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Sommerfest 
4. september

Billederne viser fællesspisning med 
coronapas og Vokalbunken fra 
Sankt Annæ Gymnasium

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

Sommerfest 
Den 4. september mødes vi endelig igen til 
årets højdepunkt i kvarteret: Sommerfesten.

Reserver allerede nu datoen til en hyggelig og 
festlig dag for store og små. Sommerhilsner fra 
Ulrik

Læs mere om sommerfesten på side 3

Rettelse
I sidste udgave af Gadespejlet bragte vi 
en artikel om butikkerne på Østerbro og 
deres situation under nedlukningerne. I 
den anledning bragte vi et forkert billede 
af formanden for Østerbros Handelsfor-
ening, Peter Koldby. Her er det rigtige 
billede. Vi beklager. 

Endelig gang i Ulrik igen
Af Karin Breck

Fællesspisning 
Den sidste dag i maj blev den 
første dag med Fællesspisning i 
Ulrik i 2021. Og trods begræns-
ninger i antallet af ”fællesspi-
sere” og krav om coronapas, 
så var det en fest at åbne Ulrik 
på en solbeskinnet aften, hvor 
menuen var dahl, raita og salat 
og hjemmelavet koldskål med 
rabarberkompot.

Der var højt humør, solskin og 
coronapas til årets første fælles-
spisning, og netop solen fik flere 
til at rykke udenfor.

Fredagsbar
Over hundrede naboer i Lyng-
byvejskvarteret mødte op, da 
beboerforeningen Ulrik bød på 
fredagsbar 11. juni.  Vejret bød 
på blå himmel og høj solskin, så 
drikkevarerne, der i dagens an-
ledning blev serveret kvit og frit, 
fik ben at gå på.

Mens de voksne nød rosé og 
næsten kolde øl, løb børnene 

rundt i kvarteret som led i en 
skattejagt arrangeret af Lunde-
hus Spejderne.

Kl. 17 var der underholdning 
ved Vokalbunken, en acapel-
la-gruppe, som udspringer fra 
Sankt Annæ Gymnasium. Det 
var stemningsfuldt.

Mon ikke der er et arrangement, 
der kan skrive sig ind i Ulriks 
faste kalender?

Sommerfest
Den 4. september mødes vi 
endelig igen til årets højdepunkt 
i kvarteret: Sommerfesten.

Reserver allerede nu datoen til 
en hyggelig og festlig dag for 
store og små. Glæd dig til at 
møde gamle og nye naboer, og 
nyd fællesspisning, levende mu-
sik, kagekonkurrence, voksen- 
og børnebar, lodtrækning om 
præmier, skattejagt, hoppeborg 
og andre børneaktiviteter.

Alle aktiviteter foregår uden-
dørs, og vi bevæbner os med 

sprit, så alle trygt kan deltage i 
festen.

Festen bliver til i tæt samarbejde 
mellem beboerforeningens tre 
spisehold, men vi har brug for at 
andre giver en hånd med, så nup 
gerne en bar- eller oprydnings-
vagt.

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
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EDC Poul Erik Bech Østerbro
Ndr. Frihavnsgade 41 • 2100 København Ø

Specialist i
Lyngbyvejskvarteret

Med 19 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 60 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? 
Kontakt mig for et gratis og uforpligtende vurdering af 

din bolig. Ring allerede i dag!

Dan Månsson
Partner, Ejendomsmægler, MDE

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

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



Vores 
Facebookside 

hedder ”Skovs-
hoved Havhave” og 
vores hjemmeside 

findes på www.
skovshovedhav-

have.dk.

Set oppefra 
gør havhaven ikke 

meget væsen af sig. 
Det er under hav-

overfladen, det hele 
foregår.

Billederne viser Elisabeth til 
venstre på “ havearbejde“ 
sammen med andre hav 
entusiaster. Et skilt på broen 
fortæller om havhaven.

Luk 
vinduerne 
i varmen
Kære nabo
Husk at vise 
hensyn og luk 
vinduerne, når du 
spiller høj musik.

Venlig 
hillsen  
din nabo

Min have under vandet
Mens I andre i kvarteret passer 
jeres landhaver, så passer jeg 
og mine havhavevenner vores 
have under vandet med mus-
linge- og tangbede 

Af Elisabeth Kiørboe, VH 6

I den sydlige del af Skovshoved 
Havn vil opmærksomme besø-
gende se nogle mærkelig røde 
bøjer, som går i lige linje ud fra 
en træbro. Det er Skovshoved 
Havhave. Den gør ikke meget 
væsen af sig set fra land, men 
under havoverfladen hænger der 
”strømper” fulde af muslinger, 
bændler til muslingelarver og 
snore med tangplanter, som skal 
vokse og formere sig. 

Det er alt sammen til gavn for de 
13 medlemmer af Skovshoved 
Havhave, en forening oprettet i 
januar i år. Vi er alle optaget af at 
give vores lille bidrag til forbed-
ring af havets sundhed og en 
bæredygtig udnyttelse af havets 
fantastiske ressourcer.

