
Slavernes historie i Frederiksstaden. 
 

Vi mødes ved Minde-
ankeret i Nyhavn. Vi skal 
se på prægtige palæer, 
pakhuse og andre minder 
fra tiden, hvor Danmark 
var verdens 7. største 
slavenation, og ufattelige 
rigdomme strømmede til 
København fra sukker-

plantagerne i Dansk Vestindien.  
Fra ”sukkermanden” i Nyhavn bevæger os ind mod 
Frederiksstaden til slaveejernes prægtige palæer som ”Det 
Gule Palæ” og Moltkes Palæ. Videre til Kvæsthusbroen og 
Vestindisk Pakhus, hvor vi får historien om slaven Jonathan 
og de to sorte børn Victor og Alberte, der blev udstillet i 
Tivoli. Videre går vi ind i Peter von Scholtens gård, og vi 
får historien om grev Schimmelmann og hans overdådige 
palæ. Undervejs på turen gives et godt indblik i Dansk 
Vestindiens historie og salget til USA. 
Byvandringen varer ca. 2 timer og den slutter ved 
Garnisonskirken. 
 

Åben rundvisning i 2023: Tirsdag d. 12. sept. kl. 13.00 

 
 

Kongernes fodspor i Frederiksstaden. 
 

Vi mødes ved rytterstatuen af 
Chr. X på Bredgade (ca. 200 m 
fra Nyhavn). Vi skal rundt for at 
se på flotte palæer, skjulte haver, 
baggårde, statuer og majestætiske 
kirker. 
Undervejs får vi historien om 
hele Europas svigerfar, Sofie 
Amalienborg, Larsens Plads, 
David uden blad, og hvor boede 

fru Dannemand – kongens mangeårige elskerinde? Videre til 
porten, hvor konseilspræsident Estrup blev reddet af en 
frakkeknap, igennem Babettes Atriumgård, Frederiks 
Hospital og Pesthuset i Fødselsstiftelsens Have. Desuden 
Marmorkirken, den russiske kirke, det gamle Operahus, og 
bortførelsen af Mette Marie Rose m.m. Jo, der har været 
laster og lyster i dette kvarter, der bare venter på at blive 
rullet frem.  
Byvandringen tager ca. 2 timer og slutter ved Christian X´s 
statue.  
 

Åben rundvisning i 2023: Onsdag d. 20. sept. kl. 13.00. 

 
Kim Greiner er uddannet skov- 
og landskabsingeniør og merko-
nom. I en længere årrække har 
han været ansat på Landbohøj-
skolen, men er nu på fuld tid 
globetrotter, forfatter, foredrags-
holder og guide.  

Rundt på indre Nørrebro. 
 Vi mødes på Søtorvet 
ved statuen af "Nilen" 
ved Dronning Louises 
Bro.   
Turen går rundt i de små 
gader, hvor vi undervejs 
får historien om denne 
spændende bydel, der 
gemmer på mange dejlige 
grønne gårde og parker. 

Turen går bl.a. igennem Blågårds Plads og Folkets Park, 
og vi dvæler ved nogle af de historiske mindesmærker på 
Assistents Kirkegården. På den anden side af 
Nørrebrogade ser vi på Guldberg kvarteret, og vi stikker 
hovedet ind på den gamle jødiske kirkegård. Turen tager 
ca. 2 timer og slutter på Sct. Hans Torv.  
 

Åben rundvisning i 2023: tirsdag 26. sept. kl. 13.00. 

 
Grupperundvisninger: 
 

Gruppen bestemmer selv dag og tidspunkt. Hverdage  
mellem kl. 10 og 15 koster rundvisningen 80 kr. pr. 
person, men min. 1.600 kr. og max. 2.200 kr.  Mellem kl. 
15 og 17 er prisen 90 kr. pr. person, min. 1.800 kr. og 
max. 2.200 kr. Efter kl. 17 og i weekender er prisen 2.400 
kr. uanset antal gæster.  
 

Bookning på tlf. 57 52 69 67 eller mobil 40 58 98 25 
samt på mail kim@greiner.dk  

 

Åbne rundvisninger: 
 

Mødested som ved grupperundvisningerne. Prisen er 80 
kr. kontant eller mobilepay pr. person. Billetter kan købes 
15 min. før ved mødestedet. Ingen tilmelding – bare mød 
op. Se datoen under den enkelte rundvisning. 
Der kan læses meget mere om rundvisningerne og om 
Kim Greiners 25 forskellige billedforedrag på: 
www.rejsefortaelling.dk 

 
Grupperundvisninger er efter bestilling, og åbne rund-

visninger er på bestemte dage. 
 

Bookning på mail kim@greiner.dk eller  
tlf. 57 52 69 67, mobil 40 58 98 25 

 
Læs mere om rundturene på  

www.rejsefortaelling.dk 
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Landbohøjskolens Have og historiske 
bygninger. 

Vi mødes foran Hoved-
bygningen. Bülowsvej 17, 
1870 Frederiksberg C. 
Vi starter med Bindesbølls 
gamle hovedbygning, og så 
vidt muligt besøger vi det  
smukke Festauditorium. 
I Skulpturhaven hører vi om 
misteltenen, den tænkende 
hest, abernes skræk og det 

forstenede træ, der står lyslevende. Vi fortsætter til Bjørn 
Nørgaards kunstværk ”Biologisk Mangfoldighed”, og vi 
får historien om Storm P-malerierne og koen Maren med 
træbenet.  
På rundturen fortælles om de spændende træarter, og vi 
besøger Rosenhaven og  Sommerblomsthaven.  
Rundvisningen varer ca. 1 time 45 minutter og slutter ved 
Cafe Væksthuset. 
 

