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Se & gJøre
nyskapende arkitektur. en kulinarisk revolusjon. 
og et par nedslitte bydeler som plutselig ble  
forvandlet til to av nord-europas kreative hot-
spots. all ære til smørrebrød, tivoli og det danske 
gemyttet – i tillegg har københavn i løpet av få år 
blitt en trendmetropol av rang.

om the New Danish Wave. 
Den som kommer til byen 
og fortest mulig vil oppleve 
det heteste København har 
å by på, setter kursen mot 
Nørrebro, med sin interes-
sante blanding av etniske 
grupper og unge, hippe  
innbyggere. Her finnes ikke 
bare de mest trendy kafe-
ene, klubbene, restauran-
tene og barene, men også 
Københavns kanskje beste 
utvalg av designklær, ekso-
tisk mat, bric-a-brac og anti-
kviteter. På Assistens kirke-
gård, der blant andre forfatte-
ren H.C. Andersen og filoso-

eller senere havner, Strøget. 
Den går mellom Kongens 
Nytorv, byens gamle sen-
trum, og Rådhusplassen, 
byens nåværende sen-
trum. Mellom disse to tor-
gene ligger det opprinnelige 
København med butikker, 
restauranter og et intensivt 
gateliv.

Østerbro er den borger-
lige bydelen, mens Christi-
anshavn rommer hippiefri-
staden Christiania. Langs 
kanalen i Nyhavn ligger 
restaurantene og utekafe-
ene tett.

 trenDintereS-
Serte JournaliSter 
SloSS oM plaSSen  
i køBenhavnS SMale 
og kronglete city-
gater og rappor-
terte hJeM oM 
StorSlagne Bygg-
verk, nySkapenDe 
filM, SMakfullt  
innreDeDe Barer  
og SpennenDe 
Motekvartaler. 

fen Søren Kierkegaard ligger 
begravd, kan man slappe litt 
av fra gatelivet.

En spasertur sør for  
Nørrebro ligger Vesterbro, 
Københavns andre hotspot. 
Den gamle arbeiderbydelen 
– tidligere kjent for sexhandel 
og for å ha flere slaktere per 
kvadratkilometer enn noe 
annet sted i Europa – har 
reist seg fra asken. Turisten 
som gjerne vil sjekke Skan-
dinavias siste trender, kan 
for eksempel begynne her. 

Lengre øst ligger city, 
bykjernen, med nærhet til 
Tivoli og gaten der alle før 

Det er ikke lenge siden en 
rusletur gjennom Køben-
havn kjentes så utrolig … 
80-talls. Men så, for noen 
år siden, fikk omverdenen 
øynene opp for de gjen-
nomgripende forandrin-
gene som skjedde i den 
danske hovedstaden. 

Trendinteresserte jour-
nalister sloss om plassen 
i Københavns smale og 
kronglete citygater og  
rapporterte hjem om stor-
slagne byggverk, nyska-
pende film, smakfullt innre-
dede barer og spennende 
motekvartaler. Man snakket 
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kanaltur
Å rusle planløst i de smale 
smugene i indre by er 
koselig, men å reise med 
båt langs de gamle kana-
lene er nesten enda bedre.

De organiserte båtturene 
går gjennom gammelbyen 
og passerer mange av de 
viktigste severdighetene. 
De fleste kanalturene tar 
50–60 minutter. 
www.canaltours.com
www.netto-baadene.dk

tivoli
Tør du prøve Demonen? 
Københavns garantert vil-
leste opplevelse med utsikt 
over byens tak (hvis du tør 

som sitter på en stein ved 
Langeline. Hvorfor skulle 
hun ellers være verdens 
mest fotograferte statue? 
H.C. Andersen skrev  
eventyret som senere  
ble Disney-film. 
Adresse: Langeline

StatenS MuSeuM 
for kunSt
Dette er et av Københavns 
beste museer. Det byr på 
700 år med vesterlandsk 
kunst og kulturhistorie.  
Den nylig avsluttede reno-
veringen har skapt en 
effektfull blanding av den 
gammeldagse museums-
bygningen og det nye  
tilbygget i stål- og glass.
Pris: 80 DK for voksne,  
60 DK for ungdom under 
25 og pensjonister.  
Gratis for barn under 18 år.
Adresse: Sølvgade 48–50
Tlf.: +45 3374 8494
www.smk.dk
 
chriStiania
En av Københavns største  
turistattraksjoner ble 
skapt på et forlatt militært 

område, i kjølvannet av 
boligmangel og anarki.  
I dag er Christianshavns 
mest beryktede område 
etablert hippieromantikk. 
Mange forstår overhodet 
ikke hva som er sjarme-
rende med alle de merke-
lige og spesielle husene 
langs vollgravene, men er 
du av dem som gjerne vil 
se fristaden Christiania,  
bør du passe på nå – snart 
er den kanskje ikke annet 
enn et minne. 
www.christiania.org

louiSiana MuSeuM 
for MoDerne 
kunSt
Dette er et av verdens beste 
museer og Danmarks  
mest besøkte. Det ligger 
naturskjønt til i Humle-
bæk ved Øresunds kyst, 
30 minutter med tog fra 
København. 
Pris: 80 DK for voksne og 
gratis for barn under 18 år
Adresse: Gl. Strandvej 13, 
Humlebæk
Tlf.: +45 4919 0719
www.louisiana.dk 

