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Gadespejlet

Coronakrisen lægger ikke låg på kvarterets evne til nytænkning.
30. januar spiste ikke færre end 121 beboere sammen - hver for sig. Der blev skålet og ønsket 
god aften på nettet.

Læs om initiativtageren, aftenen og menuen på siderne 3, 14 og 15.
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Politiet: 
Hold øje med 
folk der lusker rundt

Vi har på Østerbro to 
lokale betjente, der har 
særligt fokus på vores 
område. Gadespejlet 
har talt med den ene, 
Martin, der fortæller, at 
de to desværre ikke har 
kapacitet til at følge op 
på cykeltyverier udover 
generelt præventivt ar-
bejde. Så cykeltyverier 
skal anmeldes gennem 
det normale system og 
ikke til lokalbetjentene. 

Han opfordrer folk i 
kvarteret til at holde 
øje med, om der lusker 
folk rundt, som vi ikke 
kender samt naturligvis 
sørge for solid aflåsning 
af cyklerne. Hvis vi ser 
nogle mistænkelige ak-
tiviteter, kan vi henven-
de os til lokalbetjentene, 
og de kan køre patrulje i 
vores område.

Martin fortæller, at lo-
kalbetjentene for tiden 
har specifikt fokus på 
corona situationen. Et 
andet fokus er unge 
mennesker, der hænger 
ud og skaber utryghed 
i kvarteret. Har vi pro-
blemer af den type, så 
er vi også velkomne til 
at henvende os. Det 
skal helst ske på mail: 
mor002@politi.dk.

-hvad 
kan vi 

gøre for at 
forhindre 
tyverier?

2 ladcykler stjålet samme nat
Ingen så eller hørte noget, da to næsten nye elektriske ladcykler blev stjålet 
fra kvarteret en nat sent i januar. Cyklerne er ikke blevet fundet. Hvad kan 
man gøre for at forhindre cykeltyverierne?

Af Birgit Lundbak 

-Det er så ærgerligt, at man ikke 
kan have sine ting i fred, siger 
Bettina Werner, der en tirsdag 
morgen sent i januar kun fandt 
en overskåret cykelkæde på 
fortovet, hvor hendes ladcykel 
skulle have stået.

Cyklen, der kun var et halvt år 
gammel, er helt nødvendig i 
dagligdagen til indkøb og andre 
transportopgaver, bl.a. med hun-
den Henni. Cyklen havde kostet 
ca. 26.000 kr.

Bettina og hendes partner har 
ikke brugsret til forhaven ved 
deres bolig i Engelstedsgade, og 
derfor stod cyklen parkeret på 
hjørnet af Engelstedsgade og FF 
Ulriks Gade. Den var låst med 
en hjullås og desuden tøjret til et 
hegn med en kraftig Abus kæde, 
den bedste på markedet, til ca. 
1500 kr. Det var den kæde, der 
lå tilbage på fortovet dagen efter 
tyveriet. Ingen naboer havde 
hørt noget.

Bettina anmeldte tyveriet til po-
litiet, hvilket foregår on line, og 
til forsikringsselskabet, der har 
givet fuld erstatning, eftersom 
cyklen var korrekt sikret. Hun fik 
også en ny kæde fra Abus.

Bettina mener, tyvene må have 
brugt en vinkelsliber og bragt 
cyklen bort i en varebil. Parret 
har købt en ny ladcykel. Den er 
parkeret på samme måde som 
den gamle, da de foreløbigt ikke 
har kunnet se andre og bedre 
muligheder.

Det påvirket os
Samme nat fik Rafael Tsai fra H. 
P. Ørums Gade stjålet sin to må-
neder gamle el ladcykel, der var 
parkeret i forhaven. Cyklen er helt 
nødvendig i dagligdagen bl.a. til 
at fragte parrets tre-årige barn i 
børnehave og videre til job. 

Cyklen var låst med en meget 
kraftig kæde om baghjulet, men 
ikke yderligere fastgjort, da det 
ikke er muligt i forhaven. Rafa-
el mener, tyvene har løftet og 
skubbet cyklen ud af forhaven til 
en ventende bil, men ingen i hu-
set bemærkede tyveriet. Cyklen 
havde kostet ca. 25.000 kr. og 
Rafael har fået det meste af be-
løbet tilbage fra forsikring. Men 
det økonomiske er kun en ting.

-Det har virkelig påvirket os, at 
nogen har haft den frækhed at 
komme ind i forhaven, i vores 
private rum. Og derfor har vi 
ikke haft lyst til at købe en ny 
ladcykel endnu. Og jeg vil rigtig 
gerne høre fra andre i kvarteret, 
hvad vi kan gøre for at forhindre 
tyverier? Skal vi have et aflåst 
cykelskur, et CCTV kamera eller 
noget helt andet? Hjælper det at 
plastre en cykl til med stickers, 
som jeg har set andre gøre? Alle 
forslag er velkomne.

Rafael og hans kone kommer fra 
Singapore, men har boet i Dan-
mark i 5 år. I september, 2020, 
købte de lejlighed i HPØ. Og vi 
elsker at være her. Det er det 
bedste boligområde i Køben-
havn. Alle er så venlige her, siger 
Rafael.

Fælleshuset ligger på hjørnet 
af F. F. Ulriks Gade og Engel-
stedsgade. 

Fælleshuset kan rumme op til 40 
personer og kan lejes hele dage 
fra kl. 10 til kl. 10 næste dag.

Mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag er der fællesspisning, yoga 
og barselsgruppe i fælleshuset 
(medmindre det er lejet ud). På 
disse hverdage kan huset lejes 
fra kl. 10 til kl. 10 næste dag eller 
om formiddagen fra kl. 8 til kl. 15.

Huset må bruges til arrange-
menter indtil kl. 23 søndag til 
torsdag og indtil kl. 24 fredage 
og lørdage. Det skyldes, at fæl-
leshuset har naboer og overbo-
ere, som der skal tages hensyn 
til. Derfor egner lokalet sig ikke 
til støjende fester.

Hvis du vil leje fælleshuset, skal 
du bruge hjemmesiden: www. 
n-ulrik.dk Her kan du tjekke 
kalenderen og se, hvornår huset 
er ledigt.

Det koster 700 kr./døgn at leje 
fælleshuset lørdag og søndag, 
400 kr./døgn ugens øvrige dage.
En hverdagsformiddag koster 
250 kr.

Man kan kun leje fælleshuset, 
hvis man er medlem af Beboer-
foreningen ULRIK. Et års med-
lemskab koster 600 kr. (200 kr. 
for pensionister). Du kan melde 
dig ind på n-ulrik.dk

Læs 
mere på 
side 12

En velfortjent buket 
blomster for et flot 
initiativ
Gadespejlets redaktion syntes, 
at Lene Hadsund havde fortjent 
en buket blomster for det flotte 
initiativ 30 januar, hvor 121 bebo-
ere spiste sammen hver for sig. 
Initiativet, der krævede en ret stor 
indsats fra Lene (se interviewet 
andetsteds i bladet), var med til 
at styrke fællesskabet i kvarteret i 
en tid, hvor mange af os tørstede 
efter netop det. Gadespejlets 
redaktion vil gerne også i 
fremtiden belønne initiativer 
i kvarteret, der fremmer 
fællesskabet. Skriv til redak-
tøren, hvis du har forslag til 
kandidater til en buket. 
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Mange lyse 
forårshilser

Peter Koldby 
er formand for 
kvarterets han-

delsforening

Generalforsamlingen der forsvandt
Den virtuelle ekstraordinære generalforsamling blev aflyst, fordi der blev rejst tvivl om virtuelle be-
slutninger og afstemninger. Den normale generalforsamling holdes sidst i maj. 

Af Peter Bogh,
Formand for Husejerforeningen

Nu går vi igen mod lysere tider 
både helt bogstaveligt, men 
også fordi vi om ikke så længe 
igen kan omgås hinanden på 
næsten normalt fysisk vis – også 
her i vores dejlige kvarter, hvor 
snakken på gaden og over ha-
velågerne foregår på behørig 
afstand og med godt humør. Vi 
har lyst til at være sammen. 

Bestyrelsen havde indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling 
i januar, hvor det var meningen, 
at vi skulle tage nogle af de før-
ste mere konkrete skridt mod 
realisering af helhedsplanen. 
Nogle medlemmer af foreningen 
mente, at vi i vores vedtægter 
ikke har hjemmel til hverken 
virtuel generalforsamling eller 
brug af brevstemmer. Det har vi 
nu nok i en nødsituation, hvor 
vi ikke kan lade verden gå i 
stå. Men da vi hellere vil bruge 
krudt på at tale om indhold og 
fællesskab fremfor jura, valgte 
vi at aflyse den ekstraordinære 
generalforsamling. Desværre fik 
vi ikke givet god nok besked til 
alle, så nogle husejere forsøg-
te forgæves at tilgå det link, vi 
havde sendt ud sammen med 
indkaldelsen. Det beklager vi 
selvfølgelig meget, og ingen 
bortforklaringer!

