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SKILLNADER

Öresundsbrons pyloner syns från Robert Zola Christensens balkong på Klostergården i Lund.

KÖPENHAMN

■ Det namnlösa jaget i romanen får spel 
och skäller ut arbetskamraten som inte 
vill hjälpa till med en filmvisning.

Arbetskamraten blir kränkt, sjukskriver 
sig och den namnlöse kallas till ett möte.

Robert Zola Christensen 
har skrivit en roman där 
hans upplevda skillnader 
mellan det svenska och 
danska ibland anas mellan 
raderna, ibland blir väldigt 
uppenbara.

Som när den självupp-
tagne danske namnlöse 
forskaren på Språk- och 
litteraturcentrum i Lund 
kallar sin ohjälpsamma ar-
betskamrat för idiot. Så gör 
man inte och hans präktiga 

chef förklarar i ett möte att 
han måste be om ursäkt vid 
nästa möte.

Robert Zola Christensen 
är själv forskare och under-
visar på SOL, Språk- och lit-
teraturcentrum. Han har 
tidigare skrivit kriminal- 
romaner som utspelar sig 
på Syddanske universitet 
där han har jobbat.

Hade huvudpersonen 
blivit kallad till ett sådant 
möte där?

– Absolut inte. Där hade 
man sagt att han var pisse-
sur och sedan hade det inte 
varit mer med det.

Det danska direkta sättet 
att prata krockar inte säl-
lan med det svenska som 
ofta tar omvägar om kär-
nan i det som ska sägas. 
Och som i exemplet när 
den danska självuppta-
genheten krockar med den 
svenska präktigheten, två 
attityder som egentligen 
uttrycker samma sak: ”Jag 
vet lite bättre än vad du 
gör”.

Vid ursäktsmötet ber den 
namnlöse om ursäkt. Men 
han tappar fasaden när 
den präktige chefen säger 
att de nu kan lägga histori-

en bakom sig och ha en väl-
behövlig sommarsemester 
och hör sig själv säga: Vet 
ni vad det är för fel på Sve-
rige?

”Nu ska jeg sige er hvad 
det er galt med Sverige, 
fortsätter jeg, og så væl-
ter der en helt masse ud af 
mig, der ikke hører någon 
steder  hjemme, og som jag 
ikke har lyst till att sige. 
Jeg siger, at menneskene 
i Sverige landet snart er så 
sarte og skrøblige og les-
biske og handicappade og 
kønslöse og kedelige och 
livsnyderfjendske, att det 
ikke er till at holde ut.”

– Det här är en roman. 
Jag säger inte att jag vet att 
det är så här, det är en sa-
tir som nog träffar en nerv 

om det svenska och dans-
ka. Men jag tar mig frihe-
ten att bre på, säger Robert 
Zola Christensen.

Romanen har blivit en stor 
snackis på andra sidan Sun-
det och Robert Zola Chris-
tensen har suttit i många 
tv-soffor och radiodebatter 
för att diskutera skillna-
derna mellan svenskt och 
danskt.

– I Danmark har boken 
blivit väldigt politisk. Men 
alla vill också prata om 
skillnaderna mellan de två 
länderna.

Robert Zola Christensen 
har flyttat mellan Sverige 
och Danmark flera gånger. 
Nu bor han på Klostergår-
den i Lund och kan se de 

två bropylonerna från fa-
miljens balkong.

– Jag gör ibland som 
Ernst-Hugo Järegård i Ri-
ket. Jag ropar på Danmark.

Men han säger också att 
han älskar att bo i Sverige 
trots att han här är ungefär 
80 procent av sig själv.

– Jag skruvar ner mig här 
och tänker ibland att jag 
inte behöver vara så dansk.

Vad är det då att vara 
dansk?

Han beskriver det bland 
annat genom två ord som 
spridit sig över världen. 
Danska hygge och svenska 
lagom.