 å ruSle planløSt i De SMale SMugene 
i inDre By er koSelig, Men å reiSe MeD Båt 
langS De gaMle kanalene er neSten enDa 
BeDre.

åpne øynene). Byens klas-
siske fornøyelsespark har 
ligget på samme sted siden 
1843 og er en utsøkt blan-
ding av barnslig fartsglede 
og rolige oaser. 
Pris: Voksne 75 DK,  
barn (3–11 år) 40 DK. 
Adresse: Vesterbrogade 3
Tlf.: Billettsenter  
+45 3315 1012
www.tivoli.dk

Den lille havfruen
Akkurat som med Mona-
Lisa er det vanskelig å 
sette fingeren på hva det 
er som er så fascinerende. 
Men fascinerer gjør hun, 
den uanselige, lille havfruen 
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cuStoM houSe
Den som vil ha eksem-
pler på både Københavns 
imponerende arkitektur og 
byens spennende inter-
nasjonale kjøkken, begir 
seg til bygningen som ble 
åpnet i november 2006. 

Den gamle båtterminalen 
fra 1937 er forvandlet til et 
gastronomisk livsstiltempel  
med tre restauranter, to 
barer, en delikatessebutikk 
og et bakeri. Her finnes det 
dessuten en japansk grill- 
og sushibar, en fin italiener 

og en europeisk bar & grill 
med dansk/skandinavisk 
inspirert meny. 
Adresse: Havnegade 44
Tlf.: Ulike numre til de for-
skjellige restaurantene, se 
hjemmesiden.
www.customhouse.dk

iDa DaviDSen
Det mest danske man  
kan spise, er smørrebrød. 
Og de inntas med fordel 
på den tradisjonsrike lunsj-
restauranten Ida David-
sen, som byr på 250 (!) 
kombinasjoner – derfor er 
menyen to meter lang. 
Adresse: St. Kongensgade 
70
Tlf.: +45 3391 3655
www.idadavidsen.dk

noMa
René Redzepi har jobbet 
i noen av verdens mest 
fornemme kjøkken, som 
eksempelvis French Laun-
dry i California og eksperi-
mentelle El Bulli i Spania. 
Nå bruker han alle sine 
erfaringer i det nyåpnede 
Noma, et nordisk gourmet- 
kjøkken i et ombygd 1800- 
talls varehus i Christians-
havn. Her brukes ingredi-
enser og serveres retter 

Mat & Drikke
reStauranter
i de siste ti årene har det foregått en kulinarisk 
revolusjon i Danmark – og det er københavn 
som har tatt ledelsen. Mange av byens stjerne-
kokker er utdannet på de beste restaurantene 
rundt om i verden. Det var imidlertid ikke før 
man sluttet å smugkikke på det som foregikk 
utenfor landets grenser at det virkelig løsnet.  
i dag består de største smakssensasjonene av 
grønnsaker, fisk og vilt fra nærområdene. Men 
den som vil oppleve et tradisjonelt og unikt 
dansk lunsjmåltid, bestiller selvsagt klassikeren 
smørrebrød.  

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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hva sier man om en herlig 
skalldyrrett for 75 danske 
kroner?
Adresse: Flæsketorvet 100
Tlf: +45 32 15 56 56
www.fiskebaren.dk

café a’porta
På midten av 1990-tallet, 
da Københavns restau-
rantscene gjennomgikk 
sin store forvandling, var 
det ett navn som lyste 
sterkere enn alle andre – 
Torben Olsen. Tre av hans 
ansatte – kalt ”the Olsen 

Gang” – gikk sin egen vei 
og skapte flere av byens 
beste spisesteder. Deres 
siste nyervervelse er Café 
A’Porta, en av Københavns 
eldste kafeer, hvorfra H.C. 
Andersen ofte bestilte take-
away (han bodde i etasjen 
over). Parallelt med eier-
skiftet i 2006 fikk restauran-
ten et skikkelig ansiktsløft. 
Her brukes det beste av 
danske råvarer. 
Adresse: Kongens Nytorv 
17
Tlf.: +45 3311 0500
www.cafeaporta.dk

kafeer
københavn er i dag et paradis for kaféelskere  
– fremfor alt kaffeelskere. i 2006 ble byen verdens-
mester i kaffekunst for fjerde gang da klaus  
thomsen vant World Barista championship.

eState coffee 
Stikk innom denne lille 
eksklusive kaffebaren og 
gratuler den nyblivne ver-
densmesteren. Med Klaus 
Thomsen bak disken har 
du en perfekt kaffestund 
foran deg. 

