
Onlinerejse til Letland - onsdag den 17. november 2021

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

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.

14.00 Teknisk velkomst ved Zlatko Jovanovic

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

14.15 Introvideo 

14:30 Historien spiller en stor rolle i Letland, 
 der første gang oplevede selvstændighed 

i Det 20. århundrede. Vi ser på Letlands 
historie op til i dag, inkl. spørgsmål. 

 Ved Michael B. Lauritsen 

14:55 Pause

15:05 Maria Šušerte-Stamburska, Iveta Sundikova 
og Liana Andzane bor alle i Riga og taler 
alle dansk, men har henholdsvis russisk, 
lettisk og en blanding som modersmål. Vi 
taler sammen om livet og udfordringerne 
i Letland med særlig fokus på det store 
russiske mindretal, om udfordringen med 
sprog i uddannelserne og om hvordan de 
to største sproggrupper har det sammen 
i hverdagen. Michael stiller spørgsmål og 
lover god plads til spørgsmål fra deltagerne. 

15:45 Om Letlands natur, naturens muligheder 
 og betydning, økonomisk og kulturelt. 
 Ved Michael B. Lauritsen 

15:55 Pause

16:05 Om samfund og økonomi i Letland, 
herunder baggrunden for, at staten er 
relativt lille, pandemiens betydning for 

 folks holdning til staten og de økonomiske 
og sociale udsigter for det lille land. 
Interview med professor Morten Hansen, 
leder af Økonomisk Adfdeling ved 
Stockholm School of Economics i Riga, 
som han har været tilknyttet siden 1997.

16:35 Vi forlader Letland med et indslag om 
korsangens betydning i landet – og 
dengang et lille lettisk kor var på besøg i 
Danmark. Ved Finn Ellegaard

17:00 Afslutning ved Finn Ellegaard og 
 Michael B. Lauritsen

Jugendstilarkitekturen 
i Riga er spektakulær.

Centralmarkedet i Riga blev opført 1924-30 ved genbrug af fire 
tyske Zeppelin-hangarer. Det er blandt Europas største markeder.
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Areal: 64.589 km² 
(ca. 1¹/2 Danmark), heraf 
skov 54% og agerjord 29% 
Befolkning: 
(1.1.2021, Letlands statistik) 
1,89 mio. - 54 % kvinder 
Land/by 1,3 mio., lidt over 2/3 
af befolkningen, bor i byom-
råder, ifølge Letlands statistik 
De største byer: 
(1.1.2021, Letlands statistik)
Riga 615.000, 
Daugavpils 81.000
Liepāja 68.000, 
Jelgava 55.000
Jūrmala 50.000
 

Etnicitet: 
Lettisk 63%, 
Russisk 25%
Belarussisk 3%, 
Ukrainsk 2%
Polsk 2%, 
Andet 5%
(2021, Letlands statistik)

Som i Estland og Litauen er kartofler, svinekød, sild, 
rugbrød, suppe, dild, svampe, kål og rødbeder alle 
populære måltidskomponenter. Rødbedesuppe, kold 
(aukstā zupa) som varm, er også populær her. En 
af landets mest populære retter er karbonāde, svine-
kød, som schnitzel, banket og paneret.

Pelmeni er den populære 
lokale variant af dumplings, 
dejposer fyldt med hakket 
kød, ost eller grøntsager. 
En krydsning mellem polsk 
pierogi og italiensk tortellini.

Prøv maizes zupa, en tykt-
flydende rugbrødsbaseret 
dessert med æbler, kanel, 
rosiner, tranebær, blommer 
og flødeskum – én blandt 
flere rugbrødsdesserter, en 
anden værende rupjmaizes 
kārtojums med flødeskum & 
tranebær.

Til fordøjelsen kan man 
bruge Riga Balsam en ver-
denskendt bitter på linje 
med Fernet Branca, stoppet 
med rødder og krydderurter.

LOKALE MADRETTER

    
1. Albert Iela, berømt Jugendstilkvarter
2. Lettisk frihedsmonument
3. Markedshallerne
4. Nye Nationalbibliotek
5. Domkirken
6. Sovjettisk sejrsmonument

RIGA


