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Gå ud på
Østerbro

Østerbro

� Der er fart på
Østerbro i disse
år. Bydelen går
foran med klimavenlige løsninger,
og i Fælledparken
deler børnefamilierne pladsen med
skaterne. Tag med
til Københavns
grønne hjørne, som
snart får metro lige
til døren.
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Stor interesse for
metrobyggeriet til
Kulturnatten

2935 besøgende
kom 25 meter under jorden
på Kulturnatten 2015
Til læserne

� Over 12.000 besøgende lagde vejen
forbi metroens events på Kulturnatten
den 9. oktober. I år var det for første
gang muligt at komme 25 meter ned
under jorden og se det kommende
stationsrum på Rådhuspladsen, og det
var der stor interesse for. Knap 4.000
gæster besøgte byggepladsen i løbet
af aftenen, og næsten 3.000 af dem
kom ned i skakten. Derudover var der
næsten dobbelt så mange besøgende
i metroens informationsstand ved
Transportministeriet. Tak for jeres
opmærksomhed!

Metromagasinet Til byen guider dig til
oplevelser i hovedstaden, bringer nyt fra
metroen og billeder fra livet i byen. I dette
nummer tager vi på opdagelse på Østerbro, hvor nye grønne idéer blander sig
med diplomatiske vingesus og friluftsliv
for alle aldre. I 2019 får også metroen stop
på Østerbro, så det bliver endnu nemmere
at udforske Københavns østlige hjørne.
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Fotokonkurrencens vindere
kom til tops over byen

� Tak for jeres mere end 1.000 bud på, hvordan København kan fotograferes fra oven. Billederne
har været både kreative, imponerende og smukke! Det var ikke let for juryen at vælge, men det
lykkedes. Stort tillykke til Anders Uhl, Robert J. A. Thomason og Patrick L. von Wildenradt, som fik
lov til selv at opleve København fra oven i en halv times helikoptertur.
Se vinderbillederne på side 3.

PONINJA
@BananHanne
Typen der lige tager metroen den
forkerte vej. Igen. Vi ses bare...
Aldrig, :D

IMAN
@imansebanse
Hvorfor løber folk for at nå
metroen?? Der kommer en ny om
2 min. CHILL BRO

EMIL
@EmilJellum
Metroen er fyldt med folk i
løbetøj. Jeg har tømmermænd og
spiser kanelgifler fra Aldi.
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� Det er ganske særligt, at vi i København har
en metro med førerløs drift – som samtidig har
været med til at gøre en stor forskel for byen og
bylivet. Det mener Dansk Arkitektur Center, som
derfor har udvalgt metroen som et af 100 banebrydende danske byggerier i deres nye udstilling
’Banebrydende byggeri – 100 danske gennembrud, der ændrede verden’. Besøg udstillingen
frem til 3. januar 2016 på DAC i Strandgade.

Instagram
#kbhfraoven
Vinderbilleder
@ a n de rs- u h l
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Rejsekort: Check flere ind
� Husk, at uanset hvilken type rejsekort du har,
kan du have op til 29 andre med på kortet. Du kan
checke flere ind på kortlæserne mærket ’Ekstra’
på toppen eller på rejsekortautomaterne. Her skal
du først trykke på plusset for at checke flere ind
på dit kort. Herefter skal du holde rejsekortet hen
foran standeren og trykke på pilen for at vælge
den kundegruppe, du vil checke ind. Tryk på plusset for at vælge antal, og husk at medregne dig
selv. Herefter er det bare at holde dit rejsekort hen
foran standeren, indtil den bipper.
Læs mere på rejsekort.dk.