Muslinger og tang
Vi er en blandet flok af hav-en-
tusiaster i alle aldre fra Gen-
tofte, Charlottenlund, Holte, 

Allerød og Østerbro, som trods 
corona restriktioner har fået 
etableret foreningen på et lille 
års tid. Et par ildsjæle med til-
knytning til Skovshoved Havn 
ansøgte Kystdirektoratet og Mil-
jøministeriet i 2020 om tilladelse 
til et hobbyanlæg for dyrkning 
af muslinger. De fik tilladelsen 
og etablerede det lille anlæg i 
samarbejde med havnens ledel-
se. I april i år fik vi også tilladel-
se til at dyrke tang, så nu skal vi 
lære en masse nyt om, hvordan 
man gør det.

Vi har fået hjælp af organisati-
onen Havhøst, som har hjulpet 
omkring 20 havhaver i gang i 
hele landet, og flere er på vej. 
Vi har god kontakt til forskellige 
organisationer i Gentofte kom-
mune som f.eks. Naturskolen 
og Den Grønne Guide, og vi 
bidrager til undervisning og for-
midling for børn, unge og voks-
ne om livet i havet og de marine 
ressourcer gennem events på 
havnen og besøg til havhaven. 

Fra arbejdsliv til pensionist
Jeg var så privilegeret at blive 
valgt som forperson for havhaven 
på den stiftende generalforsam-

ling i januar, og det har gjort over-
gangen fra arbejdslivet til pen-
sionisttilværelsen lidt lettere for 
mig. Efter at have arbejdet med 
bæredygtigt fiskeri, forvaltning af 
marine ressourcer og udvikling af 
kystsamfund i Østafrika i mange 
år i WWF Verdensnaturfonden, 
er det dejligt som pensionist at 
få lov at have fingrene i havet på 
en hjemlig kyst samt bruge min 
viden og erfaring i en lokal orga-
nisation. 

Så mens I andre i kvarteret 
passer jeres fine og varierede 
landhaver, så passer jeg og mine 
havhavevenner vores muslinge- 
og tangbed i havet og lærer at 
tilberede og spise muslinger 
og tang på forskellige måder til 
gavn for klimaet, livet i havet og 
os selv.

Nyt fra husejerforeningen

Kloakkerne har det ikke godt
Stor undersøgelse af kloakkerne gennemført. Snart skal vi beslutte, hvad der videre skal ske.

Så er vi ved at være stukket, 
mundbindet smidt væk og det er 
igen tilladt at kysse og kramme 
med naboer, genboer og andet 
godtfolk – sikke en sommerfest 
vi skal have.

Men vi har også skyer hængen-
de over hovedet; vores gamle 
kloakker har det ikke godt. Det 
er der ikke meget nyt i, men nu 
har vi fået det undersøgt efter 
mange af ingeniørkunstens 
regler, og det er ikke småting, 
de skriver. Den gode nyhed er, 
at vores kloakker er i præcis 
så dårlig stand, som det kan 
forventes, når de er over 100 år 
gamle. Den dårlige nyhed er, at 
det er ret dårlig stand. 

Vores rådgivende ingeniører har 
kørt med kamera gennem klo-
akkerne, studeret film og regnet 
ud. Resultatet af deres undersø-
gelser kan ses i fuld længde på 
foreningens hjemmeside, hvor 
vi har lagt alt materialet op. De 
kommer med forskellige forslag 
til, hvordan vi kan gribe repara-
tion og vedligeholdelse an, og 
jeg vil understrege, at vi ikke har 
truffet beslutning om noget som 
helst endnu. 

Det er op til kommende general-
forsamlinger at blive enige om, 
hvad og hvor meget der skal 
laves, hvornår det skal ske, og 
hvor mange penge vi vil bruge 
på det. Pladsen her tillader ikke 
en tilfredsstillende gennemgang 
af rapporten, så læs den selv.

Efter sommerferien vil vi holde 
et eller flere informationsmøder, 
hvor man kan stille spørgsmål 
og starte den fælles snak om, 
hvordan vi griber reparation eller 
udskiftning af kloakkerne an.

Vandtrykket
En god nyhed er, at vandtrykket 
i vores fælles vandforsyning 
er, som den skal være ifølge 
HOFOR, som står for at levere 
vand til os. Her er der også 
malurt i bægeret, for det tryk 
som HOFOR leverer, er lige i 
underkanten til at sikre et til-
fredsstillende tryk på brus og 
vand på anden sal. Det gælder 
særligt, hvis man har moderne 
armaturer og bruse hoveder, 
som kræver rigeligt med vand. 
Forkalkning af vandledninger i 
egen ejendom har også betyd-
ning for det oplevede vandtryk 
på de forskellige etager.

