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Vi er en lille lokal vinbutik, der er skabt 

af kærlighed til vin. Vi har vin til alle 

forårets fester og lyse aftener. F.eks. 

vores meget populære lyserøde vine 

fra Julia Schittler eller Pia Strehn. 

 

Vi importerer vinen selv og vi har altid 

en flaske åben til smagsprøver.

Ad Fundum Vin

 Kig forbi

fredag 15-18 og lørdag 12-15
Følg os på facebook eller instagram

@adfundum.dk

Haraldsgade 108

Langsommere biler for børnenes skyld
Af Erika, 9 år, Engelstedsgade

Mange børn her i kvarteret prøver 
at lege på gaden. Det gør jeg 
også selv. Men når der kommer 
en bil, skal vi hurtigt ind på for-
tovet. Vi har heller ikke tid til at 
lege, for vi skal hele tiden se, om 
der kommer en bil.

For bilerne kører alt for hurtigt. 
Selvom der er så mange børn, 
må bilerne køre 30km/t! Det ville 
være meget bedre, hvis de kun 
måtte køre 15 km/t som i mange 
andre kvarterer i København. I 
vores kvarter er der mange børn 
og mange biler. 

Bilerne har nok plads. Men har 
børnene det? Det synes jeg ikke. 
Men hvis bilerne kører langsom-
mere, så får vi plads. 

Hvis I vil gøre noget 
for kvarterets 
børn, så hør på 
mig! Bilerne skal køre langsom-

mere!

Leje af Ulriks Fælleshus
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 samt 
halve dage fra kl. 10 til kl. 15.

Mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag er der aktiviteter som 
fællesspisning, yoga, barsels-
gruppe og seniorgruppe i Fæl-
leshuset - medmindre huset er 
lejet ud. 

Huset må bruges til arrangemen-
ter indtil kl. 23 søndag-torsdag 
og indtil kl. 24 fredag og lørdag. 
Det skyldes, at Fælleshuset har 
naboer og overboer, som der skal 
tages hensyn til. Derfor egner 
lokalet sig ikke til støjende fester.

Hvis du vil leje fælleshuset, skal 
du sende en mail til ulrikudlej-
ning@gmail.com med oplysning 
om ønsket dag, navn og adresse. 
Du kan forinden tjekke Fælles-
husets kalender og se, om det 
er lejet ud. Det sker på beboer-

foreningens hjemmeside, www.
faelleshusetulrik.dk. 

Det koster 850 kr. at leje Fælles-
huset fredage, lørdage og søn-
dage samt helligdage, 500 kr. at 
leje det mandag til torsdag. Alle 
dage fra kl. 10 til kl. 10 næste 
dag. Endelig kan man leje Fæl-
leshuset mandag til torsdag kl. 
10 til kl. 15 for 250 kr.

Man kan kun leje Fælleshuset, 
hvis man er medlem af beboer-
foreningen Ulrik. Det koster 600 
kr. pr. husstand pr. år (200 kr. for 
pensionister og studerende). Du 
kan melde dig ind i beboerfor-
eningen Ulrik ved at sende en 
mail til kasserer.ulrik@gmail.com.

Gadespejlets nytårskur
Medlemmer af Gadespejlets 
redaktion mødtes til en Corona 
sikker nytårskur i januar iført 
varmt vintertøj. Med boblevin og 
fastelavnsboller tog vi fat på et 
nyt år med Gadespejlet, hvilket 
bliver årgang 42. På billedet ses 
fra venstre Marianne Thorup, 
Signe Ravn (der står for vores 
altid flotte layout), 

Peter Wulff Kåri (redaktør), 
Frank Nilsson og Birgit Lund-
bak. Lotte Bælum kunne ikke 
deltage. Gadespejlet tager med 
kyshånd mod nye medlemmer. 
Skriv til redaktøren kaari@live.
dk, hvis du vil være med. Det 
kan både være med enkelte 
bidrag eller mere kontinuerligt. 
Eller med en god ide til, hvad vi 
bør skrive om.
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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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Nyt fra Husejerforeningen
Generalforsamlingen i maj nærmer sig. Bestyrelsen har travlt, og lad os bare sige med det samme: 
Vi når ikke det hele. Bl.a. når vi ikke en ordentlig debat om servitutterne.

Af Peter Bogh 
Formand for Husejerforeningen

Så er det endelig blevet forår, 
og vi kan hilse på vores naboer 
uden maske og måske endda 
vove et lille kram. Vi har fået 
planter i bedene ved vejtræerne. 
Nogle steder er der beboere, der 
tager sig af bedet med blomster 
og andet grønt. Det er dejligt. 
Men enkelte steder bliver der 
stillet cykler op i bedene. Det er 
for dumt, så lad være med det.

Ikke mange uheld med pap 
Nu vi er ved vores veje, så er det 
både vores og kommunens vur-
dering, at forsøget med fælles 
papindsamling er forløbet godt. 
Derfor håber vi, det kan blive 
gjort permanent. Der er selvføl-
gelig nogle, der smider andet 
end pap i beholderne, men 
samlet set har der ikke være 
mange ”uheld” eller rod omkring 
beholderne. 

De gamle kloakker 
I bestyrelsen har vi mange ting 
at arbejde med, og vi bliver helt 
sikkert ikke færdige med det 
hele til generalforsamlingen til 
maj. Blandt andet arbejder vi 
med et oplæg om, hvilke mu-
ligheder vi har, når vi skal tage 
os af de gamle kloakker. Læs 
evt. indkaldelse og referat fra 
generalforsamlingen, hvis I ikke 
kan huske, hvad det handler om. 
Til gengæld har vi nu indgået 
aftale med en rådgiver, der skal 
hjælpe os med at få repareret 
de kloakker, vi ved, der er noget 

galt med. Det er vi forpligtet til, 
så huller og utætheder ikke giver 
rotter i gårde – og på loftet.

Servitutrevision
Vi har også gang i arbejdet med 
at modernisere vores admini-
stration af servitutterne. Det står 
i vores vedtægter, at Husejer-
foreningen (det vil sige bestyrel-
sen) skal påse, at servitutterne 
overholdes. Gennem tiden har 
diverse generalforsamlinger be-
sluttet, at der er forhold, vi ikke 
skal påtale. Det gælder fx, hvis 
man hæver taget få centimeter 
for at få plads til fast undertag. 
Det gælder også, hvis man laver 
en udgang til sin baghave fra 
stueetagen, som opfylder helt 
specifikke krav i servitutterne.

Behov for en god debat 
Historisk har diskussionerne om, 
hvilke servitutovertrædelser vi 
skal påtale, og hvilke vi skal se 
gennem fingre med, givet anled-
ning til stor debat og stort frem-
møde på generalforsamlinger. 
Det er noget, mange er optaget 
af. Både de, der ønsker, at intet 
må ændres, og de, der mener, 
at vi er alt for restriktive. Vi skal 
have en god debat forud for 
den generalforsamling, hvor vi 
vedtager en revision af Håndbog 
for Husejere. Derfor når vi ikke at 
få dette emne op på generalfor-
samlingen til maj.

Fælles el-biler? 
En stor ting er også vores uden-
dørsarealer. Her er der mange 
ønsker. På den seneste gene-

ralforsamling blev det besluttet, 
at vi både skal arbejde for at få 
ladestandere til el-biler og ud-
vikle Pladsen. Der er også nogle 
husejere, der er i gang med at 
undersøge, om der er grundlag 
for, at vi laver en delebilsord-
ning for elbiler. Vi lægger ikke 
op til nogen beslutninger, uden 
at vi har talt med alle interesse-
rede. Så mere om det senere.

To foreninger
Jeg vil gerne slutte med en lille 
serviceoplysning. I kvarteret 
har vi to foreninger. En forening 
for husejere, som det er obli-
gatorisk for husejere at være 
medlem af. Den tager sig af 
husejernes fælles interesser og 
har blandt andet ansvaret for 
vores kloakker, vandforsyning 
og el. Desuden har vi Beboer-
foreningen Ulrik. Den er for alle 
beboere i kvarteret, såvel ejere 
som lejere. Den tager sig af alt 
det sociale. Beboerforeningen 
ejer fælleshuset Ulrik, står for 
fester for os alle i kvarteret og 
udgiver Gadespejlet. Den har 
også en ladcykel, som medlem-
merne kan låne. Det er frivilligt 
at være medlem af Ulrik, men 
jeg kan kun opfordre til, at man 
som husstand i kvarteret melder 
sig ind og er med til at styrke 
fællesskabet i kvarteret.

Seniorklub uden 
faste arbejdstider
Ny seniorgruppe tilbyder samvær til kvarte-
rets en anelse ældre. Der er læseklub, fælles 
hygge med strikketøj og udflugter, men frem 
for alt bare det at være sammen, sludre lidt, 
anbefale en god bog eller dele en filmople-
velse, og så kan alle byde ind med forslag til 
aktiviteter. Det hele foregår i Fælleshuset.

Af Frank Nilsson

Der er ikke nogen vedtægter, 
ikke nogen formålsparagraf, 
ingen formand og kasserer mm. 
Kort sagt: det skal være så let 
og så ukompliceret som muligt. 
Det er gennemgående og tilba-
gevendende elementer i Grethe 
Ekmanns fortælling om Lyng-
byvejskvarterets Seniorgruppe, 
som med base i Fælleshuset 
danner ramme for samvær for 
seniorer, der bor i vores kvarter. 

Og nu hvor vi har nævnt, hvad 
projektet ikke går ud på, kan vi 
passende gå videre til, hvad der 
så foregår. 

