Köpenhamn
Få städer är som Köpenhamn förknippad med öl. En kall öl att fukta strupen med i krogvimlet
bland båtar och färgglada husfasader i det gamla Nyhavn. Eller på restaurangtäta Tivoli
medan barnen åker karuseller.
Men Köpenhamn är inte bara öl. Stan har också förnämliga arkitektur gör det sig också bra
till fots. Kungarna Christian IV och Fredrik V är män att tacka för flera av stadens vackra slott
och parker, husfasader och boulevarder. Renässansslottet Rosenborg och den omtyckta
drottningens hem Amalienborg Slot från 1700-talet för att nämna några. I dag har staden
blivit ett centrum för ny design, konstutställningar i världsklass och trendriktigt mode.
Köpenhamn är en blandning av spännande historia och sprakande framtid.
Guide Vagabond

Foto Danska turistbyrån

Snabbfakta Köpenhamn
Antal invånare 1,4 Valuta 1 dansk krona (krone) = cirka 1,25 Landsnummer 45 Religion protestanter
konstitutionell monarki Tidsskillnad ingen Officiellt språk danska
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stan bit för bit

är två
landmärken för besökaren. Tivoli är
en äkta dansk upplevelse och något
av det första att skåda efter avstigning
vid Centralstationen. Mittemot ligger
Radisson SAS Royal Hotel som är
22 våningar högt och sydost om
Tivoli ligger Ny Carlsberg Glyptotek.
Området är en turistmagnet som når
sin kulmen på Rådhuspladsen, som
också är början på shoppinggatan
Strøget. Platsen vid andra änden
av Strøget, Kongens Nytorv, är
vackrare rent arkitektoniskt men
Rådhuspladsen kommer ingen
undan. Många hotell ligger runt
Centralstationen och Rådhuspladsen,
och det är bekväma lägen.
tivoli och rådhuspladsen

har behållit en medeltida
charm och är inte trafikerad som
Londons Oxford Street eller Paris
Champs-Elysées. Längs Strøget finns
souvenirbutiker och varuhus, kaféer
och intressanta tvärgator. En sådan är
Kronprinsensgade, där modebutiker
ligger tätt. Tornet Rundetårn
ligger i området och det gör även
Nansensgade som varit trendig de
senaste åren, här finns ett par bra
restauranger och kaféer, till exempel
originella Bankeråt.
strøget

i holländsk kanalstil har
blivit en institution. Färgglatt
och folkligt ligger Nyhavn vid
Kongens Nytorvs nordöstra hörn.
Förr i tiden var kanalen tillhåll för
prostituerade och deras kunder, i
dag kantas bryggorna av kaféer och
barer. Kanalen grävdes av soldater
1671-73 och gjorde det möjligt för
handelsskepp att nå Kongens Nytorv.
På torget ligger Det Kongelige Teater.
På vintern gör man isbana här, till
stor glädje för alla som tycker om att
åka skridskor.
nyhavn

Färgglatt, folkligt, Nyhavn.

rosenborg, slotsholmen
och christianhavn .

Om både
Rådhuspladsen och Kongens Have är
naturliga utgångspunkter är hjärtat
av Köpenhamn. Det är här stadens
historiska centrum ligger, för det
var här för snart tusen år sedan
som grunden till Köpenhamn lades.
Slotsholmen är en ö, men med minst
nio broar och en smal kanal är det lätt
att glömma. Här ligger Christianborg
Slot och Folketinget, Det Kongelige
Bibliotek och Thorvaldsens Museum.
Christianshavn på andra sidan vattnet
är pittoreskt och nästan alltid lugnt
och stilla. Det stora dragplåstret
här har varit fristaden Christiania,
som inte längre ska få finnas kvar.
Stadsdelen kantas av pastellfärgade
husfasader.
Ovanför Slotsholmen ligger
renässansslottet Rosenborg Slot,
omgärdat av sevärdheter som Statens
Museum For Kunst och Botanisk
Have.
fredriksstaden .

Norr om turistiga
Nyhavn byter arkitekturen dramatiskt
skepnad till något som påminner om
Paris boulevarder. Fredrikstaden är
mycket riktigt Fredrik V verk och
restes på 1700-talet för att skapa
fashionabla residens åt adeln och
de nyrika. Pampiga marmorkyrkan

Fredriksskirke och drottningens hem
Amalienborg Slot slår an rätt ton
för denna stadsdel som fortfarande
tillhör Köpenhamns finaste.
Stadsdelen domineras av bostäder
och ett och annat kontor.
Om du minns vykortbilden av den
lilla sjöjungfrun, Den Lille Havfrue
så är det i Fredriksstaden bortanför
Kastellet du hittar henne (fast hon
är så liten att hon är svår att hitta).
Varför hon blivit en symbol för
Köpenhamn som har otaliga pampiga
monument att välja bland är det
ingen som riktigt förstår.
vesterbro och fredriksberg .

