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Emilie Hemmingsen

Martin Nyman

Nanna Frank

@VoksenEmilie
Vi gør så meget ud af os selv, før vi
tager i byen, men på vej hjem i metroen ser vi alle lige skidt ud, når vi
sidder og guffer McDonald's.

@Nekso81
Når man sidder i metroen og kan
lugte en har trådt i en hundelort...
føj.... specielt når det er en selv!

@nannafrank
I metroen på vej hjem fik jeg sagt:
Jeg skal bare hjem og se noget tv
med folk, der dør. Jeg vil bare sige
undskyld til mine medpassagerer.

2015: 57,2 mio.

2014: 55,9 mio.

2013: 55,4 mio.

Instagram
#tilbyen
@ u rba n _ex pl o re r_co pe n h a ge n
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2012: 54,2 mio.

2007: 39,7 mio.

Tryk

� Fra indre by til lufthavnen
på 14 minutter. Fra Nørreport
til Nepal. Fra Lergravsparken
til Las Palmas. Metrolinjen
til lufthavnen har netop haft
10 års jubilæum, og siden
åbningen i 2007 har flere end
60 millioner rejsende taget
metroen til og fra resten af
verden.

2006: 36,4 mio.

Aller Client Publishing

2005: 36,0 mio.

Design

2004: 33,7 mio.

redaktion@m.dk

2003: 20,4 mio.

Kontakt

Metrolinjen
til lufthavnen
er fyldt 10 år

2002: 3,2 mio.

Metroselskabet
Metrovej 5
DK-2300 København S

2011: 54,3 mio.

FOTO : M O RT E N B J ER R EG A A R D

Kolofon

Udgiver

2016:
60,9 mio.

Metropassagerer år for år

2010: 52,5 mio.

Redaktionen

� Borgerrepræsentationen i
København har besluttet, at det skal
undersøges, om metronettet kan udvides med en linje fra Refshaleøen til
Brønshøj. Udbygningen af metronettet
skal blandt andet ske på baggrund af
beregninger, der viser, at trafikken i
Københavns Kommune vokser med
cirka 50 procent frem mod 2050.

� Cityringen tager form både under og over jorden.
Elevatortårne skyder op, rulletrapper bliver sænket
ned i stationerne, og skinnenettet vokser dag for
dag. Vil du se, hvor langt de forskellige stationer er,
kan du altid følge med på m.dk/status

2009: 49,8 mio.

� Metromagasinet, Til byen, guider
dig til oplevelser i hovedstaden,
bringer nyt fra metroen og billeder
fra livet i byen. I dette nummer
inviterer vi dig med til en dynamisk
bydel, der ifølge beboerne har en
særegen landsby-vibe over sig:
Nørrebro.
God tur!

Mulighed for
mere metro

Så langt er
metrobyggeriet

2008: 46,6 mio.

Til læserne

FOTO : B A X L I N D H A R DT

Metroen har over
20.000 likes på Facebook.
Kig forbi!

@ f ie we st

@ we a re n o rrebro
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Nørrebro:
Hvad er du
for en
størrelse?

5

Suli Said
Flyttet til København fra Paris
og arbejder på Nørrebro
“Nørrebro er mange ting.
Det er ungt, dyrt, gentrificeret
og levende, og så føles det som
Københavns centrum. Vi kalder
Blågårdsgade for Hej-Hejgaden, fordi du altid møder
nogen, du kender.”

Trine Brødholt
Frisør hos Kipo i Blågårdsgade
“Nørrebro er et fristed, hvor der er plads
til alle. I Blågårdsgade snakker alle os
fra butikkerne sammen, og vi passer på
hinanden. Vi er en lille familie.”