– Hygge är ofta lite för 
mycket, en kaka, en snaps 
för mycket. Medan svenska 
lagom mer handlar om att 
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Danska hygge och svenska lagom är ord som författaren och språkforskaren Robert Zola 
Christensen använder för att beskriva skillnader mellan broderfolken. 

Ballonger har flera gånger stoppat trafiken i Citytunneln i Malmö. 

det är tillräckligt. Hygge är 
mer tillåtande och lagom 
håller en på plats.

Hänsyn och konsensus är 
två andra ord som han för-
knippar med Sverige.

– Och tolerans, men det 
snackas mer om den än vad 
det visas tolerans. Det låter 
bra, men det räcker inte. 
Det kostar inget att vara 
tolerant.

Han tycker inte att han bli-
vit särskilt svensk under 
åren i grannlandet. Men 
senast han bodde i Dan-
mark så tänkte han flera 
gånger: Måste de vara så 
otrevliga?

– I dag när jag var och 
badade i Bjärred såg jag 
en svensk man som fråga-

de en dansk om han var på 
väg upp eller ner i vattnet. 
Dansken sa: ”Jeg ska i för 
helvede.”

De danska svordomarna 
är ofta inte så grova som de 
låter.

Robert Zola Christen-
sen berättar om när han 
och en lärare diskuterar  
sonens språk. Läraren tyck-
er att pojken svär mycket.

– Då vänder jag mig till 
honom och säger: ”Men för 
fan man”. Och så kommer 
jag på mig själv och säger 
Å shit!

– Läraren kan inte låta 
bli att le.

Hold da kæft (i betydel-
sen vad säger du? oj då!) är 
ett danskt uttryck som han 
använder ofta. Kolla läget 

är ett svenskt uttryck som 
han tagit till sig.

– Det är bra, man under-
söker inte, man bara tar en 
titt.

Romanen heter ”Balloner 
forbudt” (Ballongförbud) 
efter skyltarna på bland an-
nat Malmö C.

– Det var den skylten som 
satte igång tankarna på ro-
manen. Vem vill förbjuda 
ballonger? Ballonger är ju 
fest och glädje.

Den namnlöse språkfors-
karen i romanen forskar 
bland annat på budskapen 
i skyltar runt om i världen.

Svenska ”Varning för 
hunden” och danska ”Hun-
den bider” är talande exem-
pel på hur de två språken 

uttrycker sig olika om sam-
ma sak.

– Det finns klara skillna-
der mellan de två länderna 
och de måste vi vara med-
vetna om. Det är irriteran-
de när man försöker sudda 
ut dem.

■ Ballongförbudet i Citytun-
neln i Malmö beror att snören 
till tappade ballonger ett par 
gånger trasslat in sig i kon-
taktledningarna. Följden har 
blivit kortslutningar och stopp 
i trafiken eftersom ballongerna 
inte kan segla över kontaktled-
ningarna.

TEXT: LOTTA 
SATZ
lotta.satz 
@sydsvenskan.se
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”Det här är  
en roman. Jag 
säger inte att 
jag vet att det 
är så här, det 
är en satir som 
nog träffar en 
nerv om det 
svenska och 
danska. Men 
jag tar mig 
friheten att 
bre på.”
Robert Zola Christensen.

”Det finns klara 
skillnader  
mellan de två 
länderna och 
de måste vi vara 
medvetna om. 
Det är irriteran-
de när man för-
söker sudda ut 
dem.”
Robert Zola Christensen.
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■ Jazzfestival, runt  
torn, en hel del konst 
och vattenlek ingår  
i veckans tips inför ett 
Köpenhamnsbesök.

1 Det är fortfarande ett 
par dagar kvar på den 
veckolånga Copenha-

gen Jazz Festival som äger 
rum på flera scener runt om 
i Köpenhamn. Bara i dag 
torsdag finns det drygt 150 
olika evenemang, från mor-
gon till midnatt. Mycket är 
gratis under festivalen som 
avslutas på söndag. Torsdag 
och fredag är sista dagarna 
för barnprogrammet Jazz 
for kids i Lindevangspar-
ken i Fredriksberg.

