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De dichte, langharige 
vacht van het rendier is 
in de zomer grijsbruin, 
maar in de winter veel 
lichter en gevlekt.
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Stockholm ligt niet aan, maar in het water en wordt daarom 

ook wel het ‘Venetië van het noorden’ genoemd. Bijna elke 

Stockholmer woont aan het water.
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De stad Ålesund ontvangt haar bezoekers met een gesloten 
ensemble jugendstilhuizen. Bezienswaardig zijn ook de 
omringende fjorden en bergen.
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In het deel ‘De mooiste reisroutes’ worden vijf tochten voorgesteld, 
waarvan je het verloop ziet op de overzichtskaart hieronder. De 
voorgestelde routes lopen door grandioze natuurlandschappen en 
schilderachtige steden en dorpen, zodat je de roemrijke weidsheid 
van Scandinavië aan den lijve ondervindt. In Denemarken gaat de 
reis langs de kust en door aantrekkelijke stadjes, via het Deense 
noorden zet je koers naar Zuid-Zweden, fjord en fjell verken je in 

Noorwegen, met de Hurtigrutenlijn vaar je langs de kust tot aan de 
Noordkaap, de ringweg loodst je door IJsland.
De teksten bij elke tocht geven een overzicht van de reisroute 
en presenteren de landschappelijke, culturele en historische 
bijzonderheden van de regio’s die je aandoet. 
Routekaarten vormen een aanvulling op de teksten en tonen 
het traject van de route, samen met de belangrijkste plaatsen 
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De mooiste reisroutes

en bezienswaardigheden. De hoofdroute en uitstappen zijn 
in kleur aangegeven (zie hieronder links), pictogrammen (zie 
lijst hieronder) geven belangrijke bezienswaardigheden weer. 
De nummers op de route vergemakkelijken de planning en 
oriëntatie, geven de rijrichting en het vertrek- en eindpunt aan. 
Kleuren foto’s en informatieve tekstjes zetten bijzondere plaat-
sen op de route extra in de verf. 
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Denemarken
Een vakantie in Denemarken roept vooral beelden op van zomers 

strandplezier. De eindeloze stranden zijn nu eenmaal de belang-

rijkste toeristische trekpleisters van het kleine koninkrijk. En toch 

heeft Denemarken nog veel andere gezichten: idyllische dorpen, 

charmante steden en de metropool Kopenhagen, een bruisend 

heden en de relicten van een rijk verleden. Wie hierheen op reis 

gaat, neemt onvergetelijke indrukken als souvenirs mee naar huis.

De nieuwe haven van 
Kopenhagen, Nyhavn, 
heeft zich in de loop der 
tijd ontpopt tot een 
levendige buurt en 
toeristische trekpleister.
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ZUID-JUTLAND
Zuid-Jutland is een vrucht-
baar heuvelland in het zui-
den van Denemarken, tussen 
de fjordenkust van de Oost-
zee en het Unesco-Wereld-
natuurerfgoed – de Wadden-
zee – aan de Noordzee. De 
grootste Deense fjord is de 
Flensburg Fjord: als water-
sportgebied en scheepvaart-
route verbindt hij Duitsland 
met Denemarken en is hij de 
toegangspoort tot de ‘Deense 

Zuidzee’, de eilanden Alsen, 
Ærø en Langeland. Voor de 
westkust van Zuid-Jutland 
ligt in de Waddenzee het 
vakantie-eiland Rømø, met 
zijn kilometers brede zand-
strand. Ruim duizend jaar 
was Zuid-Jutland een syno-
niem voor heel Sleeswijk, 
maar sinds het referendum 
van 1920 slaat de term op 
het Deense deel van Slees-
wijk tussen de Flensburg 
Fjord en de rivier Kongeå, 
die vanaf de middeleeuwen 
de grens vormde tussen 
Zuid-Jutland/Sleeswijk en het 
koninkrijk Denemarken.