Strunta i Tivoli när du kliver av
Centralstationen och gå istället går åt
andra hållet. Då kommer du till de
här stadsdelarna som är varandras
motpoler. Vesterbro har länge
varit tillhåll för billiga barer och
porrbutiker medan Fredriksberg varit
ett exklusivt bostadsområde. Detta
har förändrats litegrann under de
senaste åren då Vesterbro har städats
upp och huserar trendiga barer och
småbutiker, medan Fredriksberg
fortfarande är stillsamt och ett
populärt val för hotellnätter.
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Københavns Cykler, Reventlowsgade
11 (utanför centralstationen), 100 danska
kr/dag, tel 33-33 86 13.
Danwheel Cykeludlejning,
Colbjørnsensgade 3 (nära
centralstationen), 60 danska kr/dag, tel
33-21 22 27.

Promenera
Att gå går också väldigt bra, då
staden inte är särskilt trafikerad och
dessutom erbjuder många parker. För
längre sträckor finns det både buss
och även tunnelbana.

Taxi
Öresundsbron.

nørrebro .

Gå förbi de tre artificiella
sjöarna, Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø
och Sortedams Sø, som egentligen är
breda kanaler som markerar gränsen
för stadens centrum i norr och väst,
så kommer du till Nørrebro. Precis
som Vesterbro är Nørrebro hippt,
trendigt och inne. Men kvarteren
är inte snobbiga på något vis utan
hemtrevliga och avslappnade.
Nørrebro är kanske överkurs för en
förstagångsbesökare men Assistens
Kirkegård och baren Pussy Galore’s
Flying Circus tillhör Köpenhamns
stadsbild.

ta sig dit

Flyg
Köpenhamns flygplats, Kastrup,
ligger nära centrala Köpenhamn.
Från Kastrup tar du enklast med tåg
in till centralstationen (Københavns
Hovedbanegård). Tåget går var
tjugonde minut och kostar cirka 25
danska kronor.

Tåg
Tåg från Malmö över Öresundsbron
tar cirka 25 minuter och går var
tjugonde minut. Biljetten köper du i
en automat innan påstigning eller på

tåget, där kostar det dock extra.
SJ (för tåg till Malmö), tel 077175 75 75.

Taxiåkande är förhållandevis prisvärt.
Bolagen kör Mercedes och när
lampan lyser grönt är det bara att
vifta till sig bilen. De tar betalkort.
Taxa 4x35, tel 35-35 35 35.
Codan Taxi, tel 70-25 25 25.

Bil
Du kan också ta bilen över bron, eller
lämna den på långtidsparkeringen
bakom Malmös centralstation för 100
danska kronor/dygn.
Malmö Turistbyrå, tel 040-34 12 00.

ta sig runt

Cykel
För att erbjuda så mycket är stadens
yta förhållandevis liten. Den
medvetna Köpenhamnsbon tar sin
gamla cykel vart han eller hon än
ska, oftast blir turen inte längre än
en kvart. Som turist kan du hyra
cykel, priserna varierar och de flesta
uthyrare vill ha en deposition på
mellan 250 och 600 danska kronor.
Under sommarmånaderna (april
till september) kan du låna en cykel
genom att, precis som när du lånar
en kundvagn, stoppa i en dansk
tjugokrona och ta loss en av de 2 500
Bycykler som finns på 125 stationer
runt om i staden. Efter ett par
månader börjar de, som du säkert
redan räknat ut, att försvinna.

sevärdheter

Köpenhamn bjuder på dynamisk
arkitektur, historiska byggnader,
högklassig samtidskonst, vackra
parker, människor av alla de slag
och så är staden verkligen en
designmetropol.

ddc , har
som mål att höja den allmänna
designmedvetenheten och
marknadsföra dansk design och
danska designers. Här visas 1900talets största designer, bland andra
Georg Jensens silverdesign, Arne
Jacobsens funktionella möbler och
Poul Henningsens klassiska lampor.
dansk design center

H C Andersens Boulevard 27, tel 3369 33 69, www.ddc.dk. Öppet mån, tis, tor,
fre 10–17, ons 10-21, lör, sön 11–16. Inträde
40 danska kr.

Bakom
denna gigantiska stål- och glasfasad
som glimmar i svart, med vinklar som
formen av diamant kan du uppleva
kulturella evenemang som anstår
det kongelige bibliotek
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Runt Centralstationen hänger diverse missbrukare och kriminella. Håll i
plånboken och gå inte här ensam om kvällarna. Det gäller även vissa gator i
Vesterbro.
en byggnad med denna fantastiska
arkitektur. Konstutställningar, teater
och musik. Det Kongelige Bibliotek
är såväl ett fungerande museum som
bibliotek.
Nedanför byggnaden kan du sitta på
bryggan och smälta dina intryck med
utsikt mot stadens hamn.
Søren Kierkegaards Plads, tel 33-47 47
47, www.densortediamant.dk. Öppet
mån–lör 10–23. Inträde ca. 30 danska kr.

slottsgården i vilkens mittpunkt
slottets grundare Fredrik V står
ryttarstaty. Det är traditionsenligt
vaktombyte varje dag klockan 12.
Amalienborgs museum finner du
i Christian VIII-palatset. Museet
är egentligen en förlängning av de
kungliga samlingarna på Rosenborg
Slot och du får tillträde till flera rum
som tillhört den kungliga familjen
Glücksborg mellan åren 1863 och 1947.
Tel 33 12-08-08, www.ses.dk. Öppet

