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De wereld houdt niet op met draaien. Een wereldreiziger is de eerste om dat te
beamen. Hoewel men geen inspanningen gespaard heeft om al de gegevens in
deze gids uitgebreid te testen en te actualiseren, is het niet uitgesloten dat je ter
plaatse vaststelt dat bepaalde gegevens in deze gids toch al opnieuw gewijzigd
zijn. We zouden het daarom bijzonder op prijs stellen als je ons op de hoogte
brengt van eventuele wijzigingen, zodat we de eerstvolgende herdruk op een
correcte manier kunnen aanpassen.
Dank bij voorbaat. Ons adres:
trotter
Uitgeverij Lannoo 		
Kasteelstraat 97		
B-8700 Tielt 			
e-mail: trotter@lannoo.be
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Uitzicht over de oude stad

Praktische info
AANKOMST EN VERTREK

Met de auto
Reisroute
Voor het uitstippelen van een
reisroute naar Kopenhagen of
een andere bestemming in
Denemarken, kun je gebruik
maken van volgende routeplanners:
-- ANWB: anwb.nl
-- Michelin: viamichelin.com
-- Touring: touring.be
-- VAB: vab.be

Andere interessante
websites
-- Verkeersinformatie:
vejdirektoratet.dk en
trafikken.dk.
-- Grote Beltbrug:
storebaelt.dk.
-- Øresundbrug:
oresundsbron.dk.
Autopechservice in België
en Nederland
-- KACB Koninklijke Auto
mobielclub van België:

Aarlenstraat 53, 1040
Brussel T (02) 287 09 11.
Fax: (02) 230 75 84
o racb.be.
-- Touring: Wetstraat 44, 1040
Brussel T (02) 233 22 02
o touring.be.
-- VAB: Pastoor Coplaan 100,
2070 Zwijndrecht
T (03) 253 61 30 o vab.be.
-- ANWB Contact Center:
Wassenaarseweg 220,
2596 EC Den Haag
T (088) 269 22 22.
o anwb.nl.
Kostendelend reizen
- Taxistop/Eurostop:
taxistop.be.
- Europese Liftcentrale:
hitchhikers.org.
Rijbewijs
Een Belgisch of Nederlands
rijbewijs volstaat.
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13

In Kødbyens Fiskebar ligt de
klemtoon op vis en zeevruchten.

Dag. geopend 12.00-23.00 u
(zo. 17.00 u), bar tot 2.00 u.
Lunchgerecht 70-100 DKK;
diner 170-240 DKK. Zin in een
typisch Deense keuken? Oh
jawel, dat is ook mogelijk!
Gezellige houten inrichting,
met geruite tafellakens en leuke
groene lampenkapjes net boven
de tafel. Dit huis biedt ‘een
keuken zoals grootmoeder die
bereidde en aquavit zoals grootvader die dronk’! De vrij copieuze dagschotel kun je aflezen van
het bord. Mooi aanbod haringgerechten. Lekkere kalfslever
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Eten

met zoete ui, spek en champignons, om je vingers bij af te
likken. Mjammie! Aangename
ontvangst met een glimlach.

RD KØDBYENS FISKEBAR
(plattegrond B4, 116)
Flæsketorvet 100
T 32 15 56 56
Geopend di.-za. 18.00-24.00 u,
vr.-za. tot 2.00 u. Gerecht 200250 DKK. Ondergebracht in de
oude vleesmarkt, te midden
van de opslagplaatsen. Deze
trendy plek zoekt haar heil bij
verse producten – die uit de

zee met name. Een grote,
rechthoekige toonbank
omgeeft net zoals de lijst van
een schilderij de kok die in het
zicht van alle gasten met zijn
oestermes jongleert. Tafeltjes
aan één kant en een terras
waar je bij wijze van hapje
schaal- en schelpdieren
snoept. Een lekker flesje wijn
erbij, wat wil je nog meer …

(voor maximaal dertig personen)
en geniet van de moderne Deense keuken op basis van verse
plaatselijke producten. Niks uitzonderlijks, maar gewoon lekker.
Wel vrij veel rumoer.

