
Tur til grænselandet  
Fredag 27. maj – søndag 29. maj 2022 

 
Vi har nu fornøjelsen at tilbyde Højskoleforeningens medlemmer en spændende rejse til grænse-
landet. 
 
Mødeprogrammet omfatter følgende (se detaljer på side 2) 
 
Fredag 
Morgenmad i Hedensted 
Besøg på Flensborghus 
Frokost 
Vikingemuseet Hedeby (Haithabu)  
Middag på Hotel Heidehof 
 
Lørdag 
Morgenmad på hotellet 
Gottorp Slot 
Tid på egen hånd i Schleswig 
Dannevirke Museet 
Middag på Hotel Heidehof 
 
Søndag 
Morgenmad på hotellet 
Frøslevlejren 
Frokost på Den Gamle Grænsekro 
Koldinghus, hvor der i år er en særudstilling ”Mary og kronprinsesserne” 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. 2.795,- 
Tillæg for enkeltværelse kr.    300,-  
 
Ikke inkluderet er drikkevarer og frokost om lørdagen. 
 
Rejsen er med dansk rejseleder fra Nille og foregår i 4-stjernet langtursbus. 
 
Tilmelding: Senest 28. februar 2022 (begrænset antal pladser).   

 Vedrørende deling af dobbeltværelse, giv da venligst besked til Birte,  
 mail birte@holstandersen.dk eller tlf. 20 98 80 07  

  

mailto:birte@holstandersen.dk


 
Tur til grænselandet (info frit fra Nille) 
 
Flensborghus 
Vi starter på Flensborghus der blev opført med tilladelse fra Frederik 4. i 1725 med munkesten fra det ned-
brudte Duborg Slot. Bag opførelsen stod Maria Christina Lorck, som var stærk inspireret af de pietisti-
ske stiftelser i Halle. Det var hendes ide, at der her skulle opføres det første danske vajsenhus uden for Kø-
benhavn.  
Huset ligger i Flensburgs nordlige del tæt ved Nørreport. Fra 1760 blev en del af bygningen anvendt 
som tugthus samt kaserne for danske soldater. I 1865 kom bygningen under den tyske militærforvaltning.  
Efter 1894 blev huset ombygget til hotel. Efter 1.verdenskrig blev bygningen købt af Grænseforeningen og 
indrettet til dansk forsamlingshus og bibliotek. 
Huset er i dag centrum for det danske kulturarbejde i Sydslesvig. Både Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigsk 
Vælgerforening og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har deres sekretariater og kontorer her. Flens-
borghus Boghandel lukkede i 1990'erne. I år 2000 blev bygningen omfattende restaureret. 
 
Vikingemuseet Hedeby 
(Wikinger Museum Haithabu). Museet er et af de mest betydningsfulde arkæologiske museer i Tyskland. I 
2018 kårede UNESCO den historiske vikingeby Hedeby sammen med voldskomplekset Dannevirke til ver-
denskulturarv. I selve udstillingen og på det historiske areal med de syv rekonstruerede vikingehuse kan du 
opleve, hvordan menneskene levede og arbejdede i vikingetiden 
 
Gottorp Slot 
Gottorp Slot ligger på en ø i Sliens inderste krumning. I middelalderen stod her en borg. I dag huser slottet i 
højbarok stil to museer, der viser vidnesbyrd fra 120.000 år af menneskets historie. Samlingerne i Landes-
museum für Kunst og Kulturgeschichte spænder fra middelalderen til moderne kunst. Det arkæologiske 
museum udstiller fund fra neandertalerne til middelalderen, herunder "Nydambåden" fra jernalderen og de 
berømte moselig. 
 
Dannevirke 
Dannevirke Museet Museumsbygningen indeholder en permanent udstilling om voldanlægget og et infor-
mationscenter for UNESCO-verdensarven Hedeby-Dannevirke. Derudover dokumenteres her også brugen 
af Dannevirke i den anden slesvigske krig 1864 og det danske mindretals historie fra 1864 til i dag. 
 
Frøslevlejren 
Vi forlader hotellet og sætter kursen nordpå og gør et stop ved Frøslevlejren. Da den tyske besættelses-
magt i efteråret 1943 deporterede et stigende antal danskere til tugthuse og kz-lejre i Tyskland, proteste-
rede de danske myndigheder flere gange, men uden held. Under en forhandling med besættelsesmagten i 
januar 1944 foreslog man fra dansk side, at der blev opført en interneringslejr i Danmark. Formålet fra 
dansk side var at forhindre yderligere deportationer til Tyskland. 
I marts 1944 blev en lejr med tyskerne som bygherre opført ved Frøslev Plantage nær den dansk-tyske 
grænse. De danske myndigheder, som betalte for opførelsen og driften af lejren, forsøgte yderligere at 
opnå tilsagn om, at allerede deporterede skulle føres tilbage til denne lejr. 
 
Koldinghus 
Her kan man opleve det over 750 år gamle slot, som gennem århundreder var et af landets vigtigste konge-
slotte. I dag er Koldinghus et moderne museum og en seværdighed i verdensklasse med en prisbelønnet 
restaurering og store internationale særudstillinger. Koldinghus er en del af Kongernes Samling. 
I 2022 er der en særudstilling ”Mary og Kronprinsesserne”.  
 
Hotel Heidehof 
Hotellet er beliggende centralt i Schleswig-Holstein. Fra hotellet er der ca. 30 km til Slesvig, og det kan til-
byde et lækkert spaområde med træningsudstyr, hvor der er mulighed for at afprøve både finsk, infrarød- 
og en biosauna. Alle værelser har eget bad/toilet og tilbyder wi-fi, tv samt safebox.  
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