Åbne rundvisninger i 2023: Fredag den 12. maj kl. 13 
samt Torsdag den 3. august kl. 13.00. 
 

 

Frederiksberg Have. 
Historisk, kulturel og botanisk rundtur. 

Vi mødes ved indgangen til haven 
ved Frederiksberg Runddel. 
Vi får historien om Amagerbyen 
på Frederiksberg, Prinsessernes 
Gård og Frederik 4.s pragtfulde 
barokhave. Senere blev 
barokhaven omskabt til en 
romantisk landskabshave med Det 
Kinesiske Lysthus, Apistemplet, 
Kildegrotten, Vandfaldet, Fasan-
gården, Schweitzerhuset m.m. 

Undervejs på rundturen ser vi også på havens spændende 
træer.  Vi fortsætter op til Frederiksberg slot og får 
historien om Frederik 4., der var bigamist, og om Caroline 
Matildes og Struensees hyggestunder i slottets marmorbad. 
Af alle konger var det Frederik 6.s slot og have, og der 
fortælles om hans kongelige laster og lyster. 
Rundturen tager ca. 2 timer og slutter ved Svendsens 
bådsejlads, hvorfra det er muligt at blive sejlet rundt i 
kanalerne i Frederik 6’s kølvand. 
 

Åben rundvisning i 2023: Onsdag den 9. august kl. 
13.00.  

Nyhavns hemmeligheder. 

Mødested ved Mindeankeret i 
Nyhavn. 
På denne historiske byvandring 
skal vi rundt i Nyhavn for at se 
og høre om de gamle huse og 
nogle af dets beboere. Vi får 
historien om Kongens Nytorv, 
Gyldenløves Palæ og havnens 
tilblivelse. Medens vi slentrer 
rundt, fortælles historien om 
”Kahytten”, hvor der blev solgt 
billetter til Titanic, bulen Hong 
Kong,  Guldmagerens Hus, Spø-
gelseshuset og Eventyrernes 

Klub m.m. 
Vi skal også høre om søfolkene, bolværksmatroserne, den 
frække periode med Nyhavnspigerne, De Røde Hænders 
Klub, verdens ældste tatovørbutik, Sømandshjemmet og 
rulleforretningerne. Det er artige sager, der bliver rullet op 
i denne herlige havn med de gamle træskibe. 
Byvandringen tager ca. 2 timer. 
 
Åben rundvisning i 2023: Tirsdag d. 29. aug.  kl. 13.00. 
 

Vesterbro på kryds og tværs. 
Vi mødes ved Frihedsstøtten 
over for Hovedbanegården, 
inden vi krydser rundt i den-
ne farverige bydel. Vi skal se 
”listige steder”, Radison 
Blue, Tromme-salen,  DGI-
byen, Kødbyen og Sundheds-
rummet. Desuden er der Kø-
benhavns mærkværdigste 

bygningsværk, Skydebanemuren, hvor Caroline Matilde 
”skød papegøjen”, og parisergaden Westend, der blev byg-
get til bordelgade. Undervejs ser vi på smukke bygninger, 
kunstværker og gavlmalerier.   
Vi standser op, når der er en god historie at fortælle: Hvor-
for har Hotel Astoria 20 cm tykke døre, har Paladsteatret 
engang været hovedbanegård, og hvorfor foretager politiet 
aldrig anholdelser i en bestemt gade? 
Byvandringen tager ca. 2 timer og slutter på Vesterbros 
Torv.  
 
Åben rundvisning i 2023: Onsdag d. 6. sept. kl. 13.00. 
 

 

Valby og Søndermarken. 

Christianshavn rundt i krogene. 
Vi mødes på  
Christians-havns Torv ved 
grønlænderkajakken.  
Vi får fortællingen om 
denne driftige bydel og om 
Børnehuset, der udviklede 
sig til Tugt-, Rasp- og 
Forbedringshuset, og vi 
besøger de to smukke 
barokkirker, Christians-

kirken og Vor Frelser Kirke, hvor sidstnævnte indgår i en 
roman af Jules Verne.  
Undervejs på turen besøger vi nogle af de idylliske gårde. 
Bl.a. skal vi besøge den underskønne ”Jægerinde”. Vi 
stopper også op ved ”Huset på Christianshavn", 
"Rottehullet", den verdensberømte "Eiffelbar", ”Færge-
cafeen” med mågeskrig på toilettet,  ”Sofiebadet” m.m.  
Rundturen tager ca. 2 timer og slutter nær Christianshavns 
Torv.  
 

Åben rundvisning i 2023:  Onsdag den 23.  aug. kl. 
13.00. 
 
 

Historisk, kulturel og botanisk rundtur. 
 Vi mødes ved Valby Biblio-
tek på hjørnet af Skolegade 
og Annexgade. Turen går 
igennem det gamle Valby og 
vi ser på statuer og får histo-
rien om Frederik 4.s Rytter-
skole, Tingstedet, Valby 
Langgade, Valby Kro m.m.  
 Vi fortsætter forbi Nordisk 
Film og får historien om film-
divaen Asta Nielsen, inden vi 

når den gamle kongelige slotshave Søndermarken. Her 
ser vi på havens gamle træer og alle seværdighederne 
som "Krystalgrotten", Eremithytten, Den kinesiske Pavil-
lon, Norske Hus, Cisternerne, Mindehøjen for udvan-
dring,  Kuglehytten, m.m. 
  Rundturen tager ca. 2 timer og slutter ved det idylliske 
traktørsted "Bjælkehuset". 
 
Åben rundvisning i 2023: Tirsdag 15. august kl. 13.00. 
 

 