Metroen udvalgt som
et af 100 banebrydende
byggerier
FOTO : M E T R O S E L S K A B E T
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� Kunsten på de grønne byggepladshegn pryder byrummet, mens
der bygges mere metro i København. Og nu kan du være med til at
bestemme, hvilket værk der skal løbe med prisen Hegnspælen 2015 for
det bedste projekt på Byens Hegn i perioden august 2014 til og med juli
2015. Klik ind på m.dk/afstemning og afgiv din stemme senest søndag
den 15. november. Er du generelt interesseret i, hvilke kunstværker der
hænger på dit og alle andre hegn lige nu? Så kan du nu finde en opdateret liste over kunstværkerne på m.dk/mithegn.
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Forslag, ris, ros, kommentarer:
redaktion@m.dk
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Tema

Østerbro
springer ind
i fremtiden
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� Engang var Østerbro lig med adgangen til Dyrehaven og livet i
det grønne uden for byen. I dag er det grønne rykket ind i byen,
og kvarteret blomstrer med nye idéer og input fra hele verden.
Mød Kristian, som har åbnet et økologisk landbrug midt i det
nye klimakvarter. Marko, som færdes på Østerbros diplomatiske
boulevarder. Og tag med et smut i Fælledparken, hvor københavnere i alle aldre har god plads til at boltre sig.

Vi skaber
jordforbindelse
i byen
Hvem: Kristian Skaarup, landskabsarkitekt og medstifter af
bylandbruget ØsterGro
Hvor: Tagfarmen på toppen af
Æbeløgade
� ØsterGro er et bylandbrug i
København. Projektet er opstartet af Livia Urban Swart Haaland,
Sofie Brincker og mig selv i 2014,
da vi fik mulighed for at anvende
taget her af ejeren Nellemann.
Huset, som vi ligger på toppen af,
er et tidligere bilauktionshus. Det
er derfor, at det kan bære vores
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Københavns
første
klimakvarter
600 m2 landbrug med et jordlag,
som i alt vejer 110 tons.
� Visionen er at sætte større
fokus på lokal mad og produktionen af de grøntsager, som vi
hver dag putter i munden. Vores
tagfarm er en miniudgave af et
landbrug, som kan vise folk i byen,
hvordan man dyrker økologiske
fødevarer. Vi vil gerne formidle,
byde på oplevelser og inddrage
folk, så de får en forståelse for
naturen. Byen savner nogle gange
jordforbindelse.
� Vi fungerer som et andelslandbrug og har 40 medlemmer. Hver
uge kan vores medlemmer hente
grøntsager, som er dyrket her og
på Seerupgaard i Dragør. Vi dyrker

selv ca. 50 forskellige grøntsager
og har også høns og bistader.
Restauranten Stedsans har lejet
sig ind i vores store drivhus, og
de har spisende gæster heroppe
torsdag-søndag aften.
� Jeg tror, at en af grundene
til, at ydre Østerbro er blevet
et klimakvarter er, at bydelen
blev så hårdt ramt af det store
skybrud i 2011. Det skabte stof til
eftertanke, og man besluttede at
udvikle klimasikrede løsninger
ved at anvende den stigende
mængde regnvand som ressource.
Jeg håber, at kvarteret kan blive
det gode eksempel, som nye bydele såsom Nordhavn kan tage
ved lære af.

Området omkring Skt. Kjelds
Plads på ydre Østerbro er
Københavns første klimatilpassede bydel. Her arbejder
Københavns Kommune sammen med HOFOR, Miljøpunkt
Østerbro og beboerne om at
skabe byens grønneste brokvarter og samtidig klæde
området på til at modstå de
store regnmængder, som
har fulgt med de seneste års
skybrud. Grønnere gader,
blomstrende gårdhaver, et
rigt dyreliv og landskabelige
gader, der leder regnvand
væk fra kvarteret, er nogle
af de tiltag, som er på vej i
Klimakvarteret. Læs mere
på klimakvarter.dk.
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Det er nok det
mest populære
sted at skate
Hvem: Frederik Koefod,
møbelsnedker
Jeg har skatet i Fælledparken
i mere end ti år, også før de
renoverede ramperne her. Den nye
skatepark er superprofessionelt
lavet og dejlig stor – og så ligger
den centralt. Det er nok det mest
populære sted i byen at skate.
Vi mødes tit i større grupper og
skater sammen. Det er fedt at gøre
det til en social ting.

