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Kapitel 1 
 

Skotland 
Skotland er en selvstyrende nation i Nordvesteuropa, samtidig er den 

en af de fire nationer, som udgør Det Forenede Kongerige Storbri-

tannien og Nordirland. Skotland er den næststørste del efter England 

fulgt af Wales og Nordirland. Foruden fastlandet består Skotland af 

over 790 øer. 

 Edinburgh er Skotlands største finansielle centre, men Glasgow 

er den største by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skotske flag - Wikipedia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_Scotland.svg


 

 

 

Royal Arms of the Kingdom of Scotland 

tegning - Wikipedia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Royal_Arms_of_the_Kingdom_of_Scotland.svg


Videnskaben mener, at de tidligste jægere og samlere kom for ca. 

11.000 år siden, da istiden ophørte. De første fastboer byggede deres 

huse på skotsk jord for omkring 9.500 år siden. 

 Skotlands historie begyndte med, at Romerriget invaderede det 

nuværende Storbritannien og besatte England og Wales og admin-

istrerede området som en romersk provins under navnet Britannien. 

 Dele af det sydlige Skotland var i en periode kontrolleret indirekte 

af Romerne. Caledonia var et område som lå udenfor romernes do-

minans.  

 

 

Hadrians mur - Wikipedia 

 

Hadrians mur er en mur og fæstningsværk af sten og tørv. Den er 

120 km lang og ligger ca. på grænsen mellem England og Skotland. 

 Romerne byggede Hadrians mur fra år 122 e.Kr. under kejser 

Hadrian, fordi de ville beskytte det romerske Britannien mod pikter-

nes plyndringstogter fra Skotland. Muren skulle skabe økonomisk 

stabilitet, fred og markere grænsen.  



Muren var Romerrigets nordgrænse gennem det meste af tiden i 

Britannien. Det var kejserrigets stærkeste fæstningsværk med 14 

grænseforter.  

Området, som lå nord for Hadrians mur, Caledonia, var udenfor 

romersk dominans. Dette område var befolket af pikterne i konge-

dømmet Piktland. På et senere tidspunkt dannede gælerne fra Irland 

kongedømmet Dalriada. 

 

Piktland   
Piktland blev domineret af det piktiske kongedømme Fortriu.  

Kongedømmet Fortriu var det navn, som historikerne gav det pikti-

ske kongedømme mellem det 4. og 10. århundrede. 

Det skotske flag, som er et Andreaskors (X-kors), blev antagelig 

valgt af Piktlands konge i 832 efter en sejr over mændene fra North-

umbria.  

Kongedømmet Skotland er dateret til år 843, da Cináed macalpin 

- Kenneth I af Skotland blev konge over både skotterne og pikterne. 

Kennet I macalpin (ca. 810 – 858) var konge over Dalriada fra 

834 og konge over hele Skotland fra 846. Han var den første konge 

for et samlet Skotland, efter han underlagde sig pikterne og den før-

ste konge fra huset Alpin. 

Dalriada var i middelalderen et gælisk kongedømme, som lå i Vest-

skotland og Nordirland 



 

Dalriada er det grønne område, og det gule felt markerer pikternes land - 

Wikipedia 

Fra Irland indvandrede eller invaderede et gælisk folkeslag det land, 

som senere blev opkaldt efter dem og kom til at hedde Skotland. Or-

det ”skotte” er lånt fra latin og refererer til Skotland fra sidste halvdel 

af 900-tallet. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Dalriada.jpg


Moray 
Moray er en af de 32 lokalbestyrelser i Skotland og ligger i den nord-

østlige del af landet. Navnet blev først bekræftet omkring 970 som 

Moreb og i latinsk form i 1124 som Moravia. 

  

 

Moray, det lille område i rødt i Skotlands nordøstlige hjørne - Wikipedia 

 



I Middelalderen var Moray meget større end det nuværende amtsråd. 

I den periode må Moray enten have været et uafhængigt konge-

dømme eller en selvstyrende vassal i Skotland. 

 I de følgende århundreder forøgedes skotternes kongedømme fra 

et forholdsvis lille område i Moray til dagens Skotland. 

