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Forord 
 

Hej, og velkommen til min verden og min fortælling om 

livet som digital nomade. Den her bog handler om min og min 

families måde at anskue livet på, og om hvordan vi har truffet 

nogle valg i livet for at kunne rejse mere og leve et friere liv 

uden at være stavnsbundet til hverken et fast arbejde eller en 

konventionel hverdag.  

I Digitale nomader giver jeg dig et indblik i, hvordan 

mange digitale nomader vælger at indrette deres liv på en 

anderledes måde. Jeg kommer med konkret vejledning til, 

hvordan andre også kan opnå større frihed i deres liv som 

digitale nomader og måske rejse ud på eventyr i verden med 

både arbejde og familie. Til sidst, men ikke mindst, giver jeg dig 

et indblik i mange af de sjove, vilde og vanvittige eventyr, som 

min digitale nomadetilværelse har givet mig og min familie. 

Husk, at det digitale nomadeliv ikke er den rette livsstil for 

alle, men det er den for nogle, og for dem kan det gøre livet 

meget mere interessant. Måske gælder det også dig? 

Kærligst 

Mille  
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Indledning 
 

Jeg traf engang en beslutning, som endte med at vende op 

og ned på mit liv og ændre mit syn på verden og hverdagen for 

altid. Det var egentlig bare en lillebitte beslutning i et beruset 

øjeblik, men konsekvenserne af den har været så overvældende, 

at jeg slet ikke kan forestille mig, hvor jeg ville have været i 

dag, hvis jeg ikke havde truffet den. Mit liv havde formentlig 

været meget anderledes og nok ikke lige så spændende og 

meningsfuldt, som det er. 

Dagen for denne altændrende beslutning var d. 26. maj 

2012. Det var en af de der lidt varmere end sædvanligt majdage, 

hvor man godt kunne sidde udendørs klokken lidt over otte om 

aften med kun en sweater på uden at fryse sin røv i laser. Jeg 

husker det, som var det i går. Jeg sad på en blåternet IKEA-pude 

på trappestenen foran min lille Østerbrolejlighed med et glas 

virkelig velfortjent rødvin i den ene hånd og en Blå Kings i den 

anden. Det var lørdag aften, så jeg gav mig selv lov til at skeje 

ud og være lidt rebelsk. Min mand sad ved siden af mig på et 

foldet patchworktæppe og lænede afslappet ryggen og 

baghovedet mod den røde murstensmur lige under en af 

børnenes tegnede kridt-tændstikmand. Han var ligesom jeg 

udstyret med et glas Masi og en cigaret og skiftede mellem at 

tage store slurke af vinen og dybe hvæs af cigaretten. Cigaretter 
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og et godt glas rødvin på trappestenen var dengang vores lille 

oase i en hektisk småbørnsfamiliehverdag, der ofte holdt os i så 

stramt et greb, at vi dårligt kunne trække vejret. Det var her, vi 

slappede helt af, og det gjorde vi i den grad d. 26 maj 2012. 

Vores hverdage var på det tidspunkt nok, som 

småbørnsfamiliehverdage er flest. De bestod i store træk af 

masser af praktiske gøremål: Indkøb, afleveringer, afhentninger, 

rengøring, madlavning, putteritualer, pottetræning, oprydning, 

træde på Legoklodser på stuegulvet, økonomistyring, 

forældremøder, legeaftaler, børnefødselsdage, tumlastik, mor-

og-barn-svømning, møder i vuggestuefestudvalget, bleskift, 

sygedage, ’vi skal også huske at købe nye flyverdragter, inden 

det bliver for koldt’ og rend mig noget så grusomt i røven. Der 

var uendelig meget praktik i vores hverdage og alt for lidt tid til 

alt det sjove i livet. Det var også ved at være nogle år siden, vi 

sidst havde inviteret alle vores venner på en gryde coq au vin og 

uanstændig rødvinsbrandert på en helt almindelig tirsdag. Vi var 

pludselig blevet voksne, ansvarlige og forældre, og 

frihedsfølelsen fra de første 4 kæreste-år sammen uden børn var 

meget, meget langt væk.  

