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Christian d. 4.s mange byggerier. 

 

Christian d. 4 er kendt for sine mange byggerier.  

Han anlagde byer og byggede mange forskellige slags bygninger.  

Nogle byggede han fra grunden, andre overtog han og byggede om.  

Vi skal arbejde med nogle af de bygninger som Christian d. 4 byggede. 

 

 

 

Rundetårn – Tøjhuset – Børsen – Rosenborg slot – Kongens bryghus 

 Trinitatis kirken – Holmens kirke –  Regensen – Nyboder 

Proviantgården – Ulriksholm – Trefoldighedskirken  

 Valdemar slot – Sant Anna Rotunda. 

 

 

 

Vælg en af bygningerne og find oplysninger om bygningen. 

 

Hvornår blev den bygget?  

Hvad blev den brugt til?  

Hvad er den blevet brugt til igennem tiden? 

Hvad bruges den til i dag? 

Find billede af bygningen og print det ud.  

Print din tekst ud. 
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Christian d. 4.s mange byggerier. LÆRERARK 

 

På klassen vælges bygningerne, så der er en bygning pr. gruppe.  

Gruppen sætter ring om den bygning de skal arbejde med.  

 

De bygninger som ikke bliver valgt, kan gives til de grupper, som er først færdige 

med deres bygning. 

 

Gruppen svarer på følgende spørgsmål: 

Hvornår blev den bygget?  

Hvad blev den brugt til?  

Hvad er den blevet brugt til igennem tiden? 

Hvad bruges den til i dag? 

Find billede af bygningen og print det ud.  

Print din tekst ud. 

 

Ophængning: 

Tidslinje 

Elevernes billeder og tekst kan samles til en tidslinje der hænges op på gangen, på 

biblioteket eller et andet område med meget trafik. 

Tidslinjen kan laves med en tøjsnor og klemmer, hvor tekst og billeder hænges op. 

Der laves store årstalsskilte så bygningerne bliver sat ind i tidsperspektiv. 

 

Landkort 

Landkort over printes ud i A3 og hænges op på en stor opslagstavle. Tekst og billeder 

hænges op rundt om landkortet, der sættes snore fra billederne til stedet hvor 

bygningen blev opført. 
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Christian d. 4.s mange byggerier. LÆRERARK 

Bygning Elever i gruppen 

Rundetårn  

Tøjhuset  

Børsen  

Rosenborg  

Kongens bryghus  

Trinitatis kirken  

Holmens kirke  

Regensen  

Nyboder  

Proviantgården  

Ulriksholm  

Trefoldighedskirken  

Valdemar slot  

Sant Anna Rotunda  

 


