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I. GENEL BÖLÜM 

1. ÜLKENİN ÖZELLİKLERİ 

1.1 COĞRAFYA 
 
Danimarka 44.000 km2 alana sahiptir ve çok düzdür. Gelebileceğiniz en 

yüksek yer, ikinci en yüksek yer olan Yding Skovhøj'den, 170,77 9cm yüksek 

olan Møllehøj'da 170,86 cm dır. 

Haritada da gösterildiği gibi Danimarka, 443'ü isim verilmiş 100 m2'den büyük 

1.419 adadan oluşmaktadır. Bu adaların 72'sinde yaşayanlar  vardır. 

Toplamda, Danimarka'nın bu haritada bulunan kısmı neredeyse 7.000 km'lik 

bir sahil şeridine sahiptir. 

Danimarka’nın sahip olduğu tek kara sınırı, güneyde Danimarka’yı Avrupa’ya 

bağlayan Almanya'dır. 

Aslında, Danimarka dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. İlk haritada 

sunulan 44.000 metrekareden çok daha büyüğüz. Grönland ve Faroe Adaları 

da Danimarka Krallığının bir parçasıdır. Grönland 2.166.000 km2 

büyüklüğündedir, Faroe Adaları ise 1.399 km2 ve 18 adadan oluşmaktadır. 

 

 

Danimarka, İsveç ve Norveç ile İskandinav ülkelerini ve Finlandiya, İzlanda, 

İsveç ve Norveç ile Kuzey ülkelerini oluşturur. Danimarka'nın başkenti 

Kopenhag'dır. 

 



 

1.2 DEVLET VE YEREL YÖNETİM 

Danimarka anayasal bir monarşidir. Şu an, devlet başkanı Kraliçe  

2.Margrethe'dir. Danimarka, 9. yüzyılın ortasından beri bir Krallıktır. 

Kraliçeler serisi birçok kuşaktan oluşuyor, ancak hepsinin soyu serideki ilk 
krala dayanıyor: Yaşlı Gorm. (Ancak, Norveçli Magnus the Good(Danimarka 
Kralı 1042-1047) Yaşlı Gorm'un soyundan gelmiyordu).

 
 
İşlk fotoğrafta kraliçe Margarethe Grönland’daki insanları ziyaret ediyor,  ikincisinde ise 
İskoçya’nın kuzeyinde bulunana Faroe Adalarını ziyaret ediyor. 
 
 
 
5 Haziran 1849'da Kral 7.Frederik,Danimarka'nın ilk demokratik anayasasını 

imzaladı. Bu Anayasa, 1665 Anayasasının yerini aldı ve egemen monarşiden 

anayasal monarşiye geçişi ve daha demokratik bir hukuk devletini işaret etti - 

nüfusun sadece% 8'i oy hakkını elde ettiYasanın arka planı, 19. yüzyılın ilk 

bölümünde Avrupa'nın çoğunu karakterize eden devrimci, demokratik ve 

ulusal politika akışlarının ışığında görülmelidir. Danimarka, yeni anayasayla 

tam demokrasiye  ilk kez 1915 yılında, kadınların, hizmetçilerin ve diğer fakir 

insanların oy kullanma ve parlamentoya seçilme haklarına sahip olduklarında 

geçti. Danimarka Faroe Adaları'nı temsil eden güven altına alınmış 2 üye ve 

Grönland'ı temsil eden 2  üye ile 179 üyeli bir parlamentoya sahiptir. 
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1.3 ZAMAN VE İKLİM BÖLGELERİ 

Orta Avrupa zamanımız UTC +1: 00. İngiltere'den önünde 1 saat ileri ve İsrail 

ve Yunanistan'dan 1 saat geri. Mart ayının sonundan ekim ayının sonuna 

kadar Danimarka yaz mevsimine geçer - bu saatin bir saat ileri alındığı 

anlamına gelir. 

Danimarka'nın kuzeyindeki konumu, yazın ortalama 16 ° C  civarında ve kışın 

ise  ortalama 0,5 ° C olan soğuk kışlara sebep olur. Danimarka, ılıman iklim 

bölgesinde yer almaktadır. Rüzgar kışın sert yazın zayıf eser. 

