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„Jeg forelskede                                
       mig midt i en  
                 tango”

Da Pernille Emborg blev skilt, begyndte hun at danse tango for at komme sig over 
bruddet og få livsglæden tilbage. Men hun fik meget mere end det. Hun mødte også 

kærligheden i chilenske David. I dag har parret åbnet en danseskole i Hornbæk.
Af Birgitte Bartholdy Foto Privat

PERNILLE FANDT KÆRLIGHEDEN IGEN 

Allerførste gang, Pernille Emborg dansede 
tango, syntes hun, det var vildt kedeligt. I 
dag er det den dans, der står hendes hjerte 
allernærmest. Historien om hendes forhold 
til tango begyndte, da hun gik fra den mand, 

hun havde været gift med i seks år. Han var ikke vild med 
at danse, og derfor havde hun holdt pause fra dansegulvet. 

– Før det havde jeg danset rigtig meget, lige siden jeg 
som 7-årig startede til rulleskøjtedans i Næstved Hallen, og 
jeg savnede det hele tiden, siger hun.

Selv om hun og manden skiltes som venner, var Pernille 
ked af det og klar over, at hun hurtigt skulle finde tilbage til 
det, der gav hende livsglæde. 

– Og det fantastiske ved at danse er, at man ikke kan 
være sur samtidig. 

I starten kastede hun sig især over salsa, men kort efter 
deltog hun også sammen med en veninde i en tango-prøve-
time i Fælledparken til et sommerdans-arrangement. 

– Første gang oplevede jeg, at tango mest gik ud på at gå 
baglæns til sær, sørgelig musik. Jeg brød mig ikke særlig me-
get om stilen. 
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Faktisk havde hun nok helt skrottet tango, hvis det ikke 
var for instruktøren, der bagefter sammen med sin partner 
viste, hvordan argentinsk tango kan se ud, når den danses af 
dygtige dansere.

 – Det fik mig til at tabe underkæben. Hold op, hvor var 
det flot og sensuelt! Det er jeg nødt til at lære, tænkte jeg.

Bedre end mindfulness
Men i starten var det svært. Pernille havde ingen partner, 
og tango er i høj grad en pardans, endda en meget tæt en 
af slagsen. Hun begyndte med privatundervisning for at 
komme i gang, og så gik det stærkt. Pernille blev afhængig. 

– For mig er det endnu mere effektivt end mindfulness. 
I en tango skal du ikke tænke. Hvis du prøver på det, er du 
enten for langsom eller for hurtig eller ude af takt. Du er 
nødt til at slå hjernen fra og lade kroppen bestemme. 

Den form for tango, som Pernille elsker, er ikke den, de 
fleste kender fra traditionelle danseskoler og tv-shows som 
f.eks. „Vild med dans”. 

– Jeg er vild med den argentinske tango og danser den 
stil, der kaldes tango milonguero. I den slipper man aldrig 

Ø NAVN: Pernille Emborg.
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gelo, i Hornbæk. Sammen 
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Miel” i Hornbæk.  
Se tangoymiel.dk
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Pernille Emborgs bedste råd til de kvinder, der har 
svært ved at overtale deres mænd til at danse er at 
give ham et introduktionskursus i fødselsdags- eller 
julegave − og fortæl ham så:

 
at han får lov til at føre. 

at tango er en sindssygt effektiv måde at for-
føre sin elskede på.

at den næsten ikke kan undgå at vække liden-
skaben til live igen. 

at den får kvinden (dig) til at slippe kontrollen 
og give sig hen i hans favntag.

at der ikke findes forkerte trin i tango, kun nye 
trin.

at mange mænd har ment, de ville hade tango, 
men er kommet til at elske det. 

at tango vil give jer livsglæde.

at I kan blive ved med at danse, også når I er 
tudsegamle. 

SÅDAN FÅR DU DIN 
MAND TIL AT DANSE
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den tætte omfavnelse med sin partner. Det var sindssygt 
grænseoverskridende for mig i starten. Som dansker er man 
jo vant til, at det at kramme kan være temmelig akavet. 
Men det sjove er, at det netop er den nære kropskontakt, 
man bliver afhængig af. 

