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Hej Mit navn er Adam, jeg er 16 år gammel og er på udveksling 
i Tyskland. Jeg bor i Düsseldorf som er omtrent samme stør-
relse som København både størrelses- og indbyggermæssigt. 
Düsseldorf ligger op ad floden Rhinen i det vestlige Tyskland og 
er hovedstaden i delstaten Nordrhein-Westfalen. Jeg har 
været på udveksling i godt 5 måneder nu og mit tyske niveau 
er blevet meget bedre. Jeg forstår i bund og grund flydende, 
men jeg kan stadig forbedre tale.  
 

Hverdag 

Jeg ville sige min hverdag her i Düsseldorf minder meget om 
min hverdag i København. Jeg har virkelig mange planer og 
events jeg skal til hver uge. Jeg hænger faktisk primært ud med 
tyske elever frem for udvekslingsstuderende, fordi jeg synes 
jeg klikker bedre med dem. Det var en smule svært at komme 
ind i en vennegruppe fordi jeg ville sige tyskere er rimeligt 
lukkede indtil du lærer dem bedre at kende.  
De første uger da jeg lige var ankommet, var det lidt svært at 
kommunikere, da der også var mange hvor deres engelsk 
niveau ikke er i top, dog synes jeg når man først har lært dem 
at kende, er de nogle af de fedeste mennesker at hænge ud med!  
 

I min familie er vi 6 mennesker. Min værtsmor 
Silke, værtsfar Rüdiger, to brødre ved navn 
Florin (16) og Linus (22) og så en søsteren Elin 
(19). Jeg holder utroligt meget af min familie, 
og jeg synes de er nogle af de mest rolige og 
omsorgsfulde mennesker jeg har mødt. 
Rüdiger arbejder som praktiserende læge, så 
han arbejder det meste af dagen. Silke er for 
det meste hjemme eller arbejder hjemmefra. 
Den ældste søn Linus læser til tømrer og 
bruger det som et deltidsarbejde, det afslutter 
han her til sommer hvor han efter har tænkt 
sig at læse medicin.  
 
 
Jeg går også til amerikansk fodbold, hvilket lidt 
er valgt fordi man ikke rigtigt kan spille 
basketball i mit område, men amerikansk fodbold er faktisk sjovt nok og jeg har også mødt en 
masse flinke mennesker der. 
 

 

Jeg står tæt på juletræet, nr. 2 fra venstre 



 

 
Rejsebrev fra Adam Blak Stanley 
Tyskland 2022-23  Side 2 
 

 
Skole 

For mig er skolen ok. Da jeg ankom, startede det lidt trægt. Som sagt synes jeg tyske elever ikke er 
de mest åbne personer, faktisk det helt det modsatte. 
 

Jeg synes dog skolen er lidt ufleksibel, da jeg gerne ville skifte mine fag fordi jeg ikke rigtig har så 
mange timer med mine gode venner og det ikke rigtig giver mening for mig at have spansk 4-5 
timer om ugen på tysk når jeg aldrig har haft spansk? Jeg prøvede at skifte men, fik at vide at det 
simpelthen var umuligt. Set bort fra det er skolen fed. Det er her jeg har mødt størstedelen af 
mine venner, og det er også fedt at se at der er en god forbindelse med andre elever fra andre 
skoler også, det resultere i at jeg vitterligt møder nye mennesker hver uge hvilket er vildt fedt! 
 

 

Oplevelser 
Jeg har været virkelig heldig med ferier da min skole arrangerede 
en skiferie på 9 dage tilbage i januar. Det var en af de bedste ferier 
jeg har været på! Jeg kom på værelse med 5 af mine bedste 
venner Linus, Fatih, Gabor og Leo. 
Skiferien gjorde også at jeg mødte en masse andre elever udenfor 
skole som jeg nok ikke ville have talt med så meget, fordi jeg ikke 
har timer med dem i skolen.  
Min værtsfamilie har både hus i Irland og Holland hvilket også er 
fedt når man har de små ferier.  
 

Hilsen Adam 


