
Oplev det historiske København 

 

I selskab med enten en journalist eller en specialist i Københavns dramatiske historie kan I tage på 

historisk rundvisning i hovedstaden. Oplev København fra en ny vinkel med fortællinger om 

fortidens store begivenheder i landets hovedstad. Om besættelsestiden, litteratur, kirker, kærlighed, 

krudt og kugler fortalt over et par timer i Københavns gader og stræder. 

 

Priser: 0-10 personer: 1250 kroner 

10-20 personer: 2000 kroner 

Over 20 personer: Kontakt os, og vi giver et godt tilbud. 

 

Kontakt: Søren Sorgenfri på: 

Telefon: 2545 6007 

Mail: Sorgenfri77@gmail.com  

 

Rundvisninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Flammen og Citronens fodspor 

Vi tager på historiens vingesus tilbage til besættelsestidens Vesterbro og Indre By i fodsporene på 

de berømte modstandsfolk Flammen og Citronen.  

Fra den københavnske hovedbanegård går turen til Vesterbro, der var det kvarter i hovedstaden, 

hvor optøjer og modstandskamp var hårdest. Det er også her, at Flammen og Citronen havde deres 

gang i kampen mod stikkerne og besættelsesmagten.  

Mødested er ved hovedbanegården eller efter aftale. Turen forventes at vare to timer og kræver godt 

fodtøj til en tur på tre-fire kilometer samlet. Turen er derfor ikke velegnet for gangbesværede og den 

københavnske trafik kan også være en udfordring for gæster med nedsat hørelse. Til denne tur kan 

vi medbringe en lille mikrofon og højtaler, hvis det ønskes. 
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Kirkernes København 

Det københavnske bybillede har den indre bys store kirker som centrale nedslag i hovedstadens 

historie. På en overskuelig gåtur gennem byen hører vi om kirkernes historie i krig og fred, bål og 

brand og deres rolle i den københavnske historie. 

Her vil der være mulighed for et kaffe/kage stop ved det berømte konditori La Glace. Det er ikke 

muligt at bestille bord på La Glace, men de søde sager er ventetiden i køen værd. Desuden har 

stedet bygget ud, så der er sjældent lang ventetid. Det skal for god ordens skyld nævnes, at kaffe og 

kage ikke er med i turens pris. 

Gader og stræder i Københavns Indre By er ikke for gangbesværede, og selv om vi bestræber os på 

at tale højt og tydeligt, så kan trafikstøj være til gene for gæster med nedsat hørelse. Til denne tur 

kan vi medbringe en lille mikrofon og højtaler, hvis det ønskes. 

Rundvisning inklusiv kaffe/kage stoppet undervejs forventes at vare 2,5 time. 

Mødested aftales ved bestilling.  

 

Forfatternes København 

En stor del af dansk litteratur har sit udspring i de københavnske gader. Turen besøger udvalgte 

steder med bl.a. tilknytning til kanonforfattere som Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen og 

Ludvig Holberg samt andre anerkendte danske forfattere som J.P. Jacobsen, Herman Bang og 

Amalie Skram. Vi kommer også forbi nogle af Søren Kierkegaards mange adresser.  

Turen indeholder også besøg ved centrale steder der optræder i klassiske danske romaner som 

”Hærværk” (Tom Kristensen), ”Det forsømte forår” (Hans Scherfig) og ”Pelle Erobreren”(Martin 

Andersen Nexø). 

Rundturen i dansk litteraturhistorie suppleres med anekdoter om verdenslitterære forfatteres besøg i 

København (Henrik Ibsen, August Strindberg og Knut Hamsun). 

Her vil der være mulighed for et kaffe/kage stop ved det berømte konditori La Glace. Det er ikke 

muligt at bestille bord på La Glace, men de søde sager er ventetiden i køen værd. Desuden har 

stedet bygget ud, så der er sjældent lang ventetid. Det skal for god ordens skyld nævnes, at kaffe og 

kage ikke er med i turens pris. 

Gader og stræder i Københavns Indre By er ikke for gangbesværede, og selv om vi bestræber os på 

at tale højt og tydeligt, så kan trafikstøj være til gene for gæster med nedsat hørelse.  

Til denne tur kan vi medbringe en lille mikrofon og højtaler, hvis det ønskes. 

Rundvisning inklusiv kaffe/kage stoppet undervejs forventes at vare 2,5 time. 

Mødested aftales ved bestilling.  

 
 
 
 
 
 
 



Jeres guider: 

 

  

Søren Sorgenfri 

  

Søren Sorgenfri er uddannet journalist fra Roskilde Universitetscenter, redaktør på magasinet 

Clasico samt blog-redaktør for Nordicbet. Han har en stor passion for historie, især 

besættelsestiden. Han har tidligere arbejdet på avisen BT samt udgivet seks bøger med flere på vej. 

 

 

Rune Edberg  

  

Rune Edberg er historiker og litteraturformidler. Han er specialiseret i Københavns dramatiske 

historie, herunder Den anden verdenskrig. Han har formidlings- og undervisningserfaring fra både 

Nationalmuseet og Museet for Samtidskunst. Der ud over har han tidligere stået for planlægning og 

afholdelse af litterære arrangementer i LiteraturHaus i København, hvor han bl.a. har stået for 

forfatterture. 

 


