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D
et har været et mørkt rum i Køben-
havns historie. Det store lokale
bag Gråbrødre Torv har huset lys-
sky foretagender som gardinfa-
brik, mørkekammer for universi-

tetet og beskyttelsesrum under Anden
Verdenskrig. Og under den nylige reno-
vering fandt man lårbensknogler med
så meget menneskeligt dna, at politiet
måtte sikre sig, at der ikke var tale om et
gerningssted, før smørrebrødsmester
Adam Aamann kunne fortsætte opførel-
sen af sit hidtil mest ambitiøse projekt,
Aamanns 1921. 

Nu er fortidens skygger blæst væk,
som havde en sandstorm ramt stedet.
Væggenes lameller, bordene og de form-
bøjede designstole er lavet af lyst træ,
bænkene er betrukket med beige læder,
og de bærende søjler af granit og gule
mursten er så rene, at de lyser som solen
i morgendis. Alt er blegt og rent, næsten
protestantisk, under de store cirkulære

hængelamper, der ligner noget fra et
moderne kirkerum. 

Det minder om et lærred, der venter
på sin kunstner, og denne aften kom far-
verne fra vores tjener Rikke, som med ta-
toveringer og afvæbnende attitude fyld-
te rummet med sin personlighed. Uden
skolet servicejargon faldt hun naturligt
ind i vores selskab som et supplement i
stedet for en forstyrrelse.

Først og fremmest er det selvfølgelig
maden, der skal ende med at sætte kulø-
ren på den unge restaurant, og der skal
nok lidt mere øvelse til, før det lykkes.
Adam Aamann er blevet landskendt for
sine smørrebrød, som er nogle af de ab-
solut bedste, man kan spise. Men med
sin nye restaurant vil han træde ud over
håndmadden for at sætte sine fodspor i
dansk gourmet uden brød. I samarbejde
med køkkenchef Maxim Surdu.

Hvorfor så ikke bare en håndmad?
Frokostkortet på 1921 består primært af
smørrebrødsklassikerne, men om afte-
nen kan man også teste Aamanns evner
ud i kogekunst uden rugkerner. 

Det vil sige helt fri for rugkerner bliver
man ikke, for faktisk var aftenens bedste
ret en hel bunke af dem. Midsommer-
rug blev de kaldt. Høstet på det, Aamann
mener, er det helt rigtige tidspunkt,
iblødsat og kogt al dente til en rustik ri-
sotto, der blev serveret med muslinge-
skum, kraftig muslingefond og stegte
kammuslinger. 

Rug og fond var fremragende sam-
men. Den dybe, let bitre smag af rug
mod fondens skaldyrssødme giver lige
så god mening som i et godt rugbrød,
hvor kornets bitterhed møder sødme fra
maltmel eller maltsirup. 

Til gengæld gav mikset så kraftig en
aroma, at kammuslingerne næsten ikke
kunne smages. Godt nok havde de en liv-
line i form af en ganerensende strimmel

bladselleri, men de var næsten ligegyldi-
ge. Foreningen af fond, skum og rug hav-
de udgjort en mere helstøbt ret alene.

Rugrisottoen var første ret i vores
hjemmestrikkede menu, hvor vi forsøg-
te at sprede os ud over alt andet end
smørrebrødet ved at gå à la carte blandt
forretter til 120-140 kroner, hovedretter
til 190-220 kroner, snacks, desserter og
ost. Man kan også vælge en fast menu på
fire eller fem retter (390/440 kroner). 

Ud over risottoen fik jeg derfor også et
stykke rimmet makrel til forret, der på
mange måder afspejlede den idé, Adam
Aamann har med sin nye restaurant, og
som vores tjener genformulerede under
præsentationen: 

»De har brugt meget tid på at style ma-
den, for hvad er next step for Aamanns
smørrebrød, når det bliver et aftenkort?
Hvordan holder man det dansk i samme
ånd som med smørrebrødet?«.

Makrellen lignede da også et stykke
smørrebrød, der var blevet dissekeret og
sammensat på en ny måde uden at øde-
lægge Aamanns signatur. Den rimmede
makrelfilet blev serveret med sprøde
chips af rugbrød, agurk, radise, urte-
emulsion og lidt tykmælk. Fisken var
perfekt rimmet, og balancen mellem
sprødhed og fedme, sødme og tykmæl-
kens lette syredosering var præcis. Men
sådan er det også på et stykke med ma-
krel hos Aamanns, så spørgsmålet er, om
man så ikke bare kunne have fået et styk-
ke smørrebrød i stedet. 

Perfekt gourmet light
Kortet lover tilhørende drikkevarer til
de to menuer, men da vi ikke fulgte me-
nuen, måtte vores tjener freestyle, og det
gjorde hun godt. Forretterne passede
fint til et glas riesling trocken fra Groebe
(2015), som ikke var nogen åbenbaring
af en vin, men som havde den rette ba-
lance mellem syre og frugt, friskhed og

fylde fra fad til at supplere både den
mørke risotto og den lyse makrel med
flere nuancer. 

Hun fandt også den rigtige pinot noir
til min hovedret med sandart. En califor-
nisk fra Secret Cellar i Santa Lucia High-
lands, hvor solen nok havde givet varme
og kraft til bærsmagen, men hvor det
stadig var granatæblets og tranebærrets
friske og lette aroma, der dominerede
udtrykket sammen med krydrede og
jordagtige nuancer. 

Fileten af sandart var stegt knasende
sprød på skinsiden og mør på kødsiden,
hvor det magre kød havde bevaret al sin
saft og smag. Sammen med lidt dampet
søsalat, nogle godt bagte jordskokker og
en dejlig smørmættet fiskesauce var det
perfekt eksekveret gourmet light. 

Min ven fik grisenakke, hvor det love-
de stykke svær måtte være faldet af i ov-
nen. Det var i hvert fald savnet oven på
det tykke lag fedt, der sad på det lidt for
tørre kød. Med en enkelt krokette af gri-
sekød og en halv julesalat fra stegepan-
den var det en meget enkel ret, der kræ-
vede et bedre stykke kød i hovedrollen.

Desserterne bød på en lidt anonym
lagkage med kirsebær og hvid chokola-
de til min ven, mens min var sammensat
af bagt ferskenkompot med friske hind-
bær, som gav mig associationer til mar-
melade med for store chunks, og så en
skum på karamel, der var drysset med
hindbærgranité. Den sidste var fremra-
gende og skulle have været en ret i sig
selv. Uden marmeladen. Ligesom risot-
toen med muslingefond skulle have væ-
ret uden kammuslinger. 

Adam Aamanns har styr på sine råva-
rer og er en mester i at få det bedste ud af
dem i sine smørrebrød. Det er der også
meget, der tyder på, at han kan med af-
tenretter uden brød. Han skal bare lige
finde formlen. 
joakim.grundahl@pol.dk

Smørrebrødskongen Adam
Aamanns første forsøg med
gourmet er lovende. 
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RUGGLAD. Man slipper ikke for rugkernerne på Adam Aamanns nye restaurant, Aamanns 1921. Ovenfor ses f.eks. en risotto med kammuslinger på midsommerrug. Foto: Andreas Haubjerg
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