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Kvarterets kalender

17. august 
Kl. 19.30 Husejerforeningen 
holder workshop om servitutter 

11. september 
Mini sommerfest kl. 16.30 
Beboerforeningen Ulrik

23. september 
Husejerforeningen,  
generalforsamling

Hver uge i Fælleshuset:

Mandag:  
Barselsklub kl. 11
Fællesspisning kl. 18.30 

Tirsdag:  
Yoga kl. 17.45 og 19.30

Onsdag:  
Fællesspisning kl. 18 

Torsdag:  
Fællesspisning kl. 18.

NB! Fælleshuset er genåbnet og fungerer under corona-restrik-
tioner. Der er kun adgang for et begrænset antal deltagere, pt. 
20-24. Der skal gøres ekstra grundigt rent. Det gælder både ved 
faste arrangementer som for lejere. Der er håndsprit til desinfice-
ring af håndtag, gelændre, kontakter, vandhaner, legetøj etc.

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
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Luk vinduet, når du spiller høj musik
Samfundet er ved at genåbne. Men nattelivet var fortsat lukket i Kristi Himmerlfarts 
dagene. Det fik nogen til at flytte diskotekerne indendørs i private hjem. Også her 
i kvarteret. Desværre med åbne vinduer 

Foråret har været usædvan-
ligt. Alt har været lukket ned 
- arbejdspladser, børnehaver, 
skoler, værtshuse, natteliv. Fru-
strationen har haft gode vilkår 
for at gro. 

Derfor fik følelsen af frihed det 
hele til at kamme over, da gen-
åbningen blev indledt. Desværre 
omfattede genåbningens første 
faser ikke nattelivet. Det førte 
til, at nattelivet tilsyneladende 
flyttede indendørs - også her i 
kvarteret. Rundt i gaderne var 
det som om, nogle huse blev 
omdannet til diskotek med lys 
og farver og gennemtrængende 
musik. Ikke mindst en bas for 
fuld udblæsning har nemt ved 
at ryste vores 100 år gamle 
huse i grundvolden. 

I vores del af en af gaderne vare-
de festen tre dage. En af dagene 
var der to fester - en hos naboen 

og en et par huse længere nede. 
Det ene hold havde - som sig 
hør og bør – givet besked til 
nærmeste nabo. Det andet hold, 
en flok ret unge mennesker, kør-
te løs hele natten. Til gengæld 
var der musestille om dagen. 

Vi bor tæt. Det kræver hensyn-
tagen. Det burde være indlysen-
de for alle. Nu står sommeren 
for døren. 

Så opfordringen er klar: Tag 
hensyn. Luk vinduerne. Skru 
ned for musikken. Der skal 
være plads til os alle. Lad 
være med at feste hele nat-
ten. 

Vi skal kunne være i vores ha-
ver og nyde sommeren uden 
at lægge ører til naboens eller 
genboens musik - eller vinkelsli-
ber lørdag morgen. Musik giver 
resonans især i gårdhaverne 

bag husene.

Gadespejlet ønsker alle en god sommer

• Luk vinduerne, når du 
spiller musik eller hører 
radioavis. 

• Luk vinduerne, især ud til 
baghaven, når du bruger 
støjende maskiner inden-
dørs. 

• Skal du arbejde med stø-
jende maskiner, så gør det 
på hverdage - ikke sent om 
aftenen og i weekender.

• Dæmp snakken, når vi 
nærmer os midnat.

• Hvis du inviterer til fest, så 
tag festen indendørs, når 
der skal spilles musik.

• Læg en seddel med tele-
fonnummer til naboerne, 
så de kan ringe, hvis det 
bliver uudholdeligt. Så er 
de advaret og så er det 
nemmere at se gennem 
fingrene (eller ørene), når 
det larmer lidt for meget

TILBUD Vi henter og bringer gerne hos dig privat. Minimum order for 500kr. 
Vi vasker og stryger skjorter - 1 stk for 25 kr- 5 stk for 100 kr. 

Vi renser Bukser - 1 par for 55 kr. - 3 par for 130 kr.  
Vi hjælper også med skrædderservice - skomager - tæppernes 

- skindrens - pelsrens og opbevaring.

Miljøvenlig Renseri - Høj kvalitet - Billig pris - Hurtig levering - Prøv os for kvalitetens skyld

Nijjar Renseri, Lyngbyvejen 32 E, 2100 København Ø. Tlf. 39184402 - mobil 22590015
Find os mellem Irma og Netto på vej ud ad byen ved Magistrenes Hus

NIJJAR RENSERI
Renseri, Skrædderi og Skomager



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. 
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Da Havebyen blev præsenteret – online
Arkitektfirmaet STEDs forslag 
til forskønnelse af kvarteret 
blev præsenteret online – på 
zoom. Det blev en spændende 
aften.

Af Peter Wulff Kåri

Vi var mange, der sad spændte 
ved computerskærmen mandag 
27. april om aftenen. Husejer-
foreningen havde meddelt, at 
forslagene til forskønnelse af 
vores kvarter ville blive præ-
senteret – online. På zoom. Nye 
tider for mange.

Forslaget er senere blevet uddelt 
til alle, så denne artikel beskæf-
tiger sig kun med selve præsen-
tationen, hvor op imod 90 deltog 
(on and off), hvilket var et impo-
nerende stort antal. Så mange 
ville vi aldrig have været, hvis vi 
skulle mødes fysisk.

Lad det være sagt med det sam-
me: Det gik godt. Der var lidt 
knas i begyndelsen. Seks minut-
ter før start var der sort skærm. 
Fem minutter før tom tegnestue. 
Så kom der lyd på, men ingen 
billeder.

Kl. 20.01 var der 52 deltagere, 
men fortsat sort skærm. Martin 
Lyngbo fra bestyrelsen udnyt-
tede ventetiden med at fortælle 
lidt om fibernettet. Tre minutter 
senere var der billede og lyd. 
Dagsordenen blev lagt på chat-
ten. Der kom besked om, at alle 
kommentarer også skulle på 
chatten. Efter endt præsentation 
ville man forsøge at besvare 
eller kommentere så mange 
som muligt.

Derefter gik det slag i slag. Ar-
kitekterne Martin Jul og Søren 
Lahn fra STED fremlagde for-
slagene om små haver, mindre 
trafik, respekt for den særlige 
byggestil og det uudnyttede 
potentiale.

”Problemet er, at kvarteret er 
bygget før man reelt tænkte på 
biler”, konstaterede de – vel 
vidende, at lige dette problem 
– de dominerende biler – vil 
være centralt i den videre dis-
kussion. Det kunne man også se 
undervejs på chatten: Der kom 
flere kollektive suk i forbindelse 
med forslaget om at reducere 
mængden af parkerede biler….

Ellers handlede det om hjør-
negrunde, vejtræer, nye mø-
desteder og fælleshaver. Om 
at organisere affaldsbeholdere 
og cykler bedre. Og om at øge 
trafiksikkerheden, måske ved at 
ensrette gaderne.

”Vi vil opgradere F. F. Ulriks 
Gade. Reducere mængden af 
asfalt, lukke FF Ulriks Plads 
for trafik, lave forhaver og gøre 
pladsen til et trygt sted for børn 
og voksne”, sagde Martin Jul.

Chatten blev der ikke megen tid 
til, men nu skal forslagene ven-
des på workshops og vedtages 
på en generalforsamling ”i det 
tempo, vi føler er rigtigt”, som 
Martin Lyngbo sagde. Men chat-
ten gav en stærk fornemmelse 
af de kommende diskussioner: 
Trafik og parkering kontra lege-
pladsen, klimasikring, belægning 
og brosten.

