser dog, at de med tiden er faldet godt til i 

Danmark: 

 

”Men ellers så tror jeg, at når man har været der i en tid, så trives 

man bedre og bedre. Man kommer mere ind i det danske samfund 

og man falder rigtig til i studiet, man finder ligesom sig selv i, hvad 

det hele går ud på.” Teitur, mand, 36 år.  

 

”Og så det, at de talte om kærlighed og sex, det var overdrevet 

privat. Det troede jeg. Det gjorde måske, at jeg følte mig lidt 

fremmed. Også det at når man kom i forretninger, så lå der disse 

blade, du ved, pornoblade. Man blev helt forskrækket. 17 år, herre 

min gud, det var overvældende. Men det var lige det første år, så 

tror jeg, at jeg vænnede mig til det.”  Marin, kvinde, 47 år.  

 

Med henvisning til Frykman og Löfgrens beskrivelse af vaner demonstrerer 

ovenstående citater, at interviewpersonerne har medbragt, hvad Bourdieu nævner 

”habitus” dvs. det som vi bl.a. har lært i vores opvækst og har med i bagagen, men at de 

med tiden har udviklet nye livsstilsmønstre og vaner i interaktion med danskere. Ifølge 

Anthony Giddens er livsstil en kombination af arbejdserfaringer, vaner, og traditioner. 

Disse vaner skaber vores identitet. Vores livsstil og værdier er rutiner, som er refleksivt 

åbne for forandringer og vores identitet har mulighed for at bevæge sig. Vi lever i et 

post-moderne samfund, som ifølge Giddens er kendetegnet ved, at vi ikke i så høj grad 
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kan tolke tilværelsen ved at henvise til gamle traditioner, som kan vise os, hvad vi skal 

gøre.
78

 Som tidligere nævnt så har færingerne bevaret mange af traditionerne fra 

bondesamfundet og er individualiseringen i forhold til kulturel identitet og livsstil ikke 

på samme niveau som i det kontinentale Europa. Færingerne er dog på mange måder 

aktive deltagere i det senmoderne samfund, især hvad angår teknologi, uddannelse og 

erhvervsliv. Giddens teori fokuserer ikke specielt på et mikrosamfund som Færøerne og 

dets kompleksiteter, men er brugbar i forhold til at beskrive livsstilsbegrebet. 

Som følge af at færøske studerende, der har boet i Danmark, har fået nye og anderledes 

erfaringer med sig fra Danmark, vil man ikke kunne undgå, at identiteten også har 

bevæget sig. Vi kan således konstatere, at et menneske i eksil i en vis grad er åbent for 

forandringer og at disse vil manifestere sig i en forandret identitet. Marins udtalelse 

omkring den seksuelle frihed i Danmark viser, at hun med tiden ændrede holdning til 

emnet og gik fra at være chokeret til at vænne sig til den mere frie livsstil i Danmark. 

Frykmann og Löfgren beskriver også, hvorledes vores vaner er dybt forankrede i vores 

kultur og klasse og at vanerne er en vigtig del af selvet. Ud fra dette kan der formodes, 

at processen med at forandre vores vaner og dermed livsstil er ret kompliceret. Det 

kræver en del holdningsbearbejdelse, men er uden tvivl med til at udvide horisonten. 

Mødet med en fremmed kultur vil i mange tilfælde sætte personen i en situation, hvor 

han er nødt til at forstå den anden kultur og i bedste fald vise større tolerance.  

Ovenstående karakteriserer 5. fase i kulturchokket og som kendetegnes ved en følelse af 

at føle sig til rette og at man får nye bekendtskaber med danskere.
79

  

 

Samtlige interviewpersoner nævner, at de har været meget glade for, at de flyttede til 

Danmark og tilfredsheden ved at have boet i Danmark bliver bl.a. udtrykt således: 

 

”Det var en god tid og man lærte utrolig meget. Om alt muligt, ikke 

kun det faglige. At klare sig selv. Det var udviklende på alle måder.”  

Tróndur, mand, 27 år.  

 

”Uanset hvad, så har jeg ændret mig, men jeg synes, at jeg er meget 

glad for, at jeg har boet i Danmark. Altså, man tør bedre, synes jeg. 

                                                 
78 Giddens, A. (1996) s. 107.  
79 Hansen, F. T. (1995) s. 57-61.  
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Man har prøvet en del. Man får mere selvtillid på mange måder, fordi 

man har prøvet at stå med mange ting selv, som man måske ikke 

havde på Færøerne, fordi her er så lille. … Men jeg synes, at det 

meste, som jeg har fået med fra Danmark, er godt. Altså nu har jeg 

måske mange fordomme imod Færøerne, men jeg synes også, at det 

er godt, at sådan nogle mennesker findes, det er slet ikke det, men jeg 

gad ikke være sådan en, som altid havde været på Færøerne og ikke 

have oplevet det, som man kan i Danmark.” Anna, kvinde, 30 år.   

 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de yngre interviewpersoner kommer ind på 

ubehagelige oplevelser i Danmark, på den anden side har de tendens til at være mere 

kritiske overfor det færøske samfund. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet 

om repatriering og trivsel i det færøske samfund.  

 

Det sociale netværk har stor betydning for et menneske, der flytter fra sit hjemland i en 

ung alder og dermed flytter fra størstedelen af sin familie og en del af vennekredsen. 

Interviewpersonerne fortæller alle, at de har haft færøske venner i Danmark og de fleste 

har også haft danske venner, som de har fået kontakt til igennem studie eller arbejde. 

 

”Jeg tror også, at det var meget godt, at jeg havde danske venner, da 

jeg begyndte at arbejde, fordi da lever du et andet liv. Jeg var ikke 

studerende hele tiden, jeg tog ikke hjem, da jeg var færdig. Så jeg 

arbejdede i vagter, aften og nat også, men alligevel er det lidt 

anderledes. Da har jeg brugt meget tid sammen med kolleger. Der 

kommer lidt rod i rytmen, så da er det godt at have veninder, der også 

arbejder i vagter.”  Anna, kvinde, 30 år.  

 

”Faktisk valgte jeg bevidst at være sammen med danskere. Det var 

ikke, fordi jeg isolerede mig fra færinger, slet ikke. Men altså, skolen 

gjorde, at man også var meget sammen med danskere og så bliver det 

sådan, at det bliver sjovt, jeg trivedes sammen med dem, så jeg havde 
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deciderede danske venner. Så var det også sådan, at jeg havde færøske 

venner og så blev det mere integreret. Så kom de med og det blev en 

vennekreds kan man sige.” Teitur, mand, 36 år.  

 

”Jeg havde en stor omgangskreds. Der boede så mange på min alder i 

Danmark, så jeg kom meget sammen med færinger i Danmark. Måske 

ikke lige i starten... men så begyndte jeg at komme mere sammen med 

færinger.” Turið, kvinde, 51 år.  

 

 ”Kom du meget sammen med danskere, færinger eller var det blandet? 

Mest færinger. Og nogle få danskere fra studiet. Ikke så meget dem fra 

kollegiet.” Tróndur, mand, 27 år.  

 

 

Det har haft betydning for de færøske studerende at bibeholde en vis tilknytning til 

hjemlandet via færøske bekendtskaber og samtidig har hoveddelen af 

interviewpersonerne ligeledes fået danske bekendtskaber. Der ses en tendens til 

dobbelthed, man har både færøske og danske venner og det er præcis det, som ifølge 

Said kendetegner eksil-mennesket. Færingerne er i en helt speciel situation, hvor de har 

to kulturer og to hjem.    

Edward Said beskriver også denne dobbelthed i eksiltilværelsen, hvad angår kultur og 

hjemsted, hvor han udtrykker en mere kritisk holdning til eksilet. Han påpeger, at 

eksilmennesket oplever sorg og en følelse af fremmedhed og tab.
80

 Følelsen af 

fremmedhed kommer til udtryk i følgende udsagn: 

 

”I Danmark havde jeg ikke turdet blive gammel og syg, der kan man 

godt være, imens man er sund og rask. Men her tør jeg ikke leve frit, 

her hører jeg ikke hjemme. Så det er med begrænsninger. Jeg må ærligt 

indrømme, jeg tænkte tit på, da jeg var på vej hjem og det var myldretid 

og jeg skulle hente børnene: hvad nu hvis jeg bliver kørt over? Hvis jeg 

                                                 
80 Said, E. (2000) s. 181-186.  
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dør i trafikken en fredag, hvem skal så hente mine børn?” Marin, 

kvinde, 47 år.   

 

 

Marin beskriver en utryghed og følelse af ikke at høre hjemme i Danmark på trods af, at 

hun har boet i landet i mange år. Tilstanden beskrives som så gennemgribende, at hun 

har svært ved at fordybe sig og hun tilføjer: 

 

”Ja, og børnene havde i hvert fald ikke endt på børnehjem eller en 

døgninstitution, fordi ingen hentede dem. (Hvis hun boede på 

Færøerne, BB) Sådan nogle mærkelige overvejelser havde jeg. Det 

gjorde også, at jeg aldrig gik ude i weekenderne, jeg gik ikke i byen 

som andre på min alder. Så jeg var meget inde. Jeg var ret styret af, 

hvis nu noget skete med mig. Men ikke sådan, at det blev sygeligt.” 

Marin, kvinde, 47 år. 

 

Interviewpersonen skildrer her, hvordan hendes følelse af usikkerhed styrede hendes 

sociale liv, dog uden, at det var ude af kontrol. I en vis grad får man et indtryk af, at 

Marin er ikke er kommet igennem kulturchokkets 4. fase. Man fornemmer en vis grad af 

angst, hvad angår børnene og hendes egen sundhedstilstand. Pga. at Marin ikke er 

kommet igennem 4. fase, kommer hun heller ikke ind i 5. fase, hvor pågældende 

begynder at identificere sig med den fremmede kultur og man lever mere i harmoni. Ej 

heller oplever Marin det omvendte kulturchok og dobbelte hjemløshed, som 

karakteriserer de sidste to faser. Jeg synes, at der kan være tale om i Marins tilfælde, at 

hun aldrig har forladt Færøerne mentalt:  

 

Så du har holdt forbindelsen hele tiden? 

”Ja, det har jeg, også i den grad. Jeg har altid sagt ”at komme 

hjem”, ”nu skal jeg hjem”. Jeg har helt sikkert aldrig betragtet… 

altså jeg har aldrig sagt, da jeg skulle ”ned” igen, at nu skulle jeg 

hjem. Nu skal jeg ”ned”, men jeg kommer snart hjem igen. Og jeg 

har altid vidst, at opholdet i Danmark ville være midlertidigt. Selv 
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om vi gik hver til sit, så jeg også altid vidst, at jeg ville aldrig få mig 

en dansk mand.” Marin, kvinde, 47 år. 

 

Begreberne som Marin bruger i forhold til Færøerne og Danmark er ret tankevækkende 

og er kendetegnende for de fleste færinger. Man tager ”hjem” til Færøerne og ”ned” til 

Danmark. At tage hjem signalerer noget trygt, varmt og associerer til barndommen. Det 

eneste land, som færinger tager ”ned” til er Danmark og det må tyde på, at færinger har 

en tættere tilknytning til Danmark end til andre lande, som man bare tager til, til 

Sverige, til Tyrkiet etc. Men betegnelsen ”ned” er mindre følelsesladet end ”hjem” og 

refererer til modsætningen ”op”, men færinger tager ikke ”op” til Færøerne. At være 

nede betyder på dansk at være i dårligt humør og nedgang hentyder til en forværret 

situation, men hvorvidt det at tage ned til Danmark har en negativ betoning, vil jeg lade 

stå åbent. Der findes ingen forskning om disse betegnelser og deres betydning, men det 

er en interessant diskussion.  

Den norske undersøgelse fra Herøy kommune konkluderer, at flere af tilbageflytterne 

ikke har forladt deres hjemby mentalt og det er således det samme, som kendetegner 

nærværende undersøgelse. Jeg fik generelt en fornemmelse af, at alle informanterne i 

min undersøgelse aktivt gjorde en indsats for at bibeholde kontakten til det færøske 

samfund, enten ved at følge med i nyhederne, ved at rejse hjem flere gange årligt, samt 

vedligeholde det færøske netværk. 

 

Marin beskriver en gennemtrængende længsel til hjemlandet i sit selvvalgte eksil og 

oplyser, at hendes omgangskreds i eksilet hovedsageligt bestod af færinger. 

Marins oplevelse af eksilet kan forklares ud fra Ehn og Löfgrens kulturanalytiske 

perspektiv, som refererer til, at ens egen struktur og normalitet bekræftes gennem 

afvigernes ”kaotiske” liv.
81

 Det vil altså sige, at Marin ser danskernes levevis som 

værende kaotisk eller mærkelig, for at bekræfte sin egen kultur som normal.  

Omvendt beskriver Marin sine følelser omkring tilbagekomsten som ”ubetinget glad”. 

Dette vil jeg komme nærmere ind på i næste afsnit, der omhandler trivselen i 

hjemlandet.  

 

                                                 
81 Ehn, B. og Löfgren, O. (2001) s. 55. 
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Følelsen af ikke at høre hjemme i Danmark skildres således af Emma: 

 

”Som færing måske og så mit eget temperament, jeg er ret spontan som 

menneske, så trivedes jeg ikke rigtig med det, at alt skulle planlægges. 

Og det var nødvendigt at leve på den måde, tit havde jeg det så travlt, 

at jeg fik ikke rigtig tid til at aftale noget til weekenden og så endte det 

med, at jeg sad hjemme. Og man besøger ikke bare folk sådan, det gør 

man ikke. Ikke sådan uanmeldt, det gør man ikke. Så endte det med, at 

jeg sad alene hjemme og at tage alene i byen, det gør man ikke i 

København.” Emma, kvinde, 49 år.  

 

Emma udtrykker en grad af mistrivsel, men på den anden side virker hun afklaret med 

situationen, hun har erkendt de kulturelle forskelle og er således i kulturchokkets femte 

fase.  

Afslutningsvis er værd at nævne, at udsagnene fra færingerne, der har været bosat i 

Danmark, viser, at der har været nogle begyndervanskeligheder med tilpasningen, men 

at de med tiden har befundet sig godt i det danske samfund. Men spørgsmålet er, om det 

ikke snarere er tale om, at færingen som er bosiddende i Danmark, lever i spændingen 

mellem nærhed og fjernhed i forhold til hjemlandet og mellem hjemlighed og 

fremmedhed i Danmark? Kunne denne manglende identifikation med danskerne være 

en medvirkende faktor for færingernes valg at vende hjem? 

 

 

4.4 De færøske studerendes identitetsdannelse 
 

Identitetsbegrebet har været til meget diskussion, men hvis vi ser nærmere på begrebet 

national identitet, tyder det på, at der er tale om en mere håndgribelig definition. En af 

interviewpersonerne beskriver, at selv om hun var velintegreret og har boet halvdelen af 

sit liv i Danmark og i en vis grad blev dansk, så beholdt hun hele tiden sin færøske 

identitet:  
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”Jeg følte altid, at det var ligesom jo mere dansk jeg blev, det kom 

ligesom oveni. Der var ligesom en kerne inden i mig, som jeg følte, at 

jeg ikke fik udfoldet. Det måtte jeg så kompensere med ved at tage 

hjem … Jeg synes også, at det var lidt skizofrent med at have en 

dansk personlighed.” Emma, kvinde, 49 år.  

 

Spørgsmålet er også, om det ikke er mere korrekt at tale om identiteter. Emma beskriver 

ovenfor, at hendes danske identitet kom som et supplement til hendes færøske identitet, 

så der er nærmere tale om flere identiteter. DNAGs undersøgelse viser, at desto længere 

færingerne har boet i Danmark, desto mindre føler de sig som færinger. 87 % af dem 

som har boet i Danmark i 0-4 år føler sig mest som færing, hvorimod 48 % af dem, som 

har boet i Danmark i 20-24 år føler sig som færing. Dette tyder altså på, at identiteten 

hele tiden er i forandring og påvirkes af den kultur, som vi lever i. Med andre ord viser 

undersøgelsen, at færingerne føler sig mere danske, jo længere de har været bosat i 

Danmark.  

Kim Simonsen, cand. phil. i nordisk litteratur, påpeger, at man som studerende færing i 

Danmark får en slags dobbelt identitet med to sprog, to referencer og to måder at tænke 

på. Udover dette lærer eksilmennesket at se sig selv udefra.
82

 Ovenstående kan man 

være enig i, men jeg har lyst til at tilføje, at man ud over de positive ting, som Kim 

Simonsen nævner, også i starten oplever, at ens ”sikkerhedsnet” bliver taget væk. Med 

baggrund i førnævnte udtalelser fra interviewpersonerne, vurderes det, at mange 

færinger, der flytter til Danmark, er uforberedte på kulturforskellen mellem det færøske 

og det danske samfund. Som færing forstår man det danske sprog og har en vis 

kendskab til det danske samfund gennem medierne, men der er stor forskel på at opleve 

et land fra det fjerne til at bo og være en aktiv samfundsborger i landet. Emmas 

udtalelse omkring det at have en dobbelt identitet illustrerer også, hvor svært det kan 

være at leve i eksil. Hun beskriver det som skizofrent og hun havde en følelse af, at der 

var noget, der manglede. Hun fortæller videre:  

 

”I København er man ikke særlig tro imod hinanden. Skifter du 

arbejde, altså ude af øje ude af sind... Folk holder ikke fast i hinanden, 

                                                 
82 Simonsen, Kim (2003) s. 163. 
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de skifter omgangskreds alt efter, hvor de arbejder, det eneste de 

holder fast ved, det er familien. Og pga. at jeg ikke havde nogen 

familie, så blev kollegerne min omgangskreds og skiftede jeg arbejde, 

så skiftede jeg omgangskreds. Sådan blev det og det synes jeg er lidt 

mærkeligt, altså jeg accepterede, at sådan var det og levede på den 

måde, fordi det gjorde de andre. … Også det at når man kommer til 

Færøerne, så mødtes man og fornyede det, vi ses når vi kommer "ned" 

igen. Det bliver holdt mere spontant i live.”  Emma, kvinde, 49 år.  

 

Citatet belyser, hvor meget ens kulturelle baggrund har at sige. Det kan være nemt nok 

at ændre livsstil, dvs. det som har med vores praktiske gøremål i hverdagen, men når det 

kommer til ændre samspillet mellem mennesker, tyder det på, at det ligger mere dybt i 

personen. Emmas udsagn viser, at hun har accepteret, at der er forskel på, hvordan man 

skaber netværk i Danmark og på Færøerne, men at hun klart foretrækker at gøre det på 

den måde, som hun har lært i barndommen og ungdommen på Færøerne. Emmas 

udtalelse er på den anden side dobbelttydig, fordi hun beskriver danskerne, som ikke 

værende særlig tro imod hinanden, men mener alligevel, at de holder fast ved familien. I 

et kulturanalytisk perspektiv vil man nå frem til, at hun opstiller et modsætningspar, 

dvs. den færøske og danske kultur og definerer sin egen baggrund, som værende normal 

og den danske som mere eller mindre kaotisk.  

Interviewpersonens beskrivelse af danskeres sociale netværksdannelse kan også 

fortolkes ud fra Anthony Giddens´ forståelse af det senmoderne samfund. Ifølge Emma 

er der en forskel i måden at vedligeholde venskabsforhold i Danmark og på Færøerne. I 

Danmark oplevede hun en tendens til en større udskiftning af venskaber, imens hun på 

Færøerne oplevede, at det er nemmere at vedligeholde sociale netværk, fordi man 

mødes mere spontant. Der kan udledes af dette, at når man bor i et større samfund som i 

Danmark, vil det kræve mere af individerne at opretholde relationen, fordi man må gøre 

en større aktiv indsats for ikke at miste kontakten. På Færøerne bevares kontakten mere 

spontant, fordi man med jævne mellemrum mødes tilfældigt og kontaktformen er i 

mindre grad præget af det, som ifølge Giddens kendetegner det senmoderne samfund.  

 

Turið beskriver færingernes sociale netværk og kontaktform således: 
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”Og så det at man har tættere familiære bånd. Og så det at folk 

bare kommer forbi derhjemme, førhen var jeg vant til, at man lige 

ringer på.” Turið, kvinde, 51 år.  

 

Færingerne har altså ifølge nogle af interviewpersonerne en mere åben og spontan 

kontaktform, end det der kendetegner det senmoderne samfund og de familiære bånd 

holdes ved lige. Hvilke faktorer, der spiller ind her, er svært at sige, men de korte 

geografiske afstande er formentlig en medvirkende faktor til at familien kan samles 

oftere. Endvidere er udbuddet af kulturelle og sociale tilbud færre på Færøerne 

sammenlignet med København og det kan også tænkes at være en af årsagerne til de 

tætte familiære bånd.  

Afslutningsvis kan siges, at identitet er noget, der konstant er under forandring og at der 

nærmere er tale om, at vi har flere identiteter. Informanterne holder fast i deres færøske 

identitet under opholdet i Danmark, samtidig med at de udvikler en dansk identitet 

sideløbende.  

 

 

 

4.5 Årsager til repatriering 
 

 

Forskning på området viser, at der er nogle bestemte perioder i livet, at færingerne 

vælger at flytte tilbage til hjemlandet. Afgørelsen har især med følgende ændringer i 

livsomstændighederne at gøre: studierne afsluttes, familieforøgelse, børn når skolealder, 

jobsøgning og når børnene kan klare sig selv.
83

  

Giddens fremhæver, at vores livsstilsvalg bliver stadig vigtigere i konstitueringen af 

vores selvidentitet og daglige gøremål. Vores livsplanlægning bliver organiseret 

refleksivt og det indebærer, at vi overvejer risici.
84

 Marin giver i sidstnævnte citater 

udtryk for sådan en risikovurdering, som Giddens beskriver. Hun fortæller, hvordan hun 

                                                 
83 DNAG (2009)  
84 Giddens, A. (1996) s. 14. 
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i en daglig situation i Danmark har haft bekymringer omkring sine børn og egen 

alderdom og har reflekteret over sin fremtidige situation. Hun reflekterer over sit 

daglige liv i Danmark og laver ud fra det et bevidst valg om at flytte tilbage til 

Færøerne. Vi fornemmer også en sammenhæng mellem risiko og tillid i og med, at 

Marin reflekterer over de risici, hun oplever ved at bo i Danmark og løsningen, som er 

at flytte tilbage til hjemlandet.  

Ifølge Giddens er risiko og tillid tæt knyttet sammen. Tillid til en person eller et system 

kan være en måde at håndtere risiko på, mens accept af risiko kan være et middel til at 

skabe tillid.
85

 

 

Set med Giddens´ optik håndterer Marin risiko ved at sætte sin tillid til, at det er 

tryggere for hendes familie at bosætte sig på Færøerne igen:  

 

”Det var familien. Altså en kombination af familien og arbejde. 

Længselen efter familien og forældrene. Det ikke at have 

bedsteforældre. Det føltes simpelt hen så fattigt at bo ”nede” med så 

dejlige børn og ingen at være sammen med os. Det føltes forkert. 

Stadigvæk, jeg havde garanteret overlevet, hvis det skulle være det. 

Specielt mine børn savnede bedsteforældrene. Så det var hårdt at være 

hjemme på ferie og at tage af sted igen. Det blev værre og værre. Jeg 

vil sige, at hjertet var drivkraften.” Marin, kvinde, 47 år.  

 

Repatrieringsårsagerne er overvejende kendetegnet ved en kombination af afsavn af familiære 

bånd og jobmulighed:  

  

”Men det der trak, det var faktisk familien. Familien har meget at sige 

og et eller andet sted, så har jeg en forestilling om, at børnene har det 

bedre på Færøerne end i Danmark. Specielt i forhold til København og 

jeg følte også, at børnene skulle kende mere til sin familie, end bare at 

komme hjem i sommerferien og efterårsferien. Så det synes jeg trak 

meget og så synes jeg også det var arbejdet. Altså arbejdsmæssigt så er 

                                                 
85 Giddens, A.  og Pierson, C. (2002) s. 105.  
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arbejdet anderledes på Færøerne end det er i Danmark, generelt vil jeg 

sige. På den måde, at i Danmark er firmaerne så store og da bliver 

ansvarsområdet meget specialiseret. Der er retningslinjer i nik og prik 

og lige dette er dit område. Det kan være både godt og dårligt. Men på 

Færøerne er det mere sådan, at alt er mindre og det hele er ikke sat så 

meget i retningslinjer og regler og arbejdsområderne er mere flydende. 

Man får måske et mere bredt arbejdsområde og man bliver mere 

involveret, man er ikke bare en prik i et centrum, men er måske mere 

med i hele processen.” Teitur, mand, 36 år.  

 

Den tætte tilknytning til familien har altså en afgørende betydning for beslutningen om 

at vende tilbage til hjemlandet. Der synes også at være en holdning om, at det er bedre 

og tryggere for børn at vokse op på Færøerne. Derudover nævner hele 5 ud af 7 

interviewede, at de er flyttet i forbindelse med et jobtilbud. Så på trods af, at de fleste 

lægger hovedvægten på de familiære forhold, som årsagsfaktor for at de valgte at flytte 

tilbage til Færøerne, så viser det sig, at hoveddelen ligeledes er flyttet i forbindelse med 

et jobtilbud.  

Det, at en stor del af den færøske venskabskreds vælger at flytte tilbage til Færøerne, har 

også for nogle indflydelse på afgørelsen at repatriere: 

 

”Da var det, fordi jeg savnede Færøerne. Også fordi flere af mine 

færøske veninder begyndte at flytte hjem. Af dem som jeg var mest 

sammen med, var der kun mig og en anden tilbage og hun skulle flytte 

hjem påsken efter, at jeg var flyttet. Så jeg vidste, at hun skulle flytte 

hjem og så søgte de efter en… på det onkologiske ambulatoriet på 

sygehuset (i Tórshavn – BB), der arbejder kun 4 sygeplejersker. Nogle 

af dem har været i mange år, så det er ikke så nemt at få et job der. Det 

er det eneste sted, hvor jeg kan bruge min uddannelse. Så tænkte jeg, 

okay, når de nu søger, burde jeg prøve. Jeg har faktisk prøvet at flytte 

hjem en gang tidligere, men da trivedes jeg slet ikke.” Anna, kvinde, 

30 år.   
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En yderst interessant faktor er, at kvinderne omkring 50 års alderen alle kommer ind på, 

at Færøerne er deres ”base” og at de vil begraves på Færøerne. Samtidig beskriver de 

alle, hvor stor betydning naturen har for dem.  

 

” … jeg kan godt lide, at naturen er anderledes, som jeg lægger mere 

mærke til i dag, end jeg gjorde før. Men jeg vil altid have min base her. 

Det regner jeg med, at jeg bliver her. Jeg har altid sagt, at jeg vil blive 

gammel på Færøerne. Og begraves her også.” Turið, kvinde, 51 år.  

 

”Det er meget godt at have Færøerne som en base, men jeg bliver nødt 

til at komme væk af og til. Jeg har boet i en lejlighed i København i 

mange år, hvor jeg så ind i en grå væg og det at komme til Færøerne 

og... måske er det, fordi jeg er kommet i en alder, hvor naturen betyder 

mere for mig. Jeg har altid nydt at være i naturen, men i dag betyder 

det endnu mere. Også når der er storm og jeg kan køre til et eller andet 

sted, hvor der er brænding, det kan jeg juble over.  Emma, kvinde, 49 

år. 

 

Kenneth Olwig, geograf, konkluderer i sin afhandling ”Hedens natur” at ordet "natur" i 

dag direkte benyttes om det omgivende miljø, om ting. Naturen opfattes endvidere som 

noget æstetisk, som den almindeligvis skildres af kunstnere. Der er altså tale om noget, 

der taler til vores sanser og dermed vores indre. Og det er nok det, som har betydning 

for de 3 midaldrende kvinder i undersøgelsen. Det er meget muligt, at de beskrivelser, 

de har af naturen i grunden omhandler menneskets cyklus. Indenfor kulturforskning har 

man beskæftiget sig med mennesker, der lever tæt forbundet med naturen, så som 

bønder. Afhængigheden af naturen betød, at livet måtte tilrettelægges i 

overensstemmelse med dagens og årets gang, hvilket førte til en forestilling om tid som 

cyklisk og tilbagevendende. Færinger har som led i fiskerierhvervet, som er 

hovedindustrien på Færøerne, gennem flere generationer været i tæt tilknytning til 

naturen og dens ressourcer. Det er altså kun i kulturer, hvor den enkeltes liv ses i et 

generationsperspektiv, at man kan tale om en egentlig cyklisk livsopfattelse. Livet 

består af regelmæssigt tilbagevendende fænomener; nye generationer fødes, vokser op 
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og sørger for, at slægten føres videre i et evigt kredsløb. I moderne europæisk kultur, 

hvor den individualistiske menneskeopfattelse dominerer, er vi blevet mindre tilbøjelige 

til at anskue livet som en cyklus.  Begrebet "livsforløb" dækker bedre den opfattelse, 

idet den enkeltes liv ikke er præget af gentagelser, men anses mere som en lineær række 

af slutninger.
86

  

Nogle af interviewpersonerne står i opposition til den moderne europæiske 

tidsopfattelse, som kendetegnes som værende lineær og fremadrettet, hvor tiden 

forsvinder og ikke vender tilbage og  de identificerer sig med den cykliske 

tidsopfattelse, hvor menneskelivet er styret af naturen og kosmos. Det er veltænkeligt, at 

Færøernes uspolerede og storslåede natur er så særpræget, at man har svært ved at finde 

lignende naturoplevelser og at det er medvirkende til, at nogle af informanterne peger på 

naturen, som en af grundene til, at de ønskede at flytte tilbage. Menneskets forhold til 

naturen er egentlig meget grundlæggende og følelsesbetonet og det beviser de 3 

midaldrende kvinders fortællinger også.  

 

Emma giver en interessant beskrivelse af afgørelsen om at flytte tilbage, hvor hun 

tilkendegiver en cyklisk tidsopfattelse:  

 

”Det betød meget for mig, det må det have gjort, fordi jeg flyttede fra 

min datter. Men jeg ville finde ud af, om det var det rigtige for mig… 

og det er det indtil videre. Det var hovedsageligt pga. familien og 

naturen på Færøerne. Det er ligesom ”back to basics”. Dyrene vender 

altid tilbage til det sted, hvor de er født. Ja, nu bliver det rigtig 

dybt…(griner). Jeg elsker at mærke lugten af tang, dernede hvor jeg er 

opvokset i Tinganes. Det er så hjemligt og det rører noget dybt i mig. 

Min bedstefar var bonde i Sandavági (bygd på Vágar, BB) og jeg var 

så privilegeret at vokse op med dyr og jeg var endt i en anden ekstrem 

og nu vender jeg tilbage. Jeg slutter cirkelen. Alt går op i en højere 

enhed. Nu kan jeg både gøre brug af det internationale og det 

lokale/landsbyagtige.” Emma, kvinde, 49 år.   

 

                                                 
86 www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/cyklus 
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Beslutningen om at repatriere forekommer som værende et velovervejet og refleksivt 

projekt for Emma og hun ser afgørelsen, om at vende hjem igen, som den perfekte 

løsning. Emma er flyttet tilbage til Færøerne som 47 årig og det må siges at være i en ret 

sen alder. Hun har været gift med en dansk mand og har en datter, som bor i Danmark, 

disse har uden tvivl være afgørende faktorer for, at hun blev boende i Danmark. Da hun 

valgte at flytte tilbage, var hun single og datteren kunne klare sig selv. Det interessante 

ved Emmas udtalelse er, at hun giver udtryk for en cyklisk tidsopfattelse og vi får en 

fornemmelse af, hvor stor betydning naturen har for hende. Når man er på Færøerne, har 

man også denne oplevelse af, at hele tiden at være i naturen, fordi man uanset hvor man 

er, så har man udsigt til havet eller fjeldene. Olwig mener, at det ikke længere er 

naturligt at være i naturen og at når man freder områder afskærer man befolkningen fra 

nær kontakt med naturen.
87

 Der findes ikke mange fredede områder på Færøerne, så 

denne problemstilling findes ikke på øerne og det er nok denne lettilgængelighed, som 

de midaldrende kvinder sætter pris på. Derudover opfattes den færøske natur af mange 

som storslået.  

 

International forskning viser, at mennesker vurderer oplevelser i naturen som meget 

værdifulde for deres velbefindende.
88

 Denne interesse er en af de få, der ikke bliver 

mindre med årene.
89

 En rapport konkluderer endda, at ”natur og grønne områder 

forebygger stress.”
90

 Det kan altså tyde på, at den betydning, som de midaldrende 

kvinder lægger i naturen, dybest set hænger sammen med et ønske om at leve et godt og 

helserigt liv.  

 

 

Emma forklarer videre, hvad naturen har at sige for hende: 

 

”… steder som på en eller anden måde er ekstreme, en ekstrem 

natur, det er det også på Grønland og i Island. Det er mennesker, 

der lever tæt på naturen i et ret ekstremt miljø, hvor de er nødt til at 

                                                 
87 Olwig, K. (1986) s. 136-37. 
88 Iso-Ahola (1994), Norling (1996) og Jennbert og Lagercrantz (1997) 
89 Agger m.fl. (2003) 
90 Hansen og Nielsen (2005) s. 3 
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konfrontere, altså de skal overleve i det her hårde miljø. De 

kommer tæt på døden og derfor kommer de også tæt på livet. De 

sætter pris på livet, mere end andre gør. I København kommer man 

ikke tæt på døden, her kender man altid nogen, der er omkommet i 

et biluheld eller er afgået ved døden på søen eller et eller andet. Vi 

følger alle med i hvor andres liv, vi kender altid en, som kender en, 

som er død. Og respekten... hvis nogen bliver begravet, folk kører 

lige så stærkt som altid. Her stopper alle op og der tænker 

udlændinge: "wauw", det er sådan nogle traditioner, som man er 

gået væk fra andre steder. Både det at have respekt for døden og for 

livet. Hende der, Charlotte Munch, fra "Anna Pihl", hun er færø-

ven …hun siger…så får man en fornemmelse af "Survival of the 

fittest" altså man kommer tilbage til noget primalt, altså noget ur-

agtigt. Man mærker den stærke natur… Du skal overleve og du 

føler, at du er i live. …både det med de lodrette linier, du kan se 

langt, altså horisonten er meget lang og samtidig er det meget tæt 

og koncentreret. … Det er meget kontrastfyldt.” Emma, kvinde, 49 

år. 

