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                    DENEMARKEN                               
 

Allereerst wil ik bij deze ook even gebruik maken  van de situatie om namens Wil en mijzelf 

u allen een gelukkig nieuw jaar te wensen. Dat het maar een jaar mag worden waarin we veel 

plezier mogen hebben en ook van onze hobby. 

Nu de feestdagen weer voorbij zijn en ieder weer zijn dagelijkse zaken op pakt,  schrijf Ik ook 

mijn  stukje voor  onze lekbode. 

In de rubriek “Rondje Europa“ neem ik jullie deze keer mee naar Denemarken . 
Denemarken het land met een roemrijke geschiedenis, denk maar aan de tijd van de “Vikingen“. In die 

periode (de 10
e
 eeuw) is het land gesticht door koning Harald Blauwtand  (985). Denmarken is 

anderhalf keer zo groot als België en iets groter dan Nederland. Denemarken vormt 

samen met Groenland en de Faeröer eilanden het (deens) “koningent Danmark”. Het 

bestaat voor een groot gedeelte uit het schiereiland Jutland en de drie eilanden 

Funen, Seeland en Lolland  (totaal 405 eilanden ). Ten noordwesten ligt  ZWEDEN 

en in het noorden en westen ligt Noorwegen . De hoofdstad Kopenhagen ligt op het 

grootste eiland Seeland en is via de “Sontbrug” met Zweden verbonden. Voor  de 

posthistorie moeten we terug naar het jaar 1851. In dat jaar werd de 1
ste

  

 

zegel uitgegeven (cat waarde nu +/- 4.725,00 pfr.) een gestempeld exemplaar rond € 55,-.  

 

Denemarken heeft ook veel beroemde personen gekend in de loop  der jaren. Denk maar aan de 

beroemde sprookjesschrijver Hans Christian Andersen, natuurkundige Christian Ørstet, Niels Bohr 

(scheikundige) en niet te vergeten de grondlegger van het biermerk Carelsberg, Jacob Christiaan 

Jacobsen. 

De eerste postzegels van Denemarken waren voorzien van heraldieke afbeeldingen van wapenschilden 

en cijfers met klassieke achtergronden. 

Pas in 1905 kwam de eerste postzegel uit met  afbeelding van een staatshoofd, koning Christian IX, 

gevolgd in 1907 door koning Fredrik VIII. 

In de oorlogsjaren 1914/18 en 1940/45 was Denemarken een gemakkelijke tegenstander voor het 

Duitse regime het werd dan ook snel Duits bezet 

gebied. Christian X  vluchtte niet zoals Hakan en  

Wilhelmina, maar bleef In Kopenhagen en maakte 

dagelijks een rondrit op zijn paard door de stad . 

In oktober 1942 viel hij van zijn paard en regeerde 

vanaf die tijd  zijn land vanuit een rolstoel. Hij 

regeerde tot hij stierf 

in 1947. Op zijn kist 

lag een armband die 

alle verzet strijders droegen tijdens de 

oorlog. Thans hebben de Denen een koningin: 

“Margaret II” die tevens doopmeter is van onze 

koning Willem Alexander . 

Denemarken is bij uitstek een schitterend 

vakantie-land  op vele mooie plekjes kun je 

rustig genieten van het gastvrije land en een 

lekker biertje (wel prijzig want in alle 

Scandinavische landen is alcohol en tabak onbetaalbaar). 

 

Denemarken is natuurlijk ook het land van de LEGO. 



Midden in Jutland in het plaatsje Billund (740 km rijden vanuit Utrecht) ligt het gigantische park, 

helemaal gebouwd van legostenen. Ook is er 

tijdens uitgave van zegels van verenigd Europa in 

2015 een serie zegels uitgegeven in Denemarken met de 

beeltenis van de magische steentjes. Verder zijn 

er nog meer bezienswaardigheden in Denemarken  

waaronder  Møns Klint. Dit zijn een aantal Indruk-

wekkende klippen die aan de oostkant van het eiland 

Møns eindigen. De krijtrotsen lijken dreigend 

omhoog te komen vanuit de Oostzee. Het hoogste 

punt is 143 meter boven de zeespiegel. Op één van de klippen (de rots 

“Dronningestolen “) kun je bij helder weer Zweden zien.  

Denemarken telt ook een aantal mooie kastelen. Een van de meest 

bezochte kastelen is kasteel “Egeskov”, een geweldig bouw werk dat 500 

jaar oud is en omringd wordt door bijna 300 heggen. Zomers als het 

zonnig is is dit kasteel een belevenis voor jong en oud  lekker picknicken 

en genieten van de rust . 

En natuurlijk niet te vergeten in Roskilde het “vikingschip 

museum”, wat de geschiedenis van Denemarken weergeeft 

tijdens de ruige periode van de Vikingen. Een aanrader voor 

iedereen.  Kortom een land om eens te bezoeken en te 

genieten van de rust en ontspanning die Denemarken  te 

bieden heeft . 

 

Volgende maand neem ik u mee naar de noorder buren van 

Denemarken, nl. ” Noorwegen”. 

Nu neem ik nog een biertje ,”SKOL” 

 


