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Belfast 
6.-10. klasse 

 

Sprog: Engelsk med danske undertekster 

Censur: Tilladt for børn fra 11 år 

Original titel: Belfast, UK 2021 

Genre: Drama 

Instruktion: Kenneth Branagh 

Spilletid: 98 minutter 

Temaer: Konflikt, religion, billedsprog 

Fag: Dansk, historie, Samfundsfag, filmkundskab 
 

Illustrationer fra filmen: UIP 

Undervisningsmaterialet er udviklet af © Salaam Film & Dialog. Skribent: Lisbeth Lyngse og 
Jørgen Madsen 
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Velkommen til Salaam Film & Dialog  

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto Nicolai Perjesi 

 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og 

øget indsigt i verdens kulturer. 

Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at 

skabe identifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder 

mellem eleverne og vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til 

fællesmenneskelige og eksistentielle temaer. 

 

Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internati-

onale dimension i skolen. 

Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer 

er flerstemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes 

af vores omgivelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur 

gennem vores egne kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer 

at se ud over vores kulturelle brillers logik.  
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Om Salaams oplægsholdere 
 

 

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund. 

Ofte er det først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst 

hvorfor vi gør, som vi gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere 

med hinanden i et mangfoldigt samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.  

Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der 

har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fæno-

mener er berigende og lærerigt. 
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen 

 

Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogar-

rangementerne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at 

lægge før filmen, kun kan bruges der. Det afgør læreren selv. 

Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling der udspiller sig i filmen. 

Det er ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på baggrund 

af historiske begivenheder.  

Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opga-

verne. Det kan være en god ide først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke 

ødelægger oplevelsen i biografen. 

 

Salaam og Verdensmålene 

Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervis-

ningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål.  

 

 

 

Filmen ’Belfast’ kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om inklusion og 

åbenhed overfor anderledestænkende. MÅL 10: MINDRE ULIGHED og MÅL 16: FRED, RETFÆR-

DIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER.  
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Fagrelevans  
 

Dansk 7.-10. klasse, fortolkning  
 

Eleven kan udtrykke sig for-
ståeligt, klart og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede i en 
form, der passer til genre og 

situation 

  Fremstilling 

1. 
Eleven kan udarbejde opinions- og 

ekspressive tekster 

Eleven har viden om argumen-
terende og reflekterende frem-

stillingsformer 

2. 
Eleven kan fremstille sammen-
hængende tekster i forskellige 

genrer og stilarter 

Eleven har viden om varierede 
udtryksformer målrettet forskel-

lige målgrupper 

 

Samfundsfag, 9. -10. klasse, Samfundsfaglige metoder 
 

Eleven kan an-
vende sam-
fundsfaglige 

metoder. 

Undersøgelsesmetoder Formidling Sprog og skriftsprog 

 
Eleven kan 

identificere, for-
mulere og gen-
nemføre enkle 
undersøgelser 
af samfunds-
mæssige pro-
blemstillinger. 

 
Eleven har 

viden 
om sam-

fundsfaglige 
undersøgel-
sesmetoder 

 
Eleven kan for-

midle 
resultater af en 
gennemført un-

dersøgelse. 

 
Eleven har vi-
den om brug 
af kulturtek-

nikker og digi-
tale medier til 

formidling. 

 
Eleven kan 

sprogligt nuance-
ret udtrykke sig 

om samfundsfag-
lige problemstil-
linger samt mål-
rettet læse og 

skrive samfunds-
faglige tekster. 

 
Eleven har vi-
den om fag-

ord og begre-
ber samt 

samfundsfag-
lige teksters 

formål og 
struktur. 

 

Filmkundskab, efter 7. 8. og 9. klasse, filmanalyse 
 

Eleven kan 
vurdere film- 
produktioner i 

et kulturelt per-
spektiv. 

Filmgenrer Filmæstetik Filmkomposition 

 
Eleven kan 

identificere film-
genrer. 