Dansede sig ud af stress
Til daglig er Pernille Emborg bygningskonstruktør og 

færdedes dengang i et hårdt, maskulint miljø på store byg-
gepladser. Men efterhånden fik tangoen indflydelse på, 
hvordan hun agerede der.

– Jeg har altid givet mig selv lov til at være kvinde også 
i den verden, men efter jeg begyndte at danse rigtig me-
get tango, kom jeg endnu mere i kontakt med min feminine 
side og blev bedre til at bruge dem positivt i mit arbejde. 
Når jeg skal have overtalt folk til at gøre noget, gør jeg det 
f.eks. helst på den blide måde og med et smil.

I 2006 fik tangoen endnu større betydning for Pernille. 
Hun var projektleder i et stort entreprenørselskab og kæm-
pede med et projekt, som drev hende på kanten af stress. 

– Længe holdt jeg den kørende ved at tage ud og danse 
hver aften, når jeg kom anspændt hjem fra byggepladsen. 
Men til sidst gik jeg helt ned og var nødt til at sygemelde 

mig. Jeg var så ked af det, at jeg ikke orkede meget an-
det end at stirre ind i væggen. Men om aftenen vidste jeg, 
at det bedste jeg kunne gøre for mig selv, var at gå ud og 
danse. Det var på dansegulvet, jeg fik troen på fremtiden 
tilbage og fandt mig selv igen.

Den store kærlighed
Efterhånden var Pernille blevet så god til at danse tango, 

at hun længtes efter mere udfordrende dansepartnere, end 
hun kunne finde i Danmark. Derfor begyndte hun at bruge 
alle sine ferier på at rejse til tangofestivaler, bl.a. i Buenos 
Aires, Berlin og Sverige. I påsken 2009 var hun til tango-
festival i Malmø og fik øje på en flot, mørk fyr, der stod 
og smilede til hende. Men da hun prøvede at byde ham op 
med øjnene, afviste han hende. 

– Så blev jeg sur og tænkte: „Det kan også være lige me-
get.” Og det var ikke nemt for ham at komme i kontakt 
med mig, da jeg mødte ham igen på en tangolejr i Sverige 
samme sommer. Men det viste sig, at han kun havde afvist 
mig, fordi han havde været af sted med to ekskærester og i 
øvrigt ikke kunne lide den musik, jeg bød ham op til.

Langsomt tøede Pernille op. De dansede, og det skulle 
få store følger for hendes liv. Den flotte, mørke fyr hed Da-
vid Angelo, var chilener, men flygtede for over 30 år siden 
til Sverige. Tre måneder efter det første møde i Sverige be-
søgte han Pernille i Vanløse. Og de var begge solgt. 

– Det sagde bare klik. Jeg faldt for hans gode, maskuline 
energi og ro. Mange danske mænd er konfliktsky og bange 
for at sige deres mening. David siger både, hvad han mener 
og føler, og det gjorde han også den weekend. Han sagde li-
geud, at han ville have mig. 

I starten brugte de mange penge på at tage frem og til-
bage, inden de blev enige om at flytte sammen i Pernilles 
hus i Vanløse. David fik job i Helsingborg, og i dag bor de i 
Hornbæk for at være nærmere på Davids arbejde. 

– Men det betyder samtidig, at vi er kommet langt væk 
fra tangomiljøet i København. Når man har danset en hel 
aften til klokken to, er der altså langt at køre hjem til Horn-
bæk.

Derfor besluttede Pernille og David for nogle år siden at 
åbne deres egen tangoskole i Hornbæk. Ambitionen er at 
få hele Nordsjælland til at danse tango, intet mindre, og ef-
terhånden har der da også været adskillige nordsjællændere 
igennem deres lokaler. 