Fælles pap indsamling
Jeg vil jo helst fortsætte med 
gode nyheder, og en af denne 
slags er, at kommunen er gået 
med til en forsøgsordning med 
fælles indsamling af pap. Den vil 
løbe fra 1. juli og fire måneder 
frem. I denne periode vil der bli-
ve opstillet ca. 20 papcontainere 
rundt omkring i kvarteret, og hvis 
det går godt, bliver ordningen 
permanent. Går det ikke godt, 
får vi alle en ekstra affaldsbehol-
der til pap! For at understøtte 
en succesfuld prøveordning, 
vil vi finde en kustode for hver 
papbeholder, der har til opgave 

at holde rent omkring den. Men 
vi andre kan også hjælpe til 
ved at lade være med at smide 
andet end pap i beholderne og 
lade være med at smide affald 
rundt omkring beholderne. Hvis 
du har lyst til at blive kustode 
for en papbeholder, så skriv en 
mail til mig formand@lyngby-
vejskvarteret.dk

Med varme corona fri 
sommerhilsner

Peter Bogh, E17, formand for 
Husejerforeningen
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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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Kærlighed til gamle huse
De er nye i kvarteret og glæ-
der sig. Men de vil vente med 
at bygge om. Først skal de 
lære huset og dets historie at 
kende. ”Vi er jo forvaltere af 
gammel kulturarv”, siger de.

Af Birgit Lundbak

Det er altid trist, når gode nabo-
er, der har været aktive i kvarte-
rets liv, flytter. Sådanne naboer 
var Mette og Steen i VH 7, der 
gennem årene var aktive i f.eks. 
Gadespejlets redaktion, fælles-
spisninger og yoga i fælleshuset. 

Men rigtigt dejligt er det så, at 
de nye naboer i huset netop har 
søgt et kvarter med gode naboer 
og fællesskab. De nye er Even 
Olstad og Per Rosendahl Jacob-
sen, der med huskøbet har fået 
opfyldt en flerårig drøm.

De to har gennem længere tid 
holdt øje med mulighederne for 
køb, da de har både barndoms-

minder og gode venner her. 
Samt en stor glæde ved det fine 
arkitektoniske og historiske miljø 
i vore huse.

Barndomsminder
-Min far havde venner, Viggo og 
Lone, der boede i VH 23, så jeg 
er kommet her som barn. Og da 
en af vores venner fik hus i RBG 
blev vi bare mere forelskede i 
området, siger Per Rosendahl 
Jacobsen, der er økonom.

Even Olstad supplerer:
-Jeg har en stor kærlighed til 
gamle huse. Jeg er vokset op i 
Oslo i et hus fra 1849 og med 
forældre, der arbejdede profes-
sionelt med historiske huse. 

Even flyttede til Danmark for at 
uddanne sig som arkitekt og er 
blevet her. Han har i uddannel-
sen haft fokus på ombygning og 
restaurering.

Fin modtagelse
Parret har i forbindelse med 
indflytning gjort det nødvendige 
med maling og gulvslibning.

”Men vi vil lære huset og dets 
historie at kende før vi evt. laver 
andre ændringer, siger Even. Vi 
er jo forvaltere af den kulturarv, 
de repræsenterer”.

De to har de seneste 7 år boet 
i lejlighed på Nørrebros runddel 
med den skønneste frie udsigt 
over Assistens kirkegård. 

Modtagelsen i kvarteret har 
været over al forventning. ”Her 
har vi allerede hilst på mange af 
naboerne, fået velkomstgaver 
over hegnet og alle har været så 
søde”, fortæller de. ”Vi er selv 
meget sociale, og vi glæder os 
til at være aktive og møde en 
masse andre i fællesskabet.”

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_

Even og Per foran deres nye fine hus, 
fyldt med kulturarv.

Bamser, porcelæn og tøj med 
mere. Det er utroligt, hvad 
der år efter år kan hives op af 
kældre og loftrum, når der er 
loppemarked i kvarteret.

Af Lotte Bælum

Lørdag 8. maj var der igen 
loppemarked i kvarteret. Vejret 
artede sig, så der var sol og 
mange besøgende på dagen. 
Der var de sædvanlige mor-
genfriske købere, der cyklede 
rundt for at høre, om der blev 
solgt gamle mønter. Der var 
godt med naboer på besøg hos 
hinandens boder, og andre, der 
ville have et godt køb. Der var 
lidt færre huse, der havde lop-
per udenfor i forhold til tidligere 
loppemarkeder. Og kun et sted, 
der havde bagt brød til sultne 
købere, så der var der udsolgt 
efter en time. 

Til gengæld havde loppemar-
kedet denne gang spredt sig 
ud fra kvarteret, og der var flere 
boder på begge sider af Rovs-
inggade, hvor der var godt gang 
i salg af tøj, porcelæn, børne-
ting med mere. 

Øverste billede: Sko, legetøj og glaskarafler kunne erhverves ved denne bod. 
Billede til venstre: Bløde bjørne i en fin dukkevogn. Billede til højre: Legetøj og 
bøger samt et stort ur var til salg i denne bod.

