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Utvandring fra Italia til Amerika 
av Ilaria

Mellom 1860 og 1985 utvandret mer enn 29 millioner folk 
fra Italia. I løpet av litt mer enn et århundre, flyttet en del 
av befolkningen som var større enn innbyggerne når Italia 
ble samlet i 1861 (23 millioner i den første italienske folketel-
lingen). De dro til nesten alle land i den vestlige verden og 
noen deler av Nord-Afrika. Bare omtrent 10 millioner kom 
tilbake til hjemlandet, særlig fra europeiske land, og mye 
mer sjeldent fra Amerika og Australia.

Denne store migrasjonen hadde som viktigste grunn den ut-
bredte fattigdommen i store deler av Italia og ønsket om 
forløsning av mange deler av befolkningen.

Skatter økte etter Italias samling, spesielt i de sørlige re-
gionene. Forandringene i både jordbruk og industri laget be-
tydelige forskjeller mellom sosiale klasser og mellom geo-
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grafiske områder; gamle jobber forsvant, 
og arbeidskraft langt overgikk etterspørel-
sen.

 

Økonomene i denne perioden tenkte at ut-
vandring kunne være en balanserende 
mekanisme for det økonomiske systemet 
som, til tross for fremgangene av industrial-
isering, ikke klarte å takle folketilveksten.

Utvandringen var ikke samtidig og i like 
stor grad i alle regionene i Italia. Mellom 
1876, da man begynte offisielt å samle inn 
data om emigrasjon, og 1900, utvandret 
det mennesker fra de nordlige regioner, 
særlig Piemonte, Veneto og Friuli-Venezia 
Giulia. Siden de var de økonomisk rikeste 
delene, var de de første som følte ubalan-
sene knyttet til den industrielle utviklin-
gen. De hadde også mer økonomiske 
midler til å betale dyre og lange reiser. I de 
to følgende tiårene kom de fleste emigran-
tene fra de sørlige delene, spesielt Calab-
ria, Campania, Puglia og Sicilia. Det årlige 
gjennomsnittet av utvandring fra Italia var 
600 000 folk. Mange små landsbygder ble 
avfolket i denne perioden.

Etter første verdenskrig var det en stor 
nedgang i avganger i generelt, på grunn av 
restriktive lover i noen innvandringsland, 
særlig USA, og av den økonomiske krisen 
på 20-tallet. I tillegg brukte fascisme en 

svært streng politikk mot utvandring, som 
de tenkte ikke var bra for Italias om-
dømme.

Etter andre verdenskrig begynte folk å 
flytte igjen, og utvandringstallet gikk ned 
ig j en bare e t te r den «økonomiske 
boomen».

Destinasjonene av utvandringsbølgene var 
først i Sentral-Europa, men siden 1885 flyt-
tet de fleste til både sør og nord Amerika: 
Brasil, Argentina, Uruguay men hovedsake-
lig USA. De var store land med mange ar-
beidsmuligheter, både i jordbruk og indus-
tri. I Argentina, for eksempel, ga de gratis 
land til unge bøndepar, forutsatt at de 
skulle dyrke jorda og bygge et hus der de 
ville bo. 

Da folk tok det vanskelige valget med å 
flytte, var problemet å betale billetten og 
den første perioden av opphold i utlandet. 
For det meste solgte de den lille jorda de 
eide, eller verktøy og husdyr. Ofte, i mange 
familier, var det bare mannen som flyttet 
hjemmefra, og etter hvert ble kona og barn 
med.

Reisen ti l Amerika varte mer enn en 
måned under dårlig forhold, med mangel 
på hygiene, renslighet og luft.

Derfor var det ofte utbrudd av sykdom-
mer, særlig respiratoriske, og parasittiske 
infeksjoner.
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Når skiper kom til New York havn ble pas-
sasjerene tatt til Ellis Island med overfylte 
ferger. Der måtte hver utvandrer få noen 
helseundersøkelser og etterpå ble de in-
tervjuet om personlige data, tilgjengelighet 
av penger og yrke. De måtte bevise at de 
var passende for arbeid og til å klare seg.

