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Tri Huu Nguyen, Vietnam: 

Jeg tror, at de fleste flygtninge oplever en 10-års krise, når de har fået en uddannelse, en familie og et job. 

Når du er blevet en del af samfundet, men du stadig føler dig fremmed. Jeg overvejede at flytte til USA, hvor 

man ikke dømmer på samme måde, men så faldt jeg til ro igen. Jeg er ikke dansker eller vietnameser. Jeg er 

bare en del af samfundet. 

Tri Huu Nguyen / 53 år / mand / i et forhold / børn / speciallæge i gynækologi / Hvidovre / 

fra Vietnam / kom til Danmark i 1981 / opholdstilladelse samme år   

Katia Forbert Petersen, Polen:  

Jeg føler mig 50% fremmed. Jeg ved, at jeg er lidt anderledes, men det er ikke nødvendigvis fordi, jeg 

kommer fra et andet land. Det kan lige så godt handle om mine holdninger eller om, at jeg ikke er så høj. Da 

jeg mistede mine forældre, fik jeg den tanke, at man kan bo i et land et helt liv, men først når man begraver 

et familiemedlem i landet, slår man for alvor rødder. 

Katia Forbert Petersen / 67 år / kvinde / i et forhold / børn / filminstruktør og -fotograf / København Ø, fra 

Polen / kom til DK i 1969 / opholdstilladelse samme år  

Ranjan Joel Ranjansen, Sri Lanka:  
Jeg er 75% fremmed. På grund af min farve og min accent ser folk mig som en fremmed, men når de lærer 
mig at kende, opdager de, at jeg er meget dansk. Jeg konverterede fra hinduisme til kristendom, skiftede 
navn og sagde farvel til det tamilske miljø i Aars for at skabe de bedste rammer for, at mine børn kunne få 
det godt i Danmark. Men jeg spiser stadig med hånden. Det sidder i min krop.  
Ranjan Joel Ranjansen, 55, mand, i et forhold, børn, Græsted, social- og sundhedsassistent, fra Sri Lanka, kom 
til Danmark i 1984, opholdstilladelse samme år.  

Mohammad Zewain, Irak:  

Jeg er 100% iraker. Min mad, min kultur og mit sprog. Jeg taler dansk, men jeg kan ikke føle ord på dansk, og 

jeg kan slet ikke være romantisk på dansk. Mine pligter her i samfundet gør mig derimod 100% dansk. 

Mohammad Zewain / 60 år / mand / i et forhold / børn / uddannet ingeniør / buschauffør / Valby fra Irak / 

kom til Danmark i 2000 / opholdstilladelse samme år. 

Usha Grace Balamanoharan, Sri Lanka:  

Jeg føler mig ikke fremmed, overhovedet ikke. Jeg har aldrig taget en bevidst beslutning om, at jeg 

ikke skulle tilbage til Sri Lanka, men krigen fortsatte, tiden gik, og lige pludselig var jeg blevet student, gift 

med en mand, som ikke vil tilbage, og mor til to børn, som ikke taler mit sprog. Lige pludselig var jeg blevet 

dansk. 

Usha Grace Balamanoharan / kvinde / 47 år / i et forhold / børn / lægesekretær / Frederikssund, 

fra Sri Lanka / kom til Danmark i 1984 / opholdstilladelse i 1985 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

Agha Muhammad Nadeem, Pakistan:  
Jeg føler mig ikke fremmed her. Danmark er mit hjem, ligeså meget som Pakistan, hvor jeg er født og 
opvokset. Jeg har boet her i 29 år. Jeg har både haft en kiosk og en slagterbutik her, og mit eneste problem 
er, at jeg aldrig har lært sproget. 
Agha Muhammad Nadeem, 61, mand, i et forhold, børn, København N, selvstændig slagter, fra Pakistan, kom 
til Danmark i 1987, opholdstilladelse samme år 

Gazi Monir Ahmed, Bangladesh: 

Jeg er 100% dansker og vil aldrig tilbage til Bangladesh. Mit liv startede, da jeg kom til Nordvest. I Bangladesh 

følte jeg mig aldrig rigtigt sikker, så jeg udviklede mig ikke. Her ejer jeg min egen restaurant, Den Sorte 

Gryde, som jeg købte fem år efter, jeg kom til Danmark. Vi laver hovedsageligt dansk mad, men også indiske 

retter. Min yndlingsret er gullasch. 

Gazi Monir Ahmed / 48 år / mand / i et forhold / børn / restauratør / København NV fra Bangladesh / kom til 

Danmark i 1992 / opholdstilladelse samme år  

Shahow Muhaeddine, Irak:  
Jeg har et godt job og en god uddannelse her i Danmark, men alligevel føler jeg mig ikke hjemme her. Mine 
børn er danske. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg er født i Irak, har boet 30 år i Danmark, men jeg er oprindeligt 
kurder. Min identitet er splittet, og jeg mangler et hjem. Når der er VM i fodbold, mærker jeg aldrig det dér 
sus, som andre føler, hvis deres land vinder. På mange måder føler jeg mig hjemløs, og nu hvor jeg er blevet 
ældre, er den følelse blevet forstærket. Jeg drømmer tit om at rejse ud i verden og lede efter et sted, hvor 
jeg kan føle mig hjemme. 
Shahow Muhaeddine / 54 år / mand / i et forhold / børn / Brøndbyøster / uddannet maskinarbejder / 
parkeringsvagt / fra Irak / kurdisk baggrund / kom til Danmark i 1986 / opholdstilladelse samme år.  

