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CAFÉ FREMTIDEN
I en smuk gade bag Nyhavn ligger smørrebrødsrestauranten Café Fremtiden.
Fremtiden er en lille tidslomme med nostalgisk indretning og masser af patina.
Her står tiden stille. Og det har den gjort siden 1854.
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år du træder ind på Café Fremtiden, føles det som at
rejse tilbage til fortiden. Eller som at træde ned på et
skib. Restauranten har da også for år tilbage fungeret
som tilholdssted for byens mange sømænd.
Her skal du lede langt efter klassiske caféburgere,
moderne indierock i højttalerne og dyr rødvin i glassene. På
Fremtiden får du velsmagende smørrebrød og en god snaps
til at skylle efter med. Menukortet er dansk, og rygtet siger,
at stedet står for byens bedste æggekage.
“Vores gæster er det finere klientel – de fleste er advokater, der arbejder i nærheden og kommer herned til forretningsmøder, og så er der en del amerikanske, svenske og
norske turister, som nyder at smage ægte dansk mad. Og de
fleste af vores gæster kommer igen mange gange,” fortæller
Lone, tidligere ejer.
Ingen ved helt præcis, hvornår Café Fremtiden første gang
slog dørene op. Den ældre ejendom, som restauranten ligger
i, blev bygget i 1854, og man mener, at der fra begyndelsen
har været gæstgiveri. Det var dengang, der løb en kanal
gennem gaden. Dengang sømændene muntrede sig i Nyhavn
efter lang tid på havet.
Siden dengang har Café Fremtiden haft skiftende ejere. I
1999 overtog Lone restauranten, og hun har netop videregivet
stafetten til en ny ejer, som overtog den i april. Gennem årene
er det ikke meget, der er lavet om i Fremtiden, men den har
ikke haft det nemt på det seneste.
“For to år siden, da vi havde oversvømmelse i København,
stod hele restauranten under vand. Men vi nåede at redde det
meste, så stedet faktisk ser ud, som det gjorde før oversvømmelsen,” fortæller Lone. “Derudover var der brand hos
naboen for nogle måneder siden. Den var ti minutter fra at
brænde hele ejendommen ned, men heldigvis blev den stoppet, og Fremtiden blev reddet.”
Ude i den lyse eftermiddagssol, tilbage i nutiden, ligner
verden atter sig selv. Men et besøg hos Café Fremtiden virker
alligevel som en form for pause, et frikvarter, en meditation
væk fra hverdagens mylder. Man forstår godt, hvorfor folk
bliver ved med at vende tilbage til Fremtiden.
Café Fremtiden
Skt. Annæ Plads 22
1250 København K
cafefremtiden.dk
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