
Kartpromenad i Köpenhamn – Gåtur ud fra kortet   
 
Vi begynder vores tur ved Hovedbanegården. Kan du finde den i det nederste venstre hjørne af 
kortet? 
 
(Hovedbanegården) 
 
Det er let at komme med toget til København fra Stockholm. Det er der sikkert mange interrailere, 
som ved. Og når de kommer tilbage til Hovedbanegården fra det sydlige Europa, er der ikke langt 
hjem til Finland. 
 
Vores næste stop er et museum – Ny Carlsberg Glyptoteket. Det ligger øst for Hovedbanegården. 
 
(Ny Carlsberg Glyptoteket) 
 
Det var rigtigt! 
 
Ny Carlsberg Glyptoteket har to helt forskellige, permanente samlinger. Den ene samling består af 
antikke statuer fra oldtidens Ægypten, Grækenland og Rom. Den anden samling består af danske og 
franske malerier fra det 19. og 20 århundrede. Her er bl.a. en stor samling malerier af den berømte 
franske maler Paul Gauguin. Han var gift med en dansk kvinde og boede en del af sit liv i 
København.  
 
Måske får navnet Carlsberg dig til at tænke på øl? Det er helt rigtigt! Den gamle brygger I.C. 
Jacobsen, som grundlagde bryggeriet Carlsberg, byggede også Ny Carlsberg Glyptoteket for nogle 
af alle de penge, han havde tjent på at sælge øl. Dansk Carlsberg-øl sælges nu i hele verden. 
 
Ny Carlsberg Glyptoteket har ud over de to permanente udstillinger også mindre, skiftende 
udstillinger. Du kan se på fotoet, at der lige nu er en udstilling om kvinder i impressionismen. 
 
(Palmehaven)  
 
Inde i museet er der en stor, flot palmehave. Det er en indendørs have med palmer og andre store 
planter. Inde i museet er der lige ved siden af palmehaven en lille hyggelig café. 
 
Men vi har desværre ikke tid til at besøge museet i dag. Vi skal jo ud og se på byen! Vores næste 
stop er ikke markeret så tydeligt på kortet som Hovedbanegården og Glyptoteket. Klik på navnet 
”Christians Brygge” på kortet.  
 
(Den Sorte Diamant) 
 
Ja, det var denne bygning, vi tænkte på. Det er den nye del af Det Kongelige Bibliotek. Bygningens 
facade er lavet af glas og sort granit, som er poleret helt blankt. Bygningen er kantet, som en sleben 
diamant. Denne facon og den blanke overflade har givet bygningen navnet ”Den Sorte Diamant”.  
 
Den overdækkede gangbro højt oppe forbinder den nye del af biblioteket med den gamle del. 
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Vi befinder os nu på en ø, som hedder Slotsholmen. Slottet, som ligger på Slotsholmen, er 
Christiansborg Slot. Hvis vi skal se slottet rigtigt, skal vi se det fra øst. Klik på den østlige side af 
Christiansborg Slot. 
 
 (Christiansborg Slot) 
 
Ja, herfra kan du se hele forsiden af Christiansborg Slot. Her holder det danske parlament til. Det 
kaldes ”Folketinget”. Bygningen indeholder den store Folketingssal, men også møderum og 
kontorer til ministrene og de 179 medlemmer af Folketinget. Man kan besøge Christiansborg Slot 
og overvære møder i Folketinget. Måske kan du være heldig at møde statsministeren i en af de 
mange gange på slottet!  
 
Dronning Margrethe bruger jævnligt Christiansborg Slot til receptioner. Under Christiansborg Slot 
kan man se ruiner fra det første slot på stedet, biskop Absalons borg, som stammer fra 1100-tallet. 
Der har ligget en borg eller et slot på dette sted lige siden, men de er alle blevet ødelagt af brande. 
Hovedbygningen på det nuværende Christiansborg Slot er ikke ret gammel. Den blev bygget færdig 
i 1928. 
 
Nu vil vi op i et tårn, hvor vi kan få en flot udsigt over hele København. Vi skal besøge et gammelt 
astronomisk observatorium – ikke for at kigge på stjerner, men for at nyde udsigten. Find 
Købmagergade, og klik på den første del af gadenavnet. 
  
(Rundetårn) 
 
Godt! Du fandt tårnet!  
 
Det hedder Rundetårn. Det er knap 35 meter højt og blev bygget for over 450 år siden. Det var 
færdigt i 1642. Kongen på den tid hed Christian d. 4. Han fik bygget mange af de bygninger, som 
stadig er seværdigheder i København – herunder også Rundetårn. 
 
Tårnet blev bygget som observatorium for Københavns Universitet. Danmark spillede på dette 
tidspunkt en vigtig rolle i udforskningen af verdensrummet. Det skyldtes astronomen Tycho Brahe, 
som blev berømt for sine meget præcise målinger af stjernernes og planeternes bevægelser. Han 
levede i den sidste del af 1500-tallet, fra 1546-1601. En af Tycho Brahes elever var den berømte 
tyske astronom og matematiker, Johannes Kepler. Rundetårn bruges i øvrigt stadig som 
observatorium. 
 
(Spiralen i Rundetårn) 
      
Tårnet har fået navnet Rundetårn, fordi det er … rundt! Men det er ikke kun udenpå, at det er rundt. 
Når man skal op i Rundetårn, går man rundt i en spiral, eller en sneglegang. Gangen snor sig rundt 
og rundt næsten hele vejen op i tårnet. Man regner med, at tårnet blev bygget sådan, for at man 
kunne trække de tunge astronomiske instrumenter op til toppen. 
 

