Nyt hjem, nyt sprog, ny skole og nye oplevelser
Malaga: En håndfuld unge måtte se en ny levemåde i øjnene da de den 30. september tog
til Malaga på udveksling.
AF Kristoffer Hægg, Peter Stampe &
Emil Rasmussen
Svendborg erhvervsskole studerende

Afrejse og ankomst
Rejsen startede en sen aften i Nyborg
hvor de spændte elever mødtes, inden
de skulle med toget til Kastrup. I Kastrup
blev eleverne mødt af en masse
ventetid, ankomsten var 01:30, og
takeoff var først klokken 07:00. Tiden
blev blandt andet, brugt på at sove,
spille spil, og finde noget morgenmad.

mennesker begyndte så småt.
Boardingen skulle være begyndt kl. 7,
men et dæk på flyet skulle skiftes ud, og
det skabte 30 minutters forsinkelse. Ikke
en nyhed der var populær blandt de
allerede meget trætte rejsende. Da flyet
endelig lettede klokken 07:30, lå der 3,5
times flyvetur foran dem, en tur der
blandt de fleste blev brugt til at få
indhentet lidt søvn.

Omkring en 13-tiden kunne vi nu blive
afhentet af vores kommende
værtsfamilierne som ventede på os. Nu
begynder rejsen for alvor og en masse
udfordringer og oplevelser er nu i vente,
men først et lille ophold på vores skole
og så ellers hjem til familierne. Her blev
det første spanske måltid serveret, og så
blev lysene slukket i de respektive
værtsfamiliers hus.
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Da klokken endelig rundede 05:30 vidste
vi hvilken gate vi skulle til, og en mindre
folkevandring af meget trætte unge

Da eleverne landede i Malaga lufthavn
omkring klokken 11, var det igennem en
masse kontrol grundet Covid-19
situationen, en masse papirer skulle
gennemgås og temperaturer osv. skulle
måles. Kufferterne skulle afhentes, og
det er som altid, et problem for et par
stykker. Da alt i lufthavnen var klaret,
kunne vi nu se frem til det sidste stykke,
som var med bus. Bussen mod El Palo
området var fyldt med yderst ødelagte
unge drenge og piger, der nu bare snart
gerne ville ligge på langs.
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Den spanske familie
Peter og Kristoffer bor sammen og har
samme værtsfamilie, og Emil bor ved en
anden værtsfamilie. Begge værtsfamilier
er søde og var meget imødekommende
overfor os. Emils værtsfamilie består af
moren Isabel, faren Manolo og deres
datter Isabel. Emil værtsfamilie har et
flot hvidt med 3 etager og en terrasse
med en udsigt udover området de bor i.
Huset er et klassisk spansk hus, hvor
indretningen er lidt gammeldags og man
for en stemning af familie og venner. Da
huset er flydt med billeder af dem selv
og af deres familie og venner.

Emils værelse er et lille værelse med en
køjeseng, et skab, et bord med en stol og
et spejl, som er fint til at sove og lave
lektier i. Emil og hans værtsfamilie har
ikke haft de helt store og uddybende
samtaler med hinanden. Det skyldes
selvfølgelig at det er første uge vi er i
Malaga, og den sprogbarriere der er
mellem Emil og hans værtsfamilie. De
fleste af Samtalerne Emil havde med sin
værtsfamilie handlet om hvornår han
skulle spise, og hvad han har og skulle
lave. Peters og Kristoffer bor i en lille
lejlighed sammen med en enkelt sød
ældre dame ved navn Carmen.

spansk vi kan, og resten kommer i form
at armbevægelser. Vi befinder os også
meget ude af lejligheden og ser derfor
ikke Carmen udover om morgenen og
om aftenen.

