
lav risiko og astronomiske indtjeningsmuligheder, vil det kun 
stige. I oktober sidste år fandt belgiske toldere otte ton kokain 
i en banancontainer fra Ecuador. En hidtil uset mængde, der 
på gaden ville kunne sælges for 3,7 milliarder kroner, og et 
vidnesbyrd om, hvilke økonomiske incitamenter toldere som 
Ketil Ottersen og Søren Larsen er oppe imod.

Hash på ladet
Trods de nedslående statistikker går toldvæsenet standhaf-
tigt til sagen, for blandt tolderne hersker en særlig korps-
ånd, forklarer Søren Larsen.

»Vi er mange, der rigtig gerne vil ud og have nogle hits, som 
vi kalder det. Nogle fangster. Nu skal vi ud og stoppe nogle 
stoffer og ting og sager, så det ikke kommer ind i landet.« 

Ud over narkosmugling kigger man også efter transport 
af ulovligt affald, man tjekker biler med øl og sodavand og 
danskere, der ulovligt kører med udenlandske nummerplader. 
Desuden tjekker man, om en given last er deklareret korrekt. 
Hvis importøren klassificerer varen forkert, kan det snyde 
statskassen for millionbeløb:

»Man skal have mange sanser åbne. Jobbet er ikke bare at 
sidde og kigge i papirer eller på computerskærme. Det kunne 
vi gøre alle mulige andre steder. Det handler om at fange 
nogle forbrydere og dem, der ikke efterlever spillereglerne,« 
siger Søren Larsen.

Hans kollega, Lykke, træder ind i kontrolrummet. Hun 
har tjekket den tyrkiske chaufførs papirer. Alt i orden. Som 
en sidste ting beslutter tolderne sig for at åbne containeren 
for lige at kaste et hurtigt blik på indholdet. Lykke tager en 
boltsaks med om til den tyrkiske chauffør, der tålmodigt 
venter udenfor. Hun klipper containerens plombering over, og 
chaufføren hjælper med at åbne de store stållåger. Bag lågerne 
er en mur af paller med papkasser. Lykke åbner en af dem. Jo, 
det er skam pusleborde. Alt i orden.

»Før i tiden måtte vi tømme en container fuldstændig, 
hvis vi havde en mistanke. Det kunne godt tage en halv dag. 
Med scannere kan vi tjekke ti gange så mange containere, 
og så kan vi nøjes med at tømme den ene container, hvor vi 
ser noget mistænkeligt,« siger Søren Larsen. Han ser, at den 
stigende brug af scannere betyder, at kriminelle bruger færre 
bestræbelser på at camouflere smuglervarerne blandt legale 
varer i containere og bagagerum.

»På et tidspunkt fandt vi et halvt ton hash. Det stod bare på 
ladet af en lastbil. De er holdt op med at gemme det. De kan 
lige så godt bare stille det, for bliver de kontrolleret, så finder 
vi det. Bliver de ikke kontrolleret, så kommer de igennem,« 
siger Søren Larsen.

Skummel
Den berømte og senere filmatiserede bog Gomorra handler 
om Napolis mafia og indledes i byens containerhavn med en 
beskrivelse af døde kinesere i en container. Også i tv-serier som 
danske Forbrydelsen og amerikanske The Wire er containeren 
kulisse for kidnapning og lemlæstelse. Når containeren endelig 
dukker op i litteratur og populærkultur, kan man være ret sik-
ker på, at nogen kommer galt af sted. Men skønt containeren 
sommetider dukker op som krimirekvisit, er den mest af alt 
fraværende i populærkulturen – og ikke uden grund.

»Container er upersonlig, anonym og industriel. Den har 
seks metalvægge, der typisk er lavet af stål, et trægulv og en 
dør i den ene ende. Den er et meget passivt stykke udstyr 
uden nogen indlysende teknologiske komponenter. Ja, den er 
bare en meget kedelig genstand,« konstaterer den amerikanske 
forfatter og økonom Marc Levinson, der har skrevet en bog 
om containerens omkalfatring af verdensøkonomien.

Containerens effektivitet og anonymitet gør den populær 
hos smuglere. Men selvsamme anonymitet er måske også 
grund til, at skyggesiden af en stadig hurtigere, større og 
mere liberaliseret verdenshandel ofte forbigår offentlighedens 
opmærksomhed. 

Hugh Griffiths fra SIPRI oplever et fravær af forskning og 
medieinteresse om smugleri i containere og dets konsekvenser. 
Det til trods for at en række af de store, kommercielle aktører 
inden for skibsfarten for længst er blevet ufrivillige partnere i 
storskala-smugleriet, alene fordi containerne er for mange og 

kontrollen for svær. »For hvert eneste seminar eller publika-
tion, der fokuserer på smugleri på havet, må der være 500 eller 
1.000, der fokuserer på pirateri. 