Virtuel generalforsamling
Til maj skal vi have vores ordi-
nære generalforsamling. Der 
bliver den 27. maj. Vi får nok 

ikke lov til at mødes fysisk, så vi 
vælger denne gang igen en vir-
tuel. En bekendtgørelse fra Er-
hvervsministeren giver grønt lys. 
Derudover er det er både vores 
egen erfaring fra den virtuelle 
generalforsamling i september 
og fra forskningen, at der ikke 
deltager færre medlemmer i vir-
tuelle møder end i fysiske. Men 
måske er det nogle andre. 

Jeg tror, at vi i fremtiden vil satse 
på en form for kombination, så vi 
kan få antallet af aktivt deltagen-
de medlemmer i generalforsam-
lingerne endnu højere op.

Helhedsplanen
Vi har brugt mange kræfter og 
penge på helhedsplanen, og vi 
har holdt et stort antal fysiske og 
virtuelle møder for husejere og 
beboere om den. Derfor skal vi 
også have den fremlagt officielt 
for foreningens medlemmer på 
en generalforsamling, så den 
kan blive vedtaget som ramme 
for de kommende – måske man-
ge – års udvikling af vores kvar-
ter, som er endnu grønnere og 
med endnu bedre mulighed for 
fællesskaber, end der er nu. 

I bestyrelsen har vi ikke lagt os 
fast på, hvornår og hvordan det 
kommer til at ske, men det bliver 
senest til efteråret. Jeg vil godt 
løfte sløret for, at det er et kæm-
pestort arbejde at komme videre 
med konkretisering af planen, 

og vi kunne godt bruge en eller 
to nye medlemmer i bestyrelsen, 
som har mod på denne opgave.

Fibernet 
Og så til fibernettet. Mange af os 
er kommet på og har fået en ny 
super god forbindelse med om-
verdenen, men YouSee og TDC 
har stadig problemer med at få 
alle adresser gjort klar. Som I 
ved, knokler Allan fra YouSee for 
at få alle med, men det er åben-
bart ikke let! Der er ikke forskel 
på husejere i lotteriet om fiber-
net, og jeg har også selv haft 
mit hyr med opkoblingen med 
forbyttede kabler og adresser og 
lange ventetider hos hotline.

Fej og klip
Og husk så, at med foråret 
kommer alt det grå vejstøv, ci-
garetskoddet mv. frem i forhaver 
og på vejene, så det er nu, hver 
husejer og beboer kan give en 
time af sit liv til at feje fortov og 
rendesten, samle affald på veje 
og klippe lidt i de buske, der gør 
det svært at passere på fortovet.

Hård nedlukning på Østerbro

Butikkerne ligger tæt på indre Østerbro. De har været i Coro-
nadvale i månedsvis, og nu er de genåbnet. Men hvad har ned-
lukningen betydet for butikslivet, og hvad er perspektiverne i 
det hele taget? Gadespejlet har gået en tur med Peter Koldby, 
formand for Østerbros Handelsforening.

Af Frank Nilsson

”Jeg kommer 
sjældent uden 
for postnum-
meret”, siger 
Peter Kold-
by med et 

lille smil, da vi 
begynder vores 

vandring på Øster-
brogade og Nordre Frihavnsga-
de. Peter Koldby er formand for 
kvarterets handelsforening, som 
har godt 50 medlemmer blandt 
de handlende. Peter Koldby, som 
er indehaver af Koldby Optik, 
tilføjer, at man selvfølgelig kan 
købe ting og sager andre steder 
i byen, men det er ikke nødven-
digt. Østerbro har det hele. 

Gadespejlet møder Peter Koldby 
på hjørnet, hvor Østerbrogade 
møder Sortedams Dosseringen. 
Klokken er 9 morgen, solen skin-
ner, og det blæser pivkoldt. Vores 
møde handler om Corona og 
dens betydning for detailhandlen 
på Østerbro.

”Pandemien og nedlukningen har 
haft voldsomme konsekvenser 
for butikkerne”, fortæller Peter 
Koldby, mens vi nærmer os 
Trianglen. Mens vi går, fortæller 
han, at der er andet end Corona, 
der påvirker vilkårene for butik-
sindehaverne på Østerbro.

Cykelvenlig Ndr. Frihavnsgade
”Forretninger, der er en del af en 
kæde, lever et farligt liv”, siger 
Peter Koldby.

”Kæderne vil se positive bund-
linjer på meget kort tid. Giver 
forretningen ikke overskud med 
det samme, bliver den lukket. 
Udviklingen er så at sige gået fra 
kynisk til meget kynisk. Derfor er 
fx Ti’er-butikken lukket, og sådan 
er det også gået for telebutik-
kerne. De er væk næsten alle 
sammen”, fortsætter Peter Kold-
by, mens vi drejer nedad Nordre 
Frihavnsgade. 

Denne drejning får Peter Kold-
by til at skifte emne for en kort 
bemærkning. Han fortæller med 
illustrerende gestikulationer, at 
hele vejen skal ændres. Bredt 
fortov, parkeringspladser med 
plads til at åbne bildøre uden at 
ramme cyklister, og kørebaner så 
smalle, at en bil ikke kan overhale 
en cykel.

”Vi handlende er tilfredse. Nogen 
ville have Nordre Frihavnsgade 
helt lukket for biler, men det var vi 
imod. Det ville betyde døden for 
gaden, og hvad med beboerne? 
Mange af dem er afhængige af 
deres bil. Men at det bliver en 
cykelvenlig gade, er fint. Der 
kommer flere og flere cyklister”, 
siger Peter Koldby, som nikker og 
hilser på om ikke alle så næsten 
alle, der passerer. De fleste er 
butiksejere.

På vej tilbage mod Trianglen 
passerer vi Tarps bog- og papir-
handel, og tilfældigvis møder vi 
indehaveren, Rene Tarp, som i 
lukkeperioden har haft click and 
collect. 

”Men der er ingen omsætning i 
det. Det er bare for at holde lidt 
liv i virksomheden”, indrømmer 
han, og Peter Koldby tilføjer, at 
sådan er det for de fleste. De gør 
det mest, for at kunderne ikke 
skal glemme butikkerne.

Håber på god stabil genåbning
Vandreturen finder sted et par 
dage før genåbningsdagen 1. 
marts, og det er glædens dag for 
detailhandelen. Men også en dag 
med udfordringer, for det er også 
dagen, hvor moms for et år skal 
falde. Der er støtteordninger, men 
momsbetalingen kræver likvider, 
og der vil sikkert være nogen, 
der får problemer. Hvad selve 
åbningen angår, er Peter Koldby 
spændt på, hvordan det vil gå. 

”Jeg håber, at butikkerne får en 
god stabil omsætning, spredt 
over de første uger. Hvis kunder-
ne står på skuldrene af hinanden 
for at få fat på de gode tilbud, så 
risikerer vi, at der kommer endnu 
en nedlukning, og det ville det 
værste, der kan ske”, konklude-
rer Peter Koldby.

Peter Koldby, formand og optiker
Rene Tarp tjener ikke meget på Click and 
Collect
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K. THOMSEN VVS ApS.

K.THOMSEN VVS ApS.

SPAR PÅ VANDET 

Ahornsgade 6 - 2200 København N - Tlf. 3918 2222
Mail. kthomsenvvs@gmail.com

www.kthomsenvvs.dk
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Husk...Vi fakturere ikke gadespejlet’s kunder for servicevogn.

KOMPLET PRIS
Udskiftning af 5 stk TA Termostat og ventiler. 
Pris for 5 stk. inkl. Montage

4.400.00 kr. Inkl. moms. 
Tilbuddet gælder kun eksisterende to-strengs anlæg med 1/2” ventiler.

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

- Ethulsmontage
- GROHE SilkMove® 46 mm keramisk patron
- GROHE StarLight® kromfinish
- indstillelig volumenbegrænser * med svingtud
- mousseur
- fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Pris for vandhane inkl. Montage 

1.450.00 Kr.  Inkl. moms
Der tages forbehold for, at eksisterende ventiler kan lukke.

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

Husejerforeningens  
generalforsamling 2012 
blev afviklet i seriøs ro  
og orden med plads til  
alvor og hygge og med  

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

Det foregår i kirken, Taksigelseskir-
ken, men det ikke er en religiøs eller 
kristen begivenhed. Det er den 22. maj 
2012. Der er generalforsamling i Hus-
ejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret, 
og selvom mødet er så sekulært som 
det kan blive, foregår hele seancen 
med en fast nærmest ceremoniel litur-
gi, som var det ikke som nu i krypten, 
men ovenpå i kirkerummet.