Engang besøgte den russiske zar, Peter den Store, København. Han ville gerne besøge observatoriet 
oppe i Rundetårn, men han ville ikke gå derop. I stedet red han op på sin hest, og hans kone. 
zarinaen, blev kørt derop i hestevogn. 
 
 

 2



(Udsigten fra toppen af Rundetårn) 
 
Øverst oppe ligger observatoriet. Der er også en åben platform, hvorfra man kan se ud over hele det 
indre København. Herfra kan man se helt til Malmø, som ligger lige på den anden side af Øresund. 
Til højre kan man se broen mellem Danmark og Sverige. 
 
Vores næste stop er hovedbygningen til Københavns Universitet. Gå fra Rundetårn mod sydvest, og 
klik på forkortelsen KU – Københavns Universitet.  
 
(Niels Bohr) 
 
Københavns Universitet er et af de ældste universiteter i Nordeuropa. Det blev grundlagt i 1479 – 2 
år efter Universitetet i Uppsala, som er det første universitet i hele Norden. Københavns 
Universitets første bygninger lå der, hvor hovedbygningen stadig ligger. Her ligger nu blandt andet 
universitets festsal og universitetsbiblioteket. Men de fleste studerende ved Københavns Universitet 
undervises i lokaler, som ligger spredt forskellige steder i byen. 
 
Foran universitets hovedbygning står der en række buster af berømte, danske videnskabsmænd. På 
fotografiet kan du se Niels Bohr, som tit regnes for en af de mest betydningsfulde 
naturvidenskabsmænd i det 20. århundrede – efter Albert Einstein. Niels Bohr var atomfysiker, og 
han er en af de få danskere, der har fået Nobelprisen. Han fik den for fysik i 1922. Under 2. 
verdenskrig måtte Niels Bohr forlade Danmark. Han kom til USA, hvor han deltog i Manhattan-
projektet, der havde til opgave at udvikle atomvåben. 
 
Vores næste stop ligger lige nedenfor Universitet. Klik på det nærmeste gadehjørne. 
 
(Vor Frue kirke) 
 
Rigtigt! Du fandt vores næste stop. Det er en kirke. 
 
Denne kirke hedder Vor Frue Kirke. Den er Københavns domkirke. Dette sted er det højeste sted i 
København, og her har ligget en kirke siden 1100-tallet. De tidligere kirker er alle brændt i en af de 
mange brande, som har hærget København op gennem historien. Den nuværende kirke er fra 
begyndelsen af 1800-tallet. Set udefra er domkirken ikke særlig smuk. Den er bare stor og firkantet 
– og lidt kedelig.    
 
(Inden i Vor Frue Kirke) 
 
Men hvis man går ind i kirken, får man en overraskelse. Indenfor er kirken meget smuk. Den er helt 
enkel og klassisk i sin indretning – og virker meget lys og let. Det var i Vor Frue Kirke, at kronprins 
Frederik blev gift med Mary Donaldson i 2004.  
 
Vi skal besøge et kulturelt sted mere, før vi er klar til at gå i Tivoli og have det sjovt. Klik på 
området mellem Glyptoteket og Christiansborg Slot. 
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(Nationalmuseet) 
 
Ja, det var denne bygning, vi fik øje på, da vi var oppe i Rundetårn. Det er Nationalmuseet. Det 
viser sig, at der lige nu er en særudstilling om Tycho Brahe. Den vil vi gerne kigge lidt nærmere på.  
 
På Nationalmuseet er der mange kulturhistoriske samlinger, man kan gå på opdagelse i. De fleste 
ting er fra Danmark og Grønland, men der er også spændende udstillinger fra resten af verden. På 
Nationalmuseet kan man kigge på nogle af de mest berømte fund fra Danmarks oldtid, fx 
Solvognen, men der er også mange fine ting fra Danmarks nyere historie, fx smykker, klædedragter, 
redskaber og våben. 
 
Vores sidste stop er Tivoli. Klik på Tivoli. 
 
(Tivoli)     
 
Så! Nu er vi i Tivoli! 
 
Tivoli er en verdensberømt forlystelsespark. Den er grundlagt i 1843 og er altså mere end 150 år 
gammel. Nogle af de allerførste bygninger står der endnu, fx Det Kinesiske Tårn. Tivoli er bygget 
på det sted, hvor en del af de gamle volde omkring København lå. Søen i Tivoli er en del af 
Københavns gamle befæstning.   
 
Mange regner Tivoli for at være den vigtigste turistattraktion i København. Hvert år er der mere end 
tre millioner danskere og turister, der besøger Tivoli. Nogle nyder blomsterne og de mange lys, som 
oplyser haven, når det bliver mørkt. Nogle kommer for at prøve forlystelserne, mens andre igen 
kommer for at spise eller høre musik. Folk i alle aldre – børn, unge, voksne og ældre mennesker – 
nyder at komme i haven, og mange københavnere synes, de skal i Tivoli mindst én gang om året. 
 
På Pantomimeteatret kan man se små, sjove balletforestillinger med Harlekin, Columbine og 
Pjerrot. Hvis man besøger Tivoli om lørdagen eller om søndagen, møder man helt sikkert 
Tivoligarden. Denne garde består af drenge klædt ud som små soldater. De spiller alle sammen på 
forskellige musikinstrumenter, lige som et rigtigt militærorkester. Drengene får en fin 
musikuddannelse i Tivoligarden, og mange af dem bliver senere professionelle musikere. Der er 
kun én pige med i Tivoligarden. Hun er klædt ud som prinsesse og kører med garden rundt i Tivoli i 
en guldkaret! 
 
Hvis man besøger Tivoli på en lørdag, skal man blive til midnat for at se det flotte fyrværkeri, som 
er den rigtige afslutning på en aften i Tivoli. 
 
Tivoli er også åben i december måned, hvor der er julemarked. 
 
Hav en god aften! 
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