R SORTE HEST

(plattegrond E3, 83)
Wildersgade 56; op de hoek
van Sankt Anægade
T 32 54 71 83
Geopend ma. 9.00-24.00 u,
di.-wo. 9.00-1.00 u, do.-vr. 9.002.00 u, za. 9.30-2.00 u, zo.
9.30-24.00 u. Za.-zo. brunch
(10.00-15.00 u) 125 DKK; gerecht
90-150 DKK. Erg lekkere en
goedkope koude gerechten
(met een tot vier ingrediënten
die je vrij kunt combineren) op
basis van groenten en noedels.
Werkelijk supergrote porties.
Dit café is misschien niet moeders mooiste, maar dat wordt
ruimschoots goedgemaakt door
de vriendelijke en ontspannen
ontvangst. Veel stamgasten.

(buiten plattegrond via A4,
117), Vesterbrogade 135
T 33 25 22 23
Geopend wo.-vr. 17.30-24.00 u
(keuken sluit om 22.00 u). Hapjes 90-180 DKK; gastronomisch
menu 400 DKK. Het ‘Zwarte
Paard’ heeft zo z’n eigen troeven. Kok René Warn heeft zijn
aanhangers in Kopenhagen.
Zijn restaurant is nog maar
drie dagen per week open …
Tja, de man wil ook graag zijn
kinderen zien opgroeien! Maar
sinds hij wat meer tijd voor zijn
gezin heeft, is ook zijn werk
erop vooruitgegaan. Zoek een
plekje dicht bij de open keuken
of achteraan in de kleine zaal

In de wijken
Christianshavn
en Christiania
RN CAFÉ WILDER

Eten
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De belangrijkste
bezienswaardigheden

Muzikanten op het plein Amagertorv

Het centrum
(plattegrond B-C-D2-3-4)
Het kloppende hart van de stad, als het ware de ruggengraat
van Kopenhagen. Hier vind je historische gebouwen, dure boetieks, kledingwinkels, cafés met terras en vooral een grote
massa mensen. In de zomer vreselijk toeristisch.

Il passeggio op z’n Deens
Strøget is de promenade bij uitstek. Sterker nog, het is een
instelling in dit land waar de voetgangersstraat werd geboren. In elke stad is de Strøget de belangrijkste straat, waar
men wandelt en een drankje neemt. Lang hoef je er niet
naar te zoeken, ga gewoon met de stroom van mensen
mee.

X

RÅDHUS

(stadhuis, plattegrond C3)
	aan de Rådhuspladsen, je kunt er onmogelijk naast
kijken, T 33 66 33 66, o kk.dk
Geopend ma.-vr. 8.00-17.00 u. De grote hal is gratis toegankelijk.
Engelstalige rondleiding ma.-vr. 15.00 u, za. 10.00 u: 30 DKK.
Toren ma.-vr. 11.00 en 14.00 u, za. 12.00 u: 20 DKK. Uurwerk ma.vr. 10.00-16.00 u, za. 10.00-13.00 u: 10 DKK. Aan het eind van de
19de eeuw gebouwd in een combinatie van middeleeuwse Scandinavische stijl en Lombardische renaissancestijl. Je kunt gratis
een bezoek brengen aan de reusachtige ontvangstzaal in neorenaissancestijl die een atrium vormt en er een blik werpen op de
Het centrum
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talrijke details van het beeldhouwwerk. Let ook op de balustrade
van de achterste trap, bewaakt door een trotse vergulde griffioen.
De rondleiding langs de vergaderzalen is niet bepaald opwindend. Dan kun je beter betalen voor een bezoek aan het opmerkelijke astronomische uurwerk, dat tussen 1943 en 1955 door een
slotenmaker werd ontworpen. Het is uitgerust met twaalf wijzerplaten en het vermeldt de plaatselijke tijd, de zonnetijd, het uur
van zonsopgang en het uur van zonsondergang, de juliaanse en
de gregoriaanse kalender, de beweging van de planeten.
De toren is 105 m hoog. Uiteraard heb je er een fantastisch uitzicht op de stad. Opgelet evenwel, je moet driehonderd treden
omhoog!
-- Rondom de Rådhuspladsen zijn nog enkele bezienswaardigheden, onder meer het hotel Palace in een mooie neorenaissancestijl, met zijn twee beelden van Vikingen die op een lure spelen, en de fontein met draken.
-- Vertrek van de Rådhuspladsen en loop met de Strøget mee
langs Gammeltorv en Nytorv (plattegrond C3), twee mooie
pleinen met heel wat barokke en renaissancistische huizen.
Neem ook een kijkje in de charmante Jorcks Passage, ter hoogte
van Vimmelskaftet 42-44. Iets verder ligt de Helligåndskir
ken (Heilige Geest-kerk, plattegrond C2) van 1672. Ernaast
een bakstenen gotisch bouwwerk met puntgevel en kantelen.
Het is een voormalig klooster, een van de twee gotische gebouwen die de stad rijk is. Mooie tuin met tafeltjes in de openlucht.
-- Nog verder, aan Amagertorv 6, staat een van de oudste herenhuizen van de stad. Sinds de 17de eeuw is de Royal Copenhagen
(koninklijke porseleinfabrieken, plattegrond C2, 100) er
ondergebracht. Mooie trapgevel. Op de Højbroplads (plattegrond C-D3) ontdek je de mooie ‘Ooievaarsfontein’. Aan het eind
van hun studie komen jonge vroedvrouwen hier dansen omdat volgens de legende baby’s door ooievaars uit Egypte meegebracht
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Het stadhuis is met zijn 105,6 meter een
van de hoogste gebouwen van de stad.