 

Emma beskriver her, hvad naturen har at sige for færingers væremåde og mener, at den 

lærer befolkningen at have respekt for døden og at sætte pris på livet. Hun mener, at det 

er den kontrastfyldte natur med den vide horisont og samtidig det tætte og 

koncentrerede, som er medvirkende til færingers overlevelsesinstinkt.  Det er de samme 

faktorer, der gør sig gældende for Emmas beslutning at flytte tilbage til Færøerne, som 

gør sig gældende i Nordatlantsgruppens undersøgelse. Her forbindes Færøerne med 

tættere kontakt med familie, dybere og mere personlig kontakt til mennesker generelt, 

en mere nærværende natur og en mere afslappet og overskuelig livsstil.
 91

 Sagt med 

andre ord ”simple living” som for tiden er den mest trendy livsstil blandt især 

småbørnsfamilier i dag. Simple living er kort sagt en bevægelse, som er opstået som 

reaktion på den stressede hverdag, som de fleste oplever i det senmoderne samfund. 

Målet er at gøre op med traditionelle mål og status. Man forsøger at skabe luft i en travl 

                                                 
91 Den nordatlantiske gruppe i Folketinget (2009)  
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hverdag ved at fravælge det overflødige i tilværelsen, så man får tid og overskud til at 

beskæftige sig med det essentielle.
92

 Bevægelsen kan sagtens opfattes som en modbølge 

til materialismen og er et forsøg at komme ”back to basics”. Denne tilgang til livet har 

mange paralleller til tressernes og halvfjerdsernes blomsterbørn. På samme måde som 

mange vælger at flytte fra storbyen ud på landet i Danmark for at have en mindre 

stresset tilværelse, ser vi samme tendens for de færinger, som vælger at flytte hjem. De 

udtrykker et ønske om at være tættere på naturen og en mere overskuelig livsstil med tid 

til medmenneskelig kontakt.  

 

Jeg har lyst til at vende tilbage til Emmas citat og kommentere, hvorledes hun hele tiden 

sammenligner færøske forhold med andre kulturer. På Færøerne lever man tæt på døden 

og derved også livet, det gør man ikke i Danmark. På Færøerne har man bevaret en 

ældgammel tradition i fht. begravelser, det har man ikke andre steder.  Hun stiller med 

andre ord modsætninger op for at tydeliggøre den færøske levevis. 

 

Ud over disse betragtninger vil jeg også tage udgangspunkt i forskning, der vedrører 

livet i et øsamfund. Social- og kulturhistorikeren, John R. Gillis, stiller i bogen ”Islands 

of the mind” nogle metaforer op, som de fleste forbinder med en ø. Han hævder, at øen 

bl.a. symboliserer fragmentation og sårbarhed, men ligeledes tryghed og helhedsfølelse. 

Øen står for tab, men også helbredelse. Den symboliserer også paradis og helvede. 

Desuden står øen for både for separation og kontinuitet, isolation og forbindelse. Vi 

føler os særdeles frie på en ø, men samtidig fanget. Selv om øen er et sted for 

ensomhed, er den et af de få steder, hvor vi ifølge Gillis føler os forbundne.
93

 Det, der 

især karakteriserer øen er en form for ambivalens, den symboliserer både paradis og 

helvede ifølge Gillis. Kan det tænkes, at det er disse faktorer, der er medvirkende til at 

færinger flytter tilbage, denne følelse af frihed, forbundethed, tryghed og helhed? 

Mange af informanterne kommer ind på, at Færøerne er et trygt sted for børnene at 

vokse op, at det er vigtigt for dem at være tæt på familien, at de har en positiv oplevelse 

ved at være i den færøske natur og at de i det hele taget har nemmere ved at være 

sammen med færinger i sociale sammenhænge. Disse betragtninger ligger meget tæt op 

ad Gillis refleksioner om øen. Mærkeligt nok, så kan de negative aspekter, som Gillis 

                                                 
92 www.kvindeguiden.dk/det enkleliv/ 
93 Gillis, J. R. (2004) s. 3. 
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opstiller relateres til de årsagsfaktorer, som eksilfæringerne i min undersøgelse mente, 

var medvirkende til, at de flyttede fra Færøerne. Tre af informanterne tilkendegiver, at 

de følte sig ”bundet” på Færøerne inden de rejste, og alle informanterne udtrykker, at 

det er af særdeles stor betydning for færinger at rejse væk i en periode for at opleve en 

anderledes kultur. Det er nærmest et ”must” for den enkelte, mener de. 

 

Der kan konkluderes, at repatrieringsårsagerne varierer alt efter aldersgruppe og køn. De 

yngre mænd i min undersøgelse tænker mere i karrieremæssige baner og socialt 

netværk, imens de ældre kvinder vægter naturen og det at have en tryg base højere. 

Fælles for alle interviewpersonerne uanset alder er ønsket om, at den tætte relation til 

familien bibeholdes. Det kan altså konstateres, at relationerne har meget at sige, men 

spørgsmålet er så, om færingerne vælger at flytte tilbage for deres egen skyld, for 

børnenes eller for de gamle forældres skyld? Undersøgelsen med de 7 informanter giver 

os ikke et entydigt svar på dette spørgsmål og der er nærmere tale om individuelle 

forskelle.   

Der er en tendens til, at de der oplever en ny kultur, i et vist omfang har en ensartet 

proces, men på den anden side viser undersøgelsen, at personen kan reagere vidt 

forskelligt i samme situation.  

 

Overordnet kan man tale om, at færingerne, der deltog i min kvalitative undersøgelse 

har valgt at flytte tilbage til Færøerne pga. ønsket om at have tætte relationer til familie 

og venner. DNAGs undersøgelse viste, at de færinger, der bor i Danmark forbinder det 

færøske samfund med en dybere og tættere kontakt til mennesker, en mere nærværende 

natur og en mere overskuelig livsstil. Der lægges altså større vægt på de kollektive og 

immaterielle værdier. Færingerne forbinder derimod Danmark med symbolsk og 

kulturel kapital i form af karriere- og uddannelsesmuligheder og et større udbud af 

kulturelle arrangementer. Ud fra dette ses der en tendens til, at færingerne der vælger at 

rejse tilbage til hjemlandet prioriterer trygheden og de tætte relationer og derved de 

mere kollektive værdier frem for de individualistiske værdier, som kommer til udtryk i 

karrieredrømme, en bred vifte af kulturelle arrangementer og personlig 

frihed/anonymitet.  

 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

72 

 

4.6 Repatriering og national identitet 
 

Hvordan er det at vende hjem, når man er forandret? Man ser sig selv i et andet 

perspektiv og bliver nødt til at anerkende, at man er forandret. Det er en stor udfordring 

at finde sig selv igen.  Her ser man igen sig selv udefra. Det er vigtigt at finde sin nye 

identitet som hjemmeboende færing. I tilfælde af, at dette mislykkes, kan det resultere i, 

at eksil-færingen kan opleve sig selv som fremmed i hjemlandet.  

 

Anderson refererer i sin analyse af det britiske imperium til den indiske Bipin Chandra 

Pals erindringer fra 1932. Palen beretter, at inderne som havde tilbragt hoveddelen af 

deres ungdomsår som led i en dannelsesperiode i England, levede næsten på samme 

måde som briterne: I tanke og opførsel var han ligeså meget en englænder som en 

hvilken som helst englænder. Det var ikke noget lille offer at yde, for på den måde blev 

han fuldstændig fremmedgjort over for sit eget folks selskab og blev socialt og moralsk 

en paria blandt dem… Han var ligeså fremmed i sit eget land, som de englændere der 

have slået sig ned her.”
94

 

Anderson tilføjer, at uanset hvor angliseret en Pal blev, så var hans vej til toppen af 

rajens hierarki altid blokeret og han havde fået en livstidsdom der gik ud på at tjene sit 

eget folk.
95

 

Hvis vi ser det færøske samfund med Andersons optik, er det muligt at se nogle 

ligheder. Sidstnævnte udtalelse omkring, at vejen til toppen af hierarkiet er blokeret, ser 

vi ikke i det færøske samfund, men tendensen i forhold til fraflytning fra hjemlandet til 

imperiets metropol, finder jeg interessant i færøske sammenhænge. Det er en kendt 

faktor, at en stor del af den færøske ungdom flytter til Danmark for at uddanne sig, især 

bor mange færinger i København. Men hvordan oplever de det at vende hjem igen, er 

det uproblematisk, eller føler de sig ligesom inderne, der havde været i England - som 

fremmed i eget land?   

Min undersøgelse konstaterer ikke, at færingerne i Danmark i så stor grad som inderne i 

England assimilerer sig i det danske samfund og har svært ved at vende tilbage til 

hjemlandet. Teitur beskriver sin situation som følger:  

                                                 
94 Anderson, B. (1986) s. 145.  
95 Ibid, s. 146. 
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”Jeg føler faktisk, at en del af mig er en dansk del og jeg føler også, 

at en del er færøsk, så jeg har måske et ben i hver side. Jeg vil nok 

sige, nu jeg har været en tid på Færøerne og er faldet mere til og 

derfor føler jeg måske, at jeg er mere færøsk end dansk, men stadig 

føler jeg noget for Danmark. Nu bor mine svigerforældre også i 

Danmark, så nu er vi særlig ofte i Danmark. Så derfor får igen 

stærkere følelser for Danmark.” Teitur, mand, 36 år.  

 

Citatet viser, at Teitur er i lidt af et dilemma, hvad angår hans nationalfølelse. Han føler, 

at han har en dansk del og en færøsk del, men efter at han har boet på Færøerne en del 

år, føler han sig mere færøsk end dansk. Teiturs beskrivelse illustrerer endnu engang, 

hvor omskiftelig vores identitet er.  

 

Ifølge Benedict Anderson er nationalismen ikke kun en ideologi, men mere i familie 

med begreber som religion og slægtskab, hellere end begreber som liberalisme og 

fascisme. Andersons behandling af nationalisme skal altså forstås som noget inde fra 

kommende og derved noget, der i højere grad taler til det emotionelle eller eksistentielle 

frem for en ideologisk social/samfundsmæssig diskursorden. Benedict Anderson 

beskriver nationalismen, som et fænomen, der primært beror på et ”forestillet 

fællesskab” Anderson betragter national identitet som et diskursivt begreb i den 

forstand, at det er konstrueret. Nationale myter eksisterer i det omfang, at mennesker 

tror på dem og handler herefter – heraf navnet forestillede fællesskaber. Med denne 

virkelighedsordning er det underordnet, om myternes indhold er historisk sandt. Det vil 

altså sige, at det forestillede fællesskab er socialt relateret i den forstand, at det er 

betinget af menneskelige forestillinger. 

 

Anderson foreslår følgende definition af nationen: “Den er et forestillet politisk 

fællesskab - og forestillet som både uafvægerligt afgrænset og suveræn.” Nationen er 

forestillet, fordi medlemmerne af selv den mindste nation aldrig vil kende de fleste af 

deres fæller. Alligevel findes i tankerne hos hver enkelt billedet af deres fællesskab. 
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Anderson definerer nationer som begrænsede, fordi selv den største af dem, har endelige 

grænser. Nationer drømmer om at blive frie og sikkerheden og symbolet på denne frihed 

er den suveræne stat. Endelig er nationen forestillet som et fællesskab, fordi uanset den 

ulighed og udbytning, der måtte være i en nation, vil nationen altid opfattes som et dybt 

horisontalt kammeratskab. Nationen er derved i sin natur både forestillet som afgrænset 

og suveræn på samme tid.
96

 Færøerne kan ud fra ovenstående fremstilling opfattes som 

en nation, idet landet bl.a. har sit eget sprog, flag, en egen kultur og et afgrænset 

territorium og ikke at forglemme et forestillet fællesskab, som normalt anses som 

legitimt grundlag for nationen og nationalisme. Færinger har desuden haft hjemmestyre 

siden 1948 og ifølge Joensen opfatter færinger sig som et folk, en nation, men ikke som 

en stat.
97

 Interviewpersonerne udtrykker ikke egentlige nationalistiske holdninger, men 

berører nationale særpræg, som har betydning for dem.  

 

Torkil nævner her, hvilken betydning det færøske sprog har for ham: 

 

”Så er der sproget, det er meget vigtigt for mig at kunne udtrykke 

mig på mit eget sprog.” Torkil, mand, 31 år.  

 

Og han fortsætter med at tage et eksempel på, hvor svært det var at skulle stå til ansvar 

for hele sit land i en omtalt sag i medierne.  

 

”Jeg havde hele tiden planer om at flytte tilbage, men da jeg havde 

boet ”nede” i 5-6-7 år opdagede jeg, at nu havde jeg boet ”nede” 

så længe, at jeg sikkert havde klaret at bo ”nede” resten af livet. 

Det lyder måske lidt mærkeligt, det var faktisk en sag, som gjorde, 

at jeg begyndte at tvivle… Det lyder lidt mærkeligt. Det er ikke, 

fordi jeg selv er homoseksuel. Det var sagen om 266b. (anti-

diskriminationsparagraffen, BB) Det var så voldsomt. Da begyndte 

jeg virkelig at overveje, om jeg ville flytte hjem igen. … Det satte 

spor. Måske også fordi, at man blev spurgt om det og man fik ikke 

                                                 
96 Anderson, Benedict (1986) s. 15.  
97 Joensen, J. P. (2006) 
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rigtig forsvaret sig. Det er lidt svært ikke at kunne forsvare det, som 

ens eget land står for.”  Torkil, mand, 31 år.  

 

Citatet illustrerer, at Torkils nationale identitet er stærk og at han føler, at han har et 

ansvar overfor sit hjemland. Han føler, at han kommer i en svær situation, når han ikke 

kan identificere sig med en del af den færøske befolkning i sagen om de homoseksuelles 

rettigheder. Ifølge Anderson er national identitet et diskursivt begreb i den grad, at det 

er konstrueret. Det er altså noget forestillet/oplevet. Det er som om Torkils forestilling 

om sit hjemland bliver vendt på hovedet og det gør, at han kommer til at tvivle på dets 

grundlag. Citatet belyser, at Torkil er i et dilemma, når det gælder beslutningen om at 

vende hjem, men vidner også om, hvor stærk vores forestilling om national identitet kan 

være. Når denne konstruerede virkelighed falder til grunde som i Torkils tilfælde, så kan 

det have betydningsfulde konsekvenser for den enkelte.  

Anderson udtaler i et interview: "Der findes en ny, bærbar nationalisme, det er en 

fædrelandskærlighed, der i en stadigt mere globaliseret og mobil verden vokser sig 

stærkere og stærkere - på afstand.” 

Følgende citat beskriver denne følelse meget godt: 

 

”Man ser måske heller ikke de særlige styrker ved Færøerne, 

medmindre man har været borte. Færinger har også utrolig mange 

positive egenskaber, det oplever jeg. Jeg har været i så mange 

lande og har kendt mange folkeslag, men jeg ser bare, at færinger 

er noget specielt. Det har noget grundlæggende med tillid at gøre. 

Folk er så tillidsvækkende på Færøerne. Og folk udstråler tryghed 

og fred.” Marin, kvinde, 49 år.  

 

Det er vigtigt at have in mente, at eksilmennesket ubevidst kan være i stand til at skabe 

klarhed og at anskue færøske forhold med en vis distance. Eksilmennesket kan 

beskrives som en slags observatør, som på samme tid befinder sig indenfor og udenfor. 

Der er dog også en gennemgående tendens til, at de interviewede eksilfæringer 

idealiserer deres hjemland og det kan tænkes at have rødder i, at de har ophold sig i en 

anden kultur jf. Andersons udtalelse. Som Forchhammer også påpeger, så har 
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konfrontationen med andre kulturer styrket behovet for et ståsted i egen kultur.
98

 Flere 

af interviewpersonerne ser det færøske samfund udefra og bliver en slags observatør: 

 

”Altså, 9 år af et liv i Danmark, det er ret meget alligevel. Derfor 

har det alligevel sat sine spor. En del af mig vil være lidt dansk, tror 

jeg. Ja, lidt.  

Kan du beskrive det? 

Ja, der nogle ting, som bliver lidt besværlige på Færøerne. Der er 

også nogle ting, som man bliver træt af ved færinger. Den 

upræcished, den ”la, la, la” ligegyldighed, det kan man blive lidt 

træt af. Og specielt at der er så små forhold… (griner). Alle ved alt 

om alle, om hinanden og sladderen, det synes jeg faktisk er 

irriterende.  Det kan virkelig irritere mig. Når man er i selskab, så 

snakker man mere bredt i Danmark, der er en større helhed. Imens 

på Færøerne bliver der meget tit snakket i små forhold. Man ser det 

ikke så højt oppefra. Når der er noget i medierne om en dreng, så 

snakker man med det samme om, hvem forældrene er og om noget 

man ved om personen, i stedet for. Der bliver fokuseret mere på at 

sladre om personerne, end at sige, hvordan behandlingen af den 

situation er. Eller at man ser, hvad der er galt med den færøske 

lovgivning.” Teitur, mand, 36 år. 

 

Teitur giver udtryk for nogle negative tendenser ved det færøske samfund – sladder, 

upræcished og at der bliver diskuteret petitesser i stedet for at have en mere generel 

tilgang. Han observerer nogle nationale særpræg og tager afstand fra dem.  

  

Synes du, at tiden i Danmark har ændret dig på nogen måde? 

Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror ikke, at … både for det gode og 

det dårlige. Specielt nu, hvor jeg lige er kommet hjem, så lægger 

man mærke til, hvordan man kan være til tider. Hvis det går for sent 

for sig, så tænker jeg, altså helt ærligt, det kan man ikke byde folk. 

                                                 
98 Forchhammer, J. (2001) s. 16. 
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Man bliver det, som vi kalder for dansk, altså tingene skal bare 

være i orden og dø dø dø. På Færøerne er det sådan, jo, jo, det går 

nok. Jeg kan blive så irriteret over sådan nogle ting. Man skal 

vænne sig til, man vænner sig utrolig hurtigt. Selv sådan nogle ting, 

som man siger, at det skal jeg aldrig… så vænner man sig til det 

alligevel og bliver lige sådan. Anna, kvinde, 30 år. 

 

”Jeg blev nemlig lidt overrasket over, at jeg i alle de sammenhænge 

jeg var i  Danmark, var jeg ligesom ”færingen”. … Jeg er meget 

glad for at jeg har boet ”nede”, jeg synes, at det er meget vigtigt, at 

man kommer lidt væk. … Jeg havde nok været en anden person, hvis 

jeg ikke havde været væk. Jeg er ret ”dansk”.” Torkil, mand, 31 

år.  

 

Uddragene viser, at interviewpersonerne reflekterer over nogle tendenser i det færøske 

samfund, som ikke er så almindelige i Danmark. De laver derved en komparativ analyse 

af det færøske og danske samfund, hvilket de kun vil være i stand til i kraft af deres 

ophold i begge lande. Jeg bemærkede også hos de yngre interviewpersoner en mere 

kritisk holdning til det færøske samfund, end tilfældet var hos den ældre del af 

interviewpersonerne.  

Sidstnævnte citat af Torkil beskriver også denne dobbelte identitet, som Said omtaler. 

Torkil forklarer, at han i Danmark blev betragtet som ”færingen” og at han nu, hvor han 

er flyttet tilbage til Færøerne føler sig ret ”dansk”. Interviewpersonen beskriver denne 

dobbelte identitet, som noget positivt, danskerne var nysgerrige omkring hans færøske 

baggrund og opholdet i Danmark har været med til, at han kræver mere af sine 

omgivelser på Færøerne. Alligevel er Torkil lidt flakkende i sin beskrivelse af egen 

identitet og man fornemmer en vis splittelse. I Danmark var han ”færingen” men nu 

hvor han er på Færøerne, føler han sig ”dansk”.  

 

Under flere af interviewene fornemmede jeg en vis stolthed over at være færing og en 

glæde over de traditioner, man har på Færøerne: 
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”Fordi på den ene side så synes jeg, at det er en fordel for 

Færøerne, at vi er lidt bagud med nogle ting, fordi det gør, at det er 

et meget unikt samfund i verdenssammenhæng. Ved at der er nogle 

gamle traditioner, mænd er mænd og kvinder er kvinder. På nogle 

områder kan det godt være en fordel, at det er sådan. At her er så 

primitivt og at vi er så "uspolerede” på mange måder. Vi har 

rødder langt tilbage i tiden, vi har levende traditioner, som man har 

tabt andre steder. Vi har meget stærk identitet på Færøerne og det 

er meget charmerende synes jeg, at det er sådan.” Emma, 49 år, 

kvinde.  

 

 

Ifølge Frykman og Löfgren er traditioner offentlige i modsætning til vaner, som er 

private. Der er altså tale om, at der er mange mennesker, som praktiserer traditionen og 

den skal holdes ved lige af et kollektiv. Det traditionelle symboliserer ægthed, kvalitet 

og originalitet ifølge Frykman og Löfgren, samtidig med at traditionen associerer til de 

gode gamle dage. Færingerne har været gode til at bevare de gamle traditioner, som 

f.eks. kædedans, grindedrab, folkedragten, kvadene og andre ritualer omkring barnedåb, 

bryllup og begravelse. Det vidner om en kollektiv samhørighed, som har stor betydning 

for færingerne.  

 

Konklusionsvis kan nævnes, at eksil-færingerne har en oplevelse af, at det færøske 

samfund har bevæget sig, imens de har været i eksil. Dvs. at det ikke vil være det 

samme samfund, som eksil-færingen vender tilbage til. Udfordringen for den 

hjemvendte færing, vil så være at tilpasse sig et samfund, som han tror han kender, men 

som har ændret sig, imens han har været borte. I tilfælde af, at dette mislykkes, kan det 

resultere i, at eksil-færingen vil føle sig som fremmed i begge kulturer. Dette er dog 

ikke tilfældet hos nogen af de interviewede, som giver udtryk for, at der har været nogle 

tilpasningsvanskeligheder den første tid efter, at de er vendt tilbage til Færøerne, men 

der har ikke været tale om længerevarende eller alvorlige problemer. Udover det kan vi 

nå frem til, at færinger har en stærk national identitet, som de er stolte af og vil 

bibeholde. Men der er ikke udelukkende tale om en 100 % færøsk identitet for de 
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hjemvendte eksilfæringer, flere af informanterne ytrer, at de i en vis grad føler sig 

danske.  

 

4.7 Reintegration 
 

Uanset om eksil-færingen har forandret sig efter et længerevarende uddannelsesophold 

eller ikke, kan det for nogle være svært at finde fodfæste efter hjemkomsten. Der kan 

opstå et såkaldt omvendt kulturchok. Teitur beskriver her, hvordan han oplevede den 

første tid efter hjemkomsten: 

 

”Jeg må sige, at den første tid, de første to år, trivedes jeg ikke så 

godt. Det tager… jeg var blevet advaret, om at der ville nok være en 

tilvænningsperiode og det var jeg indstillet på. Men jeg må sige, at 

det var ret tungt, det var… bare vejret gør sit. Man savnede den 

gode sommer ”nede” og for den sags skyld foråret og efteråret 

også. Men også det, at så kom man hjem og at man ikke bare kunne 

stige på det samme tog, som inden man studerede i Danmark. Fordi 

nogle af de venner, som man havde dengang, som ikke tog ”ned” 

for at studere og dem havde man alligevel holdt kontakten med, men 

det var ikke på samme måde, sådan at ses nogle gange om ugen til 

at ses hvert halve år. Så man kunne ikke bare… de var også gået 

videre i deres sociale omgangskreds. Så det skulle opbygges igen. 

Og det tager tid også. Men det var godt at se familien mere og det 

med ”kagefesterne” eller kagefødselsdagene og sådan noget. Det 

var positivt. Og jeg savnede faktisk alle de muligheder, jeg havde 

”nede”. Alle de ting man kunne gå til. Så der var jeg lige ved at 

opgive… men vi, kæresten, hende jeg har barnet sammen med, vi 

flyttede så fra hinanden. Det er faktisk det eneste, nu havde jeg min 

søn og jeg ville så ikke flytte ”ned”, fordi så ville jeg miste 

kontakten med min søn. Ellers så havde jeg faktisk ikke været i tvivl, 

så havde jeg flyttet ”ned”. Det må jeg sige, det havde jeg gjort. Men 
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efter en tid nu, nu trives jeg godt. Men jeg må sige det, der er stadig 

tider, hvor jeg tænker, burde man tage ”ned”? Altså, 9 år af et liv i 

Danmark, det er ret meget alligevel. Derfor har det alligevel sat 

sine spor. En del af mig vil være lidt dansk, tror jeg. Teitur, mand, 

36 år.   

 

Teitur har oplevet nogle begyndervanskeligheder ved tilpasningen i hjemlandet. Han 

erfarer, at han har ændret sig mere, end han troede og har i en vis grad en følelse af 

fremmedhed og distance. Det faktum, at han har forandret sig er medvirkende til, at han, 

som tidligere beskrevet i teorien om kulturchok, bliver nødt til at gennemgå alle faserne 

igen, blot denne gang som fremmed i egen kultur. Dette kulturchok kan på det 

eksistentielle plan opleves endnu stærkere, fordi tidligere vidste han, at han havde 

mulighed for at vende hjem. Dette kan resultere i, at den hjemvendte vil føle sig dobbelt 

hjemløs. Dette er dog usædvanligt og de allerfleste finder sig til rette, dog med nogle 

andre værdier og normer. Dette var også tilfældet hos Teitur og han fremhæver de 

mange sociale sammenkomster på Færøerne som noget positivt og dette er nemlig en af 

de faktorer, der er medvirkende til at mindske om graden af kulturchokket. Der 

fornemmes også en splittelse hos Teitur, på den ene side nostalgiske tanker om tiden i 

Danmark og på den anden side forholdet til sønnen, som bor på Færøerne og som i 

sidste ende var afgørende for beslutningen om at blive boende på Færøerne.  

Flere af informanterne nævner vejret som en negativ faktor ved at bo på Færøerne og 

flere taler idyllisk om den danske sommer.  

 

Marin beskriver sine følelser omkring hjemkomsten som ”ubetinget glad”. Hun trives 

godt både i forhold til arbejde, familie og kolleger:  

 

”Man tager alt for givet, når man ikke har prøvet at bo et andet 

sted og er måske mere unuanceret. Man ser måske heller ikke de 

særlige styrker ved Færøerne, medmindre man har været borte. 

Færinger har også utrolig mange positive egenskaber, det oplever 

jeg. Jeg har været i så mange lande og har kendt mange folkeslag, 

men jeg ser bare, at færinger er noget specielt. … Folk er så 
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tillidsvækkende på Færøerne. Og folk udstråler tryghed og fred. Da 

du er opvokset i et samfund, hvor der nogle gange er orkan, da 

mister du kontrollen eller en af dine nærmeste drukner eller du har 

døden tæt på dig og naturen tæt på, da bliver du mere ydmyg i 

forhold til de kræfter. Storbymenneskerne på den anden side, de har 

ikke døden og livet tæt på samme måde. De har stadigvæk det der 

med kalenderkontrol og planlægge flere år frem. Marin, kvinde, 47 

år.  

 

Citatet bærer tydeligt præg af, at Marin sætter kontraster op i forhold til Færøerne og 

omverdenen. Hun sammenligner den færøske kultur og befolkning med 

storbymennesker og fremstiller disse som om de ikke lever livet på samme ægte måde, 

som færinger gør.   

 

”Jeg kan rigtig godt lide det, jeg er meget glad for at være her. Det 

er måske også, fordi jeg ingen forventninger havde, fordi det ikke 

fungerede sidst og fordi man altid hører, at det tager to år at vænne 

sig til at bo på Færøerne, når man har boet så længe ”nede”. Så 

jeg forventede ikke, at jeg ville trives, men det har gået rigtig godt. 

Men jeg tror også, at jeg i Danmark var kommet til et punkt, hvor 

jeg havde gået så meget i byen og på café, simpelt hen aset byen 

igennem, at jeg blev træt af det til sidst. Det var i hvert fald ikke så 

spændende. Så havde jeg en rigtig god arbejdsplads, men man har 

også fritid. Jeg ville gerne have haft min arbejdsplads med hjem, 

hvis jeg kunne kombinere det, men det kunne så ikke lade sig gøre. 

Jeg var måske lidt træt af bylivet og tænkte mere på familien. … Det 

er meget nemt at lære folk at kende, jeg ved ikke om det er sproget 

eller kulturen, men det er et eller andet. … det har været let at lære 

folk at kende på arbejdspladsen på Færøerne. Og så det, at mange 

af veninderne er flyttet hjem, så det netværk er her allerede. Det er 

nemt at komme hjem til det. … jeg ved ikke om det er, fordi jeg er 

ved at blive gammel, men jeg synes, at det er rigtig dejligt at være 
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tæt på familien… Det savner jeg, vejret. Selv om vejret har været 

rigtig godt i maj, det var rigtig dejligt.”  Anna, kvinde, 30 år.  

 

Anna forsøgte at flytte til Færøerne i 2005, men hun trivedes ikke og forklarer, at det 

var for kedeligt og at hun ikke var færdig med at bo i Danmark. Hun beskriver, at hun 

derefter har fået en ”mæthedsfornemmelse” af storbylivet og de muligheder, som 

storbyen har at byde på. Her kan henvises til DNAGs undersøgelse, som konkluderer, at 

der er nogle bestemte tidspunkter, at færinger vælger at rejse hjem på. I Annas tilfælde 

er det mæthedsfornemmelsen af storbyen. Hun fremhæver det sociale netværk på 

Færøerne som en ressource og det færøske klima som en barriere.  

 

 

”Jeg kunne i hvert fald ikke tænke mig at flytte tilbage til Danmark. 

Slet ikke… Den tid er gået… ferie kunne jeg godt… når man har set 

noget andet, så er Danmark altså ikke verdenen. Jeg har rejst 

mange steder og boet i Nepal og Mocambique og mange steder er 

folk så meget venligere end danskere. Danskere er ikke særlig 

venlige af sind. Der er stor afstand mellem mennesker i Danmark. 

… Danskere er heller ikke særlig tolerante. De har ingen 

tålmodighed. Nu hvor jeg bor på Færøerne og når jeg rejser til 

Danmark, mærker jeg det meget tydeligt.” Tórun, kvinde, 51 år.  

 

Kim Simonsen beskriver, at færingen i mange tilfælde oplever Danmark som landet, 

hvor man taler om alting, man sætter sig ned (det er hyggeligt) og diskuterer (for at 

opnå enighed). Dette kan i mange tilfælde være svært for færingen, der ikke er vant til at 

diskutere i så høj grad, men tværtimod er der tradition for på Færøerne, at man går 

hurtigere til sagen og siger sin mening.
99

 Alligevel kan det ikke undgås efter mange års 

ophold i Danmark, at man ændrer væremåde: 

 

Jeg havde nok været en anden person, hvis jeg ikke havde været væk. 

Jeg er ret ”dansk”. 

                                                 
99 Simonsen, K. (2003) s. 162. 
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På hvilken måde? 

(Griner) Ja, altså, alt skal debatteres. Alt kan være til debat. Også ret 

fagligt, det kan godt være lidt følsomt, når det kommer til kirken, så 

skal det ikke være sådan, at der er etiske mangler. Torkil, mand, 31 

år.  

 

Ifølge Edward Said er eksil-mennesket evigt i eksil, endda i hjemlandet, hvor eksil-

mennesket hverken kan eller vil tilpasse sig. Denne person har oplevet andre kulturer og 

har derfor mulighed for at sammenligne. Denne observatør-rolle, som eksil-mennesket 

er i besiddelse af, kan i de fleste tilfælde vurderes som værende en kompetence, men 

skal også ses i lyset af det ansvar, som ligger hos denne, da der ifølge Said er eksil-

mennesket, som siger det, der siges skal. 

Ud fra ovenstående udlægning kan vi nå frem til, at i og med at de færøske studerende 

har været i eksil i flere år, kan man forestille sig, at flere af dem har en nytteværdig 

kompetence i bagagen, når de repatrierer. De vil automatisk sammenligne færøske 

forhold med danske og evt. stille sig kritisk i forskellige situationer, især den yngre 

gruppe af informanterne. 

 

Det er vigtigt at have in mente, at eksilmennesket ubevidst kan være i stand til at skabe 

klarhed og at anskue færøske forhold med en vis distance. Eksilmennesket kan 

beskrives som en slags observatør, som på samme tid befinder sig indenfor og udenfor. 

Denne specielle position må beregnes som værende en ressource og kan det være til stor 

gavn for det færøske samfund. På den anden side har der altid været tendens til en vis 

foragt for de intellektuelle på Færøerne og en del af de ufaglærte stempler de uddannede 

som uproduktive snobber, der ikke bidrager til den nationale økonomi. Denne 

antiintellektualisme kan muligvis have rødder i, at Færøerne er en fiskerination og 

hoveddelen af de ansatte indenfor dette erhverv er ufaglærte. Det er som om, der 

mangler en tro på viden, selv om vi lever i det såkaldte ”videnssamfund”.  