Ancak, yavaş yavaş giderek daha görünür hale gelmeye başladı. Hava 
ısınmaya ve daha çok yağmur yağmaya başladı. Danimarka'nın iklimi 
1850'lerin ortasından beri sistematik olarak  ölçülüyor. 2018 yazında, ısı, 
güneşli geçen saat sayısı - 30 santigrattan daha yüksek gün sayısı ve kurak 
dönem süresi söz konusu olduğunda tüm zamanların rekorları kırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haritanın da gösterdiği gibi Danimarka iklim değişikliğinin sonuçlarını 
karşılamaya en hazırlıklı ülkelerden biridir. 
 
Denmark  

 Danimarka’da yaşayan 5.8 milyon kişiye 

 Greenland’da 66.000 kişiye 

 Faroe Aadalarında 49.200 kişiye sahiptir. 
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2. ÜLKE TARİHİ 

Danimarka’daki ilk insanlar 

Danimarka’ya ilk gelen kişiler Hamburg kültüründen gelen Hamburg’lu 

avcılardı. Ren geyiğinin göç rotalarından biri, Danimarka'nın güneyindeki 

Slotseng Almanya sınırına yakın bir yerden geçiyordu. Avcılar,yerleşim 

yerlerini,bölgenin güzel manzarasını izleyen bir tepenin üzerine kurdular. 

14.200 yıl önceki bir sonbahar gününde, avcılar küçük bir göletin kıyısında 

11 yetişkin geyiği öldürdü. Kemikler ve filizler suya atıldı ve bu sayede 

çamurda muhafaza edildiler. Arkeolojik kazı sırasında ortaya çıkan sıcak 

ve soğuk dönemleri arasında geç iklim değişimi çok farklı katmanlarda 

görünür. 

 

Birçok insan ,Danimarka’yı Vikinglerin yeri olarak bilir. Resmi olarak Viking 

döneminin 800 ila 1050 arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu dönemde 

Danimarka bir ülke olarak kurulmuştur. 

Danimarka adı ilk kez 985 tarihli Jellling Taşı'nda tanımlanmıştır, fakat 

Denamearc kelimesi, 890 yılı civarında Norveç Ottarı tarafından Anglo-

Saxon  kronolojik Orosius'taki  da belirtilmiştir ve Harald Bluetooth'un 

Jelling'teki büyük taş üzerine yazdığı aynı bölgeyi ifade ettiği 

düşünülmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şöyle yazdı: 
Tüm Danimarka ve Norveç’i kazanan ve Danimarkalıları Hıristiyanları 
yapan Kral Harald,  babası  Gorm'u  ve sonra  annesi Thyra'yı 
onurlandırmak için bu sözlerin yazılmasını emretti.  
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3. ÜLKE POLİTİKASI 

3.1 SİYASİ DURUM 

 
Danimarka bir demokrasi ülkesidir ve daha önce de belirtildiği gibi 1848'den 

beri öyle olmuştur. Belediye ve bölge yetkilileri seçiminde potansiyel seçmen 

4.145.321. 

Danimarkalıların seçimde oy kullanıp kullanmaması onların kararıdır, ancak 

normalde Danimarkalılar seçimlerde oldukça yüksek seviyelerde yer 

almaktadır. Kasım 2017'de yapılan seçimde katılım % 85,5. 

Danimarka tarzı seçimin, dünyadaki en adil seçimlerden biri olduğu 

belirtiliyor. Diğer taraftan dünyadaki  en karmaşık seçimlerden biridir. 

Sistemimizi diğer insanlar/milletlerle paylaşmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. 

  

FOLKETING'e (Danimarka Parlamentosu) toplam 179 üye seçilmelidir.  

Danimarka'dan 175, Grönland'dan 2 ve  Faroe Adaları'ndan 2 üye. 

 

Parlamentodaki sandalyeler, oran yöntemi olarak adlandırılan yöntemin 

Danimarka'ya has şekline göre dağıtılmaktadır. 

 

Bu yöntem, partilerin ülke genelinde kaç oy aldıklarına oranla parlamentoda 

sandalye almalarını sağlıyor. Örneğin, bir parti ülkedeki oyların yüzde 10'unu 

alırsa, Meclis'teki sandalyelerin yüzde 10'una sahip olması gerekir. 
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4. EKONOMİ 

4.1 PARA BİRİMİ 

Danimarka Euro bölgesi üyesi değildir. Ulusal para biriminin adı krondur. 

