
Onlinerejse til Litauen - onsdag den 29. september 2021

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen og 
Finn Ellegaard, der begge har rejst ekstensivt 
i Litauen og mødt adskillige græsrødder, ildsjæle, 
akademikere, diplomater og erhvervsdrivende i landet.

PROGRAM
Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke har 
prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på tlf. 
70 26 36 66 og få hjælp af os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan 
koble sig på rejsen til løs samtale.

Kl. 13.55 gennemgår vi praktiske oplysninger om 
Zoom.

14.00 Teknisk velkomst

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard og forklaring af 
introvideo ved Michael B. Lauritsen

14.15 Introvideo

14:30 Om Litauens beliggenhed, natur og historie, 
og om det litauiske samfund op til i dag, 
inkl. spørgsmål. Ved Michael B. Lauritsen 

15.00 Pause

15.10 Tekstet interview med Tomas Tomilinas, der 
blev i Litauen i stedet for at emigrere og 
kæmpede for at ændre tingene, først som 
græsrod, så som politisk ansat, siden som 
politiker, parlamentsmedlem, næstformand 
og nu i opposition. Om det politiske liv i 
Litauen og landets udfordringer. Hvordan 
er det gået? Hvad har covid og Belarus-
begivenhederne betydet for stemningen i 
landet, politisk og mellem mennesker? 

15.30 Opfølgende spørgsmål om samfundslivet i 
Litauen

15.40 Kort intro om mad i Litauen og ti minutters 
video, hvor Finn Ellegaard tilbereder den 
lækre kolde rødbedesuppe Saltibarciai 

15.55 Pause

16.05 Et besøg i Vilnius med billeder ved Giedrius 
Tamaševičius, hvor vi også hører om 
dagligdagen for unge som ældre – hvad har 
ændret sig gennem årene og hvad har covid 
betydet? 

16.35 Spørgsmål til Giedrius og Michael

16.50 Afslutning ved Finn Ellegaard 
 og Michael B. Lauritsen

Panorama af Vilnius’ smukke gamle bydel.

Vilnius’ imponerende nyklassicistiske domkirke.

https://www.youtube.com/watch?v=OM5vUL1WWQY&t=13s


LITAUEN I TAL

Det litauiske køkken er rigt på kød og kartofler. Variationer 
af kartoffelpande kager er populære. De traditionelle hedder 
bulviniai blynai. De kan være lidt fede, men i den rigtige 
balance lækre.

Cepelinai er opkaldt 
efter zeppelinere, 
luftskibe, grundet 
formen. En litauisk 
specialitet, kogt 
kartoffel-dumpling 
fyldt med hakket 
kød, hytteost eller 
svampe.

En meget lækker 
litauisk ret er kold 
rødbedesuppe til-
beredt med agurk, 
æg, kærnemælk 
og dild, serveret 
med varm kartoffel. 
Den hedder 
Saltibarsciai. 
Varm rødbedesuppe er også populær.

En populær øl-snack, især i Litauen, 
er kepta duona, stegt rugbrød i olie og 
hvidløg, ofte med smeltet ost ovenpå, 
som dyppes i mayo eller ostesovs. 

Der er flere gode bryggerier i Litauen, 
så det kan også betale sig at smage 
på øllet. Et godt mærke er Dundulis, 
et andet Raudonų Plytų (røde mursten), 
et underbryggeri til Litauens største 
mærke Svyturys, som ejes af Carlsberg.
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Polakker: 5,7%

Russere: 4,5%

Belarussere: 1,5%

Ukrainere: 1%

Andre: 0,9%
a

uk

hr

ru

po

lit

a

uk

hr

ru

po

lit

a

uk

hr

ru

po

lit

a

uk

hr

ru

po

lit

a

uk

hr

ru

po

lit

MAD I LITAUEN

Sådan laver du Saltibarsciai
Denne opskrift kan være en fuld ret til 2 personer 
eller en forret til 3 personer.
Laves gerne dagen før og stilles i køleskab.

Du skal bruge:
• Rødbeder ca. 200 gr. skrælles, koges 20-30 min, 
 groftrives og afkøles.
• 1/3 salatagurk, skrælles, kerner skrabes ud, skæres i tern.
• 2 forårsløg, fintsnittes.
• 2 radiser i små tern
• 1 æg pr. person hårdkoges, ½ bruges til topping 
 ved servering, resten skilles i blomme og hvide.
• ½ l. kærnemælk el. kefir.
• 1 dl. cremefraiche eller græsk yoghurt
• ½ dl. vand.
• Nogle stilke finthakket dild eller purløg
• Kartofler – en stor eller flere små pr. person
• Salt efter smag.

Blommen fra halvt æg pr. person moses i en skål sammen 
med de fintsnittede forårsløg og salt. Derefter irøres kær-
nemælk, cremefraiche og vand og til sidst de fintsnittede 
rødbeder.
 Rødbederne kan evt. skæres lidt ekstra efter snitning, 
så det ikke er for lange stykker. Til sidst irøres agurketern, 
æggehviderne i små tern og evt. finsnittede radiser.
 Ved servering toppes med dild, en klat cremefraiche og 
et halvt æg. Varme nykogte kartofler serveres til, kan spises 
i suppen. Brød kan også spises til.
 Hvis der ønskes lidt mere suppe i forhold til fyld, kan der 
kommes lidt mere kærnemælk i.

Areal: 65.300 km2 
(ca. halvanden gange Danmarks areal)
Heraf skov 35 % og agerjord 45 % 
Befolkning (2020, FN): 2.722.289 
De fem største byers indbyggertal (+ Visaginas):
Vilnius 542.366
Kaunas 374.643
Klaipėda 192.307
Šiauliai 130.587
Panevėžys 117.395
Visaginas 28.348 
Etniske grupper,
januar 2019:


