
Gåtur i København   
 
Goddag og velkommen til København! Vi skal nu følges ad på en gåtur gennem det indre 
København. Du skal besøge nogle kendte og spændende steder i København, men et af formålene 
med turen er også at gøre dig bedre til at forstå talt dansk. 
 
Hvis du skulle fremstille din egen kobbermønt fra København, så ville det være oplagt at vælge 
Københavns Rådhus eller Den Lille Havfrue som billedet på mønten. Disse to ting er nærmest 
symboler på København, og vi har derfor meget passende tilrettelagt vores tur, så den starter ved 
Rådhuset og slutter ved Den Lille Havfrue. 
 
Ved at klikke på Play-knappen kan du høre den sidste replik igen. Du kan bruge Help-knappen hvis 
du har brug for hjælp med at finde vej. Klik på Start-knappen. 
 
På vejen kommer vi forbi nogle forskellige seværdigheder og berømte steder i København, som fx  
Nyhavn (Klik på pilen der peger opad når du vil fortsætte.) 
 
og Amalienborg med Den kongelige Livgarde.  
 
En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget – den længste og mest befærdede gågade i det 
indre København. 
 
Vi kommer forbi rigtig mange forretninger, hvor du kan komme til at bruge dine danske kroner, 
hvis du har nogen. Danmark ligger ikke i Euro-zonen, selv om Danmark var det første nordiske 
land, som kom med i EU helt tilbage i 1973. 
 
Nå, ja! De danske tal er jo ikke helt nemme for folk, der taler svensk. Hvad var det for et årstal, jeg 
sagde? Klik på det rigtige tal. 1973 / 1993 / 1919 
 
Vi begynder foran Københavns Rådhus. Nu vi er her, skal vi lige kigge på to ting. Til højre for 
Rådhuset står der en statue af H.C. Andersen – en af verdens mest berømte forfattere. Klik på pilen 
til højre. 
 
OK. Der er andre end os, som tager billeder. Klik på statuen. Så, nu har jeg taget mit billede. Vidste 
du, at H.C. Andersen drømte om at blive balletdanser? Men han brugte størrelse 48 i sko og var 25 
centimeter højere end de fleste danskere på den tid. Han kom ind på balletskolen, men han fik 
hurtigt at vide, at der ikke var nogen fremtid for ham i balletten. Som du ved blev han i stedet en 
berømt forfatter. Han skrev en lang række eventyr, som millioner af mennesker over hele verden 
elsker den dag i dag. 
 
Klik på pilen til venstre, og kig så på de to vikinger, der blæser på et sjovt horn. Det hedder en lur. 
De står til venstre for Københavns Rådhus.  
 
Glem ikke at spørg dine danske venner, hvornår man kan høre lurblæserne. 
 
Klik på pilen til højre, så du kan se, hvad klokken er. 
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Godt! Den er allerede 19 minutter over ti. Vi må hellere komme over til Strøget. Klik på pilen til 
venstre. 
 
Strøget er en berømt gågade i København. Det kan somme tider være svært at finde dette navn på et 
kort, for i virkeligheden består Strøget af flere gader, der ligger i forlængelse af hinanden og har 
forskellige navne. Du kan se på skiltet, at den del af Strøget, hvor vi begynder vores tur, også 
hedder ”Frederiksberggade”. 
 
Klik på pilen til højre. 
 
Nu er vi på Strøget sammen med en masse mennesker, som er ude at shoppe lørdag formiddag. Der 
er for resten mange af dem, der kommer fra Malmø i Sverige. Siden Øresundsbroen blev bygget, er 
dette slogan ”København og Malmø – én by!” blevet mere og mere sandt. 
 
Lad os kigge os lidt omkring. Klik på pilen til venstre. 
 
Man kan købe mange souvenirs på Strøget. I denne butik bruger man vikingetiden til at trække 
kunder til. Klik på det hvide skilt i det øverste venstre hjørne af billedet. 
 
Du kan se, at Strøget trækker turister til fra hele verden. Bogstaverne på skiltet er helt sikkert fra 
Asien. 
 