Det der småbørnsfamilieliv skal de fleste af os nok 

igennem på et eller andet tidspunkt i livet, men lad os være 

ærlige og sige, man ikke altid springer super veloplagt ud af 

sengen onsdag morgen i november og bare glæder sig til at 

skifte en tung natteble, smøre madpakker, lave udefinerbar øko-
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mos til morgenmad og cykle en halvslidt Nihola-cykel gennem 

et sidelæns regnvejr for at smide to hylende unger af i 

børnehaven. Jeg vil driste mig til at påstå, at det er et af de 

tidspunkter i tilværelsen, hvor mange danskere formentlig 

tænker, at livet da for helvede godt må byde på noget mere. Jeg 

ville da lyve, hvis jeg sagde, at tanken ikke også strejfede mig 

en gang imellem dengang.  

Inden du nu får en forestilling af, at jeg synes, at 

børnefamilieliv og hverdagene er noget, fanden har skabt, så lad 

mig hurtigt indskyde, at de her første år som forældre samtidig 

er helt fantastiske. De er begge dele, både hårde og fantastiske. 

Nogle dage skal bare overstås, men der er heldigvis endnu flere 

dage, hvor følelsen af ukontrolleret lykke truer med at få brystet 

til at eksplodere. Jeg elskede børnefamilielivet til trods alle 

udfordringerne for både nattesøvnen og selvforståelsen. 

Nå, men tilbage på trappestenen på Østerbro, hvor jeg 

havde hentet en ternet IKEA-pude mere, fordi trappestenen var 

både for hård og for kold at sidde på i længere tid ad gangen. 

Det havde også givet mig en undskyldning for at fylde glasset 

op igen. Bagefter sank jeg tilbage ned på min plads, hvor jeg 

klappede sammen som en vandmand på en strand en varm 

sommerdag. Så afslappet var jeg. Hold kæft hvor var det fedt 

bare at være min mand og mig. Det var ligesom i gamle dage før 

børnene, hvor vi ofte sad i hver vores side af vindueskarmen 

med åbne vinduer og en flaske rødvin med to glas mellem os. Vi 
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havde kigget ud på den københavnske nat og snakket om politik, 

musik, kultur, drømme og alt muligt andet mere eller mindre 

meningsfuldt, mens aften var blevet til nat, og nat var blevet til 

morgen. Vi havde været unge, frie og ubekymrede dengang, 

men den ubekymrede tilværelse var blevet erstattet af… af… Ja, 

af noget andet, som ikke var lige så ubekymret og frit. Jeg er 

fristet til at skrive hamsterhjul, men vil ikke gøre det…  

Jeg tog endnu en tår af rødvinen, som var blevet bedre, 

efter den havde fået lidt luft. Lyngbyvejen susede forbi nogle 

hundrede meter derfra, og en gruppe børn legede ståtrold eller 

gemmeleg i det allersidste aftenlys uden for fælleshuset på 

hjørnet af F.F. Ulriksgade og Engelstedsgade. Vi havde puttet 

vores egne unger og ladet døren til både opgangen og vores 

lejlighed stå åben, så vi kunne høre skrigene, hvis nogen af dem 

vågnede og fik forvildet sig ud af deres senge. Ham på fire år 

ville nok bare råbe utilfredst op, mens hende på to år kunne 

skrige så insisterende og demonstrativt, at asfalten slog revner 

helt nede ved Netto på Haraldsgade. 

»Okay, så lad os gøre det,« sagde jeg efter en lang pause, 

som var begyndt, allerede inden jeg rejste mig for at hente 

rødvinen og den ternede IKEA-pude til min røv. Pausen sluttede 

først, da jeg på en ikke særligt økomor-agtig måde slukkede min 

cigaret i en af børnenes sandkassefigurformer. Den var gul. 
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»Okay, så gør vi det,« sagde jeg igen med et snert af ’fuck 

it’ i min rustne rødvinsstemme. 

