
Bjerget Ben Nevis

Onlinerejse til Skotland - onsdag den 18. januar 2023

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 – ved DEO’s stifter Finn Ellegaard.
 
14:10 Introvideo om Skotland med introduktion fra 
 Lucas Norstedt.
 
14:25 Brexit og de skotske selvstændighedsbestræ-

belser, ved EU-ekspert og chefanalytiker i DEO, 
Rasmus Nørlem Sørensen.

 

14:55 Pause til at strække ben

 
15:00 Whisky og velfærdssamfund med EU-chef i 3F 
 Nadja Abelgren Olsen, i samtale med Rasmus 

Nørlem Sørensen.
 

15:30 Hvordan er det at være ung i Skotland? DEO’s 
studiepraktikant Lucas Norstedt fortæller om 
sit ophold på universitetet i Aberdeen i den 
nordvestlige del af Skotland.

 
16:00 Pause til at strække ben og mulighed for at gense 

introvideoen.
 
16:15 Skotsk kulturliv og hverdagsliv, med Kristiana 

Gorszhe-Robertsen, som er dramalærer ved 
George Watson’s College, en privatskole i Edin-
burgh, i samtale med Rasmus Nørlem Sørensen.

 
16:40 Samtale med Lucas’ ven Matthew John Kerr, 

som er skotsk statsborger, og også har studeret 
på universitetet i Aberdeen, og som derudover 
er professionel tryllekunstner.

 
16:55 Afslutning ved Finn Ellegaard og Lucas Norstedt 

med mulighed for at hilse og sige farvel i plenum.

George Watson’s College

Jeres rejseledere er:
Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker i 
DEO, og EU-ekspert med viden om Brexit og 
Skotlands involvering i Brexit processen.

Lucas Norstedt, studiepraktikant hos DEO, og 
har taget en bacheloruddannelse i filosofi og 
sociologi på Aberdeen University, i det nord-
vestlige Skotland.
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SKOTLAND
Skotland er en del af koalitionen af 
lande kaldet Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland, eller 
forkortet, Storbritannien. De andre 
medlemslande er England, Wales, 
og Nordirland. Parlamentet for 
Storbritannien ligger sig i London, og 
her er den udøvende magt tillagt det 
britiske parlament, med samtykke 
fra monarken og de decentraliserede 
regeringer i Skotland, Nordirland, 
og Wales. Den skotske regering 
har derfor ikke frit spil til at lave sin 
egen politik. Det er kun på områder 
decentraliseret fra det britiske 
parlament at Skotland selv råder 
over, f.eks. økonomi, undervisning, 
sundhed og skat. Det, den skotske 
regering ikke selv kan bestemme er 
områder som international politik og 
politik der involverer de øvrige lande i 
Storbritannien. De kan f.eks. ikke råde 
over immigration og asyl, handel og 
industri, eller forsvar. 

Største bykommuner (befolkning)
Glasgow ......................................632.350 indbyggere 
Edinburgh ..................................506.520 indbyggere
Aberdeen  .................................. 198.590 indbyggere
Dundee ........................................148.210 indbyggere
Paisley ............................................77.270 indbyggere 

   Skotland   Danmark  

Befolkning 5.463.300 5.840.045
Areal    77.933 km²  43.098 km²

Højeste punkt  Ben Nevis: 1.345 m.  Møllehøj 170 m.
Længste å / fl od  Floden Tay: 190 km.  Gudenå: 149 km.
Fertilitetsrate 1,29  1,77
Forventet levealder   77,1 år /       81,1 år 79,6 år /      83,4 år

Arbejdsløshed 3,3 % 2,4 %
Under fattigdomsgrænsen 15 % 5,8 %
BNP per indbygger 224.400 DKK 427.700 DKK

SKOTLAND I TAL

DundeeDundee

PaisleyPaisley

NATIONALRETTER 
Maden i Skotland er i stil med den traditionelle mad i resten af Storbritan-
nien, og består i store dele af simple opskrifter af grøntsager og vildtkød, 
uden mange tilsatte krydderier. 
  Nationalretten i Skotland er 
Haggis, en let krydret kødbud-
ding, som traditionelt serveres 
med moste kartofl er og en whi-
sky sauce (og whisky serveres 
også gerne som drikkevare ved 
siden af). 

Til dessert kan serveres Cranachan, en simpel dessert 
lavet af fl øde blandet med honning, hindbær, havre-
gryn, og, i gættede det, whisky.

