
Hvert af de 27 EU-lande har sine egne monumenter og seværdigheder. 
Se, om du kan finde parrene ved at vende kortene. 

På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan du udskriver kortene, og om 
historien bag de enkelte monumenter og seværdigheder.

Find  Find  
seværdighederne
seværdighederne

Her er PDF-udgaven af internetspillet “Find seværdighederne”, som du finder under Elev- og 
lærerhjørnet: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_da
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Udskriv siderne med EU-flagene og 
landenes seværdigheder 

Du kan læse mere om de enkelte EU-
lande på side 12-16.

Fold kortene langs den stiplede linje, og 
lim de to sider sammen.

Læg alle kortene med EU-flaget opad, og forsøg 
at finde par med to ens flag!

Klip flagene ud langs de 
stiplede linjer.

Hent en børnesaks, farvekridt og papirlim.

Sådan laver du 
kortene
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BelgienBelgien

Bulgarien Bulgarien

TjekkietTjekkiet
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Danmark Danmark

Tyskland Tyskland

Estland Estland
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IrlandIrland

Grækenland Grækenland

Spanien Spanien
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Frankrig Frankrig

Kroatien Kroatien

ItalienItalien
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CypernCypern

LatviaLatvia

LitauenLitauen
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LuxembourgLuxembourg

UngarnUngarn

MaltaMalta
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HollandHolland

PolenPolen

ØstrigØstrig
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Portugal Portugal

Rumænien Rumænien

Slovenien Slovenien
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Sverige Sverige

Slovakiet Slovakiet

Finland Finland
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Tjekkiet
Kong Karl IV bestilte opførelsen af Karlsbroen i 1357 for at beskytte hovedstaden Prag 
mod sine fjender. Broen er 516 meter lang og 10 meter bred og har 16 buer og 30 statuer 
af helgener. Hvis du nogensinde kommer til Prag, så se efter hunden på et af billederne på 
broen: hvis du gnider på den, skulle det bringe held!

Kender du disse 
steder?

Bulgarien
Ved du hvad et kloster er? Det er der, hvor munke bor og arbejder. Munke tilbeder Gud, 
hjælper de syge og fattige og passer på hinanden. Rila-klosteret er et berømt kloster i 
nærheden af Sofia, Bulgariens hovedstad. Det er opkaldt efter en munk ved navn Ivan 
af Rila, som boede alene i en hule for mange hundred år siden. Ivan blev senere gjort til 
“Sankt Ivan”, og mange mennesker besøger i dag dette kloster, som er opkaldt efter ham.

Belgien
Det her er Atomium. Den blev bygget i 1958 i forbindelse med verdensudstillingen i 
Bruxelles, Belgiens hovedstad. Den forestiller et jernmolekyle, bare 165 milliarder gange 
større! Den består af ni kugler, der er sat sammen med rør. Du kan komme ind i kuglerne 
eller suse helt op i toppen med en elevator og se udsigten over hele Bruxelles!

Danmark
Denne farverige havn hedder Nyhavn, selvom det faktisk er den ældste havn i København. 
Havnen er fuld af farverige byhuse fra det 17. og det tidlige 18. århundrede, butikker, 
caféer og restauranter samt mange historiske træskibe.

Tyskland
Byporten Brandenburger Tor i Berlin blev bygget i 1788 og er et af Tysklands mest 
kendte vartegn. Den blev lukket i 1961, da Berlinmuren blev bygget for at adskille 
Øst- og Vesttyskland. Da muren blev revet ned i 1989, og landet blev genforenet, blev 
byporten igen indgangen til en af byens mest elegante avenuer og et symbol på landets 
samhørighed.
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Estland 
Tallinn er hovedstad i Estland og dens gamle bydel er en af de bedst bevarede i Europa. 
Men Tallinn er også en moderne by. Måske har du hørt om Silicon Valley i Californien i USA? 
Det var der, virksomheder som Google og Facebook startede. Men faktisk kaldes Tallin ofte 
Europas Silicon Valley, fordi mange computereksperter arbejder i byen.

