
Tilbage til Skt. Kilda 

Baggrundshistorie 
Det er år 2015. Den britiske har forladt Skt. Kilda. De har ødelagt deres bygninger og 
det eneste der er tilbage er en række stråtækte huse ved bugten. Nogle af dem har 
stadig et tag, men en hel del af husene er ved at falde sammen..  
 
En rig person fra Canada har købt Skt. 
Kilda, og vil gennemføre et specielt 
projekt på øen. For 15 år siden så han 
programmet Castaway 2000 i 
fjernsynet, hvor en gruppe mennesker 
blev efterladt på øen Taransay i et år. 
Men dette projekt skal være 
anderledes i to henseender – der må 
ikke være nogen form for 
kommunikation mellem Skt. Kilda og 
verden udenfor, og man skal være på 
øen i tolv år. Der vil ikke være 
mulighed for at få hjælp udefra i de 
tolv år  
 

Den canadiske sponsor vil bevise 
at mennesker fra den moderne 
verden kan overleve i afsides og 
fjendtlige områder. Han vil 
rekruttere tolv personer som skal 
bygge sig et hus og skabe sig et 
liv for sig selv, og derved skabe e
samfund som kan overleve dem
 

t 
.  

ørgsmålet er – hvem bliver 

____________________________________________________________________ 

dvælgelse 
grupper udvælge de tolv personer som er egnede og skal deltage i 

vervej følgende punkter: 
son være? 

ektet mål i fare? 
et? 

jdsmæssige? 

iden – hvordan skal og vil de tilbringe 

•  vælger én person fra et ansøgerpar eller en ansøgerfamilie, hvilken 
reaktion skal I være forberedt på?  

Sp
udvalgt og hvorfor? 
 
 

_
 
U
I skal i jeres 
projektet. I skal vælge personer med forskellige evner og kompetencer. 
Listen med ansøgere finder I på næste side. 
 
O
• Hvor nyttig vil hver per
• Hvordan kan en person bringe proj
• Hvordan og hvorfor er en person et aktiv for projekt
• Kan en person være nyttig i andre relationer end de arbe
• Er der plads til de helt unge eller de ældre? 
• Samfundet vil ikke være arbejdsaktivt hele t

fritiden? 
Hvis I kun
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Ansøgere 
Aon . Digter og novelleforfatter. Tidligere tømrer, ghas Bàn MacMhathain (42) (M)
har arbejdet med møbler og bygninger. 
Catrìona Nic a' Bhriuthainn (38) (K). Journalist. Arbejder indenfor radio og tv, men 
har før arbejdet med det trykte medie. 
Ceit-Anna NicDhùghaill (45) (K). Husmor. Arbejdede i en butik før hun blev gift. 
Seòras MacDhùghaill (50) (M).Købmand. Gift med Ceit-Anna. Har en lille butik, 
hvor han selv arbejder. Hans kone arbejdede der før de blev gift, men han synes ikke 
at gifte kvinder skal arbejde uden for hjemmet. 
Donnchadh MacSuain (39) (M). Arbejder på et værksted. Har to børn - Marsaili (8) 
(K) og Niall (6) (M). 
Eachann MacAmhlaigh (24) (M). Politibetjent i Aberdeen. Har en 
universitetsuddannelse i skovdrift.  
Seònaid Mhoireach (23) (K). Eachanns kæreste. Har en datter med - Melanie (2). 
Gravid. 
Eilidh Chamshron (28) (K). Separeret fra en landmand(får og kvægdrift) fra 
Sutherland. 
Iagan Bochanan (47) (M) Præst. Var en fysik og kemilærer folkeskolen før han blev 
præst. 
Maighread Ghrannd (26) (K). Sygeplejerske indenfor psykiatri. Har ikke en almen 
sygeplejeruddannelse. 
Màiri Ghreumach (43) (K). Danser ved Scottish Ballet og gymnastiklærer 
folkeskolen. 
Calum Greumach (24) (M). Màiris. Buschauffør og mekaniker. 
Iseabail NicLeòid (23) (K). Calums kæreste. Stadsgartner. Har erfaring med at dyrke 
grøntsager og urter. 
Niall Greumach (21) (M). Màiri's. Musikstuderende ved universitetet. 
Murchadh MacIllFhinnein (64) (K). Præst i den Frie Kirke i Skotland. Var en 
embedsmand før han gik ind i præsteembedet.  
Peigi NicIllFhinnein (60) (K). Murchadhs kone. Tidligere folkeskolelærer i de små 
klasser. Stoppet for et år siden. 
Seòras MacIllFhinnein (33) (M). Murchadh and Peigis søn. Ikke i stand til at arbejde 
på grund af en ulykke da han var teenager. Kan knap gå uden hjælp. 
Seumas Stiùbhart (36) (M). Læge Bygger både og spiller harmonika i fritiden. Han 
er bøsse. 
Dòmhnall Iain MacFhionghain (34) (M). Lille landmand. Ud over landbrug har han 
også arbejdet med fiskerilandbrug. Kæreste med Seumas. 
Sìne Robasdan (22) (K). Sekretær for afdelingsleder. Kan arbejde med bogholderi og 
computere.  
Alasdair MacMhaoilein (27) (M). Arbejder med  informationsteknologi. Sìnes 
kæreste.  
Ùisdean Caimbeul (54) (M). Har haft et alvorligt og helbredstruende alkoholproblem 
i tyve år. Murer og stenhugger. Vil have chancen for at skabe sig et nyt liv. 
Agnes Dhòmhnallach (52) (K). Ùisdeans søster. Kok på et hospital i 30 år. Har et 
alkoholproblem. 
Lachlann Dòmhnallach (55). (M). Agnes's mand. Brandmand og 
førstehjælpskyndig. Har et alkoholproblem.  
Ùna NicAonghais (57) (K). Rengøringskone. Separeret fra sin mand. Har voksne 
børn som har deres egen familie. 
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