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 Christian den 4. var konge.  Han var konge af Danmark i 60 år, fra 1588 til 1648.  Han rejste 

meget i sit liv og han brugte alle landets penge til byggerier og krige.  Og til sine mange koner og 

elskerinder. 

 Christian den 4. byggede Rundetårn i 1642.  Rundetårn er bygget sammen med Trinitatis kirke, 

men det er ikke noget kirketårn.  Fra tårnet kan man kigge på stjerner.  Astronomen Ole Rømer brugte 

tårnet til observatorium. * 

 Rundetårn er 36 meter højt.  Men der er ingen trappe eller elevator.  Der er en bred, snoet gang 

uden trin.  Den går rundt og rundt.  Fra toppen kan man se ud over hele København og helt til Sverige. 

 På toppen af tårnet bor der en familie i en mærkelig lejlighed.  Lejligheden er helt rund, og der 

er en meget smuk udsigt ud over byens tage og tårne.  Men der er langt ned til supermarkedet. 

 Engang kom den russiske zar, Peter den Store, på besøg med sin kone.  Peter den Store var en 

stor og flot mand.  Meget klog, men også meget vild.  Han holdt altid fest og drak alle under bordet. 

 Han var vild med at rejse og vild med at ride og sejle, og selvfølgelig kunne han ikke gå op i 

Rundetårn.  Nej, han red på sin hest hele vejen op ad den snoede gang, og bag ham sad hans tykke kone 

i en vogn.  Der bar 6 heste der trak vognen. 

 Rundetårn har åbent hver dag.  Og to aftener om ugen kan man i klart vejr kigge på stjerner. 

 

 

 

 

*Den verdensberømte danske astronom Ole Rømer havde observatorium i 

Rundetårn.  Det var Ole Rømer, der i slutningen af 1600-tallet beregnede lysets 

hastighed.  Det astronomiske observatorium blev ødelagt ved Københavns brand i 1728. 


