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KØBENHAVN OG SJÆLLAND I BØRNEHØJDE 

 

Hvad skal vi lave i påsken? Og i sommerferien? Og på søndag?  

Fjerde udgave af den populære guidebog Børnenes København gør det til en 

leg at finde de mest børnevenlige steder i Københavns og det øvrige Sjælland. 

 

En nylig spørgeundersøgelse blandt 800 skolebørn* viste, at for langt over 

halvdelen var det højeste ønske, at deres forældre lagde mobiltelefon og 

computer lidt til side og ofrede mere tid på deres børn. 

Børnenes København løser ikke problemet, men den giver masser af 

inspiration til sjove og underholdende aktiviteter, der kan bringe familien 

sammen udenfor hjemmets fire vægge. Og mange af dem kan man gå til uden en 

krone på lommen. 

Hvad med en ekspedition til Rådhushaven, Glyptotekshaven eller andre af 

de grønne pletter i København, som der med garanti ikke er mange, der kender? 

Verdenskongressen for julemænd er et oplagt udflugtsmål på en steghed juli-

dag, og hvis familien er på udgik efter en anderledes heldagstur, er der masser af 

bondegårde, der slår stalddørene op for børnefamilier, der er friske på at samle 

æg og muge ud. 

Redaktionen har også udvalgt Københavns mest børne- og ammevenlige 

caféer og en lang række børnetøjsbutikker, som kan stave til kvalitet og god 

betjening. Økologiske supermarkeder, BR-frie legetøjsbutikker og byens bedste 

loppemarkeder er andre af bogens i alt 284 forskellige forslag. 

 

Børnenes København er inddelt i overskuelige kapitler og afsnit, og de enkelte 

tekster er forsynet med korthenvisning og en vejledende aldersguide. Ingen af de 

omtalte virksomheder og institutioner har bidraget økonomisk til udgivelsen. 

Indholdet er udarbejdet af holdet bag www.bornibyen.dk – en webside, der 

byder på endnu flere inspirerende forslag til steder og aktiviteter i og omkring 

København. 
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* Filminstruktørerne Louise Detlefsen og Anja Kvistgaard Marott under research til en kommende dokumentarserie. 


