
Y
N

K
B

  
T

E
M

A
 1 Tak til Emma

YNKB
Baldersgade 70 st tv
2200 København N
ISSN 1602 - 2815



Ydr
e
 Nørr

e
broK

u
lturB

u
reau

er en kunstnergruppe på ydre Nørrebro.
Alle de medvirkende  billedkunstnere er bosiddende på 
YNB. 

Fælles for os er at vi ønsker at relokalisere den kunstneri-
ske aktivitet til det lokale miljø. 
Dvs at vi ønsker at lade os inspirere af mellemmenneske-
lige forhold på ynb til aktiviteter på ynb der involvere det 
lokale miljø.
Vi ønsker ikke at etabere maleriudstillinger på ynb af loka-
le kunstnere men snarere at opbygge en viden om ynb og 
derigennem etablere forbindelser i miljøet og at påvirke 
eller udfri den latente kreativitet der findes i alle menne-
skelige samfund.
Vi ønsker at optræde  loyalt overfor alle vi møder og kun 
at bruge de materialer vi benytter (interviews, videoopta-
gelser, fotos osv) i forståelse med de involverede.

Vi arbejder med projektets  første fase (nov,dec 01 og 
jan 02), hvor vi ønsker at danne os et billede af hvad 
ydre Nørrebro er gennem interviews, samtaler, opsøgende 
arbejde og tilfældige møder.
YNBK er stadig i en etableringsfase. 
Gruppens praksis vil udspringe af og i interaktivitet med 
hvad vi møder på vor rejse i vor egen bydel.

med venlig hilsen 
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Ydre Nørrebro [kunst&]Kultur Bureau Service- et 
lokalt tiltag
[Det er på høje tid og i sidste øjeblik]

at gøre det umulige muligt - det ubetydelige betydeligt 
og  det betydelige ubetydeligt.

at arbejde indenfor det felt der kan kaldes vort offent-
lige liv under sloganet I want you to be

at arbejde med  mellemmenneskelige relationer på et 
lokalt plan og skabe tillid og venskaber indenfor alle 
generationer og  grupperinger d.v.s. på kryds og tværs 
. 

at styrke ytringsfriheden vores grundlovsikrede demo-
kratisk ret, for derigennem at sikre [en udvikling af 
kunst og] kulturen.
 
 at støtte kulturelle foreninger og enkelt personer i at 
udtrykke sig offentligt i stort og småt,  til andre i det 
lokale.

at opbygge et netværk mellem betydningsdannende/
meningsdannende grupper og enkeltpersoner.

at bidrage til en international diskurs med lokalgrup-
per  gennem det personlige møde og spændende 
events på tværs af det globale.
nov.01



Ydre Nørrebro Kultur Bureau i København
Hvorfor:
FORÅRET 2001
Vi var nogle kunstnere som boede i dette kvarter ydre Nørrebro, som begyndte 
at lufte den idee at mødes og prøve at finde ud af noget mere om vores nabo-
lag. En af grundene var at I løbet af de sidste 7 år har København gennemlevet 
flere forskellige byfornyelses programmer for at udskifte indbyggere med lave 
indkomster til folk med høje indkomster med gode skatte betalere. Man kan roligt 
sige at det har været en succehistorie !! Priserne på lejlighederne  er steget 
mange gange  og samtidig er det blevet meget svært at finde en bolig til  leje i 
centrum af byen, Det der er sket, er at folk som ikke har råd til at betale den dyre 
husleje eller som ikke kan få lån i banken til at financierer købet af en af de dyre 
renoverede lejligheder, har været tvunget til at flytte ud i kvarterer som endnu 
ikke har været gennem et  byfornyelses program, som f.eks ydre Nørrebro.
Det karakteristiske for dette område er, at der er et stort antal leje lejligheder 
med et højt antal beboere som er indvandrere. Gamle pakhuse og små værkst-
edsbygninger og fabrikker ligger ind imellem almindelige ejendomsbyggeri. Der 
er ikke rigtig nogen steder hvor folk kan mødes, ingen parker, ikke mange cafeer 
og området er  fuldstændig blottet for kulturelle mødesteder som f.eks biografer, 
teatre eller andre kunststeder etc. kort sagt et  område uden identitet.
EFTERÅRET 200I.
Vi begyndte at gå ture (derive) i kvarteret. Vi mødtes på en lokal kaffebar om 
morgenen og så gik vi rundt i kvarteret hele dagen, bankede på folks døre og 
snakkede med folk. Vi fandt hurtigt ud af at dette kvarter var fuld af aktivitet/ ini-
tiativer som af forskellige årsager levede  en meget anonym tilværelse.
NOGLE EKSEMPLER:
En Fritidsklub som arrangerede lektie læsningshjælp for indvandrerbørn med  
frivillige universitetsstuderende. 
Søster Therese nonner (Mission of charity), der kørte et center der lavede  mad 
til hjemløse,
Station 2000, en nærradio  FM 95.5 mhz  & 93.2 mhz (Finn) med en ungdom-
sklub tiknyttet.
Et islamsk trossamfund.
Kattedame som fodrede 30 katte dagligt på en tom byggegrund.
Samid skolen med børn som “normale” skoler ikke ønskede. 
Musikere som øvede sig i et beboerfælleshus. De spillede moderne arabisk 
musik.
To overfyldte børnehaver på første sal ved siden af hinanden, den ene  islamisk, 
uden et udendørs sted hvor børnene kunne lege. 
En initiativgruppe  blandt beboerne havde lavet et forslag med en aktivitetspark 
på et tidligere godsbaneareal, som sikkert ville blive godkendt i lokalplanen.
Disse eksempler viser hvor mange forskellige ting der sker i dette område, som 
tjener til at forandre en nul situation til en situation med muligheder.

