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högtidliga vakter. Vid festliga 
tillfällen har livgardet röda jackor och 
full orkester under vaktparaden. Den  
15 oktober kan du se dem just så efter-
som det är prins Christians födelsedag.

Det svenska och dans-
ka hovet har länge 
stått varandra nära 
– och nu flätas nästa 

generation samman sedan dans-
ka kronprinsessan Mary stått 
fadder till lilla Estelle vid dopet 
i våras. Så varför inte låta  Mary 
och det danska kungahuset bli 
ledmotivet för en härligt flärdfull 
höstweekend i Köpenhamn?

Man behöver bara höja blick-
en för att känna att man är i 
”Dronningens by”. Kungakronor 
pryder kyrktornen, lyktstolpar 
och grindar. Gatunamnen med 
kunglig anspelning är många och 
överallt vajar den danska flag-
gan. Vid lunchtid kan man träf-
fa på vaktparaden med björn-

skinnsmössor och full musikkår i 
folkvimlet. Det är lite som att be-
finna sig i en H.C. Andersen-saga 
– fast på riktigt.

I Danmark är kronprinssessan 
 Mary omåttligt populär. Hon är 
särskild skyddspatron för danskt 
mode och design – och ses  ofta 
shoppa ute på stan, både i enk-
lare affärskedjor och i mera ex-
klusiva modehus. De mest hän-
givna följer henne på särskilda 
modebloggar. 

Den danska kungafamil-
jen  lever märkvärdigt nära van-
ligt folk. Amalienborg, vinterre-
sidens för både Dronning Mar-
grethe och kronprinsparet, lig-
ger  insprängt bland butiker och 
 caféer strax norr om Kongens 
Nytorv. Passa på att titta in i nå-
gon av antikaffärerna eller konst-
gallerierna längs Bredgatan, som 
leder dit. Väl framme traskar man 
obehindrat rakt över den kung-
liga borggården, som även trafi-
keras av varubilar och flakcyklar. 

Och mitt i det hela  lever de kung-
liga vardagsliv. Det är alltså hit 
man ska bege sig om man vill få 
en glimt av dem. 

En svensk turist fångade nyli-
gen kronprinsessan Mary med 
mobilkameran när hon kom cyk-
lande över stenläggningen med 
barnen. Kronprins Fredrik lär ha 
en av sina joggingrundor längs 
vattnet bakom Amalienborg – 
och ibland syns kronprinspa-
ret på någon restaurang i de om-

Text och foto: Lisa Ising

Kunglig glans  i Köpenhamn
Köpenhamn är som gjord för lång-weekend: nära till allt, gott om 
shopping och massor av mysiga restauranger att upptäcka. Och 
extra guldkant får dagarna med kunglig glans.
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SMile! Glada turister försöker, utan framgång, locka fram ett le-
ende hos en av vakterna ute på borggården på Köpenhamns slott.  

gott oM platS. På Amalien-
borg bor danska kungafamiljen.

Snabb-
kollen!

Tåg: Malmö–Kph 
t/r vuxen 200 kr, 
Göteborg–Kph 
t/r vuxen ca 

800 kr, billigare 
med Jojo-kort.

Bil: Broavgift t/r 750 kr, 
med bropass ca halva priset.
Flyg: Är du ute i god tid kan 
man hitta helgbiljetter från 
Göteborg för cirka tusenlap-
pen/pers eller från Stock-
holm för drygt 1 500 kr/pers.
Tidsskillnad: Ingen. 
Valuta: Danska kronor 
(DKK) = 1,20 SEK.
Svisitcopenhagen.se
Sdanish-royal-fashion.tumblr.com
Smadhattery.royalroundup.
com/category/denmark/
crown-princess-mary
Skongehuset.dk 
Shoflev.dk
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Guide till guldkornen

Kunglig glans  i Köpenhamn
kringliggande små-
gatorna. 