Klik på pilen til højre. Så kan du se, hvad der mere trækker kunder til på Strøget – modetøj! Klik på 
vinduet, så kan du komme til at se tøjet lidt tættere på. 
 
Her er der fokus på mad. Du kan begynde dagen med en engelsk morgenmad til 52 kr. 
 
eller en mere skandinavisk morgenmad til 70 kr. 
 
Du kan fortsætte med frokost – på svensk hedder det ”lunch”.   
 
eller et lille mellemmåltid. En donut til 8 kr.! Det var billigt! 
 
Eller måske en is. Husk at ”glass” hedder ”is” på dansk. Du kan få en stor vaffelis med det hele for 
30 kr. 
 
Det er også en rigtig god ide at gå lidt ned ad de små sidegader. Hvad mon den brune bygning dér 
med de tre buede døre er for noget? Klik på den. 
 
OK. Grand Teatret står der, men det er faktisk en biograf. Som du kan se, er der andre slags 
underholdning på Strøget end shopping og mad. Lad os nu gå tilbage til Strøget. Klik på pilen til 
højre. 
 
Jeg er sikker på, at du lagde mærke til cyklerne for lidt siden. Danmark er et rigtigt cykel-land. 
Disse cykler tilhører nok nogle mennesker, der arbejder i nærheden. Men hvis du er lidt heldig, kan 
du finde en ”bycykel”. Det er en af de gratis cykler, som står mange steder i København. Du skal 
betale 20 kr. for at få cyklen fri fra cykelstativet, men du får dine penge igen, når du stiller cyklen 
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tilbage igen i et af de rigtige cykelstativer. Du må gerne aflevere cyklen et helt andet sted i 
København end dér, hvor du lånte den. Klik på pilen, der peger opad… 
 
og lad os nu gå til venstre foran vikingebutikken. 
 
Vi må hellere se at få lidt mere fart på – der er langt til Den Lille Havfrue. Det er for resten en god 
ide at kigge opad en gang imellem. Klik på den øverste del af billedet. 
 
I gamle byer kan man tit få øje på spændende tårne og spir, hvis man kigger op. 
 
Men vi må hellere holde begge ben på jorden. Klik på pilen, der peger nedad. 
 
Nu er vi nået frem til Gammeltorv og Nytorv. Før den store brand i 1795 lå det gamle rådhus 
imellem disse to pladser. Hvis du klikker på pilen til højre, kan du lave en 360-graders panorering 
og se både Gammeltorv og Nytorv. 
 
Gammeltorv ligger nu på vores højre side.  
 
Det kan jo være lidt svært at forstå, at denne plads hedder Gammeltorv, når man ser det enorme og 
meget moderne Cola-banner. Det hænger her ikke hele tiden, men bliver vist lige nu brugt til at 
skjule en byggeplads. (Drej til højre). 
 
Her ser vi lige et lille glimt af Vor Frue Kirke, Københavns domkirke. Det store springvand i 
forgrunden hedder Caritas-springvandet. På dronningens fødselsdag – d. 16. april – springer der 
guldæbler i dette springvand. (Drej til højre). 
 
Nu har vi drejet det halve af cirklen rundt og kigger i den retning, hvor Strøget fortsætter. Men lad 
os også lige kigge på Nytorv. Så skal vi dreje til højre endnu en gang. 
 
Her begynder Nytorv. Pladsen fortsætter bag ved boderne. Lad os gå lidt fremad i den retning. Klik 
på pilen opad. 
 
Den gamle markedsplads, som tidligere lå her, er afmærket på jorden. 
 
Lad os fortsætte mod højre. 
 
Kan du se den store søjle bag ved træet? Klik på den, så du bedre kan komme til at se den store 
bygning.  
 