Test for eksempel  
”The Little Espressionist”, 
en iskald espresso med 
jasmin og lønnesirup.
Adresse: Gl. Kongevej 1
www.estatecoffee.dk

som får tennene til å løpe i 
vann – fra så vel Færøyene 
som Grønland, Island og 
Danmark.
Adresse: Strandgate 93
Tlf.: (+45) 3296 3297
www.noma.dk
 
SlotSkælDeren 
hoS gitte kik 
Et annet bra sted for smør-
rebrød er denne restauran-
ten som ligger rett overfor 
den danske parlaments-
bygningen, hvilket gjør at 
den ofte frekventeres av 
danske politikere. 

Adresse: Fortunstræde 4
Tlf.: +45 3311 1537

fiSkeBaren
Ligger i Københavns 
”Meatpacking District”, 
men som navnet tilsier så 
er det ikke kjøtt som ser-
veras, men  dansk sjømat 
på sitt beste. Fiskebaren 
er blitt hyllet av matpubli-
kum og er en av byens hot-
teste restauranter for tiden. 
Og det er ikke dyrt – eller 
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 tetrenDen 
BloMStrer ogSå 
i køBenhavn. på 
Sing tehuS kan 
Du lære Deg alt 
oM te av virkelige 
ekSperter.

Sing tehuS
Tetrenden blomstrer også i 
København. På Sing Tehus 
kan du lære deg alt om te 
av virkelige eksperter. I et 
hjørne av rommet vises en 
japansk teseremoni. 
Adresse: Skindergade 25

café europa
En av kaffetrendens pion-
erer holder til midt på 
Strøget, i et kvartal med 
mange kafeer. Café Europa 
har servert kaffe i tyve år 
og har vunnet tre World 
Barista Championships. 
Kuriositet: En bit av Berlin-
muren er stilt ut i lokalet. 
Adresse: Amagertorv 1

københavns natteliv begynner sent. på fre-
dager og lørdager rekker klokken å passere 
midnatt før varmen stiger. Mange av de beste 
stedene er å finne i indre by (city), men også 
i de delene av brokvartalene som ligger nær-
mest sentrum. 

Her spilles indierock, hip-
hop og danske band på vei 
opp. Ungt publikum som 
elsker å feste og danse,  
tre etasjer og cocktailbar.
Adresse: Guldbergsgade 8

 
puMpehuSet
Nordens beste rocke- 
artister spiller på denne 
klassiske rockescenen. 
Internasjonale rockemusi-
kere som Robbie Williams 
og Cowboy Junkies var her 
før de ble så populære at 
Pumpehuset, med plass til 
600 gjester, ble for lite. 
Adresse: Studiestræde 52
www.pumpehuset.dk

liBrary Bar
Ekte bar i engelsk stil der 
man synker ned i myke 
lenestoler av lær og nyter 
sin drink, sin øl eller sin vin. 
Adresse: Hotel Plaza, 
Bernstorffsgade 4

ligger i Vesterbro, er delt 
opp i fire, med livescener, 
klubber og lounger. 
Adresse: Enghavevej 40
www.vega.dk 

ruSt
Siden stedet åpnet i 1989 
har dette vært en ledende 
scene, spesielt for dem 
som ønsker å unngå det 
verste mainstreamsporet.  

vega
Vegakomplekset er alle-
rede blitt et av Køben-
havns heteste utesteder. 
Innvielsen av den nye, 
super-coole loungen ser 
ut til å øke populariteten. 
Hit kommer de store artis-
tene (Kylie Minouge, Bjørk, 
Prince, David Bowie) og 
verdens beste DJ-s (som 
Fatboy Slim). Vega, som 
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Shopping
Den mest berømte shoppinggaten heter selv-
sagt Strøget. Denne kilometerlange gågaten  
kan man rekke over på noen minutter, men 
mange har behov for å bruke flere dager, blant 
gatemusikanter og gateteatre, små spesialbutikker 
og store, luksuriøse shoppingsentre. 

klassiske Danske merker 
har lenge hatt sine butikker 
på og omkring Strøget. Her 
ligger også byens to store 
varehus: eksklusive Illum 
og noe billigere Magasin  
du Nord.

Den som rusler på Strøget  
og tar korte avstikkere inn 
i tverrgatene, finner det 
meste, men for antikviteter 
av klasse må man gå forbi 
Kongens Nytorv og begi 
seg inn i Frederiksstaden.

