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Man behöver inte vara överdrivet positiv inför en 
Danmarksresa. Det kommer liksom av sig självt, 
när man reser runt i detta svagt kuperade land så 
lämpligt för en bilsemester i lugnt tempo.
 Dagarna fylls lätt med intressanta sevärdheter 
«h det finns alltid något att se och uppleva, oav-
sett vad man har för intressen. Det är ett litet land 
man kommer till efter en behaglig sjöresa. Man 
kan köro igenom det på ett par dagar, men tar 
man en vecka på sig hinner man se det viktigaste.
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Dagarna fylls lätt med 
intressanta sevärdheter och 
det finns alltid något att se 
och uppleva, oavsett vad 
man har för intressen. Det 
är ett litet land man kom-
mer till efter en behaglig 
sjöresa. Man kan köra 
igenom det på ett par dagar, 
men tar man en vecka på sig 
hinner man se det viktigas-
te.
 Att Frederikshavn är 
en gammal fästningsstad 
vittnar det runda och vita 
Krudttårnet, som ligger vid 
hamnen, om. Det är en rest 
av fästningsanläggningarna 
från 1600-talet. I museett 
finns vapen och uniformer 
från samma tid.  Av äldre 
datum är vikingahandels-
skeppet från 1100-talet i 
Bangsbomuseet där det 
även finns en avdelning över 
frihetskampen 1940-1945. 
Staden har  dessutom blivit 
en av Danmarks billigaste 
shopping-städer.

Skagen
Därefter åker man norrut, 

Skagen

Egeskov slott

till den lilla staden Skagen. 
Här är det mesta gulfärgat.  
Husen, affärerna, kyrkan 
och sanddynerna. På vägen 
ligger den ”Den  tilsandede 
Kirke”. Efter sandflykt revs 
kyrkoskeppet 1795 och i dag 
återstår endast tornet som 
länge tjänade som sjömärke.
 Fortsätter man ännu 
längre norrut kommer man 
till Grenen, en udde som 
sticker ut och delar två hav. 
Här möts nämligen Skage-
rack och Kattegatt och det är 
ett sällsamt skådespel att se 
vattnen törna mot varandra 
långt ut till havs.  På höger 
sida det relativt lugna Katte-
gatt som kan sägas var slutet 
på Östersjön, till vänster det 
mer rörliga Skagerack, en del 
av Nordsjön.  
 Grenen är ett kärt tillhåll 
för konstnärer som fascine-
ras av de underliga skift-
ningar i ljus och  natur som 
är så ofta förekommande.  
Den som inte vill prome-
nera i sanden ut till yttersta 
udden kan åka en tur med 
Sandormen.

Kruttornet Frederikshavn

Av Ingemar Carlsson
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 I Skagen Museum visas 
det bästa av olika konstnä-
rers verk.

Mellersta Jylland
Innan man rullar in i Ålborg 
uppsöker man Lindholm 
Höje. Det är Nordens största 
gravplats från vikingatiden. 
Bland alla stenar vandrar 
fåren omkring och håller 
området välklippt. Ålborg är 
en stad med fart och fläkt.
 Därefter går färden till 
Sallingsund varifrån det 
inte är långt till Jesperhus 
Blomsterpark, Nordens 
största blomsteranläggning. 
Här växer och frodas 500 
000 plantor, här finns ett 
akvarium med över 100 
olika sorter av tropiska fiskar 
och många exotiska fåglar. 
Inne i ett tropikrum flyger 
färggranna fjärilar omkring. 
 Nu blir det tätt mellan 
uppehållen. Närmast på 
besökslistan står Spöttrup 
Slot i Salling. Det flyter om-
kring på vattnet med dubbla 
vallgravar och intressant 
interiör.
 Efter att ha åkt genom 
Viborg och Silkeborg är det 
dags för den lilla byn Jelling 
med gravhögarna över 
Gorm och Tyra. Utanför 
kyrkan står en märklig runs-
ten.
 Naturligtvis skall man 
besöka Lejonparken, en av 
de största och mest om-
talade i landet. Har åker 
man omkring i den egna 
bilen och kan beundra alla 
djur som strövar omkring i 
stora inhägnader. Här finns 
elefanter, kameler, vatten-
bufflar, apor,  zebror som går 
omkring på ett afrikanskt 
stäppområde. Och mycket 
fåglar.

H C Andersens Odense
Man åker över bron till Fyn, 

ön mitt i Danmark, som är 
som en enda stor trädgård. I 
Odense föddes H C An-
dersen och han har hämtat 
många av sina berättelser 
från trakterna runtomkring. 
Museet berättar om den 
fattige Odensepojkens fan-
tastiska liv.
 Söder om Odense ligger 
Egeskov slott, en av de bäst 
bevarade vattenborgarna i 
Europa från renässanstiden, 
byggt 1554. På sommaren 
ges i Riddarsalen slottskon-
serter.
 På Själland måste man 
bara  besöka Roskilde och 
domkyrkan som påbörjades 
på 1100-talet. Den röda te-
gelstenskatedralen med sina 
många tillbyggda vapenhus 
och kapell ger en enastående 
inblick i dansk byggnads-
konst och historia under 800 
år.
 Utanför Helsingör ligger 
slottet Fredensborg som 
byggdes 1772 i italiensk stil 
och här vistas den danska 
kungafamiljen vår och höst. 
Helsingör är porten till 
Sverige och dess landmärke 
Kronborgs slott är bakgrund 
till Shakespeares Hamlet.
 Att hitta till rätt färja i 
Helsingör är ingen svårighet. 
Vägen är mycket bra skyltad 
och efter 20 minuters över-
fart kan man konstatera att 
Danmarksresan är avslutad. 
 Och den första misstron 
är förhoppningsvis förbytt i 
en önskan att snart återvän-
da och se på ytterligare en 
del av det som vi inte hann 
med. 

 Vid Landet kirke mitt på Tåsinge ligger graven med Elvira Ma-
digan och Sixten Sparre, Paret orsakade 1889 en stor skandal 
som bland annat skildrats i en uppnärksammad film  film av Bo 
Widerberg med Pia Degermark och Tommy Berggren.

Möns klint

I Danmark finns många djurparker