 Helt i nord og på de ydre øer beholdt de skandinaviske bosættere 

kontrollen, mens de skotske konger forsøgte at udvide territorierne 

mod syd i det nordlige England. 
 

Normannerne 
Normannerne ”mændene fra nord” var skandinaver især danske vi-

kinger, som mod slutningen af det 9. århundrede etablerede sig i den 

nordlige del af Frankrig, som fik navnet Normandiet efter dem. Her-

fra erobrede den normanniske hertug England i 1066, hvorfra de 

spredte deres indflydelse til Wales, Irland og Skotland. 

Margaret var efterkommer og eneste barnebarn efter den afdøde 

skotske konge Alexander III (døde 1286). 

 Margarets mormors bror Edvard var konge i England. Han be-

stemte i 1290, at Margaret skulle giftes med hans søn prins Edvard 

af Wales, men på rejsen fra Norge til Skotland blev Margaret syg og 

døde på Orkneyøerne samme år. 

 

Margaret af Skotland (født april 1283 i Norge – døde september/ok-

tober 1290 på Orkneyøerne) var datter af den norske kong Erik Præ-

stehader og dennes skotske hustru, Margaret. 

 

Den skotske adel bad den engelske konge Edvard I om at vælge mel-

lem de rivaliserende parter, hvem der skulle have arveretten til den 

skotske trone. I stedet for indsatte kong Edvard i 1292 John Balliol 

som vasalkonge og fik dermed direkte kontrol over Skotland. 

John Balliol (1249 til 1314) var konge af Skotland fra 1292 til 

1296 og havde ingen arving.  Men skotterne ledet af William Wal-

lace og Andrew Murray modsatte sig det engelske styre og støttede 

John Balliol i et opgør mod englænderne, derved indledtes den Skot-

ske Uafhængighedskrig, hvor de to hærførere slog englænderne i 

Stirling Bridge i 1297.  



 

William Wallace (1271 – 1305) var skotsk frihedshelt, som med sine 

landsmænd gik til modstand mod den engelske besættelse under 

kong Edvard i den første skotske uafhængighedskrig. Han blev fan-

get, tortureret og henrettet. 

  

Det resulterede i, at Robert Bruce i 1306 blev kronet til konge som 

Robert I af Skotland. Han vandt et afgørende slag over englænderne 

i 1314, men krigen blussede op igen under den anden uafhængighed-

skrig fra 1332 til 1357, da Edvard Balliol, søn af John Balliol for-

søgte med hjælp fra englænderne at vriste tronen fra Bruce-familiens 

arvinger. 

 

Robert I eller Robert Bruce (1274 – 1329) var skotsk konge fra 1306 

– 1329. Robert Bruce blev født den 11. juli 1274 på Turnberry Castle 

i Ayrshire i det sydvestlige Skotland. Han var ældste søn af Earl of 

Carrick, (jarl), 6th Lord of Annandale. Han var tip-tip-tip-oldebarn 

af kong David I af Skotland og var blandt dem, der havde størst ret 

til den skotske trone. 

 Robert Bruce var en af sin generations berømteste krigere og 

hærledere. Han ledede Skotland under den skotske uafhængighed-

skrig mod England. Robert Bruce anses for at være en af Skotlands 

store konger, en heltekonge, som besejrede England i det berømte 

slag ved Bannockburn. Der er mindesmærker af Robert Bruce over 

hele Skotland. 

Slaget ved Bannockburn var et slag, der endte med en vigtig skotsk 

sejr under den første skotske uafhængighedskrig og er en milepæl i 

Skotlands historie. 

 

Ved fremkomsten af Stewart-dynastiet i 1370erne begyndte situati-

onen i Skotland igen at stabilisere sig. 

 

  



Kapitel 2   
 

Union med England 
Jakob VI og I (engelsk: James VI og I) (1566 – 1625) var konge af 

Skotland som James VI fra 1567 til 1625 og konge af England som 

James I fra 1603 til 1625. Han blev født 19. juni i 1566 på Edin-

burgh Castle som søn af Marie Stuart og Henry Stuart, Lord Darnley. 

I 1567 blev han konge af Skotland som James VI. Mens han var barn, 

var han under formynderskab af flere jarler. 

Da den sidste tudorregent Elizabeth I af England døde uden ar-

vinger i 1603, arvede han den engelske krone som kong James I. Han 

var den første engelske monark fra Huset Stuart. 