Det er Domhuset. Det blev bygget som kombineret rådhus og domhus i stedet for det gamle rådhus, 
som brændte i 1795. Bygningen blev brugt som rådhus, indtil det nye rådhus blev indviet i 1903. 
Nu ligger Københavns Byret i dette hus. Over indgangen står der ”Med lov skal man land bygge”. 
”Lov” på dansk svarer til ”lag” på svensk. Der står altså, at det er nødvendigt med love og regler, 
for at landet kan fungere. Det svenske ord ”lov” svarer til det danske ”ferie” eller ”fridag”. 
 
Nu har du set både Gammeltorv og Nytorv og er klar til at fortsætte. Drej til venstre.      
 
Klik på pilen til venstre igen.     (del 1 slut) 
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Klik nu på det sted, hvor Strøget fortsætter. 
 
Vi skal prøve at finde Hyskenstræde, så vi kan komme hen til det gamle fiskemarked. Men på vejen 
derhen er der mange skilte, som det nok er værd at kigge lidt nærmere på. Klik på pilen til højre. 
 
Man ser disse hvide boder alle vegne. Det er pølsevogne. Pølser ser ud til at være meget populære! 
Klik på pilen til venstre. 
 
Når man kigger ned i de små sidegader, kan man finde mange forskellige snacks. Se! Du kan få en 
lækker pandekage med syltetøj for 20 kr. Klik på pilen til højre for at komme tilbage til Strøget.  
 
Lad os fortsætte ligeud – klik på pilen opad. 
 
På denne del af Strøget, er der tøjbutikker alle vegne. 
 
Du kan også købe en mobiltelefon. Kun 99 kr. Det var billigt! 
 
Og legetøj. Brio har sit hovedsæde på den anden side af Øresund, og Lego er et dansk mærke. 
 
Plakater – 
 
Og slik.  
 
Godt! Så fandt vi Hyskenstræde. Lad os dreje til højre. Vi har planlagt at se Gammel Strand, hvor 
fiskerkonerne sad og solgte fisk i gamle dage. Vi skal også lige have et glimt af Slotsholmen med 
Christiansborg Slot. 
 
Hyskenstræde er et af de mange gamle gadenavne, som man kan møde i H.C. Andersens eventyr. 
Lagde du mærke til den cykel? Lad os lige stoppe op og se lidt nærmere på den. Klik på pilen 
nedad. 
 
OK! Den lille pige havde ikke noget forhjul på sin cykel. Hendes cykel sidder fast på moderens 
cykel. Cyklen er en slags tandem for to personer i forskellig størrelse, og moderen kan sørge for, at 
de begge kommer sikkert gennem trafikken. Men vi må videre! Klik på pilen til højre. 
 
Der er et eller andet skilt, som spærrer fortovet i højre side af gaden. Klik på skiltet. 
 
Nå, det var jo ikke så svært at forstå. Lad os gå over på den anden side af gaden. Klik på pilen til 
venstre.  
 
Hovsa! Hvad var nu det?! Et godt tilbud. Kaffe og kage for 26 kr. Det ser godt ud. Lad os kigge 
indenfor. Klik på pilen opad. 
 
Her ser vi så et lækkert udvalg af dansk brød og danske kager. Klik på pilen til højre. 
 
Når man kigger på denne udstilling, er det jo ikke så svært at forstå, at englænderne kalder denne 
slags kager for ”Danish pastry”. Men danskerne tager nu ikke selv æren for at have opfundet 
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kagerne. De kalder dem wienerbrød, dvs. brød som det laves i Wien i Østrig. Hvad kan vi mere 
finde i denne lille gade? Klik på pilen opad. 
 
Nu er vi der næsten, men hvad er det, der ligger på dette hjørne? 
 
Masumasu 
 
Rose. Det er en tæppeforretning. 
 
Sølvkælderen 
 
Snaren – lad os gå forbi Sølvkælderen og fortsætte hen til det gamle fiskemarked. Klik på knappen 
til venstre. 
 
Hvis vi lige kigger ned i Sølvkælderen, kan vi se, at det er et helt skatkammer af ting lavet af sølv. 
Men vi skal altså se at komme videre. 
 
Så, nu er vi her: Gammel Strand. Drej til venstre. 
 