WESTEN
De streek in het zuidwesten 
van Denemarken is vlak, een 
drassig gebied dat nauwe-
lijks boven de zeespiegel 
uitsteekt. Sommige delen van 
het gebied ontstonden toen 
de Waddenzee en zijn zout-
pannen verzandden, andere 

werden door de bouw van 
dijken op de zee gewonnen. 
Grazige weiden en hooiland, 
doorspekt met afwaterings-
grachten, drukken hun 
stempel op het landschap. 
De schilderachtige oude 
centra van Tønder en Ribe 
getuigen van een roemrijk 
verleden en maken indruk 
met een reeks historische 
gebouwen uit alle eeuw en 
van de Deense geschiedenis. 
In de recente stad Esbjerg 
genieten liefhebbers van 
moderne kunst en architec-
tuur dan weer met volle teu-
gen, want niet alleen de be-
roemde Jørn Utzon is hier 
met een meesterwerk verte-
genwoordigd. 

**Tønder Het stadje op lut-
tele kilometers van de Duits-
Deense grens oogt idyllisch en 
lokt bezoekers met een beziens-
waardig historisch centrum en 
tal van shoppingmogelijkhe-
den. Het kan terugblikken op 

een tumultueuze geschiedenis. 
Tijdens de middeleeuwen was 
Tønder het belangrijkste han-
delscentrum van de regio, want 
dankzij de rivier Vidå beschikte 
het plaatsje over een directe 
toegang tot de zee. 
Toen de bouw van een dijk in 
de 16de eeuw de haven deed 
verzanden en het economische 
verval inzette, schakelden de 
kooplui van Tønder over op de 
handel in kloskant. Dat legde 
de stad in de 17de en 18de 
eeuw geen windeieren. De tal-
loze goed bewaarde patriciërs-
woningen in de voetgangers-
zone getuigen tot op heden 
van de rijkdom die de lokale 
handelaars verwierven dankzij 
het kant dat duizenden thuis-
werkende kantklossters moei-
zaam vervaardigden. 
Het hart van het oude Tønder 
klopt nog altijd op het markt-
plein, de torvet. Alle aandacht 
gaat er naar de houten figuur 
die met zijn zweep zwaait, 
een kopie van het originele 

Denemarken

22

Legoland Billund

Geen enkel gezin dat in Dene-
marken met vakantie is, kan om 
een bezoek aan dit speelgoed-
wonderland heen. Het Legoland 
van Billund in Midden- Jutland 

(rechts) is een droom voor groot 
en klein. Op een oppervlakte 
van veertien hectare werd hier 
een wereld van vijftig miljoen 
gekleurde legoblokjes gescha-
pen. Niet alleen beroemde 
monumenten zoals het Vrij-

Oppervlakte: 43.094 km²
Inwoners:  
5,6 miljoen 
Taal: 
Deens
Munteenheid: 
Deense kroon
Hoogseizoen: 
mei tot september
Tijdzone: UTC + 1

Denemarken
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beeld. Tot ver in de 19de eeuw 
werden zulke kagmanden of 
gerechtsdienaars in veel Noord- 
Europese steden als waarschu-
wing voor de burgers naast de 
publieke schandpaal opgesteld. 
De originele Tønderse kagd-
manden is te bewonderen in 
het stedelijk museum. Rond de 
torvet scharen zich imposante 
historische gebouwen zoals het 
laatgotische Klosterbagerens 
Hus, het barokke stadhuis en 
de 17de-eeuwse apotheek 
Gamle. Op de jaarlijkse kerst-
markt stromen bezoekers uit 
heel Denemarken en het noor-
den van Duitsland toe. Binnen 
in de in 1592 gewijde Christus-
kerk aan de oostzijde van het 
plein imponeert het artistieke 
houtsnijwerk. Het poortge-
bouw van het in 1750 ge sloopte 
kasteel herbergt het museum 
van Tønder, dat een opmerke-
lijke collectie kunst- en 
gebruiks voorwerpen uit alle 
eeuwen van de lokale geschie-
denis tentoonstelt. Het Zeppe-
linmuseet herinnert aan de tijd 
toen Zuid-Jutland deel uit-
maakte van het Duitse Rijk en 
in Tønder een luchtschipbasis 
was gevestigd, die in de Eerste 
Wereldoorlog werd vernield.

