
 1 

DENEMARKEN, EEN LANG WEEKEND 

VERKENNING SCANDINAVIË 

 

INHOUD 

Inleiding ................................................................................................................................................................... 2 

Tiel – Fredericia, 21 oktober ................................................................................................................................... 2 

Middelfart, Bogense & Fredericia, 22 oktober ........................................................................................................ 7 

Fredericia - Jelling – Koedijk, 23 oktober .............................................................................................................. 12 

Nawoord ............................................................................................................................................................... 14 

 

 

 

  



 2 

INLEIDING 

Iedereen gaat naar Scandinavië. Altijd! En ze komen terug met sterke verhalen. Woeste 

natuur, enorme leegte, rendieren, meren en mooses. En knutten, dat dan weer wel. 

Je kunt er in je blote hol rondlopen zonder dat iemand zich er aan stoort, als was het alleen 

maar omdat er niemand is. Je kan er vissen, waarbij enorme zalmen direct en probleemloos 

op je BBQ springen! En je hebt hele lange dagen, want de zon gaat nooit onder. Niemand 

praat er over dat de knutten dan ook lang zicht hebben, en sinds Schotland weten wij van 

knutten (en vinden het een argument voor totale lichaamsbedekking). 

De vraag is dan waarom wij nog nooit in het prachtige 

Scandinavië zijn geweest. Ik wil niet met een vinger wijzen, 

maar het komt door Nelleke, ook al kan ik mij vinden in haar 

argumentatie. 

Je kan van alles zeggen over onze kinderen, maar vooral dat ze 

stuiteren. Daarom heeft Nelleke voor vakanties de Sahel 

voorwaarde bedacht: we rijden net zolang zuidelijk tot we goed 

weer hebben, ook al eindigen we zuidelijk van de Middellandse 

Zee de Sahel in. Gewoon omdat ze drie stuiteraars in de regen 

in een tent niet ziet zitten. 

Het “empty nest” komt snel dichterbij, en dus vinden we dat 

we toch ook maar eens over het noorden na moeten denken. 

En niet voor het eerst, acht jaar geleden reden we weg uit 

Koedijk met de vraag “gaan we naar Denemarken of Polen”. 

Dat is een ander verhaal in een ander verslag, maar het werd dus Polen. 

Een gidsje hebben we nog, al stelt het minder voor dan onze ANWB gidsen. Maar goed, klein 

land, weinig mensen, moet lukken. 

Vorig jaar ben ik met Wart in Denemarken geweest om te duiken, dus we weten dat dit echt 

wel een haalbare optie is. 

TIEL – FREDERICIA, 21 OKTOBER 

Denemarken is eigenlijk een laffe keuze als je naar Scandinavië wilt. Gevoelsmatig ligt het te 

veel aan Europa vast, en er zit te veel water tussen dit land en de echte Scandinaviërs. Hun 

eilanden lijken een smoes om er toch bij te horen. Maar voor een lang weekend lijkt het een 

aardige optie. 

Het is een rit van bijna 700 kilometer, door Duitsland en dan even boven Hamburg de grens 

over. Die afstand is goed te doen, zeker als je voor een hotel kiest. Via Internet kan je 

tegenwoordig boeken, dus op naar Fredericia.  
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Het plaatsje staat op de kaart in 

de gids, maar wordt verder niet 

vermeld. Het ligt op Jutland, recht 

tegenover Middelfart waar Wart 

en ik vorig jaar zijn geweest… en 

dat ook de gids niet heeft 

gehaald. 

We zijn gewapend met onze 

eerste digitale camera, de Mavica 

met een 3¼ floppydrive. Dus we 

kunnen alles vastleggen. En met een Chevrolet Corsica. Rijdt lekker, als hij rijdt, maar verder 

is het een klotenwagen. We hebben hem gekocht in Bilthoven, maar wat doe je dan met 

onderhoud? Garage Mulder in Tiel, verzekeri ons dat zij General Motors dealer zijn en “alles” 

van GM in onderhoud kunnen nemen, met een speciale vakman voor Amerikaanse auto’s. 

Onmiddellijk na dat gesprek moet de bewuste monteur ontslag hebben genomen, want alles 

aan de auto is een probleem. 

We vertrekken vroeg om het maximale uit 

het weekend te halen.  

We stoppen bij Rastplatz “Ohe” (zonder & 

Laak) En rijden zonder vertraging door 

Hamburg.  