De som vurdertes upassende ble sendt 
hjem på det samme skipet som det de 
hadde kommet med.

De andre fikk endelig tillatelse til å forlate 
Ellis Island og reise til destinasjonene hvor 
de ville dra i hele USA.

Nykommerne, til tross for å være viktig for 
den amerikanske voksende økonomien, 
fikk veldig tung diskriminering mot dem, 
særlig under andre verdenskrig.

I de siste tiårene, ble det italienske samfun-
net bedre integrert med resten av den 
amerikanske befolkningen. I mange store 
byer i USA finnes det nå en italiensk bydel 
(ofte kalt "Little Italy"). Mange italienske 
amerikanere bevarer fortsatt aspekter av 
kulturen sin. Dette inkluderer italiensk 
mat, drikke, kunst, årlige festivaler og en 
sterk tendens til å dele familieliv.

Selv om mange ikke kan snakke italiensk 
flytende, føler de fortsatt seg bundet til røt-
tene sine, og de snakker et slags språk, en 
blanding mellom engelsk, italiensk og de 

lokale dialektene, som de er veldig stolte 
av.
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Ekko i P2 – Kan man lære å være lykkelig?  
av Laura

En studie viser at lykkelige mennesker lever i gjennomsnitt 
10 år mer enn de andre.

Men hva betyr lykke?

Det er vanskelig å definere hva lykke er, fordi det er ikke 
det samme for alle mennesker. Men generelt vi kan si at når 
vi bruker begrepet lykke, tenker vi på et godt liv, en høy 
livskvalitet, å ha livsglede, entusiasme, begeistring, trygg-
het, fornøydhet.

NRK har spurt folk på gata om hva det betyr for dem å 
være lykkelige. De har spurt om man er lykkelig når man 
har penger nok, når man er trygg og barna sine er friske, når 
sønnen sier «mamma, jeg elsker deg», når man føler seg nær 
til andre mennesker, når man er fri og kan gjøre det som 
man vil uten å være påvirket av det som andre mennesker 
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vil, når man har det godt i familien og har 
en god helse.

En psykolog, gjesten i programmet, sier at 
svaret er ganske interessant fordi det bek-
refter resultatet av studier: det som er vik-
tig for å være lykkelig er det først og 
fremst å ha gode sosiale relasjoner. 

Det er også mulig å måle lykken. Den 
enkleste måten å gjøre det på er å spørre 
folk om de er lykkelig eller ikke, og hvor 
mye de er glade på en skala fra 0 til 10. De 
fleste er på midtpunktet, på 5. I Norge lig-
ger lykken rundt 7.

Men hvorfor er vi forskjellige? Og hva er 
det som påvirker tendensen til å være glad 
og fornøyd eller ikke? Filosofer og forskere 
er ganske enige og sier at gener er viktige 
og kan forklare en del av forskjellene mel-
lom oss, spesielt for det som gjelder den 
stabile og konstante lykken. De har stud-
ert tvillinger som har identiske gener men 
ofte oppfatter livet på en forskjellig måte. 
Det betyr at vi også er påvirket av omgivel-
sene våre og gener samspiller både med mil-
jøet og med hva vi gjør. Det kan forklare 
for eksempel fordi vi er på forskjellige 
måter sårbare til spesielle livshendelser, el-
ler hvorfor noen er bedre utrustet for 
tunge belastninger.

Noen tester og studier viser at det kanskje 
er mulig å påvirke vår psykiske form for å 
føle seg litt mer lykkelig. 

Vi burde på en måte spille på lag med våre 
gener. Vi gjør det når vi bruker våre talen-
ter. Å hjelpe våre talenter å blomstre er en 
mulig og fin vei for å trives enda bedre i li-
vet. Men det er ikke lett. Det er viktig å 
kjenne seg selv, å vite og være hvem man 
er, for å prøve etter hvert å bli den beste 
versjonen av seg selv.

