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E
t mangfoldigt, multietnisk sam-
fund med en atmosfære, der aldrig 
sover. Sådan beskrives Nørrebro i 
det internationale magasin Time 
Out som begrundelse for at pla-
cere Nørrebro som nummer 28 på 
deres top-40 over verdens fedeste 

kvarterer i 2020. 
Jeg er taget på udflugt i det tidligere ar-

bejderkvarter, der i dag er det mest befolk-
ningstætte i København, for at kigge på 
nogle af de hippe steder, der er perfekte til 
en vinterudflugt.

Første stop er den cirka 20 hektar sto-
re kirkegård, som blev grundlagt i 1760, 
 Assistens Kirkegård, som løber langs Nør-

Urbane pladser,  

grønne parker, caféer  

med søkig og hip shopping. 

Jo, det er ikke uden grund, 

 magasinet Time Out har 

Nørrebro i København på 

deres top-40 over  

verdens fedeste kvarterer.

rebrogade midt i kvarteret og er Nørrebros 
største grønne område. 

At gå tur på Assistens Kirkegård er en 
rejse forbi store kulturpersonligheder og 
videnskabsfolk som Master Fatman, H.C. 
Andersen, Søren Kierkegaard, Ib Spang 
Olsen, Michael Strunge, Niels Bohr og H.C. 
Ørsted. Langs Poppelalléen, som går tværs 
gennem kirkegården, er det tilladt at cykle. 
Her kan du også møde lokale på gåtur og 
hundeluftere, der kalder deres kæledyr 
1950’er-navne som Aage, Knud og Mogens. 
Retrostilen stortrives nemlig på Nørrebro. 

Nørrebros absolut mest hippe shoppin-
ggade er Jægersborggade, hvor kælder-
butikkerne ligger som perler på en snor 



93SØNDAG 52/2020

NØRREBRO I KØBENHAVN

Det er et must at gå en tur 

gennem Assistens Kirkegårds 

smukke poppelallé, hvor du 

kan indånde Nørrebros dagligliv.

 Dronning Louises 

Bro er et populært 

møde- og samlings-

sted året rundt.

Når solen går 

ned, tændes 

lysreklamerne 

på hustagene og 

spejler sig i søen. 

Keramiker Inge Vincents har kombineret værksted og 

butik i Jægersborggade, så du kan få en snak 

om hendes arbejde, mens du shopper.

Ja, Damernes Magasin i 

Jægersborggade er ganske 

rigtigt opkaldt efter butikken 

i tv-serien “Matador”.

Marmorfiguren af 
Master Fatman alias 

Morten Lindberg 

eller Tykmesteren, 

som han kaldte 

sig selv, spreder 

kosmisk kærlighed 

ud over kvarteret, 

hvor han selv boede 

til sin død i 2019.

I den hippe shoppinggade, 

Jægersborggade, kan du 

snildt få timerne til at gå med 

både butiks- og cafébesøg. 

Hos Designkollektivet kan du 

finde lækre ting til boligen fra 
ni forskellige, lokale designere.
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og blander sig med caféer, vinbarer og 
restauranter. Shop løs i kunsthåndværk, 
modetøj, smykker og delikatesser, hvor du 
mange steder også har mulighed for at få et 
kig ind i kunsthåndværkernes værksteder.

Fristende butikker

Jeg begynder i nr. 5, hvor Designkollekti-
vet, som er et fællesskab på ni designere, 
sælger et lækkert udvalg af blandt andet 
grafiske plakater, smykker, keramik og 
boligindretning. 

I Damernes Magasin i nr. 29 finder jeg 
modetøj, som skiller sig ud fra mængden. 
Mærkerne tæller kendte som Stine Goya, 
Selected Femme, Samsøe Samsøe og Han 

Kjøbenhavn, men Helle, der ejer butik-
ken, fortæller, at hun foretrækker de lidt 
skæve styles.

Duften af karameller når min næse ude 
på gaden foran Karamelleriet i nr. 36. Jeg får 
også tilbudt en karamel, der lige er kommet 
ud af pakkemaskinen, da jeg træder ind 
ad døren. Den lille butik bugner af lækre, 
hjemmelavede karameller i alskens smags-
varianter, og jeg falder pladask for deres bud 
på årets mandelgave – en æske med seks 
karamelvarianter med den kække tekst på 
låget: ”Fuck – du fik mandlen”. 