”Vi mødes hver onsdag i Fæl-
leshuset. Vi kommer klokken 
10, og vi har huset til klokken 
15. Så er det ryddet, og så er 
der plads til de beboere, der har 
fællesspisning om onsdagen”, 
fortæller Grethe Ekmann over 
en kop kaffe og en hjemmebagt 
velkomponeret rosinbolle på 
den meget lyse 1. sal i Valde-
mar Holmers Gade.

Sammen om Murakami og 
strikketøj
Hun beretter om seniorgruppen, 
at der er 28 tilmeldte, og man 
kommer, hvis man har lyst. Ram-
merne er lavpraktiske. Der er en, 
der har nøglen til næste gang, 
og han eller hun har ansvaret 

for, at der er kaffe og te, når de 
øvrige seniorer indfinder sig. 
Mestendels handler det så om, 
at have det rart sammen og lade 
snakken køre. 

”Så er der en, der har læst en 
bog, som kan anbefales, og en 
anden har set en film, som man 
gerne vil inspirere andre til at 
se. Der er også nogen som har 
strikketøj til fælles. Så snakker 
de sammen om det”, siger Gre-
the Ekmann. Hun fortæller vide-
re, at det er planen, at der skal 
være et særligt arrangement en 
gang om måneden, og en tur til 
Eremitagen i Dyrehaven er snart 
programsat, ligesom besøg i et 
kunstnerkollektiv i Nordhavnen 
snart bliver gennemført.

Der er også nogen, som har 
etableret læsegrupper, hvor 
oplevelsen af Iben Mondrups 
”Tabita” blev delt og det samme 
skete med ”Kafka på Stranden” 
af Murakami.

Medlemskab af Ulrik 
Grethe Ekmann lægger ikke 
skjul på, at som det er nu, er 
der flest kvinder i seniorgrup-
pen. Hun opfordrer derfor 
mænd i den arbejdsfri ende af 
livet til at møde op, og hun an-
tyder muligheden for at indrette 
et herreværelse i kælderen un-
der Fælleshuset. 

Og måske kan afholdelse af jule-
frokost være noget, der tiltræk-
ker begge køn, og en hyggelig 
julefrokost blev det til i 2021, og 
også dette arrangement blev 
tilrettelagt, så der ikke var noget 
papirnusseri og bureaukrati. Alle 
medbragte, hvad de hver især 
ville drikke, ikke noget med fæl-
les indkøb, og streger og ha-
velåger på regnskabspapirer og 
afregning og indkassering. For 
som Grethe Ekmann fastslår:

”Vi er alle sammen sluppet ud 
af arbejdslivet, så der skal kun 
være de pligter, man selv påta-
ger sig, hvis man for eksempel 
vil stå for en udflugt. Det her 
skal på ingen måde være et nyt 
arbejde”.

Men der én betingelse for at 
deltage. Man skal være medlem 
af Ulrik, og i øvrigt afgør man 
selv, om man er senior nok til at 
deltage.

Kontakt mellem deltagerne 
foregår på Facebook: Lyngby-
vejskvarterets seniorgruppe.

Alle er 
velkomneGodt forår  

til jer alle.

Julefrokost i Fælleshuset, en at mange aktiviteter
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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. 



En kongelig mønt
Billedhugger Kathrine Moseholm kom på en helt særlig opgave. 
Hun har designet mønten, der markerer dronningens 50-års 
jubilæum.

Den kongelige mønt i al sin 
enkelthed. 
Portrættet af Dronningen er 
udformet af billedhuggeren Ka-
thrine S. Moseholm. Portrættet 
er i profil vendt mod højre. Det 
er inspireret af papirklip og har 
rod i den minimalistiske skulp-
turtradition. 

På bagsiden er der et organisk 
mønster skabt af tallet 50 som 
et symbol på jubilæet. Bagside-
motivet er udarbejdet af Natio-
nalbankens designchef Jeanette 
Skov Jensen. Erindringsmøn-
ten udkommer i tre udgaver: 

en 500-krone sølvmønt, en 
20-krone til almindelig cir-

kulation og en 20-kro-
ne, hvor motivet står 
ekstra skarpt.

Af Birgit Lundbak

Næste gang du tager mod en 20 
kronemønt, så kig efter om det 
er dronningens jubilæumsmønt. 
Den mønt er nemlig designet 
af Kathrine Moseholm fra H.P. 
Ørums Gade.

Kathrine Moseholm, der er 
billedhugger og ofte arbejder 
med portrætter og buster, blev 
gennem en lang og grundig 
proces valgt af Nationalbanken 
til at udforme mønten. Hun blev 
kontaktet af Nationalbanken for 
over to år siden, hvor banken var 
i gang med forberedelserne til 
en jubilæumsmønt i anledning af 
regentens 50-års jubilæum.

”Det var en konkurrence, hvor 
banken inviterede fire billedhug-
gere til at komme med forslag 
til mønten”, fortæller Kathrine, 
der med glæde tog imod in-
vitationen. Derefter fulgte et 
udskilningsløb med fire forskel-
lige runder over de næste ca. 
18 måneder, hvor kunstnerne 
præsenterede deres forslag, og 
feltet hver gang blev reduceret 
med en. Og den endelige vinder 
blev Kathrine, der var gennem 
yderligere et halvt års arbejde 
med finpudsning af designet og 
tilpasning til de tekniske og pro-
duktionsmæssige krav.

En bunden opgave
”Det var en bunden opgave på 
flere måder. Motivet skulle både 
afspejle værdighed, alvor og 
dronningens alder, men skulle 
også have et moderne samtids-
præg”, fortæller Kathrine Mose-

holm, der i løbet af processen 
arbejdede med forskellige ideer, 
bl.a. om at vise dronningen i hel 
figur. Men den ide måtte skrin-
lægges.

”En vigtig fase i processen er 
fotografering af dronningen til 
mønten, og hun bestemmer 
selv, hvordan hun vil posere 
og i hvilken påklædning. Og 
det kan være både i gallakjole 
og hermelinskåbe. Men hun 
valgt altså at sidde i profil og i 
en meget enkel bluse. Så det 
satte rammen om det videre 
forløb, fortæller Kathrine, der nu 
begyndte på skitsefasen, hvor 
hun klippede, klistrede, savede i 
krydsfiner og også udtrykte sine 
ideer i papirklip, som hun ved, 
dronningen er interesseret i.

Genkendelighed
”Mønten skulle vise både en 
person og en institution. Jeg 
besluttede at holde det helt 
enkelt og afprøve, hvor lidt der 
skal til, når der stadig skal være 
genkendelighed. Enkelthed kan 
lyde nemt, men hvordan forenk-
ler man f.eks. et diadem med 
perler”, siger Kathrine. 

Formen gav andre begræns-
ninger. Mønten er kun 2,7 cm i 
diameter. Man arbejder på en 
model, der er 27 cm, og relieffet 
må max være 2 mm i højden 
– dvs. 0,2 mm på den, vi får i 
hånden. 

Hele processen foregik under 
største diskretion, og den ny 
mønt og kunstnerens identitet 
blev først afsløret ved jubilæet 

i januar. Udover 20´eren er der 
også lavet en noget større mønt 
i sølv med værdi af 500 kr.

”Det har været en spændende 
opgave. Det har været sjovt at 
formgive en ting, som vi alle 
kommer i berøring med og har 
i lommen eller pungen”, siger 
Kathrine Moseholm.

Hun har boet i H. P. Ørumsgade 
i 7 år og havde til at begynde 
med værksted på bopælen, 
hvor hun også tilbød ler-værk-
sted for kvarterets børn. Men 
det blev for trangt, så nu ar-
bejder hun fra et værksted på 
Østerbrogade. Men antyder, at 
ler-værkstedet måske kan gen-
opstå på et senere tidspunkt.

SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE? 
Gartner Knud Sørensen 

Vedligeholdelse, planlægning, nyanlæg. Rimelig timeløn Tlf. 2035 7475

ØKOLOGISK TØJ 
TIL BABYER, BØRN 
OG VOKSNE I ULD 

OG BOMULD
10% rabat til kvarterets beboere.  

Brug rabatkode: Ulrik
 

www.mamaowl.net 
Følg os på Instagram: 

@mamaowl_

Illustrationerne viser erindringsmøntens forside og bagside  
På billedet står Kathrine Moseholm i sit værkstedet på Østerbrogade.
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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



Jeg skal nå så meget
Det er mageløst, hvad der ligger i nærheden af vores kvarter og altså, hvor centralt vi er beliggen-
de. Vi afstår fra at remse op. Du kan bare hente samlemapperne med Gadespejlet for at repetere. 
Men i denne udgave tilføjer vi et galleri. Det ligger lige om hjørnet i Aldersrogade. Flere kunstnere 
holder til her, men relevansen bliver soleklar, for én af dem er Hanne Ravn Hermansen fra Valdemar 
Holmers Gade.  

Af Frank Nilsson

”Jeg har altid tegnet og malet. 
Mine søskende er kreative, og 
de var det også som børn, og 
min mor malede i sin fritid, og i 
gymnasiet havde jeg billedkunst 
som valgfag. De andre elever 
pjækkede, men det gjorde jeg 
ikke. Det bestyrkede bare, at det 
var den vej, jeg ville”, siger Han-
ne Ravn Hermansen, da Gade-
spejlet aflægger besøg. Lokalet 
er ikke stort, men det er tæt 
befolket af billeder på væggene, 
en trykpresse, glas med farve-
blyanter og pensler og stabler 

af egne værker og et lille ledigt 
hjørne til skriverens blok og en 
kop kaffe til os hver. 