...og nå er vi tilbake til de gamle greske filo-
sofene!
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NRK P2 – Ekko: H2-biler 
av Laura

Neste måned lanseres den første hydrogen-bilen som kan 
kjøpes som en egen bil i Norge.

Det er store forventinger men bilen koster mye og man må 
vente noen år for å ha en H2-bil som kan konkurrere med 
prisen som en vanlig familiebil eller en el-bil har i dag.

Teknologien er ganske fersk nå, men mange jobber for å få 
et kommersielt produkt med lavere priser. Vi vil få en hy-
brid bil først og etterpå en kommersiell prototype av 
hydrogen-bil. 

Norge vil være en av de første landene som vil produsere 
H2-biler. Grunnen til dette er en politisk vilje til å investere 
i fornybare energiformer, men også at infrastrukturer er fer-
dige, selv om vi trenger nye hydrogen-stasjoner.
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Den første H2-stasjonen man kunne bruke 
for å fylle tanken på en hydrogen-bil ble 
bygget i Stavanger i 2009. Allerede for 4 år 
siden var det mulig å kjøre fra Stavanger til 
Oslo med en hydrogen-bil.

Fordelene er mange, først og fremst slip-
per det ikke ut CO2 men ren vanndamp. I 
tillegg kan den kjøre lengre enn en el-bil, 
tanken kan fylles raskt, og bilen har stor 
plass for bagasje. 

En av gjestene i Ekko har prøvd å kjøre en 
H2-bil på Ring 3 i Oslo. Han har fortalt at 
det var kjempefint, mye bedre enn å kjøre 
en bensin-bil, fordi man føler ikke vibras-
joner og det er ganske behagelig. Han sier 
at for det som gjelder kjøre-komfort kan vi 
sammenlikne H2-biler med el-biler.

H2-biler drives som en brenselcelle. Den 
fungerer som et gassbatteri med to elektro-
der som mottar hydrogen fra tanken og 
oksygen fra lufta. I brenselcellen blir hydro-
gen oksydert og reaksjonen produserer 
vann. Det betyr at det vil være noen proble-
mer i nordiske land når temperaturen vil 
komme under null grader. 

Vi kan si at hydrogen er en energibærer 
som produserer energi gjennom en prosess 
som er veldig miljøvennlig. Men vi kan 
ikke si at h2 er en miljøvennlig teknologi, 
fordi for å produsere det trenger man mye 

energi og kostnader som per i dag er veldig 
høye.
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Berninis Skulpturer 
av Ilaria

Blant alle formene av visuell kunst er skulptur uten tvil min 
favoritt. Jeg synes at det er spesielt spennende å se på hvor-
dan menneskekroppen blir representert i tre dimensjoner, 
og å ha muligheten til å gå rundt kunstverket og stoppe for 
å observere alle detaljene av musklene, hår, ansikter, draper-
inger, sammen med de små merkene av verktøyene som 
billedhuggeren brukte i sin kreativ prosess.

Av alle materialene er marmor det mest sjarmerende for 
meg. Den er ren hvit, men kan ha årer som skaper fantas-
tiske nyanser av lys og farger, og til tross for dens hardhet 
brukes den til å lage myke og fine overflater. Dessuten har 
jeg alltid vært begeistret for å tenke på hvordan billedhug-
geren tar av deler av materialet fra den rå blokken for å få 
fram sin skulpturs form, akkurat som den fantes allerede 
inni marmoren.
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En av skulpturene som fascinerer meg 
mest er David av Gian Lorenzo Bernini. 
Den ble laget i løpet av sju måneder da 
billedhuggeren var ganske ung, mellom 
1623 og 1624. Den ble bestilt av Cardinal 
Scipione Borghese, Berninis patron, som 
del av en rekke skulpturer for å dekorere 
hans vakre Villa Borghese Pinciana.

Skulpturen viser en historie fra Det gamle 
testamentet: den unge israelitt David kjem-
per mot den fryktelige giganten Golia og 
dreper ham med sin slynge.