(Danimarka kronu) ve 1 euro   yaklaşık 7,48 d.kr değerindedir. 

Kredibilitede Danimarka üçlü AAA notuyla derecelendirilmiştir. 

Danimarka’nın ekonomik özgürlük puanı 76.6 olup, ekonomisi dünya bankası 

tarafından yayınlanan 2018 Endeksinde 12. en özgür ekonomi olarak 

belirtilmiştir. 

Genel puanı, yargı etkinliği, vergi yükü ve devlet harcama göstergelerindeki 

iyileşmeler öncülüğünde 1,5 puan artmıştır. Danimarka, Avrupa bölgesindeki 

44 ülke arasında 6. sıradadır ve genel puanı bölgesel ve dünya 

ortalamalarının üstündedir. 

Danimarka’nın ekonomisi, düzenleme verimliliğinde oldukça iyi bir 

performans sergiliyor. Serbest piyasa politikaları esnekliği, rekabetçiliği ve 

büyük ticaret ve yatırım akışlarını, şeffaf,etkili düzenlemeleri destekler ve 

yasal ortam, girişimcilik faaliyetlerini sağlamlaştırır. 

 

 

 

 

 

Danimarka’da Kron kullanırız ve küçüğüne de Øre“ adı verilir. 

4.2 ÜCRETLER, MAAŞ ORANLARI 

Danimarka, maaş ve gelir konusunda en yüksek eşitlik seviyesine sahip 

ülkelerden biridir. İnsanların çoğu orta seviyede gelire sahiptir. 
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4.3 SOSYAL DESTEK,EMEKLİLİK 

 

Danimarka sosyal destek için oldukça yüksek oranlara sahip ve insanlar 18 

yaşından itibaren desteklenebiliyor. İşgücü piyasasından emeklilik yaşı, uzun 

yıllar 65 yaş oldu, ancak insanların doğum yılına göre yavaş yavaş 

artmaktadır. Gençlerin işgücü piyasasında 70/71 yaşına kadar kalması 

beklenmektedir. Bu artışın nedeni, ortalama yaşam süresindeki olumlu 

gelişmedir. 

4.4 ÜCRETLER 

Danimarka'ya turist olarak veya daha kısa süreli kalışlarda gelen 

yabancıların çoğu, Danimarka'nın pahalı bir ülke olduğu gerçeğini tecrübe 

ediyor. Danimarka'da yaşadığınızda, yüksek fiyatlar elbette nispeten yüksek 

maaşlarla karşılanmaktadır. Süpermarkete gittiğinizde, fiyatlar birçok ülkeyle 

karşılaştırılabilir, ancak restoranlar, ulaşım ve turistik yerler oldukça pahalı. 

Fiyat seviyesi nedeniyle, birçok Danimarkalı belirli malları almak için 

Almanya'ya araba gezileri düzenlemektedir - ancak diğer taraftan İsveçliler 

belirli malları ve eşyaları almak için Danimarka'ya gelmektedir.. 

 

o 1 litre süt - 5,95 d.kr. /0,80 euro 
o 1 kg Somon - 274 d.kr. pr. kg. /36 euro 
o 1,5 litre Coca Cola - 2,5 euro 
o 1 litre benzin    11 d.kr./1,50 euro 

 

Yüksek vergiler nedeniyle diğer ülkelerle kıyaslandığında Danimarka’da 

araba fiyatları oldukça yüksektir. 

 

 

Bir Polo GTI ortalama 38.000 euro 
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4.5 TİPİK DANİMARKA ÜRÜNLER 

Danimarka bir tarım ülkesidir. Her yıl yaklaşık nüfusun 3 katından fazla 
domuz yetiştiriyoruz -20 milyon. Kesim şirketi Danish Crown, Avrupa'nın en 
büyük et ihracatçısıdır ve dünyadaki en büyük 5 kesim şirketi arasındadır. 

 Aynı şekilde, birçok insan dünyanın en büyük 5.süt ürünleri olan  ARLA 
ürünleriyle tanıştı ve tattı.  

 

 

 

 

 

Danimarka, yel değirmenlerinin ürettiği yeşil elektriğe odaklanan ilk ülke 

oldu. Vestas firması uzun yıllardır dünya çapında yel değirmenleri üretimi 

konusunda dünyanın en büyük şirketi olmuştur. 

