
Onlinerejse til Albanien – onsdag den 12. oktober 2022

Vjosa-floden i det sydlige Albanien.
PROGRAM 

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at kom-
me 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 Velkomst (inkl. teknisk velkomst) ved DEO’s stifter 
Finn Ellegaard. 

14.10 Introvideo om Albaniens historie, byer og smukke 
natur med introduktion fra rejsens vært Zlatko 
Jovanovic. 

14.25 Zlatko fortæller om Albaniens historie, samfund og 
politik. 

14.55 Pause 

15.00 I rejsens time to møder vi Tue Magnussen. Tue er 
en mangeårig Balkan-kender og har bl.a. skrevet 
og undervist om de albansk sprogede områder på 
Balkan. Tue har besøgt Albanien mange gange siden 
1972 og har også studeret ved Tiranas Universitet 
i 1977. Tue vil fortælle om den udvikling i landet, 
han har oplevet. Efter Tues oplæg vil Zlatko og Tue 
besvare jeres spørgsmål og samtale med hinanden. 

15.45 Pause med mulighed for at gense introvideoen 

Jeres rejseleder er Zlatko Jovanovic som er 
ph.d. i jugoslavisk historie og gennem en årrække 
har undervist, forsket, skrevet og holdt foredrag 
om Balkan og herunder også om Albanien. 

I rejsens anden time er Zlatkos medvært Tue Magnussen som er 
cand.phil. i historie og cand.mag. tillige med fagene geografi og 
internationale  udviklingsstudier. Fra 1999 til 2012 arbejdede han 
på RCT som projekt-koordinator for Balkan og Mellemøsten og 
som kommunikationskoordinator.

16.00 Vi møder (i både et tekstet videointerview og live 
fra Tirana) Elsa Ballauri, som er både direktør 
for Kvindehuset i Tirana og aktiv i den albanske 
menneskerettighedsorganisation AHRG (The Al-
banien Human Rights Group). Elsa fortæller om sit 
arbejde og aktivisme samt den aktuelle situation 
vedr. kvinde- og menneskerettigheder i Albanien.  

16.25 Vi møder (i både et tekstet videointerview og live 
fra Albanien) aktivisterne fra den grønne NGO 
EcoAlbania og hører om kampen om at gøre 
Vjosa-floden i den sydlige del af landet til en na-
tionalpark og dermed forhindre investorernes og 
regeringens planner om at bygge en række store 
og mindre vandværker på floden. 

16.50 Afslutning ved Finn Ellegaard, herunder også omtale 
af de kommende rejser. Hovedstaden Tirana

Skandebeg



ALBANIEN I TAL: 
Areal:
28.748 km² (lidt over halv så stort som Danmark)
Omkring 70% af Albanien er bjergrigt.

Gennemsnitshøjden i Albanien er på 708 meter over 
havoverfladen. Danmarks højde over havoverfladen 
er på kun 34 meter i gennemsnit, hvilket giver en god 
forskelsfornemmelse. 

Det højeste punkt i Albanien er Mount Korab på 2.753 
meter. Til sammenligning ligger Danmarks højeste 
punkt, Møllehøj, på 170 meter. 
 

Største byer (2011): 
• Tirana (hovedstaden) = 418.495
• Durrës 113.249
• Vlorë 79.513
• Elbasan 78.703 
• Shkodër = 76.000

Befolkning 
Befolkningstallet i Albanien er på 2,85 millioner mennesker. 
Langt de fleste indbyggere i Albanien er af Albansk etnicitet, 
med mindre end 1/10 af anden etnicitet. 

Selvom omkring 2,85 millioner albanere bor i Albanien, er 
der estimeret at være mellem 6 og 7 millioner selv-identifi-
cerende albanere globalt. Det vil sige at mere end 60% af 
verdens albanere er bosat udenfor selve Albanien.

I Kosovo er cirka 90% af befolkningen af Albansk herkomst, 
og de resterende 10% tilhører andre etniske grupper. 

I Serbien er der to albanske enklaver: Presevo og Bujanovac.

Iflg. befolkningstælling fra 2021 er ca. 25% af Nordmake-
doniens befolkning albanske. De bor primært i den vestlige 
del af landet, tæt ved grænsen til Albanien.. 

I Danmark bor der omkring 8.000 albanere. 

Sprog og kultur:
Der er to primære kulturelle grupper i Albanien. 1. Nord 
albanerne, eller Ghegs. Og 2. Syd albanerne, eller Tosks. De 
to kulturgrupper er adskilt primært baseret på deres dialekt. 

Splittelsen af de to grupper sker langs Shkumbin floden. 
Nord for floden snakker albanerne som tommelfingerregel 
med en Gheg dialekt, som er kendt for dens nasale-ud-
tryksform. Syd for floden vil man høre Tosk-dialekten, som 
kendetegnes ved dets rhotacisme: at de udtaler bogstavet 

r som et n. Med Gheg accent ville verbet ’smiler’ være i 
queshun hvor det med Tosk dialekt ville udtales i geshur. 
Udover en ændret dialekt er både Gheg og Tosk albanere 
dog ens i form af kultur og nationalfølelse.

Det officielle sprog i Albanien (og Kosovo) er standardalbansk, 
som baserer sig på Tosk-dialekten. 

Albanere kalder ikke deres land for Albanien, men i stedet 
på albansk Shqipëri.  Dette 
oversat betyder ørnenes land, 
og ørnen har også en stor sym-
bolsk betydning for det alban-
ske folk. Dette er grunden til 
du kan se en sort, tohovedet 
ørn på det albanske flag. Ørnen 
repræsenterer frihed og heltemod. Ørnen har været brugt 
som symbol i Albanien helt tilbage til middelalderen, hvor 
det var brugt som et heraldisk symbol for mange albanske 
dynastier, som blandt andet våbenmærke og våbenskjold. 

I Albanien nikker man med hoveder når man mener nej, og 
ryster på hovedet når man mener ja.
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MADKULTUR

Nationalretten i Albanien, Tavë Kosi, er lavet af 
lam og ris bagt sammen med en mikstur af yoghurt 
og æg. Det er en lidt moussaka lignende ret, som 
ifølge en Albaner altid laves bedst af mor. 

Drikken Boza er en fermenteret, maltbaseret drik lavet af 
majs og hvede, som ofte drikkes sammen med deserter i 
Albanien. Det har en blandet smag af både sur- og sødhed. 

Det er en udbredt kulturel norm i Albanien at servere 
mad til gæster. Det er ikke unormalt at turister i Albanien 
bliver inviteret til at spise og drikke med lokalfolket. Det 
er æreskodekset besa, som går tilbage til middelalderen, 
der siger at man skal tage sig af gæster som et udtryk for 
taknemmelighed og anerkendelse.

ALBANIEN I TAL

107 pr. km²
DK: 137 pr. km²

Befolkningstæthed (2020)

Genemsnitsalder

36,2 år 
DK: 42,3 år

Muslimer: 60%
Græsk ortodokse: 20%, 
Romersk-katolsk: 10% 
Andre: 10%

Religion

11,82 % 
Arbejdsløshed (2021)

DK: 4,8%

BNP pr. indbygger i Euro

6.500 €
Albanien er Europas 5. fattigste land.

DK: 67.870 €

Forventet levealder

78,6 år (2020) 
DK: 81,2 år (2019)

1 kr. = 15,71 Albansk Lek

Valuta: Albansk Lek

Registrerede personbiler

550.000 (2021) 
DK: 2.600.000 (2018)

Indbyggertal

2,85 mio. 
DK: 5,88 mio.

Areal

28.748 km²
DK: 42.951 km²