Alt i alt en spændende time i sel-
skab med spændende planer for 
vores gamle huse og ikke mindst 
områderne mellem dem. Tusind 
tak for spændende forslag, lød 
det også på chatten.

Skærmbillede fra Zoommø-
de med arkitekterne Martin 
Jul og Søren Lahn fra STED
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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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Anden fase – tilslutningen af 
fibernet – sker efter sommer-
ferien. Til den tid vil oversigten 
over servitutovertrædelser 
også blive præsenteret.

Af Peter Bogh, Eng 17, Formand 
for Husejerforeningen

Mandag 27. april havde vi det 
sædvanlige månedsmøde med 
Yousee og Dansk Kabel TV om 
status på vores nye fibernet. 
Ugen inden havde vi i besty-
relsen sendt et nyhedsbrev ud 
om, at vi håbede, gravearbejdet 
kunne gå i gang på denne side 
af sommerferien. Derfra gik det 
ellers stærkt, og nu (8. juni) er 
det dygtige gravehold ca. halvt 
færdige.

Indlæggelse af fiber sker i to 
faser. Den første fase handler 
om at få gravet og skudt og 
boret fiberkabler mellem og ind 
i vores huse. Der har været lidt 
diskussion på mail og Facebook 
om, hvor samleboksen skulle 
placeres. På generalforsamlin-
gen vedtog vi at indgå en kon-
trakt med Yousee om, at samle-
boksen skulle placeres uden på 
huset ved siden af hoveddøren. 
Dansk Kabel TV foreslog så, at 
vi også kunne få den placeret 
i opgangen i stedet. Der er frit 
valg mellem disse to løsninger. 
Samleboksen kræver ikke strøm!

Mange fordele
Det nye fibernet kommer til at 
give os mange fordele. Vi får en 

super moderne og hurtig digital 
forbindelse til resten af verden. 
Det er slut med manglende ka-
pacitet og dårlig billedkvalitet, 
når familiens medlemmer sidder 
med hver sin skærm, og for de 
spilleglade er det slut med la-
tency (forsinkelser i den digitale 
strøm af bits og bytes). Vi får 
på sigt mulighed for at slippe 
af med det edderkoppespind af 
telefonkabler, der pryder bagsi-
den af vores huse. En samtidig 
forskønnelse og modernisering 
af vores kvarter.

For fremtiden kommer tv, in-
ternet – og for de der måtte 
ønske det - også fastnettelefon 
i det samme kabel. Vores gamle 
coax-TV-anlæg nedlægges, så 
hvis man fortsat vil se almin-
deligt tv, skal man tilslutte sig 
fibernettet. Men der er ingen 
tvang, hvis man klarer sig med 
det trådløse internet, fx på mo-
biltelefonen.

Tilslutning
Fase to kommer efter sommer-
ferien. Det er her, at vi hver især 
bliver tilsluttet internettet. Til-
slutningen er individuel for hver 
lejlighed. En del af ejendom-
mene i kvarteret er klassificeret 
som enfamiliehuse, men i de 
fleste ejendomme er der flere 
lejligheder.

Man er ikke bundet til at vælge 
Yousee som leverandør af in-
ternet og tv-signal, men kan frit 
vælge mellem de leverandører, 

der lejer sig ind på fibernettet, 
som dog ejes af Yousee. Vi ved 
endnu ikke, hvilke leverandører, 
der vil byde sig til her i kvarte-
ret, men jeg gætter på, at der 
bliver flere at vælge mellem.

Som nogen måske har bemær-
ket, har vi fået repareret muren 
for de skader, der er opstået. 
Porten vil også blive lavet.

Servitutovertrædelser
Sidste efterår fik vi et arkitektfir-
ma til at registrere alle servituto-
vertrædelser på ejendommene 
i kvarteret. Det var det med 
dronen! Efter sommerferien 
kommer de og fortæller om 
resultatet af deres arbejde.

En sidste ting: Vi skulle jo have 
afholdt generalforsamling i maj, 
men på grund af Covid-19 er 
den blevet udsat til efteråret. 
Det bliver 23. september.

God sommer

Fibernet og andre nyheder 
fra Husejerforeningen

...samtidig forskønnelse og modernise-ring af vores kvarter

Læs mere 
Du kan læse mere om servi-
tutterne på Husejerforenin-
gens hjemmeside lyngby-
vejskvarteret.dk
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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 
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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,
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bekvemligheder. 
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hvad målgruppen efterspørger. 
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indtil videre har vores strategi endnu ikke slået fejl.
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en af os bor her selv på RBG. 
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Coronadigt
Af Rie Sørensen, F.F. Ulriks Gade

Digtet er skrevet, da covid-19 begyndte at fylde meget 
og mere i bevidstheden i Danmark, hvor skolerne lige 
var lukket ned og mennesker stod i lange køer for at 
hamstre.

Mit sind, dit sind, samfundssind, 
Til dig sætter vi vores lid 
Nu hvor verden er dækket af græshopper, krig og Covid 
En tid som vi vil huske
Hvor verdensordenen, som vi kender den, lod sig ruske 

Opstår kærlighed, næstekærlighed 
Det er svært helt at stole på dig, når mange lever kun for sig 

Døre lukker i 
Verden lukker i 
Vi venter, afventer 

Mennesker sulter, flugtvejen er lang, sygdom spreder sig 
Nogle hjælper andre, andre hjælper sig selv
Selvom de godt ved, at de ikke bliver ramt af sultens, krigens og Covidens største skælv 

Hjerter lukker, hjerter åbner 
Jeg åbner mit bag min lukkede dør 
Jeg bliver rørt, berørt 
En dom, min dom, din dom, syg dom 

Samfundssind
Verdenssind
Vægelsind - jeg lukker dig ikke ind 
Mit hjerte er åbent, min dør er lukket 

Elsk dit fængsel og undgå straf – syg dom
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Stor aktivitet i huse og haver 
under coronapausen
Når man har bedre tid hjemme, 
og det havde mange under 
coronakrisen, så får man 
mulighed for at få tingene 
gjort. Mange steder er der 
tryk på kedlerne.

Af Frank Nilsson

Viruskrisen har vendt op og ned 
og ned og ned og op på livet og 
arbejdslivet for os alle. Nogle er 
decideret hjemsendt, mens andre 
vælger at arbejde hjemme, fordi 
det kan lade sig gøre, og fordi det 
er rigtigt og klogt i en smittetid. 

Og så er der tid til andet end 
den daglige dont. Det ses i 
kvarteret på en måske ikke så 
overraskende måde. 

Der er gang i haverne. Der 
bliver beskåret og trimmet. 
Haverne er også glimrende for 

Først kom kobenet, så rundsaven, og 
så passer pallerne

handyfolk, som fornyer eller 
bare maler stakitter. Eller de kan 
være egentlige værkstedsfacili-
teter for beboere med projekter 
indendørs, der implicerer fx 
lange brædder, der er bedre at 
save til udendørs.

Hjemmearbejde og 
sengeafkortning
Det sidste gælder for Anders 
Lillemose i Valdemar Holmers 
Gade. Han er ved at tilpasse en 
sengebund af europapaller.

”Der skal skæres 30 cm. Af. 
Egentlig havde det været nem-
mere at købe nyt, men det er et 
meget hyggeligt projekt, især nu 
hvor jeg har tid i løbet af dagen. 
Jeg arbejder med marketing, 
så jeg kan arbejde hjemmefra, 
og langt hen ad vejen kan jeg 
disponere over min arbejdsdag”, 
fortæller Anders Lillemose, der 

tilføjer, at det ikke er arbejd, han 
mangler.

”Men det kan heldigvis klares 
med pc, digitale møder og 
mobiltelefon. Vi har et virkeligt 
godt it-set up”, tilføjer Anders 
Lillemose, der sammen med sin 
kæreste overtog lejligheden 1. 
februar og flyttede ind godt en 
måned senere.