 

 

 

Dünyadaki birçok şeker hastası Novo Nordic'ten insülin kullanıyor. Novo, 

diyabetik alanda, özellikle insülinin kalitesinden dolayı, ancak aynı 

zamanda, kullanıcı dostu araç ve ekipman geliştirmeye odaklanmasından 

dolayı, lider bir şirket olmuştur. 

Birçok çocuk LEGO’yu bilir. Lego, çocuklar için dünyadaki ikinci büyük 

oyuncak üreticisidir. Tüm dünyada birçok insanın çocukluğunun bir parçası 

olan küçük tuğlalardır. LEGO, yıllarca - oyun eğlence - öğrenme ve gelişme 

arasındaki korelasyona odaklanmıştır 

 

 
 

 



 

5. DİNLER, ETNİK GRUPLAR, AZINLIKLAR 

Anayasada Danimarka'daki insanların din özgürlüğüne sahip olduğu 

belirtiliyor. 

Dini bir topluluğun onaylanması için resmi olarak en az 150 üyesi olması 

lazım. 

 Onaylanması için bir cemaat en az 50 resmi üyeden oluşmalıdır. Bununla 

birlikte, eğer seyrek nüfuslu bir alanda ise, örneğin Grönland'da, daha az 

sayıda üyeye rağmen, dünya dinlerinde bir kilise onaylanabilir. 

Danimarka bir Lutheran protestan evangelic topluluğudur. 

Lutheranism, Martin Luther'in reformist ve teolojisine dayanan bir Hıristiyan 

geleneği, özellikle de Protestanlığın yönüdür. Dünya çapında yaklaşık. 2 

milyar Hristiyanın 70 milyonu Lutherandır. 

Danimarka’da yaklaşık 300.000 Müslüman ve 140 civarında cami vardır. 

  Most of the churches were built between 1100 and 1200 century. 44.000 

km2'nin üzerinde, yukarıda gördüğünüz gibi bu tipik Danimarka kilise 

binalarından 1.900'den fazla var. Veya her 5 x 5 km'de bir. Doğru yerde 

durduğunuzda 19 kilise kulesini görebilirsiniz. Kiliselerin çoğu 11. ila 12. 

yüzyıl arasında inşa edilmiştir. 

 

 

http://www.pewres
earch.org/fact-
tank/2017/06/19/un
like-their-central-
and-eastern-
european-
neighbors-most-
czechs-dont-
believe-in-god/ 10 
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6. TATİLLER VE ÜLKE GELENEKLERİ 

Danimarka'da 10 resmi tatil ve 6 hafta tatil vardır. Okullar ve eğitim 

kurumları 8 - 10 hafta arası tatil yapabilir. 

Son 10 yılda, geleneksel FASTELAVN'de katılan ya da aktif olarak yer 
alan çocuk sayısı azalırken, az ya da çok tüm çocuklar Ekim ayında 
Cadılar Bayramını kutlar. 

 

 

 

 

 

 

Yaz ortası ateşi, Danimarka'daki değerli bir başka gelenek. Ülkenin dört bir 

yanındaki insanlar, yılın en uzun gününü kutlamak ve daha karanlık 

dönemin geri dönüşünü kutlamak için büyük bir şenlik ateşi etrafında 

toplanıyor. Oyuncak bir bebek yakıp, Almanya'daki Bloksbjerg veya 

Hekkenfeldt'e sahte bir cadı göndermek bir gelenektir. 

 

 

 

Paskalya, birçok farklı alışkanlıkları ve yapılması gerekenlerle başka bir 

gelenektir. Yumurtaları boyamak da onlardan biridir ve Noel'de evimize bir 

ağaç getiririz. 
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7. AİLE 

7.1 GELENEKSEL AİLE, DEVLET DESTEĞİ 

Ulusal İstatistik ofisine göre, Danimarka'da aile olmanın 37 farklı biçimi 

var.Çoğunluğu hala klasik küme 'baba, anne ve çocuk'. Ancak, bugünlerde 

insanlar boşandıkça, yeni aile türleri ortaya çıkmaktadır. 

