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Han arbejder for danskheden
i EU’s sydligste land
44-årige Ricco Mortensen er ikke kun ﬂyttet
til Malta for det milde
klima. Han er ligeledes
glad for æstetik og
spændende kulturhistorie.

VALLETTA

HENRIK MALMGREEN

BLÅ BOG

ﬁnans@ﬁnans.dk

Selv om Malta ligger blot 90
km syd for Sicilien, er det formentlig ikke den destination,
der først popper op i en danskers bevidsthed, hvis han eller hun overvejer at skabe sig
en tilværelse i udlandet. Det
vil 44-årige Ricco Mortensen
gerne lave om på. Han har
nemlig slået sig fast ned i
EU’s sydligste land og hjælper gerne andre med at tage
skridtet.
»Her på Malta har jeg efter
lang tids søgen endelig fundet den rette kombination af
en spændende kultur, et rart
klima og ikke mindst gode
muligheder, hvis man for eksempel ønsker at arbejde hernede fra som selvstændig,«
fortæller Ricco Mortensen,
der tidligere har boet i Spanien og på Cypern.
Ingen af stederne passede
imidlertid til hverken hans
temperament eller mentalitet. På et tidspunkt overvejede han også den tropiske ø
Saint Martin i Caribien, men
trak følehornene til sig igen,
da han hørte om den megen
kriminalitet på øen – og det
forhold at man er nødt til at
bo i et bevogtet resort, hvis
man skal føle sig blot nogenlunde tryg.
»Jeg har ligeledes overvejet
Asien, men endte altså med
at vælge Malta, blandt andet
fordi der er tale om et land,
hvor man ﬁnt kan klare sig på
engelsk og ligeledes har sine
EU-rettigheder med sig,« forklarer Ricco Mortensen og
fortsætter:
»Det er vigtigt for mig, når
jeg skal hjælpe andre med at
slå sig ned her, hvad enten
der er tale om privatpersoner
eller et ﬁrma.«

Hjælper nu andre danskere
Selv kalder han sig for lidt af
en digital nomade – og han
har i virkeligheden opfattet
sig selv sådan, helt tilbage fra
før begrebet egentlig opstod.
Faktisk har Ricco Mortensen
25 års erfaring i at rådgive
iværksættere og andre, der
har lyst til at slå sig ned i udlandet og drive deres forretning derfra.
»I en del år har jeg undervist i online markedsføring
og gør det stadig her fra Mal-

M Navn: Ricco Mortensen.
M Alder/by: 44 år og fra

Helsingør.
M Uddannelse:
Informatikassistent.
M Job/virksomhed:
Selvstændig konsulent.
Artiklen er udarbejdet i samarbejde med en række af landets
store eksportvirksomheder og
Dabgo, Danmarks største netværk for udlandsdanskere.

Efter års søgen og mø
der med andre lande har
Ricco Mortensen endelig
nemlig Malta, hvor han
fundet et sted, hvor han
har bosat sig i hovedstad
føler sig hjemme –
en, Valletta. Herfra hjæ
EU’s sydligste land. Fot
lper han andre danske
o: Privat
re med at ﬁnde vej til

ta, men har nu også for alvor
formaliseret min indsats, når
det gælder om at hjælpe andre over de barrierer, man
kan risikere at falde over, når
man ønsker at ﬂytte til udlandet,« siger han og uddyber, at
det for eksempel kan være
forhold omkring skat, eller
hvordan man skal bære sig
ad, hvis man ønsker at købe
fast ejendom.
Selv bor han sammen med
sin hund midt i EU’s mindste
hovedstad, Valletta, hvor han
netop nu er på jagt efter en
ejendom, der kan opfylde ﬂere formål.
Dels en bolig til sig selv,
dels et mødested for den
klub, han har etableret for de

Det er min tanke at skabe
et sted – ”det danske hus”
på Malta, kan du vel kalde
det – der kan tjene til
videns- og kulturudveksling
mellem Malta og Danmark.
RICCO MORTENSEN

cirka 500 danskere, der bor i
Malta, og endelig en ejendom, hvor der også er mulighed for både at indrette café,
studieboliger, en lille forretning med danske specialiteter samt lokaler til kursusaktivitet.
»Det er i høj grad min tanke
at skabe et sted – ja, ”det danske hus” på Malta, kan du vel
kalde det – der kan tjene til videns- og kulturudveksling
mellem Malta og Danmark,«
siger Ricco Mortensen og tilføjer:
»Nu har jeg boet hernede i
tre år, og siden jeg forlod Danmark i 2016, er det første
gang, jeg føler mig rigtig
hjemme.«

Han har altid opfattet sig
som iværksætter og har, bortset fra kortere perioder, der
har budt på fastansættelse,
altid været sin egen herre, ligesom han blandt andet har
været tilknyttet som underviser på professionshøjskolen VIA University College i
Aarhus. Men en dag blev udlængslen for stor.
»Danmark er på mange måder et skønt land, men desværre er der ikke sol, varme
og sommer hele året. Det
holder jeg meget af, og derfor
begyndte jeg at se mig om i
verden. Jeg går også meget
op i kultur og æstetik, så
derfor har klimaet alene ikke
været afgørende for, hvor jeg
har lyst til at slå mig ned,«
fortæller Ricco Mortensen.

En rig historie
Malta har en rig og spændende historie, som går helt tilbage til tempelridderne, og
blandingen af arabisk, italiensk samt engelsk kulturtradition passer ham ﬁnt. Tilsyneladende passer den også
mange andre danskere godt,
for Ricco Mortensen oplever
øget interesse blandt danskere, der ønsker at slå sig ned
her.
»Faktisk har jeg været nødt
til at hyre en assistent til at
hjælpe mig i det daglige arbejde, ligesom jeg har samarbejde med advokater og revisorer, der kan hjælpe med det
praktiske. Jeg glæder mig til
at kunne hjælpe endnu ﬂere
danskere, så de får mulighed
for at udleve deres drøm om
at ﬂytte sydpå,« slutter Ricco
Mortensen.