Lige netop der traf jeg den beslutning, som jeg fortalte om 

for et øjeblik siden. Jeg vidste det ikke dengang, men det var en 

af de absolut vigtigste beslutninger i mit liv, og jeg traf den 

forholdsvis henkastet, med en relativ høj promille i blodet og en 

blåfrossen bagdel. Jeg kunne vel egentlig lige så godt have sagt 

til min mand, at vi i stedet skulle snakke om det dagen efter, 

men der havde jeg både været ædru og, Gud forbyde det, 

fornuftig, og så var det aldrig blevet til noget. Men nu var jeg 

hverken ædru eller fornuftig, og jeg følte mig mere 

fandenivoldsk, end hvad et par rebelske cigaretter kunne 

tilfredsstille. Jeg var mere sådan lidt forsinket teenagertrodsig, 

og derfor gav jeg bare los og tænke: ’Så fuck det da. Vi gør det 

sgu’. 

Jeg tænker, at jeg lige træder syv skridt tilbage og 

fortæller, hvad jeg sagde ja til den dag på trappestenen i maj 

2012. Ellers giver min historie nok ikke så meget mening.  

Tre måneder forinden var vi alle fire lige kommet 

solbrændte og livsglade hjem fra fire ugers backpacking rundt i 

Indonesien. Du ved, det var sådan en backpacker-tur, der minder 

en om dengang, man var et par af tyve år gammel, og livet var 

én lang leg. Vi havde besteget bjerge og kravlet gennem junglen 

på Bali, dykket og fisket i det klare hav omkring Gili-øerne og 
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kørt rundt på ramponerede motorcykler på Lombok. Vi havde 

deltaget i en bizar hinduistisk festival, hvor vi havde været de 

eneste turister, og vi havde fanget farlige havslanger fra molen 

med de lokale. Vi havde spist eksotisk mad, drukket lokal øl, 

grint, leget og følt os helt vildt frie og i live. Vi gik sent i seng 

og stod tidligt op, for vi var sultne på livet. Det var en af den 

slags rejser, hvor hver eneste dag havde indeholdt mere eventyr 

og måske også mere mening, end et helt børnefamilie-

hverdagsår i Danmark. Vi kom tættere på hinanden og delte 

oplevelser, der printede sig ind i vores hukommelser og hjerter. 

Det var også sådan en rejse, hvor man bagefter uundgåeligt 

stiller sig selv spørgsmålet: ’Hvorfor kan livet ikke bare være 

sådan her altid?’. For det kan det da ikke… Eller kan det?  

Indonesien var ikke vores første backpacker-tur med 

børnene. Vi havde allerede haft dem med rundt på øhop i 

Thailand et par gange før for at prøve os selv af og finde ud af, 

om vi overhovedet kunne finde ud af at rejse rundt med små 

børn på den måde. Inden vi fik børn, mødte vi faktisk et 

inspirerende par på Khao San rd. i hjertet af Bangkok – 

backpackernes samlingspunkt her på Jorden. Parret var dansk, 

havde rejst Jorden rundt, og med sig havde de tre lyshårede 

unger, som havde set mere af verden, end de fleste mennesker 

kommer til på et helt liv. Jeg kan ikke huske, hvad i hedder, men 

i inspirerede virkelig mig og min mand til at gå efter at leve et 

mere eventyrligt liv, også med børn. Tak for det. 
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På trappestenen havde vores Indonesien-tur sat gang i 

nogle tanker, som vi ikke have haft før. Det var nemlig første 

gang, jeg havde taget mit arbejde med mig på en rejse. Jeg 

lægger stemme til blandt andet reklamefilm, og jeg havde ligget 

under borde, siddet inde i skabe og barrikaderet mig selv bag 

madrasser på Gili Trawagan, i Ubud, Lovina, Candi Dasa, 

Senggigi og Denpasar, mens jeg havde indtalt reklamer for både 

Max Factor, Klasselotteriet, TV2 og alle mulige andre. På vores 

Indonesien-tur var det pludselig gået op for mig, at jeg faktisk 

kunne arbejde fra hele verden, hvis det skulle være. 