Denne tone blev anslået ved 
åbningen af formanden Dorthea Rose, 
som greb foreningens håndklokke 
kiggede på den og kaldte den ”vores 
fine gamle klokke”. Og med den foran 
sig satte hun mødet i gang. Der var 
valg af dirigent og referent. Dirigenten 
Klaus Børch, selv tidligere formand, 
holdt stilen med klar sans for en 

Husk Halloween
31. oktober vrimler det igen med hekse, zombier og skeletter i kvartet. For voksne 
er det en mulighed for at gå en tur rundt i gaderne og hilse på naboerne. Eller en 

chance for at give de børn, der går rundt i kvarteret for at spørge om slik,  
et hurtigt gys. Husk at sætte et tændt græskar udenfor, hvis du vil have besøg.

generalforsamlings koreografi og med 
et overskud, der muliggør afdramati-
serende humor og et glimt i øjet.

Postkasser og skybrud
Bestyrelsens beretning turneret af 
formanden drejede sig om betyd-
ningsfulde emner fra året siden sidste 
generalforsamling. En skuffet formand 
måtte erkende, at Post Danmark ikke 
giver indrømmelser ved havelågerne, 
men gerne post. Altså ”no mercy”, 
ingen appelmulighed: Ud i skellet med 
postkassen, dog ikke hvis dit hus er 
et tofamilieshus. Så kan du fortsat få 
posten leveret ved døren.

Skybruddene og de oversvøm-
mede kældre berørte formanden 
ligeledes. Rens din brønd var forma-
ningen. Hjemmesiden og vores veje 
blev nævnt uden konfliktstof.

Beretningen, regnskab og budget 
blev vedtaget og der var valg af til-
lidsmænd og ledige poster i besty-
relsen. Afstemning og valghandling 
er generalforsamlingens reaktor, og 
der er stilhed og koncentration under 
håndsoprækningerne med stem-

mesedlerne i hånden og under de 
valghandlinger, der kræver skriftlig 
afstemning med folkevalgte stem-
meoptællere, der tæller og når frem til 
det præcise resultat.

Mindre støj
Inden generalforsamlingen startede 
gav formanden ordet til Elizabeth fra 
Miljøpunkt Østerbro, som orienterede 
om støjmuren ud mod Lyngbyvej. 
To mand fra firmaet Green Silencer 
forklarede om detaljerne i støjværnet, 
som er projekteret som korte altan-
kasser i lange rækker, stablet oven på 
hinanden og beplantet. Arrangemen-
tet sænker støjen med 8-10 decibel. 
Det er en halvering.

Dorthea Rose takkede for et 
godt møde og formanede beboerne i 
kvarteret til at tage hensyn og blandt 
andet ikke støje for voldsomt især i 
sommervarmen, hvor vi slår vinduerne 
op og flytter livet ud i for- og baghaver.

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø

Specialist i
Lyngbyvejskvarteret
Med 16 års erfaring fra handler i kvarteret har jeg en 
unik viden om dets historie, handelspriser og et stort 
netværk af kunder, som ønsker at bo her.

I ryggen har vi Danmarks største mæglervirksomhed 
EDC Poul Erik Bech, som har flere end 50 boligbutikker 
fordelt over hele landet. Via vores store kontakt flade 
skabes der relationer til mange potentielle købere hver 
dag. Dette giver en markant øget chance for et salg 
til den bedst mulige pris, idet køberen ofte skal findes 
uden for lokalområdet.

Overvejer du at sælge, så kontakt mig for et gratis og 
uforpligtende Salgstjek.

Ring allerede i dag på telefon 58 58 79 04

Dan Månsson
Ejendomsmægler,
køberrådgiver, MDE

Telefon 58 58 79 04 
E-mail dm@edc.dk

Sæt til salgSætter du din bolig til salg hos os, får du 2.500 kr. i rabat på salæret!

Poul Erik Bech
Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Din bolig
er attraktiv
Hos EDC Poul Erik Bech oplever vi stor
efterspørgsel på boliger til salg i
Lyngbyvejs-kvarteret. 



Kvarterets 
ejendomsmæglere 
klarer sig: Vi kunne 

godt sælge flere 
huse

Engang boede Georg 
Jensen i Ragnagade
Lige om hjørnet i Ragnagade ligger en statelig 
bygning med kontorer i lange baner. Sådan er det 
nu. Men i ældre tider var det hjemsted for Georg 
Jensens sølvsmedje, hvor flere hundrede arbejdere 
materialiserede legendarisk design. Snyd ikke dig 
selv for en lille nostalgisk runde.

Af Frank Nilsson

Engang var området omkring vores kvarter hjemsted 
for mange produktionsvirksomheder. Hellesen lavede 
batterier, Glud og Marstrand fremstillede madam blå og 
alt muligt andet emalje til køkkenbrug, og Lauritz Knud-
sen producerede elkomfurer, kontakter og alt til el-faget 
hørende. General Motors samlede op mod 600.000 biler 
gennem årene, lige til de lukkede i 1974. Fabrikken lå i 
Aldersrogade. 

Fotostater i opgangen
Og så fik vi et praj af en beboer i Valdemar Holmers 
Gade. Han fortalte, at Georg Jensen havde sin sølvs-
medje i Ragnagade. Gadespejlet rykkede ud, og fandt 
stedet, og ganske rigtigt. I Ragnagade 7 boede den 
verdenskendte sølvsmed og designer med sin blanding 
af værksted og fabrik fra 1918-1988. Nu fremstilles det 
danske design for størstedelen i Thailand. Men derfor 
kan du godt opsøge det smukke hus i Ragnagade.

I porten ses en buste af mesteren og en oplysende 
tekst. Og hvis du går lidt op ad trappen til højre, er der 
et par store sort/hvide billeder, og det ene viser sølvar-
bejdere fra en verden af i går i færd med at realisere 
Georg Jensens visioner.

På billederne kan i se Busten i porten, Skriften på 
vægge og Overraskelse i Ragnagade 7

Huse ønskes til salg
Kvarterets ejendomsmæglere melder om stort salg.  
Men det kniber med huse til salg

En gang kostede husene ved 
Lyngyvejen under en million 
kroner – til sammen. Det er læn-
ge siden. I dag er situationen en 
helt anden. Den ene million er 
blevet til rigtig mange millioner. 
Pr. hus. Alligevel melder ejen-
domsmæglerne på Østerbro om 
gode tider, især for sælgerne. 
Mæglerne kunne godt sælge 
flere huse. Men det kniber med 
udbuddet. Det betyder, at priser-
ne bare stiger og stiger.

Her er en oversigt over ejen-
domsmæglernes syn på situa-
tionen. 

Benjamin Hansen, LokalBolig:
Det går forrygende. Næsten for 
godt – for at være helt ærlig. 
Efterspørgslen overstiger udbud-
det markant. Der er gang i den 
som aldrig før.

Mange tror, at fordi der er et lavt 
udbud, bliver der ikke solgt så 
meget. Men det er forkert. Der 
bliver solgt langt flere enheder, 
men det går så stærkt, at de 
ikke er til salg i særlig lang tid. 
Det begrænser udbuddet.

Priserne er steget med +15% 
siden april 2020. Det er en eks-
trem stigning. 

Spørgsmålet er, om der sker en 
eller anden form for politisk ind-
blanding. Hvis det sker, så kan 
det sætte en dæmper på. Det 
har man set før, senest i 2018. 

Der er efter min mening nok 
huse til salg. Men alle ejendoms-
mæglere vil nok mene, at de er 
presset på varelageret i disse 
tider. Ene og alene fordi vi sæl-
ger så hurtigt. Men så længe at 
flowet af boliger til salg er relativt 
konstant, så er der nok. Men 
hvis man kigger på, hvad der er 
online, så er det markant lavere 
end samme tid sidste år. Op til 
halveret. Men det er ikke det 
samme som, at der ikke er man-
ge handler – for det er der.

Dan Månsson, EDC:
Vi har ekstraordinært travlt. Co-
vid-19 har givet os ekstra meget 
at lave. Det lader til, at folk har 
fået øjnene op for betydningen 
af, at ens hjem og base er et 
rart og godt sted at være. Ikke 

mindst nu, hvor 
vi bruger flere 
timer hjemme, 
både nu og i 
fremtiden med 
hjemmearbejde.

Priserne er ste-
get. Det seneste 
års tid er priser-
ne på lejligheder 
og rækkehuse i 
København By 
steget med ca. 
12-14%

Set fra købernes side er der for 
få huse og lejligheder til salg. 
Der er meget lidt at vælge mel-
lem, hvilket naturligvis bevirker, 
at boligerne bliver solgt hurti-
gere og til stigende priser, fordi 
udbuddet ikke kan følger med 
efterspørgslen.

Aleksander Malykke, Home:
Vi har travlt og oplever en meget 
stor efterspørgsmål på husene 
og lejlighederne i kvarteret. Det 
kommer især til udtryk i priser 
og liggetider. Alene de sidste 2 
måneder har vi solgt 2 huse i 
kvarteret som skuffesalg og til 
rekordpriser. 

Den store efterspørgsel og de 
høje priser holdes oppe af, at 
udbuddet samtidig er lavt. Der 
har historisk set aldrig været et 
bedre tidspunkt at sælge på, 
men til trods for det mangler vi 
boliger til salg.

Udfordringen, som mange står 
med, er, at der grundet det ge-
nerelle lave udbud i hele landet, 
ikke er den rigtige næste bolig 
at flytte til. Derfor kan/tør man 
naturligvis ikke sælge. 