*** Møgeltønder ligt 
ten westen van Tønder. Met zijn 
dertig Friese huisjes met rieten 
dak geldt het als het mooiste 
dorp van Denemarken. Het 
gast hof Schackenborg Slotskro 
is net zoals het sprookjesach-
tige rococokasteel Schacken-
borg eigendom van de konink-
lijke familie. Bezienswaardig 
zijn tevens het klooster en de 
kerk van Løgumkloster.

** Ribe Ongeveer zeventig 
kilometer ten noorden van 
Tønder bevindt zich een van de 
oudste stadjes van Denemar-
ken. Ribe is een must voor ieder-
een die de Jutlandse Noord-
zeekust afreist. Slenterend door 

de beschermde oude binnen-
stad met haar kasseistegen en 
vakwerkhuizen komt de Deense 
geschiedenis bijna opnieuw tot 
leven. Al in de 8ste eeuw was 
Ribe een handelsplaats van de 
Vikingen. De Apostel van het 
Noorden, bisschop Ansgarius 
van Bremen, liet er de eerste 
kerk van Scandinavië bouwen. 
In 948 werd de plaats vermeld 

als bisschops zetel, in de 12de 
eeuw richtten de Deense heer-
sers uit de Waldemar-periode er 
koninklijke residenties op. Hans 
Tausen, de leerling van Luther 
die in Denemarken voor een 
doorbraak van de reformatie 
zorgde, woonde halverwege de 
16de eeuw vele jaren in de 
kathedraalstad. De hele middel-
eeuwen lang was Ribe een 
bloeiende handelsstad en een 

van de politieke en religieuze 
centra van Denemarken. Toen 
de kloosters in de stad tijdens 
de reformatie werden opgehe-
ven en de Deense koningen 
definitief naar Kopenhagen ver-
huisden, boette Ribe evenwel 
heel wat aan belang in. Ver-
woestende branden en storm-
vloeden deden de rest: in de 
17de eeuw kelderde het aantal 

inwoners en verpauperde de 
stad. Net zoals in het Vlaamse 
Brugge betekende die teloor-
gang later uiteindelijk de red-
ding: omdat er geen geld was 
voor stedenbouwkundige ver-
nieuwing, bleef de oude stads-
kern grotendeels intact. En net 
die historische kern is tegen-
woordig de grootste toeristi-
sche trekpleister. Oud-Ribe laat 
zich perfect ontdekken tijdens 

een wandeling. De belangrijkste 
bezienswaardigheden liggen op 
amper tien minuten lopen van 
de torvet, het centrale markt-
plein. Hier verheft zich het sym-
bool van Ribe, de romaans-goti-
sche domkerk die begin 20ste 
eeuw een nieuw interieur kreeg. 
De eeuwenoude vakwerkhuizen 
in de wijk rondom de Fiskergade 
ten oosten van de markt date-
ren van na de grote brand in 
1580, de baksteenhuizen ten 
zuiden van het plein stammen 
uit de 15de eeuw. Aan de over-
kant van de rivier Ribe Å toont 
het Vikingmuseum archeologi-
sche vondsten uit de tijd van de 
Vikingen, het Vikingcentrum 
Lustrupholm twee kilometer ten 
zuiden van de stad ensceneert 
hun dagelijkse leven. 

