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I de første årtier af 1800-tallet tog mange af guldalderens berømtheder 
som Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen og H.C. Ørsted turen ud til 
Bakkehuset på Frederiksberg. De kom for at besøge ægteparret Kamma 
og Knud Lyne Rahbek og nyde godt af et miljø med åndeligt frisind og 
samtaler om kunst og  videnskab. Med til oplevelsen hørte også gåture i 
 Kammas romantiske have med blomsteranlæg og udsigt over markerne. 
Dengang bød Bakkehuset sig til som kulturpersonlighedernes fristed fra 
det trange byliv bag voldene i København, mens den gule tolængede 
bygning for enden af Rahbeks Allé i dag er et  velbesøgt museum, hvor 
gæsterne kan opleve de stuer, der var med til at skabe en national guld-
alderkultur.

I Bakkehuset. Ikon, erindringssted og museum undersøger professor i kul-
turstudier Anne Scott Sørensen, hvordan  Bakkehuset er  blevet en del af 
den kulturelle erindring om dansk guldalder. Bogen følger Bakkehusets 
receptionshistorie fra de tidligste  mindeskrifter til Rahbek-parret i 1830 
til den seneste istand sættelse i 2020, som har gjort det muligt for museet 
igen at  invitere kunstnere og kulturpersonligheder indenfor til oplæs-
ninger, koncerter og workshops. Dermed videreføres Bakkehusets 200 
år gamle traditioner for kulturoplevelser og demokratisk deltagelse.
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