Jeg scorede engang
to mål i én kamp
Hvem: Asbjørn, 6 år, spiller fodbold i Skjold
Boldklub hver mandag eftermiddag
Jeg elsker at spille fodbold. Det er virkelig
sjovt, og jeg scorede engang to mål i én
kamp, selvom de var flere på modstanderens hold, end vi var. Nogle gange står jeg
også på mål, det kan jeg også godt lide.

Vi er en
slags tysk
borgerservice
i Danmark
Hvem: Marko Naoki Lins, leder
af Presse- og Kulturafdelingen på
Den Tyske Ambassade
Hvor: Den Tyske Ambassade midt i
Østerbros ambassadekvarter, som
også huser bl.a. den cubanske og
den amerikanske ambassade.

� Vi er 30 ansatte her på ambassaden. Halvdelen er udsendte
diplomater ligesom mig. En vigtig
del af vores daglige arbejde er
at være en slags tysk borgerservice her i Danmark. Vi får f.eks.
henvendelser om pasforlængelser,
arvesager og tysk statsborgerskab
til nyfødte. Vi står også til rådighed
24/7 for tyske turister, hvis uheldet
er ude, og de eksempelvis får
stjålet deres pas.
� Formålet i min afdeling er at
fremme det moderne og autentiske Tyskland i Danmark. Derfor

har jeg rejst rundt i det meste
af Danmark og på Færøerne og
Grønland og lavet arrangementer
i samarbejde med f.eks. skoler og
universiteter. Vi er også meget
til stede på nettet og de sociale
medier, for det er vigtigt for os at
få skabt interesse hos de unge.
� Jeg har tidligere arbejdet som
lobbyist og journalist i Bruxelles
og for det tyske udenrigsministerium i Kiev og Berlin. Men siden
2011 har jeg arbejdet på ambassaden i Danmark. Det er spændende
at arbejde i Tysklands naboland,

Jeg spiller tit i en Manchester Unitedtrøje, for det er mit yndlingshold. Jeg synes
alle deres spillere er vildt gode. Jeg ser meget fodbold i fjernsynet, og min far har lovet
mig, at vi snart skal se landskamp i Parken.

for de to lande har et tæt forhold.
Og så er jeg dansk gift og ville derfor gerne til Danmark. Mine børn
er tosprogede og går på den tyske
skole her i København.
�Jeg tror, at der er flere grunde
til, at Østerbro er så populært et
ambassadekvarter. Placeringen er
central i forhold til ministerierne
og andre ambassader. Det gør den
vigtige personlige kontakt lettere.
Ambassadørerne mødes f.eks. flere
gange ugentligt. Samtidigt er her
også virkelig skønt, smukt og god
plads.

Det er et virkelig skønt sted
at gå tur med barnevognen
Hvem: Trine Steengaard og Julie Kragh, journalister
� Trine: Jeg har aldrig brugt Fælledparken så meget,
som siden jeg blev mor for seks uger siden. Det er
virkelig et skønt sted at gå tur med barnevognen og få
et tiltrængt pusterum. Jeg løber her også nogle gange
– og nyder godt af at kunne holde snigpauser bag nogle
af de mange buske.
� Julie: Jeg bor ikke lige i nærheden, men jeg ender
her tit med veninder på barsel. Fælledparken har
virkelig fået et løft de senere år, og jeg synes, det er en
skøn grøn oase i København. Især om sommeren.
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Der bliver passet godt
på søens planter

F O T O : K L A U S V E D F E LT/ R A D I O 2 4 S Y V
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� Østerbro betyder den østlige indgangsvej til København, men
selve Østerport har faktisk forskudt sig en del i årenes løb. Før metrobyggeriet undersøgte arkæologer jorden under Kgs. Nytorv, og her
fandt de resterne af en gammel byport, som menes at være den gamle
Østerport. Den lå i middelalderen i forlængelse af den nuværende Østergade midt i København. Under Christian d. 4’s store udvidelse af byen,
blev Østerport rykket længere mod nordøst, og i 1708 blev der bygget
en Østerport ca. der, hvor stationen ligger i dag.