Løsningen på dette er, at vi er 
begyndt at handle mange boli-
ger med lange overtagelser på 
6 måneder og derover. Det giver 
sælgerne ro og tid til at finde 
deres næste hjem, og åbner 
også for, at de kan slå til så snart 
drømmeboligen kommer til salg.
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Det handler om at være lokal. 
Lyngbyvejskvarteret er essensen af det lokale, 
mange kender ikke til kvarteret og ved slet ikke,
 at der findes hus og have på Østerbro 
udover de velkendte Karto�elrækker eller 
”der hvor vores tidligere statsminister vidst nok bor.”

Den typiske køber i kvarteret, er køberen der i forvejen 
enten er bosat på Østerbro eller i andre bro-kvarterer i København. 
De er i og for sig færdige med byen, færdige med 4. sal og 
er kørt trætte i, at de kun kender deres naboer 
ud fra hvad der står på postkassen. 

Mange har overvejet at flytte ud af byen og få hus og have, 
men alligevel er de ikke klar til at give afkald på byens tilbud og 
bekvemligheder. 
De befinder sig i en gråzone mellem byen og provinsen
 og det er hér et Byggeforeningshus kommer ind i billedet.
Lyngbyvejskvarteret kan give dem følelsen af det gode naboskab, 
følelsen af at være herre i eget hus samt den største faktor: haven.
Et boligsalg handler om at kende sin målgruppe og behovsafdække, 
hvad målgruppen efterspørger. 
Det har vi gennem mange salg i kvarteret erfaret og 
indtil videre har vores strategi endnu ikke slået fejl.
Vi kender kvarteret som vores egen baglomme og 
en af os bor her selv på RBG. 

LokalBolig handler om det lokale og vores forretningsidé går ud på, 
at vi kun handler boliger i vores område – Østerbro.

Ønsker du kyndig rådgivning med de rette værdier 
så tøv ikke med at kontakte:  
Benjamin på telefon 22 29 50 69  
eller mail: bha@lokalbolig.dk

Vi glæder os til i fremtiden at hjælpe 
endnu flere af jer videre, med jeres boligdrøm!

at vi kun handler boliger i vores område – Østerbro.

Ønsker du kyndig rådgivning med de rette værdier 

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt



I vores kvarter 

Det var et gigaarbejde, som jeg gerne gør igen
Lørdag 30. januar var en særlig dag i vores kvarter. Alle var inviteret til fælles spisning hver for sig. 
Maden kom fra Gourmandiet, initiativet kom fra Lene Hadsund fra Valdemar Holmers Gade, og der 
blev skålet på Zoom. 

Af Frank Nilsson

Der er to grunde til, at Lene Hadsund tog fat på 
det, der skulle blive et mere omfattende projekt, 
end hun forudså. Dels havde hun set et indslag 
i TV om, hvor meget de selvstændige slås for 
deres overlevelse under Coronakrisen. Dels ville 
hun gerne gøre noget konkret for fællesskabet i 
kvarteret. 

Det begyndte som en invitation til beboerne i den 
korte del af Valdemar Holmers Gade, men rygtet 
spredtes, og Lene Hadsund besluttede, at så måtte 
alle have muligheden for at deltage.En kontakt til 
restaurant Gourmandiet, som også har catering, og 
som ligger i Rosenvængets Allé, førte til en aftale, 
hvor de betingede sig et minimum på 50 couverter, 
der skulle indeholde mulighed for tre hovedretter og 
tre desserter. Så begyndte det administrative. Op-
slag hver uge på kvarterets Facebookside, men det 
er jo ikke alle, der er på Facebook.

”Derfor var der ingen vej uden om. Jeg printede 
500 invitationer, som jeg delte ud, så alle havde 
muligheden for at deltage, og alligevel var der 
kun 39 tilmeldte 14 dage før. Så blev jeg en smule 
nervøs, men pludselig rykkede det, og det endte 
med, at 121 ville være med”. 

God stemning og digital skål 
Så kørte det administrative. Det blev Lene Had-
sunds opgave at samle mail- og postadresser og 
videresende oplysningerne til Gourmandiet. Hvem 
ville spise hvad, og betalingsbetingelser mm. skul-
le falde på plads, og stort set al kommunikation gik 
gennem Lene Hadsund. Da alt var på plads, var 
det bare at håbe, at maden var til alles tilfredshed.

”Men jeg kunne tydeligt mærke, at folk glædede 
sig. Der var god stemning i de mails, jeg modtog 
og også i de reaktioner, jeg fik, når jeg mødte folk 
på gaden. På selve aftenen var det så hyggeligt at 
skåle på Zoom. Det højnede oplevelsen, at der var 
nogen derude, der var i godt humør, og som ville 
spise sammen, selvom det var hver for sig”, under-
streger Lene Hadsund.

”Så selvom det var et 
gigaarbejde med 
lidt stress under-
vejs, så fortryder 
jeg ikke, at jeg 
satte projektet i 
søen. Det var det 
hele værd, og jeg 
kunne finde på at 
gøre det igen”.

Læs om 
selve måltidet 
på næste side, 

hvor Stegegaflen 
vurderer og 

kommenterer.

Lene Hadsund 
erkender, det var 
et stort arbejde. 
Men tilføjer, at 
det var det hele 
værd. Hun er 
parat til at gøre 
det igen.

GOURMANDIET
Stensikker topkarakter, 5 
stegegafler til Gourmandiet 
for deres Take Away 

Stegegaflen

Veloplagt fællesskab med helstøbt måltid
Denne rubrik har før været i pandemikrise. Ingen etablissementer er åbne, og altså ingen mulighed 
for knivskarp og kompetent uddeling af stegegafler. Men vi giver ikke op. Take Away og hjemme-
hygge er løsningen. Før har vi bedømt Kiin Kiin fra eget spisebord, og denne gang er det Gourman-
diet i en specialudgave, idet hele kvarteret var inviteret med. Vi spiste sammen hver for sig

Af Frank Nilsson

Et robust initiativ fra Lene Hadsund fra Valdemar 
Holmers Gade blev startskuddet til denne be-
givenhed. Godt 120 meldte sig til. Lene Hadsund 
koordinerede, og Gourmandiet på Rosenvængets 
Allé leverede. Vi kunne vælge mellem kød, fisk og 
vegetar og tre forskellige desserter. Madkassen 
ankom om formiddagen. Kæmpestor var den, men 
vejede ikke meget. En snak senere med naboer til 
begge sider afslørede, at de forstærkede måltidet 
med et par kartofler fra egen skuffe, men begge 
erfarede, at det blev der ikke brug for. Måltidet var 
perfekt afstemt.

Sammen på Zoom
Men til sagen og smagen. Gaflen og ledsagersken 
havde begge valgt kød. Kalvecuvette med timian 
og citron. Den og garnituren og kartoflen skulle 
lunes i ovnen. Det blev den, og en komfortabel 
duft bredte sig i de små stuer. Forventningen blev 
intensiveret. 

Lidt vin fra egen kælder kom i glassene, mens 
rødløgs kompotten simrede i en kasserolle og 
adderede en diskret syrlighed. Og klokken 18.30 
var det tid til Zoom. Alle deltagere skålede smilen-
de, og der var sammenhold og hygge hver for sig 
præcis som anticiperet.

Overrumplende kompot
Og måltidet skuffede på ingen måde. Cuvetten 
var mør, let rosa inderst, ej rå. Den kunne spises 
med ske! De safranglaserede karotter udgjordeet 
harmonisk supplement, og to store bagte kartof-
ler, hvor siderne var barberet fra, så de udgjorde to 
terninger, var blide uden at mangle bid. Men som 
ledsagersken understregede: kompotten tog prisen. 
Som sauce fungerede den overraskende med sin 
syrlighed og kondenserede tekstur. Et helstøbt mål-
tid med talrige smage, der alligevel samledes til en 
gastronomisk helhed.

Desserterne skuffede ej heller. Vi nød tiramisu og 
cheesecake. Begge vellykkede afrundere med sød-
me og harmoniserende ej banal umami. Og der er 
ingen grund til at tro, at vegetar og fisk ikke skulle 
nå samme højder, så herfra lyder en stensikker 
topkarakter, altså 5 stegegafler til Gourmandiet for 
deres Take Away denne aften, hvor prisen var 200 
kr. pr. couvert, og hvor følelsen af fællesskab hver 
for sig kun intensiverede oplevelsen.

Så lækkert og 
der var faktisk 
rigeligt til to
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ØSTERBRO · SVANEMØLLEN
v/ Bengtson, Frydendall og Berg A/S
Østerbrogade 153
2100 København Ø
svanemoellen@home.dk
Tlf.  39 15 78 70
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Dine lokale 
mæglere i 
Lyngbyvejs- 
kvarteret

Boligmarkedet på Østerbro er i høj 
grad sælgers marked i øjeblikket.  
Overvejer I at sælge, står vi altid klar  
til at hjælpe.