Foto: Peter Stampe, Studerende

Foto: Peter Stampe, Studerende

Foto: Emil Ploug Rasmussen, Studerende

I hjemmet hos Peter og Kristoffer er der
heller ikke lange uddybende samtaler da
Carmen ikke forstår engelsk og vores
spansk ikke er flydende. Vi forstår dog
sagtens hinanden ved at vi bruger det

Forskelle og ligheder mellem den
danske- og spanske familie. I Spanien er
man mere tæt ved og med sin familie
end vi er i her hjemme i Danmark. For i
Spanien bor man for det meste i samme
gade eller tæt på hvor ens familie bor,
og de snakker og mødes tit sammen
med deres familie. Hvor vi i Danmark bor
i forhold til hvor man arbejder eller

studere, og vi mødes med vores familie
man slet ikke i samme grad som de gør i
Spanien. Familiens sociale status i
Spanien minder lidt om det vi har i
Danmark med at faren og moren begge
arbejder for at tjene penge til familien,
mens børnene er i skole. Men der er en
stører tendens til den lidt gammeldags
sociale status i Spanien, med at faren
skal tjene alle pengene mens moren skal
passe familien.

Debla har nogle virkelige gode lærer som
er passioneret om at lærer deres
studerende det spanske sprog og den
spanske kultur. Hver dag var vi i skole i 4
timer fra klokken 15:00-19:00.
Vi var delt i små klasser af 7-10 personer,
hvor vi blev uddelt udefra fra en lille test
vi tog første dag vi var på skolen.

kun 2 timers undervisning, i de sidste 2
timer skulle vi lave nogle aktiviteter. En
af aktiviteterne var at vi skulle ud i byen
og stille de lokale, kulturelle spørgsmål
om Malaga, hvor vi så skulle skrive ned
hvad de svarede og få et billede med
dem, hvis muligt.

Sprogskolen Debla
Skolen vi går på hedder Debla cursos de
Español. Debla er en spansk sprogskole
hvor studerende for andre lande kan
komme på et kursus i nogle uger, hvor
man får intens undervisning i det
spanske sprog.
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Undervisningen vi havde på skolen, var
meget varieret, nogle af dagene sad vi
på skolen alle 4 timer og havde
undervisning. Hvor vi enten lærte
grammatik eller lærte at bruge det
spanske sprog, hvor vi for eksempel
skulle stille hinanden spørgsmål om
forskelige ting hvor vi så skulle svarer på
spansk. Nogle af de andre dage havde vi

Debla er lokalisere oppe på en bakketop
kun 5 minutter væk fra byens centrum
og 3 minutter væk stranden. Hvis vi
kigger på forskellene mellem den
spanske skolekultur og den danske, kan
vi se nogle forskelle. En af forskellene er
at i Spanien har mere varieret skoletider
i forhold til hvad vi har på vores
gymnasie. Da de i Spanien nogle af
dagende er i skole fra morgen til middag
eller fra eftermiddag til aften. Hvor vi på
vores gymnasie er i skole fra morgen til
middag hver dag. Lærerne på Debla er

også mere personlige overfor eleverne
end dem på vores gymnasie. For lærerne
på Debla er meget interesseret i hvad vi
har lavet i vores fritid og om vi har det
godt.
Den sociale og kulturelle oplevelse
Udflugter og ture har der været mange af.
Den første udflugt var i det lokale, nemlig
Malaga. Udflugten startede ud oppe i
højderne, efter en masse trapper ender man
nemlig oppe, på en af Malagas udkigsposter
hvor man kan fornemme hele det smukke
Malaga.

små hyggelige butikker, hvor man kan alt fra
det helt nødvendige, som vand, og til de
mindre vigtige nips ting. Du skal ikke gå
mange skridt før du støder ind i en form for
café eller restaurant. Byen er spækket med
spisesteder. Det varierer helt fra de
traditionelle spanske caféer, hvor den
spanske ret, tapas, bliver fordelt på bordene
med korte mellemrum, til de mere
standartrestauranter med pizza, burger og
kebab som vi alle kender det. Når
weekenden lægger sig på, ligger der sig også
et klæde af afslappelse og nydelse.
Menneskerne i gaderne er glade og venlige,
og musikken spiller på forskellige
gadehjørner. Lysene fra forskellige barer
titter frem og folk grupperer sig på
strandende og på restauranterne.
Vores anden udflugt bød på en meget vigtig
bygning for beboerne i Malaga. Nemlig
Malaga katedral også kaldet ”La manquita”

