
Invitation til Københavnertur Classic 
          Rundetårn med observatorium og kirke 
Skive Venstre kan igen tilbyde alle interesserede en utrolig  
spændende en dags tur til København med både kendte og 
ukendte steder. Denne gang skal vi guides rundt og besøge: 

                

 Det lidt ukendte Rigsarkiv med læsesalene  
 Nyde en lækker frokost i Snapstinget på Christiansborg 
 Overvære dagens debat i den flotte Folketingssal  
 Rundvisning i Folketinget med minister Inger Støjberg 
 Dialog i Venstres gruppeværelse med Inger Støjberg 
 Besøge Nationalmuseet med tidl. direktør Per Kristian Madsen 
 og rundvisning i Frederik 3s kunstkammer 
 Guidet rundvisning i Rundetårn med observatoriet 

 

 

Rundetårn: 41,55 m højt tårn inkl. selve oberservationstårnet på 6,75m. Tårnet er særlig kendt for spiralgangen der fører op til tårnet. 
Christian 4 opførte Rundetårn og Trinitatis kirke som er placeret op ad tårnet. Tårnet var færdigt i 1642 og kirken 14 år senere. Kirken 
fungerer som studenter- og universitets kirke, tårnet som opgang til universitetsbiblioteket på loftet over kirken og den øverste platform    
hvor universitetets astronomiske observatorium fandtes. 

 

Rigsarkivet: har til formål at indsamle, opbevare og stille historiske kilder til 
rådighed og har til huse på Slotsholmen i en række ældre bygninger. Bl.a. 
Gehejmearkivbygningen fra 1720, Frederiks 3s biblioteksbygning fra 1673, 
Den Zuberske bygning (fra 1785) og dele af Provianthuset hvor Rigsarkivets 
læsesal og kontorer er. Magasiner findes i dag i lokaler bygget i 2009 på 
Kalvebod Brygge. Bl.a. læsesalene som står til rådighed i bygningerne 
benyttes af ca. 15.000 brugere om året.  

 
 
 
 
Nationalmuseet: er Danmarks statslige, kulturhistoriske 
hovedmuseum. Museet har til huse i Prinsens Palæ som blev 
opført til den kronprins der i 1746 besteg tronen som Frederik  
3. Han var en ivrig samler af underfundige og spektakulære  
genstande og som i 1650 blev samlet i et særligt kunstkammer. 
Kunstkamret eksisterede indtil 1825 og blev da fordelt på  
forskellige specialmuseer. Kunstkamret samles senere igen  
under navnet Nationalmuseet. Ved dette besøg får vi en helt  
speciel orientering om huset og museets funktioner. Samt  
rundvisning i den nuværende udstilling ’Kongens Kunstkammer’  
der er med udsnit af Frederiks 3 personlige kunstkammer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      TORSDAG DEN 3. MAJ 2018 
 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger: Bussen kører fra Roslev kl. 5.30 og Skive kl. 6.00 og hjem igen sent samme dag.  
Prisen pr. person er 1050 kr og dækker bus, forplejninger, guider og alle entréer. 
Tilmelding og yderligere oplysninger hos: 

Ingrid Thomsen tlf.: 20 28 61 56 mail: thomsen323@hotmail.com eller:  
Else Marie Larsen tlf.: 97 59 21 74 mail: elsemarie@toustruppost.dk 
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