
Onlinerejse til Galicien – onsdag den 9. marts 2022
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 fra 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
14.10 Introvideo om Galiciens historie, byer og smukke natur
14.25 Michael B. Lauritsen fortæller om Galicien, hvor han 

har boet med sin familie siden 2019 og har oplevet både 
familieforøgelse, pandemi og meget mere. Han trækker 
både på litteratur og erfaringer, når han fortæller historien 
om Galicien som både pilgrimscentrum og udkant, om 
havets store betydning for livet og om forskellen mellem 
kyst og land, ikke mindst økonomisk.

14.55 Pause

15.05 Interview med Pia Sloth Poulsen, der bor i Santiago 
de Compostela, har undervist i dansk på universitetet i 
20 år og nu arbejder med at oversætte spansk litteratur 
til dansk. Vi taler om det galiciske sprog overfor spansk, 
om Santiagos særtræk med dets mix af embedsmænd, 
pilgrimme og studerende og om emigration og overtro.

15.35 Den bløde galiciske nationalisme med afsæt i den 
spanske version af Melodigrandprix, hvor galiciske 
Tanxugueiras stillede op i konkurrencen om at blive 
Spaniens bidrag fortæller Michael om galicernes selv-
forståelse, mens han trækker tråde tilbage til Franco, 
Fraga og Feijóo. Og vi ser og hører selvfølgelig også 
sangen.

15.50 Pause med mulighed for at gense introfilm

16.05 Interview med Jens Boile Nielsen, der bor i A Coruña, 
hvor han blandt andet er tuba-solist i Galiciens Symfoni-
orkester. Vi skal tale om byen A Coruña, galicisk kultur 
og meget mere.

16.30 Michael fortæller om Galiciens blåmuslinge produktion, 
den største i Europa og blandt de største i verden. De 
galiciske blåmuslinger er både lækre, protein- og mine-
ralholdige og bæredygtige. Og så hører vi lidt om den 
øvrige fiskeindustri og om andre aktiviteter på havet.

16.55 Afslutning og mulighed for at hilse 
 og sige farvel i plenum

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen, 
senior projektleder i DEO, der har boet 
i Galicien med sin familie siden 2019.

Mad
Det galiciske køkken er ved kysten dybt præget af fisk 
og skaldyr, men også kød, kartofler, bønner, masser af 
bladgrønt og gryderetter. Ofte vil en ret i Galicien ledsages 
af det overordentligt lækre galiciske brød, surdejsbrød 
med forskellige lokale kornsorter, der faktisk har fundet 
vej til EU’s ordning ”Beskyttede geografiske betegnelser 
(PGI)”. Der produceres også albariño- og ribeirovine i 
Galicien. Er man til meget sød, klassisk kage med mandel, 
kan man spise Tarta de Santiago til dessert.

Polbo á feira (pulpo a la gallega) er nok den mest 
berømte galiciske ret. De fleste galicere vil mene, at kun 
de kan tilberede en ottearmet blæksprutte, så den bliver 
perfekt mør, men ikke ødelagt. Den koges i kobberkar, 
hvorfra den undervejs tages op og dyppes tre gange, 
og så spises typisk 
blot tentaklerne i 
skiver med olie, 
salt og paprika. 
Typisk serveret på 
skærebræt med 
brød eller kartoffel 
med ung kølig 
rødvin.

Mejillones/mexillones al 
vapor er blåmuslinger, renset 
og kogt i lidt vand og hvidvin, 
til de åbner sig. Serveret med 
citron eller overhældt salsa af 
råt hakket hvidløg, eddike, 
olie og paprika. Også med 
brød eller kartoffel, salat, 
kølig rødvin, øl eller hvidvin.

Pimientos de Padrón, 
meget berømt ret af små 
peberfrugter fra området 
omkring byen Padrón, 
steges i olie og spises 
drysset med groft salt, 
som snack eller én blandt 
flere retter. Meget lækre – nogle er stærke.

Cocido gallego er en 
(meget mættende) ret 
med kikærter, majro-
etoppe (eller anden 
bladgrønt), kartofler, 
chorizo, griseøre, rib-
ben og (rigeligt) andet 
kød på ben og evt. kyl-

ling. Langtidskoges sammen, sies og serveres separat 
på fade med olie, salt og røget paprika. En variant over 
nogle af de samme ingredienser er supperetten caldo 
gallego med hvide bønner i stedet for kikærter. Begge 
retter passer godt til det galiciske vinter- og efterårsvejr.

Queixo de Tetilla er en cremet, 
fed, mild og lækker ost på ko-
mælk, formet som et lille bryst, 
deraf navnet, som hentyder til 
diminutivformen af ordet bryst. 
Denne har også både spansk 
og EU-oprindelsescertificering.