 I 1589 giftede James sig med prinsesse Anna af Danmark (1574 

– 1619). Gennem sit ægteskab blev hun dronning af Skotland og fra 

1603 også dronning af England.  

 

Hun var næstældste datter af kong Frederik II og dronning Sofie. 

Hun blev født på Skanderborg Slot i 1574. De første fem år af sit liv 

blev hun opfostret hos moderens familie i Mecklenburg, der var et 

tidligere hertugdømme i det Tysk-romerske rige og lå op til Øster-

søen. I 1579 vendte hun tilbage til Danmark, hvor hun fik undervis-

ning i tysk og fransk. 

 Forhandlinger med Skotland om Orkneyøerne bevirkede, at hun 

den 20. august viedes med den skotske kong James VI.  

 I september sejlede hun med en dansk flåde til Skotland, men 

stærke storme drev skibene til Norge. Derfor besluttede James VI at 

hente sin unge brud og ankom til Norge, hvor brylluppet blev fejret 

23. november 1589 i Oslo. Den følgende vinter tilbragte parret i 

Danmark, indtil de i april 1590 rejste tilbage til Skotland. I maj fe-

jeres dronningens kroning i Edinburgh og i 1603 blev hun tillige 

dronning af England. 

 

Kongedømmet Skotland var en uafhængig stat indtil 1. maj 1707, 

hvor unionsloven forenede landet med kongeriget England til kon-

gedømmet Storbritannien. 



De to lande havde fælles monark siden foreningen af kongemag-

ten i 1603, da kong James VI af Skotland arvede den engelske trone 

efter sin kusine dronning Elizabeth I af England. Men landene var 

fortsat selvstændige lande og uafhængige af hinanden med separat 

lovgivning. Skotland har altid haft egen forvaltning, der inkluderede 

eget juridisk og retsligt system, der bygger på andre principper end 

de engelske. I 1606 sammensatte man Englands og Skotlands flag. 

 

Skt. Georgkorset (Englands flag) 

 

Skt. Andreaskorset (Skotlands flag) 

 

Union Jack 1606 

 

Unionsloven var to love, som Det engelske parlament og Det skotske 

parlament vedtog i 1707, som afsluttede forhandlingerne om en 

union mellem kongerigerne England (med Wales) og Skotland. 

Loven oprettede Kongeriget Storbritannien og opløste de to 

parlamenter, der blev til Det britiske Parlament. 

 

Selvom det blev betegnet som en union indtil 1707, var det i 

virkeligheden to separate kroner, der hvilede på samme hoved. Der 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_England.svg
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Scotland.svg
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Great_Britain_(1707%E2%80%931800).svg


havde været tre forsøg i 1606, 1667 og 1689 på at forene de to lande 

i et fælles parlament.  

Da dronning Elizabeth I af England hverken giftede sig eller fik 

børn, var hendes nærmeste arving hendes katolske kusine dronning 

Mary af Skotland. Mary blev tvunget til at abdicere som Skotlands 

dronning og erstattet af sin barnesøn James VI og I. Han var opdraget 

som protestant og blev arving til den engelske trone. Efter dronning 

Elizabeth I døde i 1603, blev de to troner holdt i en union af James 

og hans Stuart efterfølgere, men England og Skotland forblev sepa-

rate. 

I slutningen af middelalderen delte Skotland sig i to kulturelle 

områder – det skotsk-talende lavland og det gælisk-talende højland 

til Galloway i det sydvestlige Skotland. 

 Historisk set har lavlandet fra Edinburgh og sydover været knyttet 

nærmere til den europæiske kultur modsat klan-systemet i de nord-

lige regioner, som forblev dominerende frem til Personalunionen i 

1707. 

Irlands flag Skt. Patricks korset blev tilføjet i 1801. Da man ville 

vise, at Irland ikke var Skotland overlegent, gjorde man Skt. Patricks 

korset tyndere, så det kun halvt dækker Skt. Andreaskorset. Ordnin-

gen gjorde flaget asymmetrisk og kan hejses ”på hovedet”. Flaget er 

korrekt hejst, hvis den brede del af Skt. Andrews korset er over Skt. 