Esbjerg De stad in het noor-
den van de Deense Waddenzee-
kust dankt haar ontstaan aan de 
nederlaag van de Denen in de 
Duits-Deense oorlog van 1864, 
toen Zuid-Jutland door Oosten-
rijk-Pruisen werd geannexeerd. 
De stichting van Esbjerg in 1868 
moest het verlies van de havens 
compenseren en Denemarken 
van een toegang tot de Noord-
zee verzekeren. Tegenwoordig is 
Esbjerg de belangrijkste haven-
stad van het land en de spil van 
de Deense petroleumindustrie, 
die van hieruit de boorplatfor-
men in de Noordzee bevoor-
raadt. De stad is een moderne 
culturele metropool met interes-
sante musea en kunst op open-
bare plaatsen, zoals de beelden-
groep Mennesket ved Havet. 
Het Musikhuset Esbjerg, waarin 
ook het bezienswaardige kunst-
museum onderdak vond, is van 
de hand van Jørn Utzon, de 
architect van de opera van 
Sydney.

23

heidsbeeld van New York of de 
Akropolis van Athene, ook hele 
huizenblokken uit eerbiedwaar-
dige steden werden hier nage-
bouwd - op schaal 1:20. Jeug-
dige fans van techniek vinden 
de miniatuurversie van het Ken-

nedy Space Center geweldig, 
maar de sprookjesachtige 
ridder burcht, de wildweststad 
en het avonturenland vallen 
evenzeer in de smaak. Het park 
opende de deuren in 1968 en 
breidt sindsdien constant uit.

Boven links: het aantrekkelijk 
Ribe nodigt uit tot rond-
slenteren.

In de 12de eeuw werd de domkerk van Ribe opgetrokken.

Svend Wiig Hansen creëerde de Mennesket ved havet in Esbjerg.
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WADDENZEE
De Deense eilanden in de 
Waddenzee zijn tot ver 
over de grens bekend als 
vakantieparadijs. De geva-
rieerde natuur lokt elk jaar 
meer en meer liefhebbers. 
De tot een kilometer bre-
de, bleke zandstranden 
aan de westkust van Rømø 
en Fanø zijn uniek op deze 
aardbol. Dankzij de con-
stante, strakke wind zijn ze 
uitgegroeid tot hotspots 
voor strandzeilers en kite-
surfers. Op veel plekken 
gaat de eeuwenoude ei-
landcultuur hand in hand 
met een ultramoderne toe-
ristische infrastructuur. Tal 
van de typische eiland-
boerderijen met strodak 
herbergen tegenwoordig 
musea die de tradities ver-
der in ere houden. 

***Rømø Het zuidelijkste 
van de Deense Waddeneilan-
den is vanaf het vasteland met 
de auto te bereiken over een 
bijna tien kilometer lange 
dam. Hoewel het eiland amper 
130 km² groot is, is de natuur 
er ontzettend gevarieerd. Het 
bij eb droogvallende wad in 
het oosten vormt een scherp 
contrast met de naar de open 
zee gerichte westkust. In het 
binnenland gaat het drasland 
over in heide en dennenbos-
sen. Vooral dankzij het dui-
zend meter brede zandstrand 
dat zich aan de hele westkust 
uitstrekt, heeft Rømø zich ont-
wikkeld tot een van de popu-
lairste vakantiebestemmingen 
in Denemarken. Het eiland telt 
jaarlijks meer dan een miljoen 
overnachtingen. De talloze 
comfortabele vakantiewonin-
gen en goede toeristische 
infrastructuur zijn vooral heel 
aantrekkelijk voor gezinnen 
met kinderen. Het zuidelijke 
deel van het strand is bereik-
baar met de auto en zowel 
voor zonaanbidders als adep-
ten van hippe strandsporten 