Kajaledchumy Sabanathan Holmsberg, Sri Lanka:  
I min hverdag føler jeg mig ikke fremmed. Mit navn og mit udseende giver folk en naturlig interesse for at 
finde ud af, hvem jeg er. Det gør mig ikke noget særligt, men jeg føler mig ramt, når politikerne taler i 
negative vendinger om flygtninge og indvandrere, for så taler de også om mig. 
Kajaledchumy Sabanathan Holmsberg / 32 år / kvinde / i et forhold / psykolog / København NV/ fra Sri Lanka  
/ kom til Danmark via familiesammenføring i 1989. 

Banaz Heme Jezza, Irak:  

Hvis du kan sproget og gør en indsats, kan du føle dig tilpas. Da mine børn var små, kom jeg i en 

mødregruppe i en kristen kirke, så de og jeg kunne blive bekendt med den del af den danske kultur. Jeg har 

forsøgt at motivere dem til at gå til sport og til at blive del af så mange fællesskaber og netværk som muligt, 

så de ikke skulle føle sig fremmede i Danmark. 

Banaz Heme Jezza / 44 år / kvinde / i et forhold / børn / pædagogstuderende / Herlev fra Irak / kurdisk 

baggrund / kom til Danmark i 1990 / opholdstilladelse i 1991 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Selma Mesic, Bosnien-Hercegovina: 

Fremmedhed er noget eksistentielt, der handler mere om, hvor du er mentalt, end om hvor du er geografisk. 

Jeg er københavner med en stor kærlighed til min by, men jeg ved ikke, om jeg er dansker. Jeg identificerer 

mig ikke med en bestemt nation. Måske skyldes det, at jeg flygtede fra en krig, der i høj grad skyldtes 

nationalisme. Da jeg kom til Danmark, gjorde de mange flagstænger i kolonihaverne på Amager mig 

forskrækket. Hvorfor alle de flag? Kendte folk ikke nationalismens fare? 

Selma Mesic / 37 år / kvinde / i et forhold / folkeskolelærer / København S fra Bosnien-Hercegovina / kom til 

Danmark via familiesammenføring i 1994 

Allan Alansari, Irak: 

Jeg føler mig overhovedet ikke fremmed her i Danmark. Det er klart, at jeg har haft dårlige oplevelser med 

danskere, men jeg har også haft dårlige oplevelser med andre nationaliteter. Det handler ikke om Danmark, 

men om det enkelte menneske. 

Allan Alansari / mand / i et forhold / børn / uddannet petroleumsingeniør fra Irak og kandidat fra ITU / 

selvstændig webdesigner / København NV fra Irak / kom til Danmark i 1999 / opholdstilladelse i 2000.  

Samira Khalifa, Syrien: 

Jeg har haft svært ved at føle mig hjemme her, for jeg måtte kæmpe meget med udlændingestyrelsen. De 

har gjort det svært for mig at samle min familie, og derfor føles det stadig ikke som om jeg er i sikkerhed. Jeg 

vil ikke kunne finde ro før min familie er samlet igen. 

Samira Khalifa / 53 år / kvinde / enlig / børn / går på sprogskole / Frederiksberg fra Syrien / kom til Danmark i 

2014 / opholdstilladelse samme år 

Sabah Hamadoun, Syrien:  
Jeg føler mig slet ikke fremmed her mere. Når jeg går en tur, er det mine venner, jeg ser, min gade, jeg går 

på, mit hjem. Det gør mig stolt. Fordi jeg føler mig meget hjemme her, reagerer jeg, når nogen prøver at 

gøre mig til en fremmed. Da en kollega blev sur over, at jeg talte arabisk med en anden kollega, snakkede jeg 

med chefen om det, og hun løste problemet for mig. Da en anden kollega kiggede mærkeligt på mig, 

konfronterede jeg ham, og nu har vi et rigtig godt forhold. 

Sabah Hamadoun, 53, kvinde, i et forhold, børn, Hvidovre, kok, fra Syrien, kom til Danmark i 2014, 

opholdstilladelse samme år. 

Nawras Al-Hashimi, Irak: 

Jeg føler mig fremmed, fordi jeg ikke har nogen stærk tilknytning til et bestemt sted, men samtidig kan jeg 

godt føle mig hjemme, fordi jeg har valgt at acceptere min egen fremmedhed. Det at være søgende i livet er 

på en måde at vælge fremmedheden. 

Nawras Al-Hashimi / 37 år / mand / enlig / pædagog /Brædstrup/København S fra Irak / kom til Danmark i 

1993 / opholdstilladelse samme år. 