Graden af kulturchokket afhænger af mange forskellige faktorer. F.eks. hvilken kultur 

man er i, sproglige og faglige egenskaber, hvilken generation man tilhører, størrelsen af 
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støttegrupper hjemme og i udlandet, hvor længe vedkommende har været der, om 

opholdet er frivilligt eller tvunget og hvilket køn vedkommende er.
100

 

Afslutningsvis kan siges, at reintegrationen for de fleste af informanterne er vellykket 

efter en vis tilvænningsfase jf. teorien om kulturchok, som alle skal gennemgå for at 

blive en del af lokalsamfundet igen. Det viser sig, at identiteten har ændret sig og er i en 

konstant forandringsproces og det skiftevis møde med to forskellige kulturer, som eksil-

færingen oplever, har med sig, at der udvikles en dobbelt identitet. Hjemkomsten er 

derved ikke uproblematisk, i og med at færinger i selvvalgt eksil udover en ændret 

identitet, møder en kultur, som ikke har været statisk i de år, færingen har været 

bortrejst. På den anden side er det kendetegnende for alle informanterne, at de har 

tendens til at trække de gode aspekter af det færøske samfund frem. De yngre 

informanter nævner dog også nogle negative træk ved Færøerne, men ikke i samme grad 

som de positive. Dvs. at de generelt har en positiv oplevelse af deres hjemland og de 

konstruerer Færøerne som trygt med gode og tætte relationer og en storslået natur. Det 

er altså individernes egen opfattelse af stedet, som afgør, om de trives og føler, at de 

hører til. Det er derved centralt om identiteten harmonerer med forestillingen om 

hjembyen/landet.   

 

 

4.8 Fremtidsperspektiver 
 

Fælles for alle informanterne er, at de regner med at blive boende på Færøerne, men de 

fleste udtrykker, at hvis får et jobtilbud eller ønsker at tage en uddannelse, så rejser de 

væk i nogle år: 

 

Jeg regner med at blive boende, men jeg er ikke typen, der 

planlægger, men jeg trives godt. Torkil, mand, 31 år. 

 

Jeg har planer om at blive boende på Færøerne. Man jeg intet imod 

at tage ”ned” for at tage en master. Så det er ikke sådan, at jeg 

                                                 
100 Hansen, F. T. (1995) s. 57-61. 
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siger, at nu skal jeg være på Færøerne til jeg dør, men jeg tænker 

mere, at hvis jeg har lyst til at tage en master, så tager jeg til 

udlandet. Anna, kvinde, 30 år. 

 

Jeg regner med at blive boende her i lang tid. I nogle år i hvert fald. 

Jeg har ingen planer om at tage til andre steder i øjeblikket. 

Tróndur, mand, 27 år. 

 

Har du planer om at blive boende på Færøerne? 

 

Ja, det har jeg. Jo, hvis der kommer en tilbud fra udlandet, så flytter 

jeg nok nogle år. Men jeg vil altid have min base her. Turið, 

kvinde, 51 år. 

 

Ja, jeg har planer om at blive boende på Færøerne. Men jeg er ikke 

100 % gået fra tanken om at flytte ”ned” igen. Der er selvfølgelig 

mange ting, der spiller ind. Teitur, mand, 36 år. 

 

Ja, helt sikkert, men jeg siger ikke, at jeg ikke flytter… Emma, 

kvinde, 49 år. 

 

Karakteristisk for udsagnene er, at informanterne er åbne for at flytte, hvis muligheden 

byder sig. Man får indtryk af, at de trives godt på Færøerne og gerne vil have Færøerne 

som deres base, men at fremtidsplanerne ikke er lagte endnu. Der hersker en del 

usikkerhed i udtalelserne omkring fremtiden. Med Giddens´ optik kan dette forklares 

ved, at de ikke har traditionerne at henvise til i modsætning til tidligere generationer. 

Dette indebærer for den enkelte, at han er mere åben for forandringer og at der er flere 

valgmuligheder i forhold til livsstil og værdier. Igen opstår denne tvetydighed – 

individet har frihed til selv at vælge, men det kan også ses som dilemma, fordi denne 

frihed kan veltænkende blive et kompliceret anliggende – hvad skal man vælge, skal 

man blive boende og være tæt på familien eller skal man søge sine karrieremæssige 

drømme i udlandet? 
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5. Konklusion 
 

 

Sigtet med dette speciale har været at undersøge, hvad der ligger til grund for at 

færinger, som har taget en uddannelse i Danmark ønsker at vende tilbage til hjemlandet, 

samt hvordan de har oplevet tiden efter deres hjemkomst.  

Fokus i specialet har især været på årsagsfaktorer til migrationen, trivsel under opholdet 

i Danmark og motiver til hjemvendelsen, samt oplevelser af reintegrationen.  

 

Undersøgelsen viste, at årsagsfaktorerne til, at færinger flytter til Danmark for at 

studere, er en kombination af ønsket om at prøve noget nyt og at de fleste 

uddannelsesmuligheder findes i udlandet. Desuden fraflytter de fleste færinger i deres 

unge år, hvor oplevelsestrangen er stor. Færingerne har en lang tradition for at migrere i 

forbindelse med arbejde og uddannelse, især til Danmark, men søger ofte det trygge 

valg og flytter i høj grad til Danmark og især til de byer, hvor andre færinger bor.  

 

Man kan desuden tale om, at de viderefører en ”færøsk tilværelse”, når de ofte har 

regelmæssigt samvær og tæt tilknytning til deres landsmænd, læser færøske nyheder 

flere gange ugentligt og rejser hjem flere gange årligt. De fleste af færingerne i 

undersøgelsen gav udtryk for, at de havde svært ved at falde til i Danmark, men med 

tiden udviklede de en såkaldt dobbelt identitet – en færøsk/dansk identitet. Jeg fik 

fornemmelsen af, at informanterne i eksiltiden levede i spændingsfeltet mellem nærhed 

og fjernhed i forhold til Færøerne og mellem hjemlighed og fremmedhed i Danmark. 

Færingerne i Danmark kan altså karakteriseres som værende i en paradoksal situation, 

fordi de i en vis grad ikke har forladt deres hjemland på det mentale plan og derved kan 

have svært ved at identificere sig med den danske kultur. Det kan endvidere udledes, at 

færingerne, som studerer i Danmark, på mange måder ender i en kompliceret situation. 

De bliver beriget med en uddannelse og kendskab til en ny kultur, men samtidig bliver 

de splittet, skal de vende hjem til det trygge og kendte eller skal de blive boende i 

Danmark, hvor karrieremæssige ambitioner kan gå i opfyldelse og den enkelte har friere 

udfoldelsesmuligheder? 

 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

87 

 

Overordnet kan man sige, at færingerne, der deltog i min kvalitative undersøgelse har 

valgt at flytte tilbage til Færøerne pga. ønsket om at have tætte relationer til familie og 

venner. Man kan altså tale om, at de vægter de kollektive og immaterielle værdier frem 

for de symbolske og kulturelle værdier. Desuden havde størstedelen et jobtilbud, da de 

flyttede. Endvidere viste det sig, at savnet af den færøske natur havde særlig betydning 

for den midaldrende gruppe af informanterne.  

Dog skal det tages i betragtning, at repatrieringsårsagerne varierer alt efter aldersgruppe 

og køn. De yngre mænd i min undersøgelse tænker mere i karrieremæssige baner og 

socialt netværk, imens de ældre kvinder vægter naturen og det at have en tryg base 

højere. Fælles for alle interviewpersonerne uanset alder er ønsket om, at den tætte 

relation til familien bibeholdes. 

  

Eksil-færingerne giver udtryk for en stærk national identitet og de har holdt fast ved det 

oplevede færøske fællesskab under opholdet i Danmark. Baggrunden for denne 

nationale bevidsthed kan være en modreaktion mod en globaliseret verden. Ligeledes 

kan det tænkes, at konfrontationen med den danske kultur har styrket eksil-færingernes 

behov for ståsted i egen kultur og været medvirkende til, at de har ønsket at flytte 

tilbage til Færøerne.  

Derudover har alle informanter et positivt billede af Færøerne og de konstruerer deres 

hjemland som trygt, med tætte relationer mellem beboerne og nogle lægger desuden 

vægt på Færøernes storslåede natur. Med andre ord er det altså individets egen 

opfattelse af stedet, som er medvirkende til, om de trives og har et tilhørsforhold.  

 

Eksil-færingerne møder et forandret samfund, når de vender tilbage efter mange års 

ophold i Danmark. Reintegrationen har ikke været problemfri for informanterne, som 

tilkendegiver, at de har haft tilpasningsvanskeligheder i den første periode efter 

hjemkomsten. Der er især tale om et savn af de muligheder, informanterne havde i 

Danmark og flere beskriver den danske sommer i idylliske vendinger. Det er tydeligt, at 

eksil-færingerne skal gennemgå faserne i kulturchokket på ny, når de vender hjem igen. 

Med tiden er alle informanterne faldet godt til, dog ytrer flere af informanterne, at der 

ikke udelukkende er tale om en 100 % færøsk identitet, men at de også føler sig danske.   
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Det viser sig, at identiteten har ændret sig og er i en konstant forandringsproces og det 

skiftevis møde med to forskellige kulturer, som eksil-færingen oplever, har med sig, at 

der udvikles en dobbelt identitet. Hjemkomsten er derved ikke uproblematisk, i og med 

at færinger i selvvalgt eksil udover en ændret identitet, møder en kultur, som ikke har 

været statisk i de år, de har været bortrejst. Dette kan resultere i, at eksil-færingen 

befinder sig i en kulturkløft – når han er i Danmark føler han sig som ”færing” og når 

han vender tilbage til Færøerne erfarer han, at han i høj grad også føler sig som 

”dansker”.  
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6. Perspektivering 
 

 

DNAGs undersøgelser, som belyste eksilfæringers tilværelse i Danmark og deres 

holdninger til det færøske samfund har været af stor betydning, fordi vores viden på 

dette område var været begrænset.  Dette speciale er et forsøg på at udvide debatten og 

at tilvejebringe ny viden om, hvad der får færinger at vende hjem efter mange år i 

Danmark. Dog er vigtigt at bemærke, at min kvalitative undersøgelse ikke er nær så 

omfattende, som førnævnte undersøgelse og at det derfor ikke er muligt at lave lige så 

eksakte konklusioner om de færinger, som er vendt tilbage til hjemlandet. På den anden 

side findes der ikke andre lignende undersøgelser, der tager udgangspunkt i de færinger, 

som er flyttet tilbage, så denne undersøgelse er forhåbentlig både nødvendig og 

interessant ud fra et færøsk perspektiv.  

 

En ny undersøgelse er lige blevet offentliggjort, som konkluderer, at 9 ud af 10 færøske 

studerende, som har studeret ved det færøske universitet, Fróðskaparsetur Føroya, 

vender tilbage til Færøerne efter afsluttet uddannelse i udlandet. Dette må siges at være 

tankevækkende, fordi de andre undersøgelser, som er lavet om færinger, som har taget 

hele uddannelsen i udlandet viser, at omkring halvdelen vender tilbage. Kan det tænkes, 

at de færinger, som har taget første del af en akademisk uddannelse på Færøerne, har 

fæstet dybere rødder i det færøske samfund? Hvis dette er tilfældet, så kunne man 

muligvis komme problematikken med fraflytning til livs ved at etablere flere 

uddannelsestilbud på Færøerne. 

  

Dette speciale efterlader dog en række spørgsmål, som jeg ikke har mulighed for at gå i 

dybden med her, derfor vil jeg i denne perspektivering kun ridse diskussionen op:  

 

 Er det nemmere at klatre op ad karrierestigen på Færøerne, fordi der er ikke så 

mange velkvalificerede ansøgere om jobbene?  

 Når det færøske samfund i høj grad er baseret på kollektive værdier, hvordan 

passer single-tilværelsen så ind?   
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Jeg valgte bevidst informanter af begge køn, men har udover det ikke gjort noget særligt 

ud af kønsperspektivet. Hermed ikke sagt, at det kønsmæssige er uden betydning, men 

jeg har valgt ikke at fokusere på det i specialet. Der er været flere kritiske røster fremme 

på det seneste om, at der er et kvindeligt underskud på Færøerne pga. at flere kvinder 

rejser til udlandet for at tage en uddannelse og ikke vender hjem. Det kunne være 

interessant at undersøge, hvad der ligger til grund for dette.  Kan der være tale om en vis 

form for machokultur, eller er årsagen nærmere at kvinderne har svært ved at opnå deres 

karrieremæssige ambitioner? 

 

En interessant vinkel for yderligere forskning ville også være at undersøge, hvilken 

betydning den kulturelle påvirkning, som de hjemvendte færinger tager med sig, har på 

det færøske samfund. Er der f.eks. tale om, at den færøske kultur får en mere dansk 

facon, grundet det store antal færinger, som har været bosat i Danmark? ”Livst, so 

spyrst”, som det hedder på færøsk – hvis man lever, så får man svaret.  
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BILAG 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til informanterne: 

 

 

Faktuelle oplysninger: 

 

- Alder 

 

- Uddannelse 

 

- Job 

 

- Hvor er du opvokset? 

 

 

Tiden i eksil: 

 

Hvordan var det at bo i Danmark? 

 

 

Repatriering og trivsel:  

 

Hvorfor valgte du at flytte tilbage til Færøerne og hvordan er det at være tilbage? 

 

 

Fremtidsperspektiv: 

 

- Hvad mener du, at man kan gøre mere for at få færinger i udlandet at vende tilbage? 

 

- Hvilke planer har du om at blive boende på Færøerne? 
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Interview med Turið, kvinde, 51 år. Pilot-interview. 

 

 

Ægteskabelig status: Gift 

Alder:  51 år 

Børn:  1 barn 

Uddannelse:  Sundhedsplejer 

Arbejde:  Medhjælper ved institution for senhjerneskadede 

Opvokset:  Í Tórshavn 

Boet i Danmark: 1972-1973 Pige i huset 

  1975 Højskole 

  1977-1979 Fik barn og var hjemmegående 

  1980-1989 Sygehjælper, fangevogter 

  1993-2004 Arbejder som fangevogter 

 

Jeg har boet i lang tid i Danmark... Men jeg var ofte på besøg på Færøerne, hver påske, 

jul og sommerferie.  

 

 

Hvordan trivedes du i Danmark? 

Meget godt. Jeg følte mig fri. 

 

Hvordan var det med din omgangskreds i DK? 

Jeg havde en stor omgangskreds. Der boede så mange på min alder i Danmark, så jeg 

kom meget sammen med færinger i Danmark. Måske ikke lige i starten... men så 

begyndte jeg at komme mere sammen med færinger.  

 

Hvor boede du i Danmark? 

Jeg boede for det meste i København.  

 

Hvad var årsagen til at du valgte at flytte til Danmark? 
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Til at starte med var det for at komme imellem danskere. Og så flyttede min daværende 

mand, som var dansker til Danmark og jeg flyttede med. Det var egentlig ikke så 

velovervejet. Jeg var kun 20 år og jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg var 

hjemmegående i 2 år, så det var ikke så spændende og dengang boede jeg i Esbjerg. Jeg 

tog også realskoleeksamen i Esbjerg og så gik vi fra hinanden og efter kort tids ophold 

på Færøerne flyttede jeg tilbage til Danmark i 1980, denne gang til København.  

 

Har du noget at tilføje til tiden du var i Danmark? 

Jeg ved det ikke rigtig… jeg trivedes godt og jeg følte mig fri, og så arbejdede jeg og 

tiden gik bare… min datter startede i skolen. Når man har et arbejde og en god 

omgangskreds, så tror jeg, man kan være alle steder. 

 

Har du bemærket nogen forskel på Færøerne og Danmark, kulturelt set? 

Ja… altså der er stor forskel… man er så ”bundet” på Færøerne, eller var det. Jeg følte 

mig bundet. Det er måske også, fordi man ikke er så god til at sige fra. 

 

Kan du forklare, hvad du mener med at være ”bundet”? 

Det, som jeg ikke kunne lide, du ved… det var, at alle ved alt om alle (På Færøerne, 

BB). Det var hårdt. Jeg kan godt lide at være anonym. F.eks. hvis jeg var i byen, så fik 

min mor det ikke at vide dagen efter, det var sådan jeg havde det. Jeg måtte simpelt hen 

ind i ”den grå masse”. 

 

Mener du, at tiden i Danmark har ændret dig på nogen måde? 

Jo, altså jeg ved ikke, om Danmark har ændret mig, eller om jeg selv har ændret mig 

med alderen, men jeg er ikke så nervøs for at sige fra. At sige min mening… det er jeg 

ikke nervøs for længere. Det har måske også noget med det arbejde man har at gøre, 

fordi man skal turde sige fra, man skal turde sige sin mening. Man skal ikke være bange 

for at … jeg er ikke særlig konfliktsky, det er jeg ikke. Det ved jeg ikke, det er det, som 

jeg ikke kan sige, om det er det, der ændrer én. Jeg tror i hvert fald, at arbejdet har 

ændret én… 
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I arbejdet som fangevogter skal man ikke være bange for at sige tingene, som de er og 

man bliver også mobbet ret meget. Ikke af fangerne, men af dem man arbejder sammen 

med, hvis man ikke tåler det, så klarer man det slet ikke. 

 

Så det er måske et hårdt arbejde… 

Ja, det er et meget hårdt arbejdsmiljø. 

 

Hvor længe har du arbejdet som fangevogter? 

Jeg har arbejdet som fangevogter siden 1987-2004.  

 

Både i Danmark og på Færøerne? 

Ja. 

 

Og har du arbejdet som sundhedsplejer? 

Ja, det gør jeg nu. Altså, jeg arbejdede fra 1980 til 1987 som sundhedsplejer. Og så igen 

fra 2004. Jeg arbejder på en institution, hvor der bor senhjerneskadede. Jeg arbejder på 

fuld tid.  

 

Har du noget at tilføje? 

Jeg ved det ikke rigtigt… vejret i Danmark tiltaler mig også meget. Der er stor forskel… 

vintrene er dog ikke særlig gode i Danmark. Virkelig koldt. Men foråret og sommeren, 

åh det er simpelt hen så lækkert.  

 

Hvordan kan det være at du valgte at flytte tilbage til Færøerne? 

Fordi vi har flyttet så meget og jeg vil gerne have en ”base” et sted, jeg er så hamrende 

træt af at flytte. Og jeg sagde til min mand, at hvis vi skal have en base et sted, så kan 

det lige så vel være på Færøerne som i Danmark. Og selvfølgelig ville jeg også gerne 

hjem, inden alle blev for gamle, inden min mor dør og det er ligesom, hvis man ikke 

kommer hjem inden, du, så … tiden passede så godt. Man bliver nødt til at komme 

hjem, inden man mister alle relationerne. Min mand ville slet ikke flytte til Færøerne. 

Han har også boet længe i Danmark og har også ligesom jeg flyttet meget frem og 

tilbage mellem Færøerne og Danmark. Men han trives så godt på Færøerne nu. Hvis 
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min mand ikke var færing, så havde jeg nok ikke flyttet tilbage…Vi trives begge to godt 

i dag.  

 

Ser du nogen fordele og ulemper ved at bo på Færøerne? 

Fordele… ja, jeg kan godt lide, at naturen er anderledes, som jeg lægger mere mærke til 

i dag, end jeg gjorde før. Og så det at man har tættere familiære bånd. Og så det at folk 

bare kommer forbi derhjemme, førhen var jeg vant til, at man lige ringer på. Det skulle 

jeg lige vænne mig til, at folk bare kommer uden varsel. Men det, det vænner mig sig 

til. Folk kom måske mere ofte i starten. Men min datter ringer altid inden, hun gider 

ikke komme forbi, hvis jeg ikke er hjemme. Jeg ringer også, der er ingen, der siger, at 

jeg skal ringe, men det går jeg bare. Det er også noget man skal vænne sig til, det 

pludselig at gå på besøg hos andre kl. 23 om aftenen. Det er jeg ikke god til… men jeg 

har intet imod, at folk kommer hos mig. Det er bare mig selv, så skal man kende folk 

meget godt. Min mand kan godt ringe til en eller anden om et møde kl. 23, men det 

kunne jeg ikke… 

 

Har du taget noget med fra din tid i Danmark? 

Jeg kunne i hvert fald ikke tænke mig at flytte tilbage til Danmark. Slet ikke… Den tid 

er gået… ferie kunne jeg godt… når man har set noget andet, så er Danmark altså ikke 

verdenen. Jeg har rejst mange steder og boet i Nepal og Mocambique og mange steder 

er folk så meget venligere end danskere. Danskere er ikke særlig venlige af sind. Der er 

stor afstand mellem mennesker i Danmark. Danskere er ikke særlig medgørlige. 

Danskere er heller ikke særlig tolerante. De har ingen tålmodighed. Nu hvor jeg bor på 

Færøerne og da jeg rejser til Danmark, mærker jeg det meget tydeligt. I trafikken 

generelt. Så snart man kommer ind i det færøske fly i Kastrup, så er det en helt anden 

verden, stewardesserne er rigtig imødekommende og folk drikker, du ved… 

Det er også det samme i Danmark, hvis man holder en fest. Hvis jeg holdt fest, da jeg 

boede i Danmark, så gad jeg ikke invitere danskere med, hvis færinger var til stede, 

fordi jeg gad ikke høre på det bagefter…”De færinger”…Så jeg delte det simpelt hen 

op, jeg gad slet ikke blande…det fungerede slet ikke. Færinger er sjovere at være 

sammen med, de er meget mere festlige… synger og laver sjov. Ikke bare hyggesnakke 

og så skændes. Danskere græder tit, når de drikker.  
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Men jeg synes, at det er bedre at bo på Færøerne nu. Det er mere sådan, at verden er 

blevet mindre. Jeg kan godt lide færøsk mad…grind, spæk og andet godt. 

 

Det er måske også sådan, at det færøske samfund har ændret sig de senere år… 

 

Ja og man føler sig slet ikke bundet som tidligere. Hvis man har lyst til at rejse, så gør 

man det. Det er ikke så dyrt at rejse længere og forbindelsen er så god. Men alligevel da 

jeg var alenemor i Danmark, da havde jeg meget flere penge end nu. Man fik jo 

børnepenge, boligsikring, børnebidrag og ekstraordinært børnebidrag. Jeg havde meget 

flere penge mellem hænderne dengang. Det havde jeg… Jeg tror jeg fik omkring 22.000 

kr. i børnepenge om året. Det var bare noget jeg fik, jeg bad aldrig om det. Det var en 

stor fordel økonomisk det, det var også sådan noget, der gjorde det nemmere. Vi boede 

også altid godt i Danmark. Havde 2-3 værelses lejligheder og den dyreste kostede 4.000 

kr. og så fik jeg boligsikring og betalte så ikke mere end 1.500 kr. i husleje. Så i min 

verden var det fint. Det var selvfølgelig også sådan nogle ting som gjorde, at man blev i 

Danmark.    

 

 

Mener du, at man kan gøre noget for at få færinger, der er i udlandet, tilbage til 

Færøerne? 

Ja, det er det at få fat i de unge. Altså, jeg tror, at det er sundt, at de kommer væk herfra. 

Men mulighederne er ikke så store, nu snakker man meget om kvinder og det er ikke så 

ualmindeligt, at kvinderne i de Nordiske lande rejser til andre lande, hvor uddannelserne 

er. Der er ikke så meget her.  

 

Så det havde måske hjulpet, hvis man fik flere uddannelser på Færøerne? 

Ja, det havde hjulpet. Men kvinderne gifter sig også tit med udenlandske mænd og det 

er ikke så nemt for alle at komme til Færøerne. Danskere har ikke så nemt ved at flytte 

til Færøerne. Jeg tror ikke, at de trives så godt. De bliver heller aldrig helt accepterede. 

”Nå, det er bare en dansker…”. Jeg ved, at der er en, som jeg kender, hun er dansker… 

når hun er til fest, så snakker færinger altid om familie. Så siger de ”Nå, du er bare 

dansker” og så går de videre. Sådan havde hun det hver gang, hun kunne jo ikke snakke 
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om familie. Færinger elsker at snakke om familie. Så når hun er dansker, så er der 

ingenting at snakke om.  

Vi har det virkelig nemt på Færøerne, her er stille og roligt, der er ingen kriminalitet og 

man behøver ikke holde øje med det hele, børnene... De unge bør gå ud og se verdenen. 

Så kan man komme tilbage. Så kan man se, hvor godt vi egentlig har det. Havde vejret 

været bedre, så havde det også været godt.  

 

Det er meget oppe i tiden at tale om mindretalsgrupper, bl.a. om de homoseksuelle, 

mener du, at det færøske samfund er blevet mere tolerant? 

Det virker ikke sådan, jeg er overrasket over… i min verden har der altid været 

homoseksuelle, jeg har aldrig spekuleret over det. Det overrasker mig meget, at alle de 

religiøse, som skal være så gode, der er de værste. Det er det værste. Noget, der irriterer 

mig meget, er at alt skal gå op i religion. Jeg tager det som naivitet. Nogle gange så er 

der andagt i alle 3 radiostationerne samtidig… I 70´erne var der mange 

vækkelsesprædikanter på Færøerne. Det lukkede ligesom hele byen (Tórshavn), der var 

ingen dans, der var ikke noget, man kunne gå ud til. Der var dans lørdag aften til kl. 

23.30 og så var det slut. Det var meget tung og gådefuldt/mystiskt at være her. Folk var 

ikke glade. 

 

Synes du, at det har ændret sig siden? 

Ja, folk virker mere frie. Og mere glade. Og det virker som om de tør mere. Det synes 

jeg er ret godt. Så det har ændret sig. Folk er lettere af sind end tidligere. Danskere viser 

ud ad til, at de er lette af sind, men hvis du kommer ind til kernen, så er det slet ikke 

sådan. Færinger er mere tolerante, så det undrer mig, at man ikke accepterer de 

homoseksuelle.  

 

Hvad tænker du omkring udviklingshæmmede på Færøerne? 

Her ser man dem, i andre lande ser man dem slet ikke. De er gemt bort. Jeg kan godt 

huske, da de kom til Færøerne, det var meget mærkeligt. Man var bange for dem. Der 

var nogle landsbytosser inden, men ellers… Så kom der pludselig en hel masse 

(Udviklingshæmmede, der var tvangsbortført til institutioner i Danmark, BB.), det var 

så mærkeligt.  
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Hvornår var det? 

 

Det var i 50´erne. Man var bange for dem, men det gik hurtigt, så var de bare dér. De 

blev jo alle sendt til Danmark. Min fætter blev sendt til Danmark, fordi han var blind. 

De mente han var udviklingshæmmet, men det var han ikke, han var kun blind. Han fik 

ikke besøg. Det var forfærdeligt.      

 

 

Har du planer om at blive boende på Færøerne? 

 

Ja, det har jeg. Jo, hvis der kommer en tilbud fra udlandet, så flytter jeg nok nogle år. 

Men jeg vil altid have min base her. Det regner jeg med, at jeg bliver her. Jeg har altid 

sagt, at jeg vil blive gammel på Færøerne. Og begraves her også. Min mand og jeg har 

også aftalt, at vi skal på en lang ferie, i hvert fald hvert andet år. Så kan man lade op der. 

Det aftalte vi, inden vi flyttede. Vi har lige købt en lejlighed i Tyrkiet og vi skal kigge 

på den om nogle uger. 
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Interview med Teitur, mand, 36 år. 

 

Alder: Ja, jeg er 36 år 

Ægteskabelig status: Jeg er ugift, men jeg er samboende med min kæreste.  

Børn: Ja, jeg har en søn.  

Uddannelse: Jeg er cand. merc. eller cand. merc. dat. hvis jeg skal være præcis. Det er 

en forretningsmæssig uddannelse, hvor en del er datalogi.  

 

Hvor har du studeret? 

Jeg har studeret i København, på Handelshøjskolen.  

 

Og dit nuværende arbejde? 

Jeg er informationssikkerhedschef. Kort sagt, så har jeg ansvaret for IT-sikkerheden i 

den offentlige sektor. Men forsøger at centralisere IT for det offentlige. Og så forsøger 

man også at koordinere det sikkerhedsmæssige.  

 

Er det så generelt for det offentlige eller er det kun for centraladministrationen? 

Det er faktisk for alt det offentlige, nu er kommunerne ikke med, men det er alle 

ministerierne og alle institutionerne. Nu er området så lige flyttet fra et ministerium til 

et andet.  

 

Hvor mange arbejder med IT hos jer? 

6, tror jeg… Ja. 

 

Så hvis kan komme lidt ind på barndommen, hvor er du opvokset? 

Jeg er opvokset i XXXX (middelstor bygd på Færøerne). Jeg flyttede så derfra, da jeg 

var 16 år. Jeg var et år i USA og så tog jeg direkte til Tórshavn for at gå i gymnasiet.  

 

I hvilket tidsrum boede du i Danmark? 

Jeg flyttede til Danmark i 1993 og flyttede tilbage til Færøerne i januar 2002.  

 

Så du har boet 9 år i Danmark? 
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Ja, jeg var så et år i orlov fra studierne, det var i 1996. Da tog jeg hjem til Færøerne i et 

år. Så tog jeg et fag imens. Ja, det tror jeg… ja.  

 

Hvad lavede du på Færøerne dengang? 

Da ville jeg prøve noget helt andet, altså. Jeg var rigtig træt af studiet på det tidspunkt 

og så arbejdede jeg på et lager som salgsmand og en del af tiden som lagermand. 

(griner) 

 

Det var noget helt andet? 

Ja, jeg var så træt af studiet, at jeg ville prøve noget helt andet. Jeg begyndte faktisk at 

arbejde hos XXXX (Computer-butik) og var der i 3 mdr., men så fik jeg tilbudt det der 

salgsarbejde og det ville jeg hellere. Jeg ville simpelt hen væk fra det der… fordi jeg 

arbejdede ved siden af studierne, jeg var studiemedhjælper. Så det var arbejdsrelevant 

også. Så jeg var blevet ret træt af det og ville prøve noget helt andet.  

 

Men det var alligevel inden for salgsarbejde, du siger at en del af dit arbejde er 

indenfor markedsføring? 

Ja, ja. Alt det forretningsmæssige. Ja, altså organisation og markedsføring, alt inden for 

det.  

 

Kan du fortælle lidt om tiden, du boede i Danmark? 

Altså, jeg var meget glad for det. Jeg kunne virkelig godt lide at bo i Danmark. Det er 

spændende at prøve noget andet. Et helt andet land, jeg synes, at det var virkelig 

spændende at opleve noget helt andet. Men det er det, når man flytter fra et sted til et 

andet, så skal man jo tilpasse sig. Både det, at studiemiljøet er noget helt andet og så 

skal man måske også opbygge et nyt socialt netværk. Fordi flere af dem, jeg kendte, var 

ikke flyttet til Danmark for at studere. Og de var måske også taget til Aarhus eller 

Aalborg for at studere. Så man skulle virkelig opbygge et nyt socialt netværk. Det 

positive var, at man havde familierelationer i Danmark. Jeg har ret meget familie i 

Danmark, så det var dejligt at kunne besøge dem, om ikke andet. Og hvis man havde 

brug for hjælp, så var de ikke bange for at give en hånd. Men ellers så tror jeg, at når 

man har været der i en tid, så trives man bedre og bedre. Man kommer mere ind i det 
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danske samfund og man falder rigtig til i studiet, man finder ligesom sig selv i, hvad det 

hele går ud på. Så man skal lære sig at studere. Det er et meget stort spring fra 

gymnasiet til at studere i Danmark i en form for universitet. Det gik for sig med 

forelæsninger og det hele er så selvstændigt og det kræver meget selvdisciplin. Ingen 

holdt øje med om du kom til forelæsningerne eller ej, det var nogle timer om ugen, 10-

15 timer om ugen. Så… ellers så var jeg meget glad for klimaet og meget af det som 

København har at byde på. Natteliv og mange biografer, ja ”you name it”. Jeg syntes, at 

det passede ret godt til mit temperament. Det var et socialt liv. Når man er studerende, 

så får man mange venner, så bliver det igen det sociale liv, som man var vant til fra 

gymnasietiden.  

 

Kom du meget sammen med færinger eller danskere, eller var det blandet? 

Det var faktisk blandet. Faktisk valgte jeg bevidst at være sammen med danskere. Det 

var ikke fordi jeg isolerede mig fra færinger, slet ikke. Men altså, skolen gjorde, at man 

også var meget sammen med danskere og så bliver det sådan, at det bliver sjovt, jeg 

trivedes sammen med dem, så jeg havde deciderede danske venner. Så var det også 

sådan, at jeg havde færøske venner og så blev det mere integreret. Så kom de med og 

det blev en vennekreds kan man sige.  

 

Og det kunne godt lade sig gøre at have danske og færøske venner og at alle kunne 

være sammen? 

Ja, over en længere periode, i starten da havde man det mere adskilt. Men så ved og ved 

så mødes man til fælles ting, så som fødselsdage og andre ting. Jeg spillede fodbold 

”nede” (i Danmark) og så manglede vi folk og så tog man en færing med og så omvendt 

også.  

 

Det er også en god måde at samle folk, som f.eks. fodbold… 

Ja, et er studiet, der kommer med godt i kontakt med folk og det gør, at man trives godt. 

Det synes jeg er en forudsætning… jeg synes også, at det sportslige… altså jeg har altid 

være aktiv inden for det idrætsmæssige…jeg synes, at alle steder, hvor jeg har været, 

har det virkelig gjort noget for trivselen. Jeg spillede fodbold med færøske 

studiekammerater og senere så var det ikke så meget studiet, men så var det venner. Så 
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var det tennis også og det var sammen med færinger. Så spillede jeg også firmafodbold 

med mine studiekammerater, så fik jeg også den danske side med. Så spillede jeg også 

med IF Føroyar (færøske semi-professionelt fodboldhold i København). 

 

Kan du fortælle lidt om den første tid, da du flyttede til Danmark, hvordan du oplevede 

det? 

Em, ja, jeg oplevede det lidt ensomt. Nu rejste jeg alene til Danmark. Min daværende 

kæreste, hun ville være på Færøerne i en tid. Så jeg tog ”ned” alene og flyttede ind i en 

lejlighed hos dem, så jeg boede ikke på et kollegium, hvor man måske nemmere kunne 

komme i kontakt med andre færinger osv. Men jeg boede i en lejlighed for mig selv og 

da føltes det ret ensomt. Fordi det var så nyt og man begynder ikke med det samme at 

besøge dem, man læser sammen med. Så den kontakten som var dengang, det var det 

man havde i skolen. Så det var ensomt og som jeg sagde tidligere, mange af dem, som 

jeg kendte fra Færøerne, jeg var 1-2 ældre end dem og de var ikke kommet ”ned” (til 

Danmark) endnu.  

 

Hvor gammel var du, da du flyttede til Danmark? 

23…eller 22, jeg var 22.  

