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<MR> MELLEMRUBRIK 
 
<R>Det skal du opleve i København: Se de bedste steder på 
Frederiksberg 
 
<UR> Hvis du leder efter "det gode liv" i København, skal du ikke lede 
længere. Frederiksberg er kendt som byens dejligste, grønneste og mest 
kulturelle kvarter med nogle af de bedste restauranter, parker, teatre og 
museer. 
 
<B>Frederiksberg er et kvarter, der ikke ligner noget andet i København. Så 
hvis du vil på en dagstur i byen, er Frederiksberg det perfekte sted. Ligesom 
Notting Hill i London eller Marais i Paris føles Frederiksberg som en lille by i 
byen. Den er fuld af butikker, der er ejet af lokale, kaffebarer og konditorier i 
verdensklasse, moderne restauranter, tidløse teatre og fantastiske parker. 
 
Et godt sted at starte er Hart, et bageri, der er grundlagt af Nomas René 
Redzepi og bager Richard Hart. Det lille bageri henvender sig til alle, der 
elsker lækkert bagværk og kaffe. På den anden side af gaden ligger Polly, en 
restaurant, der serverer franske klassikere til morgenmad og retter fra hele 
verden til aftensmad.  
 
Hvis du elsker specialkaffe, er du bare nødt til at besøge Coffee Collective-
risteriet på Godthåbsvej. Coffee Collective er et af byens mest banebrydende 
brands inden for Third Wave-kaffe, og selvom de har mange butikker rundt 
om i byen, vil de lokale til enhver tid mene, at det er den oprindelige butik, du 
skal besøge. 
 



 
 

<MR> Kultur i topklasse 

 
Hvis du søger den ultimative kulturoplevelse efter en lækker cappuccino, så 
er Møstings stedet. Den lille intime kunsthal, der ligger ved Frederiksberg 
Have, udstiller samtidskunst af lokale kunstnere i en historisk bygning, der er 
inspireret af kongelige landsteder fra begyndelsen af 1800-tallet. En skjult 
perle blandt de mange københavnske museer. 
 
Og en kort gåtur væk finder du det fascinerende underjordiske museum 
Cisternerne. I Søndermarken – lige over for København Zoo – finder du en 
hemmelig verden af kunst under det grønne græs. I gamle dage indeholdt 
stedet 16 millioner liter drikkevand til byens indbyggere. Nu er det hjemsted 
for nogle af de mest unikke udstillinger i landet. Enhver kunstinteresseret vil 
mene, at rummet er lige så fascinerende som selve kunsten. 
 
<BR> Her kan du shoppe 
 
Tænker du på, hvor det er bedst at shoppe? Det har vi styr på. På 
Frederiksberg vil du ofte finde en lokal ejer bag disken. Og varerne er nøje 
udvalgte, unikke og skiller sig ud fra det udvalg, man ellers ser rundt omkring 
i verden. En af de mest eksklusive dametøjsbutikker er Mr. Larkin. Butikken 
er ejet af Casey Blond fra Texas og har sit eget brand, som Blond selv har 
designet. Butikken har et bredt sortiment af nøje udvalgt dametøj og 
smykker, der smukt kombinerer sydlandsk charme med skandinavisk 
elegance.  
 
På den anden side af gaden finder du Garodkin, en butik, der udelukkende 
fokuserer på klassisk herretøj. Den oprindelige butik lå ikke langt derfra og 
var i mange år Frederiksbergs fineste skrædderforretning. Men i 2018 valgte 
den oprindelige ejer, John Garodkin, at lukke butikken efter 70 år. Heldigvis 
genåbnede butikken et år senere med nye ejere og gav lokale og besøgende 
en smagsprøve på noget af det fineste italienske og britiske herretøj i et nyt 
lokale på Gl. Kongevej.  



 
 

 
Et andet must på shoppinglisten er Trine Tuxen, en dansk smykkedesigner, 
der er kendt verden over for sit skandinaviske design. Hendes flagskibsbutik 
længere nede på Gl. Kongevej er simpelthen en perle for dig, der elsker små 
fine detaljer og flotte smukker.  
 
<MR> En af de mest cool gader i verden 
 
En af de største turistattraktioner på Frederiksberg er Værnedamsvej.  Gaden 
er af det globale magasin Time Out blevet kåret som verdens femte mest cool 
gade i verden, og den er fyldt med små, selvstændige butikker med lokale 
ejere. En af hovedattraktionerne er Wood Wood Life Store. En butik, der 
sælger førsteklasses parfumer, udendørsudstyr og designartikler fra nogle af 
de bedste lokale og internationale brands.  
 
<BR> Going green 
 
Men Frederiksberg er meget mere end blot museer og butikker. Kvarteret 
har også nogle af de bedste parker i byen.  
 