worden. Aan hetzelfde plein leuke cafés met terrasjes vanwaar je
het ballet van boulevardiers en straatartiesten kunt gadeslaan.
Østergade (plattegrond D2) is het laatste stuk van de route, met
herinneringen aan de intellectuelen die er hebben gewoond:
Andersen, Kierkegaard, Drachmann en de Zweed Strindberg.

XX

KONGENS NYTORV

(plattegrond D2)
Het aristocratische hart van Kopenhagen. In de winter is er een
ijsbaan. Je vindt er beroemde cafés, warenhuizen, het Hotel
d’Angleterre, het koninklijk theater en de Kunsthal Charlot
tenborg, een van de belangrijkste barokmonumenten van Denemarken. Het werd gebouwd aan het einde van de 17de eeuw.
Het centrum
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Later werd het de zetel van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten. Nu en dan hebben er tijdelijke tentoonstellingen met
moderne kunst plaats T 33 36 90 50 o kunsthalcharlottenborg.dk. Dag. geopend 11.00-17.00 u (wo. 20.00 u). Toegangsprijs: 60 DKK, gratis met de CPH Card, voor jongeren tot 16 jaar
en wo. avond.

XX

SLOTSHOLMEN

(het Kasteeleilandje, plattegrond D3)
Kasteel en ruïnes dag. (okt.-april di.-zo.) 10.00-17.00 u; stallen
dag. (okt.-april di.-zo.) 13.30-16.00 u (beperkte openingstijden
voor het schoonmaken van de koninklijke tuigen). Combiticket
met het kasteel, de ruïnes en de stallen: 110 DKK; kortingen
mogelijk, gratis met de CPH Card. Los kaartje: kasteel 80 DKK,
ruïnes 40 DKK, stallen 40 DKK.
Een groep gebouwen die het historische hart van de stad vormen
en door kanalen omringd zijn. Werp zeker een blik op de onderwaterbeelden onder de brug van Højbro, iets naar het noordwesten. Toen de stad gesticht werd door Absalon werd hier het eer-

Het Deense parlement huist in Christiansborg Slot.
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ste paleis gebouwd, in 1167. Je komt via het Frederiksholm Kanal
terecht op een groot plein. In het midden staat een ruiterstandbeeld van Christiaan IX, de eerste koning van de dynastie van
Glücksburg. Hij wordt ook wel ‘de schoonvader van Europa’
genoemd omdat de meesten van zijn zonen en dochters koning of
koningin werden in een of ander Europees land. Rondom het
grote plein bevinden zich stallen en maneges. Het hele complex
vertoont een zekere architecturale kilte.

