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En af dem er historien om Teatret Riddersalen,
Frederiksbergs lille storbyteater, der har sin helt
egen kiosk i Lorrys Have.
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Ved Riddersalens røde kiosk kan du opleve
fortællinger om Frederiksberg, hver eneste
sommer når vi spiller teater for hele
familien i haven.
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Med kortet her kan du gå på opdagelse,
og genopfriske nogle af de Frederiksbergfortællinger der ligger gemt i gader,
bygninger og parker. Du kan møde
bønder, konger, prinser og prinsesser,
vilde dyr og meget mere! Fortællingen
om hvordan Frederiksberg blev til …
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Har du tænkt over hvor mange fortællinger der
gemmer sig på Frederiksberg?
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Du kan gå hele turen, eller vælge en af ruterne.
Vi håber, at du får lyst til selv at finde flere gode
fortællinger.
God tur!
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Asgård

Pile All
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Biblioteket Frederiksberg gemmer på mange flere fortællinger,
som du altid kan låne, og på Teatret Riddersalen kan du opleve
fortællinger året rundt.
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Du kan hente kortet med Fortælleruten ved Kiosken i Lorrys Have
foran Riddersalen, eller downloade det på riddersalen.dk.
Du kan også bestille et fysisk eksemplar på info@riddersalen.dk.
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Fortælleruten er et samarbejde mellem
Biblioteket Frederiksberg og Teatret Riddersalen.
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6 Andebakkeøen
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Frederiksberg Runddel

Fortællingen om de fire prinsesser og prinsen
Der boede engang fire prinsesser og en prins lige
her hvor du står nu.
Her lå en lystgård som Dronning Sophie Amalie, der var
gift med Kong Frederik d. 3., byggede til sine fire døtre. I
Prinsessegården skulle de fire piger lære alt om huslige
pligter. Men der var også tid til leg.
Luk øjnene og forestil dig de fire små prinsesser lege i haven blandt kan
iner, blomster og fuglekvidder. Det lyder næsten som et rigtigt eventyr.
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Kiosken/Allégade

Fortællingen om kongens køkkenhave
Allégade er den ældste gade på Frederiksberg, og
begyndelsen på det Frederiksberg du kender i dag.
Lige her, hvor du står ved Riddersalens kiosk lå engang
en kæmpestor køkkenhave! Det var ikke en hvilken som
helst køkkenhave. Det var selveste kongens køkkenhave.
Køkkenhaven blev plantet og passet af hollændere. De var
kendt for at have grønne fingre. Det var Kong Christian d. 2.
der for snart 500 år siden inviterede dem til Danmark for
at dyrke grøntsager til hans kongelige spisebord. I Allégade
byggede de 20 gårde, 10 på hver side af vejen, i to lige rækker.
Stedet blev kaldt ’Ny Hollænderby’. I dag minder navne
som Ny Hollændervej og Ny Hollænderskolen os om de
hollandske bønder med de grønne fingre.
Vidste du at gulerødder engang var en helt særlig spise,
som kun de fineste folk fik lov at smage? Det kan vi takke
Kong Christian d. 2. og de hollandske bønder for.

Da prinsesserne blev gamle nok, blev de alle gift med
udenlandske fyrster, og deres 10-årige nevø, Kronprins
Frederik (Kong Frederik d. 4.), overtog gården, som skiftede
navn til Prinsens Gård.
Fortsæt gennem porten til Frederiksberg Have.
Frederiksberg Have har i over 250 år været en grøn oase
midt i byen. I de gamle træer bor flagermus og insekter.
Sommerfugle og sjældne planter trives i det lange græs.
Kig dig omkring og se hvor mange slags blomster,
træer, insekter eller andre dyr du kan få øje på.

Statuen af den folkekære Kong Frederik d. 6. byder dig
velkommen i haven, som var hans yndlingshave.
Nu skal du en tur op på bakken til Frederiksberg Slot.
Fortsæt forbi Kong Frederik d. 6., og drej til venstre
op ad Smallebakken.
Tag et stop på toppen af bakken, og nyd den flotte udsigt
ud over den østlige del af Frederiksberg og København.
Kan du få øje på nogle bygninger du kender?

Fortællingen om kongens kanaler
Går du til højre forbi slottet, får du øje på tårnet og
flamingoerne i Zoologisk Have. Fortsæt ned ad den lige
sti, der går parallelt med Smallebakken, og gå til venstre.
Tag gerne et stop og kig tilbage på det fine Apistempel fra 1804.
Det er opkaldt efter Apis, en egyptisk gud, som ligner en tyr.
Se om du kan finde tyren.