Referat fra YNKB, Mjølnerparken den 26/11-01

LEKTIELÆSNING

Efter Kaffe og kage, samtale, spørgsmål,videofilming med Magdalena og 
Schaman, snakkede vi lidt om Edelweis-blomster, som de havde et par stykker 
hængende af i gangen. Vi gik ned I gården for at få vores rundvisning.Der var 
bælgmørkt, vi kunne ikke se, udover at der kom lidt lys ud fra opgangsentreerne. 
Der blev fyret fyrværkeri af under en bænk. Vi nåede ikke lang på rundturen før 
vi hørte stemmer fra en kælder. Vi blev nysgerrige og Scaman ringede derned 
for at spørge om det var ok at vi kom forbi, og det var det.I det første rum stod 
der nogle voksne unge mænd og spillede pool. De gav hånd og ønskede os vel-
komne. Dette var (især inde I det næste rum) en lektielæsnings- eftermiddags-
aftenskole for folkeskolebørn. Der sad således 3 ˆ 4 danske unge studerende 
,frivillige gennem Røde Kors og hjalp de børn som ville hjælpes.Selve kælderen 
var ret trached, men der var ret livligt og god stemning. Vi turde ikke spørge om 
vi måtte filme.

BANDET

Vi gik videre til et slags forsamlingshus, et festrum  som kan lånes eller lejes∑.
indrettet med borde, stole og en bar. Rummet var meget aflangt ogloftet var højt 
og gik vist op I en spids.Her mødte vi 2 unge mænd og en bror. De 2 første , 
Bilal og Ali dannede bandet og brugte rummet som øvelokale. Den ene spillede 
synthesizer/ keaboard- Oriental-modellen,  så den havde den arabiske sound.
Den anden spillede tromme og sang.De spillede 3 numre for os og fortalte hvor-
dan de havde købt udstyr og at de spillede til bryllupper og tjente lidt til afbeta-
ling af udstyret ved det.Vi fik lov til at filme koncerten m.m.Bandet hed vist JORD 
på dansk, men jeg er ikke helt sikker.
Forslag til smukke pigenavne: Malak = engel, Ahlam = drøm, Shamis = Sol.

VÆGMALERI

Da vi skulle til at gå kiggede vi på entreen indtil festlokalet.Schamanforeslog at 
vi kunne lave en udsmykning på en stor høj væg der.



