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Velkommen til Kongernes Jelling

En samlet nation og et kristent kongerige begyndte her.
Lige her.

Her fødtes Danmark og blev som nu, et sted i verden for eftertiden. 
For altid og for alle.

Som et markant, globalt og menneskeskabt symbol står Jellingstenene 
her, centralt og vidner om vikingkongernes magt og ambitioner.

En berigende oplevelse af noget nyt og noget gammelt. 
På et sted, hvor historien stadig lever. Den nordiske gudetro 

og den europæiske kristendom mødtes her og dannede grundlaget 
for det, vi er. Som nation, som samfund og som kulturelle, moderne 

individer. Det startede her. Det hele.

Ude på monumentområdet ligger de to høje og mellem den står de to 
runesten, der beretter om kongernes magt. 

I landskabet er skibssætningen og palisadeforløbet markeret. 
Inde i museet kan I opleve kongernes magt, mod og visioner. Store 

dele af museet er interaktivt, hvor I kan gå på opdagelse sammen eller 
hver for sig.

Kongernes Jelling er en del af Nationalmuseet og optaget på 
UNESCOs Verdensarvsliste.



Møder, konferencer 
og virksomhedstogter 

Hold jeres møde og mærk vikingetidens pust
Det er her Danmark blev til. Her fortiden hvisker os i øret. Her 
var vikingekongen Harald Blåtand modig og tænkte visionært 
for 1000 år siden. Omgivet af palisaderne og vikingehøjene har 
vi skabt rammer og aktiviteter, der kan inspirere jer til at lære af 
fortiden og se ind i fremtiden. Til at mærke mod, tillid og 
sammenhold. Vi inviterer jer til at holde jeres møder og 
konferencer i Kongernes Jelling.

Et anderledes koncept 
Når I vælger at holde møde eller konference i Kongernes 
Jelling, vil der være plads til visioner, dialoger, inspirerende 
oplæg og præsentationer. Med udgangspunkt i vikingekongen, 
Harald Blåtand, har I mulighed for at øve jer i at være modige.
Alle der holder møde i Kongernes Jelling, får gratis adgang til 
oplevelseszonerne.

Jeres egen vært 
Når I holder jeres møde i Kongernes Jelling, vil I blive mødt af 
en vært, der vil være jeres kontakt under hele jeres besøg. 



Mødepakker

Formiddagsmødepakke i Kongernes Jelling
• Lækker morgenmad
• Kaffe, te og vand under mødet
• Modigheds check in, 15 min. med vikinge guide
• Adgang til oplevelseszonerne
• Mødelokale inkl. brugervenligt AV-udstyr og højtaler/mikrofon til  

hybride møder
• Trådløst internet, plug’n’play projektor,  

Bluetooth/usb højtaler/mikrofon til digitale møder 

Pris pr. deltager: 450 Dkk

Eftermiddagsmødepakke i Kongernes Jelling
• Lækker eftermiddagskaffe og kage
• Kaffe, te og vand under mødet
• Modigheds check in, 15 min. med vikinge guide
• Adgang til oplevelseszonerne
• Mødelokale inkl. brugervenligt AV-udstyr og højtaler/mikrofon til  

hybride møder
• Trådløst internet, plug’n’play projektor,  

Bluetooth/usb højtaler/mikrofon til digitale møder 

Pris pr. deltager: 450 Dkk

Heldagsmødepakke i Kongernes Jelling
• Lækker morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe og kage
• Kaffe, te og vand under mødet
• Modigheds check in, 15 min. med vikinge guide
• Adgang til oplevelseszonerne
• Mødelokale inkl. brugervenligt AV-udstyr og højtaler/mikrofon til  

hybride møder
• Trådløst internet, plug’n’play projektor,  

Bluetooth/usb højtaler/mikrofon til digitale møder 

Pris pr. deltager: 720 Dkk



Modige tillæg
 
Vikinger og modig ledelse (15 min.) 
I dag taler alle virksomheder og organisationer om agilitet, 
omstillingsparathed, risikovillighed og fleksibilitet. Alle de 
værktøjer brugte vikingerne allerede for 1000 år siden.
Få en frisk start på mødet med historier om vikingeledelse, 
store overarme, passion og om hvorfor det altid er sundest at 
være en del af ledelsen.
Pris: 999 kr.

Modighedsdysten (1 time)
I fællesskab skal I være med til at skabe ”Kongens store tale”. 
Med afsæt i jeres virksomhedsfortælling og 
fortællingen om Vikingekongernes Jelling skal I arbejde 
sammen om at lave en modig tale til en moderne udgave af 
Gorm den Gamle. Modighedsdysten er en øvelse, der fremmer 
sammenhold og mod.
Pris: 3600 kr.

