
Reportage

I betragtning af, at Lotte Kristiansen kun er en purung 
kvinde på 26 år, er der overraskende meget autoritet 
over hende, da hun sætter sig til rette i chef-stolen på 
det nye kontor i Fuengirola for at begynde interviewet.
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UNG, CHEF OG DANSK

Blondine

Hun udstråler en frisk ’ukrukkethed’ og 
en hel del kant, som jeg senere skal 
finde ud af, har været medvirkende til, 

at hun på kort tid har fået både privat- og ar-
bejdsliv til at fungere i et fremmed land.

 Historien om Lotte og Costa de Sol begy-
ndte i 2013, da hun som 21-årig søgte og fik 
job som rejseleder i Bravo Tours og fik des-
tinationen Costa del Sol stukket i hånden. 
- Tilfældigvis blev jeg sendt til et sted, som 

jeg kom til at elske, fortæller hun, og tilmed 
mødte jeg min kæreste, som jeg stadig er 
sammen med.

Efter de 10 måneder, som opholdet vare-
de, tog jeg hjem til Danmark igen for at 
påbegynde min uddannelse som ejendoms-
mægler på Business Academy Aarhus. Men 
jeg kunne ikke glemme Costa del Sol og livet 
hernede, og derfor vendte jeg tilbage for et 
par år siden.

AF LOTTE AABEL HAMMER · FOTOS: NATASCHA BERG MADSEN
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Blondine
AF LOTTE AABEL HAMMER · FOTOS: NATASCHA BERG MADSEN

FARVEL TIL FAMILIE OG VENNER
Lotte kommer fra en familie, hvor man bak-
ker hinanden op, og hvor det er holdningen, 
at man skal prøve sine drømme af. 

- Mine forældre har altid sagt, at hvis noget 
skulle gå galt, kan man altid vende tilbage til, 
hvor man begyndte. Så der var faktisk ikke 
nogen, der for alvor prøvede at holde mig til-
bage, da jeg tog afsted.

- De fleste tænkte at det bare var et flip, 

og at jeg snart ville komme hjem igen - og 
de har da også flere gange spurgt mig, om 
jeg ikke snart har fået nok og vender hjem. 
Men nu tror jeg, de er ved at forstå det, siger 
hun smilende. - Selvom jeg er sikker på, at de 
helst så, at jeg var blevet i Danmark.

 Det kan have omkostninger for det sociale 
liv at flytte til et andet land. Og Lotte har da 
også oplevet, at der er røget nogle venner i 
svinget.
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- Det gør ikke vildt meget, siger hun - for 
dem, jeg har beholdt, vil være der for altid. 
I Spanien kendte hun en del mennesker 
blandt andet via sin kæreste, så det sociale 
netværk voksede naturligt frem her.

- Jeg er meget tæt med min søster og rest-
en af min familie. Og heldigvis er både de og 
mine venner rigtigt flinke til at besøge mig. 
Med billige fly og gode transportmulighed-
er er der faktisk ikke særligt langt fra Aar-
hus til Fuengirola! Og så er der jo masser 
af muligheder for lave videoopkald, skrive 
mails osv., så man kan følge med i hinandens 
liv. På den måde er verden ikke så stor. Det er 
knapt så let at holde kontakten med bedste-
forældrene, der ikke er så gode til at bruge de 
teknologiske muligheder.

 
UD MED SPROGET
Det er meget svært, fortæller Lotte, at kom-
me ind under huden på spanierne, hvis man 
ikke i det mindste prøver at tale deres sprog. 
Dels er de generelt ikke så gode til engelsk, 
og dels viser man, at man vil dem, hvis man 
prøver at tale sproget. Så gør det ikke noget, 
at man ikke kan det helt perfekt. Generelt 
oplever hun spanierne som meget åbne og 
gode til at byde udlændinge velkomne.

 - Jeg oplever generelt, at spanierne sætter 
meget stor pris på, at folk med meget lyst hår 
som mig, prøver at tale deres sprog og ikke 
bare slår over i engelsk, så snart det bliver lidt 
besværligt.

 - Costa del Sol er meget internationalt, og 
hvis man virkelig vil, kan man godt bo her 
uden at lære spansk, fortæller hun.

 Hun fandt dog hurtigt ud af, at det både i 
privatlivet og i arbejdssammenhæng var en 
stor fordel at lære noget spansk. Så det gjorde 
hun selvfølgelig. Ikke så hun er flydende og 
fejlfri, men så hun kan kommunikere med 
spanierne på deres banehalvdel.