De dag van vandaag is geen uitzondering 

in het moeizame leven van de Chevy. Even 

voorbij Hamburg begint de motor te 

roken. Het ANWB lidmaatschap is nu goud 

waard. ADAC, dus zusterorganisatie van 

de ANWB rukt gratis uit. En dat is mooi, 

want ze kunnen alleen terug als ze door 

Denemarken gaan. 

De man constateert dat ik water en olie 

kwijt ben geraakt, maar dat we, na wat 

aanvullende vloeistoffen en wat 

dreigende gebaren met gereedschap 

richting motor, gewoon verder kunnen. 

Met weinig vertrouwen, maar in de 

wetenschap dat er met Duitse 

grondigheid naar gekeken is, rijden we door. Aan de grens hebben ze nog nooit van 

Schengen gehoord. Dus dat leidt tot een kleine vertraging. 
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En zo komen we rond de middag aan in 

hotel Heise Kro in Fredericia, waar we 

direct de meegebrachte 

boterhammetjes wegwerken.  

De stad telt zo’n 40 duizend inwoners, 

en ligt aan een verkeersknooppunt. 

Dat komt omdat er bruggen liggen 

tussen deze plaats op Jutland, en het 

naburige eiland Fünen. Daar tussen 

heb je de Lille Belt. Op school moest ik 

dat leren als “de kleine Belt”, een plek waar het enorm stroomt. Wie even gas geeft komt uit 

op het volgende eiland, Seeland. Daar ligt de hoofdstad Kopenhagen en je kan van daar door 

naar Malmö in Zweden. 

Fredericia is halverwege de 17e eeuw gesticht, 

en is van oudsher een ommuurde vestingstad. 

Uiteraard beginnen we direct met een 

ommetje voor een eerste verkenning. De 

Denen houden van kunst en zetten dat graag 

en overal neer. Onder meer op de wal.  

Uiteraard staan er ook nog een paar oude 

kanonnen en een wachttoren. De bouw is 

lastig te omschrijven. Er is weinig echte hoogbouw, en veelal kleinere ramen. We nemen aan 

dat dit Scandinavisch is, in ieder geval is het 

duidelijk niet Duits meer. Dat geldt ook voor 

hun schrift. Ze hebben de neiging letters te 

versieren, zoiets als: åǢǣǒǎǿ. 

Het is wat miezerig, dus na een eeste rondje 

door de binnenstad houden we een siësta in 

het hotel. Daarna maken we een tweede 

wandeling. Het kan natuurlijk niet missen 

dat je dan aan het water uit komt. Voor die 

tijd zien we nog een wit kerkje uit 1689 met 

daaromheen een oud kerkhof. 
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Veilig oversteken is in deze plaats geen punt, zolang je de 

truc maar goed uitvoert       

We lopen wat langs de oever van de Lille Belt, waar allerlei 

fuiken zijn uitgezet. Dan wordt het langzamerhand donker. 

Dus gaan we weer richting centrum waar we een 

souvenirwinkel zien met uiteraard trollen, het 

Scandinavische handelsmerk. 

“Iedereen” heeft het over de hele 

lange dagen in Scandinavië, maar 

diezelfde “iedereen” gaan wel in 

de zomer. En Denemarken ligt niet 

heel noordelijk, maar noordelijk 

genoeg voor korte dagen. Dat is 

niet heel erg, want we krijgen al 

trek. Dus is het speuren naar een 

restaurantje dat er aantrekkelijk uit ziet.  

Internet toont de lokale 

mogelijkheden. Jensen’s Bǿfhus 

ziet er aantrekkelijk uit. Ze 

hebben een rund in het logo, en 

bǿf zou zomaar boeuf kunnen 

zijn. Oftewel dode koe, en daar 

houden wij wel van. 

Als gezegd als gedaan, op 

loopafstand van het hotel en nog 

te betalen ook. De Denen 

spreken gemiddeld uitstekend Engels, dus binnen de kortste keren staan er twee biefstukken 

op tafel. En heel veel knoflook, met 

voeten tegelijk. De eerste indruk 

van Denemarken is duidelijk 

positief. Een langere dag en iets 

beter weer zou mooi zijn geweest, 

maar verder: prima. 