 
Eleven har 
viden om 

filmgenrers 
karakteri-

stika. 

 
Eleven kan vur-
dere virkemid-
lers æstetiske 

funktioner i film. 

 
Eleven har vi-
den om filmi-
ske virkemid-

ler. 

 
Eleven kan ana-
lysere films dra-
maturgi og ud-

tryk. 

 
Eleven har vi-
den om film-
dramaturgi. 
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Historie, efter 9. klasse, historiebrug 
 

Eleven kan for-
klare samspil 
mellem fortid, 

nutid og fremtid. 

Historiske scenarier 
Konstruktion og historiske  

fortællinger 
Historisk bevidsthed 

 
Eleven kan ud-
lede forklarin-
ger på histori-
ske forhold og 
forløb ud fra hi-
storiske scena-

rier. 

 
Eleven har 

viden om hi-
storiske 

scenariers 
funktion. 

 
Eleven kan re-

degøre for sam-
menhænge mel-

lem fortidsfor-
tolkninger, nu-
tidsforståelser 
og fremtidsfor-

ventninger. 

 
Eleven har vi-
den om sam-
menhænge 
mellem for-
tidsfortolk- 
ninger, nu-

tidsforståelser 
og fremtids-

forventninger. 

 
Eleven kan re-
degøre for brug 
af fortiden i ar-
gumentation og 

handling. 

 
Eleven har vi-
den om funk-

tion af historie i 
fortid og nutid. 

 

   
Eleven kan 

analysere kon- 
struktion og 

brug af histori-
ske fortællinger 
med samtids- 
og fremtidsret-

tet sigte. 

 
Eleven har vi-
den om histo-
riske fortællin-
gers brug i et 
samtids- og 

fremtidsrettet 
perspektiv. 

 
Eleven kan dis-
kutere egen og 
andres histori-

ske bevidsthed. 

 
Eleven har vi-
den om fakto-

rer, der kan på-
virke historisk 
bevidsthed. 
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Baggrund: Nordirland og ’The Troubles’ 
 

 
Kenneth Branagh instruerer 

’Belfast’ er en film, som bygger på skuespilleren og filminstruktøren Kenneth Branaghs egne ople-

velser. En niårig dreng skal finde en vej mod voksenlivet gennem en verden, der pludselig bliver 

vendt på hovedet. Konflikten i 1969 mellem Belfasts katolikker og protestanter bliver årsag til, at 

det stabile og kærlige fællesskab han lever i og alt, hvad han troede, han forstod om livet, er foran-

dret for altid, men glæde, latter, musik og filmens magi står tilbage for os. 

En gammel konflikt  

Konflikten i Nordirland og hovedstaden Belfast har stået på i hundreder af år. Irland var Englands 

første egentlige koloni med engelske og skotske godsejere, der overvejende var protestantiske i 

modsætning til den almindelige irske landbefolkning, der var katolikker. Hele Irlands historie er 

præget af engelsk overmagts forsøg på at gøre landet til en del af det protestantiske England, men 

som tilsvarende er blevet mødt med en lang række oprør af irske katolikker, som har modsat sig 

engelsk og skotsk indflydelse og religion. 

Efter den irske uafhængighedskrig i 1922 blev Irland selvstændig og landet blev delt i Republikken 

Irland i syd og Nordirland, der forblev en del af Storbritannien. Den konflikt som filmen ’Belfast’ for-

tæller om, kaldes ’The Troubles’ og brød ud i 1968 og varede til 1998. 

Øje for øje 

’The Troubles’ begyndte med en borgerrettighedsdemonstration i byen Derry, der blev nedkæmpet 

med stave af et nordirsk politikorps, og mange mennesker blev hårdt såret. Filmoptagelser af hæn-

delsen gik verden rundt, og herefter fulgte den ene demonstration efter den anden. ’The Troubles’ 
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blev kendetegnet ved øje for øje-princippet og hævngerninger mellem henholdsvis katolske og pro-

testantiske paramilitære grupper.  