Der er stadig 
masser af lopper 
i kvarteret

8

Velkommen 

til kvarteret



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



Vandrefalken er verdens hurtigst dyr
• Den dykker med 300 km/t
• Den tager fx måger, duer, stære 
• Den tager dem i luften. 
• Den støder dem. Dvs. flyver ind i dem med stor kraft
• Herefter er de et let bytte længere nede i det fri eller på jorden

Fugle i kvarteret og i nærheden
Gadespejlet har til tider skrevet om fugle på begejstret amatør-
basis. Se, der er noget, der måske er en duehøg, og i den dur. 
Men nu går vi seriøst til værks og møder Niels Edeltoft fra Val-
demar Holmers Gade. Han ved hvad han taler om – både når det 
gælder fugle i almindelighed, men især om dem i kvarteret.

Af Frank Nilsson

Interessen for fugle går helt 
tilbage til barndommen, og det 
er vedblevet med at være en 
passion. Der er masser af fugle-
oplevelser både i vores kvarter, 
i haverne, på tagene og i par-
kerne. Og hvis man vil iagttage 
forårstrækket, så anbefaler Niels 
Edeltoft et oplagt sted ikke så 
langt herfra.

”På Nordhavnstippen tager 
mange fugle sig sammen, inden 
turen går det korte stykke over 
Øresund til Sverige. Man kan 
blandt andet se traner, mus-
våger, fiskeørne, gæs og også 
mange af de trækkende småfug-
le, som raster, inden rejsen fort-
sætter”, fortæller Niels Edeltoft. 
Han deler gerne ud af sin viden 
om kvarterets fugle. Her er blå-
mejser og musvitter, og ser man 
en brunlig fugl, der er så lille, at 
man kan tro det er en mus, der 
futter hen langs jorden, så er det 
gærdesmutten. Hver morgen 
og aften drager store flokke af 
snakkende alliker ud og hjem. 
Om efteråret trækker bærspiser-
ne forbi vores haver, fordi der er 
store klaser af rønnebær.

”Og så er der mursejleren, som 
jeg vil kalde en karakterfugl for 
kvarteret. Den bygger gerne 
rede oppe under tagene. Og 
også rovfugle er her. 

Spurvehøgen ser man som en 
lynhurtig skygge mellem husene, 
og hvis man er opmærksom, 
kan man stort set se musvåger 
dagligt”, siger Niels Edeltoft, der 
uddyber og forklarer, at i trækti-
den er Fælledparken oplagt til at 
se mange musvåger, der skruer 
sig op. Det er den opadgående 
termik, som bærer de tunge fug-
le opad i større og større buer, 
lige ind til termikken ophører. 
Herefter kan de svæve langt og 
nedad, indtil de finder ny termik.

Byg et hotel
Vil man holde fuglene til i haver-
ne, er det en god idé at opsætte 
fuglehuse, og man får besøg af 
dem, man inviterer. Og det er 
fuglehusets design, størrelse, 
indgangen og placeringen, der 
afgør, hvem der siger tak for 
invitationen. Blåmejserne vil 
have små huller som indgang 
og musvitten lidt større, og så 
er mejserne territoriale, så det 
nytter ikke at sætte flere kasser 
op. En kasse pr. have er passen-
de. Rødhalsen vil have en aflang 
indgang. Og så skal man placere 
fuglehuset, så katte ikke kan 
komme til.  

Og så er der den triste historie 
om gråspurven, der tidligere var 
så almindelig, og der er gode 
grunde til tilbagegangen.

”Vi lukker vores huse for meget, 
især oppe i tagene. Tidligere var 
der tørrelofter med smutveje, 
hvor en spurv kunne have byg-
get bo. Men sådan er det ikke 
længere. Og så er der de mange 
katte. De har sikkert også gjort 
deres…”.

For at få gang i spurvebestan-
den har Niels Edeltoft forsøgt sig 
med et spurvehotel i baghaven. 
En høj smal kasse med mange 
rede indgange, men spurvene 
udebliver, men man kan måske 
håbe på bedre tider, hvis andre i 
kvarteret forsøger sig. 

På det øverste billede står Niels Edeltoft, han opfordrer andre til at forsøge sig med et spurvehotel. Måske kan vi få de grå af 
slagsen tilbage. På det nederste ser vi et spurvehotel. Læs i øvrigt om fuglekasser hos Dansk Ornitologisk Forenings hjem-
meside på: https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fuglekasser

Kasse til vandrefalke på 
Svanemølleværket
Vi oplever sjældent eller aldrig vandrefalken i vores kvarter; men 
ikke så langt herfra kan man få den at se, fortæller Niels Edeltoft. 
Han har ikke bare spottet den. Han har også skaffet den en bolig 
på det, vandrefalken opfatter som en stor klippe, nemlig Svane-
mølleværket.

Af Frank Nilsson

Der er i Danmark en beskeden 
bestand på 15-20 vandre-
falkepar. Arten forsvandt fra 
Danmark som ynglefugl i 1972. 
Brug af DDT i landbruget slut-
tede fødekæden i rovdyr, og for 
falkene forårsagede det papir-
tynde æggeskaller, som ikke var 
solide nok. Tilbagegangen fik 
fart på, fordi der er en vanvittig 
høj kurs på æg, unger og voks-
ne, som kunne sælges ulovligt 
til falkonerer over hele verden. 