een paradijs: de uiterste zuid-
punt is voorbehouden aan 
strandzeilers, het volgende 
deel voor kitebuggy’s. Spor-
tieve mogelijkheden zijn er 
niet alleen op het strand, je 
kunt ook fietsen, hiken, golfen 
of paardrijden.
Tussen 1650 en 1850 was 
Rømø een bolwerk van de wal-
visvaart. Nog steeds getuigen 
de hofsteden met hun rieten 
dak, de zogenaamde kom-
mandørgården, van de rijkdom 
die de jacht op de zeezoog-
dieren de eilandbewoners op-
leverde. In een van die kapi-
teinswoningen huist de dienst 
voor toerisme, in een ander 
het Nationalmuseet Kom-
mandørgård, een filiaal van 
het Deense nationale museum. 
De grotere dorpen op het ei-
land, dat alles bij elkaar niet 
meer dan duizend inwoners 
telt, bevinden zich aan de 
zuidoostkust. In Havneby, een 
moderne vissershaven, ver-
trekken de veerboten naar List 
op Sylt. Hier werd met het 
Rømø Lege og Hesteland een 
groot pretpark voor kinderen 
aangelegd, compleet met kin-
derboerderij en waterpark.

**Mandø Het iets meer 
dan 7 km² grote eiland ligt 
tussen Rømø in het zuiden en 
Fanø in het noorden. Het is 
volledig omringd door de 

Waddenzee en geliefd bij dag-
jestoeristen. Vanaf het vaste-
land is Mandø enkel bereik-
baar bij eb, over een met 
steenslag verharde weg of met 
de Mandø-bus, een dubbel-
dekker die door een stoere 
tractor over het drooggevallen 
wad wordt voortgetrokken. Op 
het eiland, dat amper zestig 
inwoners heeft, verschaft het 
Mandø Museum uitleg over de 
plaatselijke cultuur, het Mandø 
Center over de Waddenzee. 
Lokale organisatoren bieden 
excursies aan naar de 
Koresand, een 24 km² grote 
zandbank ten zuidwesten van 
het eiland die bij vloed door de 
zee wordt omspoeld. 

***Fanø Het noordelijkste 
eiland van de Waddenzee 
ontwikkelde zich al in de 
19de eeuw tot een populaire 
vakantiebestemming. Fanø-
Bad in het noordwesten was 
als vakantieverblijf van de 
Deense koning Christiaan IX 
(1818-1906) en mondaine 
badplaats tot ver over de 
Deense grens bekend. Tegen-
woordig is het een modern 
kuuroord dat omwille van de 
vele vakantiewoningen vooral 
in trek is bij gezinnen met kin-
deren. Net als Rømø bezit ook 
Fanø een breed zandstrand dat 
zich over de hele ruige west-
kust uitstrekt en een eldorado 

is voor strandzeilers, windsur-
fers en kiteboarders. De jaar-
lijkse International Kiteflyers 
Meeting in juni lokt mensen 
uit alle hoeken van de wereld 
die hier hun vlieger willen 
oplaten. Achter het strand 
begint een uitgestrekt duin- en 
bosgebied, dat wordt door-
kruist door bewegwijzerde 
wandelpaden. Ook ruiters en 
fietsers komen hier aan hun 
trekken. Aan de oostkust 
bieden verschillende ervaren 
organisatoren wadlooptoch-
ten bij eb aan.
Fanø is de historisch gegroeide 
parel van de Deense Wadden-
zee. Het gros van de 3200 
eilandbewoners woont in een 
van de twee traditierijke 
dorpen aan de oostkust. Met 
zijn 2700 inwoners is Nordby 
in het noordoosten het groot-
ste van de twee; het telt de 
enige nog actieve haven op 
Fanø. De autoveerboten uit 
Esbjerg meren hier aan en in 
de historische kern bevindt zich 
het merendeel van de winkels 
en cafés van het eiland. 
De zeevaart heeft op Fanø 
een lange traditie. Nog altijd 
verdient een niet te verwaar-
lozen deel van de bevolking 
de kost op de wereldzeeën. 
Het museum Skibsfarts- og 
Dragtsamling in Nordby is 
gewijd aan de zeevaartge-
schiedenis. In een statig huis 

Kitesurfing & co.