Hanne Ravn Hermansen fortæl-
ler levende og gestikulerer ma-
lende. Hun fortæller, at hun efter 
gymnasiet gik på arkitektskolen 
og læste bygningskunst og visu-
el kommunikation. Forældrene 
mente, at det var vigtigt at læse 
noget, man kunne leve af.

”Men jeg gennemførte ikke”, 
indrømmer Hanne Ravn Her-
mansen med et drilsk smil. I 
stedet gik hun på Designskolen, 

grafisk linje, og i fritiden arbej-
dede hun på et reklamebureau, 
hvor hun fik gennemslagskraft, 
fordi hun kunne tegne og visua-
lisere sine ideer. Fx var hun med 
til at kreere de legendariske re-
klamer for Carlsbergs Sort Guld. 
Og så fik man løn, mens man 
læste.

Egen tegnestue i Nørregade i en 
periode og udstillinger på Char-
lottenborg og Galleri Egelund 
blev det til. Suppleret med un-
dervisning på Statens Museum 
for Kunst, hvor børn fik blod på 
tanden og maling på penslen, og 
som udviklede hendes netværk 
med de 15 andre kunstnere, der 
underviste på SMK, for som hun 
understreger, netværk er altaf-
gørende. Kun på den måde har 
man fingeren på pulsen, bliver 
inspireret og plejer kontakter.

Tilbage til snit og tryk
Mange kunstneriske udtryksfor-
mer har Hanne Ravn Hermansen 
udlevet, og mange vil sikkert 
komme til. Men én ting vender 
tilbage og er igen fremme i forre-
ste linje, og det er snit i linoleum 
og træ. Hun fortæller, at da hun 
gik i gymnasiet fik pigerne i klas-
sen lov til at strikke i timerne, 
mens hun snittede i linoleum!

”Snit og tryk er kunstarten, hvor 
jeg kan udleve hele mit potentia-
le. Man kan så meget, man kan 
udfordre motiverne og farverne 
og arbejde med værket i flere 
tempi”, fortæller hun og peger 

på trykpressen, der står solidt 
plantet tæt på døren. Hun snitter 
i linde- eller birkefinér og som 
sagt i linoleum, og kører trykket 
flere gange igennem pressen, en 
farve og et nyt udtryk for hver 
gang. 

Lonely houses
En motivkreds, Hanne Ravn 
Hermansen har arbejdet med, 
og som er eksemplarisk for 
hendes vinkel på kunst, er ”Lo-
nely Houses”. Hun har fundet 
dem på Grønland, i Cuba og i 

Hundested. Forladte småhuse, 
som naturen er ved at tilbage-
erobre fra kulturen. De fortæller 
historie. Kunstneren fortæller sin 
historie, huset sin og beskueren 
en tredje. Andre motivkredse 
som fx ukrudt er på motivlisten, 
altså det skønne i det, vi trækker 
på skulderen af og finder be-
sværligt. Og i det hele taget er 
problemet ikke mangel på inspi-
ration, for som hun siger:

”Det gælder om at holde styr 
på idéerne, så det ikke kludrer. 

Og jeg skal nå så meget. Jeg 
har travlt. Jeg skal undersøge 
og udvikle så mange ting end-
nu”, konkluderer Hanne Ravn 
Hermansen, der oplyser, at man 
altid kan besøge hende i ateli-
eret i Aldersrogade 6F, men det 
er en god ide at kontakte hende 
inden, fordi faget indebærer 
rejser og arbejde på nære og 
fjerne museer, motiver og galle-
rier samt afkoblende løbeture i 
nærområdet.

Hanne Ravn Hermansen med 
et Lonely House til højre

Smukke billeder 
til stuerne
Af Birgit Lundbak

Erik Cheng, der bor i Engel-
stedsgade 42, er freelancer 
med gang i mange visuelle 
projekter. Det seneste skud på 
den stamme er webshoppen 
kunstfotos.dk, hvor Erik tilbyder 
smukke fotos til salg. 

”Jeg har altid kameraet med 
mig og søger som regel enkle, 
næsten minimalistiske motiver 
med en grafisk kvalitet. Det er 
motiver, som jeg selv gerne vil 
have hængende i mit hjem”, 
siger Erik, der fotograferer både 
urbane miljøer og landskaber. 
Han har besluttet at tilbyde 25 
pct rabat til købere fra Lyng-
byvejskvarteret (Benyt koden: 
GADESPEJLET2022). Og som 
yderligere en bonus donerer 
Erik et træ for hvert solgt billede 
gennem organisationen Grow-
ing Trees Network, der bl.a. 
planter skov i Nordsjælland. Så 
er der i al fald symbolsk kom-
penseret for forbruget af papir 
og pap.

Fotograf og arkitekt
Erik er selvlært som fotograf, 
men er oprindeligt udlært arki-
tekt. Og der er ganske mange 
sammenfald mellem de to fag.

Udover kunstfotos er Erik in-
volveret i andre fotografiske 
opgaver som portrætter, bryl-
lupsfotografi og reportage. Han 
påtager sig også opgaver inden 
for grafisk design, og han er 
sammen med samarbejdspart-
nere involveret i fremstilling af 
pædagogisk legetøj, hvor han 
tager sig af grafik og video. Og 

i kraft af sin arkitektbaggrund 
påtager han sig også rådgiv-
ningsopgaver i forbindelse med 
mindre byggeprojekter.

”Ja, jeg har et ben i mange 
lejre, men det hele bindes sam-
men af det visuelle og æsteti-
ske”, siger Erik, der har boet i 
kvarteret i 9 år. Han har efter-
navnet Cheng efter faderen, der 
var kineser og kom til Danmark 
for at arbejde for 
WHO, hvor han 
mødte Eriks 
mor.

Erik Cheng foran et lille udvalg 
at hans kunst fotos.

Se mere om 
Erik Cheng på 

kunstfotos.dk eller 
erikcheng.dk
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Endnu et ikonisk 
byggeri lige om 
hjørnet
Områderne omkring vores 
kvarter skifter karakter i dis-
se år. Først stod det kaotiske 
klondike ved Titangade for tur. 
Det er blevet til Professions-
højskolen, så kom High Five i 
Rovsinggade, og snart står et 
ikonisk byggeri på Vibenhus 
Runddel klar til indflytning og 
iagttagelse

Af Frank Nilsson

I mange år lå der en lidt lousy 
bygning, der på skift rummede 
en græsk og en tyrkisk restau-
rant eller var det i virkeligheden 
en underlig blanding? Men nu 
er det slut. Det hele er bulldozet 
med samt en af de tilstødende 
etageejendomme, og det for 
at give plads til et omfattende 
nybyggeri på hjørnet af Vibens-
hus Runddel, Aldersrogade og 
Jagtvej.

Det er ATP Ejendomme, der 
bygger, og de orienterer bered-
villigt Gadespejlet om, hvad der 
foregår. Det er Asset Manager 
Anders Klingbeil, der fortæller, 

at der er tale om et byggeri med 
et meget højt ambitionsniveau, 
både hvad æstetik, funktionalitet 
og bæredygtighed angår. Og det 
gælder alle etaper af byggeriet, 
der omfatter tre ejendomme på 
op til 9 etager, og de kommer 
til at betjene både erhverv og 
lejeboliger. Byggeriet bliver iko-
nisk, et vartegn ved entre og exit 
fra København, og som Anders 
Klingbeil udtaler til Gadespejlet, 
så er bæredygtighed i byggepro-
cessen alt afgørende.

Alt fra nedrivning bliver gen-
brugt
”Over 90 procent af materia-
lerne fra nedrivningen bliver 
genanvendt. Som eksempel 
kan jeg nævne, at de bærende 
bjælker og gamle mursten bliver 
renset af, så de kan sælges og 
genanvendes på andre bygge-
pladser. Op mod 400 dele fra 
den nedrevne ejendom er blevet 
solgt direkte og har fået nyt liv 
hos private og på byggeplad-
ser”, forklarer Anders Klingbeil 
og tilføjer, at hvad der ikke kan 

genanvendes 1:1 bliver sendt til 
almindeligt genbrug.

Endelig lægger ATP vægt på, at 
de nye huse er bygget af miljø-
venlige materialer, og at ejen-
dommene, når de står færdige, 
er energirigtige, så opvarmning 
mm sker med mindst muligt 
energiforbrug, samt at indekli-
maet bliver optimalt.

Anders Klingbeil oplyser videre, 
at ATP Ejendomme giver sig af 
med byggeri for at sikre afkast 
til pensionsmodtagerne og for at 
skaffe familie- og ungdomsbo-
liger samt erhvervsfaciliteter til 
glæde for danskerne i det hele 
taget; og vi, der bor i nærheden, 
kan se frem til, at kvarteret får 
endnu et æstetisk face lift. Og 
hvis vi skal tro det oplyste, vil 
der være café i stueetagen, hvor 
vi kan møde vores nye naboer 
over en Flat White, når byggeriet 
står færdigt i 2024.

•	 Ejendommene omfatter 
15.000 m2 bolig og er-
hverv

•	 9000 m2 til erhverv og 
resten til familie- og ung-
domsboliger

•	 De tre bygninger er på 5, 7 
og 9 etager

•	 Der vil være tagterrasser 
for brugere og beboere

•	 Under jorden er der 
P-plads til 72 biler

•	 I stueetagen vil der være 
café samt loungeområder

Her under ser du en illustration af et-
fornyet udtryk på Vibenshus Runddel
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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

*  Boligsiden.dk, tal pr. 24.02.2022, solgte + afslag for villalejligheder i 2100 København Ø  
de foregående 12 måneder af mægler med adresse i området.

home Østerbro - Svanemøllen  
er din specialist i salg af villa-
lejligheder på Østerbro
Vi er stolte over at have den bedste salgsstatistik,  
når det gælder salg af villalejligheder på Østerbro.  
 
