Migranterne
fortæller

Før besøget
Før I skal besøge Immigrantmuseet, skal I undersøge nogle ting.
Opgave:
Gå ind på www.immigrantmuseet.dk og kig rundt.


Hvad er museets åbningstid?



Hvad er museets fulde navn?



Hvor i Danmark ligger museet?



Hvad kan man se på Immigrantmuseet?



Hvor kan man finde information om tidligere og kommende udstillinger?

Opgave:
Tryk på ”Viden om”. Der kan du læse om forskellige grupper,
der er kommet til Danmark gennem tiden.


Hvilken gruppe kom til Danmark i 1521?



Hvilken gruppe skulle dyrke roer på Lolland-Falster?



Hvor mange svenskere rejste fra Sverige i 1800-tallet?

Ordquiz
Træk streg mellem ord og sætning. Find den sætning og det ord
der passer sammen:

At migrere
Gæstearbejder
Flygtning
Udvandrer
Indvandrer
En faktor

En person der flytter på
grund af arbejde.
En person der flytter fra sit
eget land.
At flytte til et nyt sted.
En grund.
En person der flytter til et
nyt land.
En person der er nødt til at
rejse.

Push-Pull Faktorer
Personer migrerer af mange forskellige grunde.
Men man inddeler dem i to ”faktorer”. En faktor er en grund eller en begivenhed, der gør at du forlader dit land.
Push-faktorer: Grunde til, at du er nødt til at forlade dit land.
Du bliver ”skubbet” ud af dit land. Ofte negative ting.
Pull-faktorer: Grunde til, at du bliver lokket mod et andet land.
Du bliver ”trukket” mod et andet land. Ofte positive ting.
Opgave: Her er en masse grunde til at migrere. Skriv dem i enten push eller pull feltet. Nogle passer måske ind begge steder:
Krig, kærlighed, sult, familie, uddannelse, terror, frygt, arbejde,
ægteskab, tørke, fattigdom, eventyr, økonomi, sikkerhed.

Migranterne fortæller
”At leve er at rejse

Du rejser fra oplevelse til oplevelse
Der bliver til minder og erfaring
Efter du rejser fra dem”
Ôzcan Ajnulovski

Introduktion:
Her kan du læse historien om fire forskellige mennesker, der alle har prøvet at rejse til
et nyt land. De rejser på grund af kærlighed, arbejde, oplevelser eller af nød. De har
alle fire det til fælles, at de har forladt deres hjemland for at rejse til et nyt og fremmed land.

De fire personer
Torben Lange:
Dansk mand, der rejste fra Danmark til USA i 1841 fordi han ville have
eventyr og oplevelser.

Stefania Fredriksen:
Polsk kvinde, der rejste til Danmark i 1911 på grund af arbejde og drømmen om at blive rig.

Josef Aki
Ungarsk dreng, der flygtede til Danmark i 1956 fordi hans land blev besat
af Sovjetunionen.

Megha:
Bhutansk kvinde der rejste Fra Bhutan til Danmark i 2000 på grund af
kærlighed.

Torben Lange (1818 – 1851)
Den eventyrlystne migrant
”Du husker, at det ikke er for at søge lykken. Den har jeg. Heller ikke for at tjene
penge. Dem har jeg nok af. Kun for at se
verden, nyde livet, plukke glædens roser,
inden de forsvinder.” - Torben Lange, 1841.

Om Torben:
Torben Lange rejser til USA i 1841 som 22-årig. Han er en udvandrer. Torben vil gerne til USA og starte et nyt liv. Han vil gerne have et eventyr. Turen til Amerika er
hård, og det er svært at finde arbejde derhenne.
Savn:
Torben savner sin familie i Danmark og tænker meget på dem. Han savner også at høre nyheder fra Danmark. I et brev til sin søster skriver han:
”Søster, du aner ikke hvordan det er at bo i et fremmed land. Jeg kan ikke rigtig forstå, at jeg er 1000 Mile fra Danmark. At når jeg har lørdag aften, har de søndag morgen i Danmark. I øvrigt har jeg aldrig set nyheder fra Danmark. Det er for lille og for
fattigt et Land.”

Opgave:


Hvad synes Torben er mest underligt
ved at bo i USA?



Torben rejser ikke til USA af nød.
Hvorfor rejser han?

Faktaboks:
De danske udvandrere.
Fra 1840-1920 rejste 300.000 danskere til Amerika. De drømte om at
blive rig. De danskere der tog af
sted, var nemlig ofte fattige og
drømte om et bedre liv.

