
MAKEDONIA 

 
Landet ble i 1991 en demokratisk republikk, ledet av en president. Presidenten 
velges for 5 år i direkte valg. En og samme person kan bare velges for 2 perioder. 
Den utøvende makt ligger hos 
nasjonalforsamlingen. Før 1991 var Makedonia en 
del av Jugoslavia. 
 
Innbyggertall: 2 061 315.  Hovedstad: Skopje.   
 
  
Språk: 
 
Språksituasjonen er kompleks; I følge loven får 
ethvert språk som snakkes av minst 20% av befolkningen offisiell status. I underkant 
av 2/3 av befolkningen identifiserer seg som makedonere og snakker 
makedonsk.  Disse er etterkommere etter slaviske stammer som kom til området på 
500-700-tallet.  Makedonsk er nært beslektet med bulgarsk og skrives med det 
kyrillske alfabetet.  Dette språket er landets primære offisielle språk.  ¼ av 
befolkningen snakker albansk.  Disse bor hovedsakelig nord og vest i landet.  Andre 
deler av befolkningen snakker tyrkisk, serbisk eller roma. Romabefolkningen utgjør 
ca. 54 000.   
 
  
 
Geografi:  
 
Makedonia ligger sør-øst i Europa på 
den Baltiske halvøya.  Landet preges av 
fjellandskap med dype daler og 
basseng. I syd grenser landet til Hellas 
og Albania og landets høyeste fjell, 
Korab 2774 moh., ligger på grensen til 
Albania.  I øst danner Osogovo-fjellet 
grensen mot Bulgaria.  I nord danner 
Sar-fjellet grensen til Kosovo. I vest 
grenser landet til Albania og har altså 
ingen kystlinje. Om sommeren og 
høsten er været tørt og varmt. Området 
er seismisk aktivt og rammes av 
jordskjelv.  Siste store jordskjelv var i 
1963.  Da ble store deler av Skopje 
ødelagt.  
 
 



Religion:   
 
2/3 av befolkningen er ortodokse kristne, og tilhører Den makedonske ortodokse 
kirke som står under ledelse av erkebiskopen av Ohrid og Makedonia.  1/3 av 
befolkningen er muslimer.  Disse er hovedsakelig albanere, tyrkere og romere. 
 
  
 
Historie: 
 
Navnet Makedonia kommer fra det gamle greske ordet: Makednos som betyr 
«høylandet».  I oldtiden var landet et kongerike.  Aigai var den første hovedstaden, 
og var tilholdssted for ulike folkegrupper.  Navnet betyr: «stedet for geiter». 
Sagnkongen Midas, berømt for sin store rikdom, bodde i Makedonia. Sagnet sier at 
han var så glad i gull at han forvandlet datteren sin til gull. 
Aleksander den store gjorde kongedømmet til den mektigste staten i verden. På hans 
tid omfattet Makedonia de greske bystatene samt Egypt, Perserriket og området ned 
til Indus.  Makedonia har mange minnesmerker fra oldtiden og antikken. Byen Ohrid 

er den eldste byen i Europa. 

 