Skal vi også sælge for dig? 
Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende  
vurdering af din bolig.

Vi ses

Solgte boliger
home

Solgte boliger
Anden mægler

Solgte boliger
Anden mægler

Solgte boliger
Anden mægler

69
62

1

Gns. afslag fra  
udbudsprisen

0 %



En smertefuld familiehistorie fra kvarteret
Karen måtte bortadoptere sit 
”uægte” barn, der fik et trygt 
hjem i RBG. Nu bor Karens 
barnebarn i FFU.

Af Hanne Hemmingsholt, FFU 13

For 100 år siden var det alminde-
ligt, at kvinder fødte ”for tidligt”. 
At graviditeter ikke var så lange, 
som nu om dage. Hvis en ung 
ugift pige uheldigvis blev gra-
vid, var løsningen at skynde sig 
at blive gift. Men hvad nu, hvis 
faderen allerede var gift, og ikke 
ønskede skandale og blive skilt?

Ja, så havde den stakkels pige 
et mega problem. Den situation 
stod min svigermors biologiske 
mor, Karen H. i, i 1926.

Karen var en køn ung pige, 
der kom fra en pæn borgerlig 
familie i et villakvarter i Valby, 
hvor faderen var snedkermester 
(blandt andet uddannet hos 
Fritz Hansen). Karen voksede 
op med 6 søskende. Af de 
breve og dokumenter underteg-
nede er i besiddelse af, er det 
tydeligt, at det var en god, solid 
familie med sammenhold.

Karen blev kontor uddannet og 
arbejdede som kontordame. Som 
det var almindeligt den gang, 
boede hun hos forældrene, til 
hun blev gift.

Men så skete katastrofen. Karen 
blev gravid med en mand, der 
allerede var gift. Familien mener i 
dag, at det var direktøren. Karen 
er 19 år. Der blev holdt lav profil 
i familien, som Karen selv ulyk-
keligt beskrev det i et brev: ”Jeg 
har voldt mor og far skam”.

På et tidspunkt, vel nok da gra-
viditeten kunne ses, blev Karen 
sendt til Nordsjælland, hvor en 
faster og onkel drev frugtplan-
tage og hønseri i nærheden af 
Humlebæk. Der fødte Karen 9. 
januar 1927 i dølgsmål en yndig 
velskabt pige, som hun kaldte 
Ruth. 

Samtidig i København
Samtidig var der et ægtepar 
i København, lagerforvalter 
Hjalmar Hansen og hans kone 
Dagmar, der havde mistet deres 
tvillinger ved fødslen. Det var liv 
eller død for enten moderen eller 
tvillingerne. Det blev så mode-
ren, man besluttede at redde.

Men hun kunne aldrig igen blive 
gravid og få børn. Dagmar og 
Hjalmar drømte om få et godt 
sted at bo, så de havde meldt 
sig ind i Arbejderens Byggefor-
ening. Der blev sparet 35 øre 
op om ugen – 18 kr. på et helt 
år – til en kasse, hvorfra der så 
kunne trækkes lod om en bolig, 
bl.a. her i kvarteret. 

Hjalmar og Dagmar drømte 
om en 3-værelses, for så var 
der også plads til det barn, de 

drømte om at adoptere. Det 
ender med, at de får en lejlighed 
i Rudolph Berghs Gade nr. 21, 
2. sal.

En dag ser de en annonce i en 
avis om adoption. Formidlet 
gennem Mødrehjælpen blev 
Ruth adopteret og flyttede ind i 
Rudolph Berghs Gade 

Men Karen lider 
Den biologiske mor, Karen, lider 
alverdens kvaler. Hun har det 
svært med at have givet slip 
på sit barn. Heldigvis er det et 
varmt og forstående ægtepar i 
RBG 21, som jævnligt er i kon-
takt med Karen, og de giver 
hende lov til at komme og se 
den lille pige. Ja, ligefrem gå tur 
med hende, muligvis i den fine 
barnevogn, ægteparret har købt 
i Frederiksborggade på afbe-
taling. Den kostede 89 kr. med 
udbetaling på 30 kr. De resteren-
de 59 kr. blev betalt små 2 uger 
senere. 

Karen sørger også for, at de 
børnepenge, som faderen skulle 
betale på 17 kr. mdl., bliver for-
højet til 29 kr. mdl. og at de tilfal-
der familien på RBG 21.

I al den korrespondance jeg 
ligger inde med, bliver Karens 
taknemmelighed til ægteparret 
nævnt igen og igen. På et tids-
punkt skriver Karen til fru Han-
sen: ”Jeg var ikke mig selv, efter 
jeg sidst var ude hos Dem. Lille 
Ruth bliver sødere og sødere for 
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Annoncen hvor der søges en adoptivfamilie til Ruth

Da Hanne Hemmingsholts 
svigermor, Ruth, døde for et 
par år siden, fandt Hanne og 
hendes mand Ole de sirligt 
gemte breve og billeder, der 
fortalte den smertelige hi-
storie om, hvordan den bio-
logiske mor Karen H måtte 
bortadoptere sit ”uægte” 
barn. Ruth voksede op i 
vores kvarter, hvor Hanne 
og Ole tilfældigvis også kom 
til at bo nogle år senere.  

hver gang, jeg ser hende. Jeg 
gør mig selv mange bebrejdel-
ser, fordi jeg har ladet hende 
gå fra mig. Men hvad skulle jeg 
gøre. Jeg længtes efter at høre 
om hende, kan aldrig blive træt 
af at høre om hende.”

For den lille Ruth er Karen ikke 
”mor”, men ”tante Karen”. I 
1932, da Ruth er ca. 5 år, skriver 
Karen i et brev til fru Hansen: 
”Åh,	jeg	er	så	spændt	på	at	se	
lille Ruth, og om hun kan kende 
mig, taler hun endnu om mig? 
Jeg så på hendes billede i aften, 
og jeg synes, hun så på mig 
med sine kloge øjne, som om 
hun ville sige: ”Jeg ved godt, 
hvem du er.” Ja, vidste hun det 
blot og lad os se, om hun ikke 
vender mig ryggen. Men har jeg 
fortjent andet? Men at hun har 
fået det godt, bedre end jeg no-
gensinde kunne have givet hen-
de det, kan hun i ikke bebrejde 
mig, og det er min store trøst”.

Ruth vokser op i trygge omgivel-
ser her i kvarteret. Men hun ved 
ikke, før hun er voksen, at hun er 
adoptivbarn.

Karen kommer videre i livet
Et par år senere får Karen en 
kæreste, Thorkild Nielsen. Hun 
fortæller ham historien om Ruth, 
og brevene tyder på, at han er 
en forstående kæreste.

De bliver gift i 1932, og deres 
første barn er en lille pige. Og 
hvad kommer hun til at hede? 

Ruth! Senere kommer to brødre. 
15 år senere, da ”den første” 
Ruth som 20-årig bliver gift, ved 
hun ikke, at hendes biologiske 
mor sidder bagerst i kirken og 
ser på.

Ruths søn opsøger sin biologi-
ske mormor
Da Ruths søn, Ole, er omkring 
27 år, opsøger han sin biologiske 
mormor, som han ingen kontakt 
har haft med. Kun hørt om spo-
radisk. Han er vokset op med 
”adoptivmormoderen” fra RBG. 

Karen bor i Valby i forældrenes 
villa og er blevet enke. Da Ole 
ringer på døren, lukker en ældre 
dame op, som ligner hans mor 
så meget, at der ikke er noget at 
tage fejl af. Ole fortæller, hvem 
han er - hendes barnebarn - og 
at hans mor hedder Ruth. Hende 
kender Karen ikke noget til, og 
i øvrigt får hun snart gæster, så 
han bliver bedt om at gå.

Så går der mange år. Men en dag 
falder Oles søster på Facebook 
over en person med det usæd-
vanlige familienavn, Karen havde. 
Via dette bliver kontakten skabt 
til den forsvundne familie.  

Således traf de to Ruth-halvsø-
stre hinanden. Plus en meget til-
talende fætter og hans kone. Den 
anden Ruth kunne nu fortælle sin 
halvsøster, hvad der var sket i fa-
milien, efter at Ole var dukket op 
uanmeldt i Valby og havde ringet 
på hendes mors dør: 

Det havde gjort et stort indtryk 
på Karen, da Ole pludselig havde 
banket på døren og påstået, at 
han var hendes barnebarn. Hun 
indså, at nu var hun nødt til at 
kalde familien sammen og for-
tælle dem sandheden om barnet 
uden for ægteskab.

Først 30 år senere traf de to fami-
lier hinanden ved hjælp af Face-
book. De to halvsøstre hyggede 
sig sammen flere gange, inden 
de begge døde med forholdsvis 
kort tids mellemrum.

I dag bor Karens barnebarn, Ole 
og jeg, helt tilfældigt i en na-
bogade til der, hvor hun med stor 
smerte afleverede sit ”uægte” 
barn. I dag findes der heldigvis 
ingen uægte børn.

Billede på venstre side: Ruth uden for 
hjemmet i RBG. 
Billede på denne side tv: Ruth ved 
sit bryllup. Adoptivmoderen sidder til 
venstre. Den biologiske mor sad uset 
bagest i kirken. 
Billede på denne side th: Ruth med 
sin førstefødte Ole, der i dag bor i 
FFU 13, gift med forfatteren til denne 
artikel.