I nr. 43 får jeg en sludder med keramiker 
Inge Vincents, der er i gang med blandt an-
det at kreere julens keramikkræmmerhuse 

På Kaffesalonens 
overdækkede træ-

dæk kan du nyde 
din kaffe på søen 
med en fantastisk 
udsigt. Her er 
også varmelam-

per, så du ikke 
fryser. 

Den Røde Plads er et prisvindende eksempel 
på en urban kreativ legeplads, der samler Nørre-

bros beboere på tværs af alder og kultur.

Den Sorte Plads er de

lokales samlingspunkt for

leg og hyggetimer.

Butikkerne i 

Jægersborggade 

har ekstra åbent 

for juleshopping 

i december. 

REJSEGUIDE

SPIS GODT: 

Send flere krydderier: I Nørrebrohallen 
serverer denne socialøkonomiske café 
god verdensmad til frokost. Maden laves 
af etniske minoritetskvinder med ikke-
vestlig baggrund, sendflerekrydderier.
dk/kopi-af-nbh-forside.

Kaffesalonen: På Peblinge Dossering 
ligger Kaffesalonen, hvor du får 
fantastisk søudsigt til maden. Der 
tilbydes morgen-, brunch- og dagsmenu 
samt salater, burgere og snacks, 
kaffesalonen.com.

RO Chokolade: Nyd den lækreste 
hjemmelavede chokolade sammen 
med en kop kaffe. Du kan se, hvordan 
chokoladen bliver til, i butikken i 
Jægersborggade, ro-chokolade.com.

Rejsefakta



95SØNDAG 52/2020

NØRREBRO I KØBENHAVN

Silas er Nordens eneste 

kasketmager, og du kan købe 

personlige kasketter i hans butik 

Wilgart i Jægersborggade, hvor 

du også kan få et kig ind i systuen.

Den sidste sporvogn kørte 

ind i den gamle remise i 

1972. Nu huser den smukke 

bygning Nørrebro Bibliotek.

Karamelleriet i Jægersborggade har 

masser af hjemmelavede julefristelser, 

og du kan godt få en smagsprøve.

og julestjerner. Inge er internationalt kendt 
for sin porcelænssamling af spinkle og sir-
ligt formede krus, kopper, vaser og urtepot-
teskjulere, som er nærmest transparente. 
Det er både smukt og beundringsværdigt 
håndværk til boligen. 

Den Røde og Den Sorte Plads

Når den blå time rammer Nørrebro, mø-
des skatere på Den Røde Plads, som er en 
del af den prisvindende offentlige park 
Superkilen, der løber på tværs ved Mimers-
gade. Parken åbnede i 2012 og er designet af 
kunstnergruppen Superflex i samarbejde 
med arkitekterne Bjarke Ingels og Topotek. 
Den er fyldt med ting, der symboliserer 

de 50 forskellige nationaliteter, der bor 
på Nørrebro. Navnet kommer af den røde 
asfaltering og referencerne til Den Røde 
Plads i Moskva. 

På pladsen ligger Nørrebro Bibliotek, som 
er hyggeligt med grønne planter og små 
læseområder, hvor jeg – med god afstand – 
slog mig ned i varmen og fik en læsepause. 
Den rå og smukke 123 år gamle bygning 
har tidligere været sporvognsremise og er 
en oplevelse i sig selv. 

Den Sorte Plads udgør, sammen med en 
grøn cykelrute, resten af Superkilen. Den 
Sorte Plads har blandt andet palmetræer 
fra Kina, karakterisktiske hvide striber på 
asfalten og en skulpturel rutsjebane. 

Et mangfoldigt, 

multietnisk 

samfund med 

en atmosfære, 

der aldrig sover.

Stierne omkring Sortedams- og Peblin-
gesøen, der adskiller Nørrebro fra Indre 
by, er de lokales fitnesscenter, datingscene 
og udendørscafé og -bar. Søerne adskilles 
af Dronning Louises Bro fra 1887, der er 
et populært sted at mødes og se nytårs-
fyrværkeri. 

Langs søerne ligger fortovscaféerne og 
restauranterne side om side. Når solen går 
ned, tændes lysreklamerne på hustagene 
og spejler sig i søen. Derfor afslutter jeg 
Nørrebro-turen ovre på den anden side 
af søerne, hvor jeg kan nyde synet af den 
ikoniske Irma-høne af neonrør, der har 
lagt farverige æg siden 1936 og er et af de 
stærkeste symboler for Nørrebro. 


