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OPLEV FREDERIKSSTADEN 

 
Mange kender den københavnske bydel Frederiksstaden med Amalienborg Slotsplads, 
men de færreste kender den spændende historie om, hvordan bydelen blev til. 
Frederiksstaden var fra begyndelsen slet ikke tænkt som bolig for kongehuset. Fra midten 
til slutningen af 1700-tallet, rummede bydelen både samfundets top og bund.  
Den historie kan du opleve ved at downloade turen til din mobiltelefon/smartphone eller 
mp3-afspiller og udskrive denne vejledning, hvor bykortet følger med. Du bliver ført gennem 
Frederiksstaden, og samtidig hører du beretningen om anlæggelsen af gaderne, palæerne 
og slotspladsen og betragter de mest seværdige bygninger.  
 

 
Når du har downloadet podwalken, foreslår vi, at du starter turen ved Skt. Annæ Plads nr. 
10. Hele turen varer ca. 1 time, men du er naturligvis velkommen til at gøre den så lang 
eller så kort, som du selv ønsker.  
 
Projektet er blevet til som et forsøg på kulturhistorisk formidling ved et utraditionelt 
samarbejde mellem studerende, lærere, administrative og tekniske medarbejdere ved 
SAXO Instituttet på Københavns Universitet.  
 

Hvis du vil vide mere om Frederiksstaden, kan vi anbefale følgende litteratur: 
 

John Erichsen: Frederiksstaden. 1999. 
John Erichsen (red.): Gud-konge-by: Frederiksstaden 250 år. 1999. 
Kim Dirckinck-Holmfeld m.fl.: Frederiksstaden 250 år. 1999.  
Hanne Raabymagle: Eigtved. 2006. 

 Bo Bramsen, København, før og nu – og aldrig. 1989 
 
Hvis du vil vide mere om SAXO Instituttet og om undervisning og forskning i instituttets fag: 
historie, arkæolog, etnologi og klassisk filologi, så besøg vores hjemmeside 
http://.saxo.ku.dk  

 
   God fornøjelse  
 
        Karl-Erik Frandsen, faglig koordinator 
        frandsen@hum.ku.dk 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLOFON 
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SAXO Instituttets Podwalk produktionsgruppe: 
 
Docent, dr. phil., Karl-Erik Frandsen 
Faglig koordinator og indtaler 
frandsen@hum.ku.dk  
 
Stud. mag, Julie Husum 
Manuskriptforfatter og indtaler 
julie_husum@hotmail.com  
 
Stud. mag, Anne Damsgaard 
Manuskriptforfatter og indtaler 
gamlesi@hotmail.com  
 
Cand. mag, Kommunikationsmedarbejder, Annette Borrell 
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janefj@hum.ku.dk  
 
Medieproducer, Jamie Hodge 
Producer 
jamieh@hum.ku.dk  
 
SAXO Instituttets Podwalk produktionsgruppe takker det Humanistiske Fakultet, ITMEDIA og 
Kunstindustrimuseet for støtte til denne produktion 
 
 
 

      



 

Kortgrundlag: Christian Geddes kort fra 

1757. 

1. Start. 
St. Annæ Plads  

Nr. 10.  

2. Amaliegade nr. 9 

 3. Det gule 

Palæ. Nr. 18 

4. Rytterstatuen 5. Mindetavlen 

6. Morten 

Farums Gård  

Christian 9.s palæ 
Christian 

7.s Palæ  

Christian 

8.s Palæ 

Frederik 

8.s Palæ 

7. Den kgl. 

Fødselsstiftelse  

8. Frederiks 

Hospital 

9. Almindeligt  

Hospital  

Nord 