Brasilianska Eliane Elias 
har skapat sin egen stil nå-
gonstans mellan jazz, bossa- 
nova och samba. Hon upp-
träder både fredag och lör-
dag i foajén till Skådepelar-
nas hus vid Ofelia plads.

Roberto Fonseca från 
Kuba spelar på Islands 
Brygge på lördag klockan 
20.00.

2 Rundetårn firar 350 
år och manifesterar 
det i en ny utställ-

ning som öppnar på lördag, 
och pågår till den 20 augus-
ti. Utställningen innehål-
ler både kända och okända 
historier om ett av Köpen-
hamns mest bekanta bygg-
nadsverk, beläget på Køb-
magergade. 

Entrén kostar 25 danska 
kronor för vuxna och 5 kro-
nor för barn.

3 ”En snudd på out-
härdligt vacker ut-
ställning”, skrev HD:s 

och Sydsvenskans recen-
sent Caroline Söderholm 
om Anselm Keifers utställ-
ning på Copenhagen Con-
temporary. 

Anselm Keifer har låtit 
fyra stridsplan landa i Kö-
penhamn bland målade 
ökenlandskap och torkade 
frökapslar av vallmo som 
med långa stjälkar letar sig 
ur cockpit. 

Utställningen på Papir-
øen pågår till den 6 augus-
ti – så passa på innan det 
är för sent.

NÅGOT FÖR ALLA

tips för ett 
besök i Byen

Brasilianska Eliane Elias 
sjunger fredag och lördag.

4 Ett besök i Fælled-
parken, med bland 
annat en vattenlek-

plats och en trafiklekplats, 
är ett välkommet avbrott 
för barnfamiljer på besök 
i Köpenhamn. Trafiklek-
platsen är som på riktigt, 
men i barnstorlek. Den 
saknar varken hajtänder  
eller ljussignaler. Här lär 
sig barn cykla och följa tra-
fikregler på ett lekfullt sätt. 
På vardagar finns cyklar 
och hjälmar att låna.

5 Konsthallen  Cis-
ternerne bjuder 
på en underjordisk 

vandring i ljus och mör-
ker. Det är den japanske 
konstnären och arkitekten  
Hiroshi Sambuichi som 
skapat en underjordisk 
värld i de gamla vatten- 
reservoarerna. Cisternerne 
ligger i Söndermarken mitt 
emot Zoo.

Hiroshi Sambuichi är 
mycket intresserad av för-
ändringar i naturen, där-
för följer öppningstider-
na för denna utställning  
solens rörelse över himlen. 
Det betyder att utställning-
en är öppen ända till klock-
an 20.00 i juni och juli. I de-
cember och januari stänger 
den redan klockan 14.00.

Konsthallen Cisternerne 
öppnar klockan 11 och är 
stängd på måndagar.

 
LOTTA SATZ

lotta.satz@sydsvenskan.se

The Water, en utställning 
skapad av den japanska arki-
tekten Hiroshi Sambuichi. 
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Gör en bilutflykt till Danmark med mysiga Helsingör, kontinentala Köpenhamn och hela 
Nordsjälland. Du får rabatt på flera attraktioner som Kronborg slott, Louisiana, Bakken m fl. 

Shoppa ombord upp till 50% billigare än i land.
Skaffa enkelt AutoBizz Smart avtal med oss och res till Öresunds lägsta pris.

AutoBizz Smart - scandlines.se/danmark
 *Gäller personbil max 6m (398:- t/r) med AutoBizz Smart vid återresa samma dag.

ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR

NÄR ÄR DANMARK SOM BÄST? - HVERGANG   ÖRESUNDSLÄGSTA PRIS
FR.199:-MED AUTOBIZZ SMART 

*