 I løbet af sin ferie i august i år tilmeldte 
Lotte sig et sprogkursus på skolen Málaga In-
stituto - og i den sammenhæng valgte hun at 
blive indlogeret hos en helt fremmed spansk 
dame i Málaga by kun 10 minutter væk fra 
Fuengirola, hvor hun bor.

- Det har rykket mig virkelig meget, og de to 
uger er den mest effektive sprogundervisning, 
jeg nogensinde har fået. Jeg gik i skole fra 8-15, 
og når jeg havde fri, kunne jeg prøve sproget 
af i praksis. Jeg fik kurset anbefalet af veninde 
og tænkte, at nu måtte det prøves. Jeg kunne 
godt finde på at gøre det igen, siger hun.

I sin fritid spiller Lotte på et fodboldhold, 
hvor der ud over hende selv kun er spaniere. 
Det er rigtigt godt for både sproget og inte-
grationen i spaniernes hverdag, fortæller 
hun. Ud over at kunne lidt af sproget, er det 
også rigtigt vigtigt, oplever hun, at man bru-
ger det flittigt. 

- Når man er helt ny et sted, er det vigtigt 
at være udadvendt og tale med de menne-
sker, man møder - spaniere såvel som andre 
udlændinge.
 
DEN SPANSKE KULTUR
Man fornemmer ikke så meget mañana-til-
gang, når man hører Lotte fortælle om sin 
indsats for at få livet til at fungere og udvikle 
sig. Alligevel fremhæver hun spaniernes 

“ “Mine forældre 
har altid sagt, 

at hvis noget 
skulle gå galt, 

kan man altid 
vende tilbage 
til, hvor man 

begyndte

Lotte er i sit es på grønsværen, hvor hun både 
træner fodbold og spansk
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mindre hektiske tilgang til tilværelsen som 
en af de største fordele ved livet på Costa del 
Sol.

- Min egen tålmodighed er blevet en hel 
del bedre i løbet af de seneste år, og det er 
bedre for sjælen at se lidt stort på, om tin-
gene bliver gjort mandag eller tirsdag. Hvis 
det ikke handler om liv eller død, gør det 
sjældent den store forskel. Det er som om, 
alle tager lidt lettere på tingene hernede, og 
det gør livet bedre.

Lotte kommer til Danmark cirka fire gange 
om året - ofte i forbindelse med arbejdet. Og 
hver gang bliver hun mindet om, hvorfor 
hun er i Spanien og ikke i Danmark. 

- Jeg får mere ud af mit liv hernede, 
fortæller hun. Solen skinner, folk er glade og 
sørger for at have det godt. Her er en bedre 
atmosfære end i Danmark.

- Selvfølgelig kan man godt ønske ind 
imellem, at der var ligeså meget styr på tin-
gene som i Danmark, siger hun. Men hun 
savner det ikke nok til, at det kan få hende til 
at vende tilbage.

 
AT SKAFFE SIG ET JOB
Man siger ofte om Spanien, at det er et fan-
tastisk sted at leve, hvis man ikke skal ar-
bejde. Og det kan Lotte i nogen grad nikke 
genkendende til, selvom hun knuselsker 
sit nuværende job. Hun kender til folk, der 
arbejder under knapt så attraktive forhold 
med lange arbejdsdage, uden sikkerhed i 
ansættelsen eller formelt aftalte arbejdsfor-
hold. Og hun har da også selv prøve-kysset 
et par forkerte jobfrøer, før hun fandt frem til 
ønskejobbet. Hun understreger dog, at det 
sagtens kan lade sig gøre at finde et godt job, 
hvis man lægger sig lidt i selen for det.

Heldigvis var hun stadig i Danmark og i 
gang med sin uddannelse, imens jobsøgnin-
gen stod på, og derfor kunne hun tillade sig 
at vente med at takke ja, indtil hun fandt 
Bolig-udland, hvor hun fik muligheden for 
at åbne sin egen mæglerforretning som 
en del af den store kæde. Efter en længere 
periode med rejser frem og tilbage til sam-
taler hos mæglere på Costa de Sol i jagten 
på den helt rigtige arbejdsgiver, valgte hun 
at tage herned i sin 8 ugers sommerferie og 
fandt på den måde Bolig-udland. Her tog 
hun sin studiepraktik og har siden kun boet 
hjemme i Danmark en periode for at tage sin 
eksamen.