Referat møde ydre Nørrebro
Møde hos Finn station 2000 søndag 25 marts

18o miljoner til ydre nørre bro park, men ikke på den her 
side af Nørrebrogade. Syd har fået pengene, noget af det 
til kulturhus
Nord Vest har fået, indre nørrebro klare sig selv
70 000 til vores ungdomsklub: klub 2000
For to år siden dannede vi foreningen: Forening til fremme 
af den folkelige kultur på ydre Nørrebro. Den har jeg tænkt 
mig at prøve at køre op igen.
lokalrådet er noget man lavede engang for at styrke de 
lokale områder. de får hvert år 25000 kr til sommerunder-
holdning   
her sidder finn sammen med partierne, organisationer, orni-
tologisk forening, skoler osv.
Finn arbejder på forslag om bydelslister
lokalråd (fis i en hornlyge), men man kan godt bruge dem = 
penge til klub 2000, fordi vi blev ved med at rende dem på 
dørerne, de har kontakter til politikerne
klubstruktur i fremtiden i KBHVN
Hele ideen med Klub 2000 er at styrke lokalområdet, vi skal 
have kunsten ind, indvandrerne ind, samle lokale forenin-
ger, andelsboligforeninger og ejerforeninger osv
det tog os 4 år at få de unge ind, det tager lang tid, de 
er inde ved siden af hvor vi lavede radio før, 13 m2, vi 
mangler et sted de kan være, det er ikke guds bedste børn, 
men der sker ikke noget her. Når man er med i klubben må 
man lave radio
Bente Frost i studiet, tidl. borgmester
Station 2000 sender mandag, tirsdag 17:30 - 19 
8 - 16 lørdag
95,5 (95,2 i hybrid)
Institutionerne på Rådmandsgade
I Mjølnerparken holdes beboermøderne på palestinenisk, 98 % 
beboerne er palestinensere
Nørrebrohallen vil have lavet kulturhus
Finn synes: Vi laver den forening med kulturen og så kommer 
I med til lokalrådsmøde den 22 maj  kl 18 00 socialcente-
ret på Baldersgade, så i mellemtiden kunne vi lave noget 
beskrivelse af hvad vi kunne forestille os at lave.
Jeg sidder der for stationen
og så en fra klubben
og så en fra foreningen
så sidder vi tre der

Den ungehøring vi lavede rystede hele lortet og i ungdoms-
klubben i Baldersgade gik pædagogerne i sorg over den kri-
tik vi lavede af dem og skoleinspektøren er pissesur på 
mig. hun siger at vi sætter griller i hovedet på de unge.
Med sådan en kulturforening kunne vi lave meget: hele ideen 
med en alternativ fest på Baldersplads. ungdomshuset vil 
være med, de sender herfra hver tirsdag kl 18 30, radio 
skråt op.
Ungdomshuset solgt til advokat som har været ansat i 
Københavns Kommune
Ungdomshuset har nægtet at tale med hende
Københavns Kommune isbn 87-9881 11-3-4
issn o9o6-8821
Fest på Baldersplads: nogle af de bands vi har tilknyt-
ning til, undergrundsbands spiller derovre, sammen med 
nogle boder der lancerer de aktiviteter vi har: klubben, en 
kunstforening, alternative ting
Finn om Baldersplads: Lukke baldersgade ved Nannasgade op 
til pladsen og laver en stor plads hvor lejepladsen inte-
greres så den bliver en plads for alle generationer og hvor 
der virkelig kan foregå forskellige aktiviteter. den ser jo 
ud af helvede til og kan ikke bruges til noget
teknisk afdeling 38333830, hvidkildevej 64
Vi spiller ikke registreret musik, det har vi sparet 30 000 
kr på Band som ikke er kommercialiserede, ikke kodanregi-
strerede, radio 2000 kan ikke betale kodan. 
Man er i fuld gang med at kommercialisere kulturen, dræber 
vækstlaget
Gramex vil ha 7500 kr for kommerciel musik
valgår i år: året er for frivilligt arbejde
Jesper Langgård styre 180 millioner syd ydre nørrebro

Få “foreningen til fremme af folkekulturen på ydre nørre-
bro” op at køre
Finns forslag:Kunst/kulturredaktion i radioen.

Bostedskriteriet:at kun den der bor på ydre nørrebro er med 
i arbejdet
Finn har kritiseret Rådmandsgade skole, klager over en lære 
der har brudt sin tavshedspligt. 10 klasse startede med 28 
elever, der er 11 tilbage.
De holder forældremøder i tre afdelinger: I. tyrkisk, 2. 
arabisk, 3. dansk.
60 % af befolkningen på Nørrebro er indvandrere
98 % fygtninge og indvandrere i Mjølnerparken.



Høringforslag til Borgerrepresentationen om
Kunst og Kulturcenter i fragtmandsHallerne
Kunstnergruppen Ydre nørrebro Kulturbureau, har med stor interesse læst debatoplægget 
fra Københavns kommune: Byudviklingsmuligheder omkring nørrebro station. Vi har 
desuden fulgt møderækken i Borgerforum, hvor oplægget er blevet diskuteret. 
 