A Coruña



Geografi og regering
Galicien er en autonom region i Spanien 
med et areal på 29.576 km2 (Danmark: 
42.933 km², Spanien 505.990 km²). 
Regionen udgør dermed cirka 6% af 
Spaniens areal. Spanien har i alt 17 
autonome regioner.
Regionen ligger i det nordvestlige hjørne 
af Spanien og består af provinserne 
A Coruña, Lugo, Orense og Pontevedra. 
Den afgrænses mod øst af flere bjerg-
kæder, bl.a. den vestligste del af De 
Cantabriske Bjerge. Højeste punkt er 
Peña Trevinca i sydøst i 2124 meter. 
Regionen er Spaniens mest nedbørsrige 
og er derfor også meget grøn.
Galiciens kyst har mange fjorde og flod-
udmundinger (ríaer), er stejl og klipperig, 
dog også med mange sandstrande. 
Den største flod er den 310 km lange 
Miño, der danner 80 km grænse til 
Portugal i syd og er symboliseret ved 
den hvide streg gennem Galiciens flag. 
Andre vigtige floder er Sil og Ulla.
Regionens ret udstrakte autonomi fastlægges i statutten 
for Galiciens Autonomi (1981) og i Spaniens Grundlov 
(1978). Det lokale parlament hedder Xunta, og Galicien er 
ledet af en præsident, Alberto Núñez Feijóo, fra det kon-
servative parti Partido Popular (PP). Han sidder i sin fjerde 
periode som præsident (siden 2009), og partiet PP har et 
absolut flertal i Xunta’en.

Befolkning
Regionen har 2,695,645 indbyggere (2021)
Den forventede levealder er 80,45 år for mænd og 86,28 
år for kvinder, hvilket er højere end i Danmark, hvor tallet 
er hhv. 79,6 for mænd og 83,4 for kvinder.
Fertilitetsraten er på 1,02 (2019)
Befolkningstallet har været rimelig stabilt siden 1980’erne 
og har rimelig stabilt udgjort mellem 5-7 % af Spaniens 
befolkning. Galicien har haft nettoindvandring alle år si-
den 1990, på nær 2013 - 2015.
De største byer er: Vigo – 294.000
 A Coruña – 245.000
 Ourense - 105.000
 Santiago – 98.000
 Lugo – 97.500

Økonomi
De økonomisk set vigtigste byer er kystbyerne A Coruña 
og Vigo, der står for henholdsvis 32% og 24% af regionens 
momsindtægter. Også Santiago de Compostela og andre 
havnebyer som Pontevedra og Ferrol er økonomisk vigtige, 
mens den økonomiske afstand til indlandsbyerne Ourense 
og Lugo vokser.
Vigo producerer 17% af alle biler fabrikeret i Spanien. 
I A Coruña ligger bl.a. hovedkvarteret for den globale 
tøjkoncern Inditex (Zara mm.). Derudover har regionen 
væsentlig værftsindustri.

Galiciens fiskere fisker langs kysten, fisk og skaldyr, og 
på Atlanterhavet. Fiskeindustrien er Spaniens største med 
tilknyttet stor konservesindustri. 
Skovdrift er også vigtigt i Galicien, både til træpiller, træflis, 
møbel- og papirindustri. Og der er store forekomster af malm 
og mineraler med tilknyttede stål- og aluminiumsindustrier. 
Landbruget dyrker vin, tobak, rug, majs, grøntsager og 
kartofler og avler køer og svin. 

Arbejdsmarked
Aktivitetsraten er 52,5% og arbejdsløshedsraten 11% (2021).
Den samlede indkomst for en husholdning per måned er i 
gennemsnit 2277 euro.

Sprog
I Galicien er de to officielle sprog spansk og galicisk, siden 
galicisk blev anerkendt som officielt sprog efter demokratiets 
indførelse. Spansk var inden da det eneste officielle sprog 
i 400 år. I dag undervises der både i spansk og galicisk i 
skolen, og der er blandt partierne bred enighed om at bevare 
det galiciske sprog.
Galicisk (gallego/galego) er beslægtet med portugisisk, og 
tales af indbyggerne i Galicien og i områder, der grænser op 
til, dvs. den vestlige del af León i Spanien og den nordligste 
del af Portugal. Naboregionens asturianske sprog er også 
nært beslægtet med galicisk. I Galicien er en stor del af 
befolkningen tosprogede, idet de både mestrer spansk og 
galicisk. Et mindretal, særligt blandt ældre borgere inde i 
landet, taler kun galicisk.

Ourense
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