
sofus nielsen erasmus+ dagbog 
søndag d.24 marts 
  
da vi ankom til neustadt station gik vi ud for at praje en taxa men da vi gik ud var der ingen 
mennesker der var totalt dødt så vi gik hen til huset og der var kun små 2 kilometer. 
 siden vi ankom en søndag og alle dagligvare foretninger var lukket besluttedet vi os at tage 
på restaurant. vi fandt en lille italiensk restaurant som laver fantastisk god mad. selve 
restauranten og servicen på restauranten var faktisk så god at vi nærmest blev stamkunder 
vi spiste der ca 7-8 gange mens vi var i tyskland. efter restauranten tog vi hjem og siden jeg 
havde en playstation med spillede vi en del fifa. 
 
mandag d.25 marts 
  
vi stod tidligt op lige omkring kl 6.00 for at tage på arbejde da vi ikke ville komme for sent og 
specielt ikke den første dag. vi kørte ca kl 6.40 og mødte ca kl 7.10 vi gik ind til skranken og 
blev henvist til HR.  Kai Møller vi fik vist hvor vi skulle stille vores ting og hvor man spiser 
frokost. da ii gik ud på værkstedet stod alle mekanikere nærmest på rad og række og tage 
godt imod os. vi blev derefter henvist til hver vores svend og fik at vide at Oliver skulle 
arbejde på lastbiler og jeg på personbiler. vi skulle efter 1.5 uge bytte så vi fik prøvet lidt af 
hvert. christian (min svend) gik ud for at hente dagens første bil og med det samme blev jeg 
tildelt opgaver af ham til at starte med var det mindre opgaver såsom at skrue nogle 
bolte/skruer ud og hurtigt eftersom vi snakkede meget sammen omkring tysk og dansk kultur 
fik jeg tildelt lidt større opgaver som olieskift  samt diverse filtre. da vi fik fri fra arbejde tog vi 
ned og handlede og købte ind. vi kom hjem og jeg begyndte på madlavning efter maden blev 
der spillet lidt fifa og så smuttede vi til køjs. 
 
de fleste hverdage var meget ens  man står op, tager på arbejde, handler, laver mad, spiser 
går i seng. så jeg er ked af hvis det hele lyder meget ens 
 
tirsdag d.26 marts 
vi stod op som vi plejer og tog på arbejde. chrstian (min svend) henter første bil det er en 
mercedes benz som havde problemer med luftaffjedringen  jeg fik fortalt at når bilen er 
slukket natten over mister den luft og bagenden ligner at den er blevet sænket extremt 
meget vi sætter bilen på lift og for noget luft ind i systemet. vi sprøjtede en form for væske på 
slangerne som skummer når der er et hul, det samme man bruger til at se om et bildæk er 
punkteret. vi finder hurtigt ud af at der er et hul hvor 3 slanger er forbundet vi bestiller 
delende og kort efter montere vi den nye del vi finder igen hurtigt ud af at det slet ikke hjalp 
og affjedringen stadig var utæt. vi begynder derfor at tage selve støddæmperne af og læge 
dem i et karbad mens vi puster 5 bar ind i dem og som vist på videoen kan man se at selve 
støddæmperne var rigtig utætte og eftersom man ikke bare kan bestille nye dele måtte ham 
der står for bestilling af reservedele ringe til ejeren af bilen og høre om vi skulle lave det. 
efter 1 time for vi grønt lys og delene bliver bestil. men pga at dem der kommer med 
reservedele havde kørt deres sidste tur måtte vi vente til næste dag med at færdiggøre bilen. 



 
 
 
der blev så hevet en ny bil ind hvor der kun skulle skiftes bremser og dæk fra vinter til  
sommer. igen efter vi fik fri kørte vi ned og handlede ind til spaghetti carbonara igen skulle 
jeg stå for maden og min kollega og jeg konstaterer hurtigt at det her er squ ikke carbonara 
(første gang jeg lavede det) men det smagte meget godt og siden der var rester tilbage 
stiller vi maden i køleskabet og varmede det igen næste aften. igen spillede vi lidt fifa inden 
vi gik i seng 
 
onsdag d.27 marts 
igen stod vi op omkring kl 6 og jeg kunne godt mærke at det var psykisk hård arbejde fordi 
man kommer et nyt sted hen i et land hvor man ikke taler deres sprog samt bruger man så 
mange kræfter på stadig at finde hierarkiet såsom hvem skal man kalde HR. (efternavn) og 
hvem kalder man deres fornemt samt hvem kalder man kælenavne derudover bruger man 
også så mange kræfter på at tale et blandet sprog på dansk tysk og engelsk. 
 
men vi kørte på arbejde og vi skiftede støddæmperne som nu var kommet de næste par 
dage var meget simple den standart rutine med biler der skulle have skiftet bremser,dæk,olie 
og andre småting. 
 