Protestantiske demonstranter begyndte at angribe katolske kvarterer i Belfast og i byen London-

derry. Den katolske undergrundshær, IRA – Irish Republican Army, genopstod for at beskytte kato-

likkerne, og det republikanske parti Sinn Féin begyndte at stille krav til det engelske parlament om, 

at Nordirland i stedet for at være en del af Storbritannien skulle være en del af Irland. Demonstrati-

onerne udviklede sig til en egentlig borgerkrig, hvor IRA blandt andet gennemførte en række terror-

handlinger i London og andre steder i England. 

Uroligheder ulmer fortsat 

Som de tidligere konfliktperioder har også ’The Troubles’ trukket lange spor i Nordirlands og Bel-

fasts historie med økonomiske tilbageslag, udvandring og omfattende arbejdsløshed – samt ikke 

mindst mange menneskelige ofre. Efter Irlands og Storbritanniens indtræden i EU i 1973 er forhol-

dene i Nordirland langsomt blevet bedre gennem en lang årrække. Brexit har dog medført stor be-

kymring for at den gamle konflikt skal blusse op igen.  
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Før filmen  
 

Opgave:  
Irlands konfliktfyldte historie 
 
Formålet med opgaven er ved hjælp af øen 

Irlands historie at se på, hvordan man, når 

man har for-skellige opfattelser af situationen 

i dag, også ser forskelligt på historien. I kan 

se mere om fællesmå-lene for faget historie 

på side syv i dette materiale. 

 

Allerede når I læser den korte artikel om 

baggrunden for filmen ’Belfast’ får I et indtryk 

af Irlands konfliktfyldte og omtumlede histo-

rie. 

 

Irland er en republik beliggende på øen af 

samme navn — den næststørste af De Briti-

ske Øer. Det milde, regnfulde klima og de 

store områder med permanente græsgange 

har givet øen tilnavnet Den Grønne Ø. Øen 

Irland har kulturelt og erhvervsmæssigt væ-

ret domineret af England i århundreder.  
 

  Illustration fra ’Book of Kells’. Et mere end 1.000 år gam-
melt manuskript fra Irland med biblens fire testamenter. 

 

Den har været en Engelsk koloni og først i 1921 blev den del af øen, der i dag er republikken Ir-

land, selvstændig. Men Nordirland kom ikke med og de konflikter den engelske kolonisering førte 

med sig lever derfor i bedste velgående den dag i dag. 

Det er blandt andet konflikter mellem protestanter og katolikker, hvor katolikkerne primært er ind-

fødte irere og protestanterne skotter og englændere, der er indvandret for generationer tilbage. 

I skal nu dele jer i grupper, der skal arbejde med Irlands historie. Hver gruppe vælger en part i kon-

flikten: 

➢ Hvad er den officielle holdning i Republikken Irland? 

➢ Hvad er den officielle holdning i Storbritannien? 

➢ Hvad mener de katolske organisationer i Nordirland? 

➢ Hvad mener de protestantiske organisationer i Nordirland? 

Der er forskellige både katolske og protestantiske organisationer, så I kan selv vælge hvilken I vil 

beskæftige jer med, hvis I vælger det emne. Når I er færdige med at finde ud af, hvordan jeres part 

eller organisation ser på historien, og hvorfor de tolker den, som de gør, skal I fremlægge det for 

klassen. 

 

Kilder 

Her er links til den overordnede historie. Kilder til de forskellige parters syn på konflikterne i Irland, 

må du selv finde: 
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Irlands historie på Faktalink: https://faktalink.dk/irland-faktalink-light#anchor4465 

 

På Faktalink kan du også læse om konflikten i Nordirland og den historiske baggrund: https://fakta-

link.dk/konflikten-nordirland 

 

Irland i lex.dk. Helt i bunden af artiklen er der henvisninger til historien: https://denstoredan-

ske.lex.dk/Irland 

 

 