Det er en utrolig ulighed. For hvor mange piratangreb 
lykkes faktisk, og hvor mange liv går tabt på grund af pirateri, 
sammenlignet med de dødsfald, der forårsages af smuglede 

våben og narkotika? Det er helt ude af proportioner,« siger 
Hugh Griffiths. 

I Nørre Alslev har den tyrkiske chauffør netop forladt raste-
pladsen med sin last af kinesiske pusleborde. Den momentvise 
spænding i Hugins kontrolrum er ophørt. Det er frokosttid, 
og tolderne bestiller smørrebrød. 

Globaliseringens lille, beskidte hemmelighed

Af BENJAMIN GARNE

E
t billede af to frugter toner frem på en 
sort fladskærm i et lyst mødelokale. 
En fersken og en kokosnød. Et par af 
kursisterne vender øjne, inden antro-

pologen Dennis Nørmark på sit formfuldendte 
engelsk og med et kropssprog, der er en italiener 
værdig, indleder sin forklaring.

Ferskenen er en frugt, der er nem at gå til, 
forklarer Dennis Nørmark. Den symboliserer, 
hvor nemt det er at få venner i Spanien og andre 
latinske lande. Kokosnødden derimod er bil-
ledet på, hvor svært det er at få hul igennem til 
danskerne.

»Vent ikke på, at danskerne tager initiativ, så 
kan I vente meget længe. Husk også at planlægge 
i god tid. Danskere er ikke så glade for spontane 
sammenkomster,« siger Dennis Nørmark foran 
en flok kursister, der er mødt frem på Living 
Institute i centrum af København.

11 udenlandske forskere er blevet sendt på 
kursus af deres arbejdsgiver, Danmarks Tekniske 
Universitet, DTU. En kineser, en filippiner, 
en etiopier, to amerikanere, to spaniere, to 
portugisere, en tysker og en finne skal med 
kurset Danish Living Crash Course få kulturelle 
aha-oplevelser og finde forklaringer på de 
overraskelser, som de allerede er stødt på i mødet 
med den danske kultur. 

På en tavle foran kursisterne oplister Dennis 
Nørmark en række nøgleord om danskerne: De 
har fokus på lighed, de er reserverede, private, 
individuelle, konsensussøgende/konfliktsky, 
punktlige, uformelle, ikke så udtryksfulde, 
ureligiøse (skeptiske), beskedne på egne vegne, 
ubeskedne på landets vegne, autonome, 
kommunikativt indforståede og har frem for 
alt opbygget en stor gensidig tillid.

Herefter giver Nørmark ordet frit. En 
portugisisk kvinde har bemærket, hvordan 
danskere ikke kan lide small talk, og så er de 
ikke så vilde med, at man rører ved deres 

børn, forklarer hun. Antropologen bekræfter:
»I Danmark er det ikke så velset at røre andres 
børn. I Sydeuropa er børn nærmest allemands-
eje,« siger Dennis Nørmark.

En kvindelig kursist fra USA har bemærket, 
hvor ensartet tøjstilen er i Danmark, hvor ens 
møblerne er, og ja, hvor ens alle menneskene er. 
Kineseren indskyder, at danskerne ikke spiser 
meget ris. En spanier har noteret sig en massiv 
drukkultur på tværs af aldersgrupper.

De mærkelige danskere
Siden år 2000 er antallet af højtuddannede 
udlændinge i København steget med 70 pro-
cent, men selvom »den danske supermodel« er 
blevet hyldet på forsiden af The Economist med 
henvisning til vores velfærdsmodel, og selvom 
København for nylig blev kåret til den bedste 
by at leve i af det prestigiøse magasin Monocle, 
så studser mange udlændinge over danskernes 
måde at leve og være på. 

»Vi ved ikke, hvor alene vi er om at gøre de 
ting, vi gør,« siger Dennis Nørmark i en kort 
pause. Siden 2004 har Living Institute holdt 
kurser i kulturtræning for både udlændinge og 
danskere fra det danske erhvervsliv.

Og det er der tilsyneladende behov for. I en 
måling foretaget af Copenhagen Economics 
indtager København en sølle 22.-plads ud af 32 
europæiske storbyer, når det gælder andelen af 
udenlandske videnarbejdere i arbejdsstyrken. 
Forklaringerne kan være mange: 

Lange vintre, højt skattetryk, sprogbar-
riere, ægtefællens problemer med at finde job, 
manglen på internationale skoler, små byer, det 
begrænsede antal koncerner og multinationale 
brands og mange andre parametre. Men hvilken 
rolle spiller kulturen så?

