
14 det gode liv

De kjenner ikke hverandre fra før, 

selv om det viser seg at begge 

er bosatt i Waterloo, en liten by 

like utenfor Belgias hovedstad. 

De møtes til lunsj på en restaurant på 

rådhusplassen og storstuen Grand Place i 

Brussel.

Ole: Vi flyttet første gang til Belgia i 1997 

og bodde her i tre år. Så bodde vi to år i 

Singapore før vi kom tilbake til Brussel i 

januar 2002. Jeg jobber for ExxonMobil i 

Brussel. Vi trodde jo hver gang vi flyttet at 

neste gang skulle vi flytte hjem til Norge. 

Etter perioden i Singapore fikk min kone og 

jeg et annet syn på skole og sendte alle de tre 

bana våre på St. Johns International School i 

Waterloo.

Idun: Datteren min går på den skandinaviske 

skolen i Brussel.

Ole: Gjør hun det?

Idun: Erfaringene mine så langt er at jeg 

synes de snakker fryktelig dårlig engelsk her. 

Men det gjør ikke så mye, for jeg mener vi 

bør prøve å lære litt av det lokale språket. 

Her i Brussel, som er en del av Flandern, 

snakker de fransk og dessuten flamsk. 

Flamsk er veldig enkelt å lese.

Ole: Ja, de blander inn mye tysk i flamsk.

Idun: Vi flyttet hit til Brussel i august og det 

har ikke vært noen stor prøvelse. Det var 

veldig fint vær da vi kom og dessuten har vi 

vært heldig med huset vi fikk tak i. Vi har 

nok hatt flaks der.

Ole: Dere har nok vært ekstra heldig for det 

er kjent at belgierne ikke er spesielt flink til å 

ta vare på husene sine.

Idun: Vi er også fornøyd med skolen, og 

mannen min har det fint på jobb. Vi har blitt 

veldig godt mottatt i Waterloo.

Selv om både Ole og Idun trives godt i 

Belgia, har de fortsatt tette forbindelser til 

hjemlandet.

Ole: Jeg føler at selv om min familie og jeg 

har bodd her lenge, er vi ikke blitt belgiske. 

Vi bor også i Waterloo, som er en by med 

svært mange nasjonaliteter. Da merker vi 

ikke så mye til at vi faktisk bor i Belgia. Vi 

har mange internasjonale venner, men bare 

en håndfull belgiske. Dessuten har vi mange 

norske venner her. I løpet av de 15 årene 

vi har vært her har vi vært gjennom flere 

vennerotasjoner. Nå merker vi at vi begynner 

å bli litt slitne av å opprette nye kontakter 

hele tiden, og har funnet noen internasjonale 

venner som bor i Brussel fast. Dette er en 

problemstilling som jeg opplever at folk 

hjemme ikke helt forstår. Til gjengjeld er de 

norske som bor her flink til å ta imot nye 

som kommer. Jeg tror det er et par tusen 

nordmenn her nå. Cirka 30 prosent av disse 

bor i Waterloo, resten er enslige og par som 

bor i byen.

Idun: Min opplevelse som ny i miljøet er at 

det er åpent og inkluderende i Brussel. Det 

finnes et norsk damenettverk med mange 

medlemmer. Så hvis du vil kan du bare 

omgås nordmenn. Vi fikk en fadderfamilie 

da vi kom. Det er slik at hører du noen 

som snakker norsk rundt deg som du ikke 
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EN SAMTALE OM 

DET GODE LIVs journalist 

Caroline M. Svendsen og 

fotograf Anette Andresen tok 

turen til Brussel for å finne ut 

hvordan en hverdag i utlandet 

fortoner seg. Praten gikk om 

lengsler og savn, og at det kan 

være vanskelig å ha et 

avstands forhold til venner og 

familie i Norge. Men også om 

gledene, spenningen og 

fordelene ved å bo i et annet 

land.

DENNE GANGEN
Ole Westerby (49) har jobbet for 

oljeselskapet ExxonMobil de siste 

21 årene. Han er gift og har tre 

døtre. Alle døtrene går, eller har gått 

på St. Johns International School. 

Kona jobber ved EFTA-sekretariatet 

og familien eier et hus i Waterloo. 

Familien har valgt å beholde huset 

sitt i Oslo til en eventuell retur til 

Norge.