är ett fantastiskt
renässansslott uppfört av den mycket
aktive kungen Christian IV i början
av 1600-talet. Från början var det ett
lusthus som med kungens ökande
tycke blev ett slott med en fantastisk
park, kallad Kongens Have – en
av köpenhamnarnas populäraste
träffpunkter när solen skiner.
Idag står 24 av slottets rum öppna
för allmänheten och ger en inblick i
hur renässanskungarna levde. Slottet
döljer också andra skatter, i källaren
bevaras kronjuvelerna, de är inte
många men mycket vackra.
rosenborg slot

dagligen 10–16. Inträde 40 danska kr.

byggdes av
arkitekten Lambert van Haven på
uppdrag av Christian V år 1682.
Stilen är barock. Kyrkspiran i guld
och koppar med en utanpåliggande
spiraltrappa är 90 meter hög och
Christianshavns landmärke.
vor frelsers kirke

Sankt Annægade, tel 32-57 27 98, www.
vorfrelserskirke.dk. Spiran är öppen för
besökare sommartid 11–16.30. Inträde 20
danska kr till spiran.

10–17. Inträde 65 danska kr för vuxna. Alla

Tel 33 39-93-04, www.assistens.dk.
Öppet dagligen. Gratis inträde.

är ett av världens
äldsta zoo. Grundades år 1859. Här
finns apor, elefanter, isbjörnar,
krokodiler och mycket, mycket mer.
zoologiske have

Roskildevej 32, tel 72 20-02-71, www.
zoo.dk. Öppet dagligen 9–22 under
sommaren. Inträde vuxna 100 danska kr,
barn 60 danska kr.

är en liten men väldigt
dekorerad park. Karusellerna håller
kanske inte riktigt samma klass som
på Liseberg och Gröna Lund, men här
finns väldigt mycket spel och mycket
atmosfär. Maten är dyr härinne, ett
tips är att äta hamburgare på någon
av de två hamburgerställena som
ligger på Vesterbrogade.
tivoli

Vesterbrogade 3, tel 33 15-10-01, www.

Øster Voldgade 4A, tel 33-15 32 86,
www.rosenborg-slot.dk. Öppet dagligen

En väldigt
livlig kyrkogård med labyrinter av
grönska och gamla stenar i Nørrebro.
Här ligger kända danskar begravda,
bland andra Søren Kierkegaard. Kolla
in husockupanterna en bit bortanför
kyrkogården på Nørrebrogade i det så
kallade ungdomens hus, äkta dansk
anarki i glada färger. På samma gata
finns stadens bästa falafelställen (i
Nørrebro bor många olika etniska
grupper).

assistens kirkegard.

Fallgrop!

Tivoli för stora och små.

under 18 år går in gratis.

Är Danmarks
kungafamiljs residens sedan år 1794
(om drottning Margrethe är hemma
flaggas det på taket). Amalienborg
är en mycket spännande historisk
byggnad. Det är det finaste exemplet
på rokokoarkitektur i landet,
hela området Fredrikstaden där
Amalienborg ligger har tydliga
franska influenser med sina breda
boulevarder. Slottet består egentligen
av fyra palats vars fasader ser likadana
ut men som är olika invändigt, dessa
palats omgärdar den åttakantiga
amalienborg slot
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tivoli.dk. Öppet sön–tors 11–22, fre–lör
11–23. Inträde vuxna 75 danska kr, barn
mellan 3 och 11 år 35 danska kr.
tycho brahes planetarium .

Rymden är alltid spännande. Här
visas film på en 1 000 kvadratmeter
stor, kupolformad duk och du
känner dig som om du är mitt i Star
Wars. Dansken Tycho Brahe var en
framstående astronom på 1500-talet.
Han trodde bland annat att jorden
var universums mittpunkt.
Gl. Kongevej 10, tel 33 12-12-24, www.
tycho.dk. Öppet mån–fre 9.30–21, lör–sön
10.30–21. Inträde vuxna 25 danska kr, barn
under 13 år 15 danska kr.
Louisiana. Modernt museum alldeles vid havet, på skönt avstånd från stan.

som färdigställdes
1642 var Christian IV:s sista stora
byggprojekt. Det runda tornet
byggdes åt astronomen Tycho
Brahe och skulle fungera som ett
observatorium åt det närliggande
universitetet. Tornet är 34,8 meter
högt och unikt med en spiraltrappa
som vrider sig sju och en halv gång
runt sin egen axel i 209 meter. Väl
uppe är utsikten enastående.
rundetårn

Købmagergade 52A, tel 33-73 03 73,
www.rundetaarn.dk. Öppet mån–lör 10–17,
sön 12–17. Inträde 25 danska kr.

muséer
arken museum for moderne
kunst .

Själva utställningsbyggnaden
är både modern och originell. Den
för tankarna till ett skepp och ligger
nära Køge Bugts breda strand. Precis
som byggnaden är den internationella
konst som visas här inte sällan
kontroversiell.
Skovvej 100, Ishøj, tel 43-54 02 22,
www.arken.dk. Öppet tis, tors–sön 10–17,
ons 10–21. Mån stängt. Gratis inträde.

christianborg slot .

Har
genomgått många faser sedan det var
ett fort 1167, dagens slott liknar mer
ett rådhus med sin fasad av granit och
betong.
Slotsholmen, tel 33 92-64-71, www.
slotte.dk. Dagliga visningar som kostar 35
danska kronor.
Fredrikskirken (Marmorkirken) .