  

https://faktalink.dk/irland-faktalink-light#anchor4465
https://faktalink.dk/konflikten-nordirland
https://faktalink.dk/konflikten-nordirland
https://denstoredanske.lex.dk/Irland
https://denstoredanske.lex.dk/Irland
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Handling Belfast 
 

 

’Belfast’ skildrer en drengs udviklingshistorie under konflikten mellem katolikker og protestanter i 

Belfast, Nordirland, i 1969. Filmen er fra 2021 og skrevet og instrueret af Kenneth Branagh. Filmen 

følger en protestantisk arbejderklassefamilies liv i fra den ni-årige dreng Buddys perspektiv. Bud-

dys far – Pa, arbejder i England. Hans mor - Ma, ældre bror Will og farforældrene Granny og Pop, 

der er Buddys faste anker i en omtumlet tid - bor i Belfast.  

Under optøjerne i august 1969 angriber en gruppe protestantiske loyalister katolikkernes hjem og 

forretninger på Buddys gade. Gadens beboere sætter en barrikade op for at forhindre yderligere 

konflikter, og Buddys far vender hjem fra England for at tjekke op på familiens velbefindende. Fa-

milien går i kirke, hvor præsten leverer en hård prædiken om at følge den rette vej i konflikten. 

Præstens ord lyder for Buddys indre ører gennem hele filmen. Drengen udvikler følelser for en 

handlekraftig katolsk klassekammerat, Catherine, og de bliver til sidst venner. 

Den lokale kriminelle og sekteriske demagog, Billy Clanton kræver Pas stillingtagen i konflikten, og 

når Buddys far nægter, bliver Billy aggressiv og begynder at true Buddy. I mellemtiden kæmper fa-

milien for at betale deres gæld. Pa drømmer om at emigrere til Sydney eller Vancouver, en udsigt 

som gør Buddys mor trist og modfalden. Hun kan dog ikke længere afvise at forlade Belfast, da 
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konflikten forværres, og Pa tilbydes en forfremmelses- og boligaftale i England af sine arbejdsgi-

vere. I julen forsøger de at diskutere sagen med drengene, men Buddy bryder sammen ved tanken 

om at skulle rejse fra Belfast.  

Buddy og hans kusine Moira forsøger at stjæle chokolade fra en slikbutik, men planen går galt. Da 

han senere bliver afhørt af politiet, afslører han ikke sine medsammensvorne. Herefter rekrutterer 

Moira ham til sin lokale bande, der deltager i en plyndring af et supermarked under nogle optøjer, 

hvor protestanter angriber katolske butikker. En modvillig Buddy tvinges til at stjæle en pakke va-

skemiddel, før han vender hjem og informerer Ma om sine aktiviteter. Ma skælder ham ud og træk-

ker dem begge tilbage til den igangværende plyndring for at returnere deres stjålne genstande.  

Billy Clanton dukker derefter op og tager dem som gidsler, så de kan hjælpe ham til at flygte. Pa, 

Will og den britiske hær ankommer til stedet for at afslutte optøjerne. Det fører til et opgør med 

Billy, der forsøger at starte en skudkamp, indtil Pa og Will formår at afvæbne ham. Han bliver der-

efter straks anholdt men sværger gengældelse.  

Da familien indser, at de ikke længere er i sikkerhed i Belfast, beslutter de sig for at rejse til Eng-

land. Pop dør som følge af sygdom. Inden afrejsen siger Buddy farvel til Catherine. Han begræder 

senere, at han måske kunne have fået fremtid med hende, selvom hun er katolik. Pa svarer, at det 

ikke gør nogen forskel, og mens bedstemor ser på, stiger familien på en bus med kurs mod luft-

havnen. Filmen slutter med, at bedstemor bliver efterladt alene efter sin mands død og hendes 

børns og børnebørns afrejse.   
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Personer 
 

 
Buddy 
 

 
Will 
 

 
Moira 

 
Pa 
 

 
Granny 
 

 
Catherine 

 
Ma 
 

 
Pop 
 

 
Billy Clanton 
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Efter filmen 
 

Skriv en anmeldelse af filmen 
 
Denne opgave drejer sig om at skrive en anmeldelse af filmen. Den kan løses som en tværfaglig 

opgave i dansk og filmkundskab eller som en opgave i et af fagene.  