16 17



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

Behov for øget viden om brændeovne
Mange aner ikke, hvor sundhedsskadelige de er, siger ekspert. Filtre løser ikke problemet, tilføjer han

Af Birgit Lundbak

Brændeovne er et emne, der 
stadigt diskuteres intenst på 
kvarterets Facebook side og 
blandt naboer. Fokus har hidtil 
været på den sundhedsska-
delige røg, der kommer ud af 
skorstenene. Men en beboer 
har også gjort opmærksom på, 
at brændeovnen skader inde-
klimaet. Der har været henvist 
til en britisk undersøgelse, hvor 
eksperter på baggrund af fund 
af meget høj luftforurening har 
foreslået, at brændeovne skal 
udstyres med en advarsel om 
sundhedsrisikoen.

Herhjemme har Rådet for Grøn 
Omstilling for nylig gennemført 
en lignende undersøgelse, der 
også viser meget høj forurening 
af indeklimaet uanset brænde-
ovnens stand og alder. Se link til 
undersøgelsen nederst i artiklen.

Seniorrådgiver Kåre Press-Kri-
stensen fra Rådet for Grøn 
Omstilling er en af de eksperter, 
der ofte høres i debatten. Han er 
mildt sagt meget kritisk over for 
brændeovnene inklusiv de nye-
ste miljømærkede af slagsen. 

Viden er vigtig
Gadespejlet har spurgt, hvordan 
man kan reducere generne fra 
brændeovne.

”Det handler allerførst om at 
øge viden. De fleste aner ikke, 
hvor sundhedsskadeligt det er 
at bruge brændeovnen. Vi ser 
meget ofte, at familier reducerer 
brugen af ovnen, når de først 
får denne viden”, siger Kåre 
Press-Kristensen, der foreslår, 

at man i en forening som vores 
kan husstandsomdele den 2-si-
ders pjece, der findes på Rådets 
hjemmeside. Han henviser også 
til Københavns kommunes video 
”Ren luft redder liv”. Den findes 
på kommunens hjemmeside.

Han forventer, at det med øget 
viden med tiden vil gå på sam-
me måde for brændeovnene 
som for rygning.

”Brændeovne er hyggelige, men 
en gang forbandt man jo også 
rygning med hygge, og der blev 
sendt tobak rundt efter en god 
middag. Det er jo utænkeligt i 
dag, så man kan sagtens ændre 
sine normer for hygge”, siger 
Kåre Press Kristensen, der også 
nævner elektriske pejse som et 
alternativ.

Sløjfning ved salg
Hvilke andre muligheder er der?

”Man kan i foreningen overve-
je at indføre et krav om, at en 
brændeovn skal sløjfes ved salg. 
Den husejer, der flytter, kan få 
håndværkerfradrag. Og de, der 
flytter ind, har i mange tilfælde 
ikke haft brændeovn i deres tid-
ligere bolig, så de vil ikke opfatte 
det som en mangel. Tilmed får 
de en kvadratmeter mere plads”. 

Kåre Press-Kristensen kender 
eksempler på f.eks. haveforenin-
ger, der har indført dette krav.

En anden ide kunne være at ud-
vikle en kampagne for et ”Røgfrit 
Boligområde”, f.eks. i samarbej-
de med Kræftens Bekæmpelse, 
og søge penge til at gennemføre 
den. ”Mon ikke det ville være 

attraktivt for mange børnefamili-
er at bo i et sådant kvarter”. 

Et forbud mod at fyre om natten 
og undgå at fyre med affald eller 
vådt brænde, vil ifølge ham nok 
mest have symbolsk betydning 
og i øvrigt meget svært at hånd-
hæve.

Hvad med filtre? Kan de ikke 
være løsningen?
”Gid det var såvel. Så kunne vi 
slippe for den ophedede diskus-
sion. Men brændeovne forurener 
så meget, at man skal helt op 
på en 99 pct effektivitet, før det 
batter. Desuden er de modeller, 
der er under udvikling, meget 
dyre. Og det vil jo ikke hjælpe på 
indeklimaet.”

Det handler 
allerførst om at øge 

viden. De fleste 
aner ikke, hvor 

sundhedsskadeligt 
det er at bruge 
brændeovnen.

  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

KIROPRAKTIK:
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Anders Koza, Louise Aagaard
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Christina Fuglsang, Matias Paulsen 
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Link til undersøgelsen om 
brændeovne og indeklima: 
https://rgo.dk/wp-content/
uploads/Miljoe-notat_Indeklima_
Stil-krav-til-braendeovne.pdf
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Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 

Da strømmen gik
I to omgange i februar har husene fra VH 4 til 18 været delvist  
uden strøm. Nu bliver kablet skiftet.

Af Birgit Lundbak

I en sen midnatstime opdagede 
Elisabeth Kiørboe i VH 6, at så 
godt som al strøm i huset for-
svandt. I den tro at problemet 
var i hendes hus, ringede hun til 
en elektriker, der senere på nat-
ten konstaterede, at problemet 
var uden for huset, men klarede 
problemet ved at skifte et par 
sikringer i boksen ude på gaden. 
Problemet syntes løst.

Men et par dage senere var den 
gal igen, og sjovt nok forsvandt 
strømmen igen omkring midnat. 
Nu var det Klaus Bech i VH 10, 
næstformand i Husejerforenin-
gens bestyrelse, der gik i aktion. 
Nu stod det klart, at problemet 
var større, end nye sikringer 
kunne løse. Der var fejl på det 
nedgravede kabel, der forsyner 
VH 4 til 18 med strøm.

Strøm hist og pist
I halvandet døgns tid måtte be-
boerne klare sig med forskellige 
kreative løsninger for at sikre 
strøm til det mest nødvendige, 
indtil der blev etableret et nød-
strømsanlæg. Der var nemlig 
ikke et totalt black out, da en af 
de tre elektriske faser i husene 
stadig virkede. 

Hos Elisabeth i VH 6 var der 
strøm i kælderen og i opgangen, 
hvorimod ingen af de 3 lejlig-
heder havde strøm. Elisabeth, 
der bor øverst og har elkomfur, 
drog ud til sin søn og tog sine 
frysevarer med. Underboen på 
1. sal tog ud til sin kæreste, så 
hun kunne gennemføre planlagte 
virtuelle møder, mens beboeren 

i stueetagen fik trukket et par 
forlængerledninger op fra kælde-
ren. I VH 8 var der strøm lidt hist 
og pist i huset, så med en for-
længerledning kunne fryser og 
køleskab holdes i gang. Og da 
en ud af 4 kogeplader på komfu-
ret også virkede, blev det stadig 
til varm mad. I nr. 10 gik det bl.a. 
ud over cirkulationspumpen og 
dermed varmt vand.

Nødforsyning
Efter ca. halvanden dag fik 
elektrikerne etableret en nød-
forsyning. Fejlen på kablet blev 
lokaliseret. Men da kablet blev 
repareret på samme sted for et 
par år siden, besluttede besty-
relsen, at kablet skal udskiftes. 
Der skal graves ud mellem bok-
sen, der står ved VH 1 og på 
tværs af vejen til VH 4.

Klaus Bech fortæller, at det ny 
kabel får samme kapacitet som 
det gamle, hvilket passer til helt 
almindeligt brug (og altså ikke 
opladning af elbiler). Hvorfor det 
gamle kabel ikke ville mere, vi-
des ikke, men kan være en kom-
bination af slid, fugt og frostvejr.

Nu glæder vi os over at have 
strøm igen. Det kan ligefrem 
være sød musik at høre vaske-
maskinen snurre. Godt nok har 
vi boet i Afrika, hvor strømsvigt 
ofte forekom. Men her i landet er 
vi ikke på samme måde forbe-
redt på det. 

Det øverste billede: Her er fejlen på 
det nedgravede kabel  
Det nederste billede: Elektrikerne i 
gang med etablering af nødforsyning

Nu glæder vi 
os over at have 

strøm igen.
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Kender du til udlængsel, 
så læs denne bog
Lange arbejdsdage, konformt liv på rutinelagte skinner kender 
de fleste til, og nu understreget af, at den vrisne virus fratager os 
muligheder for beroligende adspredelse. Den slags kan føre til 
udlængsel og trang til opbrud og eventyr. Denne udgave af Læ-
sehesten, anbefaler en bog, der både kan være en lynafleder, og 
samtidig demonstrerer den, at det er muligt at gøre noget radikalt 
ved sit liv.  Læseren kan selv vælge.

Af Frank Nilsson

Lysindfaldet er blændende. 
Køkken, spisestue og dagligstue 
er ét stort rum med vinduer til 
gården og gaden, lyse vægge og 
køkkenklinker dominerer, og vi 
er i et af de store huse i Studs-
gårdsgade, hvor der er kaffe 
på kanden og kager på bordet. 
Gadespejlet bliver behandlet 
godt, anledningen er rubrikken 
Læsehesten.

Læserens navn er Ola Brødre-
moen. Han er herboende nord-
mand og dansk gift, og sendt 
på hjemmearbejde, fordi en 
løsgående virus har forstyrret 
den offentlige orden. Men til alt 
held kan han indlægge en pause 
i hjemmearbejdet til en litteratur-
snak med Gadespejlet. Og Ola 
Brødremoen er ikke i tvivl om sit 
bogvalg. Den står på sejlads på 
de store have, og det finder vi i 
”18.000 Sømil Midt i Verden” af 
Jan Eske Bertelsen.  Den hand-
ler om en ung mand på 16 år, 
som ikke kan se sig selv på bor-
gerlige skinner med udsigt til ud-
dannelse og 8-16-job. Og hvad 
er der andet at gøre end at købe 
sig et synkefærdigt sejlskib, en 
norsk silde-dory, som han byg-
ger på i tre år og stævner så ud 

fra Sønderborg i start 1970’erne 
på en 3-års sejltur med kæreste 
og deraf følgende graviditet 
og et barn, der bliver født på 
Tahiti. På vejen løber de ind i et 
møgvejr i Kanalen og må ind til 
Portsmouth for at købe et nyt 
kompas, og så er der 35 kroner 
tilbage i tegnedrengen. Lidt pen-
ge tjener de mange sømil senere 
i Caribien med at sejle bananer 
fra den en ø til en anden, man-
ge venskaber bliver knyttet, og 
Nordkaperen med Troels Klø-
vedal møder de også. Slutteligt 
bliver båden solgt i Australien 
efter tre år med skumsprøjt og et 
liv, hvor pludselige indskydelser, 
improvisation og hårdt arbejde 
styrer fartøjet.