Den finaste vyn 
över Amalien-
borg har man 
från  vattnet. Ut-
flyktsbåtar  avgår 
bland  annat 
från  Holmens 
bro eller från 
kajkanten bak-
om slottet. Från 
vattensidan 
syns Marmor-
kyrkans magi-
fika 1700-tals-
kupol och 
Amalie haven 
med spring-
vatten, form-

klippta lindar och ide-
granshäckar.

För den som 
vill  njuta kung-
ligt av det me-
ra  officiella sla-
get är det vakt-
avlösningen 

som  gäller. 
Det kungli-
ga livgardet 
avgår från 

sina kvar-
ter vid Rosen-

borg slott 11.31 (!) 
och  passerar Køb-

magergade, Øster-
gade, Kongens Ny-
torv,  Bredgade, S:t 
 Annæ Plads och 

 Amaliegade för att komma fram 
till Amalienborg klockan 12. Ju 
fler i den kungliga familjen som 
är hemma, desto tjusigare vakt-
parad – och vid riktigt festliga 
tillfällen har livgardet röda jack-
or och full orkester. Ett sådant 
tillfälle infaller den 15 oktober 
när prins Christian fyller sju. 

För arkitekturintresserade 
finns många vackra byggnader 
av kungligt snitt. En ovanligt fli-
tig byggherre var kung  Christian 
den IV (1577–1648). Han har läm-
nat efter sig flera renässanspär-
lor: Börshuset med ett torn av 
tvinnade draksvansar, sagoslottet 
Rosenborg och Holmens kyrka, 
kunglig dop- och bröllopskyrka. 

Missa inte heller hans Rundetårn 
som är en fin utkikspunkt.  Tornet 
saknar trappor för att kungen 
skulle rida upp på sin häst.

Det är lätt att ta del av den kung-
liga flärden – om så bara för en 
helg. Shoppa som en drottning 
och må som en prins! På danska 
hovets hemsida finns hela listan 
över hovleverantörer av möbler, 
choklad och god mat – de flesta 
väl värda ett besök. 

Ta in på hotell, vandra i slotts-
parker, njut av en kväll på kung-
liga operan eller teatern – eller 
varför  inte bara en riktigt kall 
öl?  Båda de stora danska bryg-
gerierna är kungliga hovleve-
rantörer.  

Kronprinsessan Mary 
och kronprins Fredrik.

till havS.  Med båt får du den 
bästa utsikten över staden.
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Shopping3x  

”Köp av kungliga hovleverantörer”
A.C. Perch’s Thehandel
Klassisk tehandel som ägts av 
samma familj sedan starten på 
1830-talet. Kunglig hovleveran-
tör med Rolls Royce-utbud av 
teer från hela världen. Missa inte 
deras Tea Room där du serveras 
te ur silverkanna. 
Adress: Kronprinsensgade 5.  
S perchs.dk

Royal Copenhagen 
Flagship Store 
Butik i flera våningar med muse-
um, display, eget kafé och fin gård. 
Shoppa loss bland flera kungliga 
danska klassiker. Räkna med 
300 DKK för en assiett. Billigare 
fabriksförsäljning finns i Fredriks-
berg på Søndre Fasanvej 9. 
Adress: Amagertorv 6, vilket 

 ligger mitt på Ströget.  
S royalcopenhagen.com

Marlene Birger
Flott boutique strax innanför 
Ströget. En av den mode-
intresserade kronprinsessan 
Marys favoritdesigners. 
Adress: Antonigade 10. 
 S bymalenebirger.com

Henning är 
innehavare av 
A.C. Perch’s 
Thehandel.

Klassisk engelsk 
te-stund får du  
i Tea Room.