Vandrefalken genindvandrede i 
2001 som ynglefugl i Danmark. 
Den er meget sky, og den yng-
ler gerne på store kraftværker 
og andre monumentale industri-
bygninger, der for et falkeblik 
ligner et bjerglandskab.

”Klippevæggen” i havnen
Niels Edeltoft spottede to van-
drefalke ved Svanemølleværket 
i 2020. De opførte sig som par 
bør opføre sig. De udvekslede 
bytte i luften og kurtiserede.

”Og så var det, jeg besluttede 
at slå til. Jeg ville have en rede-
kasse op på Svanemølleværket. 

Jeg skulle både bygge en kas-
se, og så skulle jeg igennem til 
Ørsted for at få den sat op”.

Det sidste skulle vise sig at 
være det vanskeligste, selvom 
kassen også var en udfordring. 

Den skulle være 60x60x80 cm, 
og Niels Edeltoft byggede den 
ud fra en ventilationskanal af 
zink med grus og sten i bunden 
og en udendørs terrasse. Så 
langt så godt.

”Jeg prøvede alle mulige te-
lefonveje til Ørsted og Svane-
mølleværket, og jeg har hørt 
på meget pausemusik i den 
proces. Men til sidst lykkedes 
det mig at få fat på en ansvarlig, 
som blev interesseret og sagde 
god for projektet. Men jeg måtte 
ikke komme ind på værket på 
grund af Corona, så jeg afle-
verede redekassen ved lågen. 
Fra kajen ved Paustian stod jeg 
ofte med kikkert og mobil og 
kommunikerede med folkene 
derovre på værket. Til sidst kom 
den til at sidde perfekt”.

Men i år er der desværre kun 
en fugl. Det er hannen, og hvad 
der er blevet af magen er ikke 
godt at vide. Men Niels Edeltoft 
håber og satser på, at der er 
et par til næste år, og at de vil 
holde housewarming, yngle og 
få vandrefalkeunger.

Billeder: Redekassen blev perfekt di-
rigeret på plads – her set gennem 
kikkert. Vandrefalk, verden hurtig-
ste dyr og en effektiv jæger
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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

Jakob
Kathrine

Mads Martin

* Der gives et gavekort pr. husstand vurderet hos home Østerbro-Svanemøllen. Gavekortet har en 
værdi af 300 kr. og kan ikke ombyttes til kontanter. Kampagnen løber indtil den 31.08.2021.

Få et gavekort, støt lokalt og 
få samtidig en gratis vurdering!

Hos home kender vi værdien og vigtigheden af det lokale nærmiljø.
Derfor giver vi nu et gavekort til designcafeen på en værdi af kr. 300,-

til alle i Lyngbyvejskvarteret, der får en salgsvurdering fra os.

Går I med salgstanker eller er nysgerrige på værdien af Jeres bolig,  
så kontakt os på tlf. 39 15 78 70 eller svanemoellen@home.dk for  
en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Sammen støtter vi lokalt.

Katrine Alexander Anders Katrine

Støt lokalt



Anna fra Sankt Annæ havde syngende 
gæster i haven
Af Frank Nilsson

Klokken er 17.15. Det er en ganske almindelig onsdag aften i maj. Men det skulle snart ændre sig, 
og det i en gunstig retning. Det startede med nogle skalaer helt tydeligt frembragt ungdommeligt 
og kvindeligt; og lidt efter begyndte nogen at synge ude i en have i den nordlige ende af Valdemar 
Holmers Gade. 

Det viste sig at være Anna, der går på Sankt Annæ. Hun havde besøg af klassekammerater alle fra 
3. G, så de skal snart have studenterhue på. De indøvede en bulgarsk folkesang. Stærkt flerstem-
migt og meget rent og meget smukt. Mange var ude i haverne og kunne drømme sig til Det Thraki-
ske Lavland eller Sortehavets strande. Gadespejlet takker og ønsker held og lykke med huen.

SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE? 
Gartner Knud Sørensen 

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

Et ikke så stort pigekor leverede stor skønhed. Det er Anna yderst th.

 

Nomineret til Årets Håndværker 2012 
Nomineret til Årets Håndværker 2013 

 

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

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 
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Den gavmilde blomsterdame
Mange i kvarteret har i foråret nydt godt af 
blomster til fri afhentning i Engelstedsgade.

Af Birgit Lundbak

Igennem forårsmånederne har der igen og igen 
været gratis blomster smukt arrangeret på lave 
borde uden for Engelstedsgade, og blomsterne er 
ofte blevet revet væk. 

Det er Alice Larsen, der under forårets lockdown 
fik en nærmest genial, men også arbejdskrævende 
idé. Nemlig at hente overskudsblomster fra områ-
dets supermarkeder, dele dem ud til opmuntring 
på områdets plejehjem og stille resten ud til bebo-
ernes frie afbenyttelse. Sjældent har der været så 
mange forårsblomster i vores haver og bede.