 Aile "aynı adreste yaşayan ve karşılıklı ilişkileri olan bir veya daha fazla kişi 

olarak" tanımlanmaktadır. Ancak, çocuklu aileler evde büyüyen çocuklu aileler 

olarak tanımlanmaktadır. 

Danimarka istatistiklerine göre, 37 çeşit arasında en yaygın olanı çocuklu 

çiftlerdir ,bekar ebeveyn olmak da çok yaygın olan bir durumdur. Danimarka, 

aynı cinsiyetten 2 kişi arasındaki kayıtlı birlikteliği kabul eden ilk ülke oldu. 26 

Mayıs 1989. 

7.2 EVLİLİK, BOŞANMA, KAYITLI BERABERLİK 

 
Dini mekanlarda evlenebilirsiniz - Ayrıca Hıristiyanlar için kadın / kadın ve 

erkek / erkek evliliklerini de içerir.Ancak herkes evliliğini resmi makamlara 

kaydettirmelidir. Danimarka’da insanlar elektronik ortamda boşanabilirler. 

Kişiler sadece internete girip bir belge doldurmak zorundalar –  boşanma 

gerçekleşir. 2017 yılında boşanma sayısı 15.265 iken, bu oran bir önceki yıla 

gore % 11azaldı ve şu anda 2012 yılından beri en düşük seviyede.2013 

yılında yapılan bir değişiklikle kişiler artık ayrılma süresini beklemeden 

boşanabilirler. 

✓ 7.3RESMİ OLMAYAN ÇOCUĞUN BAKIMI 

 

İsimsiz evlat edinme ile çocuk, kimlikleri biyolojik ebeveynlerden saklı tutulan 

ailelere evlatlık verilir.Geçtiğimiz 20-30 yıl boyunca, Danimarka'da 

gerçekleşen 20 isimsiz evlat edinmenin 19'unun yurtdışında doğan çocuklarla 

gerçekleştiği görüldüğü için isimsiz evlat edinmeler uluslararası bir sosyal 

görev haline geldi. Evlat edinmeye elverişli sadece 20-30 Danimarkalı çocuk 

varken her yıl birçok ülkeden toplamda 500'den fazla çocuk geliyor.  



8. ÜLKENİN YAŞAM TARZI 

8.1 GENEL 

Yabancıların bir çoğunun belirttiği bir başka özellik Danimarka'lıların 

birbirleriyle olan gayrı resmi ilişkileridir.Bu, yönetim personeli ve çalışanlar, 

varlıklı ve varlıklı olmayan insanlar, öğretmenler ve öğrenciler arasında da 

geçerlidir. Gelirimin ne kadar olduğunun beraber olduğum kişi için çok önemi 

yoktur. Bu muhtemelen Danimarkalıların sendika ve dernek kurma 

tutkusundan kaynaklanmaktadır.Bizi bir araya getiren sosyal seviyemiz değil 

ortak ilgi alanlarımızdır.   

8.2 EĞİTİM 

Danimarka'da, ilköğretimden MEÖ eğitimine veya yüksek öğrenimden mezun 

olmaya kadar, eğitim ücretsizdir. Öğrenciler, birçok MEÖ eğitiminde öğrenci 

olarak maaş alırlar veya devlet tarafından aylık yaklaşık 800 avro tutarında 

desteklenirler. 

Genel olarak, eğitim kurumları kamu makamları tarafından işletilmektedir, 

ancak Danimarka'daki “bağımsız ilköğretim okulları” ve özel ilköğretim 

okullarının sayısında artış vardır. 

 Yaşınız ne olursa olsun Danimarka'da eğitime katılabilirsiniz. 40 yaşın 

üzerindeki kişilerin yeni bir eğitim programına başlaması olağandışı bir 

düşüncedir. 
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8.3 KİŞİLERİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ 

   Danimarka’lıların çoğu, ülkemizde güler yüzlü, neşeli, esprili, yardımsever 

ve rahat bir halkın yaşadığını düşünüyor ve buna inanıyor. 

Araştırmalar, Danimarka’lıların hem komşu ülkelerimizde hem de büyük 

dünya ötesinde tamamen farklı bir üne sahip olduğunu göstermektedir. 