Denne scenen hadde blitt representert gan-
ske ofte i Renassansen, men Bernini var in-
novativ i forhold til sine forgjengere i å nå 
nye nivåer av intensitet. En stor forskjell 
ligger i øyeblikket som Bernini valgte å for-
estille: mens Michelangelos David viser hel-
ten som står stille og forbereder seg til 
kampen, og Donatellos skulptur viser den 
vinnende David etter Golias død, avbilder 
Bernini sin David i det eksakte sekundet 
når han bøyer seg for å kaste steinen.

Berninis David er ikke lenger en meditativ 
helt som i Renassansen, men en atlet midt 
i sin fysiske innsats: kroppens vekt ligger 
på det høyre beinet, torsoen og armene er 
vridde, og musklene er stramme. Armene, 
leggene og hodet stikker ut fra kroppsak-
sen og former en spiralstruktur som skaper 
en sterk følelse av dynamikk og energi. 
Dessuten, gir også forholdet mellom lys og 

skygge stor drama til skulpturen, litt som 
det skjer i Caravaggios bilder.

Når det gjelder menneskelig kropp repre-
sentert med skulptur, er det ansiktene som 
jeg er mest opptatt av. De som Bernini hug-
get ut av marmor har ekstrem ekspressiv-
itet og intensitet. Davids øyne fokuserer 
på fienden mens han biter sin leppe med et 
truende uttrykk. Ansiktet hans, som ifølge 
noen ble laget etter billedhuggerens eget 
bilde i speilet, er dypt menneskelig, full av 
personlighet, sensuell.  

Bernini har vært genial og nyskapende i å 
bringe til liv de psykologiske tilstander i 
sine figurer som det aldri hadde skjedd før 
i skulptur kunst. Når man ser på David 
merker man at selv om Bernini var ganske 
ung da han laget dette kunstverket, hadde 
han kommet fram til sin ekspressiv moden-
het. Han hadde en unik evne til å omforme 
marmor til kjøtt, farger, liv, emosjoner og 
energi, og dette gjorde ham ganske snart til 
en kunstnerisk modell i sin tid og gjennom 
århundrene.
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Pyro, Festivaler. 
av Esteban

Dette er sammendraget av Pyro podkasten i februar 2013. 
Denne gangen er Espen Slapgård gjesten i podkasten. Han 
jobber hos Metal Hammer Norge. Som vanlig snakker de 
om tre temaer.

Det første temaet er Spellemannprisen, som arrangertes i 
Stavanger i mars. Programlederen synes de har gjort det rik-
tig i år, og i metallkategorien har de nominert El Caco, Ne-
cromanteion og Enslaved. Programlederen synes det kan-
skje er litt rart at El Caco er nominert til metallprisen, og 
ikke rockprisen, men andre synes at det kanskje ikke er så 
rart, fordi band i rockkategorien er Madrugada, Oslo Ess og 
andre, og El Caco sannsynligvis identifiseres selv mer med 
band som Enslaved enn med band som Oslo Ess. Så snakker 
de litt om hva Spellemannprisen betyr for metall eller for 
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musikken generelt, om de har peiling i det 
hele tatt, osv.

Det andre temaet er livealbum, som var 
ganske populære på 70-tallet og 80-tallet, 
men ikke så vanlige nå. Kiss Live, Kiss 
Live 2, Made in Japan av Deep Purple, Live 
After Death av Iron Maiden osv. var veldig 
spesielle, men nå har vi ikke sånne album. 
YouTube og folk med smarttelefoner gjør 
det litt vanskeligere å selge livealbum, og 
disse albumene har mista l itt status. 
DVDer spiller også noen rolle i dette, 
fordi vanligvis er konserter utgitt på DVD 
og ikke på CD. I gamle dager var det også 
vanskeligere å se band live, og behovet for 
livealbum var større. Konklusjonen er at 
al le på podkasten l iker l ivealbum og 
liveDVDer fortsatt.