Lige i sømandshjertet
”18.000 Sømil Midt i Verden” er 
en klassiker for sejlskibs entusia-
ster og altså også for Ola Brød-
remoen. Han er uddannet ma-
tros, har sejlet på fragtbåde og 
været kvartermester på et norsk 
skoleskib, og han har også i sine 
unge år sejlet på de store have 
i et mindre sejlskib lidt lige som 
Jan Eske Bertelsen:

”Så bogen træffer mig lige i mit 
sømandshjerte”, understreger 
han og peger på hjerteregionen 

med begge hænder, mens han 
smiler og indstiller blikket på 
uendeligt.

”Jeg vil anbefale denne bog til 
alle, ikke kun sejlgale. Jeg tror 
alle kender trangen til at bryde 
op og forlade det trygge liv, op 
med pløkkerne og teltpælene for 
at begive sig af sted uden mål 
og retning, bare ud i det blå, og 
når jeg læser denne bog genop-
lever jeg livet i badebukser på et 
sejlskib”.

Kur mod rejseabstinenser
Ola Brødremoen er overbevist 
om, at alt for få griber chancen 
og gør noget ved deres liv med 
angst og depressioner i den 
konforme verden til følge. Og det 
er ikke blevet bedre efter 2 år i 
virusfængsel. 

”Og denne bog tager jeg frem, 
når jeg har rejseabstinenser”, 
og på spørgsmålet om, hvor tit 
han har læst 18.000 Sømil Midt i 
Verden, svarer han:

”Mindst 10 gange”.
Bogen var i mange år kun tilgæn-
gelig antikvarisk, men er genud-
givet på forlaget Stempel, og den 
kan også lånes på biblioteket

Sådan fik kvarteret 
et fælleshus

Af Karin Breck

Det ligger midt i kvarteret, har 
været ramme om mange fester 
og bliver brugt dagligt til fæl-
lesspisning, yoga, barsels- og 
seniorgrupper. Ejendomsmæg-
lerne fremhæver det, som noget 
unikt. Det er Fælleshuset Ulrik, vi 
tænker på.

Men hvordan gik det til, at der 
kom et fælleshus? Vi taget en 
snak med nogle af initiativtager-
ne: Anna Lise Brinch, FFU 11, 
Grethe Ekmann, VH 51, og Beth 
Stær Peters, ENG 23. 

En halv månedsløn til 
Fælleshuset
Omkring 1985 var der flere af 
kvarterets beboere, som drømte 
om et sted, hvor man kunne 
holde fester, og hvor man kunne 
mødes i hverdagene til fælles 
mad. Som Grethe siger: ”Det 
lå ligesom i tiden. Vi snakkede 
sammen på gaderne og ville 
gerne have et fælles sted”. 

”Og så var der et hus til salg 
midt i kvarteret, som var vel-
egnet”, siger Anna Lise Brinch, 
og fortsætter: ”Det satte skub i 
processen”.

Beth Stær Peters supplerer: ”Vi 
fik sælgeren til at vente et par 
måneder med at sætte huset til 
salg, så vi kunne få undersøgt, 
om der var basis for at købe 
huset”. 

De var med til at stemme dør-
klokker i kvarteret. Hvis man ville 
være med, forpligtigede man sig 
til et engangsbeløb på mindst 
750 kr., hvis man var enlig, eller 
mindst 1.500 kr., hvis man var et 

par. Det er værd at bemærke, at 
beløbene pga. inflation i dag ville 
være det dobbelte – og at man 
ikke ville få sine penge retur, da 
de skulle bruges til udbetalingen.

”Jeg endte med at donere en 
halv månedsløn, og det kunne 
da mærkes”, siger Grethe. 

Derudover skulle man tilkendegi-
ve, om man ville være medlem af 
en kommende beboerforening, 
hvor medlemskontingentet skul-
le betale renter og afdrag.

Huset kan aldrig sælges
Det lykkedes at få tilstrækkelig 
mange med både på engangs-
beløb og medlemskab, og så var 
det bare at gå fra ide til handling.

Initiativtagerne fik involveret 
en advokat i kvarteret, Jan 
Hoffmeyer, til at lave en forret-
ningsorden forud for en stiftende 
generalforsamling for Beboer-
foreningen Ulrik. Det var vigtigt 
for gruppen, at oplægget blev 
udformet, så det var umuligt at 
sælge huset, hvis nogen skul-
le få den ide. Det er nok en af 
grundene til, at Fælleshuset Ulrik 
er her den dag i dag. 

At det kunne lade sig gøre for fri-
villige at købe Fælleshuset skyl-
des også, at husene ikke var så 
dyre som i dag. Til gengæld var 
renten en helt anden. Helt oppe i 
22 procent. Ikke længe efter kø-
bet af huset kom kartoffelkuren, 
og så var husets økonomi meget 
stram. Men sammenholdet var 
stort, og man valgte at frasælge 
1. sal for at sikre økonomien. 
Resten af huset kan på grund af 
forretningsorden ikke sælges.

Tilbage i Ulrik igen
Både Beth og Anna Lise var med 
i beboerforeningens bestyrelse et 
par år og med til at grundlægge 

nogle af traditionerne som fx 
fællesspisning, gymnastik – som 
senere er blevet til yoga, som-
merfest og fastelavn. Senere 
overlod de bestyrelsesarbejdet 
til andre. 

Alle tre har i perioder været ude 
af beboerforeningen, men er 
vendt tilbage, og er nu aktive i 
Seniorgruppen, som mødes hver 
onsdag.

Arven er forvaltet godt
De er alle glade for at bruge 
Fælleshuset igen. ”Huset bliver 
simpelthen vedligeholdt så flot – 
der er så lyst og lækkert,” siger 
de, og fremhæver de nye vindu-
er, velholdte gulve, de nymalede 
vægge og ikke mindst den nyre-
noverede kælder. 

Og de bruger også stadig Fæl-
leshuset til fester. ”Snart skal 
jeg holde min udskudte 70 års 
fødselsdag her”, siger Beth.

Fortsat brug for opbakning
Vi er mange, som er taknemme-
lige for, at der i vores kvarter for 
næsten 40 år siden var en grup-
pe fremsynede beboere, som 
købte Fælleshuset og stiftede 
beboerforeningen Ulrik. Det er 
stadig frivillige, som står bag 
arbejdet i foreningen og driften 
af Fælleshuset. I modsætning til 
det obligatoriske medlemskab 
af Husejerforeningen, er det 
frivilligt at være medlem af be-
boerforeningen Ulrik. 

Hvis du og din husstand ikke 
er medlem, så håber vi, du 
har lyst til at melde dig ind og 
støtte arbejdet i og omkring 
Fælleshuset. Det koster 600 kr./
år pr. husstand, pensionister og 
studerende 200 kr./år. Du bliver 
medlem ved at sende en mail 
til: kasserer.ulrik@gmail.dk.

Ola Brødremoen med en bog, der står 
hans hjerte nær

Læsehesten

22 23



Fastelavn i  
sol og kulde
Højt solskin, kulde og udklædte børn og 
voksne dannede rammen om Beboerforenin-
gens fastelavnsfest. Der blev slået til tøn-
derne i tre aldersgrupper og kåret såvel kat-
tedronninger som kattekonger. Bagefter var 
det godt at komme ind i varmen Fælleshuset, 
hvor der var fastelavnsboller og drikke til alle.

Af Karin Breck

I år blev vejens flyvende egern ikke kattekongen, 
kronen nappede den smidige og lynhurtige leopard 
fra H.P. Ørums gade.

I vores kvarter 

Flamingoprinsessen og en 
blød ulvemor

Foto tv: 
Piraten og den 
talende  
papegøje.

Foto th:  
”Expelliarmus”, 
fra den fineste 
Harry Potter

En helt perfekt 
og meget ægte 
enhjørnings 
flyvende 
regnbuekat



Skraldemand på job 
sikrer pæn personbil
 
Skraldebilerne har til tider 
svært ved at komme gennem 
vores tynde gader. Som regel 
går det uden buler i biler mel-
lem bump og som i dette til-
fælde, hvor en bil lidt fejlpar-
keret slap med en advarsel.

Af Frank Nilsson

Det er morgen. Det er gråt i gråt 
vintervejr. Jeg er tidligt oppe, 
og skal kviktestes inden et lidt 
ømt familiebesøg. Jeg åbner 
bagageklappen for at snuppe 
mine vandrestave, for hvorfor 
ikke gå en runde i Fælledparken 
med lidt nyttig ældremotion? 
For mange andre er der tale om 
en travl morgen. Både dagreno-

vation og afhentning af forladte 
juletræer er i gang, så der er to 
brølende kæmper på vej i kvar-
teret. Da jeg passerer juletræs-
monsteret, stikker chaufføren 
hovedet ud og spørger med 
smil i øjet: ”Er det din, den der 
pæne Seat, der holder der?”

