
”Selv om de ringer uden for arbejds-
tiden, så hjælper jeg dem altid. Jeg 
har det fint med at kunne hjælpe an-
dre,” siger den 54-årige buschauffør 
Gengatharan Vallipuram fra Aalborg 
med et smil. 

Han er vant til at være lidt af en møn-
sterbryder og er da også havnet i 
Danmark ved et tilfælde. Oprindeligt 
fordi han syntes, at han trængte til at 
bo et sted, hvor der var stille og roligt. 

”Jeg har altid været lidt anderledes 
end resten af min familie. Da de valg-
te at bosætte sig i London på grund 
af borgerkrigen i Sri Lanka, tog jeg til 
Aalborg,” siger han og fortæller, at 
han har været i Danmark siden 1986. 

Selvom han har haft sine udfordrin-
ger ved kulturen og vejret, har han nu 
fundet sig godt til rette i sin hverdag. 
Og han nyder faktisk at hjælpe her-
boende srilankanere med busplaner 
og andet. 

Mere tolerance i dag
”Min drøm har altid været at blive 
buschauffør. Lige siden jeg var barn, 
har jeg interesseret mig for biler, 
busser og andre større maskiner,” 
siger han og fortæller, at der kun var 
tre-fire buschauffører med anden 
etnisk baggrund end dansk, da han 
begyndte for cirka 15 år siden.

”Jeg husker, at nogle af passagerer-
ne var mistroiske eller forundrede 
over at se en udenlandsk buschauf-

før. I dag er det anderledes. Etnicitet 
spiller ingen rolle længere. Passage-
rerne er vant til, at buschaufførerne 
har forskellige kulturelle baggrunde,” 
siger han. 

Gengatharan Vallipuram har kørt den 
lokale bus i Tylstrup siden 1998, og 
han føler på mange måder, at han er 
en del af en udvikling og en vellidt 
person i lokalområdet.

”Jeg har kendt mange af mine passa-
gerer, siden de var børn. I dag er de 
blevet voksne og arbejder i lokalom-
rådet, så hvis jeg går ind i en forret-
ning, bliver jeg ofte genkendt. Det er 
en rigtig rar oplevelse,” siger han. 

Den kørende tolk

Det er alment kendt i lokalområdet, at Gengatharan Vallipuram er en buschauffør, som 
både kan tale tamilsk og dansk. Derfor bliver han ofte ringet op af herboende ældre fra Sri 
Lanka, som har problemer med at læse og forstå køreplanen.

Vidste du, at ... 
der i Arriva er
87 forskellige 
nationaliteter? 

ManGfoldighed i Arriva

”Nogle af passagererne var 
mistroiske eller forundrede 

over at se en udenlandsk 
buschauffør, da jeg begyndte 

at køre bus i 1998.  
I dag spiller det ingen rolle”
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Det bedste ved mit arbejde 
 
For Gengatharan Vallipuram er det 
vigtigste at bidrage til, at alle bliver 
bedre til at behandle hinanden med 
respekt.

Derudover er Gengatharan Valli-
puram stolt af sine placeringer i 
Arriva Open 2013 (Arriva Danmarks 
mesterskab i god buskørsel). Her fik 
han førstepladsen i økonomikørsel 
og andenpladsen i slalomkørsel.

”Det er sjovt at køre økonomikørsel. 
På instrumentbrættet i bussen plejer 
jeg at følge med i, hvor meget bussen 
kører på literen. På den måde øver 
jeg mig hver dag i at få bussen til at 
køre længere på literen,” siger han.

I min fritid 
 
Når Gengatharan Vallipuram har 
fri, vil han hellere være ude i sin 
køkkenhave end at ligge på sofaen. 
Derudover kan han godt lide at lave 
mad. I sommerferien besøger de 
familien i London eller i Holland, 
men ellers kan de godt lide at rejse 
til Spanien. 

Familien Vallipuram føler sig på in-
gen måde alene i Danmark. De har 
en stor omgangskreds bestående 
af herboende landsmænd. Hindu-
ismen er udgangspunktet for deres 
fællesskab, og hver fredag mødes 
de i templet for at bede. Troen fylder 
meget i Vallipurams liv, men religion 
er ikke noget, som han taler om på 
sit arbejde. For ham er religion en 
privat sag – og derfor holder han det 
for sig selv. 

Gengatharan 
Vallipuram
Alder: 54 år

Stilling: Buschauffør i Aalborg,  
ansat siden 2007

Konkurrenceelementet 
har altid fyldt meget  
i mit liv.  
Da jeg boede i Sri Lanka, 
vandt jeg flere konkur-
rencer – blandt andet i 
pudekamp og lang- 
somkørsel på cykel. i 
Danmark har jeg vundet 
pokaler i Arriva Open.

”

”
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