Na twee wandelingen, 700 

kilometer en autopechstress is het 

mooi geweest voor vandaag. We 

gaan terug naar onze kamer in de 

Heise Kro.   
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MIDDELFART, BOGENSE & FREDERICIA, 22 OKTOBER 

Na een eenvoudig ontbijt stappen 

we in de auto en rijden we naar 

Middelfart. Doel van vandaag is een 

rondje Funen. 

In Middelfart laat ik Nelleke eerst 

zien waar we verleden jaar geweest 

zijn. Daar achter het gebouw van de 

politiehondentraining is het strand 

waar veel wordt gedoken.  

Ook op dit moment gaan er duikers te 

water. Nelleke vind dat ik heel zielig kijk, 

omdat ik geen uitrusting bij me heb. Zelf 

vind ik het meevallen. Toegegeven, door 

mijn herniaoperatie heb ik de eerste helft 

van het jaar nauwelijks gedoken, maar 

inmiddels wordt de schade goed 

ingehaald. En er is zonder duik veel te zien. 

Het is herfst, dus er zijn allerlei 

paddenstoelen te zien.  

We struinen opnieuw een tijdje langs de kust met veel zeesterren en wier. Vorig jaar ben ik 

niet verder gekomen dan de camping en de 

duikstekken, nu willen we ook iets meer 

zien van het plaatsje Middelfart. 

Het is een plaatsje met 15.000 inwoners en 

veel ouder dan Fredericia, de geschiedenis 

begint in de 13e eeuw.  

Het dankt zijn naam aan het feit dat dit het 

middelste oversteekpunt vanuit Jutland 

naar de Fünen was, en ook nog op het smalste 

punt van het water. 

Een van de oudste punten is het kasteel 

Hindsgavl. Het huidige gebouw is heel veel 

jonger, dit zou het gebouw zijn waar in 1814 de 

onafhankelijkheid van Noorwegen werd 

getekend.  
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Verder is het voornamelijk een 

hotel en conferentiecentrum, 

maar met een enorm park er 

omheen. Deels keurig 

aangelegd, maar meer naar de 

Lille Belt wordt het echt bos. 

Een opmerkelijk gebouw in het 

bos is een klein tuinhuisje met 

een rieten dak. Het is keurig 

onderhouden, want dit is de 

plaats waar Hans Christiaan 

Andersen zijn sprookjes schreef. 

In het plaatsje valt de Nicolai kerk op. Gebouwd tussen ca. 

1200 en 1667 en dus echt oud en imposant. We vinden het 

genoeg om de buitenkant te bekijken, want er is meer te zien, 

zoals vakwerkhuizen en boerderijtjes. Een opmerkelijke 

reclame staat hier naast: de reclamepop voor Frokken Jensen, 

een café/restaurant. 

 Het is weer een van de uitingen van de liefde van de Denen 

voor beeldende kunst (& kitsch). Wat dat betreft is er een 

serieus museum in de plaats, het Danmarks keramikmuseum 

Grimmerhus.  

Zowel in de 

tuin als in het 

grote gebouw 

is heel veel 

aardewerk te 

zien in de 

meest 

uiteenlopende 

vormen, 

stijlen en 

kleuren. Wat 

ons betreft 

een echte aanrader, die wat meer tijd kost dan gepland.  

We willen nog wat meer van Funen zien en rijden na het bezoek door een heuvelachtig 

landschap dat sterk aan Zuid-Limburg doet denken. 
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En waar je ook bent, je zit altijd dicht op zee. 

We komen weer langs vakwerkboerderijen 

en langs Båring Vig, een niet bestaand 

havenplaatsje. 

Maar er ligt echt een boot, en er zijn grote 

stranden waar vissers druk bezig zijn hun 

vissersding te doen. 

Uiteindelijk eindigen we in Bogense, dat 

volgens onze Marco Polo gids ook niet 

bestaat. Toegegeven, het plaatsje is 

maar de helft van Middelfart, en net 

zo oud. Maar hier ademt ook alles 

dat het oud is. We maken een 

wandeling door het plaatsje met veel oude poorten, 

vakwerkhuisjes en een kerkje. 

Hoe oud de 

pomp in het 

dorp is 

kunnen we 

niet achterhalen, maar ook al is-ie er verleden jaar 

neer gezet, het ziet er authentiek uit. 

Alles bij elkaar heeft dit verhaal ons inmiddels de 

hele dag gekost, dus we rijden terug naar een brug 

over het water en daarmee terug naar Jutland. 