Niet alleen op de eindeloos 
brede zandstranden van Rømø 
en Fanø, maar ook op tal van 
andere plekken aan de ruige 

Deense Noordzeekust vieren 
trendy sporten hoogtij. Ze ont-
stonden de voorbije twintig jaar 
uit het windsurfen en strandzei-
len en vonden overal ter wereld 
fervente aanhangers. Kitesurfers 

Denemarken 

In de haven van Rømø liggen veel visserboten, maar ook particuliere plezierboten voor anker.
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met rieten dak uit de vroege 
18de eeuw verleent het Fanø 
Museum inzicht in het dage-
lijkse leven van de voorbije 
eeuwen. Sonderhø in het zuid-
oosten is de tweede grootste 
plaats van het eiland en een 
schilderachtig dorp. De met 
riet bedekte langhuizen in de 
historische dorpskern stam-
men uit de 18de en 19de 
eeuw, toen Sonderhø het eco-
nomische hart van het eiland 
en centrum van de Deense 
scheepsbouw was. Toen Nordby 
die koppositie in de tweede 
helft van de 19de eeuw van 
Sonderhø afsnoepte, droogde 
de geldstroom op en bleven 
moderniseringen uit. Zo komt 
het dat de oorspronkelijke 
inrichting van de huizen 
behouden bleef en ze nu op 
de monumentenlijst staan. 
Met stip genoteerde beziens-
waardigheden in Sonderhø 
zijn de Sonderhø Mølle met 
het molenmuseum, de kerk 
van Sonderhø en het Kroman, 
een voormalige winkel met 
fabriek waar nu het kunstmu-
seum van Fanø werken van 
Deense schilders uit de 19de 
en 20ste eeuw exposeert. In 
het driehonderd jaar oude 
Hannes Hus woonde anno 
1900 de weduwe van een 
kapitein die zoals zo veel 
andere Sonderhøringers bij 
een schipbreuk om het leven 
kwam. De permanente ten-
toonstelling herinnert aan 
haar lot en dat van andere zee-
mansweduwen. In de van 1722 
daterende herberg Sonderhø 
Kro worden streekgerechten 
zoals gerookte vis of lam 
geserveerd.

(rechts) laten zich staand op 
een plank op het water voort-
trekken door een vlieger of kite 
waaraan ze vasthangen met 
een dertig meter lange lijn, de 
kitesurfbar. Gevorderde kitesur-

fers voeren gewaagde sprongen 
uit. Bij kitebuggy’s trekt een 
vlieger de buggy voort op het 
strand; paragliders ten slotte 
zweven door de lucht hangend 
aan een parapente. 

Foto rechts: de bekoorlijke 
ingang van een typisch oud 
huis in Sonderhø, een pareltje 
op het Deense eiland Fanø
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OOSTEN
Wie in het oosten van Zuid-
Denemarken (Syddanmark) 
rondreist, laat zich onder-
dompelen in een eeuwen-
oud cultuurlandschap. Ste-
den vol traditie en lieftallige 
dorpen bepalen het beeld. 
De lange geschiedenis van 
deze regio laat zich aflezen 
van prehistorische grafmo-
numenten, kerken, kastelen 
en enkele voortreffelijke 
cultuurhistorische musea.

Als Vlak voorbij de Duits-
Deense grens ligt in de Oostzee 
dit eilandje, dat slechts door 
een smalle zeestraat van het 
vasteland wordt gescheiden en 
te bereiken is over twee brug-
gen. Een regelmatige veer-
dienst onderhoudt de verbin-
ding met de eilanden Fünen en 
Æro. Als vakantie-eiland lokt 
het met fraaie stranden en zui-
vere lucht, twee elementen die 
veel Duitse en Deense gezin-
nen weten te waarderen. De 
hoofdplaats Sønderborg aan de 
zuidkust gaat prat op een 
bezienswaardige oude binnen-
stad en een barokkasteel dat 
ontkiemde uit een middel-

eeuwse burcht. In het hart van 
het eiland nodigen de wonder-
mooie tuinen van het kasteel 
Augustenborg, een adellijke 
residentie uit de 18de eeuw, uit 
tot een wandeling. Het kasteel 
zelf is nu een psychiatrisch zie-
kenhuis en niet toegankelijk. 
Alleen de slotkapel en enkele 
bijgebouwen zijn te bezichti-
gen. De recentste attractie op 
het eiland is het Danfoss Uni-
vers, een doe-museum dat zich 
richt op een jong publiek en 
hen spelenderwijze interesse 
voor natuurwetenschappen en 
techniek wil bijbrengen. 