ØKOLOGISK TØJ 
TIL BABYER, BØRN 
OG VOKSNE I ULD 

OG BOMULD

SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE? 
Gartner Knud Sørensen 

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

10% rabat til kvarterets beboere.  
Brug rabatkode: Ulrik

 
www.mamaowl.net 

Følg os på Instagram: 
@mamaowl_
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home Østerbro -  Svanemøllen  
gennemsnitlig kundeanbefaling  

9,1 ud af 10 point*
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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

*  Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 26.02.20, anbefaling samlet i alle boligtyper i 2100  
København Ø de foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.

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
Kasper

Alexander

Mads

Martin
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Pludselig kan man udtrykke sin taknemmelighed
Dyster er tiden, men lyspunkter 
er der dog. Der er morgensang 
på DR TV og i radioen, livemu-
sik i vores eget kvarter og sik-
kert meget mere. Også foran 
Fælleshuset var der pludselig 
en kærkommen opmuntring

Af Frank Nilsson

Pludselig står der en stor iøjne-
faldende planche foran Fælles-
huset ved siden af hængesofa-
en. ”Jeg er taknemmelig for…” 
står der med farvestrålende bog-

staver. Under planchen hænger 
der forskellige skriveredskaber. 
Det er Clara Fernandez Kovacs 
fra Valdemar Holmers Gade, der 
står bag.

”Jeg går i 10. klasse på Ollerup 
Efterskole, og vi er sendt hjem 
på grund af pandemien”, siger 
Clara Fernandez Kovacs til Ga-
despejlet.

”Men i min klasse har vi be-
sluttet, at vi skal være sammen 
hver for sig, og at det er vores 

opgave at brede det ud. Så mit 
bud er en planche, hvor folk kan 
skrive, hvad de er taknemmelige 
for”.

Kommunikation mellem eleverne 
indbyrdes og med skolen forgår 
på Instagram, og det gør elever-
nes opgaveaflevering også.

Clara Fernandez Kovacs opfordrer os 
til at tænke over hvem, der gør noget 
for os
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  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 - torsdag 8-18, fredag 8-17.

KIROPRAKTIK :
Uffe Andersen, Niels Wagner, 
Ulla Svane og Jan Jensen
 
MASSAGE:
Anne Son Mi Madsen 
& Michael Beck

FUNKTIONEL TRÆNING:
Theresa Scheel, Troels Seeberg 
& Jonas Vinstrup
 
KINESIOLOGI:
Uffe Andersen
 
AKUPUNKTUR:
Anne Son Mi Madsen

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



En vaskeægte bjørnejagt udspillede sig i vo-
res kvarter da Covid-19 holdt os alle sammen 
hjemme. En bamsejagt, hvor børnene kunne gå 
på jagt i kvarteret efter bløde bjørne, plyssede 
ællinger, krokodiller og andre nuttede væsner. 

Og det var ikke kun i vores kvarter bamserne 
fik opmærksomhed, rundt om i verden satte 
folk bamser i vinduet i denne sære tid. Anne 
Mette fra F.F. Ulriks Gade og hendes datter Liv 
satte skub i ideen herhjemme og der gik ikke 
lang tid, før mange store øjne med bløde poter 
trykkede de bløde næser mod vinduerne i vores 
kvarter. 

Anne Mette hvor fik I, ideen til bamsejagten?
Ideen til bamsejagten kom fra Belgien, jeg har 
familie og venner der, og fulgte meget med i, 
hvordan de klarede Coronakrisen. Dette var en 
af de kreative tiltag. 

Hvem sad i jeres vindue?
Det gjorde en kæmpe kanin-bamse med lan-
ge ører. Den valgte vi fordi den nok vil vække 
opsigt. 

Var du og Liv på bamsejagt? 
Ja, vi var også på bamsejagt, når vi gik med 
vores hund Samson, vi fandt over 50 bamser. 

Efter at vi så på Facebook, at folk skrev hvor 
de havde placeret bamserne, blev der spurgt 
efter en opdateret liste. Så kom jeg på ideen, 
at vi kunne lave et kort på Google Maps.
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Til dig fra mig

Du skal bruge:
• 40-50 skærme hyldeblomster
• 1,5 kg sukker
• 3 økologiske citroner
• 3 spsk citronsyre (ca. 40 g)
• 2 liter kogende vand

Sådan gør du:
•	 Sørg for at klippe alle stilke 

af hyldeblomsterne. Klip lige 
under blomsterkronen, så der 
stort set ikke er noget stilk 
tilbage

•	 Læg alle blomsterne i en gry-
de – de skal ikke skylles, du 
sier saften til sidst, så der ikke 
kommer snavs og dyr med.

•	 Vask citronerne og skær dem 

i skiver. Pres lidt af saften over 
hyldeblomsterne og læg ski-
verne ovenpå.

•	 Hæld sukkeret på.
•	 Hæld nu citronsyren på.
•	 Så de 2 liter kogende vand, 

hvorefter du rører rundt med 
en ren ske.

•	 Sæt låg på gryden.
•	 Sæt gryden i køleskabet og 

vent 3 dage.
•	 Rør i gryden et par gange om 

dagen.
•	 Efter 3 dage hælder du saften 

gennem et rent klæde, så du 
får siet alle urenheder fra.

•	 Nu kan du hælde saften på 
flasker. Hvis du sætter saften i 

Nu er hyldeblomsten klar til at drikke og sommersolens søde saft er nem at lave

I forrige nummer af Gadespejlet 
opfordrede vi til at pynte påske 
træer i vores kvarter. Det kom 
der mange flotte og sjove træer 
ud af. Det fineste - pyntede af 
nogle heldige vindere, fandt vi 
i FFU 18. Her bor Sven, Sofie 
og Jacob, de vandt chokolade 
påskeæg for årets påske træ, 
der også giver plads til levende 
fugle.

Årets 

påske træ  

er kåret

køleskabet, kan den holde sig 
i ca. en uge.

•	 Saften er koncentreret, så du 
skal ca. blande den op med 
4-6 dele vand, når du drikker 
den.

Velkommen du dejlige sommer – vi har glædet os!

Det skal du bruge:
•	 Tyndt plastik (f.eks. indkøbs-

poser) eller kraftigt papir
•	 Bambuspinde eller andre tyn-

de rundstokke (1m)
•	 Tape eller lim
•	 Snor eller fiskeline
•	 Papir, tuscher og lignende til 

udsmykning

1. Pinde saves til i rigtig længde 
(Én på 60 cm. og én på 40 cm.)
Pindene snøres sammen, så 
de udgør et kors. Snor fæstnes 
imellem enderne på korset, så 
de udgør skellet af dragen. 
2. Papiret klippes til. Sørg for at 
der bliver papir nok til nogle lan-
ge flapper, som kan limes eller 
tapes fast rundt om snorerne. 
3. Flyv en tur.

Skal du bade i havet og hoppe i bølgerne, fiske – eller måske fange 
en krabbe? Besøge en bondegård, hoppe i høet, trække radisser 
op og måske klappe en kalv? Spise jordbær med fløde, en vaffelis 
på havnen med mange kugler og drys på toppen? Lave bål med din 
familie, og måske sove længe i et telt? Måske har du lyst til at bage 
en sommerkage - eller bygge en drage, det er faktisk ikke så svært. 

Hvad mon du skal lave i din ferie?

Byg en drage

20 cm20 cm

20
 c

m
40

 c
m

Ifølge gamle kinesiske skrif-
ter har drageflyvning i Kina 
været kendt i mere end 2.300 
år. De første drager var lavet 
af træ, kaldet Muyuan (træ 
drage), og blev opfundet 
til militære formål, hvor de 
kunne løfte et menneske der 
så kunne sondere fjendens 
område.