Onderweg bedenken we dat een koe een groot beest 

is, en dat je daar best twee dagen van kunt eten. En 

dus eindigen we weer bij Jensen’s Bǿfhus voor een 

volgend uitstekend maal. Op de volgende pagina nog 

even wat beeld van het aardewerkmuseum. 
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Voor de liefhebbers hebben we een uitdaging. Deens is voor 

ons niet volgen, maar als je het kunt lezen heb je toch vaak een 

idee van wat ze bedoelen. Zo is een gade een straat. Maar hoe 

je de straatnaam van de foto hiernaast uitspreekt? Geen idee! 

In restaurants maakt men graag een foto van/voor je. Zo ook 

hier. We kunnen er een paar keiharde conclusies aan 

verbinden. 

1. Vriendelijke lui de 

bijna-Scandinaviërs, 

ook enthousiast en 

behulpzaam! 

2. De digitale camera is 

nog geen 

gemeengoed, dat 

geldt ook voor 

Denemarken. 

3. De combinatie van 1 

en 2 geeft geen 

enkele garantie op 

een foto die op 

enigerleiwijze 

toonbaar is        

Na het opnieuw voortreffelijke eten zit onze volle dag in Denemarken er op. Morgen nog één 

keer kijken, en dan naar huis. 

FREDERICIA - JELLING –  KOEDIJK, 23 OKTOBER 

Na het ontbijt schuiven we de spullen in de Chevy. We willen alles uit deze trip halen wat er 

in zit, dus we rijden noordelijk, in plaats van naar het zuiden. We gaan naar Jelling. Gelet op 

het feit dat het maar half zo groot is 

als Bogense is het voorspelbaar dat 

het niet terecht is gekomen in onze 

Marco Polo. De vraag is dan of er 

überhaupt een reden is om de plaats 

te noemen en of het te 

rechtvaardigen is om een omrit te 

maken. 

Het antwoord is 2 keer ja. 

Vermelding op de Unesco 

Werelderfgoed lijst zou voldoende rechtvaardiging moeten zijn voor een vermelding in een 
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gids. En wat de tweede ja betreft: 

er is oude meuk, en dus zijn we er 

altijd wel voor te vinden. 

Jelling is rond het jaar 1000 een 

tijdje woonplaats van het Deense 

koningshuis geweest. Een 

gezonde stam, want de huidige 

koninging Margarethe II is een 

rechtstreekse afstammeling. De 

koningen hebben in hun jaren 

grafheuvels opgericht,wat 

allemaal wordt toegelicht op 

uitstekende informatieborden, ook in het Engels. Om de grafheuvels moet een enorme 

steencirkel hebben gestaan. Het 

enige wat er van over is zijn 

twee stenen met runnen van de 

twee koningen: Gorm, 

bijgenaamd 'de oude', en zijn 

zoon Harald I, bijgenaamd 

'Blåtand' (Blauwtand). Die 

bijnaam zegt iets over de 

voortreffelijke staat van zijn 

gebit, maar het is ook de 

uiteindelijke naamgever van de 

bluetooth technologie. 

We nemen er nog een koffie 

in een restaurant dat ook 

reclame maakt voor spinnen 

en weven en trekken de 

conclusie dat het een 

welbestede omrit was. Ook 

trekken we de conclusie dat 

het uit handen geven van de 

camera niet per definitie tot 

problemen hoeft te leiden.  

Met nog een tussenstop bij 

McD zit het er nu op. 

Gasgeven en naar huis. Alleen 

wel vooraf nog een druppeltje olie er bij      

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gorm_de_Oude
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NAWOORD 

Als er ooit een verslag van dit lange 

weekend is geweest, dan zijn we dat 

kwijt. Ook de Marco Polo gids heeft 

ons niet geholpen. 1999 en 2000 

waren de eerste twee jaren waarin 

we digitaal fotografeerden, 

waardoor het mogelijk werd een 

verhaal in foto’s vast te leggen, zoals 

de Menukort van McD en de 

rekening van ADAC (van ƒ 0,00). Dit 

verhaal is eind 2020 geschreven als 

onderdeel van het project 

digitalisering van oude vakantieverslagen. Dankzij het grote aantal foto’s en de bijschriften is 

het best wel een redelijk 

betrouwbare weergave 

geworden. (Al keek ik 

niet zielig bij die duikers) 


