Storbritannia
Storbritannia omfatter England, Skottland, Nord-Irland og Wales og er et av verdens rikeste
land. England var også med å stifte NATO. Britiske musikere har hatt en viktig plass i
utviklingen av de store trendene i populærmusikken.

Flateinnhold: 243 610 km2
Hovedstaden: London
Forventet levealder; 82 år for kvinner og 78 år for menn
Språk: Engelsk, walisisk og gælisk
Folketall: 63,2 millioner (2012)
Valuta: Pund
Nasjonaldag: 16. juni (feires andre lørdag i juni)
Miljøutfordringer:
Landet må jobbe for å minske sine utslipp av drivhusgasser og legge om energiforsyningen
fra kull til fornybare energikilder. Luftkvaliteten i byene er svært dårlig, og utslipp fra
industrien forurenser drikkevannet. Myndighetene jobber med å forbedre miljøproblemene.
Energiforsyning
Over 75 % av energiforsyningen kommer fra fossilt drivstoff, spesielt kull. Storbritannia får
også en del av sin energiforsyning fra atomkraftverk. Bare rundt 7 % av energiforsyningen
kommer fra fornybare kilder.
Viktige eksportmarkeder
USA, Tyskland, Frankrike, Irland og Nederland
Naturressurser
Kull, naturgass, petroleum, jernmalm, bly m.fl.
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Landbruk
Storfe og sau, fisk, fjærfe, grønnsaker, poteter, korn og oljefrø
Bilproduksjon

I 1884 startet Frederick Henry Royce en elektrisk og mekanisk bedrift, og i 1904 bygget han
sin første bil, kalt Royce. Royce ble introdusert for Charles S. Rolls, og de slo seg sammen.
Royce produserte bilene, og Rolls hadde enerett på å selge dem. Selskapet ble stiftet i 1906
og fikk navnet Rolls-Royce. Deres første suksessbil het Silver Ghost og ble produsert fram til
1925.
Selskapet produserte sin første flymotor, Rolls-Royce Eagle, i 1914. Innen siste halvdel av
1920-tallet var flymotorer hovednæringen til selskapet, og mange militære fly brukte RollsRoyce-motorer under 2. verdenskrig.
I 1931 kjøpte Rolls-Royce opp rivalen Bentley, og i 1998 ble bilavdelingen i Rolls-Royce solgt
til BMW, og Bentley til Volkswagen.
Rolls-Royce hadde ikke eget emblem på sine modeller de første syv årene. Da det ble vanlig
å ha maskotter på panseret, bestemte produsenten seg for å lage en. Den flygende dame
(The Spirit of Ecstasy) ble resultatet, den var originalt syv tommer høy, mens dagens figur av
sikkerhetsmessige grunner er kun tre tommer høy. Rolls-Royces viktigste eksportmarkeder i
Europa er Russland og Tyskland.
Et annet kjent bilmerke fra Storbritannia er Jaguar. Fabrikken het opprinnelig Swallow
Sidecar Company og ble opprettet av herrene Walmsley og Lyons i 1922. De endret navnet til
Jaguar i 1945. Fabrikken er mest kjent for sine luksus- og sportsbiler, som alle er prydet med
et jaguaremblem.
Nyttige nettsider: www.globalis.no
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