I vores kvarter 

Coronatid til ny 
trappe og  
vinduesmaling
Som nævnt hist og her i 
dette blad lokker den vrantne 
virus folk til renoveringer, 
forbedringer og reparationer 
ude og inde. På hjørnet af 
Borthigsgade og Valdemar 
Holmers Gade var der en 
trappe fra stuen og ned til 
haven, der var rådden. Og 
husets vinduer skallede, så  
nu var det tid til udbedring.

Af Frank Nilsson

”Vangerne var pilrådne, så vi 
besluttede at skifte trappen og 
dækket på vores nedgang”, 
fortæller Martin Wulff.

”Og når man piller de gamle 
ned, så har man en skabelon for 
de nye, så det gik relativt let”, 
fortsætter Martin Wulff, der har 
fået kompetent assistance fra 
beboeren af den øverste etage, 

Martin Wulff, Lea Fog og Jørn Olesen, 
gik sammen om indsatsen for det 
gode, gamle hus

Jørn Olesen. Han er pensionist, 
men det er hverken Martin Wulff 
eller hans kone, Lea Fog, som 
bebor stuen og 1. sal i det store 
hjørnehus. 

De to arbejder hjemme her i vi-
russens forår, og da påskeferien 
kom, ville det under normale 
omstændigheder have bety-
det afgang til sommerhuset på 
Læsø. Men derovre vil de helst 
ikke have for mange potentielle 
smittespredere på besøg, så 
Martin og Lea valgte trappereno-
vering. Ikke nok med det. Også 
vinduerne, der var fra 1980’erne, 
trængte til maling, så de fik en 
ordentlig omgang. Men under ar-
bejdet med sandpapir og pensel 
opdagede de, at termoglassene 
var punkterede, så det var på 
tide at skifte dem ud. 

”Det er relativt billigt at købe 
nye glas til hele huset. Meget 
billigere end at købe nye vin-
duer. Og så blev malerarbejdet 
noget lettere, fordi vi ikke skul-
le være så påpasselige langs 

glasset, for med nye termoglas 
følger nye glaslister”, siger 
Martin Wulff, der tilføjer, at de 
nye termoglas er monteret med 
energibelægning, så varmereg-
ningen bliver mindre, og Dan-
mark en anelse grønnere.

High Five til byggeriet på Beauvaisgrunden

”Det går som det skal. Det 
går lige efter bogen”, siger 
projektleder Gert Pedersen. 
Han styrer byggeriet fra sit 
rustikke kontor i en skurvogn 
på Beauvaisgrunden.

Af Frank Nilsson

”Vi skal være færdige i uge 26, 
altså ved udgangen af juni, og 
det kommer til at passe”, fort-
sætter Gert Pedersen, der taler 
som om han er ved at planlægge 
et mindre indkøb i Netto og ikke 

er ansvarlig for betonarbejdet 
på 3 femkantede bygninger på 
henholdsvis på 5,7 og 9 etager. 
Bygningsprojektet hedder High 
Five.

”Vi skal sikre, at blokkene er luk-
ket af. Så kan facaderne komme 
på, og det indendørs arbejde 
kan begynde. Men det er ikke 
os. Vi står kun for betonelemen-
terne”, slutter projektleder Gert 
Pedersen. Han er medindehaver 
af L.P. Montage, som er beto-
nansvarlig på Beauvaisgrunden. 

Planerne holder, fortæller projekt-
leder Gert Pedersen
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 ...byens ca. 17.000 brændeovnene er en betydelig kilde til luftforurening.



Coronakrisen har påvirket ejendomsmarkedet mindre end 
mange eksperter forudså
Coronakrisen påvirker såvel udbud og efterspørgsel på ejendomsmarkedet. Men hvad sker der 
med priserne? Og er det nu, man skal handle – eller skal man have is i maven og vente? Hvad sker 
der med renten på boliglån? 

Deltagerne i denne enquete er lokale ejendomsmæglere med stort engagement i kvarteret. 
Her er svarene:

Alexander  
Malykke 
Ejendoms-
mægler 
Home

 
 
Hvordan påvirker coronakri-
sen ejendomsmarkedet? 
Vi oplever ikke, at coronakrisen 
påvirker markedet i særlig grad. 
Det, vi oplever, er lidt færre 
fremvisninger, men langt mere 
kvalitet i de fremvisninger, der 
er. Det skyldes nok, at de, der 
er ude og kigge ny bolig i øje-
blikket er mere seriøse og derfor 
først booker en fremvisning, når 
de er meget interesserede.
Af samme årsag får vi flere hen-
vendelser fra folk, der ønsker at 
blive skrevet op i vores køber-
kartotek, da det, de søger, må-
ske ikke er på markedet endnu. 

Dan  
Månson, 
Ejendoms-
mægler, edc: 

 
 
Hvordan påvirker coronakrisen 
ejendomsmarkedet? 
Som det ser ud nu er der ingen 
negativ påvirkning. Tværtimod er 
udbuddet i kvarteret lavere end 
normalt – og boligerne er blevet 

Vores køberkartotek har derfor 
fået en endnu større rolle, end 
det havde før.

Hvad er jeres råd til ejere, 
der overvejer at sælge?  
Skynd jer eller vent...? 
Det er umuligt at spå om frem-
tiden på boligmarkedet. Det, 
vi ved, er, at det lige nu stadig 
er attraktivt at være sælger på 
Østerbro. Hvis vi skal forsøge 
at tage spåkuglen frem, så er 
Lyngbyvejskvarteret nok ikke 
lige så udsat for udsving på 
boligmarkedet som mere almin-
delige lejligheder og huse. Det 
er et kvarter med unikke boliger, 
som du ikke finder mange andre 
steder. Denne type boliger vil 
altid være i høj kurs.

Hvordan vil lånemulighe-
derne udvikle sig?  
Kurserne på de fastforrentede 

obligationslån tog et alvorligt 
dyk lige omkring nedlukningen 
af Danmark. De ser ud til nu 
være lidt på vej tilbage, men 
historisk set er renten stadig me-
get lav. Derfor forventer vi ikke, 
at det vil påvirke priserne. Igen 
er det svært at spå om fremti-
den, og det vil naturligt have en 
indvirkning på boligpriserne, hvis 
renten stiger igen. 

Da Danmark lukkede ned, tro-
ede de fleste, at boligmarkedet 
ville gøre det samme, men det 
har bestemt ikke været tilfæl-
det og vi sælger fortsat mange 
boliger.

Vi har stadig mange kunder, der 
søger boliger i Lyngbyvejskvar-
teret og er, blandt andet af 
den grund, meget optimistiske 
omkring udviklingen på bolig-
markedet.

solgt. Det er ikke fordi at de blot 
er trukket tilbage. Det samme 
gælder ejerlejligheder.

Hvad er jeres råd til ejere, 
der overvejer at sælge?  
Skynd jer eller vent...?  
Som det ser ud nu er der ingen 
grund til at vente, tværtimod. 
Udbuddet er særdeles lavt, og så 
længe det er dét, kan man få en 
endnu flottere pris for sin bolig. 
Der er efterspørgsel på alle bolig-
typer og størrelser i kvarteret.

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!

Ejendomsmæglere enquete 
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Torben  
Hald 
Indehaver,  
Paulun 

Hvordan påvirker coro-
nakrisen ejendomsmarke-
det? 
Corona har påvirket markedet på 
flere måder, bl.a. kan man se, at 
antallet af handler er faldet lokalt 
på Østerbro, siden Danmark luk-
kede ned. Der er ikke kommet så 
mange boliger til salg, så udbud-
det er mindre end normalt. Det 
har faktisk været medvirkende til, 
at de realiserede salgspriser ikke 
er faldet. Der bliver dog stadig 
forhandlet om udbudspriserne i 
størrelsesorden 2-5%. 

