
                  
 

 

 

 

Pirmos Lego klucīšus 

izveidoja dāņu galdnieks Ole Kirks 

Kristiansens Bilundas pilsētā. 1932. gadā 

viņš sāka gatavot koka rotaļlietas, bet 

uzņēmumu ar nosaukumu "Lego" viņš 

izveidoja divus gadus vēlāk, 1934. gadā. 

Plastmasas rotaļlietas sāka ražot 

tikai 1947. gadā. 1949. gadā kompānija 

sāka ražot mums jau labi pazīstamos Lego 

klucīšus, no kuriem varēja veidot 

dažādas kontrukcijas.Vēlāk kad visiem 

iepatikās Lego. Ole Kirks Kristiansens 

Bilundā uzcēla pirmo Legolandi. 

 

Hanss Kristians Andersens.Viens no 

pazīstamākajiem pasaku autoriem pasaules 

un Dānijas  literatūrā. 

Hanss Kristians Andersens dzimis 

1805. gada 2. aprīlī Odensē nabadzīga 

kurpnieka ģimenē. Viņš ģimenē bija 

vienīgais bērns. Jau bērnībā izrādīja dziļu 

interesi par literatūru. Bērnībā sava izskata 

un izcelšanās dēļ piedzīvoja dažādus 

pazemojumus, kas vēlāk izpaudās viņa 

darbos. 

1835. gadā Andersens uzrakstīja savu pirmo 

romānu Improvisatoren. Šajā pašā gadā viņš 

izdeva pirmo pasaku krājumu "Pasakas 

bērniem," kas viņam atnesa pirmos slavas 

mirkļus. 

Ēresunda tilts ir 2000. gadā 

atklāts vanšu tilts pār Ēresunda 

šaurumu, kas savieno 

Kopenhāgenu Dānijā ar Malmi 

Zviedrijā. Tilts stiepjas gandrīz  

8 kilometru garumā no Zviedrijas 

krasta līdz mākslīgi 

izveidotajai Peberholmas salai, kur 

tas pārvēršas par vairāk nekā  

4 kilometrus garo zemūdens 

Drogdenas tuneli. Tunelis 

izveidots, lai netraucētu intesīvajai 

kuģu kustībai pa Ēresundu. Tiltam 

ir 4 joslu autoceļš un divvirziena 

dzelzceļa līnija. Par tilta šķērsošanu 

tiek iekasēta maksa. 

Tivoli, kas pazīstams arī kā Tivoli dārzs, 

ir atrakciju parks un izklaides dārzs 

Kopenhāgenā, Dānijā. Parks tika atvērts 

1843. gada 15. augustā un ir otrais 

vecākais darbojošais atrakciju parks 

pasaulē aiz Dyrehavsbakken netālu 

esošajā Klampenborgā, arī Dānijā. 

 

Ar 4,6 miljoniem apmeklētāju 2017. gadā  

Tivoli ir otrais populārākais sezonas 

tematiskais parks pasaulē aiz Europa-

Park. Tivoli ir piektais visvairāk 

apmeklētais tematiskais parks Eiropā, aiz 

Disnejlendas parka, Europa-parka, Volta 

Disneja studijas parka un Eftelingas. Tas 

atrodas tieši Kopenhāgenas centrā, blakus 

pilsētas centrālajai dzelzceļa stacijai. 

Interesants fakts 

Dānija vairākkārt ir nosaukta par pasaules laimīgāko 

valsti, un tā joprojām ir ANO pasaules laimes 

ziņojuma topā. 
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