Frankrig
Eiffeltårnet i Paris er et de mest berømte monumenter i verden. Det er opkaldt efter 
Gustave Eiffel, som byggede tårnet til verdensudstillingen, som fandt sted i Paris i 1889. 
Indtil 1928, hvor Chrysler-bygningen i New York blev opført, var Eiffeltårnet det højeste 
bygningsværk i verden.

Kroatien
Skt. Marks-kirken i den kroatiske hovedstad Zagreb er berømt for sit farverige tag: Det er 
dekoreret med våbenskjoldene for de tidligere kongeriger Kroatien, Slavonia og Dalmatien 
samt for byen Zagreb, som forestiller et hvidt slot på en rød baggrund. Et våbenskjold er 
et billede med forskellige figurer, nogen gange løver og drager, som vare meget populære 
i gamle dage. De blev især malet på soldaternes skjold, når de drog i krig. Mange rige 
familier havde deres eget våbenskjold, og nogle familier bruger dem stadig i dag.

Irland
Cliffs of Moher i irske Clare County er et naturvidunder. Klipperne strækker sig over 14 
kilometer og besøges hvert år af omkring 1,5 millioner mennesker, som rejser dertil for at 
se klippeformationerne, planter, fugle og andre vilde dyr. Har du set filmen Harry Potter og 
Halvblodsprinsen? Cliffs of Moher er med i den….prøv at se efter, næste gang du ser filmen!

Grækenland
Akropolis er en klippehøj i den græske hovedstad Athen med mange gamle templer. 
Templerne blev brugt som tilflugtssted for Athens indbyggere, når byen var under angreb. 
Parthenon er det største af templerne og blev bygget for Athena, den græske gudinde for 
visdom. Det er også hende, som Athen er opkaldt efter.

Spanien
Byggeriet af kirken Sagrada Familia (den hellige familie) i Barcelona begyndte i 1882, men 
blev aldrig afsluttet, og arbejdet står stadig på. Kirken blev tegnet af den berømte arkitekt 
Antoni Gaudí og forventes at stå klar i 2026, 100 efter Gaudís død.
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Cypern 
Kirken Agios Lazarus i Larnaca i Cypern blev bygget for omkring 1 200 år siden oven 
på Sankt Lazarus’ grav. Lazarus var en mand, som levede på samme tid som Jesus. Da 
Lazarus døde, skulle Jesus efter sigende have bragt ham til live igen. Senere i livet rejste 
Lazarus til Cypern, hvor han blev landets første biskop (med ansvar for de folk som ledede 
kirkerne) og skytshelgen (særlig beskytter for Larnaca).

Litauen
Gediminas’ tårn er den eneste tilbageværende del af det øvre slot i Litauens hovedstad 
Vilnius. Det stod færdigt i 1409. Ifølge gamle fortællinger drømte storhertugen Gediminas 
en nat, at der på toppen af den bakke, hvor om dagen havde være på jagt, pludselig stod 
en stor jernulv, som begyndte at hyle som hundrede ulve! Da han fortalte en troldmand 
om drømmen, fik han at vide, at det betød, at han skulle bygge en by på stedet. Det blev 
senere til en storslået og verdensberømt by.

Italien
Pisa er en by i Italien, hvor man i 1173 begyndte at bygge et klokketårn. Men da 
byggearbejderne nåede til anden etage, begyndte tårnet at synke i jorden og læne sig til 
siden. Og sådan har det stået lige siden! Da man havde sikret sig, at tårnet ikke kunne 
vælte, fik besøgende igen lov til at tage de 294 trin op til toppen af tårnet.

Latvia
Sorthovedernes Hus står i den gamle bydel i Letlands hovedstad Riga. Huset blev bygget i 
det 14. århundrede. Det blev ødelagt under anden verdenskrig, men genopført i 1995. Det 
er opkaldt efter en gruppe ugifte butiks- og skibsejere, som holdt mange middage og fester 
i huset. Vores tradition med at have et juletræ siges at være startet, fordi sorthovederne 
sætte et træ op og sang og dansede omkring det i juletiden.