Køberne vil gerne ud og se boli-
gerne. Der er meget få, der be-
nytte sig af virtuelle fremvisnin-
ger. Hos Paulun Bolig ser vi en 
stigende tendens til at sælgere af 

Benjamin  
Hansen 
Indehaver,  
LokalBolig

 
 
Hvordan påvirker coro-
nakrisen ejendomsmarke-
det? 
Den måde krisen har påvirket 
boligmarkedet hårdest på, var 
helt sikkert en stilstand de før-
ste uger efter nedlukningen i 
uge 12. Det varede dog kun 3-4 
uger, og siden har vi ikke rigtig 
kigget os tilbage. Lige nu ligner 
det, at maj måned 2020 sætter 
rekord for vores vedkommen-
de, både hvad angår salg og 
indtjening. En effekt er nok, at 

udbuddet er faldet markant – 
faktisk historisk lavt. Det gør, at 
afslagene er faldet en del og at 
vi oplever at stå med flere købe-
re til samme bolig langt oftere.

Fra 11. marts til ultimo maj har 
vi solgt 6 byggeforeningshuse, 
hvilket er ret stabilt.

Hvad er jeres råd til ejere, 
der overvejer at sælge?  
Skynd jer eller vent...? 
Lad ikke corona-situationen på-
virke jeres salgsplaner, hverken 
i den ene eller anden retning. 
Sælg når I har et behov for at 
flytte. Indtil videre kan det ikke 
bevises, at det hverken er bedre 
eller dårligere at sælge før- eller 
efter corona. Hvis du ønsker at 

sælge, fordi du skal købe noget 
andet, så er du næsten altid 
godt dækket ind, så længe du 
køber og sælger i samme mar-
ked. Overvejer du salg udeluk-
kende på grund af det gunstige 
boligmarked, så kan nu være et 
rigtig fint tidspunkt, da udbud-
det er så lavt, som det er.

Hvordan vil lånemulighe-
derne udvikle sig?  
Jeg har selv lige optaget et lån, 
og der var renten på den korte 
og den mellemlange bane den 
samme. (hhv. 1 og 5 års bin-
ding). Det er et udtryk for, at 
den pågældende bank i hvert 
fald forventer et uændret rente-
niveau set over 5 år.

ejerlejligheder på Østerbro gerne 
vil blive boende og søger større 
boliger lokalt. Det giver en fordel 
til byggeforeningshusene, som 
mange familier søger imod, efter 
de har solgt deres ejerlejlighed.

Hvad er jeres råd til ejere, 
der overvejer at sælge?  
Skynd jer eller vent...? 
Hvordan priserne vil udvikle sig 
i resten af 2020, kommer selv-
følgelig an på, hvordan det går 
med at lukke Danmark op igen. 
Hos Paulun Bolig tror vi ikke, der 
kommer større prisfald, hvilket 
også skyldes den pakke, som 
politikerne gennemførte med 
”rabat” på ejendomsskatterne 
frem til 2024. Det har givet kø-
berne ro i maven, kan vi mærke.

Der er stadig stor søgning på bo-
liger på Østerbro samt resten af 
København. Vi kan se en tendens 
til, at man vælger sommerhus og 
en bolig i byen, for hvordan kom-
mer resten af verden til at se ud.

Hvordan vil lånemulighe-
derne udvikle sig?  
Umiddelbart er der en kreditfor-
ening, der har meldt ud, at de 
vil have en større udbetaling i 
forbindelse med godkendelse, 
men vi ser, at mange af de mel-
lemstore pengeinstitutter stadig 
er villige til at finansiere køb 
af bolig på samme vilkår som 
tidligere. Dog skal man i langt 
de fleste tilfælde sælge før man 
køber for at blive godkendt af en 
kreditforening.

Hos Paulun ser vi boligmarke-
det på Østerbro som positivt 
og stabilt med meget små ud-
sving på priserne. Det er ikke 
en finanskrise som i 2009, og 
den danske økonomi er fortsat 
solid. Bankerne mangler heller 
ikke penge som i finanskrisen. 
Vi ser faktisk mange købere i 
markedet i øjeblikket, så man 
skal ikke være bange for at sæt-
te til salg, hvis man går med de 
tanker. 
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I vores kvarter 

Kærlighed til gammel flagstang
Mange beboere i kvarteret har 
været hjemme med besked om 
at holde sig i smittefri afstand 
fra kunder og kolleger, så hvor-
for ikke tage fat om sandpapir, 
pensler og andet nyttigt værk-
tøj og få gjort de ting, der har 
ventet på ansvarlig indsats. Det 
gælder  havemøbler, stakitter 
mm. og som her, en stærkt 
medtaget flagstang

Af Frank Nilsson

Flagstangen ligger på to bukke 
på den lille plads for enden af F.F. 
Ulriks Gade. Der ligger den, fordi 
to beboere i H.P. Ørums Gade er 
ved at renovere den. Opgaven 
var påtrængende. Den slidte 
flagstang påkaldte sig opmærk-
somhed lige meget hvilket vindue 
ud mod gaden, man kiggede ud 
af. Og da den hidsige virus send-
te de to ejere af en lousy flags-
tang på hjemmearbejde, blev det 
tid til opstart, nedtagning, reno-
vering og genopstilling af nævnte 
bannerfører.

De to beboere er Cecilie og 
Jacob Steglich-Willert. De har 
boet ganske kort tid i kvarteret. 
De fortæller, at de først skrabe-
de al maling af. Det afslørede, 
at træet var sundt. Der var 

ingen råd ellert anden dårlig-
dom. Da den gamle maling var 
væk, blev stangen behandlet 
med olie i mættende mængder, 
kridhvid maling blev derefter 
tilført med lange penselstrøg, 
og en ny flagknop indkøbt og 
monteret.

Der var mange indgribende fak-
torer, der fik Cecilie og Jacob 
Steglich-Willert til at beslutte, 
at nu var nu. Dels var der som 
nævnt den påtrængende udsigt 
til afskallet flagstang fra alle 
østvendte vinduer, så var der 
hjemmearbejde forårsaget af en 
vis virus, helligdage i påsken, og 
endelig en aflyst ferie til Nord-
italien.

Dannebrog til tops
Cecilie Steglich-Willert lovede 
Gadespejlets udsendte en advi-
sering, når flagstangen skulle fra 
horisontal til vertikal. En sms og 
vi rykkede ud, og da vi drejede 
om hjørnet til H.P. Ørums Gade 
stod Jacob Steglich-Willert alle-
rede klar med den ene ende af 
flagstangen hvilende på venstre-
skulder og den anden ende fæst-
net med én bolt i cementsoklen. 
Med faste skridt blev flagstangen 
- kridhvid med gylden knop - 
sikkert og roligt løftet til lodret, 

hvorefter Cecilie Steglich-Willert 
monterede bolt nummer to, og 
så var den på plads. Så var det 
bare at stramme de to møtrikker, 
indtil de ikke kunne rokkes det 
mindste.

Nu trådte en tredje deltager frem 
på scenen. Elisabeth Klint, op-
rindelig ejer af hele huset, men 
som for nyligt har solgt fra. Hun 
fortæller, at hun har været spej-
der, så hun har tjek på det med 
flagliner og nødvendige knob, 
og ved fælles hjælp bliver Dan-
nebrog hejst.

Påskedage, hjemmearbejde, en 
aflyst ferie, en genstridig virus 
og kærlighed til en gammel 
flagstang førte til en vedligehol-
delse, vi alle kan glæde os over 
hver eneste gang vi flanerer gen-
nem H.P. Ørums Gade -  især på 
flagdage.