XX

CHRISTIANSBORG SLOT

(plattegrond C-D3)
Vanaf Børsgade neem je het straatje achter het ruiterstandbeeld.
De ingang ligt iets verderop rechts (bij een binnenhof) T 33 92
64 92 o christiansborgslot.dk. Gratis. Engelstalige rondleiding 15.00 u. Duur: 50 min. Opgelet, fotograferen verboden en
het dragen van plastic hoesjes over schoenen verplicht! Het
bezoek aan de staatsiesalons wordt overgeslagen als er officiële
gasten zijn. Het kasteel uit 1745 brandde herhaalde malen af.
Alleen de twee barokke vleugels van de rijschool zijn bewaard
gebleven. Het huidige gebouw dateert uit het begin van de
20ste eeuw en is opgetrokken in een vrij fantasieloze, neobarokke
stijl. Hier werden de Deense vorsten vroeger gekroond (sinds de
instelling van de grondwet in de 19de eeuw hebben de vorsten
daar afstand van gedaan). Voortaan herbergt het de woonplaats
van de minister-president, het Deense Parlement, het opperste
gerechtshof en een aantal grote appartementen voor de koninklijke familie (Kongelige Repræsentationslokaler). De ontvangst
ruimten zijn open voor bezoekers: prachtige kristallen kroon
luchters van Murano-glas, plafonds met stucwerk, verguldsel …
In de troonzaal herinneren alleen doeken aan de grote historische
gebeurtenissen in het koninkrijk. Wat betreft de Deense monarchen, er zijn twee voornamen die je moet onthouden: Christiaan
Het centrum
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Vanaf de Marmeren kerk heb je een
prachtig uitzicht op Amalienborg.

De wijk
Amalienborg
(plattegrond C-D-E1-2)

XX

AMALIENBORG PLADS

(Amalienborg-plein, plattegrond E2)
Mooi en heel klassiek architecturaal geheel. Het bestaat uit vier
identieke paleizen uit de 18de eeuw, met in het midden een ruiterstandbeeld van Frederik V. Hij wilde in 1748 vieren dat de
dynastie van Oldenburg driehonderd jaar op de Deense troon zat.
Daarom schonk hij vier percelen grond aan vier aristocratische
families om er vier paleizen op te bouwen, op voorwaarde dat ze
identiek waren. En aldus geschiedde. Alle paleizen zijn op palen
gebouwd, ongelofelijk toch. Het beeld werd ontworpen door de
Fransman Sally en er wordt beweerd dat het viermaal zo veel
kostte als de bouw van de vier paleizen! Toen in 1794 Christiansborg Slot afbrandde, trok de koninklijke familie hier in. En sindsdien zijn ze hier blijven wonen. Een gedeelte is als museum ingericht.
De wisseling van de wacht gebeurt elke dag om 12.00 u, behalve
als iemand van de koninklijke familie aanwezig is. Als de koningin present is, gebeurt alles in grote stijl: parade vanaf de koninklijke kazerne om 11.27 u stipt. Die dag spreekt men van de koninklijke wacht. Verblijven de kinderen, haar zus of haar echtgenoot
in functie van regent hier tijdens haar afwezigheid (in die hiërarchische orde) dan rukt er een beperkte wacht uit, die 3 min later
vertrekt. Is er niemand in het kasteel, dan heeft een gewone sergeant de touwtjes in handen. De wacht vertrekt dan pas om
12.00 u … Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare KoninklijDe wijk A
 malienborg
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Koninklijke wacht op
het Amalienborg Plads

ke Hoogheid trekt iedereen een prachtig rood uniform aan, dat
bijna identiek is aan dat van de wacht van de Engelse koningin,
en is er muzikale begeleiding. Happy Birthday, Mrs Queen …