Hvilket er en katolsk kirke, hvor både
turister flokkes for at se de yderst flotte
kirke, men også hvor indfødte og troende
kommer, for at søge kontakten med gud.
Spanien er et land fyldt med religiøse
mennesker, hvilket også kom til udtryk i og
omkring kirken. Vi så flere troende knæle og
på sin måde snakker med gud og udøve sin
tro. Nygifte par kom endda også til kirken
for at udøve sin tro, hvilket er meget
anderledes fra hvordan det er i Danmark.
Vores anden udflugt her i Spanien gik mod
Sevilla. Sevilla ligger cirka 2 timer og 30
minutter fra vores nuværende bosted i
Malaga. Vores første stop på turen var på
”Plaza de España” som er en plads med en
form for halvmåne form, som skal
symbolisere omfavnelsen af deres tidligere
amerikanske territorier. Det er på derudover
også tårne i hver ende, og 48 små bænke og
vægge, der skal repræsentere de forskellige
provinser.
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Malaga er en by der giver mange indtryk. I
byerne kan du til hverdag mærke det pres
og stress der ligger over indbyggerne. Det
kan især mærkes på den hektiske trafik.
Blandt den heftige trafik befinder sig en
masse små butikker. Gaderne er fulde af
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Næste stop på turen var ”Alcazar” som er et
kæmpe palads som stadig til dags dato
bliver benyttet af kongefamilien, som også
gør at en del sikkerhed er nødvendigt.
Omkring paladset er en masse haver og
gårde, som er yderst flotte og velholdte.

turistattraktion som nogle venter næsten
halve dage på at komme ind og se.
Næste og også sidste stop var verdens
største katolske katedral. Katedralen
påbegyndelse af byggeriet skete i mellem
det 15. og 16. år hundrede og er i dag på
verdensarvslisten hvilket understreger hvor
vigtig denne bygning er. ”La Giralda” er
klokketårnet som blev bygget af arabere
som byggede det oven på den gamle stormåske. Katedralen er meget dekoreret og
smuk inden i, med en masse små
”udstillingsvinduer” hvor man kunne se
forskellige tider i historien, som var vigtig for
byen og verdenshistorien. Derudover kunne
man, efter 37 stejle etager, komme helt op i
toppen af tårnet og se ud over hele byen.
Dette var yderst surrealistisk, og også lidt
angstprovokerende da det er meget højt
oppe.
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Haverne havde levende dyr såsom påfugle
som gik rundt, hvilket gjorde oplevelsen det
mere unik. Byggeriet startede i 1181 og
fortsatte i 500 år efter det og der er stadig
nu små 850 år efter stadig kraftig
vedligeholdelse af det og det står stadig
rigtig pænt. Det er en rigtig stor

Foto: Peter Haahr Stampe, Studerende

Byen Sevilla er anderledes fra Malaga på
flere punkter. Man kunne mærke at byen
var meget mere turistpræget end hvad
Malaga føles som. Da vi havde tid i byen, var

det helt umuligt at finde et spisested med
pladser, og menneskestrømmene stoppede
aldrig i gaderne. Sevilla har dog mere at
byde på, end Malaga. Sevilla er tildeles
meget rent, meget farverigt, arkitektonisk
flot og alt i alt en by lige for en historisk
interesseret turist.
Konklusion og refleksion
Ugen der er gået, har været særdeles
spændene, ikke bare nye oplevelser og
indtryk. Men også nye mennesker og hele
den fremmede kultur har virkelig gjort
indtryk. Det er selvfølgelig tydeligt Spanien
er anderledes fra Danmark, ikke bare på
grund af vejret og landskabet. Men hele den
måde de lever på hernede, det kan på ingen
måde sammenlignes med det vi har i
Danmark. Hernede sidder de på restaurant
og får aftensmad omkring klokken 22-23, i
Danmark ville det være en helt urealistisk
tanke.