Til venstre for stien ligger der en kildegrotte. Vandet i kilden
stammer oprindeligt fra en af Frederiksberg Bakkes mange
naturlige kilder.
Lidt længere nede kan du få et kig til elefanterne i
Zoologisk Have.

4 Ved elefanterne
Fortællingen om vilde dyr ved Frederiksberg
Runddel
Til et rigtigt slot hørte der i gamle dage et såkaldt menageri
med eksotiske dyr. Kronprins Frederik byggede kaninhuse,
dueslag og volierer med eksotiske fugle - og et menageri med
løver, tigre, leoparder, kameler, dromedarer og strudse. Men
alt godt har en ende, og menageriet lukkede i 1768. Rygtet
siger, at det var fordi en løve åd menagerimesteren! Det var
inden der fandtes zoologiske haver.
Følg stien videre.
Til højre kan du se en lille høj med en stendysse.
Det er Ønskehøjen. Her kan du få et ønske opfyldt! Husk ikke at
fortælle, hvad dit ønske er, for så går det ikke i opfyldelse.

I mange år valfartede folk herud for at se Kong Frederik d. 6. sejle i
gondol rundt på kanalerne. Kan du forestille dig det?

Følg kanalen rundt og gå ud af haven på Andebakkesti.
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Møstings Hus

Fortællingen om huset, der blev flyttet
I gamle dage lå Frederiksberg ude på landet, og rige
københavnere opførte sommerhuse her. Et af dem er Møstings
Hus. Engang lå huset på hjørnet af Smallegade og Falkoner
Allé. Det blev pillet ned sten for sten, for at gøre vejen bredere.
Siden blev det bygget op igen, her hvor du står nu. I dag kan du
se forskellige kunstudstillinger i huset.
Fortsæt til højre forbi rådhuset, og drej til højre ad Allégade.
Dronning Sophie Amalie var glad for jagt, og fik bygget et såkaldt
falkoneri. Herfra stammer de tre falke i Frederiksbergs byvåben.
Kan du finde dem på rådhuset? Resterne af Falkonergården
kan du se på Falkoner Allé 114B

Til højre lige efter Rådhuspladsen ligger
Georg Carstensens Plads.
Forestil dig, at der engang kørte sporvogne på skinner her.

Nu kan du fortsætte turen til Fasangården.

8 Georg Carstensens Plads

Følg Allégade mod højre.
Læg mærke til de fine stakitter ud til vejen.
Kan du forestille dig, hvordan landsbyens 10
gårde lå på hver side af Allégade?

Andebakkeøen har sit navn fordi kongen i gamle dage
opdrættede ænder her. I dag yngler der fiskehejrer på øen.
En trækfærge sejler de 18 meter mellem Andebakkeøen og
’fastlandet’, en tur på et minuts tid. Den oprindelige trækfærge
gik tabt i 1830’erne, og blev genskabt i 2005. Ligesom for 200 år
siden sørger en bådsmand for at fragte dig over kanalen.

3 Frederiksberg Slot og Bakke
Fortællingen om slottet på bakken
Frederiksberg Bakke er det højeste punkt på Frederiksberg.
På bakken byggede Frederik d. 4. for over 300 år siden
slottet som sit sommerhus. Slottet fik navnet Friederichs Berg
(Frederiks Bjerg). Og derfra stammer navnet Frederiksberg.
Frederiksberg Have og Søndermarken blev indrettet til
slotshaver. På hver side af slottet blev der indhegnet to
dyrefolde til hjorte og vildsvin. En del af den ene fold blev
senere udlejet, og blev til landets første zoologiske have.
Yderst til venstre (når du står med ryggen til parken) kan du trykke næsen
mod ruden i slottets kælderværelse, og derinde skimte Kong Christian d. 7.s
enorme stenbadekar. Stakkels tjenere, der var ikke afløb, så vandet skulle
bæres op og ned ad alle trapperne.

Fra udsigtspunktet kan du vælge at gå til højre forbi slottet
mod 4 (rød fortællerute) eller til venstre over Roskildevej
og ind i Søndermarken mod 9 (blå fortællerute).

5 Fasangården
Fortællingen om de kongelige jagtmarker
De kongelige elskede jagt, og opdrættede både fasaner,
kaniner og ænder til jagter og spiseborde. Fasangården blev
opført i 1682 som Kong Christian d. 5.’s fasaneri. Her boede
kongens fasanmester, indtil det blev for dyrt at opdrætte
fasaner. Søndre Fasanvej blev etableret for at give adgang til
fasaneriet.
Falkejagt var også et herligt tidsfordriv, og der blev hvert år
hentet nye forsyninger af falke fra Island og Norge hjem til
Frederiksberg.
For korte ben kan Fortælleruten slutte her.
Har du har lyst til flere fortællinger, kan du fortsætte turen
ad stien til højre til kanalen ved Andebakkeøen.

