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Du skal nu undersøge både Etiopien og Danmark. 
Derefter skal du sammenligne de to lande og  
tænke over, hvorfor der er så mange dygtige løbere 
i Etiopien.

Sådan gør du:
Først skal du læse denne tekst om Etiopien.

Tekst om Etiopien:
Kort om Etiopiens moderne historie
I modsætning til samtlige andre lande i Afrika, så har 
Etiopien aldrig været en rigtig koloni. Landet var i en 
kort periode besat af Italien, men det lykkedes for 
Etiopierne at gøre sig fri af besætterne. Med italie-
nerne ude af landet kunne den etiopiske kejser atter 
sætte sig på tronen. Han blev afsat i 1970’erne, da 
et kommunistisk oprør endte med en magtoverta-
gelse. Det kommunistiske styre blev bl.a. støttet af 
Sovjetunionen og er en af grundene til, at der i dag 
kører mange gamle Ladaer rundt. Ladaen var en bil, 
der blev produceret i Sovjetunionen. Det kommuni-
stiske styre faldt i 1991, og siden 1995 har Etiopien 
været et demokrati. 

Etiopiens geografi
Etiopien er et kæmpe land. Det er cirka 25 gange 
større end Danmark. Det betyder også, at der er 
stor forskel på landet. Der er store sletter og savan-
ner, men der er også bjergrige egne. Et af de mest 

berømte steder i Etiopien er Rift Valley. Her glider 
flere af de plader, som jorden er dannet af, fra hinan-
den og danner en imponerende dal med dybder på 
mange hundrede meter. Den Blå Nil udspringer fra 
Tana-søen i Etiopien.

Leveforhold i Etiopien
Etiopien er som nævnt et af verdens fattigste lande. 
Men landet har gennem de sidste år oplevet en 
stor vækst. Størstedelen af befolkningen er stadig 
beskæftiget i landbruget. 85% af etiopierne arbej-
der i landbruget. Mange af dem er beskæftiget med 
at producere kaffe, der er en af Etiopiens vigtigste 
eksportvarer.

Etiopiens befolkning
Man regner med, at der bor mere end 100 millioner 
mennesker i Etiopien. Men man ved det ikke med 
sikkerhed. Man har nemlig ikke et centralt register 
som i Danmark, så man ved reelt ikke, hvor mange 
der bor i landet. De fleste bor på landet. 
I Danmark føler vi os næsten allesammen som dan-
skere. Sådan er det ikke helt i Etiopien. Her er der 
mange forskellige stammer, der både er etiopiere, 
men som også føler sig som fx Oromo, der er den 
største stamme i landet. 

Addis Ababa - en afrikansk storby
Etiopiens hovedstad hedder Addis Ababa. Der bor 
næsten 3 millioner i byen. Hvis man er vant til en 
dansk by, så er Addis Ababa meget anderledes. 
Der er moderne centre med flotte butikker, men der 
er også store fattige kvarterer, hvor folk bor i hytter 
bygget af blikplader, og hvad de ellers lige har kunne 
finde. Der er mange gamle biler i byen, også gamle 
danske biler. Gamle biler, som danskerne ikke læn-
gere syntes var gode nok, er blevet solgt til Etiopien. 
Her kører de rundt endnu. Ligesom i Danmark er  
der skolepligt i Etiopien. Derfor kan man se børn i 

Opgave:  
Etiopien - et land i Østafrika
Etiopien er et af verdens fattigste lande. 
Landet har utallige gange været i verdens 
fokus pga. hungersnød i landet. Men Etio-
pien er meget andet end det. 
Det er også et spændende land, der byder 
på en spændende historie, rig kultur og 
ikke mindst nogle af verdens bedste 
løbere.
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skoleuniform i de fleste steder i byen, når de går til 
og fra skole. Men samtidig med at Addis Ababa er 
en moderne storby, så risikerer man også, at trafik-
ken i byen pludselig går i stå, fordi en kvægflok er 
ved at blive drevet gennem byen.

Haile Gebrasellasie - et etiopisk løbeikon
En af verdens bedste løbere gennem tiden kommer 
fra Etiopien. Han hedder Haile Gebrasellasie. Haile 
løb først på bane, hvor han bl.a. blev verdensmester 
på 5000m og 10.000m. Senere begyndte han at 
løbe maraton. Han havde i mange år verdensrekor-
den på maratondistancen. I Addis Ababa har kun de 
største veje fået et navn. En af dem hedder Haile 
Grebrasallasie Avenue. Mange af de andre veje, der 
har fået et navn er opkaldt efter verdensberømte 
personer eller etiopiske kejsere. Så Haile er kommet 
i fint selskab.  

Efter du har læst teksten om Etiopien, skal du finde 
tilsvarende information om Danmark. 
Du skal altså undersøge:

 Â Danmarks geografi
 Â Leveforhold i Danmark
 Â Danmarks befolkning
 Â En dansk storby 
 Â Et dansk løbeikon

Aftal med din lærer, om du skal undersøge alle 
punkterne, eller om punkterne bliver delt ud mellem 
dig og dine klassekammerater.
Aftal også med din lærer, hvor du søger information. 
Fx på internettet eller på skolebiblioteket.

Når du har samlet al information om Danmark, skal 
du sammenligne Danmark og Etiopien.
På hvilke punkter ligner landene hinanden, og på 
hvilke punkter gør de ikke?

Kan du komme med forklaringer på, hvorfor landene 
på nogle punkter minder om hinanden og på andre 
punkter ikke?

REFLEKTER OVER DISSE SPØRGSMÅL:

Kan man ud fra deres levevilkår sige noget 
om, hvorfor mennesker fra Etiopien er gode 
løbere?

Afrikanske løbere rejser verden rundt for at 
deltage i løb med både høje og relativt lave 
pengepræmier. Hvorfor tror du, de gør det?

Etiopien - et land i Østafrika