 - Jeg var selvfølgelig lidt bekymret for, om 
jeg kunne leve af forretningen. Jeg havde al-
drig prøvet at være selvstændig før, så det var 
en helt ny måde at tænke på, i et fremmed 
land og på et tidligt tidspunkt i min erh-
vervskarriere. Heldigvis viste Bolig-udland 
sig at være et rigtigt godt og ordentligt firma, 
hvor chefen Christian og andre kolleger giver 
god opbakning til arbejdet, og hvor hun kan 
se sig selv i mange år frem.

 MÆGLER I SPANIEN
 Som noget særligt for Bolig-udland hjælp-
er virksomheden især danske kunder med 
at finde den helt rigtige bolig i Spanien til 
den helt rigtige pris uafhængigt af, hvilken 
mægler der har boligen udbudt til salg.

 Det spanske boligmarked kan være noget 
af en hvepserede at stikke fingrene i, fortæller 
hun videre. I Spanien er det ikke normen, at 
en boligsælger binder sig med én mægler, 
som så er alene om at have boligen til salg i 
en periode. Typisk har mange mæglere den 
samme bolig til salg, og det er ikke ualminde-
ligt, at priserne på den samme bolig varierer 
en del fra mægler til mægler.

 - Det kan også være svært at gennemskue, 
om ejendommen er fuldt lovlig og har alle 
papirer i orden, for mæglerne har generelt 
ikke pligt til at have styr på den del. Blandt 
andet derfor vælger mange udenlandske kø-
bere at lade os hjælpe.

 - Vi kan guide køberne hele vejen gennem 
boligkøbet fra valg af område i Spanien, 
konkret bolig, mægler, advokat mv., til 
vi møder dem på deres nye adresse med 
nøglerne i hånden. Og det gør vi faktisk helt 
uden meromkostning.

 I Danmark er man jo først og fremmest 
sælgers repræsentant, siger hun, og jeg kan 
egentlig godt lide at repræsentere begge sid-
er af bolighandlen. Herudover er der mindre 
papirarbejde og mere kundekontakt i jobbet 
som mægler i Spanien. 

- De muligheder for at arbejde selvstæn-
digt, jeg har fået gennem Bolig-udland, tror 
jeg ikke, jeg kunne have fået så tidligt i mit 
arbejdsliv i Danmark. Jeg har virkelig frie 
hænder i mit job og får mulighed for at prøve 
mig selv af, og det er jeg meget taknemmelig 
for. Jeg nyder hvert et øjeblik.

 
HVERDAGEN I FUENGIROLA
 Lotte bruger meget af sin vågne tid på at 
skabe en god forretning i sin del af Bolig-ud-

land. Hun bor med sin kæreste i et lille hus, 
der ikke kræver alt for meget rengøring. Hun 
er til land, og han er til by, så kompromiset 
blev et lille hus ved byen.

 - Fordi jeg allerede havde både kæreste og 
en del bekendte hernede, inden jeg flyttede, 
ankom jeg ikke helt på bar bund i forhold 
til at skabe mig et socialt liv. Der er rigtigt 
mange udlændige, der er eller har været i 
samme båd som én selv, og så hjælper man 
hinanden igennem, når der opstår knaster 
på vejen. Der er også en hel del yngre udlæn-
dige på kysten. De fleste dog kun for en kort-
ere periode af deres liv.

 - Jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor 
meget der er at se og opleve i Andalusien - at 
det hele ikke bare er strande og hoteller, men 
også historiske seværdigheder, storby Mála-
ga, kunst, lokale folkefester og kultur. Og 
fordi hun er så heldig at være sin egen chef 
på kontoret i Fuengirola, bestemmer hun i 
princippet selv, hvornår hun holder fri for at 
udforske Andalusien.

 - Jeg hviler meget mere i mig selv, end jeg 
gjorde for få år siden, siger Lotte, da vi er ved 
at runde af, og det forestiller jeg mig, at jeg 
kan tage med mig resten af livet. Uanset om 
det bliver i Spanien eller et andet sted. 

Lotte nyder livet i Spanien, hvor et arbe-
jdsmøde tages over en café con leche

Lotte og kæresten på vej til yndlingsrestauranten 
i Fuengirola downtown