Alice Larsen har boet et års tid i Engelstedsgade, 
og hun tager ofte vandreture i området. En dag 
kom hun forbi et plejehjem, hvor hun vinkede til en 
beboer, der helt opfrisket vinkede tilbage.

”Så slog det mig, hvor trist det har været for pleje-
hjemmenes beboere, der ikke har kunnet modtage 
besøg eller komme ud. Jeg spekulerede på, hvor-
dan man kunne give dem en opmuntring. Samtidig 
så jeg, at supermarkederne smed rigtig mange 
blomster, de ikke har solgt, ud”. 

Der var ikke langt fra tanke til handling. Der blev 
lavet aftaler med plejehjem og supermarkeder, der 
straks bakkede op, og igennem en tre måneders 
periode har Alice dagligt hentet blomster fra områ-
dets 6 supermarkeder. Blomsterne er blev sorteret 
hjemme i Alices have, og de bedste blomster bragt 
ud på plejehjemmene. Her har hun hver gang kun-
net vinke til glade ansigter på corona afstand. 

Et skud kærlighed
Resten er kommet på gaden, mens andre er givet 
til områdets forretninger. Men nogle gange har 
Alice måttet give de mest trætte planter et skud 
kærlighed med vand, jord og gødning, før de var 
klar til at komme videre. På den måde har der væ-
ret minimalt spild. Til påske opfordrede Alice nabo-
erne til at lægge 5 kr. i en boks, og det blev til 800 
kr. til påskeæg til plejehjemsbeboerne.

”Det er dejligt at glæde andre, og jeg har fået så 
mange positive tilbagemeldinger. Det har også væ-
ret skønt at se ”mine” blomster blive plantet rundt 
om i kvarteret”, siger hun.

Team solskin
Alice har fået hjælp af sine døtre, så de er sammen 
blevet til ”Team Solskin”. Men alligevel har det 
været et stort arbejde, så for nylig har Alice sat 
projektet på pause. 

Vil du starte igen senere?
”Det afhænger af situationen, men jeg må indrøm-
me, at det ærgrer mig, at mange gode blomster nu 
går til spilde”, siger Alice, der i mange år arbejdede 
på døgninstitutioner.

Hun tilføjer, at projektet også har haft et skjult bud-
skab.

”Der mangler ressourcer på plejehjemmene og 
mange andre steder. Hvis vi alle kan bruge lidt tid 
på at skabe glæde hos andre, så er det en kæmpe 
hjælp”.

Alice er ikke blevet arbejdsløs. Hendes døtre har 
startet rengøringsfirmaet Karma Rengøring, så nu 
hjælper hun dem at komme i gang.

Initiativpris
Redaktionen synes, at Alice Larsen fortje-
ner at modtage Gadespejlets initiativpris, 
der gives til aktiviteter, der skaber glæde og 
sammenhold i kvarteret. Men Alice har vist 
haft blomster nok i hænderne. Så det blev i 
stedet til en fin æske chokolade. 

Affald hører til på 
genbrugsstationen  
og ikke i miljøet!
Når Karen Astrup går sine runder med affalds-
opsamleren og sine plasticsække, er det godt 
for miljøet, og så bliver omgivelserne pænere 
at se på. Karen Astrup har gjort det til en 
slags hobby at samle skrald på plæner, langs 
fortovskanter og i rabatter. 

Af Frank Nilsson

”Jeg holder øje med vejrudsigten. Det skal helst 
være tørvejr et par dage. Vådt affald er tungt og 
ikke så let at håndtere”, fortæller Karen Astrup om 
sin nyttige interesse for at rense vores omgivelser 
for skrald af mange former.  Reviret, der nyder 
godt af hendes indsats, er stort. Det drejer sig om 
plænerne i Borthigsgade, rabatter og cykelstier 
langs Beauvaisgrunden og Lyngbyvej helt ned til 
Ryparken.

På togtet medbringer Karen Astrup sin affalds-
opsamler og to plasticsække, en stor klar pose til 
almindeligt skrald og en lille til glas, el og metal. 
Hvis der er meget, går hun direkte til Borgervæn-
get Genbrugsstationen, hvor de ansatte er hjælp-
somme, så det, der kan genbruges, lander i de 
rigtige containere.

Meditativt i frisk luft
”I øjeblikket er der mælkebøtter på græsarealerne, 
og det er altså pænere at kigge på, når der ikke 
også ligger mundbind og andet skrald”, fastslår 
Karen Astrup, der nyder sin runde.

”Det er en god pensio-
nistbeskæftigelse, og 
så er det nyttigt. Der er 
mange ting, der ikke 
hører til i miljøet som 
for eksempel mikrop-
last, og indimellem 
kan jeg godt blive forarget 
og forundret over, at folk smider så meget, der 
skader planterne og dyrelivet.”, konkluderer Karen 
Astrup, der opfordrer andre, specielt pensionister, 
til at købe sig en affaldsopsamler i et byggemarked 
eller på nettet og komme i gang, for som hun si-
ger: ”Det er nyttigt og meditativt, og så får man en 
masse frisk luft”.