fredag d.29 marts 
 



igen standart morgen rutine vi stod op og gik på arbejde. idag var lige så simpel som alle de 
andre. ud over arbejdet spurgte jeg rigtig rigtig meget om hvad diverse værktøj og dele på 
bilerne hedder på tysk siden jeg ikke taler tysk. jeg begyndte at kunne svare på minimale 
spørgsmål og forstå mindre sætninger på tysk. psykisk tager turen stadig ret hård på mig 
siden det er første gang jeg rejser i længere tid uden en forældre. så jeg havde fået lidt mere 
hjemve men det var ikke så slemt og arbejde gik som det skulle jeg snakkede men Christian 
(min svend) angående barre omkring i byen siden min kollega og jeg havde snakket om at 
tage ud og drikke nogle øl og måske møde nye mennesker. vi blev fortalt at der er den her 
hyggelige bar nede i byen hvor det er meget stille og roligt. efter vi fik fri tog vi ud og spiste 
på den lille italienske restaurant igen. oliver bestilte en pizza med skinke og jeg en pasta 
carbonara. efter aftensmad tog vi hjem og gjorde os klar til byen vi tog begge tog lidt pænt 
tøj på siden det gør man i danmark. omkring 21 tiden hoppede vi op på cyklerne og cyklende 
ned til den bar her vi går op og bestiller nogle øl og sætter os snakker griner osv. efter 1 
times tid falder vi i snak med nogle unge gutter og brugte resten af natten sammen med dem 
omkring en 3 tiden tog vi hjem og gik i seng 
 
søndag d.31 marts  
dagen bestod mest af afslapning og fifa men om aften skulle brøndby if spille som er et 
fodboldhold jeg holder meget med så vi havde købt ind til pølser og sad og så kampen 
sammen 
 
onsdag d. 3 april vi skulle bytte svend og opgaver min kollega skulle arbejde  med 
personbiler og jeg med lastbiler. dagens første opgave skal vi skifte nogle simmeringe på 
venstre bagaksel kai (min nye svend)  viste mig hvordan man gjorde og hjalp med at holde 
ting for ham osv. efter den var skiftet skulle vi skift simmeringe ved differentialet  
 
da vi kom hjem skrev jeg til min mor siden jeg savnede hende lidt vi aftale at søndag den 7 
april ville hende om min stedfar komme herned og besøge os siden min mor havde 
fødselsdag. resten af ugen vare meget stille og rolig vi havde ikke det store at lave så 
dagene gik med at rydde op og gøre rent. 
 
søndag d.7 april kom min mor og stedfar ved middagstid vi tog alle 4 ud og spiste brunch og 
hyggede os under middagen ringen min instruktør og ville høre om det var ok han kom og 
besøgte os samme dag i stedet for mandag som vi havde aftalt inden afrejsen. vi sagde self 
ja og mødtes med dem senere på dagen og gik igen på den lille italienske restaurant 
 
mandag d.8 april  
samme morgen rutine vi mødte på arbejde og begyndte at arbejde med kai (min nye svend) 
en mekaniker der robin og en anden der hed malthe på et slags tog de kaldte for en tschu 
tschu bahn som er et lille tog der kører inde i byerne som en slags sightseeing tog. det tog 
resten af ugen at lave det her tog hvor der skulle skiftes bremser.  nogle motor arbejde samt 
skulle den rengøres. 
 
tirsdag d.9 april snakkede jeg med robin om at vi skulle køre til en grænse butik grundet de 
selveikke selv kan handle i grænsebutikker grundet der skal være pant på drikkevare 
 



onsdag d.10 april efter arbejde kørte jeg med de 3 fyre her ned til fleggård vi fik handlet og vi 
havde en fest i bilen vi drak nogle øl sammen og en af robins venner kørte bilen så vi kunne 
hygge os omme bag i bilen. omkring kl 2 blev jeg kørt hjem og jeg gik i seng  
 
torsdag d.11 april  efter arbejdet tog vi hjem lavede frysepizzaer og begyndte at gøre 
lejligheden ren og pakke vores ting 
 
fredag den 12 april affrejse 
vi stod op gjorde resten rent der skulle dog kun støvsuges og bæres skrald ned. vi ringede 
efter en taxa og blev kørt på arbejde vi færdiggjorde det tog på et hængende hård da vi 
havde fri kl 15.15 og vi blev færdig kl 14.50  vi sage farvel til alle de andsatte og vi fik en 
snak med den øverste chef Hr. bhonsack om hvordan det var gået vi tog en taxa til stationen 
og vidre til lübek da vi ankom til lübeck gik vi på mcdonals og spiste noget aftensmad. da vi 
kom til nykøbing flaster st blev vi hentet af min mor og blev kørt hjem 
 
 
 
selve turen har været helt fantastisk, udfordrende, nervepirrende, spændende, og 
mindeværdig. vi har mødt nogle fantastiske mænnekser, været på en super fed arbejdsplads 
og udforende sprogligt og fagligt personligt har jeg taget den her tur til mig og lært meget 
omkring livet. jeg ville klart andbefalde erasmus+ til alle jeg kender siden det har været den 
bedste rejse nogle sinde. 
 
 
 
 
 
  