Tag med
til Nørrebro
� Som bydel er Nørrebro mangfoldig. Og spørger du tilfældige
personer på gaden, har de alle forskellige bud på, hvad der karakteriserer netop denne del af hovedstaden. Er du selv nysgerrig efter
at vide mere, så læs med og bliv klogere på bydelen, der i sommeren
2019 bliver særdeles godt forbundet til resten af København,
når fire nye metrostationer åbner.
T E K ST : K A R O L I N E K R A B B E
OG HANNA ANDERSSON, REDAKTION@M.DK
FOTO : U L R I K JA N T Z E N
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Anita Sørensen med datteren Frida
Tilflytter fra Jylland, der derefter altid
har boet på Nørrebro
“Nørrebro har en lille bid af alt det,
som jeg synes, en by skal indeholde.
Her finder du alle slags mennesker,
og her er plads til alle. Samtidig er
her en masse liv og aktivitet, men der
er også steder at gå hen, når man
har lyst til ro.”

Henriette Gyrn
Har haft butik i Ravnsborggade i 20 år
“Nørrebro er en lille landsby. Nørrebro er forskellige kulturer, gammelt, nyt og multietnisk,
og hver gade er helt sin egen.”
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Nørrebro
set indefra
Fem hurtige
om Nørrebro
· Med sine næsten
80.000 indbyggere
er det den mest
folkerige bydel i
hovedstaden
· I folkemunde bliver
Nørrebrogade omtalt
som Shawarmabæltet på grund af de
mange kebabspisesteder
· Nørrebro var
tidligere hovedstadens arbejderkvarter.
I dag er befolkningssammensætningen
mangfoldig
· Lokalbefolkningen
på Nørrebro kommer
eftersigende fra 57
kulturelle baggrunde
· Når Cityringen åbner
i 2019, får byen 17
nye metrostationer,
heraf fire på
Nørrebro

� Mange har en forestilling
om, hvem du er, når du er
opvokset i 2200, fortæller
16-årige Jine Rejab. Derfor
mener hun, at hendes historiefortælling er vigtig at
dele, da den beskriver en unik
bydel, der rummer forskellighed, og hvor udfordringer er
til for at blive løst i forening.
Hvem: Jine Rejab, 16 år og
opvokset på Nørrebro
Hvad: Går i 10. klasse og er tidligere guide hos Street Tours
� Når jeg fortæller, at jeg er
fra Nørrebro, har folk ofte
mange forestillinger om, hvem
jeg er. Selv har jeg altid været
glad og stolt over, hvor jeg
kommer fra, og Nørrebro er
en stor del af min identitet.
Bydelen er unik på grund af
sammenholdet, og når der er
problemer eller udfordringer,
står vi sammen. Det kan man
også se i de mange nye initiativer, der hele tiden opstår.
Går du på gaden på Nørrebro
og mangler en krone, kan du
være sikker på, at der straks
kommer én og giver dig den
krone. Og sådan er det hele
vejen rundt. Juleaften går vi for
eksempel op med mad til vores
overboer, og når det er Eid,
kommer de ned med mad til os.
Her er der plads til alle, og vi
kender alle sammen hinanden.
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Ved Stengade tæt på Folkets
Hus er der et sted, vi kalder
for Gazastriben. Det er en
lav mur, hvor der altid sidder
mænd fra Palæstina. Når de får
fri fra arbejde, kommer de hen
til muren, og uanset om det er
solskin eller regn, sidder de og
spiser solsikkefrø og diskuterer
politik, som sad de i Folketinget og ikke på en stenmur på
Nørrebro. De har siddet der
så længe, at muren i dag buer
nedad på midten.
Sidste sæson var jeg guide for
Street Tours, hvor jeg viste folk
rundt på Nørrebro. Jeg fortalte
min historie og viste dem min
bydel, fordi det kan være med
til at ændre folks mening. Alle
må selvfølgelig have deres
egne holdninger, og jeg kan da
også have fordomme om rige
mennesker fra Hellerup.
Men jeg kender jo ikke dem og
deres historie, så jeg skal ikke
dømme dem.

