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Globus og Kort. 
1. Jorden er en meget stor Kugle. Naar 

vi skal afbilde den nøjagtigt, maa det derfor 
ske paa en Kugle. En Kugle, hvorpaa Jor
dens Lande og Have saaledes er afbildet, 
kaldes en Globus. Mindre Stykker af Jor
den afbilder vi paa et Kort 

2. Der er fire Verdenshjørner: Nord, Syd, 
Øst og Vest. Paa en Globus eller et Kort 
er Landene tegnet saaledes, at Nord er øverst, 
Syd ilederst, Øst til højre. Vest til venstre. 

3. Paa en Globus kan vi se, at det meste 
af Jorden er dækket af Hav, og at Landet er 
delt i flere Stykker, der alle er omgivet af 
Havet. De største Stykker Land kaldes Fast
lande, de mindre Stykker Øer. 

Landet deles i 5 Verdensdele: 1) Europa, 2) Asien, 3) Af
rika, 4) Amerika og 5) Australien* 

De store Have, der skiller Fastlandene, kaldes Verdenshave 
eller Oceaner. Af dem er der tre: 1)Atlanterhavet, 2) det 
stille Hav og 3) det indiske Hav. 
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Europa. 

Kongeriget Danmark. 
Land, vi bor i, hedder Danmark. Det er kun et lille Land, 

men det maa vi alligevel særlig lære at kende, for det er vort 
Fædreland. De Folk, der bor i Danmark, er vore Landsmænd. 
De taler Dansk ligesom vi og kaldes derfor Danske. 
Danmarks Dele De fleste Lande bestaar af eet sammenhæn-

gende Stykke Land. Men det gør Danmark 
ikke. Det bestaar af mange Dele, der er skilt fra hverandre ved 
Vand. Den største Landsdel hedder Jylland, Jylland er landfast 

paa Sydsiden, men 
paa de tre andre 
Sider er der Vand. 
Et saadant Stykke 
Land kaldes en 
Halvø. 

De øvrige Dele 
af Danmark er helt 
omgivet af Vand" 
og de kaldes Øer. 
De største Øer 
er Sjælland, Fyn, 
Lolland, Falster, 
og Bornholm. 

Ogsaa Skaane, 
Halland og Ble
king var engang 



danske, men dem har vi maattet afstaa til Svenskerne. Og til 
Tyskerne har vi tabt den sydlige Del af Sønderjylland. 
Grænser Jylland er mod Syd landfast med Tyskland. Her er 

Danmarks Landgrænse. Den bestaar kun af Grænse
stene, der er rejst tværs hen over Markerne. En saadan Grænse 
kaldes en kunstig Grænse. Alle vore andre Grænser er Have. 
Have, Bjærge og Floder kaldes naturlige Grænser. Havene uden
om Danmark er Vesterhavet, Skagerrak, Kattegat, Øresund og 
Østersøen. 

Havene mellem de danske Landsdele kaldes Bælter, naar de 
er brede, Sunde, naar de er smalle. Find paa Kortet nogle Bæl
ter og Sunde, og nævn de Øer, de skiller. 

Vore Nabolande. D a d e t m e s t e a f D a n m a r k e r o m g i v e t a f 

Vand, maa vi Danske næsten altid sejle, 
naar vi vil rejse til et andet Land. Se paa Kortet og find, hvil
ket Land vi kom
mer til, naar vi 
sejler mod- Vest, 
Øst, Nord og Syd. 

De Lande, der 
ligger os nærmest, 
er Tyskland og 
Sverrig. Til dem 
kan man rejse uden 
at staa ud af Jærn-
banevognene. Baa-
de over Østersøen 
og over Øresund 
gaar der nemlig en 
egen Slags Skibe, der kaldes Dampfærger. De har jærnbane-
skinner paa Dækket, og de er saa store, at et helt Jærnbane-
tog kan køre ud paa dem og blive sejlet over til den anden 
Side. Saadanne Færger gaar der ogsaa over Store Bælt og 
Lille Bælt og over flere andre danske Have (se Billedet næste 
Side). 

Danmarks Overflade. I de fleste Lande er der baade højt og 
lavt Land. Men i Danmark er der kun 

Lavland. Enkelte Steder er dette Lavland helt fladt, og saa kal
des det en Slette, men det meste af Danmark er bølgeformigt, 