Kontakt home Østerbro-Svanemøllen  
på tlf. 39 15 78 70 for en gratis og  
uforpligtende salgsvurdering.

Anders

Jakob
Katrine

Alexander

Mads
Martin

Katrine

home Østerbro -  Svanemøllen  
gennemsnitlig kundeanbefaling  

9,6 ud af 10 point*

61
77

4

*  Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 25.08.20, anbefaling samlet i alle boligtyper i 2100  
København Ø de foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.



Af Lotte Bælum

En gåtur rundt om vores kvarter
I denne tid, hvor man går ture, atter ture og endnu flere ture, er det rart at opleve noget nyt. Det er 
muligt, selv om man holder sig tæt på kvarteret, og helst vil se på åbne butikker og cafeer.  
Gadespejlet er taget en gåtur rundt om kvarteret for at se, hvad der er nyt.

Cafe Aurelia
En god kop varm chokolade 
skal man ikke gå langt for at få 
på en gåtur. Ved Sankt Kjelds 
Plads er der mulighed for at 
tage en rigtig god kop af slag-
sen med som take away fra den 
lille cafe Aurelia. Den er brygget 
på chokoladeknapper, varm 
mælk - og med et skud hassel-
nøddesirup oveni bliver det ikke 
bedre. 

Woolstock  
garnbutik og café
Der er blevet mulighed for at 
afprøve nye garntyper for dem, 
der strikker sig gennem de 

mørke vinteraftener via garn-
butikken Woolstock, der ligger 
lige over for Vibenhus metro. 
Lige nu skal man bestille garnet 
på nettet, men når byen åbner 
igen, bliver det også muligt at 
drikke en kop kaffe på balko-
nen, mens man overvejer, om 
det skal være kameluld eller en 
af de andre garntyper, der skal 
med i kurven.

Galst 
Bageriet Galst kan være svært 
at finde, fordi det ligger gemt 
inde i fodboldklubben Skjolds 
lokaler, bag et testcenter, og 
ved bagenden af Sankt Jakobs 
kirke. Men når man først finder 
derind - og hvis man når derhen 
i god tid, inden mødreklubberne, 
som også har læst Claus Meyers 
ros af bageriet - er det virkelig 
godt brød, der 
venter. Bageriet 
holder åbent 3 
timer hver dag i 
hverdagene, men 
allerede efter to 
timer er der ved 
at være udsolgt.

Vennemindevej
Vennemindevej, som ligger pa-
rallelt med Lyngbyvej, har ikke 
tidligere været den store shop-
pegade, og måske er det mere 
længslen efter lidt byliv, der fik 
Gadespejlets udsendte til at 
se området som den nye Jæ-
gersborggade. Selv om nogle 
af vinduerne er lidt til den tørre 
side med støvede, falmede 
bøger, er der også fine vinduer 
at se på - lige fra secondhand 
butikken, der løbende udskifter 
deres udstilling af sæt af porce-
læn, man kan købe for en slik, 
til håndarbejdsbutikken, der 
sælger håndsyede stofmund-
bind, butikken Habengut med 
dens kæmpe samling med Tin-
tin-ting og til en hattebutik med 
hjemmesyede hatte. 

Til dig fra mig

Snart bugner haverne med små blomster, der viser, 
at det er ved at være forår. Der har været fastelavn, 
og snart er det blevet tid til at skrive gækkebreve

Hvad ved du om foråret – test 
dig selv i Gadespejlets quiz

1. Kan du gætte de 
her tre forårsblomster?

V

K

E

2. Ved du, at man 
tidligere gik ud for at 
rasle og bede om slik til 
fastelavn, ligesom man 
gør i dag til Halloween? 
Måske ved du så også, 
hvilken sang man pleje-
de at synge samtidig?

A) Når jeg rasler faste-
lavn, får jeg slikket i min 
favn
B) Mit navn er fastelavn, 
ved du, hvor det gør 
gavn
C) Fastelavn er mit 
navn, boller vil jeg have

3. Gækkebreve skal 
sendes til en ven eller 
din familie, der så skal 
gætte, hvem der har 
sendt brevet. Gætter 
de det ikke, skylder de 
et påskeæg. Men hvad 
skal et gækkebrev ty-
pisk indeholde (gerne 
flere kryds)?

Nogle gækkevers

Et billede af 
påskeharen

En vintergæk

Prikker i stedet for  
dit navn

Penge til et 
påskeæg

- - - - - - - -

- - - - - -

- - - - -
Sådan klipper du et 
gækkebrev: 
•	 Tag et stykke papir – gerne silkepapir
•	 Fold det på midten og på midten på den an-

den side. Gør det gerne et par gange
•	 Klip små trekanter i siderne, så der kommer 

flotte mønstre
•	 Fold det ud igen
•	 Nu er du klar til at skrive på dit gækkebrev
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En vintergæk,
en sommernar,
en fugl foruden vinger,
en lille ven som har dig kær
en kærlig hilsen bringer.
Mit navn det står med prikker,
pas på, det ikke stikker.

Trante æg
At trante æg er en gammel leg, det er 
godt at spille med æg der er malede og 
hårdkogte. Hver deltager har 3 æg. Før-
ste deltager triller et æg ned ad en lille 
bakke. Næste deltager skal så trille sit 
æg og forsøge at ramme det første æg. 
Hvis man ikke rammer, skal man lade sit 
æg blive liggende. Men hvis man ram-
mer, må man samle både sit eget æg og 
dem man har ramt op. Sådan fortsætter 
man, til der er en der ikke har flere æg. 
Den der ender med flest æg, har vundet.
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Christoffer Jenkins uddelegerer så 
meget som muligt

God værkstedshumor på 
Beauvaisgrunden 
Det ikoniske byggeri af tre femkantede tårne kaldet High Five 
på Beauvaisgrunden er ved at tage form. Det er et kompliceret 
projekt, og for at det skal fungere smidigt er en god jargon, med-
arbejdernes medbestemmelse og respekt for hinandens arbejde 
nøglebegreber, der er med til at sikre et godt resultat 

Af Frank Nilsson

Gadespejlet havde lidt ventetid 
på Beauvaisgrunden inden Chri-
stoffer Jenkins, bygningskon-
struktøren, der styrer byggeriet, 
indfandt sig. Han var oppe på 
et tag for at ordne noget med 
et rør. Og så var der lidt tid til at 
iagttage aktiviteterne. Varebiler 
kørte ud og ind. Mænd i arbejds-
tøj, sikkerhedssko og huer mod 
kulden baksede rør og store og 
små pakker ind i de tre femkan-
tede tårne eller også blev sa-
gerne anbragt i containere, der 
står langs hegnet.

Alle havde en hyggelig og rap 
bemærkning. Der blev gri-
net og joket. Absolut venligt. 
Gadespejlets spædlemmede 
blev også inviteret til at give en 
hånd med, og blev inviteret til en 
rask sneboldkamp. Men så kom 
Christoffer Jenkins heldigvis, og 
vi gik ind på hans kontor.

Klarede opgave med bravour
Sat ned mellem mapper, papirer 
med diagrammer og to store 
PC skærme fortæller Christoffer 
Jenkins, at byggeriet er lidt over 
halvvejs. De tre tårne er lukket 
til foroven og de indvendige 
aktiviteter er i fuld sving. Hånd-
værkerne monterer lofter, gulve, 
køkkener og døre. Installationer 
som el, vand og ventilation er 
færdige. Det allersidste omkring 

kontakter og deslige afslutter 
elektrikeren, når maleren har 
været der. Ellers skal maleren 
komme en gang til. Så alt skal 
gøres til tiden og i den rigtige 
rækkefølge af de ca. 35 hånd-
værkere, der til stadighed er 
beskæftiget på byggepladsen. 
Det styrer Christoffer Jenkins. 
Derfor er det vigtigt, at de for-
skellige medarbejdere og fag-
grupper accepterer hinanden.

”Vi går op i, at alle kan lide hin-
anden, og det viser man i prak-
sis ved at passe på hinandens 
udførte arbejde. Og så inddrager 
vi alle så meget som muligt i 
planlægningen, og vi lader folke-
ne løse så mange opgaver som 
muligt uden detailplanlægning, 
og det virker som regel. For 
eksempel var der to mænd, der 
skulle montere facaderiste. En 
skulle montere udvendig og en 
anden skulle ramme indvendig. 
Det er faktisk ret kompliceret. 
Men jeg lader dem selv beslutte, 
hvordan de griber det an, og de 
løste opgaven med bravour”.

Kom igen i uge 12!
Så er det tid til en rundtur, og vi 
tager det midterste og mindste 
tårn. På ydersiden er der mør-
kebrune og sorte facadeplader. 
Dog ikke på siderne mod tog-
banen, hvor tusindvis af passa-
gerer passerer dagligt. Til ære 
for dem er tårnene beklædt med 

mørkerøde plader. Især i solned-
gangen bliver det spektakulært. 
Indenfor er der stadig nøgne 
betonvægge, men et næsten 
færdigmonteret badeværelse 
med enkle 15x15cm hvide fliser 
giver et fingerpeg om de mange 
lige linjer og enkelheden i ind-
retningen. Og på vej ud gennem 
trappeskakten peger Christoffer 
Jenkins højt op mod loftet og 
peger på et stort femkantet tag-
vindue.