*Haderslev Het aantrek-
kelijke stadje met iets meer dan 
20.000 inwoners is met de 
Oostzee verbonden door een 
smalle fjord die zich tot ver in 
het binnenland uitstrekt. Een 
bezoek aan de oude binnen-
stad loont de moeite, want er 
zijn talloze gebouwen te 
bewonderen uit alle tijdperken 
van de in 1200 begonnen 
stadsgeschiedenis. De alles-
overheersende Domkirke vindt 
zijn oorsprong in die periode. 
Het godshuis verwierf zijn hui-
dige uiterlijk echter pas na de 

Dertigjarige Oorlog. Niet ver 
van de dom staat het oudste 
bewaarde gebouw van Haders-
lev. Het werd opgetrokken in 
1580 en herbergt nu een 
omvangrijke collectie porselein 
en keramiek. Bekend is het 
Haderslev Museum, waar de 
archeologische afdeling in de 
noordvleugel uitpakt met een 
prachtige verzameling vond-
sten uit de brons- en ijstijd. 
Op het terrein van het bijbe-
horende openluchtmuseum 
werden Jutlandse boerderijen 
heropgebouwd. 

**Kolding De havenstad 
aan het uiteinde van de gelijk-
namige fjord is met 57.000 
inwoners een van de tien 
grootste steden van Denemar-
ken. Ze is niet alleen een 
belangrijke industriestad, maar 
geniet tevens internationale 
faam als designstad. Een van 
de toonaangevendste Deense 
hogescholen voor design heeft 
hier haar stek. Het museum 
voor moderne kunst Trapholt is 
als specialistisch museum tot 
ver over de grens bekend. Het 
bezit een uitgebreide collectie 
Deense designmeubelen uit de 

20ste eeuw en een beelden-
park met installaties van gere-
nommeerde hedendaagse kus-
tenaars. Op het museumterrein 
werd bovendien het Kubeflex 
Sommerhus van Arne Jacobsen 
herbouwd. Jacobsen was een 
van de belangrijkste Deense 
architecten en ontwerpers uit 
de 20ste eeuw. Dé blikvanger 
van Kolding is echter het impo-
sante kasteel dat hoog boven 
de stad op de oever van de 
Slotsøen oprijst. De fundamen-
ten van het bolwerk gaan terug 
tot de 13de eeuw. In de loop 
der eeuwen werd de burcht, 
waar de Deense koningen 
graag hof hielden, keer op keer 
verbouwd en vergroot. In 1808 
legde een brand het paleis 
bijna volledig in de as. De her-
opbouw, waarmee pas in 1892 
werd begonnen, duurde meer 
dan honderd jaar. Het werd een 
architectonisch meesterwerk. 
In plaats van voor een getrouwe 
reconstructie kozen de opdracht-
gevers voor een geraffineerde 
combinatie van historische 
en moderne architecturale 
elementen.
In de zijvleugels zijn binnen de 
oude muren nieuwe stalen en 

Denemarken
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houten constructies te zien. Het 
kasteel herbergt het museum på 
Koldinghus, met interessante 
collecties historische kunst-
voorwerpen, meubelen, kaar-
ten en wapens. Ook het pitto-
reske oude centrum van 
Kolding loont mede dankzij 
enkele opmerkelijke renaissan-
cepanden de moeite. 

