
Danmark 
Nästan hela Danmark består av åkrar och det finns väldigt lite 
skog. Tack vare att jorden är så bördig är den landets största 
naturtillgång. Landet är lågt. Det finns inga berg. Danmarks 
högsta punkt är Yding Skovhöj som bara är 173 m. Tack vare att 
Danmark är så platt kan man fånga vindens kraft i vindkraftverk. 
Det finns ca 1500 vindkraftverk. Kraften omvandlas sedan till 
elektrisk ström. 
 

Många öar 
Danmark består av den stora halvön Jylland och 406 öar. På 
Jyllands nordspets ligger Skagen med sina långa, fina 
sandstränder. På norra Jylland finns också den nordligaste 
öknen, Råbjerg Mile. Den är inte så stor men den är kul att 
hoppa i sanddynerna!  
 
Danmarks huvudstad heter Köpenhamn och ligger på ön 
Själland. Det är från Själland som man byggt en bro över till 
Sverige. 
 
Mellan Jylland och Själland ligger ön Fyn. Vattnet mellan 
Jylland och Fyn heter Lilla Bält och vattnet mellan Fyn och 
Själland heter Stora Bält. Mellan många av Danmarks öar går 
broar. 
 
Färöarna hör också till Danmark. Det är en ögrupp som ligger i 
Atlanten, alltså en bra bit bort. Världens största ö, Grönland, hör 
också till Danmark. 

 
Köpenhamn 

I Danmarks huvudstad Köpenhamn ligger Europas längsta 
gågata, Ströget. Där är det alltid massor av folk som promenerar, 
shoppar, fikar och tittar på gatuartisterna. I hamnen finns statyn 
”Den lilla sjöjungfrun” från HC Andersens saga. Stadens 
nöjesfält heter Tivoli. I slottet Amalienborg tar drottning 
Margerethe emot sina gäster. Visste du förresten att Danmarks 
drottning är vår svenske kungs kusin? 
 

Nordens skafferi 
De danska bönderna producerar så mycket livsmedel att det skulle 
räcka att mätta landets befolkning tre gånger om. Därför 
exporteras kött, ägg och ost till andra länder. Danskarna brygger 
också mycket öl som säljs till utlandet.  
 
Runt Danmarks kuster finns bra fiskevatten. I Nordsjön och 
Östersjön fångar danska fiskare sill och torsk. I Limfjorden på 
Jylland fångas rödspätta, ostron och blåmusslor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kul att veta 
♦ Den världsberömde danske författaren HC Andersen har bland annat 
skrivit sagorna ”Den fula ankungen”, ” Den lilla sjöjungfrun” och ”Flickan 
med svavelstickorna”. 
 
♦ Lego är en dansk uppfinning som roar barn i hela världen.  
På Jylland kan du hitta Legoland, en stor nöjespark där man har byggt upp 
landskap med Lego. En hel del karuseller finns det också – kul! 
 
♦ Ett danskt smörrebröd är inte vilken macka som helst utan en liten 
måltid. Brödet syns knappt under drivorna av goda pålägg. Vilken tycker du 
låter godast: rostbiff med remouladsås, sallad och tomat eller räkor och ägg? 
 
♦ Skagenmålarna kallas en grupp konstnärer som målade och bodde i 
Skagen på norra Jylland i början på 1900-talet. De målade utomhus i det 
speciella solljuset som återspeglades av de vita sandstränderna. 
 
♦ Vart man än reser i Danmark är det aldrig längre än fem mil till havet! 

 
 

Fakta 
Yta: 43100 km2 (Grönland och Färöarna inte inräknade).  
1/10 av Sveriges yta. 
 
Antal invånare: 5,2 miljoner 
 
Huvudstad: Köpenhamn 
 
Språk: danska 
 
Religion: kristendom (protestantism, samma som Sverige) 
 
Statsskick: monarki 
 
Naturtillgångar: den bördiga jorden odlas och ger stora skördar som kan säljas. 
I naturen finns naturgas, olja, kalksten och sand. 

 