Vi vil i forbindelse med byudviklingsplanerne for området, henlede opmærksomheden på 
fragtmandshallerne. fragtmandshallerne ligger mellem nørrebro station og den aktivi-
tetspark, som beboerne i mjølnerparken og initiativgruppen forsøger at vinde gehør for. 
disse haller rummer stor historisk og arkitektonisk værdi, og har samtidig potentiale til 
at blive et fantastisk sted for samtidskunst. 
 
derfor foreslår vi at fragtmandshallene, bevares og omskabes til et kultur- og kunstcen-
trum, der kan være katalysator for den mangfoldighed af kulturelle udtryk, som findes 
på Ydre nørrebro, i kraft af de mange forskellige etniske befolkningsgrupper, inklusive 
dansker, der bo der. 

et nYt Kulturelt plateau som Binder Ydre nørre Bro, 
nord-Vest og nørreBro parK KVarter sammen:
et Kunstcentrum vil blive et centralt omdrejningspunkt for bydelen, og knytte en for-
bindelse mellem lokalmiljøet og omverdenen. fragtmandshallernes beliggenhed tæt ved 
nørrebro station er optimal, om et par år vil stationen i forbindelse med den trafikale 
omlægning komme til at betjene ca. 30.000 mennesker om dagen (fra nuværende 7 000 
om dagen), så publikumsgrundlaget for centret er tilstede. 

sammen med de forbedringer området vil opleve i forbindelse med kvarterløftsprojek-
terne, vil et Kunstcentrum medvirke til at binde området sammen og skabe en helt ny 
identitet for bydelen. placeringen i tilslutning til aktivitetsparken medvirker til at skabe 
et naturligt samlingssted idet lokale miljø. 

det unikke med dette forslag er, at netop her, med den symbolsk tydelige placeringen 
mellem effektive transportforbindelser og lokal aktivitetspark, er det muligt at skabe et  
kulturelt samlingspunkt som både er forankret og har sit udgangspunkt i det lokale miljø, 
men som samtidigt er i kontakt med den internationale kunst- og kulturscene. 

Kunstcentret sKal fungere som en KontaKtflade mellem loKa-
le grupper (enkeltpersoner såvel som foreninger, interessegrupper som musikgrupper 
billedskoler skoler, teater og dansegrupper, fritidshjem, ungdomsklubber osv.) og inter-
nationale kunstnere (billedkunst, dans, musik, teater osv.) hvor en mangfoldighed af akti-
viteter skal kunne opstå. disse aktiviteter skal kunne videregives til et større publikum i 
form af udstillinger, forestillinger, koncerter eller andre projekter. 

Kunstcentret skal også rumme et åbent arkiv og videodocumentation hvor information og 
dokumentation fra de forskellige projekter skal samles. 
 Ydre nørreBro KulturBureau har allerede lavet et stort research arbejde, 

som vil blive præsenteret i løbet af foråret i vores udstillingsrum, Baldersgade 70. Ydre 
nørrebro Kulturbureau samarbejder med rooseum center for contemporary art, malmö 
og udveksler tanker og idéer om, hvordan man kan udvikle kunstinstitutioner, så de kan 
opfylde samtidens behov.
 et sådant sted vil uden tvivl blive højt dynamisk nyskabende, og på den måde være med 
til at sætte bydelen på det mentale landkort hos resten af befolkningen, og skabe en ny 
form for stolthed i bydelen over at være hjemsted for en kulturattraktion og et internatio-
nalt kunstnerisk pejlingsmærke. 

at Konfrontere fremtiden gennem Kulturelt potentiale 
fragtmandshallerne er en enestående mulighed for at skabe et kunstcentrum, der afspejler 
og komplementerer det lokalområde, det er en del af. de mange forskellige etniciteter i 
området vil muliggøre  kunstneriske projekter, som på engang er internationale og lokale. 
det der er specifikt for Ydre nørrebro vil blive bevaret og udviklet, samtidig med at byde-
len får et internationalt input, på en måde så det vil kunne bruges af både områdets bebo-
ere og andre kunst og kultur interesserede. 

det kan blive et sted hvor initiativet både kan komme fra folk der boer her, afspejlende 
deres behov, interesser og kulturmønstre, og fra kunstnere udefra, der kommer med nye 
måder at tænke på og som indgår i projekter,  hvor demokratiske principper som medhør  
og meningsdannelse kommer til udtryk gennem kunstneriske metoder. 