Fortællingen om Tivolis grundlægger
Georg Carstensen var manden der i 1843 åbnede Tivoli.
Rygtet siger, at Georg røg uklar med Tivolis ledelse og
blev nægtet adgang til haven. Så besluttede han at åbne
forlystelsesparken Alhambra på Frederiksberg. Til Alhambras
åbningsfest lavede den italienske fyrværker Amici (som
har lagt navn til Amicisvej) et stort festfyrværkeri. Det
oplevede Georg ikke, for han døde inden parken var bygget
færdig. Alhambra blev aldrig den store succes, men mindes i
gadenavnet Alhambravej og museet Alhambra på Allégade.
Fortsæt ad Promenadestien mod Digterlunden.
I Digterlunden står der statuer af fire digtere. Kan du finde Holger
Drachmann? Måske kender du ikke Drachmann, men du kender nok hans
midsommervise – det er den vi synger hvert år når bålet tændes til Sankt
Hans … Hvis du også får øje på et sort fuglehus, kan du komme tilbage
senere og lægge foder til fuglene.

Fortsætter du ad stien er du tilbage ved Kiosken i Lorrys Have.
Her slutter den røde fortællerute.
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Frederiksberg Runddel

Fortællingen om de fire prinsesser og prinsen
Der boede engang fire prinsesser og en prins lige
her hvor du står nu.
Her lå en lystgård som Dronning Sophie Amalie, der var
gift med Kong Frederik d. 3., byggede til sine fire døtre. I
Prinsessegården skulle de fire piger lære alt om huslige
pligter. Men der var også tid til leg.

1

Kiosken/Allégade

Da prinsesserne blev gamle nok, blev de alle gift med
udenlandske fyrster, og deres 10-årige nevø, Kronprins
Frederik (Kong Frederik d. 4.), overtog gården, som skiftede
navn til Prinsens Gård.

Fortællingen om kongens køkkenhave

Fortsæt gennem porten til Frederiksberg Have.

Allégade er den ældste gade på Frederiksberg, og
begyndelsen på det Frederiksberg du kender i dag.

Frederiksberg Have har i over 250 år været en grøn oase
midt i byen. I de gamle træer bor flagermus og insekter.
Sommerfugle og sjældne planter trives i det lange græs.

Lige her, hvor du står ved Riddersalens kiosk lå engang
en kæmpestor køkkenhave! Det var ikke en hvilken som
helst køkkenhave. Det var selveste kongens køkkenhave.
Køkkenhaven blev plantet og passet af hollændere. De var
kendt for at have grønne fingre. Det var Kong Christian d. 2.
der for snart 500 år siden inviterede dem til Danmark for
at dyrke grøntsager til hans kongelige spisebord. I Allégade
byggede de 20 gårde, 10 på hver side af vejen, i to lige rækker.
Stedet blev kaldt ’Ny Hollænderby’. I dag minder navne
som Ny Hollændervej og Ny Hollænderskolen os om de
hollandske bønder med de grønne fingre.
Vidste du at gulerødder engang var en helt særlig spise,
som kun de fineste folk fik lov at smage? Det kan vi takke
Kong Christian d. 2. og de hollandske bønder for.

Kig dig omkring og se hvor mange slags blomster,
træer, insekter eller andre dyr du kan få øje på.
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Søndermarken/
Adam Oehlenschläger

Fortællingen om de tre små huse

Til venstre for Cisternerne kan du hilse på digteren Adam
Oehlenschläger. Det er ham, der har skrevet ’Der er et
yndigt land’ - en af Danmarks nationalsange. Han er kaldt
Danmarks digterkonge, indenfor det man kalder romantikken.
Søndermarken var dengang privat have for kongefamilien, men
da Adams far var slotsforvalter på Frederiksberg Slot, kunne
Adam gå ture i haven, og lade sig inspirere til sine digte.

Pile Allé er næsten lige så gammel som Allégade. I dag er den
ret trafikeret. På venstre side ligger De Små Haver. I de tre
huse boede engang arbejdere fra Frederiksberg Slot. Deres
koner fandt ud af, at de kunne tjene lidt ekstra ved at sælge
’vand på maskine’; kogt vand, der kunne bruges til kaffe, te
og romtoddy. Man skulle selv medbringe både kaffebønner
og teblade. De smalle og aflange små huse blev også kaldt
pusterørene.

Vil du synge ’Der er et yndigt land’ for ham inden du fortsætter?

Fortsætter du ad stien til venstre, kommer du til det ’Norske
Parti’.