Det er vigtigt at give folk en
forståelse af den verden, som
vi lever i. Ikke, at det er to forskellige verdener, men miljøet
på Nørrebro kan godt virke helt
anderledes. Engang var der
en meget skeptisk mand, der
startede rundvisningen med at
fortælle mig, at alt, vi ville sige,
ville være fyldt med konspirationsteorier. Men så fortalte
vi om, hvordan Nørrebro er i
virkeligheden, og ikke bare alt
det, der bliver fortalt i medierne. Efter turen kom manden
hen til mig og sagde, at det nu
var på tide for ham at ændre
de holdninger, han havde haft
indtil nu. Det blev jeg virkelig
glad for at høre.
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Nørrebro får fire nye
metrostationer i 2019
KO M T I L Ø ST E R P O R T
PÅ 7 MINUTTER

Skjolds
Plads
� Metrostationen ligger nær
Tagensvej, og her bliver der
opført en helt ny plads, der
samler kvarteret. Få minutters
gang fra stationen ligger det
aktive kulturhus Osramhuset,
mens du også hurtigt er på
hyggelige Balders Plads, hvor
der tit er loppemarkeder og
jazz-koncerter.
KOM TIL RÅDHUSPLADSEN
PÅ 8 MINUTTER

Nørrebro
“Jeg kan
ikke undgå at
blive stolt”

� Metrostationen ligger i
det livlige område på grænsen mellem Nørrebro og
Nordvest. Lige i nærheden
ligger Den Røde Plads,
der lægger rum til byliv,
loppemarkeder og meget
mere. Her bliver det muligt
at skifte til S-tog.

� Cityringens skinner er lagt
under Nørrebro, og de nye tog
bliver testet i tunnelerne. Det
ligner med andre ord snart en
færdig metro, og for Michael
Graulund er det noget særligt
at se togene på skinner.

En testkørsel i sig selv er
ikke synderlig interessant at
være passager på. Vi tjekker alt
meget grundigt, så det er noget
med at køre frem og tilbage
i tunnelerne i mange timer,
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Nørrebros
Runddel
KOM TIL KØBENHAVN H
PÅ 7 MINUTTER

Nuuks
Plads

Hvem: Michael Graulund,
Sikkerhedskoordinator
Hvad: Arbejder for Ansaldo
STS, der bl.a. leverer og tester
metrotog
� Der er noget specielt ved at
komme ned og prøve det produkt, som jeg har været med til
at lave. Jeg kan ikke undgå at
blive stolt. Vi går alle sammen
og glæder os, til vi er færdige,
så vi kan komme ud og køre den
første rigtige tur, hvor alle kan
komme med.

KOM TIL TRIANGLEN
PÅ 8 MINUTTER

mens vi igen og igen tester,
om togene bremser jævnt,
hvor hurtigt de accelererer til
deres topfart på 80 kilometer
i timen og meget mere. Men
det er da noget særligt at være
med. I hvert fald i de første fem
minutter.
Jeg tror, at de fremtidige
kunder vil opleve præcis den
samme følelse. Deres første tur
i Cityringen bliver uden tvivl en
fed oplevelse, fordi det er nyt
og spændende. Derefter bliver
det sikkert allerede rutine, og

� Metrostationen ligger på
Jagtvej, nær Rantzausgade.
En kort gåtur fra stationen
ligger Nørrebroparken, hvor
der er en stor legeplads med
soppesø. I den nærliggende
Jægersborggade ligger
hyggelige små specialbutikker
og luksusrestauranter side om
side.

så vil det i stedet være det, at
de kommer hurtigt gennem
byen, der betyder noget for
dem.
Personligt glæder jeg mig
mest til, at jeg får så let ved at
bevæge mig rundt. Pludselig vil
jeg kunne tage til den modsatte
ende af København for at drikke
en kop kaffe med vennerne,
hvor jeg i dag er mere tilbøjelig
til at lade mig begrænse til
nabolaget.

� Metrostationen ligger lige
ved Nørrebrogade og i det ene
hjørne af Assistens Kirkegård.
Her kan du enten begive dig ud
i Nørrebros gader, eller du kan
slentre en tur på den historiske
kirkegård.

Cityringens testkørsel
Vi tester tog i tunnelerne helt frem til åbningen i sommeren 2019
39 metrotog er indkøbt til de nye metrolinjer: Cityringen, Nord- og Sydhavn
Første teststrækning er mellem Enghave Plads Station og Frederiksberg Station.
Se mere på m.dk/stationer2019
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Oplev Nørrebros
mange facetter

FOTO : M I K K E L H ER I B A
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Guide

Økologisk vin
fra haner

Drama bag den blå væg
Kunst til låns
� I en af Nørrebros klassiske baggårde findes
der et selvejende kunstbiblioteket. Det hedder
Artoteket og er sat i verden for at gøre samtidskunst tilgængelig og dine hvide vægge
mindre kedelige. Kunstbiblioteket indeholder
alt fra fotografier til skulpturer, som du både
kan låne og købe.