Stefania Fredriksen
Arbejdsmigranten (1898 – 1979)
”Vi rejste med tog til Danmark. I Tyskland
måtte vi stå af og vise papirer. Jeg var ikke
så gammel, og det var falske papirer jeg rejste på. Det var i 1911 og jeg var 13 år.”
- Stefania, 1911

Om Stefania Fredriksen:
Stefania er fra Polen og kommer til Danmark i 1911. Hun er kun 13 år gammel. Stefania kommer til Danmark for at arbejde. Hun skal dyrke sukkerroer sammen med andre polske piger. Hun har hørt at man bliver rig af at arbejde i Danmark. Men det bliver hun ikke.
Stefanias arbejde:
Arbejdet i Danmark er hårdt og lønnen er meget dårlig. Om sommeren arbejder hun i
roemarkerne. Om vinteren rejser hun hjem til sin familie i Polen. De penge hun tjener, giver hun til sin familie.
Stefania bliver i Danmark:
I 1914 bryder 1. verdenskrig ud. Derfor bliver det svært at rejse mellem Danmark og
Polen. Stefania bliver i Danmark under krigen. Mens hun bor i Danmark bliver hun
gift med en dansk mand og bliver i Danmark resten af sit liv.

Opgave:

Fakta:
De polske roearbejdere
Fra 1893-1920 rejser mange polakker til Danmark for at arbejde. De
fleste rejser tilbage til Polen efter
lidt tid, men ca. 5000 vælger at blive boende i Danmark.



Stefania har hørt at man bliver rig af at
arbejde i Danmark. Hvordan er lønnen i
virkeligheden?



Stefania rejser til Danmark for at tjene
penge. Hvilke andre grunde kan der være til at man rejser til et nyt land?

Josef Aki
Flygtningen (1941 –)
”Danskernes madvaner syntes jeg
var mærkelige. Det smagte jo ikke af
noget. Og rugbrødet! Der gik nogle
år inden jeg vænnede mig til det.”

Om Josef Aki:
Josef Aki er fra Ungarn. Han kommer til Danmark som 15-årig i 1956. Han er flygtet
fra Ungarn, fordi Ungarn er blevet besat af Sovjetunionen. Josef flygter af tre forskellige grunde: ”Fattigdom, familien og så var jeg pubertær, 15 år og ville ud og se verden!”
Ankomst til Danmark:
Da de ungarske flygtninge kommer til Danmark får de serveret wienerbrød og kaffe
og der bliver spillet musik. Danskerne har stor sympati med flygtningene. De flygter
nemlig fra Sovjetunionen som Danmark ikke kan lide.
At bo i Danmark:
Josef er glad for at bo i Danmark, men i starten er det hårdt. Mange danskere har fordomme mod ham fordi han ser anderledes ud. Han er heller ikke glad for dansk mad.

Opgave:


Josef synes at dansk mad er meget
speciel. Hvordan er dine oplevelser med dansk mad?



Josef nævner tre grunde til at han
flygtede. Hvilke grunde var det?
”Da vi kom til Danmark stod folk med
wienerbrød og hornmusik. Det blev vi
selvfølgelig meget glade for. ”
- Josef Aki, 30. november 1956

Megha
Kærlighedsmigranten
”Selvom jeg nu taler flydende dansk og
læser danske bøger, gør jeg mig stadig
meget umage med sproget. Jeg vil gerne
være i stand til at udtale ordene præcis
som en dansker”.
Om Megha:
Megha er fra Bhutan. I 1998 møder hun danskeren Martin i Bhutans hovedstad. De
bliver kærester selvom de bor i hver deres land. Megha bliver gravid i år 2000 og flytter til Danmark for at blive gift med Martin. For Martin er det ikke så vigtigt at de er
gift. Men det er meget vigtigt for Megha. I Bhutan, hvor hun er vokset op, skal man
helst være gift før man får børn.
Danmark og danskerne:
Megha synes det er hårdt at flytte til Danmark. Kulturen er helt anderledes og danskerne er meget lukkede. I starten bliver hun meget ked af det, hvis folk spørger hvor
hun er fra. Hun vil nemlig helst ikke være anderledes.
I dag
Nu arbejder Megha for Dansk Flygtningehjælp. Hun laver også asiatisk mad til forskellige fester:
”Danskerne elsker mad og det er en måde for mig at lære danskerne at åbne sig for
andre kulturer. Vejen til danskernes hjerte, går gennem deres mave!”
Megha synes at den første tid som migrant i Danmark var svær. I dag er hun glad for
at bo Danmark, men det har taget mange år for hende, at finde sig til rette.

Opgave:


Megha synes at den danske kultur er meget anderledes og at danskerne er meget
lukkede. Er du enig eller uenig?



Hvordan var dit første møde med danskerne?

Opgaver:
Diskuter i grupper:
Hvor længe man skal være væk fra sit hjemland før man bliver migrant?

Hvad var jeres første indtryk af Danmark da I ankom?
Hvilken af de fire historier synes I mindede mest om jeres egen historie?
Hvorfor?
Hvad har overrasket dig mest i den danske kultur?