”Kan du huske, at jeg fortalte om 
det? Det er lidt af en konstruk-
tion, men det passede første 
gang”, fortæller Christoffer Jen-
kins med et diskret smil, inden 
han tilføjer:

”Men kom igen i uge 12. Så har 
jeg en prøvelejlighed”. Så nu 
har Gadespejlet en aftale om en 
artikel til næste blad.

Kompliceret 5 kantet tagvindue
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Læsehesten 2.0. 
Så selvom det burde være tider til masser af 
læsning, så mister denne skriver og læser igen 
og igen koncentrationen og henlægger den ene 
bog efter den anden og glor ud ad vinduet. Pan-
demiens tomgang sætter spor. Men min løsning 
fik jeg med assistance fra en sand læsehest: 
Læs de store, de gamle.

Af Frank Nilsson

Kender I det. Toget kører, og man snakker og læ-
ser og trives. Men så stopper toget et fortabt sted 
på hjemløse skinner. Samtalen forstummer, bogen 
falder ned i skødet, og vi kigger ufokuseret ud på 
et eller andet. Sådan har denne skriver det i det-
te lyddøde vakuum, som pandemien forårsager. 
Derfor ligger en stak påbegyndte bøger uaflæste 
ikke på grund af manglende kvalitet, men fordi en 
rastløshed har angrebet. Men der er råd. Nede på 
gaden går en ældre gentleman forbi. Det er Ole 
Laursen. Han var i sin tid Gadespejlets første Læse-
hest, hvor han anbefalede Brødrene Karamasov af 

Læsehesten

  tilbyder...
kiropraxis.dk

Lyngbyvej 43.  2100 København Ø.   Telefon 40 70 40 70    facebook.com/kiropraxis

Kiropraxis er åben alle hverdage fra kl. 8. Mandag - torsdag til kl. 18 og fredag til kl. 17.  
Telefontid for tidsbestilling: mandag til fredag fra 8-17
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Uffe Andersen, Stefan Lindstam, 
Anders Koza & Mads Thomasen

MASSAGE:
Anne Son Mi Madsen, Michael Beck 
& Theresa Scheel

Kranio Sakral Terapi: 
Sakina Harees

FUNKTIONEL TRÆNING:
Theresa Scheel, Troels Seeberg 
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Lars Olsens Det Forsvundne Folk er 
udkommet på Gyldendal

Genvakt social indignation
En temmelig fast rubrik i Gadespejlet er Læsehesten. Vi inter-
viewer en medborger, som anbefaler en eller flere bøger, som så 
kan indgå i andres læselyst. Men i en tid som denne er det svært 
at være i smittestue med gode mennesker uden for ens boble, 
og derfor tager undertegnede den selv, og anbefaler et stykke 
lige læst faglitteratur: Lars Olsens Det forsvundne folk.

Af Frank Nilsson

Lad os starte med et tankeeksperiment. Der er et 
utæt vandrør i din kælder, og derfor sætter du dig 
tæt på vandstrålen og forsøger med tankens kraft 
at stoppe lækagen. Eller en lampe lyser rødt i din 
bil. Du samler hele din omfattende viden, og må 
desværre konstatere, at lige rødt lyser lampen og 
en skurrende lyd føjer sig til. I begge tilfælde, skal 
nogen tage fat i noget værktøj og gøre noget. Andre 
skal stable varer op på hylderne i Netto, køre bilen 
med GLS pakker, passe de gamle på plejehjemmet 
og de små i vuggestuen. Viden alene løser ikke 
opgaverne. 

Men det gør mænd og kvinder med fysisk arbejde 
til gengæld, og Lars Olsen, forfatter og foredrags-
holder har skrevet en bog om netop dem og deres 
placering i samfundet. Og hans udgangspunkt er, at 
den udbredte opfattelse, at vi lever i et videnssam-
fund er en fejlagtig konklusion. 39 % af danskerne 
har fysisk anstrengende arbejde, men de er ifølge 
Lars Olsen usynlige på den elitære dagsorden. Eller 
sagt på en anden måde, arbejderne er der, men 
arbejderklassen som magtfaktor er pist væk.

Nedslidning og fjern pensionsalder
Lars Olsen henter meget af sin inspiration fra talri-
ge møder og foredrag i fagforeninger over hele lan-
det. Og det han møder, er bekymringer og frygt for, 
hvad fremtiden vil bringe. Hårdt fysisk arbejde ofte 
i usunde arbejdsstillinger parret med en efterløn, 
der nærmest er afskaffet og en pensionsalder, der 
skubbes opad i 70’erne, er udsigter, der lægger et 
stort pres på folk med smerter i bevægeapparatet 
allerede i 40-års alderen. Læg hertil konkurrence 
fra østarbejdere, som fortrænger og lønpresser 
især ufaglærte danskere. I 2018 var der 136.751 
østarbejdere i Danmark. Men som Lars Olsen er-
kender, er det ikke noget, der optager akademiker-
ne ved hæve sænke bordene i nævneværdig grad. 

Denne læsehest anbefaler denne bog af flere grun-
de. Som læser bliver man konfronteret med, at der 
stadig er masser af mennesker som slider og slider 
sig op og får samfundet til at fungere, selvom de 
ifølge forfatteren nærmest er usynlige. Det turde 
være nyttig læsning i vores kvarter, som er ramt af 
akut gentrificering. Og desuden er bogen drevet 
frem af solidaritet og vækker hos denne læser en 
relativt glemt følelse, nemlig social indignation!

Dostojevskij. Og hver gang han 
antræffes har han et læseråd. Og 
forleden sagde han:

”Jeg læser Hemingway. De nye 
oversættelser er fremragende og 
bøgerne er flotte”.

At have eller ikke at have en 
god bog
Denne skriver styrtede hjem. 
Opsøgte den beskedne bogreol 
og fandt de gamle Hemingway 
fra det fædrene hjem, og flåede 
en tilfældig frem. Det var ”At 
have eller ikke at Have”. Og med 
det samme, efter en halv side er 
jeg leveret. Harry hedder han. 
Han er skipper på en fiskerbåd 
ved Key West. Han sejler rundt 
med overklassedengser, der vil 
fange sværdfisk. Så kommer 

krakket og krisen, og Harry be-
gynder at smugle mennesker 
og sprit mellem USA og Cuba. 
Harry kan ikke være mere frem-
med, og alligevel kan jeg gestal-
te ham med det vuns. Han får 
skudt en arm af. Sådan er det. 
Læseren erfarer, hvordan han 
ser ud på side over 100, fordi 
en kvinde synes han er flot. Og 
så er det en gammel udgave, 
jeg læser. Den er fra Schultz 
Forlag med gammel retstavning. 
Navneord er med stort og der 
er d’er i kunde, skulde og vilde, 
og sorte medborgere omtales 
konsekvent med n-ordet igen 
og igen.

Så hvis du som mig er gået i 
Coronacoma og bøgerne falder 
ned som slatne bananskræller, 

så anbefaler vi sammen med 
Ole Laursen de store gamle. 
Læs Hemingway, Hamsun, Jo-
hannes V. Jensen eller russerne. 
De holder.

Go’ gammel Hemingway

20



Kulturen 
under corona
Såvel teatre som museer 
bruger flittigt internettet. 
Samtidig er de klare med nye 
forestillinger, når samfundet 
igen åbner op 

Af Marianne Thorup

Mon ikke vi er flere, der savner 
biograf, teater, musik, malerier 
osv.???

Den nemme løsning er Netflix, 
men også mange kulturinstitu-
tioner tilbyder sig nu på Zoom 
eller andre streamingmuligheder. 
Det er en anden oplevelse hjem-
me i lænestolen, men den kan 
bruges.

Aalborg Teater har været ude 
med digital verdenspremiere på 
’Tine’ af Herman Bang i januar. 
13.000 teaterhungrende var 
med i teateret denne aften. Den 
tragiske kærlighedsfortælling 
fra krigen 1864 bidrog dog ikke 
til mere optimisme i min stue. 
Aalborg Teater fulgte ugen efter 
op med ’De skønne dage i Aran-
juez’, hvor debatten om kønne-
ne, kampe, nærvær kom direkte 
ind i stuen. Der var rigtig meget 
tekst at forholde sig til, så rødvin 
hjalp på et meta perspektiv.

Teater for 25 kroner
Lidt festligere og stadig muligt 
at se helt frem til 16.2.23 (Gud 
forbyde at teatrene er lukket så 
længe), er ’Revolver Play’ på 
vores lokale Republique Teater, 
hvor der løbende vil være bidrag 
fra landets bedste forfattere og 
skuespillere. 

Her vises samtidskunst i en svær 
tid, med humor og gejst. Lige nu 
kan opleves tre afsnit med Tina 
Gylling Mortensen i ’Det spejl de 
kalder dig’. Teateret opfordrer til 
vi støtter med 25,- pr. afsnit på 
MP 988461, det er jo en billig 
teaterbillet.