Hvis du går en tur ned ad Frederiksberg Allé, som nok er en af de smukkeste 
gader i byen, vil du opdage, at den begynder og slutter med Frederiksberg 
Have. Når du ankommer til parken, vil du blive mødt af en flot skulptur af 
Kong Frederik VI. Det var hans yndlingshave, og på en dejlig forårs- eller 
sommerdag er det ikke svært at få øje på havens charme.  
 
Parken har også en anden unik egenskab: Fra den ene side af parken kan du 
kigge ind til elefanterne i København Zoo. Helt uden billet.  
 
Og det bliver endnu bedre. Lige ved siden af Frederiksberg Have finder du 
Haveselskabets Have – en hemmelig have, hvor mange lokale finder fred og 
ro. Den lille, hyggelige have er hjemsted for smukke fugle og egern, og der 
står bænke, så du kan sætte dig ned og tage et hvil efter en travl dag med 



 
 

shopping og seværdigheder. 
 
<BR> De bedste spise- og drikkeoplevelser i København 
 
Hvis du vil prøve en af de lokales yndlingssteder, er den toscanske restaurant 
Circolo et godt sted at starte. Restauranten er kendt som en af de bedste 
italienske restauranter i byen, og hvis du er til fantastisk pasta og vin, finder 
du ikke et bedre sted at tilbringe aftenen. 
 
Frederiksberg har naturligvis også sin egen Michelin-restaurant. Går du en 
tur op ad Vesterbrogade, finder du Formel B. I næsten to årtier har 
restauranten været en af de gastronomiske grundpiller på den danske 
restaurantscene. Mandag til lørdag byder restauranten gæsterne på en 
fantastisk menu med fem eller syv retter. 
 
Hvis du er vinelsker, må du bare besøge Botti på Gl. Kongevej. Den nyåbnede 
vinbar byder på de bedste naturlige vine i byen. Og det bedste af det hele? 
Alle deres vine serveres på glas, så du får den bedste smagsoplevelse. 
 
Hvis du har lyst til en lækker cocktail, må du bare besøge Gensyn. Baren 
ligger lidt afsides på Frederiksberg – det perfekte sted, hvor du også kan 
nyde en velskænket klassisk eller lokalbrygget øl på fad.  
 
 
<MR> Derfor må du bare besøge Frederiksberg 
 
Som du kan se, har Frederiksberg noget for enhver smag. Her er det gode, 
skandinaviske liv samlet på ét sted: Lad dig forkæle af fantastiske kager, 
lokale museer, butikker, cool gader, lækre restauranter og smukke parker. 
Stedet udstråler charme og energi og byder på et kæmpe udvalg af 
seværdigheder, spiseoplevelser og shoppingmuligheder i København. Og det 
bedste af det hele? Alt ligger i gåafstand. Vi glæder os til at se dig. 
 



 
 

De bedste spise- og drikkesteder på Frederiksberg: 
Formel B, Michelin-restaurant 
Vesterbrogade 182 
 
Polly, heldagsrestaurant 
Gl. Kongevej 96 
 
Sokkelund, café og bistro i fransk stil 
Smallegade 36 
 
 
Botti, vinbar og flaskebutik 
Gl. Kongevej 107 
 
Circolo, italiensk restaurant 
Gl. Kongevej 74D 
 
Granola, café 
Værnedamsvej 5 
 
Coffee Collective-risteriet, 
Godthåbsvej 34B 
 
Hart Bageri 
Gl. Kongevej 10 
 
Restaurant Mêlée, fransk bistro 
Martensens Allé 16 
 
HipHop, kaffe 
Frederiksberg Allé 41b 
 
Kunst- og teatersteder på Frederiksberg: 
 
Bakkehuset, historisk museum 
Rahbeks Allé 23 
 
Møstings Hus, museum for moderne kunst  
Andebakkesti 5 
 



 
 

Cisternerne, museum for moderne kunst 
Roskildevej 25A 
 
Aveny-T, teater 
Frederiksberg Allé 102 
 
Betty Nansen, teater 
Frederiksberg Allé 57 
 
De skønneste parker på Frederiksberg: 
 
Frederiksberg Have 
 
Haveselskabets Have 
 
Søndermarken 
 
Sankt Thomas Plads 
 
Landbohøjskolens Have 
 
Her kan du shoppe på Frederiksberg: 
 
Mr. Larkin, dametøj 
Gl. Kongevej 105 
 
Garodkin, herretøj 
Gl. Kongevej 96 
 
Wood Wood Life Store, livsstil  
Værnedamsvej 11 
 
I Blame Lulu, vintage dametøj 
Gl. Kongevej 101 
 
Auren's Deli, delikatesseforretning 
Godthåbsvej 35 
 
Frederiksberg Optik, briller 



 
 

Gl. Kongevej 92 
 
Helges Ost, ost og delikatesser 
Værnedamsvej 9 
 
Kokoon, dametøj 
Gl. Kongevej 86 
 
Trine Tuxen, smykkeforretning 
Gl. Kongevej 82 
 
Oliviers & Co, delikatesseforretning 
Gl. Kongevej 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