Tilbage i mødelokalet ser kursisterne ud til 
at have købt Nørmarks fersken/kokos-analogi. 
Når man kommer fra en ’fersken-kultur’, kan 
kokosnødden være hård at få hul på, nikker 
de spanske og portugisiske kursister. Dennis 

Nørmark tilføjer: »I Spanien og Portugal er man 
’amigos’ med alle. Man har flere perifere venner, 
som man også betragter som amigos, og man 
hjælper dem, hvis de har brug for det,« fortæller 
antropologen og understreger, at forskningen 
også viser, at danskeres vennegrupper er mindre 
og uden mange løse bekendtskaber.

Forskellene kommer også til udtryk, når dan-
skere arbejder i Sydeuropa. Danskerne forstår 
ikke, hvorfor det er så vigtigt at tage på café 
med kollegaerne efter arbejde, forklarer Dennis 
Nørmark: »Men når først danskere har indvilget 
i at tage med på café, så tror danskerne, at man 
er rigtige venner, ikke bare perifere. Senere kan 
det ligefrem blive et problem for spanierne at 
komme af med danskerne. Vi er jo bare amigos, 
tænker spanierne.«

Bagsiden af Tillidsdanmark
En ung spanier har længe undret sig over, at 
hans danske veninde uden tegn på frygt eller 
bekymring tager på løbeture om aftenen i en 
mørk park.

»Jeg tænkte, at hun måtte være blevet vanvit-
tigt. Det er svært at forstå for mig,« fortæller 
catalanske Pere Llimós Muntal, der kommer fra 
en mindre by nord for Barcelona.

Tilliden er alle vegne. Den kommer til udtryk 
i den flade struktur på arbejdspladsen, hvor 
chefen har tillid til, at du udfører dine opgaver 
ordentligt og til tiden. Men hvad færre tænker 
over er, at tilliden ikke altid opleves som positivt 
i det sociale liv og ude i offentligheden. De 
nyankomne møder ofte det, man kan kalde bag-
siden af Tillidsdanmark: Danskerne lader både 
hinanden og andre være i fred.

Kursisterne får en hurtig gennemgang af 
dansk historie. Nørmark taler blandt andet om 
andelsbevægelsen som foregangseksemplet på 
danskerne, der er gode til at finde sammen om 
kompromiser, og som eksempel på den flade 
struktur og den store individualisme. Han taler 
om Grundloven af 1849 som et eksempel på en 

fredelig magtoverdragelse, hvor kongen ikke fik 
hugget hovedet af. Og så er der den homogeni-
tet, som især amerikanerne har bemærket. Et 
kig i gamle indvandringsstatistikker kan give en 
forklaring: I det 18. århundrede kom der cirka 
20 udlændinge til landet om året, og i 1901 lød 
tallet på næsten 6.000. Først i 1980erne kom der 
pludselig 80.000 indvandrere til landet på 10 år.

Det er dette »stammesamfund«, der har ledt 
frem til den høje tillid, men overraskende nok 
ser tilliden kun ud til at stige i takt med interna-
tionaliseringen, forklarer Nørmark. Han viser et 
billede af en jordbærbod på landet. Bakker med 
jordbær står ubevogtet hen på et bord, og der 
er heller ingen bemanding til at vogte over den 
pengekasse, som de forbipasserende forventes at 
placere deres betaling i. De fleste af kursisterne 
har tabt underkæberne.

København øger indsatsen
Samme dag et andet sted i København er et 
arrangement om frivilligt arbejde godt i gang i 
det nyåbnede International House Copenhagen. 
Eventet er tiltænkt de såkaldte spouses, ægtefæller 
til udenlandske videnarbejdere, der ofte indta-
ger en nøglerolle i beslutningen om, hvorvidt 
familien bliver boende i Danmark eller ej. Her 
kan det frivillige arbejde måske være en hjælp til 
at ’få hul på kokosnødderne’.

International House Copenhagen er det 
fysiske bevis på, at København vil være med i 
konkurrencen om at tiltrække og fastholde kloge 
hoveder. Alt det praktiske er samlet i ét hus: 
Statsforvaltningen, Styrelsen for Fastholdelse 
og Rekruttering, Citizen Service Copenhagen, 
SKAT og Workindenmark er alle repræsenterede 
i den seks etager store bygning. Hertil kom-
mer en række private aktører, der arbejder med 
at hjælpe udlændinge med at falde til, og de to 
øverste etager er lavet om til et forskerhotel, hvor 
specialister udefra hurtigt kan blive fløjet ind og 
udføre opgaver på eksempelvis Rigshospitalet.