 

Havde du afgjort det længe inden, at du ville flytte eller var det noget... 

Ja, det havde jeg afgjort længe inden. Altså imens jeg gik i gymnasiet, så var det som 

om jeg modnedes man og ligesom hen ad vejen, så fandt man ud af, nå ja, dette fører til 

et eller andet sted, noget. Så det vidste jeg med det samme, at det var den akademiske 

vej jeg skulle. Og ikke den håndværkmæssige.  

 

Det var ikke nogen uddannelse på Færøerne… 

Nej, faktisk ikke. Jeg undersøgte eller jeg vidste, hvilke mulighed der var på 

Fróðskaparsetrið (Universitetet i Tórshavn). Og det var meget inden for det 

naturvidenskabelige, tror jeg og jeg tror man kunne blive bachelor, jeg tror ikke man 

kunne tage en overbygning. Men jeg syntes, at det var spændende at tage ”ned” (til 

DK), at prøve noget nyt. Jeg følte lidt, at jeg kørte lidt træt efter gymnasiet, træt at det 

samme liv her. Det var spændende, syntes jeg, at prøve noget nyt. Jeg synes også selv, 
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at jeg er søgende, at jeg vil prøve noget nyt. Jeg tog også til USA, fordi jeg ville prøve 

noget helt nyt også, som 16 årig.  

 

Gik du i skole i USA? 

Ja, jeg var med AFS.  

 

Nogle gange tænker man ikke så meget over det, man følger strømmen. Jeg kan huske, 

da jeg gik i gymnasiet, så snakkede vi om det og mange vidste ikke rigtig, de troede de 

ville læse det. Alle skulle læse noget, men vidste ikke rigtig, hvad eller om det var den 

rigtige vej at gå, men ville prøve sig frem. Og det var det egentlig hos mig, jeg ville 

prøve at læse dette.  

 

Ja, du bor så ”nede” i 9 år og vælger så at flytte tilbage til Færøerne? Hvorfor valgte 

du at flytte tilbage til Færøerne? 

Ehm, jeg trivedes så godt i Danmark. Jeg blev far i 2001 og da var jeg færdig med min 

uddannelse og arbejdede i Danmark. Jeg blev uddannet sommeren 2001 og afleverede 

specialet lige inden. Jeg trivedes meget godt ”nede” og havde opbygget et godt socialt 

netværk. Jeg havde gode, stabile, færøske venner i København og også gode, stabile, 

danske venner. Og havde også en god familie ”nede”. Boede godt, så der var alt til at 

fortsætte at bo ”nede”. Ja og et godt job. Men et eller andet sted, så var det tæt på, at 

man valgte at blive boede ”nede”. Så et eller andet sted så tænker man: Hvad nu hvis 

man fortsatte med at blive boende i Danmark i 20 år mere eller 10 år mere… og så føler, 

at et eller andet mangler og måske hele tiden sætter spørgsmålet: Hvad nu hvis man 

boede på Færøerne, ville man så have haft det bedre? Og det spørgsmål vil man så 

måske altid sætte sig selv hele livet og måske aldrig give sig fuldt ud og leve i Danmark, 

fordi måske var der noget, der egentlig var bedre på Færøerne. Så vi troede vi ville give 

det en chance og sige: Ved du hvad, nu flytter vi til Færøerne og giver det en 100 % 

chance og hvis vi ikke trives, så kan vi flytte ned igen. Og vi gav den en rigtig chance, 

fordi jeg havde en andelslejlighed og jeg valgte så at sige den fra mig, fordi jeg kunne 

godt have fremlejet den. Men jeg tænkte, hvis man virkelig skal give den en chance og 

man i virkeligheden har det ene ben stående dernede, så giver man måske ikke Færøerne 

en rigtig mulighed. Men det som man også resonerer, det er, hvorfor har man i 
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virkeligheden givet det en chance? Fordi det er ret meget alligevel, at skulle flytte 

tilbage til Færøerne. Men det der trak, det var faktisk familien. Familien har meget at 

sige og et eller andet sted, så har jeg en forestilling om, at børnene har det bedre på 

Færøerne end i Danmark. Specielt i forhold til København og jeg følte også, at børnene 

skulle kende mere til sin familie, end bare at komme hjem i sommerferien og 

efterårsferien. Så det synes jeg tiltrak meget og så synes jeg også det var arbejdet. Altså 

arbejdsmæssigt så er arbejdet anderledes på Færøerne end det er i Danmark, generelt vil 

jeg sige. På den måde, at i Danmark er firmaerne så store og da bliver ansvarsområdet 

meget specialiseret. Der er retningslinier i nik og prik og lige dette er dit område. Det 

kan være både godt og dårligt. Men på Færøerne er det mere sådan, at alt er mindre og 

det hele er ikke sat så meget i retningslinier og regler og arbejdsområderne er mere 

flydende. Man får måske et mere bredt arbejdsområde og man bliver mere involveret, 

man er ikke bare en prik i et centrum, men er måske mere med i hele processen. Derfor 

troede jeg, at det var mere interessant på den måde. Men i flere jobs jeg har haft på 

Færøerne, der er man ”sin egen lykkes smed”. Man skal selv stræbe sig efter at få viden. 

Imens i Danmark der bliver du hele tiden opfordret af din chef til at… jeg synes, at du 

skal gå videre inden for dette område. Her skal man gøre mere selv, cheferne opfordrer 

ikke på samme måde. Det er ikke, fordi de ikke bliver opbakning, men ledelsesformen 

er ikke den samme på Færøerne som i Danmark. I Danmark er man mere moderne med 

at ”coache”. I Danmark er man mere fremsynet og kan bedre se en investering i at få 

medarbejderne på kursus, fordi måske giver det ikke afkast med det samme, men det 

giver det på længere sigt. På Færøerne er ledelserne mere konservative, det koster så 

meget og det giver ikke penge af sig.  

 

Nu har du så boet på Færøerne i 6 år, hvordan er det at være tilbage på Færøerne? 

Jeg må sige, at den første tid, de første to år, trivedes jeg ikke så godt. Det tager… jeg 

var blevet advaret, om at der ville nok være en tilvænningsperiode og det var jeg 

indstillet på. Men jeg må sige, at det var ret tungt, det var… bare vejret gør sit. Man 

savnede det gode sommer ”nede” og for den sags skyld foråret og efteråret også. Men 

også det, at så kom man hjem og man ikke bare stige på det samme tog, som inden man 

studerede i Danmark. Fordi nogle af de venner, som man havde dengang, som ikke tog 

”ned” for at studere og dem havde man alligevel holdt kontakten med, men det var ikke 
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på samme måde, sådan at ses nogle gange om ugen til at ses hvert halve år. Så man 

kunne ikke bare… de var også gået videre i deres sociale omgangskreds. Så det skulle 

opbygges igen. Og det tager tid også. Men det var godt at se familien mere og det med 

”kagefesterne” eller kagefødselsdagene og sådan noget. Det var positivt. Og jeg savnede 

faktisk alle de muligheder, jeg havde ”nede”. Alle de ting man kunne gå til. Så der var 

jeg lige ved at opgive… men vi, kæresten, hende jeg har barnet sammen med, vi flyttede 

så fra hinanden. Det er faktisk det eneste, nu havde jeg min søn og jeg ville så ikke 

flytte ”ned”, fordi så ville jeg miste kontakten med min søn. Ellers så havde jeg faktisk 

ikke være i tvivl, så havde jeg flyttet ”ned”. Det må jeg sige, det havde jeg gjort. Men 

efter en tid nu, nu trives jeg godt. Men jeg må sige det, der er stadig tider, hvor jeg 

tænker, burde man tage ”ned”? Altså, 9 år af et liv i Danmark, det er ret meget alligevel. 

Derfor har det alligevel sat sine spor. En del af mig vil være lidt dansk, tror jeg. Ja, lidt.  

 

Kan du beskrive det? 

Ja, der nogle ting, som bliver lidt besværlige på Færøerne. Der er også nogle ting, som 

man bliver træt af ved færinger. Den upræcished, den ”la, la, la” ligegyldighed, det kan 

man blive lidt træt af. Og specielt at der er så små forhold… (griner). Alle ved om alle, 

om hinanden og sladderen, det synes jeg faktisk er irriterende.  Det kan virkelig irritere 

mig. Når man er i selskab, så snakker man mere bredt i Danmark, der er en større 

helhed. Imens på Færøerne bliver der meget tit snakket i små forhold. Man ser det ikke 

så højt oppefra. Når der er noget i medierne om en dreng, så snakker man med det 

samme om, hvem forældrene er og om noget man ved om personen, i stedet for. Der 

bliver fokuset mere at sladre om personerne, end at sige, hvordan behandlingen af den 

situation er. Eller at man ser, hvad der er galt med den færøske lovgivning. Hvis man 

kigger på kernen, så er det måske bedre. Det bliver så personligt. Jeg ved ikke om 

medierne mangler emner at fokusere på, men det bliver sådan nogle små ting, som jeg 

synes er ligegyldige på mange måder. Det er selvfølgelig godt, at man kommer 

hinanden ved, men det bliver til mere eller mindre sladder. Der kommer så mange andre 

historier med. Da mener jeg ikke, at det bliver særlig positivt. Så jeg har ofte følt, at 

snakken i Danmark er mere positiv end på Færøerne. Og måske mere succeshistorier. 

Men her er der mere antisucceshistorier. Der er mere deprimerende historier på 

Færøerne. Så jeg savner mere… altså vejret har meget at sige for mig. Jeg bliver mere 
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påvirket af det og det er måske også fordi man har smagt på det ”nede”. Hvor godt man 

egentlig kan have det af det gode vejr. Man kan sidde, altså folk bliver mere glade og 

det er mere socialt. Så går man ud og sidder i haven, på en græsplæne for at snakke eller 

ved stranden for at snakke og en bid mad. På Færøerne foregår næsten alt inde i en mørk 

stue, altså. Man kommer mere i kontakt med sine naboer udenfor, det er ikke ved at gå 

ind til hinanden. Man mødes udenfor, når man vasker bil eller børnene spiller udenfor. 

Så der er nogle ting, som man virkelig savner ”nede”… Og som jeg siger, nu er jeg 

meget glad for at spise ude, prøve nye restauranter, det er spændende, ik? Og at prøve 

nogle nye ting, som man kan i Danmark. Men her er, nu skal jeg ikke svine Færøerne 

til..(griner). Men de samme ting kan du ikke få på Færøerne, for at sige det på den 

måde. Her er selvfølgelig nogle andre ting, som du kan på Færøerne. Men der er jeg 

måske ikke godt nok til at bruge de ting. Som at gå en tur oppe i fjeldene og de 

muligheder som måske er på Færøerne, som man burde bruge. Men det passer ikke 

rigtig ind i mit temperament, de ting, som man har at byde på på Færøerne. Men bliver 

lidt mere selektiv, når man har været ”nede” fordi der kan man vælge. Hvis du skal på 

museum, så kan man måske vælge. Man bliver bare mere selektiv, når man er vant til at 

kunne vælge. Der er måske et eller to her, så må man tage derhen.  

 

Hvordan var det, da du boede i DK, var du meget på ferie på Færøerne? 

Jeg var næsten hver jul, en enkelt gang holdt jeg jul i Danmark og i sommerferien var 

jeg hver gang, bortset fra det ene år, hvor jeg var på Interrail. Og så nogle påskeferier og 

nogle efterår. Man ville ligesom ikke rigtig miste kontakten.  

 

Det virker som om du trivedes meget godt i Danmark, føler du at du stadig har et ben i 

Danmark? 

Jeg føler faktisk, at en del af mig er en dansk del og jeg føler også at en del er færøsk, så 

jeg har måske et ben i hver side. Jeg vil nok sige, nu har været en tid på Færøerne og er 

faldet mere til og derfor føler jeg måske, at jeg er mere færøsk end dansk, men stadig 

føler jeg noget for Danmark. Nu bor mine svigerforælder også i Danmark, så nu er vi 

særlig ofte i Danmark. Så derfor får igen stærkere følelser for Danmark. Jeg har stadig 

meget god kontakt med mine venner i Danmark, altså danske venner og det vil jeg 

absolut ikke slippe. Og det viser sig at fungere godt, netop fordi vi er ofte i Danmark. 
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Jeg er tit i Danmark i forbindelse med mit job, så på den måde er det nemt at pleje det. 

Færinger har aldrig rejst så meget som nu, tidligere rejste man ikke så meget til 

Danmark.  

 

Har du noget at tilføje omkring din tid på Færøerne? 

En ting som jeg synes er af stor betydning, er at man føler sig meget tryg på Færøerne. 

Særligt nu, hvor man…jeg tør næsten ikke læse BT´s hjemmeside, hvor folk bliver 

dræbt og kørt ned og jeg ved ikke kidnappede. Det virker så voldsomt. Det første man 

ser på hjemmesiden, det virker så voldsomt. Det er selvfølgelig deres måde at sælge 

aviser på, men rent faktiskt så føler man sig mere tryg, når børnene er på Færøerne. Det 

at de vokser op på Færøerne, det har noget at sige for mig. Det er helt sikkert. 

Sikkerhed, det er ikke altid, at man kan købe sig til det (griner). Jeg har også tænkt på 

om der er mere kriminalitet i Danmark end da jeg boede der eller om det kommer mere 

frem. Eller om man er mindre bange, når man er i landet. Jeg ved det ikke, men på mig 

virker det som om der er mere kriminalitet. Det positive ved Færøerne er, at der er så 

korte afstande, det synes jeg er med til at gøre min dagligdag meget bedre. Hvis du lige 

skal handle, så drøner du bare med bilen, så er det overstået. Det tager bare et øjeblik. 

Og man kommer også uden om de kæmpekøer, man oplever i Danmark. Bilkøer… 

nogle gange bruger man 45 min. Eller 30 min. Hver vej på arbejde. Så det gør 

dagligdagen meget nemmere, fordi du har mere tid sammen med familien, når du er 

færdig på jobbet. Det følte jeg mindre af i Danmark. Så det er en mindre stressfaktor, 

som ikke findes længere.  

 

Bor du i Tórshavn? 

Ja, í Hoyvík. 

 

 

 

Har du nogensinde overvejet at flytte tilbage til din hjembygd? 

Ja, tanken har strejfet mig. Jeg har tænkt, at hvis nu tunnelen (undersøisk tunnel fra 

Østerø til Tórshavn) bliver en virkelighed, så bliver det absolut relevant. Men jeg tror 

ikke, at vi vil flytte, alt andet lige, på nuværende tidspunkt, fordi her er mere centralt og 
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her er mere byde på í Tórshavn. Og jeg trives godt i Tórshavn og jeg har også boet her 

længe, også i gymnasietiden. Det eneste som taler lidt for, det er, at huspriserne er 

lavere i XXXX end i Tórshavn. Det havde i hvert fald været et økonomisk incitament 

for at flytte tilbage til XXXX.  

 

Ja, som nu er så vil det tage omkring 2 timer i transport hver dag… 

Ja, og det ser jeg som ulønnet tid. Hvis man regner det ud på et år, så er det faktisk ret 

meget tabt fortjeneste.  

 

Hvis vi retter blikket lidt frem i tiden, har du så noget forslag til, hvordan man kan få 

flere færinger at flytte tilbage? 

Ja, jeg er ikke i tvivl om, at der er mange ting. Måske, for det første… det viser sig, at 

der er mange færinger, som gerne vil bo i Tórshavn. Boligmuligheder er meget dårlige i 

Tórshavn og det er et kæmpe problem. Både hvad angår pris og også mulighederne for 

at få en grund at bygge hus på. Huspriserne… 

For nogle er det også de muligheder der er på Færøerne, de føler, at arbejdsmæssigt er 

det mere udfordrende i Danmark. Og nogle vælger at være i Danmark i en vis tid for at 

få lidt erfaringer og så siger de, at de kan flytte til Færøerne bagefter. Det var faktisk 

også det jeg tænkte dengang. Nu arbejdede jeg ikke i så lang tid derefter, men en af de 

ting, som gjorde at jeg tog til Færøerne, var at jeg fik et jobtilbud og jeg fik pasning til 

min søn med det samme gennem Føroya Tele (Færøsk telefonselskab) Der var nemlig 

ventetid for at få pasning dengang, men han fik pasning med det samme. Og også det, at 

jeg vidste at lønnen var lavere, men jeg vidste også, at skatteniveauet var lavere end i 

Danmark. Da nettoudbetalingen kom, havde jeg egentlig det samme til rådighed. Men 

nu er priserne igen blevet højere på Færøerne, forskellen er ikke så stor længere imellem 

Færøerne og Danmark. F.eks. et bil er blevet dyrere nu, Landsstyret nedsatte afdraget i 

stor grad, men afdraget er blevet ædt af bilforhandlerne. Dette er en stor post hos 

børnefamilierne. Og olie- og benzinpriserne på samme måde. 

Enlige forsørgere har meget dårlige levevilkår på Færøerne og det må de sandelig gøre 

noget ved. Jeg synes, at det er fuldstændig forkert prioritering, at politikerne går efter 

det, der er populært, i stedet for at gå efter det, der i virkeligheden er brug for. At få de 

grundlæggende ting på plads. At få  
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skelettet op at stå inden man begynder at gøre disse luksuriøse ting, som ikke er 

nødvendige.  

Der mangler også andre ting, som f.eks. dansesteder og caféer, det er meget begrænset. 

Det er aldersmæssigt delt op, så egentlig er der ikke så meget. Jeg tror også, at de unge 

tænker på, hvilke muligheder, der er i dette land. Man skal ikke kun have familieliv, 

men det skal også være lidt socialt. Det synes jeg mangler lidt af på Færøerne. Mælk og 

brød og alle de grundlæggende ting, som børnefamilier bruger meget, det er så 

hundedyrt. Det kan man ikke være bekendt. Så jeg synes man burde se lidt mere 

langsigtet og ikke kun ”lappeløsninger”. Se lidt mere langsigtet på, hvad vi kan gøre for 

at få de unge hjem. Fordi det er meget populært, man har konferencer her og der på 

Færøerne om, hvor vigtigt det er at have viden. Men hvad gør man så? Man handler 

ikke. Man siger hvor vigtig viden er, men hvis man ikke får videnen hjem til Færøerne, 

så kan man ikke udnytte den investering, som man har gjort. Så det hænger slet ikke 

sammen. Der er ingen handlingsplan. Det er det samme med ”Visjón 2015”. Man 

snakker og det er nogle gode idéer, men hvor er handlingsplanen? Og bliver det ført ud i 

livet? Og sætter man ressourcer af til det?  

 

Har du noget at tilføje? 

Nej… ikke andet end det, at man taler om at lave flere uddannelser på Færøerne, altså 

kandidatuddannelser. Det er selvfølgelig positivt, men jeg synes ikke, at man kun skal 

tænke på at få alle uddannelser på Færøerne for at de unge ikke skal rejse til udlandet, 

for at holde på dem. Fordi jeg synes, at det giver meget god inspiration, at unge tager til 

Danmark og kommer tilbage med en god viden. Det giver virkelig meget. Dette skal 

kun være et supplement for dem, der ikke har mulighed for at tage ”ned” for at studere. 

Man kan også tiltrække andre, der gerne vil komme til Færøerne, fordi de giver også 

utrolig meget. Det kan være, at de bosætter sig på Færøerne og finder en ægtefælle. Så 

beholder vi deres viden. Det synes jeg også, at man bør tænke på. Mere internationale 

uddannelser og at specialisere sig inden for noget, som gør det netop interessant at være 

på Færøerne. Ikke det samme, som man kan alle andre steder. Det kan være en lille plet 

i Atlanterhavet, som man vælger, i stedet for andre steder, hvor der er flere 

udfordringer.  
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Jeg kommer til at tænke på en teoretiker ved navn Edward Said, som siger, at når man 

er i eksil, så ser man sin egen kultur udefra og samtidig observerer man den kultur man 

bor i. Er det noget, du kan genkende? 

Ja, altså jeg kan ikke rigtig give slip af det danske, jeg tjekker altid danske hjemmesider, 

Børsen og BT. Jeg følger med hele tiden. Så, jo jeg observerer også det danske. Da jeg 

boede i Danmark, så fulgte jeg ikke så godt med i det færøske, det var ligesom jeg fik 

nogle større briller (griner). Det er ligesom mere en helhed, større, mere relevant. Da 

tænkte jeg, at det er hele tiden det samme man hører på Færøerne og det gør man stadig 

væk. Jeg synes ikke det siger mig noget særligt. Jeg ved, at der er mange, der 

interesserer sig meget for det og jeg interesserer mig også for det, det er slet ikke det. 

Man jeg synes det bliver for meget af det gode. 

 

Så kan vi gå til det sidste spørgsmål og det er om hvilke planer du har om at blive 

boende på Færøerne? 

Ja, jeg har planer om at blive boende på Færøerne. Men jeg er ikke 100 % gået fra 

tanken om at flytte ”ned” igen. Der er selvfølgelig mange ting, der spiller ind. Det som 

har holdt mig meget tilbage er selvfølgelig min søn, men han bliver også stor og får sit 

eget liv og endda måske rejser ”ned” for at studere. Rejser han til udlandet for at læse, 

så er det lige meget om jeg er på Færøerne eller ej. Men der er mange faktorer, der 

spiller ind. Det er også arbejdsmuligheder. Men der er også nogle ting, som jeg er træt 

af ved Danmark, det glemmer man ofte, man har en tendens til at romantisere det, når 

man ikke er der. Og da havde jeg også tendens til at romantisere nogle ting ved 

Færøerne. Man jeg kan også godt huske, hvilke ting, der gjorde, at jeg flyttede fra 

Danmark. Fordi der er nogle ting, som jeg godt kan lide ved Færøerne, som ikke er i 

Danmark. Og det er, at der er for meget planlægning i Danmark, det kan nogle gange 

være for meget af det gode for mig (griner). Jeg har lyst til at give plads for spontanitet 

og fleksibilitet. Og det synes jeg er svært at finde i Danmark. Og det er en stor mental 

forskel mellem Færøerne og Danmark. Det er en forskel som er der og som er nem at få 

øje på. Og det er noget som ret tit har irriteret mig, kan jeg huske. Det måtte jeg bare 

acceptere, fordi jeg var i Danmark og kunne ikke forvente, at de skulle forandre sig. Så 

jeg måtte finde mig i det og leve med det. Det tænker jeg på nu, hvis jeg nogle gange 

overvejer at flytte til Danmark, at der var nogle ting, som jeg var meget irriteret over. 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

116 

 

Man skal ikke kun tage de positive ting frem, men også huske på, at der var nogle ting, 

som irriterede mig. Så det er ikke så nemt bare at flytte, men det kan godt være, at jeg 

vælger kun at have en god forbindelse til Danmark. Tanken har også flere gange strejfet 

mig måske at flytte til Spanien for en tid for at prøve noget nyt. Det er godt at udvide 

horisonten. Jeg tror også, at mange af de unge, som kommer hjem i ferie, de er vant til 

nogle andre ting og de spørger, hvor man finder det på Færøerne. Er det ikke kommet 

længere end det og har I ikke det og det? Så det har noget at sige, at man har været væk 

og prøvet noget andet.  

Jeg har mange gange tænkt over, at vi er meget heldige, at svigerforældrene bor i 

Danmark, således at vi har gode muligheder for at besøge dem og bo der. Så behøver vi 

ikke bo på hotel eller leje et sommerhus hver gang vi skal til Danmark. Så har jeg 

ligesom en tilknytning og føler lidt, at jeg har et hjem der. Og det gør at man har en 

stærkere følelse for det… Vi tænker også, at vi vil gerne have økonomisk mulighed for 

at rejse tit til Danmark. Således at man får lidt af begge dele. Og bruge de muligheder 

der er på Færøerne, når vi er her og få det bedste fra begge sider. Flybilletterne er trods 

alt blevet billigere og det har virkelig gjort, at man kan rejse oftere til Danmark. Det 

have ikke været godt at bo på Færøerne, hvis billetterne var så dyre, at man følte, at man 

ikke havde råd til at rejse flere gange om året. Det er ikke kun pga. vejret, men også at 

komme ud at spise nogle gange. Hvor tit har jeg ikke spist på Toscana (Italiensk 

restaurant i Tórshavn) Hotel Hafnia og Hotel Føroyar? Man bliver træt af at komme på 

de samme steder. Hvis man vil ud at hygge sig med kæresten eller familien, jamen så 

sidder alle mulig rundt om, som man kender. Man kan ikke være lidt anonym nogle 

gange. Det er en stor forskel, at man føler sig mere anonym i Danmark på den gode 

måde, end man gør på Færøerne. Nu kender jeg ikke så mange i Tórshavn, fordi jeg 

ikke er opvokset her, men sådan som jeg hører folk snakke, så ved folk mindst en 

historie om hver person. 
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Interview med Tróndur, mand, 27 år.  

 

Ægteskabelig status: Enlig 

Børn: Ingen børn 

Alder: 27 år 

Uddannelse: Bachelor i nationaløkonomi, skriver speciale. 

Arbejde: Fuldmægtig i finansministeriet på Færøerne, arbejder 3 dage om ugen.  

Hvor er du opvokset? I Hoyvík. (Bydel i Tórshavn, BB) 

I hvilket tidsrum boede du i Danmark? 2002-2008. 

 

 

Jeg arbejder 3 dage om ugen og så skriver jeg også speciale.  

 

Nå, (griner) og det kan sagtens lade sig gøre at skrive imens du bor på Færøerne? 

 

Ja, det er intet problem.  

 

Får du så vejledning via e-mail? 

Ja, via e-mail og litteratur får jeg også fat i.  

 

Var du startet på specialet, inden du flyttede? 

Nej, faktisk ikke. Jeg startede samtidig med, at jeg startede her. (på jobbet, BB) 

 

Hvis vi kan tale lidt om tiden i Danmark... hvordan det var at bo i Danmark? 

Jeg var meget glad for det. Det var jeg. Jeg trivedes godt på alle måder. Også fagligt... 

 

Tænker du på niveauet eller noget andet? 

Ja, og jeg fandt også et studie med det samme, som jeg ville fortsætte med. 

 

Så du startede med det samme, da du flyttede til Danmark? 

Ja.  
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Var der nogen speciel årsag til at du valgte at flytte til Danmark? 

Nej, slet ikke. Det var kun, fordi det var det mest oplagte. Andre havde gjort det og 

sådan noget. Det var det nemmeste.  

 

Havde du venner som også flyttede “ned”? 

Ja, fra gymnasiet. Vi var flere. Vi var ca. 10-12.  

 

Som alle flyttede til København? 

Ja, næsten alle. Nogle få tog til Aarhus. 

  

Nu sagde du, at det var det nemmeste, hvad tænker du især på? 

Sproget og det økonomiske, altså SU. Også er Københavns Universitet ret fremme i 

nationaløkonomi.   

 

Så du trivedes godt på alle måder? 

Ja. Jo, vi fulgtes alle, dem jeg kendte i forvejen. Jo, det var meget godt. Jeg boede på 

kollegium næsten hele forløbet. Det var kun det første halve år, at jeg fremlejede en 

lejlighed.  

 

Hvilket kollegium boede du på? 

Et der hedder Grønjords. 

 

Nå, ja, der bor ret mange færinger? 

Ja… men ikke så mange alligevel, altså ikke så mange, som der bor på Øresunds 

Kollegiet.  

 

Nej… 

 

Boede du så resten af tiden på Grønjords Kollegiet? 

Ja. 
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En af dem, jeg kendte fra Færøerne, endte også på samme studie som mig, så vi fulgtes 

ret meget på studiet.  

 

Kendte du også nogen på kollegiet? 

Ja, der var én, der flyttede ind lidt efter. Et år efter.  

 

Hvis du skal beskrive tiden i Danmark, hvad ville du så sige? 

Det var en god tid og man lærte utrolig meget. Om alt muligt, ikke kun det faglige. At 

klare sig selv. Det var udviklende på alle måder. 

 

Boede du hjemme, inden du flyttede til Danmark? 

Ja. Så jeg lærte at klare mig selv. Det har man bare godt af at prøve.  

 

Ja, det er helt sikkert.  

 

Hvor gammel var du, da du flyttede ”ned”? 

Da var jeg 21. 

 

Kom du meget sammen med danskere, færinger eller var det blandet? 

Mest færinger. Og nogle få danskere fra studiet. Ikke så meget dem fra kollegiet.  

 

Man har måske mere til fælles med dem, som man studerer sammen med? 

Ja, det synes jeg. Der var også større aldersforskel, dem jeg boede på kollegium 

sammen med, de var yngre.  

 

Hvordan kunne du lide den danske livsstil i forhold til den færøske? 

Jeg synes ikke, at der er så stor forskel. Det synes jeg slet ikke.  

 

Du synes, at de minder meget om hinanden? 

Ja, ja. Bortset var størrelsen og afstanden.  

 

Ja, det kan være lidt længere at rejse, når man skal besøge folk i Danmark… 
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Ja.  

 

Synes du, at tiden i Danmark har ændret dig på nogen måde? 

Nej, det synes jeg ikke. Man er bare blevet ældre. Jeg synes ikke, at noget har ændret 

sig ved mig. Det synes jeg ikke. Og så har jeg fået en uddannelse også.  

 

Har du noget at tilføje om tiden i Danmark? 

Nej, jeg ved ikke, hvad det skal være… nej, det tror jeg ikke.  

 

Så kan vi bare gå videre til det næste og det er om det at vende tilbage til Færøerne. 

Her vil jeg så til at starte med spørge dig hvorfor valgte du at flytte tilbage til 

Færøerne? 

Ja… det var mest fordi jeg var begyndt at længes hjem. Jeg trives alligevel bedre på 

Færøerne end i Danmark.  

 

Var der nogle specielle ting, du savnede? 

Nej, kun… Nej, jeg kan godt lide at være i Tórshavn. Og hvad andet… det der med, at 

afstanden er kortere. Man kan køre alle steder. Jeg havde ingen bil i Danmark. Det er 

nemmere at rejse på Færøerne, synes jeg. Hvis man har en bil, så… Det var så det ene 

og også det, at jeg var træt af at bo på kollegium. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lige så 

godt skrive specialet på Færøerne som i Danmark. Så det syntes jeg passede fint.  

 

Hvordan er det at være tilbage på Færøerne? 

Det synes jeg, at jeg er meget glad for. Det er lige som det var, inden jeg flyttede. Meget 

afslappet og det kører måske i et lavere tempo. Eller det ved jeg ikke engang, om det 

gør, men det føles sådan.  

 

Så du synes ikke, at der er sket de store ændringer, imens du har været i Danmark? 

Nej, ikke det store.  

 

Har din situation ændret sig noget siden du flyttede til Færøerne? 
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Nej, bare det at man er begyndt at arbejde eller så synes jeg ikke, at det har ændret sig 

noget særligt. 

 

Så du havde ikke arbejde, imens du var studerende? 

Jo, i nogle perioder. Jeg lavede nogle småting. 

 

Var det noget studierelevant? 

Nej, ikke specielt. Det var SFI. Socialforskningsinstituttet.  

 

Lavede du undersøgelser? 

Ja, faktisk PISA for Mentamálaráðið ( Færøernes undervisningsministerium, BB). 

 

Nå, ja… 

 

Hvordan er det så at bo på Færøerne igen? 

Jeg har det meget godt her. Jeg savner ikke Danmark. Jeg er meget glad for at være 

tilbage. Nogle af dem, som var i Danmark, er også begyndt at flytte hjem igen. Det var 

været nemt at flytte hjem, men jeg ved ikke, hvordan det blive til efteråret eller til 

vinter, når det begynder at blive mørkt igen. Men det har været meget nemt. Det var 

også nemt rent teknisk at flytte. Der var ikke meget papirarbejde eller bureaukrati. Og 

jeg flyttede hjem til mine forældre, så jeg bor hjemme. Men jeg har planer om at finde 

noget til leje. Men jeg regner med at skrive specialet først og så vil jeg finde mig et eller 

andet at bo i. Det er planen. Mit arbejde er også spændende fagligt og det er ikke 

dårligere end noget i Danmark. I Danmark havde jeg administreret nogle få love, så jeg 

synes, at det er mere bredt på Færøerne.  

 

Ja, har i meget samarbejde i udlandet? 

Ja, lidt med Nationalbanken i Danmark. Ellers er det meget med Færøernes statistik og 

lidt med Handelshøjskolen i København. Og Nordea Bank.  

 

Hvor mange ansatte har i? 

9 og 2 som arbejder delvis fra Aarhus.  
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Vil du fortsætte her, når du har afleveret dit speciale? 

Ja, det forventer jeg. Det kommer lidt an på… men det ligger i kortene. 

 

Fik du så jobbet inden du flyttede? 

Ja. De vendte sig til mig, da jeg boede i København.  

 

Nu har vi talt lidt om tiden i Danmark og hvordan det er at vende tilbage. Har du tænkt 

på, hvad man kan gøre for at få færinger i eksil tilbage til Færøerne? 

Det ved jeg ikke rigtig, men det er noget med at kunne byde på det samme som 

København.  

 

Hvad kunne det være? 

Jeg synes… altså jeg synes, at Tórshavn er godt på vej. At byde på en livsstil efter 

arbejdstid, som passer til den tid, vi lever i. At have noget spændende at lave efter 

arbejdstid. Sport, at gå på caféer og restauranter. Og selvfølgelig også arbejdspladser, 

der er ikke lige så mange faglige arbejdspladser, som der er i København. Det tror jeg 

ikke, altså i forhold til befolkningen. Administrationen er meget mere svag på Færøerne 

end i Danmark. Der er færre jobs til akademikere. Men ikke kun akademiske, men til 

dem med uddannelse.  

 

Brugte du meget tid på at gå på café og de ting som du har nævnt, da du boede i 

Danmark? 

Ja, det var det og lektierne, som jeg brugte tiden på. Sport og caféer og se forskellige 

ting. Museum, nej det gjorde jeg ikke så meget, men af og til. Det kunne være sådan 

nogle forskellige ting. Og koncerter også. Men Tórshavn er godt på vej som sagt.  

 

Hvilke planer har du om at blive boende på Færøerne? 