FOTO : M A N A L JACO B

� Kvarteret på den anden side af søerne er
kendt for sin diversitet, og her findes noget
for enhver smag. Følger du denne guide,
ser du en smule af al den forskellighed,
bydelen har at byde på.

� Du er måske cyklet forbi GROBs farverige bygning i myldretiden. Stopper du op og træder ind på den anden side af den
blå facade, kommer du ind i et rum for dansk samtidsdramatik,
der undersøger hverdagen. Se for eksempel stykket ‘Savn’, der
hylder og undersøger sorgens kaos, eller mød Hassan og Liza i
integrationskomedien DANSK.

Kogekunst
og krigerkvinder

Hvad: Teater
Hvor: Nørrebrogade 37, 2200 København N
Nørreport Station

� Ishtar er en krigs- og kærlighedsgudinde,
og så er det navnet på en socialøkonomisk og
frivilligt drevet virksomhed, der ønsker at få
flere udsatte indvandrerkvinder i arbejde.
De Etniske Rødstrømper driver butik og afholder
madkurser, og når Korsgadehallen åbner igen,
har de et ugentligt folkekøkken.

grob.dk

Hvad: Et selvejende kunstbibliotek
Hvor: Baggesensgade 4 C, 2200 København N
Nørreport Station

� Mellem søerne og Blågårdsgade gemmer Vinhanen sig. En lille vinbar med kunst på væggene og
kvalitetsvin på menuen. Du får ikke brug for en proptrækker, for i Baggesensgade kommer vinen fra fem
enorme vinfade, der forsyner nørrebrogenserne med
hvid, rød og det imellem.

artoteket.dk
Hvad: Ishtar - De Etniske Rødstrømper
Hvor: Blågårdsgade 31c, 2200 København N
Nørreport Station
ishtarmad.dk

Hvad: Vinbar
Hvor: Baggesensgade 13, 2200 København N
Nørreport Station

Hvad: Grønthandlere
Hvor: Overalt på Nørrebro
Nørreport Station

� På Nørrebro finder du Kiin Kiin, der er den eneste
thailandske restaurant med en michelinstjerne uden for
Thailand. Kiin Kiin har haft stjernen i 10 år, og den skiller sig
også ud fra de andre stjernebesatte restauranter ved at have
en kvindelig køkkenchef. Er michelin lidt for dyrt, så besøg
søsterrestauranten, Aroii, der ligger lige ved siden af.
FOTO : K I I N K I I N

� Hvis Nørrebrogade er byens shawarmabælte, må
Nørrebro være hele byens grønttorv. For uanset hvilken gade, du drejer ned ad, kommer du forbi en butik,
der lokker med oliven, frugt og varer, du ikke finder
andre steder i København. Måske har din favoritgrønthandler pinjekerner til en god kilopris eller en harissa,
der giver selv garvede chilispisere sved på overlæben.
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Michelin-mad
midt på Nørrebro

Byens bedste
grønthandlere
FOTO : K A R O L I N E K R A B B E

vinhanen.dk

Hvad: Thailandsk gourmetrestaurant
Hvor: Guldbergsgade 21, 2200 København N
Nørreport Station
kiin.dk

Byens
Hegn

FOTO : U L R I K JA N T Z E N

Hvor: Byens Hegn i Nørrebroparken ved Hillerødgade.
Hvad: Dronning Louises Bro,
Irma-hønen og Nørrebros
mange gavlmalerier er tre af de
kulturelle kendetegn, du kan
fordybe dig i på Byens Hegn
ved Nørrebroparken. Værket
hedder Fragmenter og giver

nørrebrogenseren mulighed for
at genopdage bydelens mange
finurligheder, mens besøgende
i bydelen bliver inviteret til at
gå på opdagelse.
Værket er lavet af elever fra
Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro.

m.dk/byenshegn
#byenshegn