Bir araştırma, yabancıların Danimarka’lıları utanmaz, ham, gereksiz kaba ve 

dürüst gördüklerini göstermektedir. Küçük düşmeyi ya da gülmeyi 

umursamıyoruz. Hafif gayrı resmi performansımız, gündelik kıyafetlerimiz ve 

rahat tavırlarımız kaygı uyandırabilir ve iş görüşmeleri sırasında sık sık 

zorluk çıkarabilir. 

8.4 İLETİŞİM,GÖRGÜ KURALLARI 

İnsanlar eskiden karşılaştıklarında ‘Merhaba’derken bugün ‘Selam’diyorlar. 

Toplumun bazı kesimlerinde - sarılmalar birbirlerini selamlamanın yaygın bir 

yoludur - ancak çoğu insan, bunu ilk tanıştığı zaman için çok fazla bulur. 

İkinci veya üçüncü karşılaşma kez birçok insan için uygun olacaktır. 

Bir çok insan için beklenen ve yeterli olan tokalaşmaktır. 

8.5 DÜŞÜNCE YAPISI 

Çok kültürlü bir ülke haline geldikçe “Danimarka zihniyetini” tarif etmek zor. 

Temel olarak, Danimarkalılar çalışkan bir insanlardır ve bazıları beraber 

olmanın kolay olduğunu, ama daha derinden tanımanın zor olduğunu 

söylerler. Bazıları, Danimarkalıları, kendi kararlarını vermeyi seven ve 

günlük yaşam tarzları üzerinde büyük bir etkiye sahip olan, çok bağımsız ve 

kendi kendini yöneten insanlar olarak niteleyecektir. 
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8.6 YEMEK 

Konu yemeğe gelince, Danimarka son 30 ila 50 yılda uluslararası hale 

geldi. Bunun temel sebebi, 1960'tan itibaren gittikçe daha fazla sayıda 

insanın maddi olarak yabancı ülkeleri ziyaret edebilme gücü edinmesi ve 

yerel yiyecek alışkanlıklarından ilham almalarıdır. 

●  Bunda kısmen, 1960'ların sonunda Danimarka'ya gelmeye 

başlayan ve daha önce de belirttiğimiz gibi bugün nüfusun 

neredeyse % 13'ü oluşturan yabancıların da etkisi vardır.

 

 

Geleneksel olarak Danimarka bir tarım ülkesidir. Sebzeler ve yulaf lapası 

yaşlı insanların yemeklerinin önemli bir parçası olmuştur. Daha sonraları 

domuz eti ucuz olduğundan dolayı çoğu için vazgeçilmez hale geldi ve 

bugün hala bu şekilde devam ediyor. 

Deniz ve su ile çevrili Danimarka, her zaman bir balıkçılık ülkesi olmuştur. 

Balık, özellikle yoksul ve kırsal alanlarda fakir insanlar için uzun yıllar 

boyunca temel besindi. Şimdilerde sağlıklı olması nedeniyle önemli bir 

yemek olarak kabul edilmektedir. Pahalıdır olması sebebiyle günlük veya 

haftalık menülerine dahil etmeye herkesin gücü yetmez. 

Danimarka'yla ilgili bazı özellikler.RUGBRØD bunlardan biri ve 

RUGBRØD bu ikinciye, SMØRREBRØD'ye değişiyor. 

 

BRUN SOVS (brown sauce) deiğimiz sos ve sosisli sandviç de ayrıca 

Danimarka’ya özgü şeylerdir. 

Bu dördü Danimarka’ya gelmek için iyi bir sebep.  
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8.7 SPOR, BOŞ VAKİT 

İnsanlar genellikle günde 7-4 saatleri arası çalışmakta ve boş vakitlerini farklı 

şekillerde geçirmektedirler. Bazıları çok aktiftir, ancak istatistikler birçok 

insanın iPad veya bilgisayarlarına bakarak ya da televizyon izleyerek daha 

fazla zaman harcadığını gösteriyor. 

Futbol hala Danimarka'daki en popüler spordur ve ardından hentbol ve 

badminton gelir. Ancak son 10 ya da 15 yıl boyunca koşmak, bir kişinin 

sağlığına bakmanın ve rahatlamanın yeni bir yolu olmuştur. Ayrıca bisiklet 

de birçok insan için önemlidir. Hollandalılarla beraber Avrupa'da en çok 

bisiklet binen insanlar Danimarkalılar. 
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