Det siste temaet er festivaler, både metall-
festivaler og generelle festivaler. De snak-
ker om hvordan generelle festivaler har litt 
for alle, inkludert metallband, og selv om 
de er fine og morsomme, er de ikke så kose-
lige som metallfestivaler fordi man ikke 
føler seg som en del av et fellesskap på 
samme måte som man gjør på Sweden 
Rock. Det er ikke det samme å se på for ek-
sempel Ghost på Øya og Ghost på Hole in 
the Sky. Når metallband spiller på metall-
festivaler, spiller de for et publikum som 
har kommet til festivalen for å høre på en 

spesiell type musikk, og selv om de ikke 
kjenner bandet fra før, liker de denne type 
musikk. Det føles som et brorskap.
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NRK Ekko: Gjødsel og drivstoff fra lufta 
av Laura

Forskerne ved det Kjemiske Instituttet på Blindern mener 
at vi kan lage kunstig gjødsel og drivstoff av CO2 og luft og 
de skal studere en ny prosess for å sette det på plass.

De vil bruke nitrogen som, sammen med oksygen, danner 
atmosfære. Prosessen er ikke ny, det som er nytt er å bruke 
en fornybar energikilde for å drive prosessen. Tidligere, al-
lerede for 100 år siden, kjente nordmenn denne prosessen 
og brukte vannkraft som energikilde. Etterpå mente man at 
det var lettere å bruke naturgass. Men i framtida vil vi 
komme tilbake til miljøvennlige og bærekraftige energi for-
mer, og spesielt energi som kommer fra sola. 

En fotokatalysator fanger energi i lyset og så, gjennom en 
kjemisk reaksjon, omdannes lys til elektrisitet. Med denne 
elektrisiteten, og sammen med CO2 og N2 fra lufta, får vi 
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nitrogenoksid, som er grunnlaget for å 
danne nitrater, som er en kunstig gjødsel.

Med den samme prosessen kan vi bruke 
CO2 som allerede er sluppet ut i atmos-
fære for å lage nye drivstoffer, for eksem-
pel metanol eller diesel. På denne måten 
kan man bruke den samme CO2 mange 
ganger og det blir et kretsløp. Det betyr at 
konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren ikke 
øker. Eller man kan bruke CO2 fra en fab-
rikk som allerede produserer det, for ek-
sempel fra en sement fabrikk.

Den store nyheten er at vi kan bruke sol, 
litt vann, CO2 og N2 for å produsere 
drivstoff i alle deler av verden, også midt i 
en ørken. Utfordringen er å finne vann i 
ørkenen. Men forskerne sier at det finnes 
litt vann i lufta selv om den er veldig tørr. 
Man trenger bare energi for å tappe det fra 
lufta. Og vi kan gjerne bruke sollys til å 
lage energien som vi trenger for å drive 
prosessen.

Det høres fantastisk ut at vi kan bruke 
bare lys fra sola og vann som allerede er i 
lufta for å redusere CO2 inneholdet i at-
mosfære, stoppe økningen av tempera-
turen og, på denne måten, redde planeten.
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SUMER 
av Flaviu

Sumer var en gammel sivilisasjon og historisk region i det 
sørlige Mesopotamia, dagens Irak, i tidlig bronsealder. 
Sumer ble først grunnlagt mellom ca. 4.500 og 4.000 f.Kr. 
av folk som kanskje eller kanskje ikke har snakket det sum-
eriske språket. 

Det sumeriske folk hadde et utviklet sosialt liv. De elsket 
musikk og religion var også viktig. I tillegg har mange 
keramikk gjenstander blitt funnet. Det er interessant at 
kvinner var beskyttet av sumerisk lov og var i stand til å 
oppnå en høyere status i Sumer enn i andre moderne sivi-
lisasjoner.

Sumererne praktiserte vanningsteknikker som brukes i 
Egypt. De dyrket bygg, linser, hvete, løk, hvitløk, salat, 
purre og sennep. Sumererne fanget mange fisk og jaktet på 
fugl og gaseller. 
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Det mest imponerende og berømte av sum-
erisk bygninger er ziggurats, som støttet 
opp templene. De ble antatt å være boplas-
ser for gudene og hver by hadde sin egen 
gud. Bare prester var tillatt på zigguratene, 
og det var deres ansvar å ta vare på gudene. 
Prestene var svært mektige medlemmer av 
sumerisk samfunnet.