Idun Stokka (56) er senior-

rådgiver ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Hun har tatt permisjon fra 

jobben for å følge med sin mann 

som jobber ved ambassaden i 

Brussel. De har tre barn, men kun 

den yngste datteren er med til 

Brussel. Parets to sønner bor 

hjemme i Norge. Familien leier et 

hus i Waterloo. Mens familien 

oppholder seg i Brussel de neste tre 

årene er huset i Norge utleid.
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«Vi trodde jo hver gang vi 
flyttet at neste gang skulle vi 

flytte hjem til Norge.»
OLE WESTERBY
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kjenner, hilser du automatisk. Jeg føler at 

jeg er blitt mer åpen.

Ole: Egentlig er det litt rart at vi blir mer 

åpne når vi kommer hit ned.

Idun: Når det gjelder meg selv og 

grunnen til at jeg flyttet var det fordi 

mannen min fikk jobb ved ambassaden. 

Jeg så på dette oppholdet som en sjanse 

til å gjøre ting jeg har hatt lyst til. Planen 

min er å jobbe mye med fransk. Jeg går 

på språkkurs to ganger i uken og leser 

den franske gratisavisen Metro daglig. Jeg 

ser på dette som en morsom sjanse til å 

lære nye ting.

Ole: Familien min har flyttet med jobben 

min. Min erfaring er at du bruker et år 

på å bli varm i trøya på et nytt sted. Det 

neste året nyter du. Mange bor i utlandet 

i treårsperioder, og akkurat når du 

begynner å bli vant til livet på stedet du 

er, så skal du plutselig hjem.

Livet i utlandet er ulikt livet hjemme, 

mener de to.

Idun: Jeg føler at jeg har et annerledes 

dagligliv her siden jeg ikke er på jobb. Jeg 

har jo ikke kolleger lenger som jeg hadde 

da jeg arbeidet på Høgskolen i Oslo 

og Akershus. Så for tiden har jeg ikke 

et profesjonelt liv. Jeg tror mannen og 

datteren min blir godt vant, for nå ordner 

jeg mye for dem. Det er bare fint å kunne 

ha mer tid når de kommer hjem fra skole 

og jobb.

Ole: Vi har bodd her med tre jenter, den 

eldste datteren min er 20 år nå, og den 

yngste på 15 er født i Belgia og har aldri 

bodd i Norge. Når jeg ser tilbake var det 

suverent for familien at kona kunne være 

hjemme da barna var små. De siste årene 

har hun hatt full jobb ved EFTA her i 

Brussel. For barnas del er skolen veldig 

annerledes enn hjemme i Norge, og de 

opplever mye press i skolehverdagen. 

Samtidig snakker de flytende fransk, 

engelsk og tysk i tillegg til norsk. Det er 

litt av en språkdimensjon.

Idun: Ja, min datter jobber mye med 

fransk og engelsk.

Er det noe dere savner fra Norge? lurer 

journalisten på. Det er både små og store 

ting Ole og Idun lengter etter, viser det 

seg.

Idun: Jeg savner kålrabi.

Ole: Du får tak i det innimellom, og det 

går an å importere fra utlandet.

Idun: Ellers bugner det over av 

grønnsaker her, men altså ikke kålrabi.

Ole: En venn av meg er mye 

hjemme i Norge. Han kalte seg selv 

kålrabiekspressen, for han tok med 

kålrabi til dem av oss som for eksempel 

trenger det til pinnekjøttet til jul.

Idun: Men jeg finner alt mulig annet.

Ole: Vi har hus langt oppe i skogen i Oslo 

og savner den norske naturen. Etter hvert 

har jeg funnet fine steder å gå tur her òg.

Idun: Jeg savner sjøen. Jeg kommer 

opprinnelig fra Jæren, og du er jo aldri 

langt fra sjøen i Oslo heller. I sommer 

kjørte vi til Nederland for å bade.

Ole: Jeg er nok mer et fjellmenneske, noe 

som det ikke er så mye av her.

Idun: Jeg har lagt merke til at det er 

mange grønne lunger her, mer enn det er 

i Oslo.

Ole: Jeg savner også venner og familie 

hjemme i Norge.

Idun: Mine to eldste gutter er ikke med 

hit til Brussel. De studerer i Bergen og 

Trondheim, og det føles langt borte.

Ole: Jeg har vært igjennom å miste 

faren min mens vi har bodd ute og det 

var spesielt å være her da. Nå er ikke 

svigerforeldrene mine så friske lenger 

heller, og det er litt sårt ikke å kunne 

hjelpe dem i hverdagen. Det er noe jeg 

kjenner litt på, men vi har i hvert fall 

beholdt huset i Oslo.

Idun: Vi har leid ut huset vårt til noen 

veldig hyggelige mennesker. Men da kan 

vi ikke reise så mye hjem.