Formålet er, at I skal skrive en tekst, der indeholder jeres egne holdninger og vurderinger og at I 

viser, at I kan vurdere en film i forhold til dens genre og æstetik.  

I kan se mere om fagenes fællesmål på side 6. I kan selv vælge hvilken målgruppe og hvilket me-

die, I vil skrive anmeldelsen til. Men det er vigtigt, at I gør jer nogle overvejelser om begge dele, 

inden I går i gang.  

 

 

 

Samtale to og to 

➢ I kan hjælpe hinanden med at lave de overvejelser, der skal til, i en samtale to og to.  
 

Bagefter skal I løse opgaven individuelt. I kan altid vende tilbage til jeres samtalepartner og 

tale om problemer i opgaveløsningen.  

➢ Tal om følgende og hjælp hinanden med at vælge den bedste form for hver især: 
 
❖ Er anmeldelsen til jeres egen aldersgruppe eller til den brede offentlighed?  

 
❖ Er den til en avis som f.eks. BT eller Politiken, er den til et netmedie, eller skal 

anmeldelsen læses op i radioen?  
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❖ Alle disse elementer er med til at afgøre, hvordan anmeldelsen skal skrives og hvilket 
sprog du bruger.  
 

❖ Hvordan er tonen og hvor dybt går anmeldelsen? Er den let i tonen? Eller alvorlig? Er 
den kort eller detaljerig?  

Hvis du vælger YouTube, radio eller podcast som dit medie, er det vigtigt, at der ikke indgår lange 

sætninger, som er svære at læse op. Hvis det er til en avis eller nettet, er det en god ide også at 

finde nogle billeder. 

 

 
 

➢ Individuel skriftlig opgave 
 
Du skal nu skrive din artikel/lave dit video- eller 
radioindslag ud fra den inspiration, og de be-
slutninger du har taget, i samarbejdet med din 
samtalepartner.  
 
Inden du går i gang, er det også en god idé at 
læse boksen her ved siden af om genrer og arti-
keltyper. 
 
Lav en god overskrift, der opsummerer det, du 
skriver i anmeldelsen på en præcis og fæn-
gende måde.  
 
Husk at angive hvilken genre, filmen befinder 
sig indenfor.  
 
Anmeldelsen skal blandt andet indeholde ek-
sempler fra filmen, der kan underbygge din 
holdning.  
 
Din holdning skal klart komme frem (ikke om fil-
mens emne men om filmens form, stil og op-
bygning). Det er vurderingen, der adskiller en 
anmeldelse fra et resumé. Så du skal være per-
sonlig i din anmeldelse samtidig med, at den 
skal være velunderbygget. 
 

 
 

 
Genrer  
 
Filmen ’Belfast’ er fiktion. Men den er ikke 
fri fantasi. Handlingen bygger på manu-
skriptforfatteren og instruktøren Kenneth 
Branaghs erindringer om sin egen barn-
dom i Belfast. Det betyder, at de begiven-
heder, der skildres i filmen, bygger på vir-
kelige hændelser.  
 
Andre genrer er fx dokumentar, action og 
animation.  
 
 
 
Artikeltyper 
 
Nyhedsartikler fortæller om aktuelle begi-
venheder. 
 
Baggrundsartikler går i dybden med stoffet 
og behøver ikke være aktuelle. 
 
Reportage/feature er en artikel, hvor jour-
nalisten er ude for at fortælle en historie fra 
virkeligheden. F.eks. om en tur på Ros-
kilde Festival. 
 
En portrætartikel bygger ofte på et inter-
view med en person og ofte også med no-
gen, der kender personen. 
 
Kronik, ledere og debatindlæg giver udtryk 
for skribentens subjektive holdning. 
 