Jeg må jo indrømme, at det er 
det. Hvorefter han opfordrende 
fortsætter: ”Hvis du gerne vil 
have, at den bliver ved med at 
være fin, ville det være en god 
ide, hvis du kører den ind til 
kantstenen!”.

Indrømmet. Den stod lidt ude 
efter gårsdagens snævre paral-
lelparkering. Nu var der plads 
bagud, så dytten kom baglæns 
ind til fortovskanten.

Da jeg efterfølgende spurgte, 
hvad der var sket, hvis jeg ikke 
lige havde været på pletten, sva-
rede han, at så var han nok krø-
bet uden om med lidt besvær.

Du godeste, hvor livet er nemt, 
og hvor det hele glider med lidt 
uhøjtidelig kommunikation og et 
glimt i øjet. Og det fra de folk, 
der fra tidlig morgen bakser med 
vores affald og får det fordelt til 
allehånde genbrug. Tak for det!

Stegegaflen

En selvbygger med 
Behov for pizza
Så nåede Stegegaflen ud på det yderste North 
to North West, hvor en overraskelse ruskede 
med pizza, som man selv bygger samt en rustik 
simreret og det til en uhørt beskeden pris. 

Af Frank Nilsson

Stegegaflen er på utrættelig jagt. Ikke efter eks-
klusive etablissementer med skyhøje priser og 
marinerede skovmyrer på menuen og med naturvin 
i glassene, hvor man er i tvivl, om det er en udsøgt 
drue, eller om det er en billig sag fra Netto, der er 
gået over med prop og det hele. Ikke et ondt ord 
om det, om Gaflen så må sige.  Vi går efter de mere 
ydmyge overraskelser på adresser, der ikke giver 
gastronomisk ekko, og endnu engang er det lyk-
kedes takket være et rygte, der var løbet hastigt i 
forvejen. 

Og der ligger den. På slutningen af Rentemestervej, 
hvor neonskiltet insisterer på, at her ligger Behov, 
som vi har hørt om som et pizzeria ud over det 
sædvanlige. Beslutningen er urokkelig. Her skal 
Stegegaflen på kynisk besøg, og som sagt så gjort.

Prikkende Prosecco og kølig Tempranillo
En aften i januar med støvregn som akkompagne-
ment ankommer Gaflen og ledsagerske til Behov, 
og med lidt fantasi kunne vi føle os hensat til Neu 
Kôln i Berlin. Bordet er bestilt, og der er godt fyldt 
op med passagerer, der er en anelse yngre end os 
to. Betjeningen indfinder sig i en ruf med menukort 
og en afkrydsningsliste til stedets projekt: Man kan 
bygge sin egen pizza. 

Gaflen krydser ned igennem og spørger ved disken, 
om det ser fornuftigt ud. Det gør det, er svaret. 
Ledsagersken vælger en spezzatino di manzo, en 
simreret fra støvlelandet, og mens vi venter, ankom-
mer vinen. Ledsagersken har valgt en Prosecco, 
Terre di Marco, som hun nipper til og bemærker, 
at den prikker behersket på tungen, som den bør, 
er lifligt tør dog uden at knase. Tempranilloen, Hito 
Cepo fra 2021, som Gaflen har valgt, er absolut 
flertydig men med en harmonisk helhed, og dertil er 
den adækvat kølig. Gaflen hader lummer vin!

Simreret som 
i Umbrien
Der lyder høje 
italienske 
stemmer fra 
køkkenet. 
Wolt suser 
ind og ud, 
og med et er 
vores retter 
på bordet. 
Den første bid 
pizza cirkule-
rer veloplagt 
i mundhulen 
og imponerer. 
Skorpen er let brunbrændt og sprød, og indholdet 
mildt og sympatisk kontrasteret af rucola og hvid-
løgsolie, mens ledsagerskens simreret ligeledes 
imponerer. Oksekødet er stortrevlet, men som hun 
analyserer:

”Den fordeler sig mørt sammen med den cremede 
sauce. Det er i sandhed en bonderet, som var vi i 
Umbrien”.

Vi bytter, og Gaflen må erkende, at ledsagersken 
er en kender. Denne ret kunne være Garibaldis 
livret, da han red nordpå! Ledsagersken holder sig 
beskedent til sin Prosecco, mens Gaflen, der som 
antydet er på hårdt arbejde også lige må knibe en 
Pinot Noir, Bourgogne, Roche de Bellene ned. Lys i 
farven, stærk i smagen, fin til den sidste haps pizza.

Gedigent og delikat
Kaffekortet er omfattende, og desserterne frister, 
men vi er mætte og behersker os til to Flat White, 
hvorom der absolut ikke er noget at indvende, lige-
som prisen for hele denne opmuntring på en hver-
dag, der sneg sig op på 416 kr.

Men prøv selv. Ledsagersken anbefaler Behov, og 
Gaflen tilslutter sig og ser sig nødsaget til at uddele 
5 af de spidse for en aften med en kombi af gedi-
gen og delikat forplejning til en pris, der ikke var en 
øre for høj.

Behov ligger på Rentemestervej 94, og kan besø-
ges på behovpizza.dk, hvor man også kan bestille 
take away.

BEHOV
Topkarakter, 5 stegegafler 
til BEHOV for deres gedi-
gen og delikat forplejning 

Forsøg med papcon-
tainere i kvarteret
Kan vi blive bedre? Og hvem 
kan ikke stave til pap? 

Af Marianne Thorup

Siden efteråret har det været 
muligt at aflevere husstandens 
pap i containere rundt på hjør-
nerne i kvarteret. 

Forsøger er nu evalueret med 
vores repræsentant Erik Hagel-
skjær samt projektlederen i Kø-
benhavns Kommune, Elisabeth 
Flensmark. Der er enighed om, 
at forsøget har været en suc-
ces. Faktisk en så stor succes, 
at containerne ofte har været 
mere end fyldte. Vi har nok ikke 
alle bemærket, at containerne 
primært er til “småt pap”. Vi skal 
fortsat aflevere stort pap på gen-
brugsstationen. 

Enkelte gange er containerne 
ikke blevet tømt. Det er enten, 

fordi der har været dåser eller 
andre ting i containerne eller 
fordi parkerede biler har spærret 
for tømning. Der tømmes kun 1 
gang ugenligt, så vi må gerne 
tage en gåtur rundt og finde 
plads i en af de mange papcon-
tainere. Ordningen er finansieret 
over renovationsgebyret og ko-
ster derfor ikke ekstra.

Nye beholdere er på vej
Vi har efter Eriks forhandlinger 
fået løsninger, der ikke omdan-
ner forhaver og baggårde til rene 
genbrugsstationer. I henhold til 
regler i kommunen SKAL der i 
fremtiden sorteres tæt på vores 
hoveddør (inden for 50 m) i fle-
re fraktioner: papir, pap, plast, 
madaffald, metal, restaffald og 
farligt affald. Vi fortsætter den 
fælles løsning med pap. Nye 
smarte todelte beholdere er på 
vej, så vi kan lande på 2 obliga-
toriske beholder på egen matri-
kel (rest/ bio og blød/ hård plast) 
240 l til hvert hus med mulighed 
for tilvalg af flere fraktioner.

Vi kan nok være enige om, at 
plastcontainere ikke pynter i 
gadebilledet. Men inden vi sæt-
ter hæk eller hegn op, afventer 
Erik og Husejerforeningen kom-
munens udspil. Der udrulles 
nemlig sorteringspunkter, hvor 
arkitekttegnede beholdere op-
sættes centralt, og kommunen 
vedligeholder systemet. Nogle er 
ovenikøbet under jorden.

Vi håber på et eller flere sorte-
ringspunkter og kan f.eks. pege 
på “Kilen” ved Studsgaardsga-
de/ Borthigsgade. Der vil reno-
vationsbiler let kunne afhente og 
tømme containerne.

“Kilen” ved Studsgaardsgade/ Borthigsgade

26



En kælder i topform
Nu er det slut med murpuds på gulvet og afskallede vægge i Fælleshusets kælder. Kælderen har 
fået den helt store tur.

Af Karin Breck

Fælleshusets kælder har længe 
været et smertensbarn. Fugten 
i væggene har fået pudset til 
at falde ned, og der var begyn-
dende skimmelsvamp. Der har 
været gjort ihærdige indsatser 
med puds og maling. Desværre 
gik der sjældent længe, før vi 
var tilbage ved status quo. 

Det er slut nu. Bestyrelsen 
besluttede i 2021 at sætte alle 
kræfter og en del penge ind på 

at få sat kælderen i stand en 
gang for alle. Så nu er pudset 
banket ned, og skimmelsvamp 
er væk. Mod ydermurerne er 
der sat særlige plader op, hvor 
fugten kan diffusere igennem og 
helt ud via en ventilator i kælde-
ren. Dermed skulle fugtige væg-
ge og nedfalden puds fortid. 
Resten af væggene er blevet 
pudset flot op. 

Snart i mål
Vi er ikke helt i mål endnu. Der 
mangler stadig finesser som fx 

maling af trappe, døre og de 
pudsede vægge. Det håber vi 
at kunne komme i mål med på 
arbejdsdage i løbet af marts. 

Kælderen trængte virkelig til at blive i sat i stand. Hvor flot – Mathilde Ibsen fra Ulriks bestyrelsen, har koor-
dineret istandsættelse af kælderen og viser her det flotte 
resultat frem.