Byggd på 1700-talet som resten av
Fredriksstaden. Kyrkans dom är
inspirerad av Roms St Peter och är 46
meter hög. Från toppen ser man till
Sverige.
Fredriksgade 4, tel 33 15-01-44, www.
marmorkirken.dk. Öppet mån–tors, 10–17,
fre–sön 12–17. Gratis inträde.

statens museum for kunst .

Detta
är Danmarks Nationalgalleri och här
finns en stor samling bildkonst från
antiken, medeltiden och renässansen.
Museets äldsta byggnad är från 1896
och vid denna tid hade man en
förkärlek för att dekorera överdådigt
vilket syns på bland annat fasaden,
framför allt vid entrén. Den senaste
tillbyggnaden av Anna Maria Indrio
från 1998 är modernistisk i glas
och vit sten och kontrasten mellan
den äldre delen och tillbyggnaden

är omtalad. Detta är även barnens
konstmuseum. Varje år anordnas två
olika utställningar med originalkonst
av barn.
Sølvgade 48–50, tel 33-74 84 94, www.
smk.dk. Öppet tis–sön 10–17, ons 10–20.
Gratis inträde till museets samlingar.
Entréavgift till större utställningar.
ny carlsberg glyptotek .

Det
var Carl Jacobsen som grundade
Glyptoteket, och döpte det till
Carlsberg efter sitt bryggeri med
samma namn. I samlingarna kan
du följa skulpturens utveckling i
Egypten från 3000 f.Kr. fram till
romarrikets fall på 500-talet. Den
franska och danska konstsamlingen,
både målningar och skulpturer,
börjar på 1800-talet och sträcker sig
fram till nutid. Väldigt uppskattade
är de målningar av Paul Gauguin
som grundarens son donerade till
Glyptoteket i slutet av 1920-talet.
Dantes Plads 7, tel 33-41 81 41, www.
glyptoteket.dk. Öppet dagligen 10–16.
Inträde 50 danska kr (sön gratis)

Tips!
Staden garanterar åtminstone en konstutställning för varje besökare och
tillfälle. Resan ut till Arken eller för den delen Louisiana är, som man säger,
väl värda mödan.
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lousiana .

Detta populära moderna
konstmuseum ligger i förförande
vackra omgivningar 35 km från
Köpenhamn. Du tar dig hit med bil
längs den vackra kustvägen E47/E55
eller med tåg från centralstationen till
Humlebæk Station, sedan buss, eller
promenera. Den fasta utställningen
fokuserar på modern konst efter år
1945. Dessutom har Louisiana 6–8
separatutställningar per år.

tidigare var ett kungligt slott. Från
istid till vikingar, vidare till runor
och guldåldern, reformation och
renässans. Besökaren kan också ta
del av de egyptiska, grekiska och
romerska avdelningarna.
Ny Vestergade 10, tel 33-13 44 11, www.
natmus.dk. Öppet tis–sön 10–17. Gratis
inträde.

parker

13 Gl. Strandvej, Humlebæk, tel 4919 07 19, fax 49-19 07 91, www.louisiana.dk.
Öppet mån, tis, tors–sön 10–17, ons 10–22.
Inträde vuxna 80 danska kronor. Alla
under 19 år går in gratis.
thorvaldsens museum .

Dansken
Bertel Thorvaldsen skapade 550
skulpturer, reliefer och byster i sin
studio i Rom på 1800-talet. Redan
medan han levde hade han en idé
om att han ville skänka sin konst
till det danska folket och med hjälp
av Kung Kristian VIII öppnades år
1848 Thorvaldsens Museum som den
första museibyggnaden i landet.
Bertel Thorvaldsens Plads 2, tel 3332 15 32, www.thorvaldsensmuseum.dk.
Öppet tis–sön 10–17. Inträde 20 danska kr.
nationalmuseet .

Bjuder på dansk
kultur och historia inhyst i vad som

Klampenborg–danskarnas riviera.

amaliehaven .

För tjugo år sedan
anlades en slottspark mellan slottet
och hamnsidan, Amaliehaven
(have betyder trädgård/park), med
skulpturer, fontäner och grönska.
Skönt att vila fötterna genom att slå
sig ned på en utav bänkarna och njuta
av härligheten.
Man kan tyvärr inte ringa hit för
information, och det finns inte heller
någon hemsida men slottsparken är
öppen dagligen, gratis inträde.
bibliotekshaven .

Kanske
Köpenhamns vackraste lilla
hemlighet, belägen alldeles
runt hörnet av den svarta
biblioteksbyggnaden. Parken är
skapad som en fyrkant med fontän
och fiskdamm, samt en staty av en

leende Søren Kierkegaard.
Rigsdagsgården, tel 33-92 63 00, www.
ses.sk. Öppet mån–lör 06–22. Inträde
gratis.
botanisk have .

I anslutning till
Geologisk Museum ligger denna
botaniska trädgård, ett litet paradis
om det blåser kallt utomhus.
Trädgården skapades redan 1871 och
visar exempel på Danmarks vilda
flora såväl som mer exotiska plantor.
Det finns också ett Botanisk Museum
(endast öppet sommartid).
Gothersgade 128, tel 35-32 22 40, www.
botanic-garden.ku.dk. Öppet alla dagar
8.30–18. Inträde gratis.

stränder & bad
klampenborg .

