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Ett lite annorlunda liv

Fler bilder? Se bildspel
på hallandsposten.se

FAMILJEN. Susana, Jacob och sonen Axel, född i oktober. 

Bild: Anna Sternfeldt

COTOPAXI. Världens högst belägna aktiva vulkan, 50 kilometer söder om Quito. 

HUVUDSTAD. Vy över gamla stan i Quito. 

SLAPPAR I SOLEN. Sjölejon vilar på Galapagos. Bild: Jacob Clausen

Bild: Jacob Clausen

Bild: Jacob Clausen

FINA FÄRGER. Fruktstånd i Quito. 

Bild: Jacob Clausen

Från backpacker till bofast
Jacob Clausen förälskade sig i Ecuador – och sedan i Susana
För åtta år sedan reste Jacob
Clausen från Halmstad till Latinamerika och där fastnade han för
det lilla landet Ecuador. I dag bor
han i landet, är gift med Susana
och pappa till Axel.
HP möter
Jacob Clausen som
har flyttat till Ecuador
FOLK&FAMILJ. Jacob Nicolas

Clausen från Halmstad var
20 år när han bestämde sig
för att uppleva världen.
Valet blev en långresa till
Latinamerika där han blev
förtjust i det mindre landet
Ecuador mitt på ekvatorn.
Han stannade en tid för att
lära sig spanska, och lärde
då känna en familj i huvudstaden Quito, som ligger
högt upp i Anderna på 2 800
meters höjd, och mot arbete
på familjens vandrarhem
fick han gratis mat och logi.
– Jag trivdes med de nya

utmaningarna och alla
intryck. Det var så stimulerande att lära känna en ny
kultur och ett nytt språk,
säger Jacob.

Väl hemma i Sverige längtade
han tillbaka och ett år senare
återvände han till Ecuador.
Det blev även en tredje gång
år 2010 och då hade ödet
något mer med i beräkningen. Jacob träffade Susana
som han ett och ett halvt år
senare gifte sig med.
I dag jobbar Jacob som
programmerare på ett ecuadorianskt företag med 21
anställda. Han gör programmeringsjobb för myndigheter, organisationer, privata
företag och större kedjor.

Främst handlar jobbet om
hemsidor men även butiksdatasystem och en hel del
Facebook-appar.
– Vi har ett mycket bra
arbetsklimat, vi får själva
bestämma vår arbetstid och
vi tar rast under eget ansvar.
Vår arbetsgivare har stor
tillit till oss anställda.
Jacob älskar sitt jobb och
sysslar även med programmering på sin fritid. Han
har en egen verksamhet vid
sidan om där han utvecklar
datasystem för vandrarhem,
en lösning som gör det lättare för vandrarhemmen att
organisera sina bokningar.
Jacob hoppas att framöver
även kunna jobba mot den
svenska marknaden.
– Då man enkelt kan leverera uppdrag via internet bör
det inte vara några problem.

Vägen till Jacobs nuvarande arbete har inte varit spikrak, utan har gått via jobb
på vandrarhem och en egen
kaférörelse ihop med Susana. Det var när de hade sitt
kafé som Jacob konfrontera-

’’

Det var så stimulerande att lära
känna en ny kultur
och ett nytt språk.

Jacob Clausen
des med en av de stora skillnaderna mellan Ecuador och
Sverige.
– Förutom klimatet och
kulturen är bristen på organisation det som skiljer mest.
Det var oerhört besvärligt
och byråkratiskt att få de
tillstånd vi behövde. Vi blev
skickade från ett kontor till
ett annat, ingen verkade ha
någon koll. Det håller på att
bli bättre nu och i vissa fall
kan man till och med få en
avtalad tid för de ärenden
man behöver göra.
Men det som för några år
sedan fick Jacob och Susana att tröttna på sitt kafé
var främst att de sällan var
lediga.

– Det var en fantastisk
upplevelse, men vi jobbade
från morgon till sen kväll
och tog även med oss jobbet
hem. Till slut kom vi fram till
att det helt enkelt räckte.

Tid utöver jobbet vill Jacob
absolut ha nu sedan han
blev pappa i oktober. När
jag träffar familjen har Jacob
just haft två veckors pappaledighet och han skulle
gärna vara ledig lite längre.
– Det är en stor omställning, säger Jacob lyckligt,
och just nu kan vi inte heller sova som vanligt eftersom Axel vaknar varje natt.

Mammaledigheten är tre
månader i Ecuador, men
Jacob och Susana tycker att
det är för tidigt att låta ett
så litet barn börja på dagis.
Susana som annars jobbar med funktionsnedsatta
barn, kanske tar ledigt en tid
och arbetar med sitt företag,
som anordnar barnkalas och
events, hemifrån. Det viktiga är Axel.
Jag frågar Jacob om han
saknar något från Sverige
och han säger att han så klart
saknar familj och vänner. Så
ler han och lägger till:
– Och kebabpizza.
ANNA STERNFELDT

■■Lite om Jacob Nicolas Clausen
Ålder: 28 år.
Uppvuxen: Halmstad.
Yrke: Programmerare.
Familj: Fru Susana och
sonen Axel.
Gör helst på fritiden: Fotograferar och umgås med
familj och vänner.
Gillar: Upplevelser.
Ogillar: Orättvisor.