Republique Teater har desuden 
været med i streaming fra føre-
nde teatre i Europa, bl.a. Dra-
maten og Berliner Ensemble her 
i starten af året. (kan findes hos 
Republique eller på det Kgl. Tea-
ter: stream internationalt teater).

Det Kongelige Teater har ligele-
des glædet os med forestillinger 
på KGL Xtra. Her er stadig Ro-
meo og Julie, Højskolesangbo-
gen, Hobbitten - en teatermagisk 
rejse. Den sidste er meget vel-
egnet til hele familien, lær at lave 
sværd, stave og magiske kort.

Alle teatre er i øvrigt klar med 
forestillinger, når det igen åbnes 
op. Vi krydser fingre.

Er I mere hungrende efter far-
ver og billeder, så håber vi der 
stadig er udendørs billeder hele 

vejen rundt om Den Frie over for 
Østerport Station. Koloristerne 
er en sammenslutning helt tilba-
ge fra 1930’erne og har i mange 
år budt foråret velkommen på 
Den Frie – i år udendørs. Tak for 
det. Jeg så udstillingen i snevejr.

Digitale omvisninger
Statens Museum for Kunst har 
lagt digitale omvisninger, kunst-
historier –kort fortalt - op på You 
Tube. Ja er rejselysten stor, tager 
museet os med til Grækenland, 
Firenze eller andre spændende 
steder med masser af info.

Hold også øje med Trapholt 
Museum, der har projekter hvor 
alle kan byde ind og deltage i en 
udstilling med eget bidrag, når 
der åbnes op. Pt. er det ”Tæt på 
træer”, blade i mange farver, der 
inspirerer til syning, tegning og 
plantefarvning. De sidste blade 
skal sendes afsted 21.4.

Nørrebro Bibliotek har et projekt 
med mini væve, hvor vi kan bi-
drage med små vævede stykker 
inspireret af en yndlingsbog. Der 
skal kun bruges noget pap, en 
stoppenål, og lidt garn. Se mere 
på bibliotek.kk.dk/vaevenbog.

Håber her er lidt inspiration til 
dage med kultur, som der står 
på et af malerierne på Den Frie: 
”Når folket ikke må komme til 
kunsten, må kunsten komme 
til folket”. Også på Zoom eller 
YouTube.

 

Nomineret til Årets Håndværker 2012 
Nomineret til Årets Håndværker 2013 

 

Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 

Den Frie over for Østerport Station udstiller udendørs

Teater og kultur
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Ulrik på Instagram 
Beboerforeningen Ulrik får side på Instagram  
med billeder og videoer fra kvarteret

Af Karin Breck

Corona, nedlukning og forsam-
lingsforbud gør det fortsat svært 
at være en forening for fest og 
farver. En ny side på Instagram 
– Lyngbyvejskvarteret – sætter 
fokus på det skønne i vores 
kvarter, med tiden også på de 
festlige arrangementer. 

Bestyrelsen i Ulrik har netop lan-
ceret en ny side på Instagram, 
hvor vi poster billeder og små 
videoer fra vores kvarter. Lige nu 
er det på grund af corona mest 
omgivelserne, der er i linsens 
øje. Men når alt forhåbentlig 
snart bliver normalt igen, så vil 
vi gerne vise aktiviteter i og om-
kring Fælleshuset. 

Vores håb er, at flere i kvarteret 
vil bidrage med skønne, sjove 
og særlige billeder eller videoer. 
Det kan ske ved at sende det til 
karinbreck@outlook.dk (skriv ”In-
stagram” i emnefeltet) eller direk-
te til vores Instagram account.

Med tiden håber vi også på at 
kunne modtage billeder fra bord-
dækninger til fester i Ulrik, som 
vil kunne inspirere andre i kvar-
teret, når de skal holde fest.

Og selvfølgelig vil vi gøre rekla-
me for vores allesammens Ga-
despejlet, når det udkommer. 

Fredagsbar – når vi får lov!
Som et plaster på såret for den 
aflyste sommerfest i 2020 havde 
bestyrelsen i Ulrik planlagt en 

fredagsbar i september 
2020. Det satte et forsamlings-
forbud på 50 en stopper for. 

Men vi savner Jer! Derfor vil 
vi – så snart det er praktisk 
muligt, og forhåbentlig inden 
sommerferien – arrangere en ny 
fredagsbar. Hold øje med face-
book, Instagram, hjemmeside og 
opslag i Ulrik. Vi glæder os til at 
se Jer snart igen! 

Forhåbentlig vil flere bidrage med 
gode minder, oplevelser, smukke bille-
der og sjove videoer fra vores kvarter. 

Hvem bliver ikke glad af det gode min-
de fra den sommerfest, hvor der var et 
“kagehus” med i kagekonkurrencen

I vores kvarter Vi glæder 
os til at se 
jer snart 

igen
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”Da vi var flest, var der tre familier, 
11 børn og voksne, men det er gode 
huse. Der var aldrig fugt eller dårlig 
luft. Vi frøs ikke om vinteren. Vi havde 
gruekedel i kælderen, og vandet blev 
varmet op med brænde eller koks. 
Vvi havde et badekar ved siden af. 
Så blev vandet varmet op og ført med 
en slange fra gruekedlen til badet. 
Der var kakkelovne på hver etage. 
Senere fik vi petroleum af mærket 
Acaria, og siden gasvarme, inden vi fik 
fjernvarme. I køkkenet var der et tungt 
gasbord med gasovn”.

Rulleskøjter  
med jernhjul

Dengang var der tre familier i de 
fleste af husene, og det forsynede 
gaderne med store flokke af børn.

”Det var mindst 20 børn i den korte 
ende af Valdemar Holmers Gade. Vi 
spillede langbold og fodbold, pigerne 

tegnede hinkeruder og havde hoppe-
stave. Vi spillede også terre (læs reg-
ler på Gamesweb.dk, red). Og vi kørte 
på rulleskøjter med jernhjul. Undtagen 
Vagn. Han havde familie i USA og 
havde fået rulleskøjter med gummihjul 
i gave derovrefra. Vi måtte gerne 
kigge på dem, men ikke prøve dem”, 
erindrer Eigil Holmgren smilende.

”Kjeld fra nr. 46 og jeg, vi byggede 
en sæbekassebil med et hjul som 
rat. Vi bygget den sådan, at når man 
drejede til højre på rattet, drejede 
sæbekassebilen til venstre. Jeg ved 
ikke rigtig hvordan det gik til… den 
fik de andre lov til at prøve. Den blev 
slidt op. På Ingeniørfælleden, som vi 
kaldte Nøren (ved siden af Ryparken 
Station, red) satte vi drager op. Der 
var en familie i Studsgaardsgade. De 
kunne bygge drager, både almindelige 
og kassedrager. Det var sjovt, det var 
det”.

Historier til mere  
end én artikel

Og der var husdyr i gårdene mellem 
gaderne, høns og kaniner. Der var 
gartneriet på det, der nu er Beauvais-
grunden. Gartneren kørte på torvet 
hver morgen med hestevogn og gart-
nerparret kunne lide rotter, så dem 
fodrede de, men Eigil Holmgren og 
hans kammerater fangede dem (altså 
rotterne) i fælder og solgte halerne på 
politistationen.

Der var, der var, der var… Eigil 
Holmgrens hukommelse og fortæl-
lelyst er omfattende. Vi bliver enige 
om at mødes til en ny kop kaffe og 
følge historien op i næste nummer af 
Gadespejlet, bl.a. om læretiden hos 
isenkræmmer Hartmann og om livet 
som svajer på long john.

S I D E  9S I D E  8G A D E S P E J L E T G A D E S P E J L E T

K.THOMSEN  VVS ApS
Haraldsgade 91 -  2100 København Ø
Tal. 3918 2222      -     Mobil 2616 3713

Af Peter Wulff Kåri

�ARNEDÅB MED HJÆLP
FRA HELE KVARTERET

Det er dyrt at indkvartere gæster på hotel i København. Men det blev heldigvis ikke nødvendigt.
Naboer og andre venner i kvarteret stillede gæstfrit deres huse til rådighed – mod en latterlig beskeden 

betaling for tort, svie og brug af el og varmt vand.

Lagde I mærke til det? I sommer 
var der en ugestid, hvor der blev 
talt ualmindelig meget fransk i 

gaderne og en enkelt aften i Fælleshu-
set. Og hvor boulebanen på F.F. Ulriks 
Plads blev brugt ihærdigt - indtil flere 
gange endda – af nogle, der virkelig 
vidste, hvad det handlede om.

Årsagen var, at vores barnebarn 
skulle døbes i Taksigelseskirken hos 
Lars Petersen.

Den uvidende dreng på 3 måneder 
er udstyret med en dansk mor (vores 
datter) og en fransk far (fra det syd-
ligste Frankrig, Provence). Som om det 
ikke skulle være nok, bor de såmænd i 

London, det unge par og drengen, der 
senere i denne beretning får et navn.