Øverste billede: En flagstang vi rejser…
Et flag er stoltest på nymalet flagstang

Billede tv.: Lang stang kræver plads, 
Ulriks Plads. Når man arbejder hjem-
me, kan man mere smidigt fordele 
arbejdet over dagen, og man kan tage 
aftenen til hjælp. Påsken med hellig-
dage gav også luft til dagtimerne.



Teater i nærmiljøet 

Teater under og efter coronakrisen
Oplevede I også koncerter og teater, I havde glædet jer vildt til, 
blev aflyst? Sørgelige tider og tid til at tænke, hvor meget vi kunne 
savne film, teater, live musik, en øl, et kram og meget mere.

Af Marianne Thomsen

Enkelte teatre var hurtige til at 
tilbyde livestreamede forestillin-
ger direkte hjem i stuen eller på 
skolen/ fritidshjemmet. Vi nød 
helt sikkert Teaterfantast, der 
først lavede ”Lille frø” og siden 
” Mustafa’s kiosk” med gak og 
løjer. Nåede I ikke det, kan det 
opleves i den nye teatersæson 
på Anemonen.

Teater Republique har lavet 
coronamonologer, små læk-
kerier med bl.a. Tammi Øst, 
Lise Bastrup og Morten Hee 
Andersen. Ord på den mærke-
lige corona tid. De kan stadig 
opleves på Instagram eller Fa-
cebook.

Østre Gasværk fulgte op på 
deres store show: ”Vild med 
dans – the musical”, og Michael 
Olesen tilbød live danse under-
visning, en rask swing om hjem-
me i stuen.

Det er alt sammen skønne ting, 
der viser, at vores kultur og kre-
ative miljøer ikke sætter sig ned 
og sukker – eller dør en stille 
død.

Nyt katalog
Vi tuner nu ind på den nye te-
ater tid, megen inspiration kan 
findes i teaterkataloget 20/21. 
Se på teaterbilletter.dk, meld jer 
ind, støt teateret og find smil og 
alvor igen på en ny måde. Vi skal 
nok sidde spredt på rækkerne, 
medmindre I medbringer hele 

familien, så er der samling og 
nærhed.

Cirkusrevyen er aflyst, men vi 
håber børnefamilier i sommer 
kan komme i Kongens Have og 
opleve Marionet Teateret, der 
plejer at spille to gange om ef-
termiddagen ganske gratis. Pt. 
er det usikkert om de kommer i 
gang, hold øje med opslag.

Østre Gasværk åbner med fami-
lieforestillingen ” Storm over Ra-
masjang” med både Onkel Reje, 
Hr. Skæg og Motor Mille, som 
du kender fra DR’s børne-tv. Vi 
skal dog vente til 8.oktober.

Genopsætningen af ”Brøgger” 
på Revolver er allerede udsolgt, 
så andre tørster efter det gode 
teater. En klassisk gyser ”Faust” 
sættes op 19. september-28. 
oktober . Måske vi vil se ander-
ledes på Faust og hans dans 
med djævlen, kærligheden der 
ødelægges og den direkte vej 
mod helvede. Ja, måske findes 
ny mening og tolkning af klas-
sikeren.

Rigtig god tur i teateret med 
afstand og sprit, men med  

gode oplevelser live.

Øverste billede: Teater Republique 
Coronamonologerne, foto af Freya Sif 
Hestnes. Derefter billede af Marionet 
Teateret, Den lykkeligste i verden, foto: 
Anders Clausen og nederst billede fra 
Østre Gasværk ” Storm over Ra-
masjang”, foto af Miklos Szabo. 



I vores kvarter 

Musisk lys midt i en mørk tid
Af Frank Nilsson

Midt i coronakrisen gik rygtet 
over havestakitterne: der er 
livemusik i en af gaderne. Flere 
sagde, at det havde været 
annonceret på facebook. 
Men facebook kender vi ikke 
noget til. Det er nemlig mest 
for ældre mennesker! Nå, men 
musikken lod sig heldigvis 
spore til baggårdene i H.P. 
Ørums Gade, hvor lyttere med 
respektfuld afstand imellem 
sig vinkede os fra Gadespejlet 
frem til et raftehegn. 

Og der på den anden side er 
en jazztrio ved at afslutte kon-
certen.

Men det finder publikum sig ikke 
i, og fra åbne vinduer hele vejen 
ned gennem rækkerne og fra 
de nærliggende haver bliver der 
taktfast råbt på ekstranummer.

Trioen, der består af bas, trom-
pet og guitar, oplyser, at Lady 
Be Good bliver finalenummeret. 
Og hold k…, hvor det svinger. 

Først med melodien som efter 
noder, derefter kommer improvi-
sationerne og små soli, før tri-
oen vender tilbage til melodien 
og afslutter. Buldrende bifald fra 
haver og åbentstående vinduer. 
Virus kan dæmpe humøret, men 
musikere og musikglade men-
nesker kan stå imod.

13

”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? ›

Jazz i baggården til kamp mod virus-
depressioner

”der er livemusik  i en af  gaderne”
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Tømrermesteren kan have det meste 
på ladcyklen, der er praktisk her i byen

Trods krisen er der stadig 
gang i varevognene, for 
håndværkerne er ikke sendt 
hjem, så der er elektrikere og 
vvs’ere og murere og mange 
andre. Og så er der en, der 
skiller sig ud. Han kalder sig 
for Nørrebros Cykeltømrer.

Af Frank Nilsson

I Valdemar Holmers Gade er en 
tømrer i gang med et stakit ud 
mod vejen. En sektion af det 
gamle stakit, der er lagt over 
to bukke, gør det ud for en ar-
bejdsbord. Her ses en sav og 
forskellige stykker håndværktøj. 
På den anden side ved kant-
stenen ligger lange lægter mm. 
Men der er ikke nogen firmabil. 
Det er fordi tømrermester Nicolai 
Bjørnstrup ikke har nogen. Han 
har kun en stor ladcykel; og for 
Nicolai Bjørnstrup er der både 
miljømæssige og praktiske for-
dele ved at være cykeltømrer. 
Og så er cyklen god markeds-
føring.

”Jeg har droppet bilen, fordi det 
er godt for miljøet. Jeg opererer 
mest i brokvartererne, i indre by 
og på Amager, og der er forure-
ning nok. Det kan også være be-
sværligt med en varevogn. Den 
er svær at parkere. Det koster 
penge både i afgifter og til de 
parkeringsbøder, der måtte falde 
af”, siger Nicolai Bjørnstrup. 

Han fortsætter: ”Men jeg mær-
ker også, at jeg får opgaver på 
grund af mit cykelimage. Der er 
mange kunder, der er optaget af 
miljøspørgsmål. Så det har også 
en vis betydning for min mar-
kedsføring”.

Kan indrette sig efter vejret
Når Nicolai Bjørnstrup begyn-
der en opgave, laster han sin 
ladcykel af mærket Omnium 
med alt det værktøj og en del 
af de materialer, han skal bruge 
til jobbet. Store plader og lange 
lægter kommer fra en leverandør 
og bliver leveret på adressen. 
Når opgaven er udført, har han 

mulighed for at bruge familie-
bilen med trailer til at køre ting 
og sager til for eksempel gen-
brugsstationen.

Denne opgave er ved at være 
fuldbragt. Stakittet skal skæres 
til foroven, og bagefter gælder 
det nabohaven. Vejret er svalt. 
Det blæser lidt. Det er perfekt 
vejr til udendørs arbejde. Men 
hvad gør du, når det regner i 
dagevis?, spørger vi.