Jeg regner med at blive boende her i lang tid. I nogle år i hvert fald. Jeg har ingen planer 

om at tage til andre steder i øjeblikket. 
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Interview med Torkil, mand, 35 år. 

 

Alder: 35 år 

 

Ægteskabelig status: Enlig 

 

Børn: 1 barn (4 år) 

 

Uddannelse: Cand. Theol. 

 

Arbejde: Præst  

 

I hvilket tidsrum boede du i Danmark? August 1998 – december 2007 

.  

 

Er der præstegårde i alle bygder? 

Ikke alle, men de fleste har en. Der er faktisk færrest i Tórshavn, jeg ved ikke helt 

hvorfor. Det er selvfølgelig fra gammel tid. Den i xxxx er fra 1853.  

 

Jeg er faktisk ikke flyttet til Færøerne endnu, altså på papiret. Jeg fik en vikarstilling på 

3 mdr. derfor ville jeg ikke opsige min lejlighed på Øresund, så den har jeg fremlejet. 

Og så var det et ret specielt tilfælde... nu har jeg en datter og der var jeg så ude for det, 

at vi var igennem en sag om forældremyndigheden... der kom så en ny lov i oktober 

2007, men den fik jeg ikke mulighed for at afprøve, fordi moderen flyttede til Færøerne 

nogle dage inden.  

 

Barnet skal bo i Danmark? 

Ja, og det er faktisk derfor, at jeg valgte ikke at skifte adresse. Det gør jeg faktisk nu den 

1. juli. Jeg har boet på Færøerne, men haft adresse “nede”. Jeg har lige været “nede” for 

at pakke. 

 

Så du har boet “nede” i 9 år... 
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9½.  

 

Begyndte du at studere med det samme? 

Ja, det gjorde jeg. Jeg har været i gang med samme studie i 9 år. Så tog jeg den 

praktiske del – Pastoral seminariet – Det svarer til pædagogikum.  

 

Som man skal have for at kunne arbejde som præst? 

Ja… og jeg læste også jura i et år. Jeg blev ikke helt færdig med det første år… 

 

Juraen, var det noget i forbindelse med dit studie? 

Ja, det var det også. Det var både i forbindelse med mit speciale og jeg havde en drøm 

om at få det første år i hus og så tage resten senere.  

 

Hvordan trivedes du i Danmark? 

Jeg var meget glad for det. Jeg havde hele tiden planer om at flytte tilbage, men da jeg 

havde boet ”nede” i 5-6-7 år opdagede jeg, at nu havde jeg boet ”nede” så længe, at jeg 

sikkert havde klaret at bo ”nede” resten af livet. Det lyder måske lidt mærkeligt, det var 

faktisk en sag, som gjorde, at jeg begyndte at tvivle… Det lyder lidt mærkeligt. Det er 

ikke, fordi jeg selv er homoseksuel. Det var sagen om 266b (anti-

diskriminationsparagraffen –BB) Det var så rystende. Da begyndte jeg virkelig at 

overveje, om jeg ville flytte hjem igen. Da jeg boede ”nede” fulgte jeg meget godt 

med… jeg kan ikke huske den første tid… jeg tror ikke, jeg havde en computer og der 

var et bibliotek lige ved siden af kollegiet og der var jeg meget. Enten for at læse de 

færøske aviser i papirform eller for at læse på nettet. Så har jeg læst aviserne hver dag, 

jeg læste dem nøjere, da jeg boede i Danmark. De sidste år så jeg også ”Dagur og Vika” 

(den færøske tv-avis) hver gang.  

 

Så du har fulgt meget godt med… 

Ja. Jeg har arbejdet som journalist i ferier, så det følger lidt med. Det har jeg fundet ud 

af bagefter, det var måske angsten for at miste forbindelsen. 

 

Ja, og debatten om 266b var ret hård til tider… 
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Ja, ja. Det satte spor. Måske også fordi, at man blev spurgt om det og man fik ikke rigtig 

forsvaret sig. Det er lidt svært ikke at kunne forsvare det, som ens eget land står for.  

 

Fokuset i medierne var også ret negativ og man kunne nemt få det indtryk, at alle 

færinger var imod homoseksuelle. Så det var en af årsagerne til, at du begyndte at 

tvivle, om du ville tilbage til Færøerne? 

Eller jeg havde opdaget lidt før, fordi jeg havde boet så længe ”nede”.  

 

Var nogen speciel årsag til, at du valgte at studere i Danmark? 

Ja, jeg havde planer om at tage til Sverige, men blev så klar over, at inden for mit fag, så 

var Danmark det bedste sted. Teologi er et lidt specielt fag, fordi en stor del er ikke 

videnskabeligt og er knyttet til bestemte kirkelige retninger. Tit er studiet støttet af 

private og det er det ikke i Danmark. I Danmark er det faktisk på et højt videnskabeligt 

niveau. Det var en af årsagerne. Og så var det selvfølgelig også det, at mange af dem, 

jeg kendte, flyttede til Danmark. Jeg ville til København, jeg ville have en storby.  

 

Havde du nogen forbindelse til byen inden, f.eks. familie? 

Nej. Men vi var 3-4 tætte venner, der flyttede samtidig. 

 

Hvordan vil du belyse den første tid i Danmark? 

Ja, altså jeg var lidt… altså jeg ville ikke bo inde hos andre, så jeg flyttede ind i et 

kollegium, der hedder Danmarks Internationale Kollegium, der ligger i Albertslund og 

det var i 1998. Dvs. jeg flyttede ret mange gange. Det var måske lidt ensomt, fordi jeg 

fik ikke så meget besøg, fordi jeg boede så langt væk fra byen. Men det var ikke det, 

værelset var fint og nyt, men det havde nok svaret til at bo i Vestmanna (bygd på Syd-

Steymoy, BB). Så det var lidt… der boede jeg i to år faktisk, jeg kunne ikke komme på 

noget andet kollegium. Det var fint, men det var bare lidt langt væk. Så søgte jeg ind på 

Øresund (Øresundskollegiet på Amager – BB) for at komme ind til byen. 2 år senere så 

kom jeg ind på Regensen. Det var noget helt andet, det lå helt inde i byen og det var et 

kulturchok. Det var et gammelt kollegium og man gik ikke så højt op i faciliteter. Det 

var meget sjovt at prøve at bo der. De gik meget højt op i, at det var Regensen. Men det 

var meget praktisk, fordi det var billigt, jeg tror jeg betalte 1.100 kr. pr. md. Og det lå 
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lige ved Universitetet. Det lå på Strøget og var meget centralt. Det boede jeg så fra 

2000-2002. Så flyttede jeg sammen med daværende kæresten ind på Øresundskollegiet 

og boede der i 1 år. Og så boede vi på Solbakken i 1 år. Så sluttede forholdet i 2004 og 

så flyttede jeg i november 2004 igen ind på Regensen. Det var ikke planlagt 

selvfølgelig, men jeg havde stadigvæk mine kontakter derinde og der boede jeg lige til 

sidste år (2007 – BB). Jeg fik et godt værelse, to værelser i ét. Det var også, fordi jeg 

ikke ville flytte midt i eksamenstiden, så der boede jeg…jeg fik nok et værelse i maj 

2007 på Øresund, men jeg flyttede først ind i juni.  

 

Så du har boet på kollegium hele tiden, imens du var i Danmark? 

Ja. Jeg har aldrig ligesom prøvet at købe lejlighed.  

 

Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det var at være imellem danskere? 

Ja. Jeg sagde inden jeg flyttede til Danmark, at jeg skulle være rigtig integreret og at jeg 

skulle deltage sammen med danskere. Det forsøgte jeg også meget den første tid, men 

jeg ved det ikke... jeg tror…Nu begyndte jeg at læse teologi og der var mange, der faldt 

fra. Vi var 20 på mit hold og da vi kom til efterårsferien var vi 4 eller 5 tilbage. Det 

gjorde det, at det blev sådan en… jeg ved ikke, hvad man kan sige… Pga. at der var så 

få tilbage, var det ikke sikkert, at de passede sammen. 

 

Nej… 

 

Mange af dem, som jeg havde snakket med, de var stoppet. Det var nok fordi det var så 

nemt at komme ind på teologi. Man skulle have 6.0 i gennemsnit og de gjorde det enten 

for at samle point til psykologi, som krævede 10.0… 

 

Jeg har også hørt, at det skulle være et ret krævende studie… 

Ja, ja. Det er selvfølgelig også fordi man lægger meget hårdt ud med de ældgamle 

sprog, latin og græsk, vi havde grammatik 10 timer om ugen plus forberedelse. Så det 

gjorde det, at jeg ikke rigtig fik… altså jeg fik kontakter på studiet, men jeg fik ikke 

nogle rigtige studiekammerater. Det var lidt ærgerligt. Jeg kender mange folk derfra, det 

gør jeg, men… det var lidt solo.  
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Der var ikke læsegrupper osv.? 

Det måtte man gøre selv. Men det er lidt konservativ undervisning.  

 

Forelæsninger? 

Ja. Ikke meget gruppearbejde, det var det ikke. Så faktisk var mit sidste halve år i 

Danmark det bedste. Det lyder lidt mærkeligt. Det kom jeg på det, der hedder pastoral 

seminariet, det er…jeg havde hørt inden, at det var meget højskoleagtigt, men det var 

det faktisk ikke. Det er sådan praktisk, som jeg sagde, man har jura og mange 

forskellige fag, man har sang, retsundervisning og lærer at bruge stemmen korrekt. Der 

fik jeg flere gode venner, jeg kendte ingen af dem tidligere. Det var fordi det var så 

velorganiseret. Teologistudiet er… hvis jeg skal være lidt arrogant, så tror jeg ikke, at 

alle ville gennemføre det. Nej, altså jeg mener, at det er lidt socialt afstumpet, de har en 

god ledelse og er gode til at organisere underholdning, men det er lidt konservativt. Der 

er ikke meget gruppearbejde, det er det ikke. Det er meget individuelt baseret.  

 

Fyldte studiet meget? 

Ja, det gjorde det, men jeg satte mig for, at det skulle det ikke gøre. Jeg er ikke typen, 

der læser hele tiden, jeg læste mest op til eksamener.  

Jeg trivedes meget godt ”nede”. Jeg var meget tit på Færøerne, minimum 2 gange om 

året. Nogle gange 4 gange om året. Jeg arbejdede hver sommerferie og nogle gange 

arbejdede jeg også i januar, når eksamenerne var overståede. Jeg var ret ”hjemkær”. Jeg 

var meget glad for det frie liv, man bestemmede selv, hvad man gjorde. Hvis jeg havde 

lyst til at arbejde, da jeg var på Færøerne, så gjorde jeg det. Lidt boheme. Så arbejdede 

jeg på højtryk i 2 måneder og tjente penge.  

 

Arbejdede du i Danmark? 

Jo, lidt, men det var ikke meget. Jeg arbejdede som postbud… og så tog jeg også SU-

lån, for meget SU-lån (griner). Jeg kunne sikkert arbejde mere. Det sidste år var jeg i en 

reception i noget, der hedder RCT. Det er et rehabiliteringscenter for torturofre. Ja, 

nemlig, så var jeg også kordegnevikar i Holmens Kirke.  
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Nu sagde du tidligere, at du var glad for de kulturelle tilbud, er det noget du har brugt 

meget, imens du boede i Danmark? 

Jeg ved det ikke rigtig, jeg tror, det mere er, fordi man vil have de tilbud. Selv om man 

kun bruger dem få gange om året, så vil man have dem. Jeg tror også, at det er derfor 

flere bor i Tórshavn. For at kunne komme til en teaterforestilling, selv om de kun bruger 

det få gange om året. Men i mit tilfælde, så opdagede jeg så ved og ved, at det var meget 

godt, at jeg var i København, altså studiemæssigt. Der var alle kvaliteterne… jeg ved 

ikke, om det var på et højere niveau, men i hvert fald mere spændende. Kendte lærere, 

de store kanoner var der. Og i mit tilfælde var det fuldstændig utænkende at tage til 

Sverige, fordi jeg opdagede, at der var helt, jeg ved ikke, om det bliver for længe at 

forklare det. I Sverige er det en præsteuddannelse og i Danmark er det at læse teologi 

det samme som at læse et eller andet sociologi… Det arbejde har jeg ligesom taget på 

mig at fortsætte med, nu hvor jeg er kommet til Færøerne. Uden at jeg ligesom har… 

jeg sidder i nævnet i Præsteforeningen, der diskuterer vi, hvilket uddannelse man skal 

kræve.  

 

Var der ellers noget du savnede i Danmark? 

Jo, jeg savnede faktisk at lære flere danskere at kende. Det var først det sidste halve år, 

at jeg fik gode bekendtskaber. Det var fordi de fleste stoppede på studiet. 

 

Det er også tit gennem studiet, at man lærer folk at kende… 

Ja. Så det endte nok med det, at jeg for det meste kom sammen med færinger, bortset fra 

det sidste halve år. Jeg blev nemlig lidt overrasket over, at jeg i alle sammenhænge jeg 

var i i Danmark, var jeg ligesom ”færingen”. Det var ikke noget negativt i det, altså, 

folk var nysgerrige. Man jeg blev ligesom sat i en gruppe, det blev jeg ret hurtigt træt af. 

Det er måske på samme måde på Færøerne. Det, som undrede mig var, at folk, som jeg 

ikke havde snakket med inden, de vidste også, at jeg var færing. Det var ikke dårlig 

ment. De var bare venlige og ville stille spørgsmål. Jeg lærte ret hurtigt ikke at se 

negativt på det. F.eks. da jeg skulle skrive specialet, så ville jeg skrive om forholdet 

mellem stat og kirke, et meget bredt emne. Så talte jeg med vejlederen og hun ville 

gerne, at jeg skulle skrive om færøske forhold og det ville jeg ikke rigtig i starten. Hun 

fik så overtalt mig.   
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Jeg er meget glad for at jeg har boet ”nede”, jeg synes, at det er meget vigtigt, at man 

kommer lidt væk.  

 

Synes du, at tiden i Danmark har ændret dig? 

Ja, det regner jeg med, jeg ved ikke helt hvordan. Jeg havde nok været en anden person, 

hvis jeg ikke havde været væk. Jeg er ret ”dansk”. 

 

På hvilken måde? 

(Griner) Ja, altså, alt skal debatteres. Alt kan være til debat. Også ret fagligt, det kan 

godt være lidt følsomt, når det kommer til kirken, så skal det ikke være sådan, at der er 

etiske mangler. 

 

Det er lidt interessant, fordi da du var i Danmark, da var du ”færingen” og nu hvor du 

er på Færøerne, da føler du dig lidt dansk. 

Ja.  

 

Har du noget at tilføje om tiden i Danmark? 

Jeg ved det ikke rigtigt, nej det tror jeg ikke. Jo, måske kunne jeg tænke mig, at vejret 

var bedre. (På Færøerne, BB). Nej, ellers har jeg ikke mere.  

 

Ok, så kan vi gå ind i spørgsmålene omkring din hjemkomst og der vil jeg starte med at 

spørge, hvorfor du valgte at flytte tilbage til Færøerne? 

Ja, jeg er i en ret speciel situation. Jeg havde ikke planer om at flytte hjem igen eller jeg 

var… du kan lige så godt få hele historien. Jeg var i en ret alvorligt drama om min 

datter. Det startede faktisk med, at jeg blev sagsøgt af moderen, så det var lidt kedeligt, 

men så … Vi havde fælles forældremyndighed, men dengang var loven sådan, at hvis 

samværsparten ikke går, så skal en dommer afgøre, hvem der skal have 

forældremyndigheden. Men selv om jeg mistede forældremyndigheden, så har jeg papir 

på, at jeg er egnet som forælder. Men så blev loven sat i kraft den 1. oktober, så jeg 

havde faktisk indrettet mig på at være lidt længere tid ”nede”. Jeg havde fået arbejde i 

Danmark på et færøsk reklame- og kommunikationsbureau som tekstforfatter. Jeg fik 
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jobbet i september 2007, men fik aftalt med firmaet, at jeg først skulle starte i januar 

2008. Og det var lidt sådan… pladsen var ikke så god på kollegiet og der boede folk, 

der var i starten af 20´erne, så det var måske ikke så velset, at man havde børn. Jeg fik 

slet ingen indsigelser, men… Så flyttede jeg ind i en kollegielejlighed på 

Øresundskollegiet. Så i september 2007 fik jeg at vide, at min datter skulle flytte til 

Færøerne og der var ingen tvivl, da besluttede jeg at flytte til Færøerne. Så jeg flyttede 

til Færøerne og det var også fint, fordi jeg tænkte, at jeg kunne jo beholde mit job, det 

var fordelen, at jeg både kunne arbejde i Danmark og på Færøerne. Men så i november 

2007 får jeg et tilbud om at få et vikariat for en præst og jeg valgte så at tage imod 

tilbuddet. Lønningen var lavere i det offentlige end i det private, men jeg tænkte, at det 

var en god mulighed, både fordi det var studierelevant og det jeg havde læst. Det var 

ikke lige det jeg havde læst, jeg havde læst teologi og i Danmark er det jo ikke det 

samme.  

 

Havde du overvejet at blive præst? 

Altså, jeg havde ikke sagt, at det kun skulle være det, jeg tænkte, at hvis jeg fik sådant et 

arbejde, så ville jeg tage af. Jeg ved, at ”nede” er det sådan at man kan ikke arbejde som 

præst, hvis man ikke er viet. Og for de nye teologer er det ofte et problem, så hvis der er 

mange om buddet, så kan det være svært. Jeg blev færdig på pastoral seminariet den 

21.desember og blev viet den 6. januar. Så det var primært derfor jeg flyttede. Jeg havde 

nok været blevet ”nede” hvis jeg skulle arbejde for reklamebureauet.  

 

Kan man så sige, at det er en kombination af arbejde og familien… 

Ja, jeg vil sige, at det er faktisk begge dele. Jeg tænkte faktisk meget på det dengang, 

altså hvis hun blev boede ”nede” skulle jeg så også blive boende? Men så ville jeg give 

det en chance. 

 

Hvordan er det så at bo på Færøerne igen? 

Nu har jeg slet ikke forberedt mig på dette interview, men jeg tænkte lige på dette 

spørgsmål og hvad jeg skulle svare. Jo, altså det var været fuld drøn på kassen. Jeg har 

nemlig opdaget det, at nu har jeg været på Færøerne i et halvt år og jeg har slet ikke haft 

tid til at tænke så meget over det. Jeg trives meget godt og jeg har nemlig tænkt på, 
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hvornår jeg ville møde muren, det gjorde jeg måske lidt, da jeg opdagede, at mange af 

mine venner endnu bor ”nede”. Men jeg er også kommet til at kende mange mennesker 

på Færøerne.  

 

Er det nye bekendskaber? 

Ja. Jo, altså jeg trives, det gør jeg, men der er mange ting, som man skal vænne sig til. 

Nu arbejder man, nu går man ikke i skolen længere. Det som jeg tænkte mest på, 

hvordan det var at komme ud på arbejdsmarkedet, hvis jeg skulle arbejde fra 8-16. Nu 

har jeg fået et arbejde, som ikke er fra 8-16, jeg kan sidde her nu og snakke med dig. Jeg 

er alligevel ret bundet i weekenderne. Jeg havde ikke troet, at jeg kunne… egentlig ved 

man ikke så meget om sig selv. Jeg har altid tænkt, at jeg  ikke kunne bo på bygd, jeg 

måtte bo i Tórshavn. Men så prøvede jeg at bo i XXXX fra januar til marts. Så fik jeg et 

andet tilbud om at tage et barselsvikariat i Havnar Kirkju (Domkirken i Tórshavn, BB) 

fra marts til august og det var så uden præstegård. Så havde jeg sandsynligvis boet hos 

min mor, ikke fordi, der har jeg boet de sidste måneder, fordi de har malet 

præstegården. Jeg valgte så stik imod, det jeg havde forventet jeg ville vælge. Jeg 

tænkte først Tórshavn, men så tænkte jeg, hold kæft, jeg bliver i XXXX. Nu var jeg 

startet der og var ligesom begyndt at lære folk at kende og jeg var mere min egen herre. 

Jeg arbejder sammen med 2 andre præster, men der er jeg ligesom mere min egen herre. 

Nu skal jeg ikke sige, at jeg er den højeste, men jeg har præstebøgerne om hånden, så 

jeg kan selv bestemme ret meget. Af og til savner jeg, nu har jeg arbejdet meget som 

journalist og har været del af en redaktion. Jeg valgte også XXXX, fordi jeg fik et hus at 

bo i, det er ikke gratis at bo der, men jeg betaler 2.000 kr. om måneden plus forbrug og 

det er ikke meget.  

 

Hvordan er omskiftet fra København til XXXX? 

Det er utrolig stort. Jeg opdagede en tirsdag morgen… nu har jeg ikke været der… jeg 

boede der fra januar til april og så kom den anden præst igen. Så boede jeg hos hende og 

de gik i gang med at pakke ned. Fra maj til juni var huset tomt og jeg skulle ”ned” og 

hente mine ting og det tog lidt tid, inden jeg fik gjort det. Så boede jeg hos min mor i 2 

måneder og det har været lidt hårdt at flytte hjem igen, eller måske ikke hårdt på den 

måde, altså jeg fik mad på bordet. Men en tirsdag morgen hørte jeg åen i XXXX og det 
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har jeg aldrig prøvet, hverken i Tórshavn eller København. Der er meget stille. Alle 

arbejder i Tórshavn, der er ingen om dagen. Det er ikke nogen lille bygd, der bor 400 

mennesker. Så man mærker fordelene og ulemperne, det at bo i med alle de 

landsbyagtige særmærkerne, der er, især fårene, det gør nogle vrede og andre vil have 

det. I marts måned lukkede købmanden og nu bliver man nødt til at køre til Tórshavn 

for at købe ind. Det er en bygd, som har oplevet, inden for 8 år, at miste både posthuset, 

banken og nu købmanden. Nu er den eneste offentlige institution kirken. På den anden 

side så er det lidt som at komme tilbage til Albertslund, man har 20 min. i transport. For 

første gang i livet har jeg købt mig en bil. Jeg havde ikke kunne passe mit job, hvis jeg 

ikke havde en bil. Jeg skal jo til flere forskellige kirker og det gør også, at man kommer 

til at lære mange mennesker at kende. Det er den største præstesogn på Færøerne, hvad 

angår antallet af bygder. Det er ikke så folkerigt, men der er 8 bygder.  

 

Hvordan trives du med at bo på Færøerne igen? 

Ja, altså jeg har familie i XXXX, har grandfætre og grandkusiner her og jeg er derfor 

kommet til noget, som jeg kender i forvejen. Der flytter mange til bygden, fordi de ikke 

har råd til at bo i Tórshavn. Man hører meget om, at det er folk med ikke så mange 

sociale ressourcer… Det er en meget homogen bygd – alle tilhører folkekirken og det er 

meget specielt. Dvs. at der er ikke så mange spændinger hvad religion angår, men de er 

mere af materiel karakter. Det er ligesom det gamle bondesamfund, det er mere et 

enhedssamfund.  Der er nogle ulemper ved at bo på Færøerne, f.eks. kan man risikere at 

blive lidt sløv og finde sig i mere. Der er en fare for, at man med tiden ikke 

argumenterer for alt, hvad man gør. Nogle ting kører bare og man kommer ind i det 

traditionelle, hvor man siger: ”Sådan er det bare”.  

Fordelene ved at bo på Færøerne er, at man fylder mere og det er svært at finde 

uddannede mennesker. Der er en vis social kontrol og det betragter jeg som omsorg. Her 

i januar 2008 havde jeg 3 af dem jeg læste sammen med på pastoral seminariet på besøg 

og der var storm. Vi kunne ikke komme til bygden senere på dagen, så min mor fandt 

nogle tæpper frem. Der var nogle, der ringede til mig fra XXXX og spurgte om alt var i 

orden. Folk ser jo om der er lys i præstegården. Man kan selvfølgelig også vælge at få 

paranoia, men det gør jeg ikke. Man er mere anonym i Danmark, men jeg ved ikke, om 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

133 

 

det er så vigtigt. På den anden side kan det være, at det stiller større krav til en at bo på 

Færøerne.  

En dansk gymnasielærer, der har boet på Færøerne i mange år, har fortalt mig, at det er 

meget lettere at lave og udgive musik på Færøerne. Kvaliteten kan selvfølgelig 

diskuteres… 

 

En ting har jeg lært, siden jeg kom til Færøerne. Man kan ikke ændre alt på en dag. 

Politikerne er meget dårligt forberedt og læser ikke altid aviserne. Man kunne f.eks. 

arrangere flere koncerter i folkekirken, men der er begrænsede ressourcer. Der er f.eks. 

ingen klassisk uddannet organist og det er det frivillige drive, som holder kirken 

kørende. Så jeg er gået fra klassisk uddannet personale i Holmens Kirke til, at jeg nu må 

synge for i kirken i XXXX.  

Færinger kan godt lide at gøre sig selv bedre end danskere, det er lidt af et ”lillebror-

kompleks”. Men sådan hænger det ikke altid sammen.  

 

Jeg savner flere kulturelle tilbud på Færøerne. Ikke fordi man ville gå til alt, men det at 

have muligheden. Vejret i Danmark savner jeg også. Og debatkulturen. Jeg stod på 

Hovedbanegården í København og tænkte, at der er meget stor forskel på kulturerne. Vi 

fik at vide, at toget var forsinket pga. personpåkørsel. Hvis Smyril (færge, der sejler til 

Suderø, BB) så kan man bare side og vente, fordi man bliver ikke ordentligt informeret.  

 

Hvad tror du man kan gøre for at få færinger i eksil at flytte tilbage? 

De rejser, når de er i starten af 20´erne og det er et dilemma, fordi de fleste uddannelser 

er andre steder, end på Færøerne. Jeg synes, at debatten er meget ensporet på Færøerne, 

f.eks. om ligeret. Det er blevet en kvindedebat og det er snarere en kampagne end en 

debat. Der er meget stereotype billeder af kønnene og familien er kernefamilien, hvis 

man er anderledes, er det ikke nemt. Jeg forstår godt, at der er flere, der ikke ønsker at 

flytte tilbage. Men der sker noget under overfladen, alle vil bo i Tórshavn, men har ikke 

råd. Men jeg tror ikke vi er politisk modne til at tackle problemerne. Vi har f.eks. aldrig 

haft en mindretalsregering. Det siger meget om demokratiet på Færøerne. Man har haft 

et ekstremt demokrati, alle har kunne skrive læserbreve i aviserne. I de danske aviser 

skal de være velskrevet, men på Færøerne går alt, bare du ikke fornærmer nogen. Der er 
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trods alt sket den ændring på Færøerne, at man ikke længere kan få anonyme læserbreve 

trykt i aviserne.  

Vi er et perifert samfund, så det er naturligt, at de unge vil ud i verdenen. Men det er en 

skam, at en hel generation er væk og muligvis ikke kommer hjem igen. Men der er 

kommet flere caféer i Tórshavn og det havde været anderledes, hvis man ikke bare 

tænkte på tunneller.  

 

Ok, så har jeg et spørgsmål her til sidst. Hvilke planer har du om at blive boende på 

Færøerne? 

Jeg regner med at blive boende, men jeg er ikke typen, der planlægger, men jeg trives 

godt. Så er der sproget, det er meget vigtigt for mig at kunne udtrykke mig på mit eget 

sprog. Teitur Lassen (færøsk sanger, BB) sagde det meget korrekt i en artikel i 

Berlingske Tidende. (” Det der med, at nu skal vi rigtig hygge over et stykke kage, og 

næste onsdag er det din tur til at tage kage med, så vi rigtig kan hygge os igen. På 

Færøerne er folk, der kender hinanden, meget nære, mens man ikke small-talker med 

dem, man ikke kender. De sociale koder er helt anderledes.” Teitur Lassen i interview i 

Berlingske Tidende, den 16-02-2008, BB) Han sagde, at det er meget vigtigt med 

sociale koder, altså sociale sammenhænge. Jeg har spekuleret på, om det er årsagen til, 

at man ingen rigtig overklasse har haft på Færøerne. 
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Interview med Marin, kvinde, 47 år.  

 

Alder: Jeg er 47 år. 

Ægteskabelig status: Jeg er fraskilt. 

Børn: 2 voksne børn. 

Uddannelse: cand.jur. ved Københavns Universitet. Uddannet i 1991. 

 

Jeg flyttede “ned”
101

 ret ung, jeg tog gymnasiet. Jeg tror det var i 1976 eller 1977. Så 

gik jeg direkte i gang med at studere jura, det var virkelig det, jeg ønskede. Jeg kan 

huske, at det var meget svært for mig at falde til på universitetet. Altså, jeg følte det 

meget stort og du ved 200 mennesker til en forelæsning. Og jeg kan huske, at det var 

helt ekstremt hårdt. Men jeg klarede den første del på normeret tid og var virkelig træt 

og overvejede, om jeg ville kunne klare resten. Jeg så ikke rigtig det punkt…  

 

Den første del, hvor mange år er det? 

2 år. 

 

Der var så mange stopprøvefag og omkring 70 % dumpede. Det var meget sådan: mon 

det er noget for mig? Så da jeg var færdig med det, så tænkte jeg: jeg må lave noget 

andet, jeg må have en pause. Så jeg gjorde det, at jeg søgte ind på litteraturhistorie. Så 

tog jeg bifag der. Det svarer til lidt mere end bachelor i dag. Det var det rene hygge, det 

var simpelt hen så sjovt og afslappende og kreativt. Og jeg tænkte hurtigt, at dette er så 

godt, at dette kan man garanteret ikke leve af. At læse bøger og anmelde og 

litteraturteori. Altså, jeg oplevede det så nemt og det andet var så tungt. Når jeg så var 

færdig med de 3 år, altså bifag, så kiggede jeg på jobmuligheder og det var typisk 

undervisning på gymnasier og arbejdsløsheden var i top… så jeg tænkte, jeg tager 

tilbage til jura. Så det var ikke noget problem at komme tilbage, fordi jeg havde ikke 

frameldt mig. Da jeg så startede på 2. del på jura, så var det rigtig spændende. Jeg 

gjorde litteraturhistorie færdigt og så sagde de: Lav ikke hovedopgaven, fordi hvis du 

vil blive cand.jur., så får du et problem, når du når til specialet. Altså også i forhold til 

SU og alt det. Så det var også sådan noget mingeler. Men altså jeg kørte så jura ”ahead”, 

                                                 
101 På færøsk siger man, at man flytter ned, når man flytter til Danmark.  
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men fordi jeg havde læst to fag, så blev det forlænget og jeg fik børn. Så min studietid 

blev… jeg klarede jura på under normeret tid, fordi jeg skulle føde det sidste barn, så 

jeg gik op i 4 fag det sidste semester. Så jeg tror, jeg har studeret i 8 år. Det var så min 

studietid og det var virkelig spændende. Dejligt… og to orlov, eller man havde slet ikke 

rigtig orlov. Da jeg fik datteren, var der ikke noget, der hed barselsorlov, når man var 

studerende. Man havde heller ikke klippekort, så man oplyste til SU, at man skulle føde 

og så var det op til én selv, om man gik til undervisning med barnet eller hvordan man 

gjorde. Men man havde obligatoriske timer, så jeg havde bare datteren med. Det 

fungerede ikke helt godt, men det fungerede. Jeg kom til tiden og fik, du ved… så det 

gik. Med sønnen, der tror jeg heller ikke, at jeg var sådan rigtig på barsel, intet andet 

end, at jeg oplyste, at nu skulle jeg føde og da var jeg på Færøerne for at skrive 

specialet. Jeg fødte ham og startede samtidig på specialet. (griner) 

 

Hvor længe var du på Færøerne? 

Et år. Det var i 1990-91. Og så tog jeg ”ned” igen. Altså, der var totalt krise på 

Færøerne. Øjesøs, det var trist. Så jeg tænkte bare, altså her kan man så slet ikke være. 

Men i Danmark var jeg alene med børnene, det har jeg hele tiden været. Fordi manden, 

eller kæresten, fordi jeg var forlovet, da jeg flyttede ”ned” og vi havde kendt hinanden, 

siden vi var børn. Han er far til mine børn og han blev læge ret tidligt, så han flyttede 

hjem i 1986. Siden 1986 har vi ikke sådan rigtigt boet sammen eller haft et rigtigt 

familieliv. Så har han været ”nede” for at specialisere sig og jeg flyttede hjem. Så kørte 

det på den måde. Det var lidt hårdt og usammenhængende. Hårdt liv altså (griner). Når 

jeg kigger tilbage på det. Så vi gik fra hinanden, det var et godt forhold, det er slet ikke 

det, men det har været hårdt. Så jeg flyttede så hjem i 1992. Det, at være ”nede” alene, 

have børn og gøre karriere…jeg arbejdede som konsulent, men det ved gud, det 

var…Det syntes jeg var drab, jeg havde ingen familie og intet. Det oplevede jeg sådan 

rent praktisk som en hæmsko. Der var faktisk totalt arbejdsløshed på Færøerne, men jeg 

søgte bare rundt dengang i 1992, da jeg var uddannet. Så havde jeg en kort ferie i 

påsken, så jeg søgte 2 uger i forvejen og gik så rundt og bankede på. Jeg var i Tinganesi 

(Færøernes centraladministration, BB) dengang der var et kollektivt landsstyre og så 

hilste jeg på alle afdelingerne og jeg var alle steder. Så var der et job, der hørte til 

undervisning og kultur, det var fysisk placeret i Landsskúlafyrisitingini. Og jeg ved ikke 
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hvor mange ansøgninger, der var inde, der var jo så mange ansøgninger til hvert job og 

der var så få jobs. Jeg var så heldig at få jobbet, så jeg tog simpelt hen ”ned” igen og 

pakkede lejlighed og alt og flyttede hjem. Det gik simpelt hen så hurtigt. Jeg havde 

ellers fået et rigtigt spændende job i Danmark, så jeg tænkte, skal jeg… Jeg havde 

faktisk 2 jobs at vælge i mellem ”nede”. Det ene lå tæt på, hvor jeg boede og det andet 

krævede faktisk, at jeg måtte flytte. Så tænkte jeg, at hvis jeg alligevel skulle flytte, så 

kunne jeg akkurat det samme flytte hjem og se, hvordan det var. Så siden dengang har 

jeg været her. Så har jeg så faktisk arbejdet, altså det var indenfor undervisning og 

kultur. Og så har jeg arbejdet indenfor fiskerierhvervet. Og så har jeg arbejdet, når 

ministeriet blev etableret i 1996, da var jeg den første, som blev ansat som fuldmægtig 

på det tidspunkt.  