Det blev besluttet, at drengen 
skulle døbes i Danmark, her hos os 
på Østerbro.

 Hvor indkvarterer man en fransk 
storfamilie? Med svigersønnens for-
ældre, søskende, svigerfars søstre og 
deres mænd, en oldemor, indtil flere 
kusiner med mænd og børn nåede vi 
op på 18 franske gæster. 

De havde gennem årene hørt en 
del om København & omegn. Vi havde 
besøgt dem flere gange i det sydfran-
ske, bl.a. for at gå på franskkursus, så 
vi kunne snakke med vores svigersøns 

familie, men selvfølgelig også for at 
nyde det skønne Middelhav og den 
dejlige vin.

Nu var de på vej til København, og 
de ville da egentlig gerne blive nogle 
dage og se lidt mere af byen, når de 
endelig var kommet så langt.

Gode råd var dyre. Vi fandt hurtigt 
ud af, at det også gjaldt de fleste hotel-
ler. Dertil kom, at det var svært at få 
dem indkvarteret samlet. 

Ideen kom en aften under stjer-
nerne i forhaven. Jo, det er sandt, det 
regnede ikke hele sommeren.

Hvorfor ikke spørge gode venner 
og naboerne i kvarteret? ›

Vi er bekendt med de lokale servitutter for ejendommene i Lyngbyvejskvarteret, idet 
vi har udført 23 tagarbejder inden for de sidste 13 år. Vi har renoveret 1 første sal 

indvendigt, udskiftet 1 altan samt udskiftet vinduer i 8 ejendomme.

www.actag.dk
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Merlin helikopter jager isløbere i armene på ordensmagten

Set i Gadespejlet

Set i Gadespejlet
I denne udgave af det diskrete, hyggelige, afdæmpede og 
afbalancerede indslag ved navn Set i Gadespejlet får I to 
historier. Den første er lille i omfang, men betydningen er 
overvældende i sin substantielle kraft. Den anden historie 
fylder lidt mere. Dens betydning svarer til omfanget: den 
er skæbnedefinerende.

Af Frank Nilsson

I fim fam forrige nummer kunne 
vi læse om, at vi skal lukke vin-
duerne, så gode naboer ikke kan 
få glæde af vores gode musik. 
Det har énmandsredaktionen 
for længst tilbagevist. Men det 
bliver ikke ved det. I forrige ud-
gave kom den moralske tur så til 
brændeovne! Og det i et kvarter, 
hvor der i de gode gamle dage 
var en kakkelovn pr etage. 

Nu skal man afholde sig fra den-
ne glædesspredende, strålende 
varmekilde, der tillige udsender 
nostalgiske dufte af brændt 
brænde. Så her fra Set i Gade-
spejlet skal lyde et: Fyr den løs, 
som fhv. statsminister Anders 
Fogh Rasmussen sagde i et 
løssluppent øjeblik.

En helvedes helhedsplan
Øøøøj, det gjorde godt. Nu kan 
vi slappe af, og vi kan fortsætte 
den velsignede historie om, at 
kvarterets viise mænd og kvin-
der for længst har droppet den 
såkaldte helhedsplan, og selv 
den store fodgænger er faldet 
til ro foran fladskærmen. Helt 
anderledes forholder det sig i 
BoBo-vejskvarteret, og vi repe-
terer kort for dem med lam roe. 
I Frankrig findes et begreb, der 
knytter sig til segmentet, der 
fastholder at være bohemede, 
selvom de er yderst velhavende 

og altså tilhører bourgeoisiet. 
Forkortet benævnes de BoBo. 

Sådan nogen findes også i 
Danmark, men sleeeet ikke i 
vores kvarter, men derimod i 
BoBo-vejskvarteret. Det ligner 
vores, men kun på overfladen. 
Det er proppet med BoBo’er, og 
de har en helvedes helhedsplan, 
har de! Den hedder Havebyen, 
thi der skal være flere haver, 
selvom der i forvejen er en pr 
hus. Vi ser det for os: der er en 
have dér, så er der en meget 
smal vej, og på den anden side 
er der endnu en have. Men 
det er ikke nok. Der skal være 
en have i mellem de to haver, 
og det skal der være overalt i 
BoBo-vejskvarteret. Almindelig 
sund fornuft tilsiger, at det er 
vanvid. Ikke alle er begejstrede, 
men de bliver frelst ved hjælp af 
smukke reklametryksager, hvor 
billeder af hvordan det ser ud i 
dag er taget i trist gråvejr, og det 
stilles over for douchede illustra-
tioner, der idyllisk illustrerer den 
lysende fremtid. 

Kvarter i naturlig balance
Men det stopper ikke her. Mel-
lem haverne skal der være ka-
naler og grønne bælter med krat 
og høje træer, og det bliver uden 
udgifter til at holde bevoksnin-
gen i ave. Bestyrelsen udsætter 
nemlig vilde dyr til at gnave og 
gnaske, vilde heste, skotsk høj-

landskvæg og europæisk bison, 
og deres bjerge af ekskrementer 
udgør biotoper for et mylder af 
larver og sværme af insekter. 
For at holde bestanden af dyr 
i balance udsættes ulve fra de 
jyske moser og heder, hvor de 
utaknemmelige jyder ikke værd-
sætter de dejlige dyr.

Set herfra er det et eksempel på, 
hvor galt det kan gå. Men det 
undgår vi, for vi tager ikke det 
første skridt, og som en kendt 
digter har skrevet:

Hvad end der sker, bliv væk 
fra vor´s kvarter
Her er plads til gående, 
cykler, børn og biler
Det er derfor vi alle går 
rundt og smiler

Nu bliver det slemt. Set i Gade-
spejlet har ikke mere, og vi ved 
det. Du kan ikke få nok af den 
fede brok. Men tør dine øjne 
og se fremad: I næste udgave 
analyserer vi, hvad de gør for 
at modvirke gentrificering i Bo-
Bo-vejskvarteret, et problem vi 
ikke har hos os; men så er vi 
forberedt, hvis noget så frygte-
ligt skulle forekomme her!

Europæisk bison på fire frie fødder i 
BoBo-vejskvarteret

Kort nyt

Barfrost i januar
Hvis man med vinter 
forestiller sig sne og 
skøjteløb på Bag-
sværd Sø, så stod 
det sløjt til. Januar 
2021 gyngede lidt 
over og under nul 
grader, og sluttede 
med reel kulde; men 
når det kommer til sne, der kunne lysne lidt i coro-
naformørkelsen, så var der ikke meget at komme 
efter. Den sjat, der ses på billedet, var alt det kun-
ne blive til. (FN)

Koldt drama på Svaneisen

Vinterkulden i midten af februar åbnede enkel-
te søer for leg på isen. Men flere steder mente 
dumdristige medborgere, at de selv kunne 
afgøre, om isen var sikker eller ej. Det førte til 
farlige episoder, politiaktioner og i dette tilfælde 
indsats fra en helikopter.

Af Frank Nilsson

Mandag 15. februar. Hvad der skulle have været en 
ganske harmløs slentretur mod Svanemøllebugten 
for at få luft og lys og for at tage et par vinterbille-
der til dette blad, udviklede sig på dramatisk vis. 
Næppe havde vi rundet molen, før vi spottede en 
større gruppe mennesker på isen i bugten. Men 
ikke nok med det. Tre personer, en meget synlig i 
rød jakke, konkurrerede tilsyneladende om hvem, 
der turde gå længst ud.

Så skete der to ting. For det første afførte den for-
reste sig sin jakke og resten af tøjet og begyndte 
lyserød og nøgen at spæne udad. I det samme 
lød den karakteristiske chop chop chop, fra en af 
forsvarets EH101 Merlin helikoptere. Den fløj i lav 
højde og nærmede sig de formastelige og formeligt 
jagede dem ind mod molen, hvor redningskøretøjer 
og politibiler med blå blink holdt og ventede. Der 
var ingen mulighed for at undslippe.

Politiet oplyste på Twitter, at de blev tilkaldt, fordi et 
opkald til alarmcentralen antog, at nogen var gået 
gennem isen og var i livsfare. Så galt gik det åben-
bart ikke. Men vi ved, at politiet i den foregående 
weekend flere gange havde bødeblokken fremme 
i Svanemøllebugten, så det må formodes, at det 
også er sket i dette tilfælde. Så kan de lære det!

Vi fornyer husene for at bevare dem
Her er stilladser, der får Eiffeltårnet til at ligne lege-
tøj, og kraner der strækker hals som utålmodige 
dinosaurusser. Raske håndværkere skraber gamle 
tegl af i tøsne, udslidte spær og lægter giver efter 
for koben, kranen bakser ny isolering, tagvinduer 
og friske tegl op på øverste dæk. Nye og gamle 
aficionados renoverer og bevarer husene, for som 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa konkluderede i 
romanen Leoparden: For at bevare ting er man til 
tider nødt til at forandre dem! Så kan det holde i 
100 år til! (FN)
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