”Jeg har været heldig på det 
sidste. I den lange periode med 
regnvejr gik jeg indendørs og 
lavede køkken. Og så er jeg 
min egen mester. Hvis det bliver 
voldsomt regnvejr, mens jeg 
er i gang med et arbejde, som 
det her, kan jeg tage hjem og 
lave regnskaber. Men jeg skal 
overholde slutdatoen, som jeg 
har aftalt med kunden”, fastslår 
Nørrebros Cykeltømrer Nicolai 
Bjørnstrup.

Tømreren kommer på cykel

...jeg mærker 

også, at jeg får 

opgaver på grund 

af mit cykelimage.
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Kort nyt

Tro det eller lad være. Dette er 
Fælledparken 1. maj 2020. Den 
klamme Corona holder folk væk. 
Lad os håbe, at det er et once in 
a lifetime billede; vig fra os virus!

Mennesketom 1. maj

Læsere af Gadespejlet husker 
muligvis, at vi kørte en serie med 
portrætter af kvarterets motor-
cykler og deres indehavere. Men 
så løb vi tør for motorcykler, og 
så var det slut med den rubrik. 
Men så her i april spottede vi en 
påbegyndt arvefølge, idet en tid-
ligere portrætteret motorcyklist 
giver køreglæden videre til sin 
søn. Motorcyklen er en Yamaha 
Ténéré, og motorcykeldrengen 
hedder Niels. Han er to et halvt 
år gammel. 

Motorcykeldrengen

En mulig arvefølge antydes

Planetarisk dementi
I forrige udgave af det viden-
skabelige tidsskrift Gadespejlet 
bragte vi en artikel om Aften-
stjernen, altså planeten Venus. 
I artiklen skrev vi, at Venus cir-
kulerer modsat rundt om Solen 
sammenlignet med Jorden og 
de øvrige planeter i Solsystemet. 
Intet kan være mere fejlagtigt. 
Venus drejer den anden vej om-
kring sin egen akse. Fejlen skyl-
des på ingen måde vores kilde, 
astronomen Jens Ole Jensen. 
Den skyldes ene og alene vores 
evne til at tage noter eller til at 
forstå dem efterfølgende!

For Iben Jespersen er det en 
drøm, der går i opfyldelse. Og 
for os i Lyngbyvejskvarteret er 
det endnu en positiv udvikling, 
hvor vi har mere og mere af 
det gode i vores nærmeste 
nærhed. Café, metro, 
strandappetitlige parker mm. 
Og nu også en vinhandel. 

Af Frank Nilsson

Iben Jespersen, der selv bor i 
Komponistkvarteret, var på jagt 
efter kontorlokaler til sit konsu-
lentfirma, og fandt dem i den 
tomme kælderbutik i Haralds-
gade nr. 108. Men lokaliteten 
kommer også til at rumme en 
vinhandel med kvalitet og æste-

Ny vinhandel i  
Haraldsgade

Iben Jespersen foran kælderbutikken, 
der nu rummer både konsulentkontor 
og vinhandel

tik i fokus. Fredag 22. maj var 
der åbning, og Iben Jespersen 
skænker smagsprøver op. Det 
er i første omgang tyske vine fra 
Julia Schittler, en mindre tysk 
producent med kvalitet og smuk 
etikette; men der er også vine fra 
Østrig samt champagne og snart 
også vine fra Bourgogne. 

Det ligger i sagens natur, at vine-
ne ikke er billige. Til gengæld får 
man vine håndteret og fremstillet 
i beskedne mængder med vægt 
på særpræg og kvalitet. 

Iben Jespersen oplyser, at der vil 
være åbent for vinhandel fredag 
eftermiddag og lørdag formiddag. 
Men er hun på konteret, er man 
velkommen til at komme ned 
og kigge på flaskerne og måske 
købe en eller flere, og det var 

lige, hvad Gadespejlets vintørsti-
ge udsendte gjorde. Det blev til 
en Pinot Noir fra Julia Schittler. 
Vi smagte den i butikken. Let og 
rigt facetteret er den. Den skal 
åbnes på et senere og ganske 
særligt tidspunkt. Det kunne 
blive i aften!
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Kort nyt

Brandmænd iagttager den hærgede 
ejendom efter afsluttet arbejde

Brand i Studs-
gårdsgade
En brand i Studsgårdsgade 
48 førte til stor udrykning, 
afspærringer og røg i hele 
kvarteret. Til alt held var huset 
tomt. Det er under ejerskifte 
og renovering, men vi kan tage 
det som en advarsel om, at 
vores huse ikke er usårlige. 
Brand kan opstå.

Af Frank Nilsson

Blå blink og talrige politi- og 
brandbiler fylder det meste af 
Studsgårdsgade 20. april. En lift 
med en røgdykker er på vej over 
taget og er i kontakt med ind-
satslederen, der iført rød hjelm 
taler i megafon for at få besked 
om situationen set gennem de 
vidtåbne tagvinduer. Der er tilsy-
neladende ingen ild. Røgudvik-
lingen, som alle i kvarteret kunne 

lugte, er ophørt, og brandman-
den ekspederes ned igen. Men 
de åbne vinduer især på første 
sal er kulsorte af et tykt lag sod.

Både politifolk og brandmænd er 
rolige og professionelle. To po-
litimænd udtaler til Gadespejlet, 
at der ikke er tilskadekomne, og 
senere fortæller indsatslederen 
fra Københavns Brandvæsen, at 
ejendommen var tom, tilsyne-
ladende ubeboet, og at der har 
været en kraftig røgudvikling, 
men ikke åben ild, da brandvæ-
senet nåede frem.

Brandårsagen menes at være et 
defekt batteri i en boremaskine, 
der har ligget for tæt på noget 
plastik.

En nabo til den brandramte ejen-
dom oplyser til Gadespejlet, at 
huset for nylig er overtaget af en 
køber, der ikke er flyttet ind end-
nu, men som har huset under 

renovering. Så alt i alt en lykkelig 
afslutning på noget skræmmen-
de, der kunne have været fatalt.

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

Blokér ikke for brandbiler
Gadespejlet kan ikke undla-
de at understrege, at vi skal 
parkere biler med omtanke og 
IKKE mellem bump. Denne 
gang var det Studsgårdsgade, 
der fik besøg af brandbiler. 
Studsgårdsgade er bred. Men 
de andre gader er smalle, og 
vores huse KAN altså brænde. 

vores huse KAN altså brænde



Alt godt fra det thaiinspirerede køkken

Virussen vrisser, og 
restauranerne styrtbløder. 
Derfor melder Stegegaflen 
sig under de blafrende faner 
og forsøger at holde hånden 
under den skælvende branche 
og bestiller gourmet take away 
fra Kiin Kiin, thairestauranten 
med en Michelinstjerne.

Af Frank Nilsson

Det er nemt at bestille. Ind på 
hjemmesiden, vælge og vrage, 
gå til kurv og betale og beslutte, 
hvornår du vil hente. Man kan få 
bragt, men Stegegaflen tiltvinger 
sig adgang til veloplagt appetit 
og cykler mod Dampfærgevej 
tæt på Kastellet, hvor et af Kiin 
Kiins take away køkkener ligger. 
Og turen er coronaagtig… ingen 
trafik bortset fra sværme af cyk-
lister med den blå Woltkasse på 
unge rygge.

Take away køkkenet har travlt. 
Det er som et a la carte køkken, 
hvad det ret beset også er. Fire 
travle kokke sørger for maden, 
mens to i civil pakker og leverer. 
Sproget er engelsk. Det er en 
international branche.