Statuen af den folkekære Kong Frederik d. 6. byder dig
velkommen i haven, som var hans yndlingshave.
Nu skal du en tur op på bakken til Frederiksberg Slot.
Fortsæt forbi Kong Frederik d. 6., og drej til venstre
op ad Smallebakken.

Fortsætter du videre ad stien, kan du til venstre se
Søndermarkens scene og lidt fremme på højre side ligger
Mindehøjen.

Tag et stop på toppen af bakken, og nyd den flotte udsigt
ud over den østlige del af Frederiksberg og København.
Kan du få øje på nogle bygninger du kender?

Det er dansk-amerikanere i USA, der fik ideen til at rejse
Mindehøjen. Her er kun åbent én dag om året, nemlig den 4.
juli, som er den amerikanske uafhængighedsdag.
Til højre, lige efter Mindehøjen ligger Kuglehytten. Her kan du
ta’ en pause og nyde udsigten

Følg stien videre mod Jernporten.

3 Frederiksberg Slot og Bakke
Fortællingen om slottet på bakken
Frederiksberg Bakke er det højeste punkt på Frederiksberg.
På bakken byggede Frederik d. 4. for over 300 år siden
slottet som sit sommerhus. Slottet fik navnet Friederichs Berg
(Frederiks Bjerg). Og derfra stammer navnet Frederiksberg.
Frederiksberg Have og Søndermarken blev indrettet til
slotshaver. På hver side af slottet blev der indhegnet to
dyrefolde til hjorte og vildsvin. En del af den ene fold blev
senere udlejet, og blev til landets første zoologiske have.
Yderst til venstre (når du står med ryggen til parken) kan du trykke næsen
mod ruden i slottets kælderværelse, og derinde skimte Kong Christian d. 7.s
enorme stenbadekar. Stakkels tjenere, der var ikke afløb, så vandet skulle
bæres op og ned ad alle trapperne.

Fra udsigtspunktet kan du vælge at gå til højre forbi slottet
mod 4 (rød fortællerute) eller til venstre over Roskildevej
og ind i Søndermarken mod 9 (blå fortællerute).

11 De Små Haver

Fortællingen om en romantisk digter og et norsk
landskab

Her var engang en sandgrav med vand i bunden. Den brugte
kongen til at skabe et lille stykke norsk natur. Her er en norsk
fos (vandfald), Norske Hus og Norske Bro. Fra Norske Bro kan
du se spiret på Frederiksberg Kirke.

Følg Allégade mod højre.
Læg mærke til de fine stakitter ud til vejen.
Kan du forestille dig, hvordan landsbyens 10
gårde lå på hver side af Allégade?

Går du til venstre over Roskildevej og ind i Søndermarken
får du øje på Springvandsplænen og Cisternerne.

10 Søndermarken/Jernporten
Fortællingen om den gamle kongevej
Jernporten på hjørnet af Pile Allé og Roskildevej var
oprindeligt placeret for enden af Frederiksberg Allé, der
hvor alléen munder ud i Vesterbrogade. I mange år var alléen
kongens private vej, og porten var låst. Det var først i 1833
det blev tilladt for almindelige folk at benytte alléen. I 1862
blev porten taget ned, og markerer i dag hovedindgangen til
Søndermarken.
Fortsæt videre langs Pile Allé.

På Pile Allé 14A ligger Tuborg Labyrinten.
Den er bygget op af ca. 7000 bøgebuske
og ca. 800 meter grussti.
Del jer op i hold og start ved hver jeres indgang!
(Husk at have en voksen med på småbørnsholdet).
Hvem når først midten?

På hjørnet af Pile Allé og Frederiksberg Runddel ligger
Storm P. Museet. Den flotte bygning er flere hundrede år
gammel, og her har både været brandstation og politistation.
Overfor museet ligger Frederiksberg Kirke.

12 Frederiksberg Kirke
Fortællingen om den ottekantede kirke
Frederiksberg Kirke er helt speciel. Kirken er ottekantet med
pyramidetag og spir. Den er tegnet af en hollandsk arkitekt
(Dusart), og indviet i 1734. På Frederiksberg Ældre Kirkegård
ligger mange berømtheder begravet, blandt andet Storm P.,
Adam Oehlenschläger og Frederik Laurentius ’Lorry’ Feilberg,
Riddersalens grundlægger.
Inden turen slutter helt, vil vi fortælle dig om Frederiksberg
Allé. Alléen blev anlagt for over 300 år siden, da Kong Frederik
d. 4. fik bygget slottet på bakken. Den nye kongevej kom til at
hedde Frederiksberg Allé. Efter Kong Frederik på bjerget - og
allé - fordi der blev plantet lindetræer på begge sider af alléen.
Her slutter den blå fortællerute.