En bit utanför
Köpenhamn ligger danskarnas egen
Riviera. Klampenborg bjuder både på
strand och tivolit Bakken, som ligger
inbäddat i parken Dyrehavsbakken,
har gratis inträde
Dyrehavevej 62, Klampenborg, tel
Bakken 39-637300 www.bakken.dk.
Öppet dagligen, 12–24 under högsäsong.

rundturer

Paddla kajak längs stadens
kanaler. Ett annorlunda sätt att se
Köpenhamn. Turerna varar mellan 1,5
och 3 timmar.
kajak

Kajak-Ole, avgång från Gammel
Strand, tel 40-50 40 06, www.kajakole.dk.
Pris från 165 danska kr.
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Fallgrop!

äta

Gastronomin pendlar mellan högt
och lågt, nord och syd, fett och smalt,
dyrt och billigt. Ostmackor med
saltgurka och majonnäs slipper du
inte. Falafel som nattmat är bästa
valet. En öl med en Gammeldansk
och cigarr till kan utgöra frukost
klockan åtta på morgonen. Och det
finns flera flotta restauranger av
det franska respektive det italienska
köket, inte mindre än sex av
Köpenhamns restauranger har minst
en stjärna i Michelinguiden.

Billigt (runt 150 danska
kronor)
café wilder .

Typiskt för
stadsdelen Christianshavn, mysigt
och med kvalitet. Det är här gamla
supermodellen Helena Christensen
sägs dyka upp ibland. Det är litet,
sobert och både dryck och mat
smakar gott. Ett utmärkt ställe för lite
eftermiddagshäng. På helgerna är det
fullsatt så kom tidigt.
Wildersgade 56, tel 32-54 71 83, www.
cafewilder.dk. Öppet mån 9–24, tis–ons
9–01, tors–fre 9–02, lör 9.30–02 och
sön 9.30–24.

God mat och en obligatorisk snaps.

Maten inne på Tivoli är mycket dyr. Ät hellre innan du går in och satsa på
en öl inne på området.
sticks’n’sushi .

Ett av Nansensgades
trevliga matställen, och kanske
stadens bästa japan. Du kan välja
mellan att slå dig ner i den stilfulla
restaurangen eller köpa med dig mat.
Nansensgade 47 och 59, tel 33-16 14 07,
www.sushi.dk. Öppet alla dagar 18–21.30.

pintxos .

Spansk restaurang och
tapasbar med inredning som
uppmanar till att vara social. Fyra
stora rum, i ett av dem finns enbart
ett stort bord för ett stort högljutt
sällskap. Inredningen går i vitt och
svart och zebrasoffan är pricken över
i:et. Det finns många olika tapas
och menyn byts ofta vilket ger nya
smaksensationer vid nästa besök.
Nansensgade 63, tel 33-93 58 05. www.
pintxos.aok.dk. Öppet dagligen 17–23.
bankeråt .

Ett fantastiskt fik, på
alla sätt. Uppstoppade rävar, rådjur,
en struts, en isbjörn, en fasan – alla
iklädda olika kostymer (av den lokala
konstnären Filip Jensen) ger en hint
om hur det ser ut inne på Bankeråt.
Här är det skönt att glida in för en sen

frukost eller brunch. Olika alternativ
erbjuds och du kan exempelvis välja
att äta franska, australiensisk, grekisk
eller italiensk frukost, den senare
består av en dubbel espresso med
extra socker. Baren är hög och därför
inbjudande att ta en drink i även
kvällstid.
Ahlefeldtsgade 27–29 (hörnet
Nansensgade), tel 33-93 69 88, www.
bankeraat.dk. Öppet må–fre 9.30–24,
lör–sön 10.30–24.
pussy galore’s flying circus .

Vad är mer klassiskt än att slå sig ner
på uteserveringen och spana på folk
som passerar Sankt Hans Torv medan
man intar en romansallad med
gröna bönor? Rekommenderar även
våfflorna med fikon och limeparfait!
Eller en kyld smoothie som svalkar
om det känns hett.
Sankt Hans Torv 30, tel 35-24 53 00,
www.pussy-galore.dk. Öppet mån–fre
09–02 och lör–sön 09–02.
huset med det grønne træ .

Genuin lunchrestaurang som ofta
är fullbokad. Du får huka dig för att
komma in genom den lilla dörren.
Rödvitrutiga dukar och träpaneler,
maten är typisk dansk och vällagad.
Gammeltorv 20, tel 33-12 87 86, www.
husetmeddetgroennetrae.dk. Öppet
mån–fre 11.30–15.30.

Mellan (150–300 danska
kronor)
spiseloppen .

Ett udda ställe. Det ska
direkt sägas att om du störs av doften
av maruijana ska du inte välja att äta
här. Matsalen är stor med levande
ljus, publiken konstnärlig och maten
är influerad av all världens kök. Detta
är en upplevelse utöver det vanliga
och maten är väldigt god.
Loppenhusen, 2:a våningen,
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Bådmansstræde 42, tel 32-57 95 58, www.

barer & pubar

spiseloppen.dk. Öppet tis–sön 17–22.30.

vincafeen bibendum .

