
Vraag 1

Kopenhagen is rond het jaar 1000 gesticht door Knoet de 
Grote.
Deze “Knud den Store” was toen koning van:

A –  Engeland, Denemarken en Noorwegen

B –  Noorwegen, Denemarken en Duitsland

C –  Denemarken, Zweden en Finland

   



Vraag 2 

Als oprichtingsdatum van Kopenhagen wordt meestal het 
jaar 1167 gehanteerd.
Wat vestigde bisschop Absalon in dat jaar in de stad?

A –  een domkerk 

B –  scheepswerf voor de galjoenen

C –  een burcht (Borg ved Havn)



Vraag 3

In Kopenhagen vinden we een wijk Christiania.
Wat is dat voor een gebied?

A – een wijk waar uitsluitend buitenlandse 
asielzoekers zijn ondergebracht

B – een vrijstaat in het hartje van 
Kopenhagen

C – bekend museum gebied



Vraag 4

In 1971 kraakte een groep hippies een gebied in 
Kopenhagen en riep daar een vrijstaat uit. Tegen het einde 
van de jaren ’70 werd deze vrijstaat getolereerd als sociaal 
experiment.
Wat voor gebied werd er toen gekraakt?

A –  een stadspark  

B –  een ongebruikte legerkazerne

C –  een groep leegstaande noodwoningen



Vraag 5

Het bekende attractiepark Tivoli is één van de oudste 
attractieparken ter wereld.
In welk jaar werd dit park opgericht?

A – 1843

B – 1893

C – 1913
 



Vraag 6

Wat is Strøget?

A –  de bekendste winkelstraat

B –  de lange kade aan de oude haven

C – een zoete Deense lekkernij



Vraag 7

De kleine zeemeermin werd gemaakt door de kunstenaar 
Edward Eriksen.
Wie gaf de opdracht voor het maken van dit kunstwerk dat 
in 1913 werd geplaatst op een rots in de haven?

A – koning Christiaan X

B –  Ole Rømer, burgemeester van  
Kopenhagen

C – Carl Jacobsen, bierbrouwer



Vraag 8

Hoe hoog is het bronzen beeld van de kleine zeemeermin?

A – 1,25 meter

B – 1,95 meter

C – 2,55 meter



Vraag 9

Dyrehavsbakken (kortweg Bakken) is het oudste - en nog 
bestaande - attractiepark ter wereld.
De geschiedenis van het park begint in 1583, toen Kirsten 
Piil iets ontdekte in dit bosgebied aan de rand van 
Kopenhagen. 
Wat ontdekte Kirsten Piil?

A – een kluizenaar met bijzondere gaven

B – een natuurlijke bron

C – een geheimzinnige open plek in het bos 
met magische krachten



Vraag 10

Kopenhagen is ooit de culturele hoofdstad van Europa 
geweest. In welk jaar was dat?

A – 1950

B – 1996

C – 2016



Vraag 11

Rosenborg Slot is een stadspaleis in renaissancistische stijl.
Koning Christiaan IV gaf opdracht tot de bouw van dit 
zomerpaleis, dat nu een museum is. 
Het heeft gediend als residentie van meerdere koningen van 
Denemarken, zoals Frederik III, Christiaan V en Frederik 
IV. 
In welk jaar kon Christiaan IV zijn verblijf  betrekken? 

A – 1407

B – 1607

C – 1807



Vraag 12

Amalienborg is de residentie van  Margrethe II van 
Denemarken en haar twee zonen Frederik en Joachim met 
hun families.
Amalienborg bestaat uit een aantal identieke paleizen die 
rond een plein zijn gebouwd.
Uit hoeveel paleizen bestaat Amalienborg?

A – 2

B – 4

C – 6
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