På billede her under, står Karen Astrup med affaldsopsam-
ler. Hun bor i Valdemar Holmers Gade, men går ikke i vores 
gader. Det er beboernes ansvar.

Det andet billede viser eksempler på hvad Karen Astrup 
fjerner fra vores omgivelser
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Gamle 
børnebøger 
vækker 
glæde i 
udsatte 
boligområder
2200Godnathistorier tager 
med tak imod brugte børne-
bøger. Mange i vores kvarter 
har allerede doneret.

Af Birgit Lundbak

Der er næppe børn i vores kvar-
ter, der ikke har adgang til bøger 
eller højtlæsning. Anderledes 
står det til hos vores naboer i 
Aldersrogade og omkring Ver-
mundsgade, hvor mange familier 
ikke har råd til børnebøger eller 
ressourcer til rutinemæssigt at 
læse godnathistorie for børnene.

Det forsøger den lokale forening 
2200Godnathistorier at råde 
bod på. Hver tirsdag uddeler 
foreningen gratis bogposer til 
børn i alderen 1-18 år. Det sker i 
samarbejde med den boligsocia-
le helhedsplan Vores Kvarter, de 
omkringliggende daginstitutio-
ner, Nørrebro bibliotek og over 
50 frivillige bogindsamlere.

Forfatter Stine Josefine Dige 
er stifter af foreningen. Hun 

fortæller, at foreningens midler 
til at købe bøger for er små. 
Derfor er de afhængig af dona-
tioner og genbrug. Stine finder 
derfor mening i at organisere 
bogindsamling i mere velstillede 
kvarterer i København og Nord-
sjælland, for at så at uddele 
bøgerne i en bydel, hvor midler-
ne er færre, og behovet for en 
ekstra sprogindsats er stort. 

Bogposer med mere
Bøgerne bliver sorteret med 
en kyndig hånd, sprittet af og 
sorteret, så ingen slidte sager 
finder vej til bogposerne. Som til 
gengæld også bliver pakket med 
andre små overraskelser i form 
af spil, krea-sysler, rytmik-sa-
ger mm. Og behovet er stort. 
137 børn har fået en bogpose 
med hjem i den periode, hvor 
biblioteker og skoler har været 
lukkede. 

Stine fortæller, at der typisk er 
5-8 bøger i en bogpose, men 
flere unge er ivrige og gode læ-
sere og kommer igen uge efter 
uge efter nye forsyninger. Sam-
tidig har projektet også kunne 
forsyne de omkringliggende 
daginstitutioner med kassevis af 
bøger og spil.

Højtlæsning på pause
Stine Josefine Dige omtaler sig 
selv som bog-pusher:

”Jeg gør virkelig alt for at pushe 
bøger og promovere lystlæsning. 
For jo flere bøger børnene har i 

hjemmet, jo større er sandsyn-
ligheden for, at de finder lige 
netop den bog, der taler til dem 
og åbner den magiske port ind 
til litteraturens verden”. 

2200Godnathistoriers frivillige 
plejede at læse op for børnene 
i beboerhuset i Vermundsgade. 
Det har ikke været muligt i coro-
natiden, men kan forhåbentligt 
snart genoptages.

Projektet er støttet af Helheds-
planen Sigynsgade, DBK-fon-
den, NØBU, BUPL og Nørrebro 
Lokaludvalg. 

Jeg har været bogindsam-
ler til 2200Godnathistorier i 
et par år, og mange bøger 
fra vores kvarter er afle-
veret i beboerhuset i Ver-
mundsgade. Alle, der har 
børnebøger til overs, kan 
kontakte mig på blund-
bak@hotmail.com eller blot 
smide en pose i cykelsku-
ret ved VH 8. De modtages 
med tak.

Billeder: Aragsan er 11 år, en habil 
læser og tilmed højtlæser for sin lille-
søster. Hun har bogsult og har uge for 
uge hentet bogposer i Vermundsgade.

Pegebøger, papbøger, flapbøger, 
sangbøger, rim & remsebøger, opga-
vebøger, malebøger, fantasybøger, 
findebøger, letlæsningsbøger. Bogpo-
ser står klar til afhentning. 

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

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

www.actag.dk
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I vores kvarter 

Rapport fra et 
lukket år
Generalforsamlingen i Bebo-
erforeningen Ulrik var som alt 
andet præget af det forgange 
år med corona

Af Karin Breck, HPØ 4 - formand

Beboerforeningen Ulrik holdt ge-
neralforsamling 3. juni, lige inden 
de fleste coronarestriktioner blev 
ophævet. Og som så mange 
andre foreninger konstaterede 
bestyrelsen i sin beretning, at 
Ulrik har været lukket en stor del 
af tiden. 

Mange arrangementer så som 
sommerfest, fastelavn og jul i 
Ulrik har desværre været aflyst, 
konstaterede formanden, Karin 
Breck, i bestyrelsens beretning. 
Hun tilføjede, at generalforsam-
lingen også var blevet udskudt et 
par måneder. 