 

Så du har været med til at bygge… 

Ja, bygge det op fra grunden. Det har været virkelig så spændende. Da var jeg 

fuldmægtig og nu er jeg så blevet afdelingschef og gad vide, om det ikke er 5 år siden 

allerede. Sådan cirka.  

 

Det vil så sige, at du er afdelingschef i centraladministrationen? 

Ja. Og har man selvfølgelig institutionerne under ministeriet, hvor det administrative 

område ligger. Cheferne refererer så til mig. Så er der også forskellige nævn, så der er 

mange samarbejdspartnere. Alle klagerne ender på mit bord. Nogle gange kan det være 

ret hektisk, og det er også meget forskelligt og det gør det også meget spændende. Men 

det flyder også for meget og gør det svært at se langsigtet. Det beslaglægger meget 

energi og man bliver nødt til at arbejde hurtigt og nogle gange i weekender. Det er lidt 

surt. Men det er godt, at jeg har voksne børn. Hvis jeg havde små børn og var alene og 

skulle sidde og arbejde, nej det ville ikke gå. Men jeg kan også uddelegere opgaverne, 

så det er fint og jeg trives meget godt i mit arbejde. Dygtige ansatte… altså det er meget 

nemt at trives, når man har godt folk. Og nemt at være chef, når man har godt folk.  

 

Så du er kommet på den rigtige hylde? 

Ja, det er jeg virkelig.  
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Vi er nu kommet ret godt rundt i de faktuelle spørgsmål, men jeg vil lige høre, hvor du 

er opvokset? 

Jeg er opvokset i Tórshavn.  

 

Hvor længe boede du i Tórshavn? 

Til jeg flyttede ”ned” som 17 årig. Fra 1977-1992. Og så var jeg på Færøerne i 1990-91.  

 

Hvis vi nu kan snakke lidt om tiden i Danmark… 

Åh ja. Som sagt, nu var jeg så ung. Jeg startede i gymnasiet og alle var meget målrettede 

og det troede jeg også, at jeg var. Og det var jeg. Men jeg havde slet ikke forventet, at 

jeg ville have problemer med at tale dansk. Altså, jeg var så dårlig til at tale dansk, at 

det var rigtig sådan, du ved, jeg talte ”gøtu-danskt”
102

 Vi havde ikke tv, så jeg havde 

ikke hørt ret meget dansk, men jeg havde læst mange danske bøger. Så jeg talte ”gøtu-

danskt” og jeg oplevede, at alle sagde: Hva´ be har? 

Jeg var 17 og da er man ret følsom. Jeg kom til det, at jeg tænkte: Jeg vil slet ikke tale 

dansk, så jeg stopper bare. Pludselig oplevede jeg mig selv som jeg blev meget tavs og 

det var jeg i en så stor grad, at rektoren på skolen sagde til mig, at ”du bliver nødt til at 

tale, det bliver du nødt til, ellers kan vi ikke vurdere dig.” Jeg sagde, at jeg bare kunne 

aflevere skriftligt og at jeg ikke orkede at snakke. Så jeg har nok været ret, du ved… Så 

jeg blev nødt til at vælge, om jeg ville begynde at snakke ”gøtu-danskt” igen og at alle 

ville spørge, hvad jeg mente eller også kunne jeg gå op i eksamen i alle fag. Så jeg 

sagde: ”Jeg vælger det sidste” (med færøsk accent). Jeg valgte at gå op i alle fag. Men 

så fandt jeg ud af, at jeg hellere måtte begynde at tale igen, fordi jeg kunne jo ikke gå op 

i alle fag hvert år. Jeg gjorde ikke andet end at gå op til eksamen.  

 

Så det har været lidt hårdt? 

Det første år var virkelig tungt. Men så kom jeg ind i det. Da vi flyttede sammen som 

færøsk par og boede på kollegium, men man integrerer sig ikke lige så hurtigt. Der var 

næsten ingen færinger i XXX, så jeg talte meget lidt færøsk, andet end med kæresten. 

Så jeg kom hurtigt efter det danske. Det kom alligevel. Der var meget få kvinder, der 

læste jura på det tidspunkt, så det hold jeg kom på, var kun mænd. Jeg var alene kvinde. 

                                                 
102 “Gøtu-danskt” er når man taler dansk med kraftig færøsk accent.  
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Det var ikke et problem, men altså… de var sådan nogle nørder, jeg havde intet til 

fælles med dem. Ingen af dem sagde mig noget som helst. Så jeg kørte rigtig meget 

solo. Da jeg var færdig med den første del og imens jeg læste litteratur, fik jeg min 

datter. Da jeg startede igen, var der nye folk og da var der en kvinde på holdet. Men de 

var lidt yngre end mig og ingen af dem havde børn. Det gjorde man ikke på 

universitetet. Så jeg kørte ret meget solo, det gjorde jeg. Men jeg synes ikke, at det var 

et problem for mig. Det passede mig fint. Det er også sådan et fag, hvor man ikke havde 

gruppearbejde, alle kørte sit. Jeg følte det ikke som et problem, men følte det mere 

sådan, at dette skal jeg bare have overstået og få et godt resultat. Men jeg fik ikke nogle 

hjertevenner dér. Så fik jeg datteren og havde så rigeligt. Der var fredagsbarrer og 

gruppearbejde og andet weekendhalløj, men det gad jeg af gode årsager ikke. Jeg var 

ikke specielt social, det var jeg ikke. Fordi jeg var et andet sted end de andre. Ellers 

trivedes jeg meget godt i København. Så kom færinger til byen og jeg fik det sociale 

dækket sammen med færinger. Så jeg må sige, at jeg har ikke fået hjertevenner i 

Danmark. Jo, jeg havde en hjerteven, han er så professor på universitetet. Det var en, 

som jeg altid talte med, når jeg skulle til eksamener og vi skriver sammen i dag. Og han 

har været på Færøerne på besøg. Vi studerede ikke sammen, men skulle op til en 

eksamen sammen. Og mødtes så der, fordi han kendte en anden færing. Vi har så holdt 

kontakten lige siden. Hans kæreste læste også medicin ligesom min kæreste gjorde, 

sådan var det også. Sådan blev vi også ”connectede”. 

 

Boede du så hele tiden i København? 

Ja, bortset fra en kort periode, da min kæreste blev uddannet, da flyttede vi til 

Nordsjælland og det var virkelig gyseligt, vi boede sådan rigtig ude på bøhlandet. Det 

var kun 3 mdr.  

 

Var der nogen speciel årsag til, at du valgte at flytte til Danmark? 

Jeg vil sige det ligeud, jeg startede faktisk i gymnasiet på Færøerne og der gik jeg i 3 

mdr. Jeg syntes, at det var virkelig gyseligt, de studerende var søde, men specielt en 

lærer, jeg ved ikke om jeg tør sige navnet. Der var en lærer, xxxx, som jeg havde i tysk 

og latin og hvad mere, jeg følte det, som om jeg havde denne mand hele tiden. Han var 

årsagen til, jeg tænkte bare… hvis jeg kunne risikere, at have ham i flere fag i 2.g. … 
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jeg kunne simpelt hen ikke klare ham. Jeg kom i en så stor konflikt med ham. Den 

konflikt gjorde, at jeg… han var lige kommet til Færøerne og han talte lidt gebrokkent. 

Så jeg sagde så positivt, om han ikke kun kunne tale ét sprog, fordi jeg forstår ikke et 

ord. Så vi blev rigtige fjender. Han sagde så, at jeg skulle til en eksamen efter skoletiden 

den ene dag og jeg sagde, at jeg kunne ikke efter skoletid, fordi jeg arbejder hver dag. 

Nå, så skulle jeg i skoletiden… 

 

Var det kun dig, der skulle til eksamen? 

Ja. På grund af et eller andet. Så tog han mig bare i frikvarteret ind i et rum, hvor 

rengøringsdamen holdt til. Låste døren. Så skulle jeg lave en oversættelse. I et lille 

beton rum med spande og koste. Og et smalt vindue. Låste døren i 2 timer. Jeg blev 

fuldstændig hysterisk. Så jeg bankede og slog på døren. Og en lærer hørte det. Det var 

ham der, xxxx, og han sagde: at låse en studerende inde i et beton rum… Så jeg gik 

direkte fra dette torturrum ind til rektoren. Så jeg sagde: ”Enten flytter denne lærer eller 

også så flytter jeg bare ”ned”. Han siger så: ” Jeg kan ikke opsige en lærer”. ”Fint, så 

flytter jeg ”ned”. Man var jo ung og bordet fanger. Så søgte jeg bare ”ned” og kom ind 

med det samme. Så jeg rejste meget pludseligt, fordi jeg var så stolt. Nu havde jeg sagt, 

at jeg ville flytte, men det var så svært, da jeg skulle sige farvel til min mor og far. Jeg 

glemmer det ikke. Det var en gråd. Jeg tænkte, at hvis jeg skal have en 

studenterskoleeksamen, så må jeg ”ned”. Jeg vil ikke gå deroppe mere (Gymnasiet i 

Tórshavn). Så stolt har jeg været. Men jeg længtes noget så forfærdelig meget, du tror 

det ikke. Jeg græd efter min mor og far hver aften. Min mor sagde: ”kom bare hjem”. 

Det første år var forfærdeligt. Men jeg tænkte bare, at så ville jeg ikke få en 

studenterskoleeksamen, så jeg følte, at jeg var nødt til at holde dette ud. Og jeg fortrød, 

jeg fortrød, at jeg havde sagt, at jeg så flytter jeg ”ned”. Jeg var så stolt og dum. Det tror 

jeg, at jeg fortryder. Jo, det gør jeg, fordi jeg længtes så meget. Min mor kom på besøg 

og hun savnede mig også, vi er jo kun 2 søskende. Men jeg ved ikke, det gik så. Min 

kæreste blev så færdig med 3.g., så han kom så sommeren efter, at jeg flyttede. Jeg kom 

om efteråret. Så blev alt så godt. Men jeg vil sige, at det var et kulturchok. Jeg havde 

ikke kalkuleret med, altså jeg troede bare, at Danmark, det er intet problem. Men jeg 

oplevede det som et kulturchok. Jeg troede, at jeg var så god til dansk og oplevede 

alligevel, at de ikke forstod mig særlig godt.  
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Var det specielt sproget eller var det også andre ting? 

Det var specielt sproget og det bliver en barriere i sig selv. Men det var også, det som 

jeg blev forundret over, at de snakkede so frit om alt, sådan noget som jeg oplevede som 

meget privat. Det blev også sommer og man læste til eksamen og alle gik topløse rundt. 

Næsten helt nøgne. Jeg havde ret meget tøj på. Det er ikke, fordi jeg skammede mig 

over mig selv, men min krop er ret privat. Og hvis man har en svømmedragt på, så er 

det fordi man er i en svømmehal. Så jeg sad næsten muslimsk der, med meget tøj på og 

læste på kollegiet. De andre gik næsten halvnøgne. Det var et forfærdeligt chok.  

 

Det har måske også været større forskel dengang på Færøerne og Danmark? 

Ja, det regner jeg med. Vi gik jo i Parker Coat på Færøerne lige meget om det var 

sommer eller vinter. Og alle gik der halvnøgne, det oplevede jeg sådan, ja, ja… men jeg 

selv, jeg kom aldrig til det stadie, det var en helt anden blufærdighed. Man lærte at 

acceptere det og ikke at blive chokeret, det tog lige en sommer, og så var det overstået. 

Men nogle de var helt nøgne… 

 

Ja, det var også i 70´erne… 

Ja. Øjesøs…(griner). Og så det, at de talte om kærlighed og sex, det var overdrevet 

privat. Det troede jeg. Det gjorde måske, at jeg følte mig lidt fremmed. Også det, at når 

man kom i forretninger, så lå der disse blade, du ved, pornoblade. Man blev helt 

forskrækket. 17 år, herre min gud, det var overvældende. Men det var lige det første år, 

så tror jeg, at jeg vænnede mig til det.  

 

Besøgte du tit Færøerne, da du boede i Danmark? 

Ja, hvert år. Hver jul, da jeg kunne. Og i hvert fald hver sommer. Tit så havde jeg 

eksamener 2. januar og da var det også tit, at man ikke kunne lande, så nogle jul har jeg 

været i Danmark. Men hvis jeg blev færdig med eksamener i januar, så havde jeg 

altid… så jeg har altid været hjemme 2 gange om året.  

 

Så du har holdt forbindelsen hele tiden? 
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Ja, det har jeg, også i den grad. Jeg har altid sagt ”at komme hjem”, ”nu skal jeg hjem”. 

Jeg har helt sikkert aldrig betragtet… altså jeg har aldrig sagt, da jeg skulle ”ned” igen, 

at nu skulle jeg hjem. Nu skal jeg ”ned”, men jeg kommer snart hjem igen. Og jeg har 

altid vidst, at opholdet i Danmark ville være midlertidigt. Selv om vi gik hver til sit, så 

jeg også altid vidst, at jeg ville aldrig få mig en dansk mand. Eller hvis det skulle 

komme på tale. Altså, jeg kom aldrig i sådan en situation, at det på nogen måde blev 

aktuelt.  

 

Synes du, at tiden i Danmark har forandret dig på nogen måde? 

Ja, det har den helt sikkert. Jeg har fået børn og det forandrer alt. Men om det har 

forandret mig, altså selvfølgelig det har åbnet horisonten. Jeg kan ikke sige, at det har 

gjort noget negativt, det har været positivt ubetinget. Men lige da krisen var på 

Færøerne, da må jeg sige, at da var jeg ude for en episode, altså da Færøerne var under 

administration, og jeg kom ”ned” igen med begge børn, da kom jeg faktisk i en 

situation, hvor jeg valgte at sige, at jeg kom fra Island. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, 

hvorfor gjorde jeg det? Jo, det var fordi, jeg oplevede stemningen i Danmark som 

fjendtlig imod færinger. At jeg nærmest følte det… 

 

At det var ubehageligt… 

Ja, at det var ubehageligt. Vi havde været ude et sted, min bror og jeg, ude på en 

restaurant, og så kom der én til bordet, hvor vi sad og talte færøsk. Så spørger en, der 

sidder ved nabobordet, en mand, der var tydeligt påvirket, spørger så, hvor vi kommer 

fra. Vi kommer fra Færøerne, siger ham, der står og snakker med os. Jeg sad med 

ryggen til og han tog i mit hår og rev i det. Og alle de ukvemsord… det var virkelig 

ubehageligt. Så jeg oplevede nærmest et fysisk angreb pga. at jeg var færing. Så det var 

rigtig ubehageligt. Selv om jeg ikke oplevede, at de danskere, som jeg omgik, var sådan, 

nej, det var lige de år, hvor man snakkede meget om, at færinger bare nassede. Det var 

lidt mærkeligt. Jeg kan huske, at jeg tog en taxi og chaufføren spurgte, hvor jeg kom fra, 

fordi han hørte, at jeg talte med accent. Jeg sagde: ”Jeg kommer fra Island”. Bare for at 

undgå, at høre, hvis nu nogen havde noget imod færinger. Men jeg flyttede så hjem kort 

tid efter, jeg flyttede hjem i kriseårene. Flere som jeg kender, havde dårlige oplevelser. 

Men det har selvfølgelig været fra folk, som virkelig har været… altså normale folk 
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opfører sig ikke således. Så var det også det, at hvis man som færing arbejdede i 

Danmark, så fik man ”færingefradrag” (skattefradrag for færøske studerende). Man blev 

faktisk positivt særbehandlet i forhold til andre medstuderende. Man fik også en time 

ekstra til eksamener, men det fandt jeg først ud af, da jeg var færdiguddannet. Men det 

var i hvert fald ikke noget, man reklamerede med.  

 

Hvis du skal opsummere din tid i Danmark, hvordan vil du så beskrive den? 

Altså, nu hvor jeg kigger tilbage, så har jeg gået meget målrettet efter noget, fået de 

papirer, jeg skulle have. Og da jeg blev færdiguddannet og der var krise på Færøerne, så 

regnede jeg ikke med, at min karriere ville være på Færøerne. Fordi levevilkårene var så 

dårlige. Og der var alligevel mange spændende jobs i Danmark. Lige på det tidspunkt, 

da troede jeg, at jeg nok ville blive boende ”nede”. Men det var ret hårdt, så jeg søgte de 

jobs der var på Færøerne. Selv om jeg vidste, at udsigterne var dårlige. Efter det første 

job på Færøerne, da tænkte jeg også, at nu blev jeg sikkert nødt til at rejse ”ned” igen, 

fordi jobbet var tidsbegrænset til 1½ år. Så søgte jeg jobbet som fuldmægtig og vidste, 

at der var rigtig mange ansøgere. Men der var ikke andre jobs i udsigt, så jeg tænkte, at 

så ville jeg blive nødt til at rejse til udlandet, fordi jeg skulle jo forsørge to børn. Jeg var 

så heldig at få jobbet. Hvis jeg ikke havde fået det, så havde jeg nok rejst væk. Her var 

intet. Så jeg har været meget heldig. Men jeg havde heldigvis ikke bygget hus, så på den 

måde var jeg ret fleksibel.  

 

Hvilke var hovedårsagerne til, at du valgte at flytte tilbage til Færøerne? 

Det var familien. Altså en kombination af familien og arbejde. Længselen efter familien 

og forældrene. Det ikke at have bedsteforældre. Det føltes simpelt hen så fattigt at bo 

”nede” med så dejlige børn og ingen at være sammen med os. Det føltes forkert. 

Stadigvæk, jeg havde garanteret overlevet, hvis det skulle være det. Specielt mine børn 

savnede bedsteforældrene. Så det var hårdt at være hjemme på ferie og at tage af sted 

igen. Det blev værre og værre. Jeg vil sige, at hjertet var drivkraften. Men selvfølgelig, 

man må leve, så arbejde og familien… Så det var dejligt. Jeg havde ikke trives alene 

med to børn og karriere… Simpelt hen for fremmedgjort og for ja… Og så det, at de 

danskere jeg havde forbindelse til, de var simpelt hen så karrierebevidste, at de fik slet 

ikke børn. Jeg har haft kontakt med en siden, jeg tror hun var 37, da hun fik sit første 



Barbara Sonja Berg                                                                     Speciale: cand. pæd. soc. 

144 

 

barn, fordi karrieren var… de var meget stræberagtige. Da jeg havde fået mine børn, da 

følte jeg lidt… at de slet ikke havde forstand på børn. Ikke fordi jeg havde brug for, at 

de skulle forstå mig, men det føltes bare lidt som om man kom fra hver sin planet. Din 

bevidsthed og din visdom om livet, du bliver meget klogere, når du får børn. Så jeg 

oplevede faktisk dem som meget amputerede i deres livsanskuelse. Jeg har slet ikke 

oplevet børn som en forhindring i forhold til studierne. Tværtimod. Du er din egen 

arbejdsgiver og hvis du gør arbejdet om natten eller i weekender, det er en utrolig frihed 

at kunne tilrettelægge din tid. Og samtidig frihed til at være meget sammen med 

børnene. Så jeg synes, at det er så ideelt at få børn, imens man er studerende og jeg 

håber, at folk gør brug af det. I Danmark ser du et barn som et haft om benet, både i 

forhold til karriere og til studierne.  

 

Hvordan er det så at være tilbage på Færøerne? 

Jeg er sikkert så ubetinget positiv, jeg har ikke fortrudt det på noget som helst tidspunkt. 

Jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg var så heldig at få det job. Så er det ikke til at 

vide, om jeg kom hjem igen. Hvis man rejser for anden gang. Så jeg har været så 

ubetinget glad. Jeg trives godt, både i forhold til arbejde, familie og kolleger. Jeg tror 

ikke det kan være bedre. Så er der nogle, som tror, at her er så små forhold, men jeg 

oplever det som en gevinst. Det synes jeg er charmerende, det giver det hele et helt 

andet perspektiv. Men min bror har været i udlandet i 20 år og han oplever det som 

irriterende, at alle ved alt. Men sådan oplever jeg det ikke.  

Da jeg var 17 år, da havde jeg en længsel efter at komme til udlandet og sådan tror jeg 

også, at mange har det, men jeg var lidt chokeret, da jeg så kom til udlandet, men nogle 

har en større længsel end andre. Og jeg føler, at det hele går så godt i en helhed med 

arbejdet og jeg kommer meget til udlandet i arbejdsmæssige sammenhænge. Havde jeg 

ikke haft denne mulighed, så kan det være, at jeg havde følt det kvælende. Det skal jeg 

ikke sige for vidst. Nogle oplever også vinteren som lang og tung, men man kan sige, at 

det er et luksusproblem, fordi hvis du ikke har muligheden i forhold til dit job eller ikke 

har en indtægt… så er det stadig ret dyrt at rejse. Så jeg føler mig meget privilegeret at 

have dette job. Fordi ellers ville jeg nok føle udlængselen, fordi jeg ved, jeg har den i 

mig.  
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Når man har været i udlandet, så ser man også fejlene ved sit hjemland, fordi intet land 

er perfekt. Og hvis man er i en situation, hvor man bliver ramt af sladder. Jeg kan huske, 

da jeg blev skilt. Da er man jo i en krise, dvs. hvis du er i en krise, så er du ekstra 

modtagelig for sådan noget. Du føler, at alle snakker om mig. Fordi du føler dig som en 

taber og du er nede med flaget. Og de fordømmende øjne, som du tror du ser, er i 

grunden de egne. Altså, det er bare et spejl af dit eget. Den erfaring føler jeg, at jeg har 

gjort. Så i stedet for at give de andre skylden for sladderen, så omvendt så gør jeg mig 

umage med ikke at gå med sladder. Og hvis jeg hører andre går med sladder, så lader 

jeg dem om det og vil ikke være en del af det. Fordi nogle gange oplever jeg, at når jeg 

hører nogen tale om andre, at det ikke kun er onde ord, men det er også lidt 

omsorgsfuldhed. Så sladder kan være meget. Ond sladder det må alle fornuftige folk 

tage afstand fra. Fordi jeg har boet i små pladser på Sjælland, hvor der er de samme 

tendenser. Det hører til små samfund. Det kan være fordi jeg nu er så moden eller er 

blevet det ældre, at jeg slet ikke gider tage mig af det. Jeg er ligeglad. Så jeg føler mig 

så befriet. Lad dem bare, dem der gider.  

 

Man tager alt for givet, når man ikke har prøvet at bo et andet sted og er måske mere 

unuanceret. Man ser måske heller ikke de særlige styrker ved Færøerne, medmindre 

man har været borte. Færinger har også utrolig mange positive egenskaber, det oplever 

jeg. Jeg har været i så mange lande og har kendt mange folkeslag, men jeg ser bare, at 

færinger er noget specielt. Det har noget grundlæggende med tillid at gøre. Folk er så 

tillidsvækkende på Færøerne. Og folk udstråler tryghed og fred. Man laver også 

vittighed over det, at bliver det ikke i dag, så bliver det i morgen – det at færinger er så 

rolige og tålmodige, men jeg tror, at det kun er en del af det. Vi er ikke hele tiden på 

fronten. Jeg oplever færinger, som om man har en indbygget bevidsthed over, hvad man 

har magt over og hvad man ikke har magt over. Da du er opvokset i et samfund, hvor 

der nogle gange er orkan, og dette kan du ikke styre eller en af dine nærmeste drukner 

eller du har døden tæt på dig og naturen tæt på, da bliver du mere ydmyg i forhold til de 

kræfter. Storbymenneskerne på den anden side, de har ikke døden og livet tæt på samme 

måde. De har stadigvæk det der med kalenderkontrol og planlægge flere år frem. De 

bliver ikke ramt af dette og derfor har de ikke respekt for de magter, fordi de kender 

dem ikke. Derfor kan de virke lidt overfladiske, da det kommer til kriser. Ikke bruge en 
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psykolog, da det kommer til hvad kan jeg styre og hvad kan jeg ikke styre. Det ved vi i 

større grad fra naturens hånd. Imens måske 40 årige i storbyen København kommer tit i 

en identitetskrise og skal næsten til at lære fra bunden om nogle ting. Hvor jeg mener, at 

vi er flere niveauer forud, fordi vi har fået dette ind med modermælken. Disse ting, som 

faktisk er ret betydningsfulde for resten af livet. Det er altså kun min lommefilosofi. 

 

Det lyder meget interessant… 

Begravelser her på Færøerne, det ser du ikke i Danmark. Jeg har været til begravelser i 

Danmark og jeg synes, at det er så fremmedgjort. På bygd her på Færøerne, hele bygden 

bakker op om dem, der er ramt af sorg. Det er en stor oplevelse. Bevægende. Nu ved jeg 

ikke, om vi i Tórshavn er ved en skillevej… jeg har været til begravelser, hvor trafikken 

stopper op, når ligfølget kommer og det er imponerende, hvor mange mennesker viser 

sympati. Jeg må sige, jeg håber, at man vil beholde denne tradition, fordi den er 

meningsfuld. Nu er jeg i sådan en alder, at mine forældre kan falde fra og jeg er i min 

bevidsthed optaget af disse relationer. At der er kort mellem liv og død. Og der hvor du 

tør leve og udfolde dig og er glad, der tør du også dø. Det er meget logisk, synes jeg. I 

Danmark havde jeg ikke turdet blive gammel og syg, der kan man godt være, imens 

man er sund og rask. Men her tør jeg ikke leve frit, her hører jeg ikke hjemme. Så det er 

med begrænsninger. Jeg må ærligt indrømme, jeg tænkte tit på, da jeg var på vej hjem 

og det var myldretid og jeg skulle hente børnene: hvad nu hvis jeg bliver kørt over? 

Hvis jeg dør i trafikken en fredag, hvem skal så hente mine børn? Så forfærdeligt har 

det været, at jeg kunne slet ikke fordybe mig.  

 

Hvis det havde sket på Færøerne, så var der sikkert nogen, der vidste, hvem du var.  

Ja, og børnene havde i hvert fald ikke endt på børnehjem eller en døgninstitution, fordi 

ingen hentede dem. (Hvis hun boede på Færøerne, BB) Sådan nogle mærkelige 

overvejelser havde jeg. Det gjorde også, at jeg aldrig gik ude i weekenderne, jeg gik 

ikke i byen som andre på min alder. Så jeg var meget inde. Jeg var ret styret af, hvis nu 

noget skete med mig. Men ikke sådan at det blev sygeligt.  

 

Hvad synes du man kan gøre for at få færinger tilbage til Færøerne? 
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Det har jeg tit tænkt på. Jeg tror vi har mange forhindringer, rent praktisk. Det er dyrt at 

etablere sig… alle de praktiske forhold hvad angår bolig og pasning. Jeg tror det er en 

udfordring at opdatere samfundet. 
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Interview med Emma, kvinde, 49 år. 

 

Ægteskabelig status: Jeg er fraskilt, det blev jeg i 1997. Efter 12 år med samme mand.  

 

Har du børn? 

Jeg har en datter på 18 år, som ikke bor sammen med mig på Færøerne. Hun blev i 

Danmark. Hun har kæreste og går i 2.g. Hun ville ikke med sin mor til Færøerne. Det 

var en stor afgørelse at skulle tage at flytte fra hende. Hun var 17 år, da jeg flyttede 

sidste år.  

 

Har hun altid boet i Danmark? 

Ja, altid. Hun har været meget på Færøerne og den længste sammenhængende periode 

var på 4 måneder.  

 

Og din alder? 

Jeg er 49 år gammel og bliver 50 år om 2 måneder.  

 

Så fylder du rundt? 

(Griner...)Ja, da skal jeg holde stor fødselsdag. 

 

Uddannelse: 

Jeg har flere uddannelser. Dvs. jeg er cand. Mag. I æstetik og kultur. Og så har jeg en 

suppleringsuddannelse i erhvervsøkonomi fra Handelshøjskolen i København, som er en 

overbygning. Og så har jeg faktisk også en uddannelse som filmmanuskriptforfatter, 

eller den hedder faktisk bare manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole. Det er en 2-

årig uddannelse. Jeg blev uddannet som cand. Mag i 1990. Og i 1997-99 gik jeg på 

filmskolen.  

 

Havde du også taget suppleringen i 1990? 

Ja. 

 

Du tog det hele på én gang? 
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Ja. På Århus Universitet.  

 

Og så er det dit arbejde… 

Ja. Nu er jeg direktør i en styrelse, som er tilknyttet Erhvervsministeriet. (Oversætter 

styrelsen til dansk) 

 

Jeg skal nemlig transskribere interviewet og oversætte til dansk, så det er meget fint.  

 

Blev det lagt sammen inden du startede eller… 

Det var på samme tidspunkt, som jeg startede. Jeg er den, der skal implementere 

funktionerne.  

 

Det lyder spændende… 

Det er spændende, det er en udfordring.  

 

Og her arbejder 18 personer? 

Ja, her arbejder 18 personer.  

 

Så er der lidt om din opvækst, hvor du er opvokset? 

Jeg er født og opvokset i Tórshavn. Jeg blev hjemmefødt i Lon (sted i Tórshavn) 

”Rævegården” (griner..)og så boede jeg det meste af min barndom i Tinganesi (sted i 

Tórshavn) i noget som de kaldte ”lejeboligerne”. Min mor arbejdede i Landsstyret 

dengang. Der boede jeg til jeg var 6 år gammel. Så byggede mine forældre hus i østbyen 

… (gade i Tórshavn) og efter en omvej i … (gade i Tórshavn) og nogle måneder i 

Grønlandi (sted i Tórshavn) så flyttede vi til østbyen. Og det er så mit næste 

barndomshjem. Og der bor jeg igen. Og jeg har boet på Færøerne til jeg blev 25 år 

gammel. Jeg gik så på Fróðskaparsetrið (Færøernes Universitet) inden. Åh, ja, det har 

jeg slet ikke sagt…Jeg har et bifag i nordisk litteratur. Eller som det hedder på papiret: 

nordisk sprog og litteratur. Så jeg startede min akademiske uddannelse på Færøerne.  

 

Er det så en bachelorgrad? 
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Du, det ved jeg ikke, før snakkede man slet ikke, man havde slet ikke bachelor, som 

man har nu. Da havde man bifag og hovedfag. Og jeg læste bifag på Færøerne og tog til 

Danmark for at læse hovedfag. Jeg tog bifag i 1981 og tog til Danmark for at studere i 

1983. Jeg blev student i 1977. Vi holdt slet ikke noget 30 års jubilæum… 

 

25 års jubilæum? 

Ja.  

 

Så jeg fik min studentereksamen i 1977 og startede på universitetet på Færøerne i 1979 

og blev færdig i 1981 og så arbejdede jeg imellem der og så arbejdede jeg igen. Jeg tog 

ret sent til Danmark, som 25-årig, i forhold til andre... Det var også en stor årsag til, at 

jeg tog til Danmark, at der var så mange af mine bekendte, som boede i Danmark. Og 

selvfølgelig, det som jeg interesserede mig for, det var ikke muligt at læse på Færøerne. 

Jeg vidste, at det skulle være et eller andet med kunst. Det vidste jeg. Men samtidig har 

jeg også haft en interesse for det mere forretningsmæssige og dengang var det næsten 

blasfemi at blande kunst og noget kommercielt sammen. Men jeg skrev speciale i 

markedsføring, hvor jeg gjorde brug af humanistiske kommunikationsteorier og forsøgte 

at bruge det kunstneriske. I dag så er alt et sammensurium af alting. Nu gør man en 

masse af sådan nogle ”cross over” kombinationer, du ved, uddannelsesmæssigt. 

Dengang var det meget mere opdelt. Og min uddannelse var også rimelig ny. Også 

suppleringsuddannelsen i erhvervsøkonomi var også helt ny. Den eksisterede bare nogle 

få år og så blev den nedlagt. Det var også en sådan uddannelse, hvor man brugte det at 

blande det humanistiske med det forretningsmæssig. Og jeg kunne godt se, at der var 

nogle muligheder i det. Jeg kunne gøre brug af mine kunstneriske evner og alligevel 

have det forretningsmæssige og økonomiske med. Og det har jeg kunne gøre brug af 

siden dengang. Der er ikke så mange, der har præcis denne baggrund.  

 

Så i dag synes man måske, at det er en selvfølge, at man kan kombinere disse ting, men 

sådan har det ikke altid været… 

Nej, bestemt ikke. Der var nogle, der mente, at vi var nogle forrædere. 

(griner…)Dengang var det ligesom de venstreorienterede, der havde patent på kunst og 

der var utrolig berøringsangst i 70´erne og 80´erne imellem de to områder. Det måtte 
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man endelig ikke blande sammen. Men… det kommer an på, hvordan man tager det. 