– Det har været fedt at få skolen op at stå, det er jo vo-
res fælles passion. Men vi kan godt mærke, at folk heroppe 
rykker lidt langsommere end i København. Der må gerne 
komme endnu flere, så vi kan få gang i et rigtig stort, le-

vende tangomiljø i Nordsjælland, siger hun. 
Tangoskolen har taget nogle af Pernilles og Davids absti-

nenser, men ikke dem alle. En gang om måneden rejser de 
et sted hen i Europa, hvor de danser sammen med folk fra 
hele verden, der er lige så tangotossede, som de selv er.

 – Det er luk-
kede begiven-
heder, som man 
bliver invite-
ret til. I år har 
vi bl.a. været i 
Tyskland, Frank-
rig, Sverige, Slo-
venien og Spa-

nien. Vi starter sent fredag aften og fortsætter til kl. 4 om 
morgenen. Så sover vi, står op og får morgenmad. Lørdag 
danser vi fra kl. 14 om eftermiddagen til kl. 4 næsten mor-
gen med kun et par timers pause. Søndag danser vi igen i 
seks timer, før vi rejser hjem. 

Tango holder forholdet i live
Spørger man Pernille, hvad tangoen betyder for hendes 

forhold til David, er hun ikke i tvivl.
 – Når vi har en dag, hvor vi skændes, og det ryger igen-

nem luften, kan vi sætte en tango på, og så smelter uover-
ensstemmelserne væk. Vi har også prøvet at stå lige før 
en undervisningstime og være dødeligt uvenner. Men når 
vi bagefter skal illustrere nogle trin i en omfavnelse, kan 
vi ikke lade være med at tænke: „Hvorfor bruge så meget 
energi på at være uvenner?”

Det vigtigste ved den argentinske tango er ifølge Pernille 
det, der ikke bliver sagt, og som slet ikke kan siges. Det, 
hun engang til en workshop med en af verdens allerstørste 
tangomaestros har hørt omtalt som pausens puls.

 – Tango er det, der sker mellem trinene, når man tør 
være stille og stå og mærke hinanden, tør være til stede. 
Det kræver, at jeg kommunikerer intenst med David uden 
ord. Og derfor er det at danse med til at fastholde intimite-
ten imellem os, det nære, passionen og kærligheden. 

Men tangoen kan ikke bære et forhold alene, siger hun.
 – Den er et enormt livsbekræftende element, men Da-

vid og jeg ville ikke være sammen, hvis vi ikke også delte en 
masse værdier.  

At der er noget magisk over dansen, er hun dog ikke i 
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tvivl om. I sin undervisning har hun set mange eksempler 
på mænd, der er blevet „tvunget” med, men ender med at 
være de allermest vilde med den. 

– De synes, det er fedt at få lov til at føre, og at kvin-
derne får at vide, at de skal tie stille, lytte til deres mænd 
og slippe kontrollen. Man er to om at danse tango, men 
der er en, der fører, og en, der følger. Det er meget sensuelt 
på den gode måde. Og så handler det i bund og grund om, 
hvorvidt man skal drikke kaffe eller ej. Altså morgenkaffe.
Tango er måske ikke den motionsform, der får pulsen mest 
i vejret, indrømmer hun. 
– Men den er med til at holde min sjæl sund. For mig er 
min glæde efter en dejlig danseaften mere værd end at stå 
og svede i et fitnesscenter. 
– Vi kan også finde på at danse derhjemme i klipklapper og 
maosko på køkkengulvet. Bare fordi vi lige har lyst. *

„Du oplever 
en utrolig 
nærhed og 
intimitet 
med din 
partner.”

„Tango lærer 
dig at slippe 
kontrollen, 
være til stede 
i nuet og go 
with the flow.”

„Og så slipper 
dansen endor-
finerne løs i 
din hjerne, så 
du får det rig-
tig godt.”

David og Pernille 
har en mission: 
At få hele Nord-
sjælland til at 
danse tango.

PERNILLE EMBORG: DERFOR ER TANGO SÅ FANTASTISK

„I tango kommunikerer jeg  
intenst med David uden ord. Det 
er med til at fastholde intimiteten, 

passionen og kærligheden”

„Når vi skændes, 
sætter vi en tango på, 

og så smelter uoverens-
stemmelserne væk.”