Adresse: Jarmers Plads 3, 
Indre By. 
Tlf.: +45 3395 7755. 
Dobbeltrom: cirka 1 500 DK 
www.hotelfox.dk/

hotel avenue
Etter mange år med dårlig 
drift åpnet det nye Hotel 
Avenue i 2005. Det er nå et 
coolt og trendy trestjerners 
sted. Med ny ledelse, nye 
møbler, ny lounge og ny 
kreativitet drives hotellet, 
som har 68 rom, med den 
ambisjon å være som et lite 
familiehotell. 
Adresse: Åboulevard 29
Tlf.: +45 3537 3111
Dobbeltrom: fra 1125
www.avenuehotel.dk

hotel 
D´angleterre
Hotel D´Angleterre hadde 
et godt år i 2006. Først fikk 
man – som eneste danske 
hotell – fem stjerner i den 
prestisjefylte Michelin-
guiden. Deretter vant man, 
for tredje gang, den inter-
nasjonale turistindustriens 
mest prestisjefylte konkur-
ranse – the World Travel 
Awards. Luksus av beste 
slag og nært til det meste. 
Dobbeltrom: fra 2340 DK
Adresse: Kongens  
Nytorv 34
Tlf. +45 3312 0095
www.dangleterre.dk

hotel fox 
En av Europas mest spen-
nende hotellsatsinger og 
en del av Volkswagens 
kunst- og eventprosjekt ved 
lanseringen av bilmodel-
len Fox. De 61 rommene er 
innredet og dekorert  
av 21 ulike kunstnere fra 
hele verden. 

 Den SoM 
ruSler på 
Strøget og 
tar korte 
avStikkere inn 
i tverrgatene, 
finner Det 
MeSte, Men  
for antikvite-
ter av klaSSe 
Må Man gå 
forBi kongenS 
nytorv og Begi 
Seg inn i freDe-
rikSStaDen. 

Like nordøst for Strøget 
ligger flere av Københavns 
beste shoppingområder:  
I Ny Østergade, Grøngade, 
Gammel mønt, Kronprin-
sensgade og Silkegade 
vrimler det av små koselige 
mote- og designbutikker. 

I Strædet, sør for Strøget, 
finnes det et spennende 
strøk med mer spesielle 
butikker, og i nord ligger 
den snorrette Nansengade,  
i ferd med å etablere seg 
som Københavns nye 
motegate. 
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flyplaSSen
Copenhagen Airport – 
Kastrup – ligger på øya 
Amager, tolv kilometer sør 
for København. Det går 
tog direkte fra flyplassen. 
Reisetiden til København 
er cirka 15 minutter og til 
Sverige cirka 20 minutter. 
www.cph.dk

lokaltrafikk
Til byene omkring Køben-
havn reiser man med 
regionaltog. Den mest 
trafikkerte linjen går til 
Helsingør og kalles Kyst-
banen. Den tar man til 
blant annet Klampenborg 
(Dyrehaven, cirka 34–40 
DK) og til Humlebæk (Loui-
siana, cirka 60 DK). S-tog 
kalles toget til stedene i 
de mindre kommunene 
som ligger i et belte rundt 

København. Den nye 
metroen er et førerløst tog 
som går til steder som er 
dårlig dekket av det gamle 
s-tognettet. Bussene er 
effektive og bra (og har 
samme prissystem som 
s-toget). 

taxi
Telefon: 3535 3535. Fra 
flyplassen til Københavns 
sentrum koster det cirka 
180–200 DK. 

poSt
Posten på Hovedbane-
gården (sentralstasjonen) 
har åpent mandag–fredag 
8–21, lørdag 9–16, søndag 
10–16.

apotek
Steno apotek på Vester-
brogade 6 C er åpent 
døgnet rundt. 
Tlf. 3314 8266
www.stenoapotek.dk

tannhelSe
City Tandlægerne
Kultorvet 14.
Tlf. 3313 7565
www.citytand.dk

telefon
Landsnummeret til Dan-
mark er +45

elektriSitet
220V, 50Hz

turiStByrå
WONDERFUL COPENHAGEN
Gammel Kongevej 1
1610 København V
Tlf. 45 3325 7400

fakta

innByggertall
1,7 millioner  
(Stor-København)

valuta 
DK (danske kroner),  
1 DK = 100 øre

åpningStiDer 
10–17.30, lørdager: 
10–13, søndager: 
stengt. En del butik-
ker har åpent til 15 på 
lørdager og mange har 
åpent til 19 på hverd-
ager.

internett
www.visitcopenhagen.dk
www.aok.dk

aviSer
Politiken
Berlingske Tidende

nøDnuMMer
112
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