*Fredericia Het bijna 
40.000 zielen tellende stadje 
aan de Jutlandse kust ligt aan 
een van de smalste stroken van 
de Kleine Belt, de zeestraat die 
het eiland Fünen scheidt van het 
vasteland. Enkele kilometers ten 
zuiden van de stadsgrens loopt 
de E20, die de zeestraat over-
brugt op de Ny Lillebæltsbro. 
Heel wat vakantiegangers die 
met de auto naar Fünen trek-
ken, lassen daarom een tussen-
stop in Fredericia in. De stad 
werd onder Frederik III (reg. 
1648-1670) als een vestingstad 
uitgetekend en aangelegd. Nog 
steeds omgeeft een goed 
bewaarde wal met grachten en 
van kanonnen voorziene basti-
ons de oude stadskern. Prui-
sisch-Oostenrijkse troepen ver-
nielden de oude stad in 1848 

tijdens de Duits-Deense oorlog. 
Enkel het raster van loodrecht 
lopende straten getuigt nog van 
de oorspronkelijke aanleg. In 
het Madsen Parken ten noord-
westen van de wal werd het 
historische Fredericia op een 
schaal 1:10 gereconstrueerd. 
Ook in het stedelijk museum 
verneem je meer over de lokale 
geschiedenis tijdens een inte-
ressante tentoonstelling en 
re-enactments.

Vejle De stad is het centrum 
van een populaire Deense 
vakantiestreek. In de omgeving 
staan tal van vakantiewonin-
gen. De weidse Vejle Fjord lokt 

met mooie stranden, het meren- 
en bosgebied in het binnenland 
schept ideale omstandigheden 
voor hikers, kanovaarders en 
kajakkers. Net zoals overal 
in Denemarken doorkruisen 
bewegwijzerde fietspaden de 
streek. Jelling, door Unesco 
erkend als Werelderfgoed, ligt 
tien kilometer ten noordwes-
ten van Vejle, Legoland in Bil-
lund bevindt zich op ca. dertig 
kilometer. Ten zuidwesten van 
de stad begint het sprookjes-
achtige Vejle Ådal, waar de 
gelijknamige rivier doorheen 
kronkelt tot aan de monding in 
de fjord. Het stadje Egtved lokt 
er met enkele bezienswaar-

digheden zoals het molenpark 
Frederikshåb, de brug Ravning 
uit de Vikingtijd en de winkel 
Bindeballe Købmandsgård, die 
er nog altijd uitziet zoals bij de 
opening in 1897. 
Grootste trekpleister van het 
plaatsje is een grafvondst 
uit de bronstijd. Dankzij de 
goede bodemcondities bleven 
de grafgiften en de stoffelijke 
resten bewaard van een jonge 
vrouw die hier 2300 jaar gele-
den werd begraven. De vondst 
wordt geconserveerd in het 
nationaal museum van Kopen-
hagen, in Egtved is een kopie te 
zien. Behalve een kunsthisto-
risch museum en museum van 
schone kunsten heeft de stad 
Vejle zelf weinig te bieden.

Het slot van Kolding oogt opmerkelijk. 

UNESCO-Werelderfgoed:  
grafheuvels, runen-
stenen en de kerk 
van Jelling

Voor de kerk van Jelling ligt het 
indrukwekkendste koningsgraf 

van Denemarken. De grafgiften 
die hier werden aangetroffen, 
getuigen van de machtsvolko-
menheid van de Vikingen, die in 
de vroege middeleeuwen de 
noordelijke zeewegen contro-
leerden. Het complex, bestaande 

uit twee grafheuvels met een 
diameter van respectievelijk 60 
en 77 meter, daartussen een 
kerk en twee runenstenen, is 
een historisch document over 
de kerstening van Denemarken. 
In de noordelijke grafheuvel 

werden oorspronkelijk de nog 
heidense koning Gorm (vermoe-
delijk 860 tot 940) en zijn echt-
genote Tyra bijgezet. De grotere 
runensteen uit 980 is de oudste 
Scandinavische afbeelding van 
Christus.

Boven links: de charmante, 
bontgekleurde huizen van 
Sønderborg staan zij aan zij 
aan het water. Boven rechts: 
uitzicht op de omgeving van 
Veijle.
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