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nyudnævnt konsul ib Larsen hejstre ”il tricolore”, da det 2. juni var italiens nationaldag. foto: søren Willumsen
højeste højskole" - i 1.300
meters højde i Norditalien
kan genoptages.
- Jeg plejer at rejse til Italien 10 gange om året, så jeg
er ved at få abstinenser, og
mine venner dernede spørger jævnligt, hvornår vi kommer igen. Men realistisk set
tror jeg ikke, vi kommer i
fulde omdrejninger igen før
til maj næste år, fordi Italien
har været så meget i medierne, så folk forbinder Italien
med corona. Og der vil være en lang psykologisk eftervirkning, siger Ib Larsen.
Han ser frem til igen at
kunne tage et hold danskere med til "det rigtige Italien" - blandt andet den lille
by Bagno di Romagna, hvor
byens borgmester som regel
står klar til at byde sin æresborger velkommen, fordi der
har ikke været turister i byen, før danskeren bragte dem
til, og det skaber omsætning.
Her driver Ib Larsen sprogskole på seks niveauer med
italienske lærere, så alle elever kommer på rette niveau
fra starten. Og her tager han
også vildsvine- og trøffeljagt
med jagtrejsende.

Et såkaldt hjælpetilbud

Men så skal vi naturligvis
også høre den nyudnævnte konsuls mening om Danmarks såkaldte hjælpetilbud

Fakta
Hvad Er En konsul
En honorær konsul i
Danmark, oftest en dansk
statsborger, som af en
fremmed stat, er blevet
udpeget til og godkendt
af den danske stat til, i
et bestemt geografisk
område, at repræsentere
det pågældende lands
interesser som f.eks.
erhvervs-, kulturelle og
mellemfolkelige interesser.
En konsul arbejder ulønnet,
men kombinerer ofte
arbejdet som konsul med
sit eget (ofte kommercielle)
private arbejde.
En konsul adskiller sig
fra en ambassadør.
Ambassadøren er et
fremmed lands officielle
diplomatiske repræsentant
overfor det land, hvor han/
hun er udsendt.
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til Italien under corona, der
først kom meget sent, og da
det endelig kom, var det et
tilbud om 25 år gamle respiratorer fra militærets overskudslager, der senere viste
sig ikke at kunne anvendes til
covid-patienter; et ubemandet felthospital og en million
Euro til Italiensk Røde Kors.
Italien valgte at ignorere tilbuddet i tre uger, inden man
høfligt takkede nej tak - bortset fra til pengene.
På internettet kunne man i
den tid se videoer fra Italien,
hvor ministre modtog gaver
fra Cuba, Albanien, Serbien,
Kuwait, Tyskland og Norge
med flere i den internationale solidaritets navn.
"Vi vil aldrig glemme vores
rigtige venner," sagde de italienske ministre ved modtagelsen af hjælpen fra de mange lande.
Men hvad sagde italienerne ifølge konsulen til det
danske tilbud?
Den skal konsulen lige
tænke over, inden han vælger den diplomatiske tone:
- Jeg tror, at man i Italien
har været meget forundret
over tilbuddet. Endskønt
det kom lidt sent blev det
modtaget med stor glæde, at
Danmark ville hjælpe. Men
man var så nok lidt forundret over, at tilbuddet ikke
levede op til forventninger-

den over 50 år gamle fiat 500 er pakket med rejsekuffert og klar til afgang fra konsulens bolig.
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ne, siger han.

"Pinligt"

Hvordan havde du med dit
forhold til Italien det med, at
Danmark var så langt tid om
at svare og gav et tilbud, man
godt kunne afslå?

- Det var pinligt. Og jeg har
også skullet gyde olie på vandene over for nogle italienske venner.
Ib Larsen tror dog ikke, at
sagen får langvarige konsekvenser mellem Italien og
Danmark.

- Vores venskab er ikke
ødelagt. Jeg er mere bekymret over Italiens forhold til
EU, fordi hjælpen derfra kom
meget sent. Og jeg er oprigtigt bekymret for, om Italien
vil melde sig ud af EU, siger
Italiens nye konsul i Aarhus.