Vil du se mere til søens forunderlige
forvandling? Så klik ind på m.dk/
nabobilleder. Her finder du en række
unikke billeder taget af naboen Leon
Christensen, som har fulgt byggeriet
fra sit vindue ud mod Sortedams Sø fra
efteråret 2012 til nu.

� Fra 2019 kommer der et metrostop på
Trianglen, men indtil ca. 1950 var pladsen mest
kendt for at være holdeplads for de såkaldte
kapervogne (en hestetrukken “taxa”), som
kørte københavnerne ud i Dyrehaven. Den
karakteristiske bygning midt på pladsen var en
sporvognsventesal, som nu er fredet.
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� Planterne står nu i deres plantekasser, indtil de efter planen skal
sættes ud i søen igen, når metrobyggeriet er færdigt. I mellemtiden
foretager metroens hovedentreprenør CMT jævnlige miljøundersøgelser i Sortedams Sø. Hver måned
tages der for eksempel prøver af
vandet omkring byggepladsen,
og en gang om året kortlægges
vegetationen op til 100 meter fra
arbejdspladsen.
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� Kasserne blev fragtet ud til et
område mellem flydebroen og arbejdsområdet og forsigtigt nedsænket på ca.
2 meter vand. Kasserne blev markeret
med en rød bøje og forsynet med liner i
hvert hjørne, så de nemt kan hæves og
inspiceres. I alt 11 kasser blev tilplantet, svarende til over 1200 planter.

Debattør, blogger og
radiovært Anne Sophia
Hermansen bor på Østerbro
og omtaler ofte bydelen som
"2100 Spelt".
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� En undersøgelse havde vist, at
planten brodbladet
vandaks, som er
rødlistet som sjælden
i Danmark, fandtes
i søen. Derfor gennemgik eksperter
fra Fiskeøkologisk
Laboratorium i
efteråret 2012 søen
med planteriver for
at finde de sjældne
planter og flytte dem
over i plantekasser.

F O T O : F I S K E Ø K O LO G I S K L A B O R AT O R I U M

� I Sortedams Sø på Østerbro ligger en af metrobyggeriets store tunnelarbejdspladser. Herfra begynder boremaskinerne Nora og Tria i efteåret 2015 at bore mod
Københavns Hovedbanegård. Men inden da er der gjort
et stort stykke arbejde for at passe på søens sjældne
planter.
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Østerbro
før og nu
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“Ingen bydel er så elsket og
hadet som Østerbro. Elsket og
hadet for de mange butikker
med helsekost, cashmeretøj
til babyer og designercykler
til 40.000 kr. Her har alle børn
halvskøre navne, og her er
ligeså mange beige Fiat 500
som svin i Jylland pr. indbygger. Mænd træner til Ironman,
kvinder dyrker yoga, og det
syndige fredagsslik er markeret med glutenfri, fedtfattig
eller gelatinefri. I speltboblen
stemmer man radikalt eller
på Alternativet og tænker,
at verden ville blive et bedre
sted, hvis folk læste flere
digtsamlinger eller bare spiste
mere økologisk blegselleri.”

