
Rejseprogram 

Koldinghus har i samarbejde med modedesigneren Jim Lyngvild skabt en involverende, levende og   
anderledes udstilling, hvor fortidens konger og dronninger sættes i scene, som mennesker af kød og 
blod med følelser og drømme, styrker, svagheder og brister. 

Ved ankomst får vi en introduktion på 20 min. inden der er mulighed for selv at opleve udstillingen, 
som tager udgangspunkt i en række portrætfotos samt rekonstruktion af historiske dragter og smykker, 
der giver Jim Lyngvild fortidens konger og dronninger et nutidigt ansigt, der får dem til at fremstå     
levende for os i dag. 

Vi møder Christian 4. på en af hans utallige svireture samt vi bliver budt ind til maskebal anno 1711, 
hvor den 40-årige skørtejæger Frederik 4. første gang møder den purunge adelsfrøken Anna Sophie 
Reventlow, som han senere gifter sig med til venstre hånd, mens han stadig er gift med Dronning    
Louise til højre hånd. 

Vi får indblik i slottets historie med den store brand i 1808, der lagde slottet i ruiner. Slottet blev ikke 
genopbygget, men i 1831 blev det dog besluttet, at ruinen skulle bevares som fortidsminde. 

Inden ankomst til Koldinghus nyder vi et rundstykke og kaffe ved Fjordenhus, som er den første       
bygning tegnet af kunstneren Olafur Eliasson og arkitekterne på Studio Olafur Eliasson. Bygningen   
fungere som hovedsæde for KIRK KAPITAL A/S og er et nutidigt Gesamtkunstværk, der viser en række 
stedspecifikke kunstværker, der er særligt designet til denne bygning. 

Efter besøget på Koldinghus nydes en lækker frokostsandwich inden turen fortsætter mod Gram Slot. 
På Gram Slot er der dækket op til et vaske ægte sønderjysk kaffebord. Vi smager syv af de                   
traditionsrige kager, hvor der vil være kaffe ad libitum til. Traditionen med sønderjysk kaffebord        
startede tilbage i 1870érne og blev et ”adelsmærke” for denne del af Danmark i tiden frem til 1920.  

Efter en oplevelsesrig dag kører vi hjem over Billund, hvor vi fra bussen ser Kirk Kristiansens domiciler, 
Legoland, fabrikken og lufthavnen.  

Forventet hjemkomst kl. 18.00-19.00.  

Besøg på Koldinghus med udstillingen ”Kongerækken” efterfulgt af et lækkert      
Sønderjysk kaffebord på Gram slot. 

KOLDINGHUS OG GRAM SLOT 
 

 

Afgang 

18.11 2020 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Frokost sandwich  

✓ Entré Koldinghus 

✓ Introduktion 20 min. Koldinghus 

✓ Sønderjysk kaffebord på Gram Slot, 7 kager 

og kaffe ad libitum 

✓ Erfaren rejseleder fra Skave Turistfart 

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 

Opsamlingstider 

Bestilling 

Skave Turistfart Kl. 05.50 

Holstebro banegård Kl. 06.10 

Skive Folkeblad Kl. 07.00 

  

  

Pris pr. person 799,- 
 

Arrangør 

Skave Turistfart A/S 

 

  

  

Skave Turistfart A/S 

97468055 

info@skave-turistfart.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  

 

 