Her er ingen fiskerkoner, der sælger fisk! De sidste forsvandt herfra for mange år siden. Men hvad 
er det, der ligger på den anden side af kanalen? (Klik på pilen til højre). (del 2 slut) 
 
Lad os lige kigge på kortet. 
 
Trekanten på kortet viser det sted, hvor vi står nu. På den anden side af kanalen ligger Slotsholmen. 
Den politiske magt i Danmark har holdt til på Slotsholmen i over 800 år. Men det bliver alt for 
meget historie for os i dag, hvis vi skal høre om det nu. Vi må komme tilbage en anden gang, når vi 
har mere tid. Fortsæt til venstre, når du er klar. 
 
Dette er et af de steder, hvor du kan gå om bord i en båd og tage på kanalrundfart. Turen går 
gennem Københavns Havn og de mange kanaler omkring havnen. Drej til højre. 
 
Her kan du vælge det sunde alternative og være din egen motor. 
 
Drej til venstre. 
 
Godt at se, at der stadig er noget, der minder om det gamle fiskemarked på Gammel Strand. Drej til 
højre. 
 
Når vi kommer til det næste gadehjørne, ligger Højbro Plads lige foran os. Rytterstatuen forstiller 
biskop Absalon, som er Københavns grundlægger. Ja, jeg sagde biskop. Han var både biskop og en 
vældig kriger. På denne statue er han fremstillet som kriger. 
 
Tårnet i baggrunden hører til Nikolaj Kirke.  
 
Drej til højre. 
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Her får vi lige et glimt af Christiansborg Slot, hvor det danske parlament, Folketinget, mødes. Der 
må vi hen en anden gang, men nu skal vi fortsætte til venstre. 
 
Højbro Plads blev anlagt efter den store brand i 1795. Man besluttede ikke at genopbygge de huse, 
som havde ligget her inden branden, men at lade pladsen stå tom. På den måde kunne pladsen 
fungere som brandbælte ved fremtidige brande. Næsten alle husene omkring pladsen er bygget lige 
efter den store brand. Højbro Plads var tidligere en livlig markedsplads, og her er stadig boder og 
små caféer om sommeren. 
 
Gå forbi pølsevognen og hen mod Købmagergade. Nu er vi lige straks tilbage på Strøget. Klik på 
pilen opad. 
 
Nu kommer vi forbi et af stormagasinerne på Strøget.  
 
På internettet kan man læse, at besøgende siger, at Illum er et rigtigt stormagasin, hvor man kan 
købe alt, hvad man overhovedet kan få brug for! 
 
Ja, det er ikke, fordi vi vil reklamere for nogen, men det siger de altså!  
 
Vi fik et tip om, at hvis man vil se, hvordan de små gader så ud på H.C. Andersens tid, så skulle vi 
besøge Pistolstræde. Når du har fundet dette skilt, så er du der! Klik på pilen til venstre. 
 
Nej, det ser da alt for moderne ud! Gadens bredde svarer nok til, hvordan den var for 150 år siden, 
men alt det andet ser helt nyt og moderne ud. Lad os fortsætte. 
 
Her tager vi lige en lille pause. Indenfor ligger en udstilling, der viser Guiness World Records. 
Udenfor kan du se denne figur, som forestiller verdens højeste mand. Han var 2 meter og 72 
centimeter høj. Han er ikke nem at overse! Klik på pilen til højre. 
 
Så! Nu er vi kommet til Kongens Nytorv. Du kan se vores rute indtil nu på kortet. Klik på pilen til 
højre, når du er klar. 
 
Her kan du se Det Kongelige Teater. Udenfor sidder to af Danmarks store forfattere. Til højre er det 
Ludvig Holberg, som levede i 1700-tallet, og som skrev mange morsomme teaterstykker. Til 
venstre er det Adam Oehlenschläger, som levede små hundrede år senere end Holberg. Da vi tog 
billedet af H.C. Andersen henne ved Rådhuset, fortalte vi om hans drøm om at blive balletdanser. 
Det lykkedes ikke rigtigt, bl.a. på grund af hans store fødder, der var størrelse 48. Senere blev han 
optaget i teatrets kor, men det var heller ikke nogen stor succes. Han elskede teatret, og han skrev 
omkring 50 teaterstykker i løbet af sit liv, 38 af dem for Det Kongelige Teater. Klik på pilen opad. 
 