Nansensgade
blir med åren mer och mer populärt,
håll tummarna för att gatan inte
mister sin charm under denna
process. Gamla stolar och gott vin
dominierar Bibendum som öppnade
år 2001. Det är franskt vin man
specialiserat sig på, men man satsar
på att utöka med sortiment från hela
världen. En äkta vinbar helt enkelt.

café sommersko .

Detta är ett
anrikt kafé mitt i city. De knallröda
skinnsofforna leder tanken till en
amerikansk diner och det är trevligt
att ta en fika här. Våfflor med sirap
och fruktsallad rekommenderas livligt.
Kronprinsensgade 6, tel 33 14 -81-89,
www.sommersko.dk. Öppet mån–ons
08–24, tors 08–01, fre 08–04, lör 09–04
och sön 10–24.

Nansensgade 45, tel 33-33 07 74 (ingen

Precis som i Lady
& Lufsen, när de äter frikadeller hos
restaurangägaren Tony. La Bella
Notte ligger i en liten gränd där de
till och med hängt upp klädstreck
med kläder mellan husen för att få
den rätta känslan. Borden har rutiga
dukar och maten som serveras är
klassiskt italiensk.

hemsida). Öppet mån–fre 10–24, lör 11–24,

la bella notte .

Magstræde 12–14 www.spisehuset.
aok.dk, det går inte att boka därför finns
inget telefonnummer. Öppet dagligen
17.30–24.00, 1 maj–31 augusti.

sön 11–22.
bodega .
Café Europas uteservering.

Kapelvej 1, tel 35-39 07 07, www.

öppna rena ytor. Maten är superb
och lunchen kostar cirka 110 danska
kronor, dagens fisk är ett gott val. En
trerättersmiddag får du för närmare
femhundringen och här är det foie gras,
ostron och crème brûlée som gäller.
Søren Kirekagaards Plads, tel 3347 49 49, www.soerenk.dk. Öppet mån–lör

zeleste .

En underbar restaurang
när du önskar dinera med klass
utan att hamna på ett snobbigt ställe
eller spendera alla dina sparpengar.
Byggnaden för tankarna till ett
kloster med sina invändigt vitmålade
murväggar. Bakgården är underbar
med sina lampor och den tända
brasan. Menyn består oftast av fyra
alternativ per förrätt, huvudrätt och
dessert. Hummer serveras alltid när
det finns fin hummer. Tallrikarna är
varma och champagnen väl kyld.
Store Strandstræde 6, tel 33-16 06 06,
www.zeleste.dk. Öppet varje dag
10–01.

12–24.

bodega.dk. Öppet tis 10–24, ons–tors
10–02, fre–lör 10–04 och sön 10–23. Mån
stängt.
ølbaren .

Ett ställe för ölnörden
säger ägaren. Här smakar du öl från
när och fjärran i en enkel barmiljö
bestående av bord och stolar i mörkt
trä.
Elmegade 2, (inget telefonnummer)

formel b .

Utomhuslounge och
funky (deras ordval) kök. Vesterbro
med huvudgatan Istedgade har
varit centrum för Köpenhamns
sexmarknad, och fortfarande finns
det en-trappa-ner-shops men det
har också under de senaste fem åren
öppnats många väldigt trendiga barer
och restauranger. Formel B är hippt
och dyrt, men också en fantastisk
materfarenhet. Stjärnkocken Singh
Gill skapar uppenbarelser i en
sexrättersmeny för närmare en tusing.
Boka bord.
Vesterbrogade 182, tel 33-25 10 66,

Dyrt (över 300 danska

Hipp bar med kök,
dj-weekends och lagom dyra drinkar.

www.formel-b.dk. Öppet mån–lör 18–01.

kronor)
søren k . Restaurangen är snygg med

www.oelbaren.dk. Öppet mån 21–01, tis–
tors 16–01, fre 15–01, lör 16–01.
café oscar .

Ett av Fredrikssatdens
få kaféer. Här serveras varma och
kalla drycker, smörgåsar och crêpes.
Oscar ligger nära Amalienborg och
Kastellet.
Bredgade 58, tel 33-12 50 10 (ingen
hemsida). Öppet mån–ons samt sön 10–
23, fre–lör 10–24.
hotel d’angleterres bar .

Hotellbarernas hotellbar. Hotel
d’Angleterre i byggnaden från 1700talet är ett femstjärnigt hotell av den
gamla sorten. Beställ din favoritdrink,
luta dig tillbaka och se livet från den
ljusa sidan.
Kongens Nytorv 34, tel 33-37 06 64,

Tips!
Strosa i Köpenhamn. Ta det lugnt och njut av skönhet och roligheter.

www.remmen.dk. Öppet dagligen 11.30–
01.
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shopping

Shopping i Köpenhamn domineras av
inredning och designprylar, både nytt
och gammalt – second hand-kulturen är
stor här och antikvitetsaffärerna många.
Som modestad har Köpenhamn växt till
sig och det finns både kända och okända
klädskapare representerade.

Varuhus
magasin du nord .

Ett varuhus i
sex våningar, kanske Skandinaviens
största. Kläder, smink, skor, väskor,
leksaker, böcker, mat… Det går lätt
att spendera timmar här.
Kongens Nytorv 13, tel 33 11-44-33,
Snygga vaser.

