
Guidede ture 
 
Jeres indlæg til hjemmesiden skal indeholde følgende:  
 

Mødested/Slutsted  

Tid  

Fag i folkeskolen Historie 

Læringsmål Man lærer noget om København, og dens 

historie. Man lærer de udvalgte steder at 

kende, og man giver dem som prøver turen 

en oplevelse. 

Kort beskrivelse Det kongelige biblioteks have er anlagt i 

1920 og ligger i nærheden af 

finansministeriet. Man kalder haven for en 

lille oase i København. I haven er der 

blomstrende bede, og store træer. Midt i 

haven står en stor Vandskulptur, som hver 

time udspyer vand. En lidt mere sørgelig ting 



ved haven er skulpturen af Søren 

Kierkegaard (Verdensberømt filosof) Hans 

ansigt ser trist ud. Man mener at det skyldes, 

at han ser på det sted hvor hans mistede 

forlovede Regine Olsen boede. 

Tøjhusmuseet: Det er bygget i 1604 i kong 

Christians 4.s tid. På  Museet har der siden 

1800-tallet været udstillet forskellige våben. 

Man kan se alt lige fra samuraisværd til 

bomber fra 2. verdenskrig. Tøjhusmuseet 

har også særudstillinger som f.eks. Den 

fjerne krig og 9 april 1940- Da tyskerne kom.  

Den sorte Diamant: Den sorte diamant fra 

1999 er det kongelige biblioteks seneste 

nybygning. Det kongelige bibliotek har 

eksisteret i mere end 300 år. Der er en 



masse forskellige udstillinger og rum til bla. 

koncerter.  

Dansk Jødisk Museum: Museet er indviet d. 8 

juni 2004. Museet samarbejder både 

internationalt og i samarbejde med andre 

danske museer. I det Dansk Jødisk Museum 

kan man se udstillingen HJEM. Den handler 

om hvordan det danske samfund tog imod 

de danske jøder, som vendte hjem efter 

besættelsen.  

Rigsarkivet: Rigsarkivet har eksisteret siden 

1889. Første gang man havde et arkiv, var på 

Valdemar 4. Atterdag tid ( 1300-t) i 1684 

opstillede man arkivet i kælderen under 

Rosenborg. i 1910 flyttede rigsarkivet ind i 

det kongelige biblioteks tidligere bygning i 

rigsdagsgården. I rigsarkivet opbevares 



arkivalier og ministeriernes arkiver. Her 

opbevares også over 6.000 private arkiver.  

Attraktioner Den sorte diamant, Tøjhusmuseet, 

Rigsarkivet, Dansk Jødisk Museum, 

Kongelige biblioteks have. 

Fun facts i 1997 foregik julekalenderen Alletiders 

Julemand på Rigsarkivet. Nisserne boede på 

rigsarkivet og drillede rigsarkivaren ( Jesper 

Klein) for seerne en fed måde at lære 

rigsarkivet at kende på.  

Billede  

Lille kort film  

Citat  

OBS:  

Kort over ruten  

Målgruppe  

Årstid august-september. 



 