Whisky er en af Skotlands største eksportvarer, og udgjorde i 2013 en 
total eksportværdi på ca. 4,3 milliarder £ (ca. 36 mia. kr.), hvilket var 85% 
af al eksportindkomst fra mad og drikke. En anden populær drik, hvis 
man ikke er til whisky, nogle gange refereret som Skotlands anden nati-
onaldrik, er sodavanden Irn-Bru, som er den mest populære sodavand i 
landet. Irn-Bru smager sødt og lidt ’tyggegummiagtigt’. 

Laveste af Storbritanniens lande

National identitet 2011
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Religion

”kun skotske” 62%

”skotske og britiske” 18%

”kun britiske” 8%

Anden identitet 4%

Kristne 54%

Ikke religiøse 37%

Islam 1,4%

Andet 7,6%



SPROG OG KULTUR
Navnet Skotland stammer fra det latinske ord for gælerne, 
Scoti. Ordet Scotia (gælernes land) blev dog først brugt som 
henvisning til Irland. Senere blev ordet brugt som henvisning 
til det gælisk-talende, nordlige Skotland. Først i middelalderen 
begyndte det vi i dag kalder for Skotland, på engelsk, at hen-
vises til som Skotland.

Det menes, at de første jæger-samlersamfund dukkede op i 
Skotland for omkring 12.800 år siden, da den første indlandsis 
begyndte at trække sig tilbage. De første huse begyndte at 
blive sat op for omkring 9.500 år siden, og de første byer for 
6.000 år siden. 

Der er tre nationalsprog i Skotland: engelsk, skotsk og skotsk-
gælisk. Skotsk startede som en dialekt af engelsk, men har 
siden udviklet sig til at være sit eget sprog, der dog på mange 
måder minder om standard engelsk. I 2011 viste en dataind-
samling at 63% af den skotske befolkning ingen skotskfor-
ståelse havde. Det mest udbredte sprog i Skotland er britisk 
engelsk ligesom i resten af Storbritannien.   
            
Gælisk er næsten udelukkende talt på de vestlige øer, hvor 
mange stadig taler det. Gælisk talende udgør kun 1% af den 
skotske befolkning. Der er dog et ønske blandt skotske par-
lamentarikere om at bevare det gæliske sprog, og en plan har 
eksisteret siden 2005, der skal sikre sprogets fortsatte over-
levelse. Bl.a. er skiltning på veje og i tog ændret til at stå både 
på engelsk og gælisk og mange institutioner, såsom universi-
teter, tilbyder ydelser og vejvisningsskiltning på gælisk.   

Skara Brae, bevaret boplads fra ca. 3100 f.kr. 

 

Vikingernes indflydelse på Skotland
Det er højst sandsynligt at sproget skotsk blev påvirket af det 
danske sprog under vikingetiden, eftersom det i det 8. årh. 
hed Northumbria (det nordlige England og sydlige Skotland i 
dag, inklusiv Edinburgh) var kontrolleret af skandinaviske vi-
kinger. Det engelske, der blev talt i Northumbria, blev påvirket 
af nordiske sprog og bevægede sig med tiden længere op i 
Skotland. F.eks. udtales mus som ’mouse’ på engelsk (hvor 
’ou’ udtales ligesom ’av’ på dansk), hvor det på skotsk hedder 
’moose’, næsten ligesom vi udtaler det: ’mus’.
Desuden blev øerne Shetland og Orkney besat af nordiske 
vikinger i det 9. århundrede, og var forsat under skandinavisk 
kontrol indtil 14. hundredtallet. 

Aberdeen universitetsskilt på både engelsk og gælisk

Slains Castle

Det overnaturlige
Underligt nok har Skotland det mytiske dyr enhjørningen som 
nationaldyr. Alligevel er det ikke så underligt endda siden 
Skotland har en lang historie med folkeeventyr og overnatur-
lige fortællinger. Andre mytiske skabninger, som stammer fra 
skotske folkeeventyr inkluderer kelpien, en sort hest, der bor i 
vandområder og drukner børn, og selvfølgelig Loc Ness mon-
steret, hvilket første gang blev spottet og beskrevet i tekst i 
565 e.Kr. Også vampyren Dracula har sine rødder i Skotland, 
hvor forfatter Abraham Stoker fik inspiration til at skrive sin 
bog fra sine besøg på slottet Slains Slot, placeret i Cruden Bay, 
nord for Aberdeen.  

Kelpien