Har du lyst til 
at give en hånd 

med, så hold øje med 
opslag i Fælleshuset, 

på Facebook og 
Instagram.
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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.
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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? ›
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Tine går  
kommunen  
i bedene
Nogle af kvarterets vejtræer 
er gamle og passer sig selv, 
lige til de skal fældes. Andre 
er nyplantede og skal bindes 
op og tilses. Bedene, de står 
i, passes af kommunen eller 
af beboere, der har adopteret 
dem. Koordinering og kontakt 
med alle implicerede bliver va-
retaget af Tine Hjortbøl, som 
ganske frivilligt har påtaget sig 
denne ikke helt enkle opgave.

Af Frank Nilsson

Vi har aftalt at mødes klokken 
11.00, og på slaget ringer det på 
døren, og Tine Hjortbøl er klar til 
at styre herværende medarbejder 
på Gadespejlet rundt i kvarteret 
for ved selvsyn at iagttage, hvad 
det hele går ud på.

Hun fortæller, at hun er binde-
led mellem husejerforeningens 
bestyrelse, Teknik og Miljøfor-
valtningen og de flittige lokale, 
der gerne vil bruge deres grønne 
fingre til at passe nogle af de små 
bede i gaderne. På kommunen 
har Tine Hjortbøl en meget imø-
dekommende og samarbejdsvil-
lig kontaktperson, som ofte har 
meget travlt, men når det lykkes 
at komme i kontakt, er det altid 
med fælles interesse om at gøre 
tingene bedre, som Tine Hjortbøl 
udtrykker det.

Ødelagte løg erstattes
Første stop er hjørnet af Rudolph 
Berghs Gade og Haraldsgade, 
hvor en nyplantet røn er bundet 
op. Tine Hjortbøl fortæller, at det 

er vigtigt, at stol-
perne og remmene 
sidder, så de holder 
det ret nye træ lod-
ret, så det ikke med 
tiden er for sent, og 
vi har et træ, der 
vokser skævt. Ved 
et af de små bede 
tæt på F.F. Ulriks 
Plads fortæller 
Tine Hjortbøl, at kommunen har 
ansvaret for at passe alle de 
små bede. Men de respekterer, 
at nogle af dem bliver passet af 
beboere, som har adopteret dem. 
Kommunens folk har et kort over 
kvarteret, hvor de kan se, hvilke 
de ikke skal røre, og for at gå 
med livrem og seler er nogle for-
synet med små skilte, der oply-
ser, at dette er privatpasset.

”Men alligevel er det på et tids-
punkt gået galt, og et eksternt 
gartnerfirma kom til at grave 
bede op, som de skulle holde 
sig fra. Så var blomsterløg og 
planter, som beboerne havde 
sat, fjernet. Det var meget ær-
gerligt, og kontaktpersonen på 
kommunen var virkeligt ked af 
det skete. Men alle beboere, der 
havde fået fjernet noget fra deres 
bede, fik tilbud om erstatning. 
Jeg samlede oplysninger om, 
hvad der lå i jorden, gav besked 
til kontaktpersonen, som gav 
besked til gartnerne, hvorefter jeg 
fik en sending blomsterløg. Dem 
fordelte jeg i mindre poser, som 
jeg cyklede rundt med til beboer-
ne, så de adopterede bede kun-
ne genetableres”, fortæller Tine 
Hjortbøl, mens vi fortsætter turen 
gennem kvarteret.

Bidrager til charmen i gaderne
Tine Hjortbøl udpeger også et 
af de bede, kommunen passer. 

Alle disse bede blev i efteråret 
nyplantede med potentil-buske, 
som blomstrer med rosa blom-
ster fra juni til, med lidt held, at 
frosten kommer. Det ligner en mi-
niature sandkasse. Hun forklarer, 
at gartnerne har lagt lige lovligt 
meget sand på i denne omgang, 
så nogle steder vil noget af san-
det blive fjernet. Sandet gør jor-
den lidt løsere efterhånden som 
regnen puffer det ned i jorden, 
men frem for alt får ukrudtet svæ-
rere ved at få fat, når der ligger 
sand i overfladen. Det er også 
sket, at der er blevet læsset sand 
i de ”private” haver mere end 
nødvendigt. Men det er okay, de 
nedlagte løg og planter kan snildt 
vokse i de tilsandede bede.

Gadespejlet forstår, at det arbej-
de Tine Hjortbøl i samarbejde 
med bestyrelsen kræver en del 
koordinering, som pga. de man-
ge interessenter, der skal have 
individuel behandling, er temme-
ligt tidskrævende.

”Men jeg synes det er vigtigt og 
rigtig dejligt at se de mange for-
skellige bede med træer, buske 
og blomster. Det løfter kvarteret 
og bidrager til charmen i gader-
ne”, konkluderer hun og tilføjer, 
at hun gerne vil samle dem, der 
passer bedene til en hyggelig 
komsammen og en kop kaffe i 
den nærmeste fremtid.

I vores kvarter 

Tine Hjortbøl ved et af de nye opbundne træer

Set i Gadespejlet

Stifteren af Pandekagepartiet søger trøst  
efter dramatisk partiforlis

Set i Gadespejlet
Stærkt støbte læsere af Set i Gadespejlet har gennem tiderne 
nydt den ophøjede diskretion med hvilken vi nærmest kærteg-
ner tendenserne i vores og lignende kvarterer. Denne udgave 
bliver ingen undtagelse. Men der er lagt lidt i ovnen fordelt på 
tre ovnplader. Først får du en antropologisk analyse af os øster-
broere, dernæst videre til vores nystiftede Pandekageparti, for 
til sidst at grille BoBo-vejskvarteret. 

Af Frank Nilsson

Vi har i enmandsredaktionen 
længe higet efter den udtøm-
mende analyse af os på Øster-
bro, og indrømmet, vi kan ikke 
overkomme det selv. Men som 
sædvanlig har vi organer, der 
strutter af energi! Set i Gade-
spejlets Antropologiske Studier, 
SIGAS påtog sig veloplagt op-
gaven, og de er kompetente og 
kvikke, topforskerne i SIGAS. 
Gennem nærstudier af bydelens 
lokalblade har de konkluderet, at 
ud over petit journalistik om far-
ven på julepynt mm., er aviserne 
domineret af tre slags buldrende 
helsidesannoncer: Der rekla-
meres for ejendomsmæglere, 
der savlende vil sælge og købe 
ejendomme på Østerbro, så 
reklameres der for spandevis 
rødvin, og endelig for senge 
med elevation og madrasser og 
dejlige dyner. 

Antropologerne fra SIGAS tum-
lede længe med det omfattende 
indsamlede materiale, hvorpå de 
konkluderede, at sande øster-
broere først køber et hus eller en 
lejlighed. Derefter skyller de efter 
med rødvin i stride strømmer, 
hvorpå de sover tungt og trygt 
i andedun i en eleveret perfekt 
vinkel tilpasset den enkelte. Vi er 
nemlig alle sammen noget gan-
ske særligt.

Vafler og æbleskiver førte  
til forlis
Nu er det sådan, at til tider må 
man konkludere et eller andet. 
Og det er nu. Vi føler, at vi er for 
tamme og ukontroversielle, og 
derfor har vi besluttet at stifte 
et politisk parti inspireret af de 
heltemodige partisoldater i Ve-
ganerpartiet. Og vi er med på 
trenden: politik og mad er uad-
skillelige! 

Derfor vil vi på Tinge arbejde for 
en ret, der står vores hjerte og 
gane nær, nemlig pandekager. 
Vi har på rekordtid indsamlet 
de nødvendige underskrifter og 
stiller op under navnet Pande-
kagepartiet. Men op til første 
landsmøde gik det galt. Oprør-
ske fraktioner arbejdede som 
muldvarpe for at udvide det poli-
tiske manifest til også at omfatte 
bagte vafler og æbleskiver. Så-
ledes gik det for os ligesom med 
Veganerpartiet. Indre splittelse 
ødelagde det storslåede projekt. 
Sådan kan det gå.

Teslaer uden udkørsel
Og så til øverste plade i ovnen, 
hvor grillen er aktiveret, og 
eftersom der ikke er noget at 
grille hos os efter den rationelle 
beslutning om at droppe den 
vidtløftige Helhedsplan, så er 
der jo BoBo-vejskvarteret, som 
er befolket af et bourgeoisi af 
bohemer, og som derfor på alle 

måder adskiller sig fra os. Og de 
har ikke forstået, at Helhedspla-
nen er en Hulhedsplan. 

De kører på og har i skrivende 
stund lukket alle gader for gen-
nemgående trafik. Oh, hvilken 
idyl. Men idéen har bredt sig, 
idet kvarterer til alle sider nu gør 
det samme, og det var jo ikke 
meningen! Nu kan man hverken 
tage Teslaen til Lufthavnen eller 
sommerhuset eller til Rødby eller 
Gedser. Klynkende må BoBo’er-
ne bede om forladelse for at få 
de andre til at åbne mod, at de 
selv gør det samme. 

Et lys i mørket
Se det var det. Og således 
opmuntret kan du, kære læser, 
fortsætte din vandring gennem 
livet, og lige før du deprime-
ret og tungsindig stopper op i 
længsel efter den næste Set i 
Gadesejlet, så vid, at der er råd. 
Læs den igen og igen til du til 
sidst kan den udenad som en 
slags meditativ øvelse. Læg dig 
på yogamåtten, og reciter rubrik-
ken og mærk den dybe ro, der 
sænker sig over dig, og husk. 
Vi svigter ikke. Snart kommer et 
nyt Gadespejl og med nagelfast 
sikkerhed en ny udgave af Set 
i Gadespejlet med flere retter i 
ovnen.

30 31



 Solgt eller
0,- kroner.
Intet med

småt

Paulun Bolig Østerbro

Dag Hammarskjölds allé 37
2100 Østerbro

3538 1450
oesterbro@paulun.dk