Patricks korset i det øverste hjørne tættest på flagstangen. 

 

Union Jack, 1606 

 

Skt. Patrickskorset (Irlands flag) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Great_Britain_(1707%E2%80%931800).svg
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:St_Patrick's_saltire.png


 
 

Union Jack siden 1801 

 

Den moderne periode 
Som følge af den skotske oplysningstid og den industrielle revolu-

tion blev Skotland et af de kommercielle, intellektuelle og industri-

elle magtcentre i Europa. 

 Samtidig med den nationale og kulturelle blomstring var der stor 

fattigdom. I 1800-tallet blev småfolks bosteder brændt ned, sult og 

nød bredte sig, og en stor del af Skotlands befolkning blev tvunget 

til at udvandre for at skabe plads til rigmændenes fåregræsgange. 

Den industrielle revolution begyndte i 1700-tallet og fortsatte i 

1800-tallet, hvor store ændringer indenfor landbrug, masseproduk-

tion, minedrift og transport fik enorm betydning for de socioøkono-

miske og kulturelle forhold i Storbritannien.  

 Den industrielle revolution blev et vendepunkt for menneskehe-

den, hvor dagligdagen blev påvirket på den ene eller anden måde. 

Fra sidste halvdel af det 19. århundrede ændrede Storbritanniens 

økonomi sig fra at være baseret på manuelt arbejde og trækdyr til at 

blive maskinbaseret industri. Det begyndte med mekaniseringen af 

tekstilindustrierne, nye måder at fremstille jern på, og stigende an-

vendelse af raffineret kul.  

 For at udvikle handelen anlagde man kanaler, forbedrede veje og 

jernbaner. Man gik over til dampmaskiner, som var drevet af kul og 

brugte vandkraft til at drive vandmøller, som kunne trække maskiner 

til fremstilling af andre produkter bl.a. indenfor tekstilindustrien. Det 

er en udvikling, som forsætter i nutiden. 

 
Efter 2. Verdenskrig 
Efter 2. Verdenskrig havde industrien nedgang, hvilket skabte nød 

og arbejdsløshed, men i de senere år har Skotland opnået kulturel og 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_the_United_Kingdom.svg


økonomisk renæssance på grund af en forbedret økonomi, opbyg-

ning af en elektronikindustri og udvinding af olie og gas i Nordsøen. 

Det skotske nationalitetsparti fik i 1945 sit første medlem i parla-

mentet for at støtte et ønske om skotsk selvstændighed. Tanken om 

skotsk selvstændighed voksede, men i 1979 stemte et flertal af skot-

terne mod sin egen folkevalgte forsamling med sæde i Edinburgh, 

fordi de fleste skotter ikke havde sympati for statsminister Margaret 

Thatchers skattepolitik. Det førte igen til nye krav om skotsk selv-

styre. 

Det britiske parlament delegerede regeringsmagten gennem Skot-

landsloven af 1998 til det skotske parlament. Det skotske parlament, 

som blev etableret i 1999, har både lovgivende og udøvende magt 

med en førsteminister som leder. 

Skotland fik selvstændigt uddannelsessystem og var et af de før-

ste lande, som indførte obligatorisk skolegang, samt at Skotland har 

egen statskirke. 

Den skotske lov, det skotske skolesystem og den skotske kirke 

har bevirket, at den skotske identitet og nationalitet er bibeholdt til 

trods for unionen. 

Ved valget i foråret 2011 vandt Skotlands nationalistiske parti 

(SNP) en overvældende sejr. Efter sejren lovede partiet en folkeaf-

stemning om selvstændighed. 

 Den 17. oktober 2012 lagde premierminister David Cameron og 

Skotland førsteminister Alex Salmond sidste hånd på aftalen om en 

folkeafstemning om skotsk uafhængighed, der blev afholdt den 18. 

september 2014. Ved folkeafstemningen stemte et flertal for at for-

blive en del af Storbritannien. 

 Ved folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab 

2016 stemte 62 % af vælgerne i Skotland for at blive i EU, mens 

flertallet i hele Storbritannien stemte for at forlade EU. Det har ført 

til krav om en ny folkeafstemning om Skotlands uafhængighed af 

Storbritannien. 

 

  




