København – kultur- och dryckesvandring 13 okt 2018
København (köpmännens hamn) var en känd bosättning sedan 700-, 800- och 900-talet.
Säkra historiska årtal finns först mot slutet av 1100-talet och som huvudstad i början av
1400-talet. Handel och fiske blomstrade och flera monumentala byggnader uppfördes
under 1500- och 1600-t. Stora bränder på 1700-t och bombardemang av engelska
flottan 1807 ödelade delar av äldre staden. Staden blev centrum för industialiseringen
av Danmark på 1800-t. WW1 blev en påfrestning med stora minfält i Öresund och
skapade stora sociala påfrestningar. WW2 innebar ockupation mellan 9 april 1940 till 5
maj 1945. I dag har storstadsområdet København 2 miljoner invånare och ligger på
öarna Sjaelland och Amager.
Kuriosa om ockupation: 1971 ockuperades Christiania och blev en frizon och socialt
experiment för lång tid framåt.
Förutom kulturbesöket så kommer vi att röra oss i ”den gamle by” och
”middelalderbyen”.
Cisternerne www.cisternerne.dk
För att försäkra sig om drickbart vatten för invånarna, byggdes en vattencistern 1859 på
Fredriksberg. Upprinnelsen var bl a en koleraepidemi orsakad av kloakvatten och
spillvatten som sipprade in i dåvarande träledningar. Vattnet till reservoaren på 16.000
m3 kom från sjövatten som filtrerades i sandbäddar. För att bibehålla vattentrycket i
flervåningshusen fanns ångmaskinsdrivna pumpar i innerstaden. 1891 övertäcktes
reservoaren med ett betongtak och flera väggar byggdes av granitblock. 1933 upphörde
cisternerna att fungera som dricksvattenreservoar och tömdes så småningom på vatten.
Från 2001 fungerar cisternerna som konsthall för arrangemang ofta med ljuset som
tema. Ytan är 4.320 m2.
Årets konstarrangemang heter ”In is the only way out” och är skapat av danske Jeppe
Hein, verksam i Berlin men med hela jordklotet som utställningshall. Inte bara ljus möter
oss utan även spontanljud. Ju fler vi är ju mer ljud. Recensionerna har varit mycket bra
till hyggliga.
Buss 6 A västerut riktning Rødovrehallen med avstigning vid Zoologisk Have. Entré
vuxna 70 Dkr och +65:or 50 Dkr. Öppet kl 11-18. Toalett saknas.
Dryckesvandring
København är fullsmetad med vattenhål. Vinbarer och cocktailbarer är nya trenden och
finns lite varstans, men de flesta öppnar först på seneftermiddagen eller kvällen. Ölbarer
har naturligtvis mer generösa öppettider. Vi gör nedslag på några barer, kanske t o m på
en bar som en gång i tiden stoltserade med ölmärket Royal Enfield. Beroende på vår
kondition så vandrar vi Pisserenden upp till stadens enligt uppgift första sportbar - inte
så många tv-skärmar men ett antal öl på pump. Vi frotterar oss med københavnare och
turister på Torvehallerne, nära järnvägsstationen Nørreport. Mat javisst. Många ölbarer

har enklare maträtter. Annars finns smørrebrødställen som Café Sorgenfri eller
Københavner Cafeen, om vi kan slå oss in där.
Biljettsystemet
Alla som åker till Kbh på JoJo eller ”Plastkort” kan resa i storköpenhamn utan kostnad på
bussar och metro. Visa pappersbiljetten för chauffören, som inte ägnar den något
intresse. Metron förresten är förarlös och detta fenomen upplevs bäst i första vagnen.
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