Fotos af fortiden
Fortiden er synlig

OPGAVE 7

Der ligger en fortid under Superkilen. Her lå en jernbane
på strækningen indtil 1930. Op ad sporene var fabrikker
og lagre placeret. Nørrebrohallen var remise for
sporvogne frem til 1975. Fortiden er synlig i nutiden, og
omgivelserne fortæller om udvikling fra industri og
arbejderkvarter til det nye samfund.
På de følgende to sider er historiske fotos, forsynet af
Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Fremgangsmåde

Fotos kan bruges på stedet, hvor eleverne skal regne ud,
hvor de er taget.
Fotos kan bruges ved introduktion til ekskursionen.
Billederne kan bruges som emner til øvelse 8, så man
skal regne sig frem til stederne ud fra de historiske kort
beskrevet her
Hvad forestiller billederne
Foto 1:

Remisen ca. 1918, set fra ca. Nørrebrogade.

(00782)
Foto 2: Remisen set fra den anden siden af Nørrebrogade
ca 1970 (foran Jupiter Cykler). (01592)
Foto 3: Foto fra Nørrebrogade 1980’erne, efter remisen
var blevet til Nørrebrohallen. Man kan diskutere
indretning dengang i forhold til Superkilden. (00772)
Foto 4: Sprængning af skorstenen på Københavns
Karton- og Papirfabrik i 1979. I dag ligger Mjølnerparken
i området. Byggeriet i baggrunden er Hothers Plads.
(00541)

Diskussion

FORM ÅL

Indsigt i fortiden som baggrund for det
nærværende.
FAG

Historie, geografi
KLASSETRI N

Udskoling, evt. mellemtrin
STED

Superkilen
TI D

1 -2 lektioner
STRUKTUR

Klasseundervisning eller gruppearbejde.
M ATERI ALER

print af fotos på opgavens side 2 og 3
og / eller enhed med netadgang

Hvorfor lå fabrikkerne her, og hvor rykkede produktionen hen? Industriens storhedstid på
Nørrebro var 1880-1950. Meget af produktionen blev flyttet til Københavns opland i 1950’erne
og 60’erne, ud i provinsen og senere til udlandet. Det skyldtes skrappere krav omkring støj og
forurening, og at transporten blev besværlig. I dag er der ingen industriproduktion tilbage i
København.
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