� Da Østerport Station blev
åbnet i 1897, var det endestation
for kystbanen nordfra, og der var
ikke togforbindelse videre ind
mod Københavns Hovedbanegård.
Stationens banetekniske forkortelse er stadig Kk, “Københavns
Kystbanestation”.
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Østerbros bedste drinks
serveres i køkkenet
Der er længere mellem cocktailbarerne på Østerbro end
andre steder i København. Men hvad skal man også med mere
end én god af slagsen? Her er Kitjn et godt bud. Stedets koncept er – som navnet antyder – et køkken, hvor eksempelvis
baren er lavet af gamle køkkenlåger. I bedste Østerbro-stil er
stemningen afslappet og hyggelig hos Kitjn, og du kan både
nyde dine drinks indendørs og udenfor.
Kitjn
Århusgade 14
1A, 3A, 8A

Mesterkøkken
med udsigt
Stjernekokken Rasmus Kofoeds restaurant Geranium er en af de få i
Danmark, som har hele to Michelinstjerner. Rasmus Koefod vandt desuden
verdensmesterskabet for kokke, Bocuse d'Or, i 2011. Restauranten har til
huse på 8. etage med udsigt over Fælledparken, trækroner og hav.
Menuen afspejler årstiden med inspiration fra naturen og kunstens verden.
Du vil blandt andet møde knivmuslinger med spiselig skal, havtorn, gran
og jordskokker.
Geranium
Per Henrik Lings Allé 4, 8. sal
14, 95N
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Parken ligger i hjertet af Østerbro og er Danmarks nationalstadion. Her holder både det
danske fodboldlandshold og FC København til.
Med sin kapacitet på 50.000 gæster er Parken
samtidig et af landets største steder for arrangementer som store tv-transmissioner, sportsevents og koncerter. Verdenskendte kunstnere
som The Rolling Stones, Justin Timberlake og
Lady Gaga har lagt vejen forbi.

Byoasen
Bopa plads
Den lille byoase Bopa Plads er et af Østerbros hyggeligste samlingspunkter. Pladsen er opkaldt efter
modstandsgruppen BOrgerlige PArtisaner, som under
Anden Verdenskrig kæmpede mod tyskerne. I dag er
alvoren dog afløst af grønne træer og en skøn afslappet
atmosfære. På det lille torv kan du desuden finde Café
Bopa og caféen Pixie, som begge serverer brunch om
morgenen og drinks ud på de senere aftentimer.

Telia Parken
Per Henrik Lings Allé 2
14, 95N
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Landskampe og
verdenskoncerter
under ét tag

Nyd nøje udvalgt
samtidskunst
Den Frie Udstillingsbygning er et at de ældste og
mest traditionsrige udstillingssteder for samtidskunst i Danmark og kunne sidste år fejre 100 års
jubilæum for sin beliggenhed tæt ved Østerport.
I den forbindelse blev stedet også udbygget med
en underetage af udstillingsrum, hvor der er fri
entre. Den Frie viser kun udstillinger, der er produceret eller udvalgt af kunstnere. Der er derfor
rig mulighed for at blive opdateret på, hvad der
rør sig i kunstens verden.
Den Frie
Oslo Plads 1
1A, 26

Bopa Plads
1A, 3A, 8A
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Østerbro er andet end spelt og børnefamilier. Bydelen har også masser
at byde på, hvad end du er til god
mad, drinks eller kunst.

Slagter om dagen,
restaurant om natten
Umiddelbart fremstår Gourmandiet som en slagterbutik. Og det er det også. Men den er meget mere
end det. Gourmandiet er også et takeaway-sted, og
torsdag, fredag og lørdag forvandles slagteren til en
hyggelig bøfrestaurant. Her kan du vælge mellem
flere typer bøffer – lige fra T-bone, rib-eye eller
entrecôte til tournedos med vildsvinebacon. Og så
kan du skylle herlighederne ned med et nøje udvalgt
repertoire af økologiske og biodynamiske vine.

FOTO : G O U R M A N D I E T

Gourmandiet
Rosenvængets Allé 7
1A, 14
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Hvor: Byens Hegn,
Øster Søgade
Hvad: Værket ”Seismic
Wave”, lavet af kunstneren Carl Krull.
Værket er ca. 100 meter
langt og er malet på
hegnet til tunnelbyggepladsen Øster Søgade –
ud mod Østerbrogade.
Der var fernisering på
værket i juli 2015.