En
klassiker i två våningar, livejazz och
befriat från jazzsnobbar.
Niels Hemmingsens Gade 10,

Konsertdagar öppet 18–05.
café europa .

Efter en dag av
shopping är Café Europa eller Café
Norden (stadens största café med 350
platser en solig dag) mittemot bra
stopp för en drink. Om sommaren är
serveringen ute på torget öppen.
Amagertorv 1, tel 33-14 28 29 (ingen
hemsida). Öppet mån–tors 9–24, fre–lör
9–01 och sön 10–24.
den gule hus .

Ett av Vesterbros och
Istedgades nyare ställen. Ett bra ställe
för att sitta och spana på folk.
Istedgade 48, tel 33-25 90 71. Öppet
mån–tors 10–24, fre–lör 10–02 och sön

www.casagroup.com. Öppet mån–tors
11–17.30, fre 10–18, lör 10–15, stängt
söndagar.

Antikviteter
antikhallen .

På Ravensborggade
hittar du inte mindre än ett trettiotal
antikvitetsaffärer så här finns det
möjligheter till fynd. I butiken
Antikhallen hittar du både antika och
second-hand möbler.
Ravensborggade 12, 35 35-04-20.
Öppet mån–fre 16–18, lör 11–14.

Kläder

fre 10–20, lör 10–17.

bruuns bazaar .

det ny illum .

Lite mer exklusivt
än Magasin du Nord. Här finns till
exempel Dolce&Gabbanas senaste
linnen för 3 000 danska kronor
styck. Tyvärr är avdelningen för
designerkläder för kvinnor en
besvikelse, Männens avdelning är
däremot bra.
Østergade 52, tel 33-14 40 02, www.
illum.dk. Öppet mån–tors 10–19, fre 10–20,
lör 10–17.

Inredning
illums bolighus .

Det kända
varuhusets specialiserade
inredningsbutik med porslin,
bestick, sänglinne, möbler med
mera. Träffsäkert och med prislappar
därefter.
Amagertorv 10, tel 33 14-19-41, www.
royalshopping.com. Öppet mån–tors
10–19, fre 10–20, lör 10–17.

10–23.

Store Regnegade 1–3, tel 33-32 70 41,

www.magasin.dk. Öppet mån–tors 10–19,

copenhagen jazzhouse .

tel 33- 15 26 00, www.jazzhouse.dk.

som kan göra hela rummet, eller
lägenheten för den delen.

Klädmärket
Bruuns Bazaar är vacker dansk
design. Kläder som håller ett årtionde,
mycket linne och andra fina tyger
i enkel design. Butiken säljer också
Gucci och Ann Demeulemeester.
Kronprinsensgade 8, tel 33-32 19 99,
www.bruunsbazaar.com. Öppet mån–tors
10–18, fre 10–19, lör 10–16.
munthe plus simonsen .

Här säljer
Munthe plus Simonsen sin design
med samma namn. Två danska
designers som gjort storslam, deras
pärlprydda och broderade kläder får
många hjärtan att klappa.
Kronprinsensgade 11, tel 33-32 03 12,
www.muntheplussimonsen.dk. Öppet
mån–tors 10–18, fre 10–19, lör 10–16.
flying a .

En grym modebutik för
unga tjejer.
Kronprinsensgade 5, tel 33-33 90 63,
www.flyinga.net. Öppet mån–ons 10–18,
tors–fre 10–19, lör 10–17.

casa shop .

Trendig inredning.
Här har du möjlighet att hitta den
där mattan, eller det där lilla bordet

Tips!
Köpenhamn har placerat sig på modeshoppingens karta – passa på att
åtminstone bläddra igenom butikernas klädstänger.

stig p .

Butikskonceptet hos Stig
P är härligt. Det säljs väldigt dyra
D&G och Cacharel-plagg, vintage
från bland andra See by Chloé,
”vanligare” kläder från till exempel
Dico, Ganni och DKNY men också
verkligt speciella från Venera Arapa
från Paris.
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Kronprinsensgade 14, tel 33-14 42 16.
Öppet mån–tors 10–18, fre 10–19, lör
10–16. Även butik på Ravensborggade 18
i Nørrebro.
paristexas .

Här hänger Luella
(supercoola Londontjejen Luella
Bartleys märke), italienska Costume
National, Stella McCartneys sexiga
skapelser, svenska J Lindeberg och
hysteriska BuddhistPunk. Få märken,
men valda med ett mycket skarpt öga.
Gillar du dessa märken mår du bra
inne på ParisTexas.
Pilestræde 35. Öppet mån–tors 10–18,
fre 10–19, lör 10–16.
sneaky fox .

Har ett stort rum med
högt i tak och böljande tygdraperier
som provrum. Plocka på dig New
York-baserade Betsy Johnsons
”hotta” klänningar, BuddhistPunks
kläder med påskrivna budskap,
Designers Remix Collections snygga
byxor och kjolar – och släpp loss
framför spegeln.

Tivoli. Skojigt året runt.

Öppet mån–tors 11–18, fre 11–19, lör 11–15.

loppen .

Ost
czar .