Sumerisk kultur hadde avansert teknologi. 
Eksempler inkluderer hjulet, regning og 
geometri, vanningsanlegg, sumerisk båter, 
lunisolar kalender, bronse, lær, sager, meis-
ler, hammere, bukseseler, osv.
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Den spanske kulturen. 
av Esteban

Det er vanskelig å beskrive en kultur. Et land har mange 
mennesker og alle er forskjellige. Men noen ting er van-
ligere i ett land enn et annet land. Det er også sånn at be-
skrivelser av egen kultur er ofte gale.

Det sies at misunnelse er spansk. Dette er kanskje riktig, 
men jeg tror at mange søreuropeiske land fokuserer på det 
ytre, spesielt på å late som man har penger. Beklageligvis 
har vi ikke en tradisjon av å jobbe hardt for å tjene penger. 

Dette betyr ikke at spanjoler ikke jobber hardt, men folk 
flest som tenker å tjene mye penger, tenker ikke på å jobbe 
hardt for det. De vil bare "være heldige" og vinne i lotto, el-
ler tjene mye penger med en jobb som ikke krever å jobbe 
hardt. Dette er er delvis hvorfor Spania har så mange dår-
lige sjefer, og det har et navn på spansk: "pelotazo".
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Vi pleier også å ha dårlige sjefer. Sjefer, kon-
ger, politikere. Vi har hatt dem i mange år-
hundrer. I så lang tid at mange tenker at 
man må bruke makt for å få så mye man 
kan. Mer penger, mer makt, mer tjenester, 
mer fordeler. Benytt anledningen. Man vet 
ikke når det slutter. Makt får man for å få 
mer. Det er sånn. Og dette er delvis hvor-
for mange i Spania tenker at "man kan 
ikke forandre noent ing" og mange 
stemmer på de samme partiene hele livet: 
"de er litt bedre enn de andre, og å stemme 
på andre partier er meningsløst".

Men alt er ikke dårlig. Spanjoler kan være 
veldig vennlige og kan jobbe veldig hardt, 
ofte i dårlige omstendigheter. Mange kan 
arbeide i mange timer uten å tjene mye 
penger, uten støtte fra gode sjefer, res-
surser eller en god plan.

Andre er åpne, liker å dele og er alltid 
klare for god mat og drikke. Og mange an-
dre ting antakeligvis, men spanjoler liker 
ikke å snakke bra om landet sitt.
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Predictions i Pyro. 
av Esteban

Dette er sammendraget av Pyro podkasten fra januar 2013. 
Gjesten er Torkjell Rød, vokalisten i Audrey Horne. Han 
kommer fra Stavanger så alle på podkasten bruker skarre-r. 
Kjempe bRa. De snakker om tre temaer som vanlig.

Det første temaet er hva de tror vil skje i løpet av 2013 i 
hardrocken og heavy metal. Asbjørn har tre forskjellige "pre-
dictions". Den første er at Kvelertak blir den nye Ramm-
stein. Han syntes at å synge på norsk var et problem, men så 
tenkte han at Rammstein synger jo på tysk og er kjempes-
tort. Han mener at Kvelertak vil bli et stort band. Kanskje 
ikke så stort som Rammstein i 2013, men stort likevel. De 
mener at det er stadig vanligere å se på Kvelertak t-skjorter 
på gata og det betyr at Kvelertak blir større og større. "Pre-
diksjon" nummer to er at Blood Command vil bli stor i Eng-
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land delvis fordi Kerrang ga 5 av 5 til "Fu-
neral Beach". Den siste prediksjonen er at 
unge folk som blir leie av dubstep kommer 
til å begynne å høre på heavy metal. Pro-
gramlederen lurer på om det har noe med 
Korn og Skrillex å gjøre. Asbjørn mener ja, 
og han synes at dubstep har en ting til 
felles med heavy metal fordi den er en 
tung, aggressiv og fysisk musikk, og kidsa 
som liker dubstep har potensial til å ta det 
videre til metall. Også Skrillex var opprin-
nelig en metallvokalist fra First to Last, et 
emo/screamo band. Torkjell og programle-
deren har også prediksjoner, men det er for 
mye for sammendraget :-)

Det andre temaet er nu metal. Asbjørn 
tror at nu metal kommer tilbake i 2013 i 
form av retrobølge. Han mener at nu metal 
hadde en viktig innflytelse på aktuelle 
band og at det gjør det lettere at unge folk 
oppdager disse bandene nå.

