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Bakkehuset på Frederiksberg har fået nyt liv. Guldaldermuseet, 

som i starten af 1800-tallet var ægteparret Kamma og Knud 

Lyne Rahbeks hjem, er de seneste år blevet udvidet med både 

et romantisk haveanlæg, et orangeri med restaurant og en ny- 

indrettet førstesal, der huser alt fra kunstudstillinger til  

decoupageworkshops og litterære langbordsmiddage. Med for- 

andringerne har museet genoplivet stedets ånd og fornyet den 

salonkultur, der opstod i Bakkehusets dagligstue for 200 år siden. 

Dengang summede det af intellektuel debat hos Rahbek-par-

ret, der åbnede deres døre for kulturpersonligheder som Adam  

Oehlenschläger, H.C. Andersen og H.C. Ørsted. Bakkehuset blev 

samlingssted for tidens kreative frisind og voksede sig siden til et 

ikon for dansk guldalder. I dag er det et af de mest velbevarede 

kulturmiljøer fra starten af 1800-tallet. 

I Bakkehuset. Ikon, erindringssted, museum præsenterer  

professor i kulturstudier Anne Scott Sørensen en erindrings- 

historisk undersøgelse af stedets rolle og funktion. Bogen  

skriver Bakkehusets receptionshistorie og ser nærmere på, 

hvordan guldalderens kulturliv bliver levendegjort i dag, hvor 

museer forventes at skabe demokratisk deltagelse og indgå i en 

voksende oplevelsesøkonomi.

Bogen er rigt illustreret med gengivelser af tegninger, malerier 

og kunstgenstande samt fotos fra museets historie. 
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