Ole: Vi hadde ikke femten års perspektiv 

på å bo ute, men da vi kom tilbake hit til 

Brussel fra Singapore, valgte vi likevel å 

kjøpe hus her. En annen ting er at den 

høye dokumentavgiften i Belgia gjør det 

for kostbart å flytte ofte.

Idun: En ting jeg har merket meg er at 

det er billig å kjøre bil og det er gratis 

parkering.

Ole: Ja, vi har råd til å ha ordentlig bil. 

Det har vi unnet oss.

Det er mye som er bra i Brussel, men 

samtidig er de to også i Norge når 

anledningen byr seg, og ingen av dem vil 

påstå at de føler seg som belgiere.

Ole: Jeg tror vi var hjemme åtte ganger i 

2012. Det pleier å være slik at i hvert fall 

en av oss i familien er hjemme mellom 

6-8 ganger per år. Jeg føler ikke at vi har 

blitt belgiere. 

Idun har selv akkurat kommet tilbake fra 

en helgetur til Norge: 

Idun: Jeg synes de belgierne jeg har møtt 

så langt er veldig hyggelig og høflige. 

Egentlig er ikke vi nordmenn så veldig 

høflige.

Ole: Egentlig føler jeg meg mer 

velkommen i Waterloo nå, enn jeg gjorde 

i starten. Ting har endret seg mye de siste 

«Jeg ser på dette 
som en morsom 

sjanse til å lære nye 
ting.»

IDUN STOKKA
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15 årene, synes jeg. Blant annet snakker 

folk mer engelsk nå.

Idun: Ja, jeg må nesten insistere på å 

snakke fransk. Folk prøver seg gjerne på 

engelsk selv om den ofte er dårligere enn 

min fransk. Og så er det språkdelingen 

mellom nederlandsk og fransk. Det er 

kanskje det som er mest rart med dette 

landet.

Ole: Ja, på jobben min går det i flamsk, 

utenom engelsk, da.

Idun: Jeg snakker faktisk flamsk, for vi 

bodde i Den Haag i Nederland før.

Ole: Det nærmeste jeg kommer til 

å snakke flamsk var da jeg skulle ta 

motorsykkellappen og oppgaveboken var 

på flamsk. Siden jeg kunne norsk og tysk, 

og slo opp det jeg ikke kunne, gikk det 

fint å lese, og jeg sto.

Er det vanskelig å følge med på 

lokale medier og samfunnslivet, lurer 

journalisten på.

Ole: Jeg følger med på lokale medier, 

men kan ikke si jeg følger så nøye med 

på belgisk politikk. Da er det lettere med 

lokalpolitikken, og vi har stemmerett ved 

de lokale valgene siden vi har bodd her 

så lenge. 

Idun: Jeg leser den franske avisen Le 

Soir i tillegg til gratisavisen Metro. Og 

så prøver jeg å få med meg de franske 

nyhetene på TV. Jeg synes i likhet med 

Ole at lokalpolitikken er veldig viktig og 

at det er spennende med det som skjer i 

Flandern i forhold til en mulig løsrivelse 

fra Belgia.

Ole: Egentlig tror jeg det er lettere 

å få et nærmere forhold til lokale 

myndighetspersoner her enn det er 

hjemme i Norge.

Idun: Ja, det tror jeg òg. Jeg opplever at 

alt i alt har jeg det veldig bra i Belgia.

Ole: Jeg reiser så mye og jobber globalt 

så det viktigste for meg er at familien har 

det bra. Samtidig har vi jo et godt liv her 

og vi går for eksempel ofte ut og spiser. 

Det er en del av kulturen.

Idun: Ja, og Brussel er jo en så fin by. Jeg 

har jo bare så vidt begynt å oppdage den.

Ole: Det er ting jeg fortsatt har lyst til 

å utforske mer av selv etter 15 år. For 

eksempel har jeg bare kommet meg i 

operaen en gang.

Idun: Etter planen skal vi hjem om tre år. 

Jeg vet det vil bli en overgang å komme 

hjem, men etter en stund glemmer du 

nesten at du har vært utenlands. Jeg føler 

at det går veldig raskt å ramle tilbake 

i dagliglivet. Men fortsatt er jeg litt 

nyforelsket i Brussel.

Ole: For oss er det viktigste nå å få vår 

yngste datter gjennom skolen. Siden får 

vi bestemme hvor vi vil være. Det blir 

nok et spørsmål om vi blir værende her i 

Belgia etter hun er ferdig. Norge står på 

toppen av listen når det gjelder hvor vi vil 

flytte. Kanskje det er på tide å sjekke ut 

hvordan det er i hjemlandet? �

«Det er lettere å få 
et forhold til lokale  

myndighetspersoner her 
enn hjemme i Norge.»

OLE WESTERBY
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