Det siste temaet er hår. På 70-tallet, 80-
tallet og en del av 90-tallet var lange 
manker veldig viktig i hardrock og heavy. 
For Torkjells del er det veldig enkelt: han 
hadde langt hår men det ble en synonym 
med kirkebrenning i Bergen. Med Kurt Co-
bain og Eddie Vedder kom det en trygg 

mellomstasjon, og han klippa håret sitt 
litt.
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Skottland. 
av Ilaria

Skottland ligger i den nordlige delen av Storbritannia og har 
ca. 5.200.000 innbyggere, som for det meste bor rundt de 
største byene. Hovedstaden er Edinburgh, en livlig by og en 
av Europas største finanssentre, men ikke den meste be-
folkede by, som er Glasgow. Den tredje største byen er Aber-
deen, som er ofte kalles for «Europas oljehovedstad» på 
grunn av at den skotske havbunnen inneholder de største ol-
jereservene i EU.

Kongeriket Skottland ble en del av kongeriket Storbritannia 
i 1707. Til tross for det har Skottland sitt eget skolesyste-
met, sin nasjonale Kirke og sitt eget Parlament som har ans-
var for de fleste lokale juridiske saker om helse, utdanning, 
lokale skatter, transport, miljø, osv.
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Noen skotske banker kan også trykke pen-
ger, det skotske pound, som er akseptert 
generelt i resten av Storbritannia og har 
samme verdi som dem fra Bank of Eng-
land.

Om høsten 2014 vil det være en folkeavs-
temning for uavhengighet, men ifølge men-
ingsmålinger vil bare 30% av folk gjerne 
skille seg fra Storbritannia. 

Etter den industrielle revolusjonen, ble 
den skotske økonomien særlig basert på 
kull- og skipsbyggingsindustri, og fabrikker 
lå hovedsakelig rundt Glasgow området. 
På andre delen av 1900-tallet ble økono-
mien mer bundet til tjeneste- og teknolo-
gisektoren, og eksporten til Europa og 
USA økte, særlig med whisky og elek-
tronikk. Turisme er også svært viktig, sam-
men med ren energi-industri.

Bare en fjerdedel av landet er dyrket, men i 
de mindre fruktbare områdene i nord spil-
ler sauehold en viktig rolle. 

Takket være Golfstrømmen er Skottlands 
klimaet relativt mildt, med ikke så kalde 
vintrer i forhold til andre steder som ligger 
på samme breddegrad. Men om sommeren 
er klimaet friskt og med mye vind, og mot-
setning fra varme strømmer og polar kald 
luft masser fra nord gjør at nedbøren er 
ganske høy i gjennomsnitt.

Skottland er berømt i hele verden for 
mange ting, som tartan kilt, sekkepiper, 
whisky, Lochness...og filmer som High-
lander og Braveheart. Men det har vært 
mye mer enn det for meg. En magisk at-
mosfære, med subtil regn og tåke, som de-
finerer og skjuler dybder og plan, og som 
raskt blir tynnere. Et filtrert sollys gjen-
nom skyene, som her og der forsterker lyse 
grønne flekker og det intense blå vannet. 
Åser, klipper, topper. Ruiner av slott som 
vitner om historien og den vanskelige for-
tida av et folk som er stolte av sine røtter, 
men åpne og svært gjestfrie. Smale gater, 
sauer og kuer som invaderer veien og tvin-
ger til sakte, stille rytme. Utrolig natur på 
hver kurve, stillhet, ro, introspeksjon. 
Dette er Skottland for meg.
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