et Kulturcenter af en Hel nY tYpe 
HVor Kunst indgår i nYe netVærK
mange kunstnere arbejder i dag med projekter, der tager udgangspunkt i lokale miljøer og 
deres kulturelle og sociale særkende. gennem kommunikation og dialog kan mennesker, 
der bor i området invlovere sig aktivt, og projektet finder sin særlige form i samklang med 
omgivelserne. Kunst behøver ikke være noget man passivt iagttager på et museum eller et 
galleri. Kunst kan være et aktivitetsområde, hvor man eksperimenterer, udforsker og stiller 
spørgsmål til samfundet. 

denne kendsgerning er man blevet opmærksom på over hele verden, og mange kunstin-
stitutioner reorganiserer sig i dag, så de bedre kan efterkomme de ændringer, der er sket 
i kunstnernes arbejdsmåde. de indretter f.eks. kunstneratelierer, arrangerer workshops og 
inviterer folk i nærområdet til at bidrage med deres holdninger. mange museer har åbnet 
nye filialer som kan opfylde disse nye krav, f.eks har rooseum center for contemporary 
art i malmö, det sidste år omorganiseret sin udstillingsvirksomhed; foruden kunstudstil-
linger omfatter stedet i dag også arbejdsrum, arkiv, mikrobiograf, seminarer og et åbent 
kunstforum. derudover arbejder rooseum sammen med kunstnere på projekter, der fore-
går uden for institutionens lokaler, i andre lokalområder.
 
planlægning - en BæredYgtig Vision
Vi forestiller os at fragtmandshallerne  kan indrettes så de kan rumme både billedkunst, 
musik, teater og kultur i øvrigt, det kan blive til virkelighed hvis rummene indrettes på en



fleksibel måde, så det bliver muligt at omskabe stedet efter hvad der skal foregå. 
fragtmandshallerne er i dag ejet af dsB og lejet ud i 2002 og 2003. på kort sigt er det 
vigtigt at få dannet en initiativgruppe, der kan forestå formuleringen af en bæredygtig 
vision for centret i en bred dialog med lokalbefolkningen og de fremtidige brugere af 
centret. der skal laves en skitse til centrets organisering, anvendelse og indretning samt 
udarbejdes et overslag over centrets anlægs- og driftsudgifter. 

Vi forestiller os at centret skal være økonomisk bæredygtigt på den måde, at aktiviteterne 
skal være selvfinansierede eller/og understøttet af udefrakommende fondsmidler, mens 
kommunen skal have ansvar for bygningerne inklusiv husleje og varme.

lidt om Baggrunden for Ydre nørreBro Kultur Bureau
i 1997 indgik no name, Baldersgade 70 et samarbejde med
lokalradioen station 2000, med det formål at skabe et kraftfuldt kulturliv i lokalområdet. 
der blev arrangeret forskellige projekter og udstillinger, som for eksempel:
artco - ranum - Berlin - København, en dokumentationsudstilling af
forskellige projekter i nærområdet f. eks:
• udstødt - en installation af ødelagte stole, Balders plads
• suBtil Kortslutning -et klistermærke projekt som hang over hele byen
• KunstdeBat i lokalradioen station 2000, med en senere bogudgivelse.

non stop VideoVindue international i no name i 4 måneder fra december 
til april i 2000  efterfulgt af et internationalt seminar " art on street level, how to succed 
?" i samarbejde med centret for dansk Billedkunst og med anden session af non stop 
Videovindue fra januar til april 2002.

Herudover har samarbejdet bestået i at skabe debat om lokalområdets
udformning, med fokus på at kulturen skal have en central rolle at spille. som et 
udspring for dette samarbejde gik en række lokale kunstnere sammen i efteråret 2001 og 
dannede Ydre nørreBro Kultur Bureau, YnKB, for nærmere at undersøge og 
udvikle det kulturelle potentiale i området. i forbindelse med lokalplansforslag for områ-
det nørrebro station har YnKB deltaget i lokalrådsmøder og møder i Borgerforum for at 
gøre opmærksom på det kulturelle potentiale på Ydre nørrebro.

1 marts - april 2002 åbnede YnKB en udstilling og afholdt 3 tema dage i no name, 
Baldersgade 70, hvor initiativgruppens forslag til aktivitetsparken samt YnKB‚s forslag 
til et Kunst og Kulturcenter i fragtmandshallerne præsenteres, med det formål at skabe 
debat og interesse blandt beboerne i området og gennem temadagene udvikle tanker og 
ideer om hvordan et sådant sted kan udformes og realiseres.
med Venlig Hilsen
 Ydre nørreBro KulturBureau
Baldersgade 70 st.tv. 
2200 København n 
saas.dufour.andersen@get2net.dk
februar 2002
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