Ungarn
Denne store bygning er hjemsted for det ungarske parlament i Budapest. Den står ved 
bredden af floden Donau, som er Europas anden længste flod. Et parlament er dér, hvor 
man mødes for at tale om og beslutte, hvordan tingene skal gøres i et land: for eksempel 
hvor der skal lægges nye veje, hvad man skal lære i skolen, og hvordan man skal beskytte 
landområderne. Bygningen er så stor, at der skulle omkring 100 000 mennesker til at 
bygge den. Den består af 40 millioner mursten, en halv million ædelstene og 40 kilo guld!

Luxembourg
Fort Thüngen, som blev bygget i 1732, var en del af muren rundt om Luxembourg by, som 
skulle beskytte den mod angreb. Fortet kaldes også De Tre Agern på grund af de tre gyldne 
agern på toppen af hvert tårn. Fortet var omgivet af en dyb grøft, og man kunne komme 
frem til det gennem en lang underjordisk gang. I dag bruges fortet til museum.



15

Polen
Med en højde på 237 meter er Kulturpaladset i Polens hovedstad Warszawa landets 
højeste bygning. Paladset blev bygget i 1955 og huser teatre, museer og en biograf. I år 
2000 blev der tilføjet et “millennium-ur” til bygningen. Urets lange viser er næsten 4 meter 
lang!

Portugal
Belem-tårnet er et symbol på den tid, hvor Portugal sendte opdagelsesrejsende ud i 
verden. Tårnet blev bygget 1519. Det står ved bredden af Tejofloden og blev brugt til at 
beskytte hovedstaden Lissabon.

Rumænien
Branslottet i den rumænske region Transsylvanien er bedre kendt som Grev Draculas slot. 
Selvom vampyrgreven kun er fiktion, var han faktisk inspireret af en virkelig person, nemlig 
Vlad Pælespidderen. Og dette slot – som Vlad formentlig aldrig har sat sine ben på – ligner 
rigtig meget det slot, der beskrives i romanen.

Malta
Skt. John-katedralen i hovedstaden Valletta åbnede i 1577 og er dedikeret til Johannes 
Døberen, som fik dette navn fordi det var ham, der døbte Jesus. Mange af billederne inde i 
katedralen viser scener fra Johannes Døberens liv, bl.a. på det meget dekorerede loft og på 
alteret.

Holland
Landsbyen Kinderdijk (som betyder “børnenes dige”) ligger i provinsen Sydholland. En dige 
er noget man bygger for at tørlægge et område, som ellers ville være under vand, f.eks. 
langs havets kyster. Omkring 1740 byggede hollænderne disse 19 vindmøller for at holde 
de lavtliggende landområder tørre og forhindre området i at blive oversvømmet.

Østrig
Østrig has many mountains – most of them in the mountain range called the Alps which is 
so huge that it also covers parts of other countries. The highest mountain in Østrig is called 
‘Großglockner’. These mountains are covered in snow in the winter so people love to go to 
Østrig to ski!
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Finland
Domkirken i Helsinki med sin høje grønne kuppel og fire mindre kupler er blevet et symbol 
for byen. Det er også et pejlemærke for dem, der ankommer ad søvejen. Den blev bygget i 
1852 som en hyldest til zar Nikolaj, da Finland var en del af Rusland.

Slovenien
Bledsøen i det nordvestlige Slovenien er et meget populært rejsemål. Der er flere bygninger 
på den ø, som ligger midt i søen, men den mest besøgte af dem er Jomfru Marias 
Himmelfærd-kirken. Det siges at bringe held for nygifte, hvis gommen bærer bruden op ad 
kirketårnets 99 stentrin.

Sverige
Ericsson Globe er formet som en stor goldbold og er den største halvkugleformede bygning 
i verden. Den åbnede i 1989 og er en indendørsarena, som bruges til ishockeyturneringer, 
shows og rockkoncerter. Om natten lyser den op og kan ses mange kilometer væk!

Slovakiet
Bratislava Slot står på en høj bakke over floden Donau og stammer fra det 9. århundrede. 
Det er i løbet af årene blevet bygget om mange gange, og det blev endda beskadiget af 
en stor brand i 1811. Slottet har fire fløje med hvert sit tårn. Engang blev de ungarske 
kronjuveler opbevaret i slottets sydvestlige tårn. Det er fordi Slovakiet hørte under Ungarn i 
en periode.