Hjemme venter ledsagersken. 
Bordet er dækket. Det er bare 
at pakke ud og spise. Først 
lidt nødder med citrongræs og 
tilbageholdt saltning. Vinene er 
fra vores favoritvinhandel på 
hjørnet af Studsgårdsgade og 
Haraldsgade: en californisk hvid 
Chardonnay fra Sutter Home til 
ledsagersken og en Beaujolais 
Village til Gaflen. Det forekom-
mer os, at det skal være lidt let 
i aften.

Lige nu kører retterne. Vi er vores 
egne tjenere.

Blækspruttespyd med vilde ris, 
koriander og fintsnittede sautere-
de grøntsager. Sprutten er så tæt 
på rå – marineret, fast ej sej, og 
som ledsagersken kommenterer:

”Spændende krydret og meget 
frisk. Der er så mange lag i teks-
turen. Subtile smagsoplevelser”.

Kulturradikal tidslomme
Næste ret arriverer med selv-
hjælp. Kyllingeboller med vilde ris 
og fintsnittet grønt.

”Jeg elsker det.. det er en rabal-
derret, en smagsdrøm”, lyder det 
fra den anden side af bordet. Og 
så kommer de pankopanerede 
squids, og de lette vine flirter 
koket med serveringerne. Vig fra 
os Barolo, Amarone og andre i 
denne sammenhæng overvægti-
ge kraftkarle.

Så står den på grillet okse med 
frisk salat, rosa - ej rå - og med 
meget stærke noter af ingefær 
og chili.

Når man guffer i sin hjemmere-
staurant, bestemmer man også 
selv musikken, og valget falder 
på Carl Phillip Telemanns Taffel-
musik med bl.a. Maurice André 
på trompet. Pludselig kigger 
Gaflen sig omkring med et nyt 
blik, som er man fremmed i eget 
hjem, og så ser man lettere over-
rasket en kulturradikal tidslomme 
med kelimtæpper, klintlamper 
og abstrakt kunst på væggene, 
vaskeægte grammofon og LP’er 
så langt øjet rækker og en PK22 
lænestol og en lettere nedsiddet 

lædersofa. Arne Jacobsen kaster 
lys over plankebordet!

Velfortjent topkarakter
Den sidste ret er en kraftigere 
herre m/k, nemlig en gedigen 
sparerib glaseret med sød soja, 
sesamfrø og ingefær; dertil co-
leslaw og jasminris. Og så er vi 
mætte på den gode måde. Ikke 
overfyldte, og med en gastrono-
misk mangefaceteret oplevelse i 
maven og på harddisken. Og pri-
sen er beskeden i forhold til kva-
litet og mængde. Regningen er  
på 395 kroner. Et lille minus er et 
mindre bjerg af emballage, men 
det trækker ikke ned, når Stege-
gaflen for en gangs skyld må af 
med 5 af de spidse sataner.

Kiin Kiin 
Det var en gastronomisk 
mangefaceteret oplevelse og 
prisen er beskeden i forhold 
til kvalitet og mængde. 

Gourmet take away fra Kiin Kiin

Stegegaflen
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Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 
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Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 

29



Set i Gadespejlet
For husk, det du gør i dag, gør en forskel.Set i Gadespejlet på kærkommen udebane

Vi ved, at du har ventet med 
ubærlig længsel. Men nu er 
den der, og denne gang er 
der nyt - og så er der mere 
nyt. Der er ikke færre end to 
hovedhistorier. En om Bo-
Bovejskvarteret og en om, 
hvordan vi på skelsættende 
vis medvirker til at bekæmpe 
coronapandemien. Det bliver 
svimlende og skæbneforan-
drende!

Af Frank Nilsson

Hovedhistorien er tilvejebragt 
i samarbejde med Statsmini-
steriet, idet vi længe har villet 
tage ansvar for bekæmpelsen af 
coronapandemien. Vi har med 
rette frygtet sommerens komme, 
for hvordan skal det dog gå? 
Vi skal hoste og nyse i vores 
ærme og ikke i hånden; men Set 
i Gadespejlet er, som alle ved, 
visionært på forkant, og hvem 
andre har tænkt på problemet 
med sommerens kortærmede 
T-shirts? Det har vi, men ikke 
nok med det. Vi har fået stats-
ministeren til at demonstrere 
løsningen på et af sine sjældne 
pressemøder. 

Vejen til kølig T-shirt og corona-
egnet ærme er enkel og genial. 
Man tager en langærmet T-shirt 
og bortklipper det ene ærme, så 
hoste/nyseærmet bliver tilba-
ge. Vi kunne triumferende have 
stoppet her. Men nej. Du har nu 
et løst ærme, og du må for alt i 
verden ikke smide det ud. Brug 
det sammen med dine øvrige 
kortærmede T-shirts, når du skal 
hoste. Eller hvabehar: på stran-
den, hvor du poserer i stramme 
badebukser eller tætsluttende 

badedragt, og mærker et nys 
nærme sig. Og vupti, op af ta-
sken tager du det løse ærme og 
monterer det på din bare arm, 
og så kan du sprutnyse uden at 
sprede virus. Du redder liv, at du 
ved det! For husk, det du gør i 
dag, gør en forskel.

Det bohemede modem
Det var så hovedhistorien, så 
nu er det tid til at fortsætte med 
hovedhistorien. Den udspiller sig 
i BoBovejskvarteret, og for at 
få alle med, repeterer vi lige, at 
det er et fjernt og ukendt kvarter 
med byggeforeningshuse og vel 
at mærke et kvarter, som er af-
grundsdybt forskelligt fra vores. 
Der er ingen ligheder. Navnet 
BoBovejskvarteret er importeret 
fra det franske, hvor det at være 
BoBo definerer syntesen mellem 
det at være bourgeois og bo-
heme synkront. Og det mestrer 
de i benævnte kvarter, og det 
gør vi jo ikkenikkenej hos os.

Men lad os tage et eksempel 
fra BoBo’erne: Fibernettet. Hvor 
vi beskedent og bæredygtigt 
erstatter de internetforbindelser, 
vi alle har i forvejen med et lidt 
bedre, så går BoBo’erne langt 
videre. De har for længst fået 
fibernet, men som det velståen-
de bourgeoisi, de er, fik de snart 
erstattet det med super-fibernet, 
for senere at etablere super-ul-
tra-fibernet for få måneder efter 
at nedlægge super-ultra-hy-
per-cyper-fibernet. Men nu bliver 
de bange. Hvordan skal de nu 
kunne bryste sig af at være bo-
hemede? Men de ved, hvor de 
kan få hjælp. Set i Gadespejlets 
frankofile cheffilosof, Francois 
de Valdemar Holmèr må for en 

stund lægge værker af Camus 
og Sartre fra sig og kortfattet og 
skarpt diktere løsningen.:

”Mes chere amis. I skal klippe 
lyslederkablerne og returnere 
til et retronet kaldet et 56K Mo-
dem. I retablerer kobberlednin-
gerne på ydermurene, og snart 
vil I høre den gode gamle frrrrr 
grrr bzzt ding ding ding. Så sødt 
som i gamle dage. Det kan ikke 
blive mere bohemet”. Og snart 
danser en lykkelig folkemæng-
de gennem de smalle gader 
med de høje tynde huse, saligt 
messende deres manende man-
tra forfattet af ingen ringere end 
Francois de Valdemar Holmèr:

En to støvler og sko
Vi er BoBo
Vi er BoBo

Se det må være nok for denne 
gang. Og husk det nu. Set i Ga-
despejlet går ind for genbrug, 
så du er nærmest forpligtet til at 
læse artiklen igen og igen lige 
til der foreligger en ny udgave 
af Set i Gadespejlet. Den publi-
ceres sådan cirka samtidig med 
næste nummer af magasinet 
Gadespejlet

Er der to, der står sammen i bekæm-
pelse af virus…?
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