Dansk ost faller många i
smaken, och här är sortimentet som
får näsborrar att fladdra.
Købmagergade 32, tel 33 12-94-03.
Öppet mån–tors 10–18, fre 10–19, lör 10–15.

Larsbjørnsstræde 15, tel 33-91 25 20,

Klubb

fre 10–19, lör 10–17.

Ett äkta disko. Man har hållit
en Studio 54-kväll, och det är bara ett
exempel på vad som kan hända på
Vega, denna enorma klubb. Här hålls
även konserter med internationellt
kända artister, det finns en större
och en mindre konsertscen utöver
nattklubben.

kbh k .

vega.dk. Öppet fre–lör 23–05, andra

Amagertorv 13, tel 33-32 01 28, www.
madsnorgaard.dk. Öppet mån–tors 10–18,

vega .

Enghavevej 40, tel 33 25-70-11, www.

Det är lätt att tappa hakan
vid sitt första besök. I välsorterade
rader hänger kläder från 50-, 60- och
70-talen. Längs väggarna står skor
och handväskor, hattar och bälten.
Personalen är trevlig och här hålls
inga överpriser. Ägarinnan berättar
att hon köper från stora marknader i
Paris och Berlin, och att allt är tvättat
och rent.
Studiestræde 32B och
Tegelgårdsstraede 6, tel 33-33 03 60.

Bådmansstræde 43, tel 32-57 84 22,

21, biljetterna kostar från 40 danska

nöjen

fre 11–19, lör 11–16.

Mads
Nørgaards kläder summerar Indiska,
Vero Moda, Mango, Zara, H&M –
egentligen alla kedjor som också finns
representerade på Strøget. Bekvämt
eller bara tråkigt bestämmer du.

Ligger i Christiania och är
ett klassiskt musikställe från 70-talet.
Här har Dee Dee Ramone, Beck och
Cardigans spelat. Här är det slitet och
rätt sunkigt men samtidigt väldigt
charmigt.
www.loppen.dk. Konserterna börjar oftast

www.sneakyfox.dk. Öppet mån–tors 11–18,

nørgaard paa strøget .

Rock & pop

tider för konserter (biljetterna köps via
hemsidan).

kronor.
forum .

Både konserthall och
utställningslokal där både Bob Dylan
och Kylie Minogue spelat.
Julius Thomsens Plads, tel 32-47 20 00,
www.forumcopenhagen.dk. Olika tider för
varje konsert.
tivoli plænen .

Tivoli är mer än
karuseller, på Tivolis scen spelar
diverse artister varje säsong. Sting och
Eric Clapton håller publikrekorden på
runt 60–70 000 åskådare.
Vesterbrogade 3, tel 33 15-10-01, www.
tivoli.dk. Det är uppträdanden från 22

rust .

är mindre än Vega, men har
ändå tre våningar med olika stil.
Publiken är lite mer avslappnad än
den på Vega och musikstilen blandad.
Cocktailbaren, Living Room är en
modern lounge.
Guldbergsgade 8, tel 35-24 52 00,
www.rust.dk. Öppet ons–lör 21–05.

varje fredag på sommaren.

Opera & klassiskt
det kongelige teater .

I januari
2005, öppnades portarna till
Köpenhamns nya operahus. Teater,
ballett, konserter och opera spelas
dels på den gamla scenen på Kongens
10
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Nytorv, dels på den nya operan på
Holmen. 2008 beräknas även en
tredje ny scen vara invigd.
Kongens Nytorv, tel 33-69 69 69, www.
kgl-teater.dk. Olika tider för varje konsert.

sport

Golf.
Första golfbanan i Skandinavien sägs
vara Københavns Golf Klub norr om
staden som öppnade 1898. För den
som blir sugen på att gå en runda
finns det ett inomhuscenter i staden.
Copenhagen Indoor Golf Center,
Refshalevej 177B, tel 32-66 11 00, www.

Nyhavn by night.

cigc.dk. Öppet mån–tors 11–22, fre 11–21,
lör–sön 09–19.

bra att veta

Genvägar
Onsdag är dagen då mycket i
Köpenhamn har gratis inträde.
Exempelvis; Statens Museum For
Kunst, Throvaldsens Museum och
Nationalmuseet. Alltid gratis är det
på Assistens Kirkegård och Botanisk
Have.

Säkerhet
Staden är en av Europas mest
säkra, men ficktjuvar finns även
i Köpenhamn. Det är många,
bland annat svenskar som åker till
Köpenhamn och festar. De flesta
hamnar runt Strøget, vilket innebär
att det inte är ovaligt med diverse
fylleslagsmål däromkring. Droger
florerar runt Centralstationen, och

vissa gator i Vesterbro bör inte
besökas på egen hand nattetid.

I nödfall
ambulans och brandkår
Tel 112.

svenska konsulatet/ambassad
Sankt Annæ Plads 15 A, tel 3336 03 70, e-post ambassaden.kopenhamn
@foreign.ministry.se.

Länkar
www.where2go.dk - aktuell med
fokus på design, mode och arkitektur,
finns också som papperstidning.
www.visitcopenhagen.dk - danska
turistbyråns hemsida, med i stort sett
allt du behöver veta.
www.aok.dk – allt om Köpenhamn,
faktiskt.
Guiden är senast uppdaterad i november
2006.
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