»Det er på høje tid at rette ekstra fokus mod 

fastholdelsen,« siger Trine Marie Ingeberg, chef i 
International House Copenhagen.

»Vi ser lige nu en underskov af private og 
offentlige aktører, der forsøger at hjælpe virk-
somheder med at få udlændinge til at falde til,« 
tilføjer SFI-forsker Frederik Thuesen, der har 
forsket på området.

Markedsføringsorganisationen Copenhagen 
Capacity har igangsat en af Danmarks mest 
ambitiøse talentindsatser, som vil forene flere 
aktører i en fælles indsats.

»Et lille land som Danmark bliver nødt til 
at have en samlet strategi. Udenlandske virk-
somheder og investorer synes, at Danmark er 
interessant, men det næste, de efterspørger, er, 
om vi kan sikre dem de rigtige, kompetente 
mennesker,« forklarer direktør i talentafdelingen 
i Copenhagen Capacity Nikolaj Lubanski.

Til aftenens arrangement i International 
House er den midaldrende brasilianer Carolina 
Fressard mødt frem. Hun har boet i Danmark i 
to år med sin danske kæreste. Har hun fået dan-
ske venner? Carolina Fressard mumler først lidt, 
dernæst tænker hun, så ryster hun på hovedet, og 
til sidst rødmer hun lidt.

»Danskerne er ikke så nysgerrige efter at vide 
noget om mig og min kultur. De tager ikke så 
meget initiativ, for de har deres eget liv og deres 
egne venner,« siger den brasilianske kvinde, der 
har arbejdet som journalist i flere lande, men er 
på jobjagt i Danmark.

En dag var Carolina Fressard på café med 
en amerikansk veninde i Danmark, og venin-
den faldt spontant i snak med en dansk kvinde. 
Amerikaneren var entusiastisk og prøvede 
at holde liv i samtalen, men kort inde i sam-
talen forklarede danskeren, at hun ikke var 
på udkig efter venner, og at hun havde nok i 
forvejen.

»Det var et chok for mig. Jeg ved godt, at det 
er et lidt ekstremt eksempel, men vi hører faktisk 
nogle mærkelige historier af den slags en gang 
imellem,« siger Carolina Fressard.  

Reportage. København gør sig umage i den internationale konkurrence om at tiltrække og fastholde kloge hoveder. Men succesen udebliver. Der er »something rotten«. Weekendavisen 
er fulgt i hælene på en gruppe udenlandske DTU-forskere på kursus i dansk kulturforståelse.

Længslen  efter en dansk amigo

Containerindustri
En stålkasse har revolutioneret den globale arbejdsdeling og den økonomiske verdens-
orden. Weekendavisen har rejst med containere fra Kinas enorme industriområde over 
havet til bystaten Singapore. Rejsen slutter her på Lolland-Falster. De tre foregående 
artikler blev bagt i Weekendavisen nummer 27, 28 og 29. 

Centrum i vores verden er bøff en - stegt på grillen midt i restauranten. Alt her er skabt ud fra bøff en...

bøffen ...

a hereford beefstouw
Herning  •  Jyske Bank Boxen (Herning)  •  Kolding  •  Kruså  •  København K  •  København V (v/Tivoli)  •   Odense  

Skive  •  Smukfest  •  Aalborg  •  Aarhus  •  Adelaide  •  Göteborg  •  Nuuk  •  www.a-h-b.dk 

...og bordet
A Hereford Beefstouws borde er designet i 

den rustikke stil, som kendetegner vores 
restauranter. Det lyse træ og den daglige 

vask med sæbespåner giver bordene 
deres særlige patina. Hvert bord 

fortæller sin helt egen historie om 
mange gode bøff er.

...og vinen
Vi importerer kvalitetsvine til vores restauranter 

fra mange lande rundt om i verden – blandt andet 
Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, USA, Australien 

og New Zealand. Vinene lagres i vores store pyramide, 
indtil de er drikkemodne og lever op til 

vores møre, saft ige bøff er. 

...og salaten
Vores salatbar er resultatet af 42 års udvikling. 

Altid med friske råvarer, hjemmelavede 
dressinger og spændende specialiteter. 

Vi vælger det, som klæder vores møre 
og saft ige oksekød. 
Bland selv!

 ...og gavemønten
         A Hereford Beefstouw er mere end maden – det er en oplevelse. 

En oplevelse, som mange sætter pris på og gerne vil give videre. 
Vi har derfor præget en gavemønt, som er den oplagte gave 

til en god oplevelse. Mønten er designet af den lettiske 
kunstner Janis Strupulis. I kobber 300 kr., 

i messing 500 kr. og i sølv 1.000 kr. 
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