Det samme gør anmeldelsen. Her handler 
det om at formidle en personlig holdning til 
f.eks. en bog, en film eller et spil.  
 

 

Samtale i klassen 

Når I er færdige med anmeldelserne, skal I dele og diskutere jeres holdninger i klassen. 
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Opgave samfundsfag: Brexit og Nordirland 
 

Formålet med denne opgave er, at klassen skal undersøge et samfundsmæssigt problem og årsa-

gerne til problemets opståen. Hvis I læser baggrundsteksten på side 8, kan I se at Brexit (Storbri-

tanniens udtræden af EU) har ført til fornyet bekymring for at konflikten mellem protestanter og ka-

tolikker i Nordirland skal blusse op igen, fordi der enten kommer en grænse mellem Republikken 

Irland og Nordirland eller mellem Nordirland og Storbritannien. 

 

 
Republikken Irland set fra Nordirland. Foto: Wikipedia 

EU og Storbritannien har aftalt at grænsen mellem Nordirland, der er en del af Storbritannien, og 

Irland, der er EU-medlemsland, skal forblive åben, når Storbritannien træder ud af EU. Der har væ-

ret intense forhandlinger mellem Storbritannien og EU om, hvordan grænsen skal sikres, og som 

en midlertidig ordning er det aftalt, at varer der kommer fra Storbritannien til Nordirland skal told-

kontrolleres, fordi de importeres til EU. 

Men situationen er uholdbar i længden, fordi de nordirere, der ønsker at forblive en del af Storbri-

tannien mener, at der reelt er tale om, at Nordirland er på vej til at blive en del af Republikken Ir-

land. 

I skal undersøge problemet og derefter diskutere mulige løsninger. Problemet er meget komplekst 

og der er både økonomi, følelser og internationale konflikter og meget andet gemt i det. Derfor er 

det en god idé, hvis i deler jer i grupper, og at hver gruppe vælger et af følgende temaer, som I 

skal belyse: 

➢ Den historiske baggrund for konflikten i Nordirland. 

➢ Republikken Irlands holdning til katolikkernes ønske om at blive en del af republikken 

➢ Forholdet mellem EU, Nordirland og Storbritannien. 

➢ Aftalen om toldkontrol mellem Storbritannien og Nordirland. 
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Når grupperne har belyst deres tema, skal de fremlægge for klassen, som sammen diskuterer mu-

lige løsninger på problemet. 

 

Her er nogle forslag til kilder. I kan sikkert selv finde mange flere: 

Irlands historie på Faktalink: https://faktalink.dk/irland-faktalink-light#anchor4465 

Irland i lex.dk. Helt i bunden af artiklen er der henvisninger til historien: https://denstoredan-

ske.lex.dk/Irland 

På Faktalink kan du læse om Brexit: https://faktalink.dk/titelliste/brexit. I bunden af artiklen er der 

under kilder også links til en lang række artikler om Brexit. 

På Folketingets EUoplysning, kan du læse om, hvad aftalen mellem EU og Storbritannien om 

Nordirland indebærer: https://www.eu.dk/da/temaer/brexit/skilsmisseaftalen-mellem-eu-og-storbri-

tannien 

Hos DR kan du læse om, hvordan den blodige fortid spøger https://www.dr.dk/nyheder/ud-

land/nordirlands-blodige-fortid-spoeger-utilfredshed-med-brexit-truer-gammel-fredsaftale 

Der er flere eksempler på uenighederne mellem EU, Nordirland og Storbritannien: 

https://agriwatch.dk/Nyheder/politik/article13703221.ece 

https://www.berlingske.dk/internationalt/storbritannien-vil-gaa-egen-vej-for-at-aendre-aftale-om-

brexit 

På engelsk Wikipedia er der en lang artikel om forholdet mellem Irland og Storbritannien, herunder 

forhistorien: https://en.wikipedia.org/wiki/Ireland%E2%80%93United_Kingdom_relations 
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