Hvordan man ”approcher” det. (griner…) 

 

Man kan også studere økonomisk filosofi i dag… 

 

Ja, og der kommer egentlig en fantastisk synergi ud af det og det er også begyndt at 

komme nogle spændende kombinationer ud af. Så jeg har arbejdet indenfor disse 

”gråzonefelterne” kan man sige. Jeg har været salgs- og marketingschef i Folketeatret i 

København f.eks. Jeg var marketingkoordinator i 1996, da København var europæisk 

kulturby. Og så da jeg startede på Filmskolen, så skulle jeg jo have noget at leve af 

imens, fordi jeg kunne ikke få SU. Da var der nogle måneder, hvor jeg havde fri, inden 

jeg startede på Filmskolen og da var det nyt med hjemmesider. Så jeg satte mig ned for 

at finde ud af, hvordan man laver hjemmesider. Ja, det var i 1996 eller i starten af 1997, 

at jeg begyndte at spekulere på det og så lavede jeg mit eget web-bureau og tilbød, 

specielt på Færøerne, at lave hjemmesider. Der var ikke så mange, som lavede det 

dengang. Jeg fik nogle gode kunder med det samme og levede faktisk af det som 

webmaster og informationsmedarbejder. Det har jeg faktisk nydt godt af, fordi jeg blev 

faktisk headhunted til at starte det første netmagasin for kvinder i Danmark. Kaldet 

”Kvindekanalen” – et internetfirma, som hedder ”Worldonline” som gjorde det meste 

og hvor jeg blev redaktør. Så bevægede jeg mig indenfor redaktørverdenen. Det har jeg 

så arbejdet med siden. Det sidste arbejde, som jeg havde som redaktør, det var som 

redaktør for et dansk blad, som er et dame- og forbrugermagasin, som kommer i en 

dagligvarebutik. Ligesom ”Samvirke” udkommer i Brugsen. Det er et af de helt store 

blade i Danmark, hvad angår oplæg.  Og så af forskellige årsager, bl.a. af private 

årsager, min mor blev syg og døde, da var jeg meget på Færøerne pga. hendes sygdom 

og blev forfærdelig stresset, fordi det er meget hårdt at skulle passe et meget krævende 

arbejde ved siden af. Jeg var helt nedkørt af stress, da min mor endelig døde. Min 

daværende kæreste og jeg gik fra hinanden og jeg var fuldstændig nedkørt, så min chef 

tilbød mig at tage orlov i ½ år. Da var det så, at dette job blev annonceret. Og jeg blev 

anbefalet af flere at søge jobbet og jeg havde egentlig ikke planer om at flytte hjem nu. 

Men så tænkte jeg, at sådan et job er ikke noget, der vokser på træerne. Det sker måske 

hver 20. år. Så hvis jeg ikke søger det nu og samtidig tænkte jeg også, at hvis jeg blev 
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lidt ældre, så ville det måske være lidt svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen til 

et lignede job. Så rent karrieremæssigt så passede det ret godt, at det kom lige nu, selv 

om jeg mener, at det er lidt tidligt at flytte fra datteren. Men jeg gjorde det selvfølgelig 

ikke uden at konferere med hende. Og gøre det med hendes velsignelse. (griner…)  

 

Jeg skal sige dig det, at jeg lever faktisk en mere internationalt liv nu, end jeg da jeg 

boede i København (griner…) 

 

På hvilken måde? 

Ja, jeg har utrolig meget kommunikation ud i verdenen. Der er hele tiden et eller andet 

arrangement. Vi er involverede i mange konferencer. F.eks. klimakonferencen: ”Trans 

atlantic climate conference”. Der kommer jo journalister hele tiden…og jeg skal til 

Bruxelles i næste uge, hvor der er et kunst og kultur arrangement. Og så er der 

oliemesser i Aberdeen og det er i Stavanger i år. Ja og fiskerimesser og meget andet. 

 

 

Kan du fortælle lidt om hvilket tidspunkt, du boede i Danmark? 

Jeg har boet i Danmark i 24 år. Fra 1983 og var hjemme i et år, dvs. i 1992-93 og til 

Danmark igen. Da gjorde jeg et forsøg på at komme hjem, men rejste tilbage til 

Danmark. Og så kom jeg op igen sidste år. Men jeg har faktisk boet i Danmark som 

barn i et år og så har jeg også været på højskole i et år. Så sammenlagt i mit liv har jeg 

boet i mere end 25 år i Danmark.  

 

Halvdelen af livet? 

Ja. 

 

Kan du huske, hvornår du var på højskole? 

Det var i ….ja, det var lige efter gymnasiet. Så det var i 1977-78.  

 

Boede du i Århus hele tiden? 
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Nej, jeg boede kun 3 år i Århus. Og så tog jeg til København, hvor jeg skrev specialet. 

Så boede jeg der resten af tiden. Og jeg tog orlov, jeg fødte min datter i 1990. Da tog jeg 

orlov i 1989-90.  

 

Hvis vi kan tale lidt om din tid i Danmark, hvordan trivedes du i Danmark? 

Jeg skal sige dig det, at jeg…da jeg kom til Danmark, eller inden jeg kom til Danmark, 

da var jeg meget spændt. Jeg havde en forfærdelig trang til at komme til udlandet. Altså 

jeg følte det nærmest omklamrende (griner…) Jeg ved det ikke, jeg …veninderne kom 

og de fortalte og viste billeder og det så så lækkert ud. Vejret var godt og de gik til 

musikfestivaler og jeg så det ligesom paradis, du ved, ik´? ... Så jeg havde en 

forfærdelig trang til at komme til udlandet og kunne næsten ikke vente til at komme af 

sted. Men jeg havde godt nok en kæreste, som ikke var så ivrig efter at komme ud af 

landet, så det, derfor tog jeg ikke af sted med det samme. Men lige så snart vi slog op, 

så skyndte jeg mig af sted. (griner…) Jeg var meget åben, jeg tænkte, at nu skal jeg 

virkelig integrere mig. Jeg fik ikke bolig med det samme. Jeg søgte kollegium, men det 

var meget svært at få, så jeg boede til fremleje og jeg ved ikke, hvor tit jeg flyttede det 

første år. Men det blev altså et kulturchok. 

Jeg troede jeg var god til dansk, det kunne jeg også, at læse i hvert fald. Men jeg havde 

ikke sådan rigtig brugt det aktivt og jeg opdagede, at der blev sagt meget mellem 

linierne, som jeg slet ikke fik med. Så det var meget mere anderledes, end jeg havde 

forventet. Faktisk så trivedes jeg ikke særlig godt de første 2 år. Det gjorde jeg ikke. Det 

første halve år, da var alt nyt og spændende, men så begyndte der at komme problemer. 

Hvis jeg prøvede at være sjov, så var der ingen, der grinede og hvis jeg var alvorlig, så 

grinte alle (griner). Så det var sådan noget mærkeligt og jeg husker også det med tid, de 

blev utrolig sure, hvis man kom for sent. Jeg havde lidt svært ved at tackle det, at man 

ikke var så "la, la" som man er på Færøerne. Jeg kan også huske første gang vi skulle 

holde et arrangement med læsegruppen og det skulle være sådan noget sammenskud og 

jeg tænkte, at det var hyggeligt, du ved. Så jeg købte noget ud over det vi havde aftalt, at 

vi skulle købe, fordi jeg ville gerne give til fællesskabet. De blev skide sure. Hvorfor jeg 

skulle købe meget mere end de andre. Fattige studerende og hvis vi skulle dele, altså jeg 

ville gerne give dette. Men det ville de ikke og så følte de bare, at de skyldte mig noget 

og de blev rigtig sure på mig. Så når vi havde spist, så sagde den ene: "Så skal vi 
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afregne!" Og jeg havde aldrig hørt om det tidligere. Så det var sådan nogle ting, som jeg 

skulle vænne mig til. Og også det, at hvis man lånte en cigaret, så skulle man give den 

tilbage. Det var meget millimeterdemokratisk. Det tog mig lidt til at vænne mig til det. 

At blive rigtig integreret. Så mødte jeg så min eksmand og jeg ved det ikke, da 

besluttede jeg mig for, at jeg skulle integreres. Jeg ville ikke trives "nede" hvis jeg ikke 

gav det en rigtig chance. De første 2 år var jeg næsten kun sammen med færinger. Så 

jeg gik jeg mere væk fra det og levede en mere dansk tilværelse. Jeg følte altid, at det 

var ligesom jo mere dansk jeg blev, det kom ligesom oveni. Der var ligesom en kerne 

inden i mig som jeg følte, at jeg ikke fik udfoldet. Det måtte jeg så kompensere med ved 

at tage hjem. Jeg havde det problem, at jeg var ude for en dårlig flyvetur, så jeg turde 

ikke flyve. Dvs. at jeg tog ikke hjem om vinteren, fordi færgen ikke sejlede. Så det 

gjorde, at jeg savnede Færøerne meget. Fordi det var ligesom så umuligt. Havde jeg 

bare kunne taget en flyvetur, når behovet blev for stort. Så det gjorde, at jeg blev lidt 

små desperat. De første år jeg var sammen med min mand gik det egentlig fint med at 

tage til Færøerne, men så begyndte han at sige: " Hvorfor skal vi altid tage til Færøerne 

om sommeren?" Han ville gerne sydpå. Han arbejdede... og det begyndte at blive et 

problem. Så det endte ofte med, at jeg tog til Færøerne og han tog et andet sted hen. Så 

havde jeg også det med, at nu var jeg "nede" og gav det en chance. Så jeg havde et 

behov for, at han kom til Færøerne et år eller to. For at vide, hvordan det var og for at 

lære Færøerne at kende fra andet end ferier og også for at lære sproget at kende. Så jeg 

tænkte, at det var en stor del af mig selv, som ikke kom til sin ret. Der var undertrykt. Så 

det blev et større og større problem med årene, imellem os to. Det var en af de store 

årsager til, at vi blev skilt. Det som mest, jeg har ikke mistrives "nede", det er forkert at 

sige. Jeg har haft det virkelig godt, gode jobs, gode kolleger, god bolig, specielt i starten 

af 90´erne, da flyttede vi ind i en lejlighed, midt i København, lige ved Kongens gade. 

Vi havde et godt naboskab, fredeligt, dejligt kvarter, hvor folk kom hinanden ved. 

Meget hyggelig gård med stilkroser .... Så jeg kan bestemt ikke klage, ellers havde det 

været dumt at bo "nede" i 24 år. Men jeg må sige det, at når jeg har været på Færøerne, 

har jeg altid være ked af at  skulle af sted så tidligt. Jeg følte, at det ikke var nok, jeg 

ville have mere. Da jeg så blev færdig i 1991, da begyndte jeg så at søge jobs og det gik 

så dårligt med at få et job "nede". Jeg var arbejdsløs i et helt år. Jeg havde sådan en 

speciel uddannelse, den var så ny og ingen kendte til den. Dengang ansatte man kun 
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dem, der havde samme uddannelse som en selv.  Jeg søgte over 100 jobs og jeg tror jeg 

var til 3 eller 4 samtaler. Så var jeg hjemme der i sommeren 1992. Og der var et job 

ledigt som markedsleder i SMS (butikscenter i Tórshavn, BB) Jeg søgte det og fik det. 

Så tænkte jeg hvad søren, jeg har familie "nede" og min mand bor "nede". (griner) Jeg 

var så desperat efter at få noget at lave, at jeg måtte i gang. Så jeg tog imod tilbuddet. 

Min mand ville ikke flytte, så da havde vi et forhold på afstand og min datter, som kun 

var to år, hun rejste så imellem. Men vi ville give det en chance mere og det var så i ´92 

at jeg rejste ned igen og der var jeg så til vi blev skilt i 1997 og da kunne jeg godt være 

rejst hjem, men jeg ville ikke tage barnet væk fra faren, så jeg afgjorte at blive "nede". 

Så derfor blev jeg værende "nede". Det bliver lidt svært, når man har børn  og er skilt. 

Eksmanden blev jo værende der, fordi nu var man ikke sammen mere.  

 

Det, som jeg har savnet, jeg ved ikke om du er interesseret i at høre det? 

 

Jo. 

 

Da jeg var yngre var det meget spændende at møde nye mennesker og alt det 

arbejdsmæssige udfordringer, at få gode lønninger og sådan noget. Men jeg havde ingen 

familie "nede". Jeg havde en fætter/kusine (samme betegnelse for begge køn på færøsk, 

BB) "nede" og det var det. Og min bedstemors søster boede på Fyn, det var alt jeg 

havde af familie.  

  

Så det har du savnet? 

Ja, jeg har savnet det og jeg følte ligesom, at det var et savn, fordi så hørte man, at der 

var kommet flere små i familien og jeg har en stor familie. Begge mine forældre havde 

rimelig mange søskende og jeg ved ikke, hvor mange fætre og kusiner jeg har. Der var 

hele tiden familiebegivenheder man gik glip af, fordi jeg ikke kunne flyve. Jeg følte mig 

lidt udenfor. Mine forældre var på Færøerne og de spurgte hele tiden: " Hvorfor kan du 

ikke flytte hjem, så at vi kan have et forhold til vores barnebarn?" Og så de senere år, 

fik min søster en søn og nu har hun pludselig 3 børn. Så har jeg også en halvbror, der 

bor på Færøerne, og han er også blevet far inden for de sidste år. Så der var ret meget, 

der trak her til sidst, jeg tror der blev flere børn og folk er begyndt at dø af den ældre 
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generation. Så jeg føler, at jeg har været så længe væk og er gået glip af alt dette, at 

være sammen med familien alle disse år. Og måske jo ældre man bliver, jo mere sætter 

man pris på andre ting. Da jeg var yngre, da elskede jeg bylivet, rigtig storbypige med 

stort S. Jeg elskede, jeg var altid ude på café og brugte byen meget aktivt. Jeg var meget 

aktiv byforbruger. Men så fik man barn og så tonede det lidt ned og du ved, det bliver 

ikke ved at være nyt hellere. Det er måske også det, at tilbuddene er så utrolig mange og 

til sidst ved man ikke rigtig, hvad man skal vælge, det bliver for meget. Og de sidste år 

har jeg ikke brugt det noget. I virkeligheden har jeg ikke levet så anderledes liv i 

København end jeg havde gjort her, bortset fra, at her har jeg meget større familie. Og 

også noget andet, det er, at jo ældre man bliver og folk stifter familie og så har man 

mindre tid til hinanden, så alt blev så skemalagt. Som færing måske og så mit eget 

temperament, jeg er ret spontan som menneske, så trivedes jeg ikke rigtig med det, at alt 

skulle planlægges. Og det var nødvendigt at leve på den måde, tit havde jeg det så travlt, 

at jeg fik ikke rigtig tid til at aftale noget til weekenden og så endte det med, at jeg sad 

hjemme. Og man besøger ikke bare folk sådan, det gør man ikke. Ikke sådan uanmeldt, 

det gør man ikke. Så endte det med, at jeg sad alene hjemme og at tage alene i byen, det 

gør man ikke i København. Og så er det måske lidt utrygt at gå alene hjem, så det var 

dejligt at bo et sted, hvor der var gåafstand fra byen. Her synes jeg, og det er ikke noget 

jeg tænkte så meget over inden, men nu hvor jeg bor her igen, som det er dejligt, nu er 

jeg ikke sådan en genert person, så jeg kan sagtens gå i byen alene. Jeg kommer altid i 

snak med nogen, jeg møder altid nogen jeg kender. Når man kommer til Færøerne, så 

ruller al din fortid foran dig, du møder gamle klassekammerater og mange af dem, der 

boede i Danmark engang, de er flyttet tilbage. Og så om sommeren, alle kommer jo 

tilbage, som man kender. Og man føler sig meget rodfæstet på en eller anden måde, 

fordi du har hele tiden tråden tilbage. Min eksmand f.eks. han er opvokset på Bispebjerg 

i København, hvis han kommer der, så møder han ikke én han kender fra fortiden, de er 

alle sammen flyttet. "Nede" flytter folk alle steder og han har ikke noget sted han kan 

tage tilbage til fra sin fortid. Mange af dem, ser man aldrig igen i livet. Og der synes jeg, 

at man er utrolig privilegeret som færing. Ikke fordi jeg er så fikseret på fortiden, faktisk 

lige det modsatte. Men det er alligevel et luksus, at man kan komme her og møde nogen 

man kender, og man kender utrolig mange mennesker. "Nede" er min omgangskreds 

utrolig snæver, den er ikke så stor, altså jeg kender nogle og dem kommer jeg så 
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sammen med og det er så dem. Men her er det ligesom, altså selvfølgelig kender jeg 

nogle bestemte, som jeg ser specielt meget, og så har jeg en meget stor 

bekendtskabskreds. Og det har jeg fundet ud af passer mig rigtig godt, jeg skal ikke sige 

det, at der er nogle bestemte ting, hvor jeg tænker: " åh, herre min gud, jeg holder det 

ikke ud". Jeg kan nævne et eksempel, altså religion fylder utrolig meget på Færøerne, i 

min verden, da er religion noget, der er privat. Jeg er ikke religiøs, men den eksplosive 

måde man dyrker religion på på Færøerne føler jeg meget anmasende og også 

krænkende. Altså ligesom andre føler sig krænket af porno i øjenhøjde i Danmark. Det 

er for overdrevet og det er ligesom en selvfølge, at sådan skal det være. Det er noget, 

som er privat, noget som hører privatsfæren til. Jeg har mine egne forhold til Gud og jeg 

synes næsten, at det er pinligt at høre "Lindin" (færøsk religiøs radiostation). Hvis man 

er udlænding og ikke forstår sproget...altså de stønner så meget...(griner). Også politisk, 

hvad man prioriterer på Færøerne, altså jeg har det lidt ambivalent. Fordi på den ene 

side så synes jeg, at det er en fordel for Færøerne, at vi er lidt bagud med nogle ting, 

fordi det gør, at det er et meget unikt samfund i verdenssammenhæng. Ved at der er 

nogle gamle traditioner, mænd er mænd og kvinder er kvinder. På nogle områder kan 

det godt være en fordel, at det er sådan. At her er så primitivt og at vi er så "uspildte” på 

mange måder. Vi har rødder langt tilbage i tiden, vi har levende traditioner, som man 

har tabt andre steder. Vi har meget stærk identitet på Færøerne og det er meget 

charmerende synes jeg, at det er sådan. Jeg synes, at "landsbyagtighed" kan være utrolig 

charmerende. Det er så uskyldigt på en måde, det er ikke så ødelagt. Andre steder der er 

tempoet... de 21 år jeg har boet i København, har det ændret sig til noget, som ikke er så 

godt, der er meget trist i dag, folk er meget stresset, snerpet og du føler det i bussen, 

buschaufførerne vrisser ad hinanden. Jeg havde problemer med min bil, koblingen 

virkede ikke så godt, således at det tog lang tid at komme i gang, når jeg stoppede for 

rødt og skulle i gang igen og jeg har aldrig i livet fået så mange fuckfingre som 

dengang. (griner) Folk bliver så utrolig hurtigt irriterede og det har nok noget at gøre 

med, at tempoet er skruet op, det materielle ræs og desværre begynder jeg at se, at det 

også er kommet til Færøerne. Jeg har en gudsøn, som sagde det ret præcist, han sagde: 

"Altså jeg kunne ikke tænke mig at bo i København, der er så trist, folk kigger bare 

forbi hinanden. Det passer også, sådan levede jeg også selv, man kører samme vej til og 

fra arbejde og man kommer ikke så meget ud over det rutenet, som man bevæger sig i. 
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Man ser kun de samme folk og udvikler ikke sin bekendtskabskreds, fordi det er lidt for 

besværligt. Her kan man med tiden udvikle sin bekendtskabskreds fordi man ved man 

møder hinanden igen og man behøver ikke hægte sig på med det samme, fordi du ved, 

at du møder dem igen og så udvikler det sig naturligt. Hvis du skal lære nogen at kende 

"nede" så må du med det samme udveksle telefonnummer og så ringes vi samme og 

mødes der. Det er ikke noget, man gør bare sådan, ikke uden at kemien bare er der med 

det samme. Hvor tit er den det? Her er det sådan, at tingene for lov til at tage det tid, 

som det er nødvendigt. Jeg kan huske, da jeg skulle på RUS-kursus i Danmark, det var 

meget anmasende, det kom meget ind i min privatsfære, jeg skulle virkelig åbne mig 

selv og fortælle om mig selv og mit liv. Det var lidt blufærdighedskrænkende for mig, at 

jeg skulle åbne mig sådan med det samme over for vildt fremmede mennesker. Det 

kunne jeg slet ikke, jeg blev helt indelukket og fordi jeg var sådan til at starte med, så 

blev det første indtryk, at jeg var sådan en mærkelig indelukket person, der ikke sagde 

særlig meget og jeg blev ligesom låst fast i den rolle. Sådan er jeg faktisk ikke af natur, 

altså jeg var udadvendt, inden jeg tog til Danmark og jeg blev indadvendt, da jeg kom 

"ned" og det har jeg hørt flere færinger sige, som kommer "ned" at de siger ikke et ord, 

danskere er jo så utrolig gode til at snakke. Og jeg sagde ikke et ord uden, at jeg skulle 

have et oplæg, altså hvis jeg blev tvunget til det. Så blev de lidt overraskede, så tænkte 

de, altså kan hun sige noget. (griner) Men det var noget, som jeg lærte, da jeg blev lidt 

mere fortrolig, da blev jeg en meget mere udadvendt person og kom til mig selv igen. 

Det var kun de første år, at det var et problem. Men stadig væk har jeg det lidt svært... 

altså nu har jeg kun boet i København, jeg ved ikke, hvordan det er andre steder. I 

København er man ikke særlig tro imod hinanden. Skifter du arbejde, altså ude af øje 

ude af sind... Folk holder ikke fast i hinanden, de skifter omgangskreds alt efter, hvor de 

arbejder, det eneste de holder fast ved, det er familien. Og pga. at jeg ikke havde nogen 

familie, så blev kollegerne min omgangskreds og skiftede jeg arbejde, så skiftede jeg 

omgangskreds. Sådan blev det og det synes jeg er lidt mærkeligt, altså jeg accepterede, 

at sådan var det og levede på den måde, fordi det gjorde de andre. Jeg har altid prøvet at 

invitere dem jeg kendte til .... men de mødte slet ikke op. Nogle enkelte, de har slet 

trangen til at mødes på den måde, så det opgav jeg bare.  

 

Hvordan var det så med dine færøske venner, var de begyndt at flytte hjem eller... 
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Nej, altså der var nogle få, som jeg holdt fast i, som jeg kendte, nogle er flyttet hjem og 

nogle bor "nede" stadig væk og dem holdt jeg fast i. Også det at når man kommer til 

Færøerne, så mødtes man og fornyede det, vi ses når vi kommer "ned" igen. Det bliver 

holdt mere spontant i live. Så alt i alt, så er jeg kommet hjem og vejret og alt det, det 

kan være så som så. Vejret er heller ikke så skide godt "nede" hellere. (griner) Jeg har 

boet i en lejlighed i København i mange år, hvor jeg så ind i en grå væg og det at 

komme til Færøerne og... måske er det, fordi jeg er kommet i en alder, hvor naturen 

betyder mere for mig. Jeg har altid nydt at være i naturen, men i dag betyder det endnu 

mere. Også når der er storm og jeg kan køre et eller andet sted, hvor der er brænding, 

det kan jeg juble over. Og måske også, at jeg har det job jeg har, jeg skal jo se de 

kvaliteter vi har, fordi jeg skal jo sælge kvaliteterne ud i verdenen. Og det at jeg 

kommunikerer med andre, der fortæller, hvor fantastisk her er, så får man også øjnene 

op. Jeg spiste middag sammen med en professor i turisme, som er en international 

specialist. Han er en af dem, der sad i komiteen i National Geografic, som valgte 

Færøerne som nr. 1 som den mest attraktive ødestination i verdenen. Jeg spurgte ham 

så, hvordan det kunne være, at de havde valgt Færøerne frem for så mange andre lande. 

Så siger han noget, som han ikke er den eneste, som har sagt og det er, at Færøerne har 

en kombination af at have meget stærke rødder, meget flot natur og at vi har beholdt 

vores kultur. Og der er ikke mange steder, som har alle disse ting. Og noget andet han 

nævnte, det er menneskene på Færøerne. Han kaldte færingerne "genuine" de er så ægte, 

autentiske. Han sagde, at første gang han kom her det var ligesom at komme hjem og 

det har jeg hørt mange udlændinge sige. Selv om de aldrig har været her før, så kommer 

de og siger, at de føler det, som om de er kommet hjem. Hvis man undersøger det 

nærmere, hvad er det, der føles hjemligt ved Færøerne? Så siger han og nu vender vi 

tilbage til det min gudsøn sagde, om at man ikke er nærværende i København, altså folk 

er meget nærværende på Færøerne, altså de er til stede i kommunikationen med andre 

mennesker.  Og så har man en nærhed, som er ret usædvanlig andre steder i verdenen. 

Det er også korrekt, jeg har ikke oplevet samme nærhed i Danmark, men det troede jeg 

var, fordi jeg ikke selv var færing, at jeg oplevede det sådan. Så sagde han, at han 

regnede med... han havde set det andre steder, i Irland f.eks. og det er steder som på en 

eller anden måde er ekstreme, en ekstrem natur, det er det også på Grønland og i Island. 
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Det er mennesker, der lever tæt på naturen i et ret ekstremt miljø, hvor de er nødt til at 

konfrontere, altså de skal overleve i det her hårde miljø. De kommer tæt på døden og 

derfor kommer de også tæt på livet. De sætter pris på livet, mere end andre gør. I 

København kommer man ikke tæt på døden, her kender man altid nogen, der er 

omkommet i et biluheld eller er afgået ved døden på søen eller et eller andet. Vi følger 

alle med i hvor andres liv, vi kender altid en som kender en som er død. Og respekten... 

hvis nogen bliver begravet, folk kører lige så stærkt som altid. Her stopper alle op og 

der tænker udlændinge: "wauw" , det er sådan nogle traditioner, som man er gået væk 

fra andre steder. Både det at have respekt for døden og for livet. Hende der, Charlotte 

Munch, fra "Anna Pihl" hun er færø-ven og veninde med en fra... hun har været her 

flere gange og hun siger, at der er to steder hun kunne ønske sig at bo, enten på 

Færøerne eller i New York. (griner) Helt ærligt, det lyder totalt modsat. Så siger hun, ja 

det kan godt være på mange områder. Men det er det her med, at når man kommer til 

Færøerne, så får man en fornemmelse af "Survival of the fittest" altså man kommer 

tilbage til noget primalt, altså noget ur-agtigt. Man mærker den stærke natur og i New 

York, der er det også ret hårdt på mange måder og meget udfordrende. Du skal overleve 

og du føler, at du er i live. Hun siger, at det er lidt den samme følelse, både det med de 

lodrette linier, du kan se langt, altså horisonten er meget lang og samtidig er det meget 

tæt og koncentreret. Det er det også på Færøerne. Så jeg har samlet mig nogle ting selv, 

måske for at kunne se, hvad der er bedre. Det er meget kontrastfyldt. Så det er meget 

ærgerligt, at man ikke satser mere på det, fordi alle snakker om dette tredje ben, som vi 

skal have at stå på. Men hvis vi bliver ved med at leve i jagtsamfundet, så kan man 

ikke... og det er noget, som man er meget klar over, når man har arbejdet "nede" i et 

mere internationalt præget miljø. Der er meget værdi i historien, altså hvis man skal 

købe et kg salt, og bare fordi det hedder Læsø-salt, så giver man 30 kr. mere. Hvis du 

fortæller historien, så vil folk give pengene. Og det er måske 100 % der bliver lagt på 

varen. Og det er her min uddannelse kan komme til sin ret. At forstå, at der er værdier i 

kulturen. Jeg siger ikke, at der ikke sker positive ting, men det går meget langsomt. 

(griner) Ikke fordi jeg skal påstå, at jeg har set lyset, men jeg ved det bare, at sådan er 

det andre steder. I virkeligheden har vi fordele, som andre måske ikke har, fordi vi er 

lidt bagud, så kan vi lære af de andres fejl. En islænding som var på Færøerne sagde, at 

det var ligesom at være i Island for 30-35 år siden, I har beholdt så meget af det, som vi 
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har smidt ud. Vi har mistet vores sjæl, vi har været så ivrige efter at udvikle os og blive 

moderne, at vi har mistet tråden tilbage til vores traditioner, at vi har ikke brugt det, som 

en værdifuld ressource. Men det kan I, der er stadig væk liv i jeres traditioner. De unge 

går i færøske nationaldragter og synes, at det er meget smart og trendy, alle andre steder 

er det totalt yt at gå i folkedragt. (griner) Og det er det ikke på Færøerne, det er en 

levende del af... og det er der hvor vi synes, at det er rigtig cool at være færinger og 

færøske traditioner...og det er der, hvor vi tillader, andre steder har man stoppet 

traditionerne, det skal være sådan og sådan. På Færøerne tillader man, at man kan 

udvikle den færøske nationaldragt. Men det at man kan forny traditionerne, det holder 

faktisk liv i det gamle også. Det er færinger meget gode til at blande det gamle med det 

nye. Det er også det, der gør det spændende for mig at være her at se mulighederne. 

Bare som et eksempel kan jeg nævne G-festivalen. At holde festivalen i en gammel, 

traditionel bygd og så proppe totalt storby-rytmer ind sådan et steder, den kontrast er 

utrolig kreativ og inspirerende.  

Det synes andre også... Gudrun og Gudrun havde et modeshow, det utrolig spektakulære 

modeshow i Hangaren i lufthavnen, det synes udlændinge er utrolig fascinerende. 

 

Har din dagligdag ændret sig efter, at du flyttede tilbage til Færøerne? 

 

Ja, mit arbejde har en anden karakter. Jeg var også holdt op at bruge byen (København, 

BB), det blev for trivielt, men nu er jeg begyndt at bruge det kulturelle igen. Jeg føler på 

en eller anden måde, at jeg har et ansvar. Nu går jeg ud for at høre Symfoniorkestret og i 

teatret. Det er hyggeligt, jeg snakker med folk og det sociale er mere givende. Det er 

også mere spontant, man behøver ikke lave en aftale i forvejen. Der er sidegevinst, når 

man går i byen på Færøerne og fordi jeg møder altid en eller anden, som jeg kender. Jeg 

er også blevet mere udadvendt. Men jeg kunne godt ønske mig et større udvalg af 

caféer. Og jeg undrer mig over, hvorfor folk på min alder ikke kommer ud? 

Jeg mener, at kulturelle tilbud løfter niveauet for at få intellektuelle tilbage til Færøerne. 

Det er vigtigt at have caféer og restauranter. Men vi har ikke populationen til det. F.eks. 

for at tiltrække flere færøske kvinder til landet, så må vi centralisere hovedstadsområdet, 

for at få nok jobs indenfor serviceerhvervet. Jeg tror, at færinger i udlandet er bange for 

at komme til at kede sig på Færøerne. Problemet er bl.a. at byplanlægningen ikke tager 
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hensyn til forsamlingssteder.  Men det udvikler sig i en positiv retning, man er mere obs 

på disse ting, end man var tidligere. Men politikerne er 20 år bagud.  

 

Vi mangler også et forum for studerende, forskere og intellektuelle. Der er nogle, men 

de er få og de fleste bor i udlandet. Der er nogle få, der forsøger at få et intellektuelt 

miljø op at stå bl.a. gennem kronikker i aviserne, men problemet er, at de er for spredte.  

 

Det er meget svært at etablere sig på Færøerne som nytilflytter, det er meget dyrt og 

som enlig er det næsten umuligt. Kvinder er generelt mere veluddannede og derfor bør 

man skabe flere akademiske jobs på Færøerne. Og erhvervslivet på Færøerne bruger 

ikke akademikere som man gør i Danmark. Der er også tradition for at ”du tror du er 

noget, fordi du har studeret”. Det er blevet bedre, man har fundet ud af, at de gamle 

måder ikke fungerer længere. Så det er ”change or die” og ting sker i rykker. Nu har vi 

fået flere kvinder i Landsstyret, men flere kvinder vælger ikke at flytte tilbage og der er 

en reel tilbagegang i folketallet. 

 

Et eksempel i erhvervslivet er, at Mærsk og ”Skipafelagið” (færøsk skibsfirma, BB) 

startede samme år og Færøerne ligger i et smørhul mellem Amerika og Europa og 

Færøerne har nogle af verdens bedste navigatører, men alligevel blev ”Skipafelagið” 

opkøbt af islandske investorer. Turismen på Færøerne er det erhverv, der vokser hurtigst 

og der bliver arbejdet meget med at give folk oplevelser. Der bliver også flere jobs til 

kvinder.  

 

Har du planer om at blive boende på Færøerne? 

Ja, helt sikkert, men jeg siger ikke, at jeg ikke flytter…Men jeg tror min trang til at rejse 

til udlandet er mættet og mit job gør, at jeg trives godt. Jeg skulle dog have en 

tilvænningsperiode, nu skal jeg ikke male det hele for lyserødt. Men nu er jeg bare 

her…nu er det ikke så specielt længere. Jeg savner Danmark mindre, end jeg savnede 

Færøerne. Det er meget godt at have Færøerne som en base, men jeg bliver nødt til at 

komme væk af og til. Da jeg boede i Danmark, så brugte jeg hele ferien på Færøerne og 

nu har jeg en anden frihed til f.eks. at rejse sydpå. Jeg har altid prioriteret Færøerne, 

fordi jeg holder så meget af min familie. Det var forfærdeligt, da jeg engang var nødt til 
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at undvære Færøerne i 2 år og jeg har altid holdt kontakten. Jeg har også altid fulgt godt 

med, hvad der sker på Færøerne, bl.a. på nettet og så har jeg en speciel interesse i 

musikken. Jeg har nogle gange optrådt, da jeg har været på Færøerne og min kontakt til 

dette miljø ser jeg som et privilegium. Det kommer meget an på personen, altså om man 

trives på Færøerne, efter mange år i udlandet. Jeg kender f.eks. flere mænd, der ikke 

trives. Men det færøske samfund kan ikke fyldes med ufaglærte mænd. Jeg ser mange 

mænd på min alder, der er afdankede, ”reyvasíðir” (kan ikke oversættes direkte til 

dansk, men betyder nogenlunde det samme som ”bredrøvet”) og ligeglade med deres 

udseende. Jeg var gift med en dansker og har haft danske kærester, men havde ikke haft 

en færing i 20 år. Så havde jeg en færøsk kæreste i 3 år og det var en lettelse. Vi havde 

samme humor, sprog og det var en positiv oplevelse for mig. Vi kunne bedre forstå 

hinanden… 

 

Jeg synes også, at det var lidt skizofrent med at have en dansk personlighed. Og som 

færing var jeg bedre til at se dansk mentalitet.  

 

Hvad var årsagen til, at du flyttede tilbage til Færøerne? 

Det betød meget for mig, det må det have gjort, fordi jeg flyttede fra min datter. Men 

jeg ville finde ud af, om det var det rigtige for mig… og det er det indtil videre. Det var 

hovedsageligt pga. familien og naturen på Færøerne. Det er ligesom ”back to basics”. 