XX

AMALIENBORGMUSEET

(Amalienborg-museum, plattegrond E2)
	in het paleis van Christiaan VIII (aan de voorkant
links als je naar ruiterstandbeeld kijkt)
T 33 12 21 86, o dkks.dk
Geopend jan.-april di.-zo. 10.00-16.00 u; mei en sept.-okt. 10.0016.00 u; juni-aug. 10.00-17.00 u; nov.-dec. di.-zo. 11.00-14.00 u.
Toegangsprijs: 80 DKK; kortingen mogelijk; gratis voor jongeren
tot 18 jaar en met de CPH Card. Het museum herbergt de koninklijke collectie van de dynastie van Glücksburg die van 1863 tot
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1947 aan de macht was. Een tiental vertrekken en salons werden
met het originele meubilair ingericht. In logische volgorde: het
kantoor van Frederik IX (mooie pijpencollectie), dat van Christiaan IX in neorococo-victoriaanse stijl en versierd met talrijke
familiefoto’s, de salon van koningin Louise (heel weelderig en
met talloze snuisterijen), de eetkamer van Christiaan X met een
zilveren tafel (allegorie van Neptunus). Verder is ook nog het
bureau van Christiaan X interessant, met zijn mooie verzameling
wapens die zijn voorliefde voor militaire zaken tonen. Het verhaal
wil dat zijn paard steeds vertrekklaar stond onder het venster, in
afwachting van zijn dagelijkse wandeling. De zaal van Frederik VIII in neorenaissancistische stijl herbergt een verzameling
kostuums en persoonlijke voorwerpen. Rococo-kitsch zoveel je
wilt. Ze getuigen niet allemaal van goede smaak (en dat is een
understatement!).

Hoe groot bent u?
Denemarken heeft zijn eigen koninklijke wacht, stijf en onverstoorbaar op post voor het Amalienborg, het Kastellet en het
Rosenborg. Ze zien er een beetje vreemd, met hun ultramarijn
uniform en hun zwarte berenmuts die herinneringen oproept
aan de tinnen soldaatjes … Sinds 1999 hebben ook vrouwen
toegang tot het korps. Dat betekent echter niet dat de selectie minder streng is geworden: soldaten van de wacht moeten minstens 1,75 m groot zijn. Wie geselecteerd wordt, wordt
vervolgens naar lengte ingedeeld: de grootsten gaan naar het
1ste bataljon, die van gemiddelde lengte naar het 2de bataljon, de kleinsten naar het 3de … Je kunt ze onderscheiden aan
de kleur van de pompon aan hun sabel: rood, wit of blauw.
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X

PALEIS VAN CHRISTIAAN VII

Engelstalige rondleiding, juli-sept. za.-zo. 13.00 en 14.30 u. Prijs:
75 DKK, kaartjes worden verkocht bij de ingang van het Amalien
borg-museum.
Hier ontvangt de koningin haar buitenlandse gasten. In de zomer
kun je er tijdens het weekend een kijkje nemen, tenminste als er
geen officiële gasten zijn.

X

MARMORKIRKEN

(Marmeren kerk, plattegrond D2)
Frederiksgade 4
Geopend ma.-di., do. en za. 10.00-17.00 u, wo. 10.00-18.30 u, vr. en
zo. 13.00-15.00 u. Naar de top van de koepel: 25 DKK, kortingen
mogelijk. De bouwtijd brak alle Deense records: van 1749 tot 1894.
De kerk met een 46 m hoge koepel herbergt een stenen kring van
beroemde personages. Voor de rest is er weinig te zien. Of toch
wel! Vanaf de koepel heb je een prachtig uitzicht op Amalienborg.
In de zomer kun je naar boven, dagelijks om 13.00 en 15.00 u stipt.
Ernaast, in de Bredgade, staat de kleine Russische Alexander-Nevsky-kerk met drie vergulde koepels.

X

In het verlengde van Amalienborg Plads, maar dan aan de
andere kant van de rivier, zie je de KONGELIGE OPERÆN
(Koninklijke Opera, plattegrond E2). In 2000 besloot Mærsk
Mølle, kapitein van de zeevaartindustrie, Kopenhagen een
opera te schenken. Die was er namelijk niet. De grote middelen
werden ingezet. Fondsen (drie miljard kronen!), een architect –
H. Larsen die heel trendy was op dat moment – en een ideale
ligging aan de haven. Maar al snel botsten de eisen van de
magnaat (ik betaal, dus ik beslis) met de politieke en artistieke
wereld en met de Denen zelf. Uiteindelijk kreeg hij het zelfs aan
de stok met zijn vriend de architect. De ‘toaster’, zoals het
120
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