Nu forlader vi Kongens Nytorv. Vores næste stop er Nyhavn. 
 
Nyhavn var engang en rigtig havn, hvor både fragtskibe og passagerskibe lagde til. I dag er Nyhavn 
et af de steder i København, som alle turister bare SKAL besøge. Venstre side af Nyhavn var for 
40-50 år siden ikke et sted pæne mennesker kom. Her lå værtshusene side om side, og det gik livligt 
for sig med  slagsmål og søfolk, der havde fået for meget at drikke. Men nu er Nyhavn blevet et 
populært sted med dyre restauranter og caféer. Bare se på disse mennesker, som er ude at gå tur. De 
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ligner ikke søfolk, vel? Men man kan stadig få sig en tatovering i Nyhavn, hvis man har lyst til det. 
Men vi må videre! Klik på pilen til venstre.  
 
Godt. Nu skal vi ned ad Bredgade. Klik på pilen til højre. 
 
Hvis du er en rigtig H.C. Andersen-fan, så er du nødt til at stoppe ud for Bredgade nummer 19. Det 
var her Hans Christian tog hen, da han kom til København som 14-årig. Han opsøgte førstedanseren 
ved Det Kongelige Teater for at bede ham om at sørge for, at han kunne blive optaget på teatrets 
balletskole. Du kender resultatet – og NU lover jeg, at der ikke kommer flere historier om H.C. 
Andersens karriere som balletdanser! Han skrev de mest vidunderlige eventyr – og det er det, vi 
husker ham for! 
 
Drej til højre. 
 
Når du ser denne kirke på din venstre hånd, så er det på tide at dreje til højre ned mod Amalienborg. 
Kirken hedder Marmorkirken. Amalienborg er dronningens slot. Det er her, hun bor det meste af 
året.  
 
Gå ligeud. 
 
Nu har vi gået rigtig langt! Her kan du se en, der har lånt en af de bycykler, jeg fortalte om tidligere. 
 
Soldaterne, der passer på dronningen og hendes slot, hedder Den Kongelige Livgarde. Vi skal lige 
kigge lidt nærmere på en af garderne. Garderne har høje, flotte pelshatte på, som er lavet af 
bjørneskind.  
 
I nærheden af Amalienborg kan man se dette “hemmelige våben”. Hvad mon det er? Måske 
stammer bilen fra Befrielsen? Under 2. verdenskrig var Danmark besat af tyske soldater. 
Modstandsbevægelsen udgav et illegalt blad, som hed: Frit Danmark. De tyske soldater i Danmark 
overgav sig d. 5. maj 1945, men danskerne fik frihedsbudskabet den 4. maj om aftenen. Tiden fra 
den 4. maj og ugerne herefter kaldes Befrielsen. 
 
Nu har vi kun 1 kilometer tilbage. Hvis du fortsætter nordpå ad Amaliegade, kommer du direkte hen 
til Den Lille Havfrue. Du ved naturligvis godt, at Den Lille Havfrue er en figur fra et af H.C. 
Andersens mest berømte eventyr, ikke? Nå, lad os fortsætte ligeud. 
 
Gefionspringvandet er et godt pejlemærke. Når du kommer forbi det, ved du, at du er på rette vej. 
(Fortsæt ligeud). 
 
Vi klarede den! Vi nåede frem og fandt Den Lille Havfrue.   (del 3 slut) 
 
 
*** 
 Vid felsvängningar: 
 
Hovsa! Det ser ud til, at vi er kommet til at gå den forkerte vej. 
Nej, det ser ikke ud til at være den rigtige vej til Den Lille Havfrue. 
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