Ät som en kung! På Royal Copen-
hagen Flagship Store finns porslin 
efter kungliga danska klassiker.
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Se och uppleva

Radisson Blu Royal Hotel
Arne Jacobsen-ritad skrapa från 1960. 
Rum 606 är enda kvarvarande i original-
skick. Lobby med designklassiker som 
Svanen och Ägget. Restaurang överst 
med fin utsikt.
Prisuppgift: Dubbelrum från 1 595 
DKK/natt, nära halva priset vid bokning 
minst 21 dgr i förväg. 
Adress: Hammerichsgade 1.
Sradissonblu.se

Hotel Kong Arthur
4-stjärnigt hotell vid Sjöarna, med fina 
promenadstråk, småbutiker och kaféer. 
Tre egna restauranger med olika kök.  
Prisuppgift: Dubbelrum från 2 228 
DKK/natt. 
Adress: Nörre Sögade 11.
Skongarthur.dk

Kong Frederik  
Anrikt hotell alldeles vid Rådhus-
pladsen. Nyrenoverat. 
Prisuppgift: Dubbelrum från 1 460 
DKK/natt.
Adress: Vester Voldgade 25.  
Sfirsthotels.com/Our-hotels/Hotels-in-
Denmark/Copenhagen/First-Hotel-Kong-
Frederik

  Du hittar dem på: aftonbladet.se/resguider 
Köp Aftonbladet Plus i dag! Över 200 resguider till hela världen!

Den kongelige opera
Invigdes 2005 och i folkmun snabbt 
döpt till ”Kepsen” för det utskjutande 
taket. Fascinerande materialkrock: 
bladguld/lönnträ. Fin utsikt över 
kungliga slottet på andra sidan vatt-
net. Se hemsidan för biljettpriser och 
aktuellt program
Adress: Ekvipagemestervej 10.  
Skglteater.dk 

Carlsbergs besökscenter
Kolla in Danmarks hovleverantör av 
öl. Besökscenter och bryggeri, 3,5 km 
norr om Köpenhamn där man får lära 
sig allt om ölbryggning, provsmaka 

och klappa bryggerihästar. 
Prisuppgift: 70 DKK och då ingår 
två öl. 
Adress: Gamle Carlsberg Vej 11, 
Valby. Åk dit med buss 18 eller 26.  
S visitcarlsberg.dk

Rosenborg Slott
Ursprungligen lustslott, uppfört av 
Christian IV 1606–34. I dag museum 
med bland annat de danska riksre-
galierna. Maffiga tiaror i källaren. Fin 
park och rolig lekplats. 
Inträde: 80 DKK, gratis för barn 
under 17 år. 
Adress: Öster Voldgade 4A  
Sdkks.dk

Äta och dricka3x  

Traktørstedet Rosenborg
Lunchrestaurang med mycket atmos-
fär intill Rosenborgs slott. 
Pris: Blandad lunchtallrik för 190 
DKK, annat omkring hundralappen. 
Öppet mån–sön kl. 11–16 under sept-
okt, se hemsidan för övriga tider.  
Adress: Øster Voldgade 4A.  
Straktoerstedetrosenborg.dk

The Royal café
Bohemisk med bakverk och smårät-
ter serverade på Royal Copenhagen-
porslin. Känt för sina ”Smushi” 
(smørrebrød i sushi-format). 
Pris: Tre smushi för 145 DKK, sön-
dagsbrunch för 150.
Adress: Amagertorv 6.  
S theroyalcafe.dk

Restuarang Umami
Fransk-japansk restaurang där kron-
prinsparet Fredrik och Mary ibland 
ses bland gästerna. 
Pris: En sexrättersmeny kostar 
cirka 750 DKK, huvudrätter från 
200 DKK. 
Adress: Store Kongensgade 59.  
S restaurantumami.dk

”Fredrik och Mary syns bland gästerna”

Boende3x  

På Rosenborgs 
slott visas de  
kungliga tiarorna  
nere i källaren.

3x  

Ät lunch på Traktørstedet Rosenborg.

Prova ”Smushi” 
– smørrebrød i 
sushi-format – på 
The Royal café. 

Madame Butterfly pågår året ut.