På min og min mands allerførste date tilbage i 2003 fortalte 

han mig på et tidspunkt en historie om et svensk par, der solgte 

alt, hvad de ejede, for at cykle Jorden rundt. Det gjorde de i 11 

år, og den unge knægt, der nogle år senere faldt på knæ og friede 

til mig, fortalte historien med så meget nerve og intensitet, at vi 

næsten sad med på cyklerne henover Andesbjergene, på tværs af 

USA og gennem Amazonas. Verden forsvandt omkring os, 

mens vi var på eventyr i tankerne. 

»Det vil jeg også en dag. Bare rejse ud i verden med mine 

børn uden at se mig tilbage igen. Vil du med?« spurgte han mig 

semi-seriøst, og det var måske det eneste øjeblik den aften, hvor 

han virkede ædru.  

Ni år senere på trappestenen på Østerbro stillede han mig 

det samme spørgsmål for hundrede gang og for sidste gang. Han 
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spurgte mig for hundrede gang, om vi ikke skulle lægge 

hverdagen bag os og bare rejse ud i verden og suge livet for alt 

det, som det har at byde på. Han spurgte mig for sidste gang, 

fordi jeg denne gang sagde ja. 

»Okay, så lad os gøre det!« sagde jeg og tømte 

rødvinsglasset, som stadig var lidt for fuldt. Jeg endte med at 

bælle det på en ikke særlig feminin måde. 

Hvis jeg skal opridse præmissen for vores udlandseventyr 

lidt mere præcist, aftalte vi at flytte til Spanien i 10 måneder. 

Det skulle ikke være for vildt og ikke for definitivt. Bare 10 

måneder i et hus med pool og lidt mere solskin, god mad og 

ingen flyverdragter. Det endte dog med at blive lidt mere 

omfattende end det.  

Fra det øjeblik, hvor vi tre måneder efter rødvinsbranderten 

på trappestenen satte os ombord på et fly med kurs mod den 

Iberiske Halvø, til vi var hjemme i Danmark igen, gik der seks 

år. 10 måneder blev til 69. I den mellemliggende periode har vi 

været på et livsændrende eventyr, der er en Jules Verne-roman 

værdig. Vi har boet hos indianere i den panamanske jungle, kørt 

på tværs af USA i en autocamper, lavet hjælpearbejde i de 

Colombianske slumkvarterer, levet et bekymringsfrit liv i 

Spanien, backpacket Asien tyndt, ditto store dele af 

Latinamerika, og set, spist og hørt de underligste ting i Japan og 

Sydkorea. Da mine børn vendte hjem til Danmark efter 6 år ude 
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i verden, talte de 3 sprog flydende og havde været i 25 lande. De 

føler sig lige så hjemme på en husbåd i en flod midt inde i 

junglen eller i en bungalow på stranden, som de gør i en 

lejlighed på Østerbro. Vores fotoalbum er et vidnesbyrd om en 

fantastisk rejse, men vores minder er endnu mere magiske. 

Og hvad så med os voksne? Ja, hvad med os? Vi har haft 

de mest uforglemmelige år af vores liv. Vi har arbejdet fra hele 

verden, og vi har kun gjort lige præcis det, som vi har haft lyst 

til at gøre – hver eneste dag. Jeg traf én eneste rigtig beslutning 

om at prøve noget andet, end hvad alle andre gjorde, og fra det 

øjeblik begyndte vi at betræde en ny og anderledes sti i livet. Jeg 

vidste ikke dengang, at min beslutning ville ende med at gøre 

mig og min familie til digitale nomader. Jeg vidste ikke en gang, 

hvad det var. Det gør jeg nu, og det er, hvad den her bog handler 

om. 




