
Oplæg/ansøgning fra Sort Kaffe & Vinyl, 29. august 2017  

 

Planen er at flytte Sort Kaffe & Vinyls aktiviteter fra Skydebanegade 4, th til 
Skydebanegade 4, tv (nuværende Affär). 

Sort Kaffe & Vinyl har i 11 år solgt musik på vinyl og kaffe til de kræsne 
Københavnere. Min lille pladeforretning/kaffebar har fra starten været et populært 
mødested for gadens og bydelens beboere. Vi har mange stamgæster, som 
besøger butikken dagligt, og turister, som har læst om butikken i en af de mange 
guidebøger vi er nævnt i, finder også dagligt vej til den lille butik. Vi er kendte for at 
lave måske byens bedste kaffe, og for at have et lille men udsøgt udvalg af vinyl-
plader. Nogen gæster kommer for kaffen, nogen for pladerne, nogen for det sociale 
samvær - de fleste kommer nok for kombinationen af det hele. Sort kaffe & Vinyl er 
et sted hvor man mødes over en kop kaffe, taler med andre gæster - som man 
måske ikke kender i forvejen. Taler om musik, politik, vejret - livet. Den stemning vil 
vi gerne fortsætte i nabolokalet. Sort Kaffe & Vinyl skal stadig være den lokale 
pladebiks, kaffebar, mødested - men i større lokaler med mulighed for flere plader 
og flere siddende gæster. Og med til de flere kvadratmeter hører også et toilet, 
som vi ikke har haft i de nuværende lokaler. 

Et toilet gør det også muligt at få lov af Fødevarestyrelsen til at servere mere end 
bare en croissant og en muffin. Vi kan fx få mulighed for at servere et blødkogt æg 
om morgenen, en skålfuld yoghurt, en portion grød.  Hjemmebagt kage om 
eftermiddagen. Senere på dagen måske en klassisk parisertoast eller en tallerken 
med skinke og ost. Der vil på ingen måde blive tale om mad på restaurations niveau 
- Det vil være simple serveringer med et minimum af tilberedning. Toilettet gør det 
også muligt at søge om alkoholbevilling, så vi kan servere et glas vin eller en cognac 
til kaffen om aftenen. Og med en alkoholbevilling vil det give mening at holde 
åbent til længere end nuværende lukketid (kl 19 vinter/ kl 21 sommer). På den måde 
kan Sort Kaffe & Vinyl blive et mødested hele dagen - både for kaffegæsten om 
morgenen, pladekøberen om eftermiddagen og vingæsten om aftenen. En udvidet 
åbningstid er en nødvendighed, hvis omsætningen skal øges. Musik og kaffe vil 
stadig være vores hovedprodukt. 

Vi ønsker at styrke musik-delen i vores koncept - vi får plads til et større udvalg af 
musik på vinyl. Vi forestiller os ugentlige lytte-aftener med fokus på særlige genrer. 
Vi er begge glade for jazz, men det kunne være alt muligt. Fx en lytte-aften om 
calypso med indbudte gæster som kan fortælle om genren og spille deres favoritter 
- på vinyl, naturligvis. Det kunne være lytte-aftener i forbindelse med ny-udgivelser, 
genoptryk af glemte mesterværker osv.  

Musikken vil fortsat være i fokus, både i kraft af udvalget af musik man kan købe på 
vinyl, og som stedet man kommer for at lytte, for at blive udfordret og introduceret 



til nye toner. Vi håber også på at kunne gøre mere ud af vort udvalg af 
grammofoner; udover Pro-Jects produkter, som vi er forhandlere af, har vi også 
planer om at forhandle Ortofon pick-up’er og - specialbyggede, vintage 
grammofoner! Byggede af min forretningspartner, Martin Baun. 

 

Vi forestiller os fortsat at åbne tidligt om morgenen - kl 8 på hverdage, kl 9 i 
weekenden. 

Lukketid vil variere efter ugedage - fx til kl 21-22 søndag-onsdag og til 23.30 
torsdag, fredag og lørdag. 

Udeservering: Vi vil anvende samme slags små borde og stole med armlæn som nu, 
langs butikkens facade. Det vil give plads til ca. 8 borde (mod 5 i den nuværende 
butik). Udeservering vil ophøre kl 22 senest, og da vi ikke ønsker varmelamper, vil 
det hovedsagligt være i brug i sommerhalvåret.  

Der vil blive ophængt en markise på facaden i stikgaden, som reducerer støj 
markant og forventes at fjerne evt. røggener. 

Indendørs vil opholdsarealet udvides fra de nuværende 28 kvm til ca. 50 kvm 
(Resten, 42 kvm skal bruges til lager og toilet) De giver flere siddepladser, ca. 15-20 
håber vi, i modsætning til de nuværende 8-10 siddepladser 

Som i de nuværende lokaler, hvor vi har sænket loftet for at undgå at tale og musik 
vandrer opad, vil vi også i de nye lokaler sørge for lydisolering, både til overbo, 
nabo og opgang. Men som sagt - der er ikke tale om en restaurant eller bar - det er 
Sort Kaffe & Vinyl, en pladebutik og kaffebar. 

Planen er, at undertegnede, sammen med min nye forretningspartner og gode ven, 
Martin Baun, vil køre det ny Sort Kaffe & Vinyl. Forhåbentlig i mange år fremover.”  

 

Mvh 

Christian Rygaard 
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