Dyrene vender altid tilbage til det sted, hvor de er født. Ja, nu bliver det rigtig 

dybt…(griner). Jeg elsker at mærke lugten af tang, dernede hvor jeg er opvokset i 

Tinganes. Det er så hjemligt og det rører noget dybt i mig. Min bedstefar var bonde i 

Sandavági (bygd på Vágar, BB) og jeg var så privilegeret at vokse op med dyr og jeg 

var endt i en anden ekstrem og nu vender jeg tilbage. Jeg slutter cirkelen. Alt går op i en 

højere enhed. Nu kan jeg både gøre brug af det internationale og det 

lokale/landsbyagtige. 
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Interview med Anna, kvinde, 30 år.  

 

Ægteskabelig status: Kæreste 

 

Børn: Ingen 

 

Alder: 30 

 

Uddannelse: sygeplejerske med efteruddannelse i kræft/onkologi. 

 

Arbejde: Ungdoms- og idrætsrådgiver i et idrætsforbund. 

 

Hvor er du opvokset? I Tórshavn. 

 

I hvilket tidsrum boede du i Danmark? Sommeren 2000 - november 2007 

 

Har du haft jobbet som ungdoms- og idrætsrådgiver siden du flyttede tilbage? 

Nej, jeg har også arbejdet på det onkologiske ambulatorium (på Landssygehuset i 

Tórshavn, BB). Der arbejdede jeg i et halvt år og så er jeg lige startet i et idrætsforbund. 

 

Er det en nyoprettet stilling? 

Nej, vores nuværende direktør har haft stillingen tidligere, men det sidste år har 

stillingen været ubesat. 

 

Hvem kommer du at rådgive? 

Det er alle idrætsforeningerne, og også idrætsfolkene, der ringer ind med spørgsmål. Så 

kommer jeg til at sidde i forskellige nævn, som f.eks. dopingnævnet.  

 

Så det er rimelig bredt... 

Ja, det er meget bredt. Det hedder idræts- og ungdomsrådgiver, så det er både voksne og 

børn. Så bliver der arrangeret temadage, så kan man ligesom... jeg regner med at vi til 
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efteråret vil have en dag om idræt og kost. Men det er ikke kun idrætsfolk, men også 

forældre. Så det er faktisk alle. Og også folk, der arbejder i børnehaver. Så det er meget 

bredt og man bliver nødt til at lægge fokus på nogle områder.  

 

Hvordan trivedes du i Danmark? 

Jeg var meget glad for det, jeg trivedes meget godt helt fra starten af. Da jeg flyttede 

“ned” så havde jeg allerede besluttet, at jeg ville ikke bo på Øresundskollegiet, fordi der 

var for mange færinger...(griner). Så da jeg rejste, ville jeg gerne prøve at være i 

udlandet og ikke en færøsk koloni. Så jeg endte med at bo på et kollegium, som lå tæt 

på Rigshospitalet. Og tæt på skolen også, så det passede så godt.  

 

Flyttede du ind på kollegiet med det samme? 

Nej, vi flyttede rundt i... ja, jeg boede jeg ved ikke hvor mange steder. Jeg flyttede 

sammen med min færøske kæreste, så vi boede først hos hans søster, så fik vi fremlejet 

en lejlighed, så flyttede vi ind et hus hos min kærestes moster, imens hun ikke var der. 

Så fik vi hver sit kollegieværelse. Så der gik et år inden vi fik en kollegielejlighed. Så 

det var lidt hurlumhej i starten. Men vi boede alligevel ikke så langt fra hinanden, så det 

generede ikke så meget. Men vi flyttede rigtig meget og havde ingen møbler, heldigvis. 

Så det var sådan 2-3 måneder et sted... men det var også fordi vi ville bo på præcis det 

kollegium, vi kunne godt få noget andet. Det var fordi, det var meget tæt på vores 

studiesteder. Min kærestes søster boede også på kollegiet og mosteren boede tæt på.  

 

Så du faldt godt til i København? 

Ja, jeg var meget glad for det. Jeg startede min uddannelse på Færøerne, jeg gik 2 år på 

sygeplejerskeskolen her. Så var det det at komme ind i en sygeplejerskeklasse ”nede”. 

Det var lidt svært synes jeg, at komme ind i… eller det var ikke svært, det var bare 

svært de første dage, fordi de kendte alle hinanden og jeg kendte ingen. Selvfølgelig 

kom der nogen tilbage fra barsel eller et eller andet, men jeg synes det var lidt svært. 

Men jeg havde ligesom besluttet… eller man er nødt til at lære nogen at kende. Første 

gang vi skulle til fest, gad jeg slet ikke og vi skulle først ud at svømme i DGI - byen og 

så stod man der i svømmedragt og øh (griner…) Jeg følte mig virkelig nøgen. Så skulle 

vi til fest bagefter og der var nogle timer, inden vi skulle videre og jeg havde ligesom 
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ingen at følges med, så jeg tog over til en færøsk veninde. Jeg kan huske, at jeg lå på 

hendes sofa og sagde: ”Jeg gider ikke, jeg gider ikke”. Men jeg tog alligevel til festen 

og det endte med at være rigtig sjovt. Ja, så kommer man ind i det og så kommer man i 

en læsegruppe. Der var også en færøsk pige i min klasse, så jeg troede, at det ville gøre 

det nemmere, men det gjorde det ikke alligevel. Vi kom så i samme læsegruppe, men 

jeg har forbindelse med alle de andre foruden hende. Jeg møder hende nogle gange, 

altså hun bor på Færøerne nu, men alligevel… jeg har mere kontakt med de andre.  

 

Jeg kan godt forestille mig at det er svært, især når man kommer ind i en klasse, hvor 

de andre kender hinanden i forvejen. 

Ja, og så er det også sproget. Ikke fordi jeg har haft problemer med dansk, men alligevel 

var det svært, synes jeg. Fordi det er anderledes. Men det var alligevel en hård start og 

det er det nok for alle. Så fik jeg danske venner og jeg havde også færøske venner i 

Danmark. Man kan sige, at jeg ville ikke bo på Øresund, fordi så blev det for meget, 

men jeg har alligevel holdt fast i mine færøske venner. Jeg synes på en måde, at det 

føles mere trygt. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg tror det er fordi man hører 

skrækhistorier om, at nogle færinger næsten ikke kommer uden om Øresund, spiser 

pizza på kollegiet næsten, ikke ud at købe…(griner…) Det er slet ikke det, det var 

meget sjovt at komme ud på Øresund ind imellem til karaoke eller sådan noget. Men 

ikke at bor dér. Jeg tror også, at det var meget godt, at jeg havde danske venner, da jeg 

startede at arbejde, fordi da lever du et andet liv. Jeg var ikke studerende hele tiden, jeg 

tog ikke hjem, da jeg var færdig. Så jeg arbejdede i vagter, aften og nat også, men 

alligevel er det lidt anderledes. Da har jeg brugt meget tid sammen med kolleger. Der 

kommer lidt rod i rytmen, så da er det godt at have veninder, der også arbejder i vagter. 

Hvis man arbejder en hel uge med aftenvagter, så har man ikke tid til at se venner om 

aftenen, så er det godt at kende nogen, der også har fri om dagen. Specielt også fordi da 

var jeg også alene, så hvis jeg ikke havde det, ville jeg være for alene.  

 

Flyttede du så efter, at du blev uddannet, eller hvornår blev du færdig som 

sygeplejerske? 

I 2002. Så boede jeg i lejligheden 2003 i januar. Nej… sommeren 2003. Så fik jeg en 

lejlighed til leje. Jeg købte en lejlighed senere, det var lidt mærkeligt, fordi når man har 
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boet på kollegium, så kender man folk der og kan altid rende op og ned og låne dit og 

dat. Så flyttede jeg fra Nørrebro til Valby. Så det var et helt nyt sted. Men jeg synes, at 

når man har boet i København længe, så er byen ikke så stor. I starten virker byen ret 

stor, men når man har boet der i en tid, så tænker man ikke over det. Jeg arbejdede 

stadig på Nørrebro, så var jeg stadig der. Så dem jeg kendte på kollegiet, nogle af den 

boede stadig der, så jeg var der stadig ofte, men så begyndte alle at flytte, fordi de blev 

færdige. 

 

Var der nogen speciel årsag til at du valgte at flytte ”ned”? 

Jeg synes, at da jeg startede at læse, var det aldrig meningen, at jeg skulle læse på 

Færøerne. Jeg havde lyst til at tage til udlandet for at studere. Så søgte min daværende 

kæreste ind at studere ”nede” og så flyttede vi ”ned” da. Fordi han var på Færøerne, så 

var jeg stadig væk der.  

 

Så planen var hele tiden at tage til Danmark? 

Ja, det tror jeg. Jeg søgte faktisk til Sverige til at starte med, men systemerne passede 

ikke sammen. De havde en skala som er fra 1-5 og jeg var faktisk nede hos 

studenterrådgivningen i Tórshavn, men der var ingen hjælp at hente. De havde ikke 

ressourcer og da var der ikke så meget samarbejde, som det er i dag. Ikke på samme 

måde i hvert fald, så skulle man gøre det hele selv.  Og jeg kunne ikke finde ud af at 

ændre det og det blev for besværligt. Så gad jeg ikke… Fordi jeg havde lige været i 

Sverige for at arbejde i et halvt år, så jeg ville gerne til Sverige. Så det blev for 

besværligt og det var bare nemt at tage til Danmark. Jeg havde ikke nogen speciel drøm 

om, at det skulle være Danmark. Det er nemmere både fordi man kender folk dér og 

man kender sproget og man får SU. Systemet er det samme, hvis man fortsætter sin 

uddannelse.  

 

Så du skulle ikke tage noget ekstra? 

Jo, jeg skulle tage et halvt år. Jeg synes også, at det ligger… altså man tager til 

Danmark. Og mange andre har prøvet det, som kan hjælpe dig. Måske har det også 

noget med flytransporten at gøre, det tager ikke så langt tid. 
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Og man kan rejse hver dag… 

Ja.  

 

Synes du at tiden i Danmark har ændret dig på nogen måde? 

Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror ikke, at … både for det gode og det dårlige. Specielt 

nu, hvor jeg lige er kommet hjem, så lægger man mærke til, hvordan man kan være til 

tider. Hvis det går for sent for sig, så tænker jeg, altså helt ærligt, det kan man ikke byde 

folk. Man bliver det, som vi kalder for dansk, altså tingene skal bare være i orden og dø 

dø dø. På Færøerne er det sådan, jo, jo, det går nok. Jeg kan blive så irriteret over sådan 

nogle ting. Man skal vænne sig til, man vænner sig utrolig hurtigt. Selv sådan nogle 

ting, som man siger, at det skal jeg aldrig… så vænner man sig til det alligevel og bliver 

lige sådan. Når folk tager telefonen og så siger de: ”Nej, han er ikke her lige nu”. Og så 

siger de ikke mere. Så siger man: ok, kan jeg så ringe igen senere eller kan han ringe 

tilbage til mig? Så siger de: ”Åh, hvis det er det du vil, så kan jeg godt.” Jeg synes, at 

det er almindelig høflighed, at man prøver at finde en løsning. Eller også siger de, ”Nej, 

det er udsolgt”. Nå, så I får det aldrig igen? (griner…) 

 

Så færinger er måske lidt servicemindede? 

Ja, meget lidt. Men jeg har boet i Danmark fra jeg var 22 år til jeg var 29 år, det er i 

hvert fald nogle år, hvor man udvikler sig. Ligesom fra at være ung til at blive voksen. 

Uanset hvad så har jeg ændret mig, men jeg synes, at jeg er meget glad for, at jeg har 

boet i Danmark. Altså, man tør bedre, synes jeg. Man har prøvet en del. Man får mere 

selvtillid på mange måder, fordi man har prøvet at stå med mange ting selv, som man 

måske ikke havde på Færøerne, fordi her er så lille. Man har altid folk tæt på sig, så man 

kan gå til nogen man kender, hvis man har et problem. Altså bare sådan noget som Skat, 

altså jeg kan slet ikke finde ud af det. Så jeg havde altid skattemappen med mig på 

skattekontoret og bad dem om at hjælpe mig. Da jeg købte lejlighed f.eks. hvad skal 

skrives på osv. Det var kaos i min verden, du ved. Så må man bede om hjælp. Og det er 

tilladt at spørge, men på Færøerne tror man måske, at man er dum, hvis man spørger. 

Og også det at mange holdninger er ændrede. Man er jo også i sådan en alder, eller det 

forandres måske også hele livet. I 20´erne finder man ud af mange ting, hvad man synes 

om det og det. Da synes jeg, at det er spændende at være der, hvor der er mange 
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forskellige typer af folk, således at man ser, hvor mange meninger, der kan være. Det 

kan godt være lidt mere ensartet på Færøerne. Eller er det ulovligt at have en bestemt 

mening eller så er man mærkelig, fordi man mener det… Jeg kan huske da jeg blev 

alene som 26 årig og så kom til Færøerne, så syntes jeg det var meget mærkeligt, fordi 

alle spurgte om jeg havde en kæreste. Det var ligesom virkelig forfærdeligt, det var synd 

for mig ikke at have en kæreste. Det er ligesom, at det er kun korrekt, hvis det sådan. Og 

det følte jeg slet ikke ”nede”. Altså jeg arbejdede på en afdeling, hvor vi var i hvert fald 

10 kvinder som var om de tredive, som ikke havde mand og børn. Der var ingen, der 

satte spørgsmålstegn ved det. Sådan var det bare. Det skal nok komme, du har god tid. 

Da jeg var på Færøerne, følte jeg et pres på mig selv, hvorfor det ikke var således. Så 

nogle gange da jeg var hjemme på ferie, så gad jeg slet ikke være der, fordi jeg syntes 

folk var gyselige. Besværlige at være sammen med. Ligesom satte nogle forventninger 

til en, som man ikke kunne opfylde… indtil man kommer dertil, hvor man tænker, det 

rager ikke jer. Jeg synes også, at det kræver ret meget selvtillid for, at man kan tænke 

det på Færøerne. Fordi man kan godt have det i Danmark uden at have det her.  

 

Har du noget at tilføje om tiden i Danmark? 

Det ved jeg ikke, jo altså jeg synes slet ikke, at jeg savnede Færøerne så meget, da jeg 

boede i Danmark. Jo, måske nogle gange. Om vinteren, når man kommer ”ned” igen, da 

er det altid lidt længe, er det ikke sådan? 

 

Hmm…øhh… 

Nej, da går det hurtigt til jul, ik? 

 

Jo… 

Så er det længe til sommerferien 

 

Ja. 

Da kunne jeg godt længes ind imellem og så var jeg nogle gange hjemme i påsken. Men 

ellers ikke. Jeg var altid hjemme i julen og i sommerferien, bortset fra de sidste par 

juleferier, fordi jeg arbejdede. Så har jeg været hjemme til nytåret i stedet.  
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Så er jeg spændt at høre, hvorfor du valgte at flytte tilbage til Færøerne? 

Da var det fordi jeg savnede Færøerne. Også fordi flere af mine færøske veninder 

begyndte at flytte hjem. Af dem som jeg var mest sammen med, var der kun mig og en 

anden tilbage og hun skulle flytte hjem påsken efter, at jeg var flyttet. Så jeg vidste, at 

hun skulle flytte hjem og så søgte de efter en… på det onkologiske ambulatoriet på 

sygehuset (i Tórshavn – BB) der arbejder kun 4 sygeplejersker. Nogle af dem har været 

i mange år, så det er ikke så nemt at få et job der. Det er det eneste sted, hvor jeg kan 

bruge min uddannelse. Så tænkte jeg, okay, når de nu søger, burde jeg prøve. Jeg har 

faktisk prøvet at flytte hjem en gang tidligere, men da trivedes jeg slet ikke.  

 

Hvornår var det? 

Det var i 2005, om foråret. 2005 tror jeg. Da arbejdede jeg også på sygehuset, men jeg 

havde ikke taget min efteruddannelse. Og jeg boede hjemme hos min mor og havde ikke 

taget noget med hjem. Alt stod i Danmark. Så var jeg hjemme i et halvt år og jeg 

trivedes slet ikke. Det var ligesom…  fordi, jeg havde også veninder på Færøerne 

dengang, men det ligesom, at jeg var ikke færdig med at bo i Danmark, der var så meget 

som jeg stadig havde lyst til. Det er forkert at sige, at det ikke var nogen udfordring, 

men jeg var ikke så glad for at arbejde på Landssygehuset. Jeg synes, at det var for 

kedeligt, så jeg rejste ”ned” igen. Denne gang tænkte jeg, at hvis jeg skal flytte hjem, så 

skal det være rigtigt, så vil jeg ikke bo hos min mor. Det vidste jeg godt ikke ville 

fungere. Så ringede jeg til min kusine, fordi de ejer en lejlighed i centrum af Tórshavn 

og spurgte om jeg kunne leje den. Det var intet problem, den stod tom, så søgte jeg job 

og fik det. Jeg kan rigtig godt lide det, jeg er meget glad for at være her. Det er måske 

også fordi jeg ingen forventninger havde, fordi det ikke fungerede sidst og fordi man 

altid hører, at det tager to år at vænne sig til at bo på Færøerne, når man har boet så 

længe ”nede”. Så jeg forventede ikke, at jeg ville trives, men det har gået rigtig godt. 

Men jeg tror også, at jeg i Danmark var kommet til et punkt, hvor jeg havde gået så 

meget i byen og på café, simpelt hen aset byen igennem, at jeg blev træt af det til sidst. 

Det var i hvert fald ikke så spændende. Så havde jeg en rigtig god arbejdsplads, men 

man har også fritid. Jeg ville gerne have haft min arbejdsplads med hjem, hvis jeg 

kunne kombinere det, men det kunne så ikke lade sig gøre. Jeg var måske lidt træt af 

bylivet og tænkte mere på familien. 
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Men jeg synes, at det meste, som jeg har fået med fra Danmark er godt. Altså nu har jeg 

måske mange fordomme imod Færøerne, men jeg synes også, at det er godt, at sådan 

nogle mennesker findes, det er slet ikke det, men jeg gad ikke være sådan en, som altid 

havde været på Færøerne og ikke have oplevet det, som man kan i Danmark. Og bare 

forbindelsen fra Danmark også, det er intet problem at tage en tur til Berlin eller Paris 

eller et andet sted. Det har jeg også gjort imens jeg boede ”nede”, taget en weekendtur 

til London. Det er nemt. Det havde været det samme, hvis du boede i en by i Danmark 

og ingen steder tog hen, jeg tror det er det samme som altid at have boet på Færøerne. 

Altså der er ikke så stor forskel, det er ikke fordi det præcis er Danmark eller lige 

Færøerne, men det er mere det, at man tager af sted og udvikler sig selv. Kaster sig selv 

ud i nogle ting, som man ikke lige har styr på. Det er nok mere det, tror jeg.  

 

Så det lyder som om du trives godt på Færøerne nu? 

Ja… altså jeg kom fra et job på en stor afdeling til en lille afdeling med 4 sygeplejersker 

og ingen læge. Så jeg tænkte, hvad er det for et provins ting jeg er havnet i? 

 

Ingen læge? 

Nej, ingen fastansat. Altså, der var læger, men ingen fast. Så havde vi nogle læger fra 

Danmark som kom op. Så jeg kom sådan et lille sted og de var meget søde. Det synes 

jeg er nemmere, selv om man godt…”nede” arbejdede jeg på samme afdeling hele 

tiden, 5 år. Så har jeg arbejdet på Færøerne og på Grønland i 3 mdr. men ellers har jeg 

haft det som base hele tiden. Jeg havde det meget godt på afdelingen, men det tog lang 

tid at komme sådan rigtig ind i afdelingen, at lære de andre at kende, fordi det var lidt 

svært. Begge gange hvor jeg har arbejdet på Færøerne, så er det 1-2-3- og så kender 

man alle. Det er meget nemt at lære folk at kende, jeg ved ikke om det er sproget eller 

kulturen, men det er et eller andet. Der er altid et eller andet man kan forbinde en til. Så 

det har været meget nemt, eller det har været let at lære folk at kende på arbejdspladsen 

på Færøerne. Og så det, at mange af veninderne er flyttet hjem, så det netværket er her 

allerede. Det er nemt at komme hjem til det.  

 

Så det har ikke været nødvendigt at opbygge et nyt netværk? 
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Nej, vi har haft kontakt hele tiden og dem, der har været på Færøerne, dem har jeg også 

hele tiden haft kontakt til, når jeg har været hjemme i ferierne. Og det at hele min 

familie er her, men det kan også blive lidt for meget til tider, at man føler sig nødt til at 

deltage i alle familiefødselsdage. Det er både godt og dårligt, det er slet ikke det. Der er 

rigtig mange fødselsdagsfeste på Færøerne, det er ikke altid man gider, men man føler 

sig nødt til at komme. Der er så få timer i døgnet i forhold til, hvad jeg har haft før til 

mig selv. Dengang havde jeg meget mere tid til mig selv end nu. Og jeg er alene… I 

Danmark brugte jeg mere tid sammen med vennerne end jeg bruger her. Og på at tage i 

byen, på café og alt muligt kulturelt i Danmark. Da jeg så var blevet træt af det, er det 

bare dejligt at der er noget andet her. Der sker faktisk ret meget på Færøerne alligevel, 

hvis man går til det, der er. Hvis der er noget, så må jeg hellere være med til det, fordi 

jeg gider det godt i en vis grad.  

 

Er der noget, du savner fra Danmark? 

Jeg savner mange madvarer. Det irriterer mig, at man skal handle ind mandag og 

tirsdag, specielt hvis man skal have gæster… 

 

Ja, i weekenden… 

Så må man handle ind mandag, tirsdag eller onsdag. Ellers så må man gøre mad efter 

det, der er. Et andet er hvis man skal i biografen efter kl. 21, så er biografen fuld af 

popcorn og sodavand, der er ingen, der rydder op. Det er sådan noget som jeg synes er 

en selvfølge, men det gør man bare ikke her. Og en rigtig café, det savner jeg, et sted 

hvor man får en rigtig sandwich. Men jeg synes, at Hvonn (bar i Tórshavn) er rigtig 

lækkert, det kan jeg rigtig godt lide. F.eks. hvis man bestiller en sandwich med 

mozzarella og pesto, så får man en sandwich med pizzaost og noget ketchuplignende. 

Det var en stor skuffelse. (griner…) De har et menukort med 3-4 proppede sider, der er 

simpelt hen så meget at vælge imellem, men hvis man i stedet ikke havde så meget og at 

det var rigtig lækkert. Jeg tror nogle gange, at færinger bare vil have meget.  

 

Ja, det er mængden, der tæller.  

Ja. Og noget andet som jeg savner, slet ikke det, jeg er meget glad for mit nuværende 

job og jeg er slet ikke kommet rigtig i gang, så det skal nok blive godt. Men ellers så 
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savner jeg et ordentligt sygehusvæsen. Jeg synes, at der er så kedeligt at arbejde, fordi 

der er så meget bøvl. Det kan godt være, at der er konflikter alle steder, også i udlandet, 

men i hvert fald, så får de lov til at dominere så meget.  

 

Ja, i medierne blandt andet… 

Ja, og det skaber utryghed og når folk ikke kan snakke sammen, så er det ikke godt nok. 

Det er ligesom min arbejdsplads, hvis jeg ikke arbejdede, der hvor jeg er nu. Og jeg 

regner med, at jeg engang skal arbejde der igen. Men hvis det skal være, som det er nu, 

så ved jeg ikke. Men det kommer meget an på, hvilke ansatte, der er. Jeg kender ikke så 

meget til det og det er så lidt, så det er ikke… jeg kan ikke sige så meget. 

 

Hvor længe var du ansat på sygehuset? 

I et halvt år og det er så lidt, men der er sket rigtig meget, imens jeg var der, fordi vi 

ingen onkolog havde. Så jeg tænker, at man kan ikke regne med… I Danmark mangler 

vi også onkologer og så skal man regne med at få en til Færøerne og få værre 

arbejdstider og værre løn, det hænger ikke sammen. Når han kan arbejde alle steder i 

verdenen. Og bor et andet sted, man bliver nødt til at skaffe ham hjem. Det må være 

noget, der lokker. Der er så mange færøske læger i Danmark og de får lov til at forske. 

Men ellers tror jeg ikke, at jeg savner noget andet. Man vænner sig utrolig hurtigt, jeg 

synes at det er virkelig irriterende, at folk ryger alle steder på Færøerne. Og det 

overrasker mig, at folk ryger i bilen, jeg troede slet ikke, at nogen gjorde det mere.  

 

Men nu kommer den nye rygelov 1. juli… 

Ja, man vænner sig så hurtigt, I Danmark gik det meget hurtigt og så havde man vænnet 

sig til det. Ellers så synes jeg, at det er dejligt at være på Færøerne, jeg ved ikke om det 

er, fordi jeg er ved at blive gammel, men jeg synes, at det er rigtig dejligt at være tæt på 

familien, men nogle gange tænker jeg, at det havde været dejligt, åh ja, det er også 

vejret. Nu mens det har været varmt i Danmark, har veninderne været på stranden og 

grillet. Jeg synes ikke, at det er ok, at det ikke blæser, det er ikke godt nok. Selv om det 

er rigtig dejligt at være i den færøske natur, så skal man have meget tøj på, det er ikke 

rigtig det samme. Så kan man rejse, men det er ikke det samme, fordi hvis du bor et 

sted, hvor der er varmt og du får fri fra arbejde og du bare kan lave noget om aftenen, 
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ikke fordi du har valgt at rejse. Og at du skal blive skuffet fordi det regnede den ene 

uge, hvor du har været væk. Det savner jeg, vejret. Selv om vejret har været rigtig godt i 

maj, det var rigtig dejligt.  

 

Hvad ville du sige hvis du skulle opsummere årsagerne til, at du flyttede tilbage? 

Primært længselen og også fordi mine veninder var begyndt at flytte, var jeg blevet lidt 

bange for at være alene i Danmark. Uden at være alene, fordi jeg havde mange eller har 

mange danske venner og de besøger mig også nu. Selv om jeg har danske veninder, så 

tror jeg ikke, at de er blevet mine bedste veninder. Vi har det rigtig godt sammen, det er 

slet ikke det, men hvis der var et eller andet, så tror jeg ikke, at jeg havde gået til dem.  

  

Hvad tror du man kan gøre for at få færinger i eksil tilbage? 

For det første synes jeg, at man skal give dem nogle ordentlige arbejdsforhold. De tager 

til Danmark for at studere og hvis de skal have lyst til at vende tilbage, så må man give 

dem et godt job. Det gælder både løn og med forskning, at der sker noget, at de kan 

være med til udvikling af en eller anden slags. Jeg tror, at folk, der har taget en 

universitetsuddannelse, de fleste synes ikke, at det er okay at arbejde og kun at arbejde. 

Når man har været i et miljø, hvor der har været udvikling og udvikling hele tiden, så 

regner jeg ikke med, at de gider at… 

 

Stagnere… 

Ja.  

 

Livslang læring er også meget oppe i tiden 

Ja. Nu har jeg arbejdet på Rigshospitalet og det er et universitetshospital, så der sker 

måske mere end andre steder, men for at begynde på arbejdsmarkedet, så skal man have 

nogle kurser. Man har f.eks. aldrig, eller måske 3 af de sygeplejersker, der arbejder på 

intensiv afdeling, har været på kursus, men over halvdelen mangler. Fordi de ikke har 

været på kursus, så vælger man at få vikarer hjem, fordi det er man nødt til, fordi man 

har brug for dem her og nu. Men det vidste man måske også for 5 år siden. Det nytter 

ikke noget at vente. Lægen med speciale i kræft gik fra da han fyldte 70 år og det har 

man vidst i 40 år, men man gør ikke noget ved det. Man skulle for lang tid siden have 
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gjort en aftale med en onkolog at komme til Færøerne. Man behøver ikke at bruge tiden 

bagefter, men man kunne have brugt tiden inden til det. Da er det for sent. Man bør 

være mere proaktiv. Man behøver ikke at vente og sige det går nok, det går ikke. De 

fleste, der har været i Danmark eller i udlandet, de kræver lidt af sin arbejdsplads. Det 

skal give dem noget at være der. De kommer ikke kun for at give det færøske samfund 

noget, ikke kun i hvert fald. Hvis de skal være her, så vil de også have noget igen. Det 

er også dyrt og besværligt, men… måske får man det gengældt. Det er måske lidt 

ufærøsk at tænke på denne måde, derfor bliver det måske ikke til noget. Eller det tager 

lang tid. 

 

Hvorfor tror du, det er sådan? 

Måske tænker man ikke over det. Fordi man er lidt ”la, la” det går altid. Det som ikke 

bliver i dag, det klarer man i morgen. Det er nok sådan en kultur. Jeg synes ofte, at jeg 

hører, at det er så dansk, det med kalenderen at skulle planlægge, hvad man skal i et helt 

år. Man ser måske lidt ned på sådan nogle mennesker, de kan slet ikke finde ud af at 

leve, de lever efter denne kalender. Vi tager det, som det kommer. Hvorfor man så har 

denne modstand, det ved jeg ikke helt. Fiskere har aldrig kunne planlægge. Det ved jeg 

også flere, der ikke kan planlægge en rejse sydpå, fordi de ved ikke, om de er hjemme 

eller ude på søen.  

 

Tror du, at der er andre ting man kan gøre for at få færinger tilbage? 

Altså alle vi jo bo i Tórshavn, så det har sikkert også noget med det at gøre. 

Boligalternativer. 

 

Tænker du på lejligheder? 

Ja, jeg regner med, at sådan noget ville hjælpe, jeg tror ikke, at der vil være plads til at 

alle bygger huse i dag. Der er også en tendens til, at folk, der har store huse og børnene 

er flyttet hjemmefra, at de køber sig en lejlighed eller rækkehus. Jeg regner ikke med, at 

prisen har så meget at sige, selv om grundarealet er meget dyrt. Det kommer an på, 

hvilken uddannelse man har. Hvad man har råd til. Grundarealerne er også mindre i dag, 

så dvs. at man bliver nødt til at bygge i flere etager og det vil betyde, at man bliver nødt 

til at flytte, når man bliver ældre. Man kan ikke bo med trapper, ikke på samme måde. 
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Jeg tror også, at dem der har boet i Danmark, vil i hvert fald en gang om året på ferie. 

Det skal man også have råd til. Så man skal heller ikke sidde for hårdt i det. 

Selvfølgelig, hvis prisen bliver for høj, så… Og der er måske heller ikke så mange 

arbejdspladser på Færøerne, hvor du kan tjene så mange penge. Man kræver også meget 

i dag, man skal have lækkert badeværelse og køkken, man kræver meget og man vil 

have det med det samme. Det lægger mine forældre mærke til. Men det er måske også 

ret godt med, at man har boet i Danmark, at man er vant til, at det ikke er så fint. Og at 

man lige låner lidt bestik her og der og det er lige meget. Man får en mere ”la, la” 

holdning til det. Det er ret godt. Jeg synes også, at der er mange flotte huse på Færøerne, 

men det er slet ikke mig. Men det er måske, fordi jeg ikke har familie, jeg ved det ikke. 

Dem, der kun har boet på Færøerne, de tænker mere på det. Det er meget vigtigt for 

dem, at huset skal være nyt. Da jeg flyttede hjem første gang og jeg var hos frisøren og 

hun snakkede kun om køkkener og jeg var ved at få spat af det. Jeg er skide ligeglad 

med, hvad køkkener hedder. Da boede jeg også til leje og at købe mig et køkken, det var 

en by i Kina. 

En ting, som jeg ikke har nævnt, det er, at jeg tænker meget på naturen, efter at jeg er 

kommet hjem. Før da så jeg det slet ikke i forhold til hvad jeg ser nu, måske ser man det 

mindre og mindre igen. Men jeg tænker meget over det og hvor smuk den er. Da jeg 

arbejdede på Landssygehuset, da havde vi udsigt ud over fjorden, det var helt utrolig 

dejligt. Jeg er meget gladere for naturen end jeg troede, eller end hvad jeg havde 

forventet. Da jeg kom hjem i november og det var mørkt, så det at se solen stige, da 

man kom op om morgenen, det er rigtig dejligt.  

 

Bruger du naturen meget? 

Nej. Faktisk ikke, eller jo, jeg går ture nogle gange i fjeldene. Især her i maj, hvor vejret 

har været godt. Men jeg burde bruge den mere. Men jeg er meget glad for det, hvis jeg 

har været i naturen, så har jeg god samvittighed, fordi man føler, at det er rigtig dejligt.             

 

 

Nogle mener, at man får bredere arbejdsopgaver på Færøerne, hvad synes du om det? 

Nej, det synes jeg slet ikke. Færre opgaver snarere. Men der er alligevel forskel på, fordi 

her laver sygeplejerskerne også lægearbejde. På den måde er det bredere. Sygeplejen er 
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smal og man bliver sat til at lave lægelige opgaver, så det var noget som jeg slet ikke 

kendte til. Jo, så man har flere områder, men det synes jeg ikke var positivt. Det var 

negativt. Det er faktisk ulovligt. Når man bruger så meget energi på det, så får man ikke 

gjort det, som man burde gøre.  

 

Hvilke planer har du om at blive boende på Færøerne? 

Jeg har planer om at blive boende på Færøerne. Man jeg intet imod at tage ”ned” for at 

tage en master. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at nu skal jeg være på Færøerne til jeg 

dør, men jeg tænker mere, at hvis jeg har lyst til at tage en master, så tager jeg til 

udlandet. Jeg føler ikke, at jeg er så bundet til Færøerne, men jeg har heller ingen børn. 

Det er måske nemt at sige, når jeg ikke har børn, men jeg tror, at børn, der har været i 

udlandet, da de var små, der er også sunde børn. Det har i hvert fald ikke gjort det 

værre, synes jeg. Jeg havde planer, men nu har jeg droppet det, men jeg har hele tiden 

haft planer om at arbejde for Læger Uden Grænser. Men nu fik jeg det her job, som jeg 

har nu, ellers havde jeg skulle tage et kursus til august. Det bliver ikke til noget, fordi nu 

arbejder jeg her og vil gerne det. 

 