Modighedsworkshop (4 timer)
En af vores rundvisere tager jer igennem vores 
oplevelseszoner under temaet ”I fodsporene på en modig 
viking”. Herefter følger en tur på monumentområdet med en 
rundviser, hvor I med egne øjne skal opleve ”Vikingekongernes 
Jelling” og se, hvor de modige beslutninger tog datidens 
ledere hen. Senere skal i prøve kræfter med 
”Modighedsdysten” og afslutningsvis samler vi op omkring 
bålet. Her er det tid til refleksion over dagens oplevelser. 
Pris: 7500 kr.

Gaver og særlige tillægsoplevelser
Mjød til maden | 20 kr./person
Mjødsmagning | 100 kr./person 
Lille vikingegave; fire historiske øl | 160 kr. 
Stor vikingegave; kongemjød og vikingebolcher | 228 kr.
”Ægte Viking” drikkedunk | 249 kr./person
Et ekstra mødelokale; lille | 4000 kr., stort | 6000 kr.
Rundvisning ”Vikingekongernes Jelling” (45 min.) | 1000 kr.





Mad og drikke
Et møde ude af huset er ligesom et togt. Derfor går vi op i at 
give jer en nærende og lækker mad. Ligesom under 
vikingernes tid, tror vi på, at mad bringer mennesker sammen. 
Den gode mad mætter, smager dejligt, og giver fornyet energi. 
Vi tilbyder både konventionel og veganer.
Spørg os gerne om allergener.

Uden brød og mjød
- er en viking ikke særlig sød



Morgenmad
Surdejsboller med økologisk ost fra Naturmælk, 
marmelade af søde, røde bær, økologisk smør 

og frisk frugt.

Peter Larsen kaffe, Perch’s te & postevand.

Frokost
Vikingeinspireret tapas m/ølpølse, bresola, pesto, saltede 

og ristede mandler, rugbrødschips, creme af grillet 
peberfrugt, økologisk ost, tørret frugt & brød.

Antons økologiske saft, sodavand & postevand.

Kaffe og kage
Æble-kanel muffin.

Peter Larsen kaffe, Perch’s te & postevand.

Menu



Husets særlige historie
Kongernes Jelling – kirken, runestenene og højene i Jelling – er 
certificeret som UNESCOs Verdensarv. Når et sted optages på 
UNESCOs Verdensarvslisten markerer det, at stedet er 
betydningsfuldt - ikke kun for befolkningen i det pågældende 
land, men for hele menneskeheden. Det er en blåstempling, 
samtidig med at det er en forpligtigelse til at beskytte, bevare 
og udbrede kendskabet til stedet.

For mere end 1000 år siden skabtes monumenterne i Jelling 
for at vise eftertiden at:

• her samledes landet til et rige
• her optræder navnet Danmark for første gang
• her blev kristendommen den officielle religion i Danmark
• her præsenteredes den kongeslægt, hvis efterkommere 

har siddet på den danske trone lige siden
• her står symbolet på grundlæggelsen af den danske nation
• her markeredes ændringen fra et nordisk hedensk  

samfund til en europæisk kristen civilisation
• Den danske nation blev født og skabt i Jelling.

Monumentområdet blev optaget på UNESCO´s 
verdensarvsliste i 1994 og i 2019 blev også skibssætningen og 
palisaden gjort til en del af verdensarvsområdet.

Når du besøger Kongernes Jelling er det nemt at mærke 
historiens vingesus, fornemme vikingernes mod og 
fællesskab. Det er bl.a. også dét, vi ønsker I som team tager 
med herfra efter et møde i Kongernes Jelling.





Lokalerne
Lokalerne er i nordisk stil.

Vi ved, at rummet har betydning for menneskers trivsel og på 
mødets udbytte. Derfor kan du regne med, at akustikken er 
god, og omgivelserne inspirerende. 
Lokalerne er fleksible og kan indrettes efter behov.

Vi tilbyder to mødelokaler:
• Lille: max antal 12
• Stort: max antal 50 

I begge mødelokaler findes der AV-udstyr, der er nemt at 
betjene. Projektoren forbindes nemt til din egen laptop, der er 
god højtaler og mikrofon til online deltagere. 

Bæredygtigt nordisk
Vi ønsker at behandle vores planet og mennesker ansvarligt. 
Det er ikke nyt for os; Det nye er, at vi ønsker at være endnu 
mere ambitiøse. Derfor har vi sat os et mål om at blive Green 
Key certificeret. Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens 
internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, 
som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.





  

Skal I holde jeres næste møde hos os? 
Så tøv ikke med at tage kontakt til os.

Send os en mail på:
infokongernesjelling@natmus.dk 

eller ring på 
+ 45 4120 6333    