”Heldigvis ser det lysere ud nu, 
og der har nu været de første 
fællesspisninger i meget lang 
tid,” tilføjede hun.

Arrangementer
Karin Breck fortsatte: 
”Vi er foreningen for fest og far-
ver. Men det harmonerer skidt 
med corona. Bestyrelsen har dog 
forsøgt at planlægge coronaven-
lige arrangementer – juletræet 
på pladsen, hvor man kunne få 
lamineret julepynten til træet lyk-
kedes, og vi tror, at mange nød 
det lysende træ i en på mange 
måder mørk tid. 

En fredagsbar i septem-
ber blev derimod taklet af 

et forsamlingsforbud ugen 
inden. Fredagsbaren skulle 
være et plaster på såret for den 
aflyste sommerfest, men det 
lykkedes ikke. 

Fælleshuset
Den tid, vi ikke har brugt på 
arrangementer, har vi i stedet 
brugt på at toptune vores dejli-
ge fælleshus. Der er slebet gul-
ve og kommet nye borde. Sid-
ste år fik vi malet huset indenfor 
og købt nye stole, så nu er det 
et meget indbydende hus. 

Næste projekt bliver kælderen, 
hvor vi håber at finde en løsning 
på de fugtramte vægge, så kæl-
deren kan blive et aktiv både i 
det daglige og til udlejningerne. 
Endelig er vi ved at se på ud-
skiftning af de sidste vinduer.

Udlejning
En væsentlig del af beboerfor-
eningens indtægter er udlejning 
af Ulrik. Men det har været 
sløjt, da der har været en del 
aflysninger, men også en del 
ombookinger. Vi er dog fortrøst-
ningsfulde, og mon ikke mange 
savner at holde fest, så der 
bliver run på huset i takt med at 
restriktionerne lempes.

Velkomstpakker 
Vi har også brugt den stille tid til 
at opdatere de velkomstpakker, 
vi lavede for 4-5 år siden. For-
målet med velkomstpakkerne 
er dobbelt. Først og fremmest 
vil vi gerne byde nye beboere 
velkommen med information 
om, hvad der er særligt i Lyng-
byvejskvarteret, hvilke hjemme-
sider, facebooksider mm. det er 
relevant at følge etc. 

Dernæst vil vi gerne gøre op-
mærksom på beboerforeningen 
og fælleshuset, hvad vi tilbyder 
og dermed også håber på, at 
flere melder sig ind i beboerfor-
eningen.

Gadespejlet
Noget der heldigvis ikke har 
været ramt af corona er Gade-
spejlet. Det udkommer 4 gange 
om året, corona eller ej. En kom-
petent redaktion sørger for, at 
der er et blad fyldt med historier 
fra kvarteret og vores nærmest 
omegn. Det er altid en fornøjelse 
at få bladet ind af brevsprækken.

Instagram 
Endelig har bestyrelsen lavet 
en ny instagramside – Lyngby-
vejskvarteret – hvor vi vil vise, 
hvad der sker i vores dejlige 
kvarter, både glimt fra hverda-
gen, årets gang og de forskellige 
arrangementer.”

Valg
Generalforsamlingen genvalgte 
hele bestyrelsen bortset fra et 
enkelt medlem, der er fraflyttet 
kvarteret. Bestyrelsen består 
nu af:

Skarpt stakit på stort hjørne
Mange af kvarterets stakitter får i disse tider en opstrammer. Nogen vedligeholder og udbedrer 
småskader. Andre køber færdige stakitfag, og andre igen ringer efter en tømrer. Og så er der dem, 
der gør det hele selv. Sådan en møder vi her.

Af Frank Nilsson

”Det gamle stakit var træt. Det var ret råddent. 
Hver uge måtte vi ud på gaden og samle ribber 
op. De var faldet af, og der var ikke noget at skrue 
dem fast i”, fortæller Nick Rasmussen, beboer i et 
af de store hjørnehuse ud mod Borthigsgade. Han 
og kæresten har været gennem hele stuelejlighe-
den i løbet af de to år, de har boet der. Og nu var 
turen altså kommet til stakittet.

”Vi kontaktede flere tømrerfirmaer, men ingen 
vendte tilbage. Så en lørdag kiggede vi på hinan-
den og besluttede, at det kunne vi godt selv. Da-
gen efter om søndagen kørte vi Bauhaus og købte 
det hele og lejede en varevogn og kørte det hele 
hjem”, fortsætter Nick Rasmussen. 

Og så startede arbejdet. Fagene lavede de på et 
arbejdsbord i haven, så de passede til målene mel-
lem stolperne. Ribberne er skåret på skrå i begge 
ender ved hjælp af en håndrundsav med et meget 
langt vaterpas som land.

Maskinkraft fjernede betonstolperne
Så var der lige det med stolperne. De gamle af 
armeret beton var skadet af frost og tidens grådige 
tand; de kunne ikke bruges til noget, og de var ikke 
til at få op.

”Vi prøvede på alle måder. Vi gravede og rokkede, 
men det var umuligt, så vi ringede efter en lastbil 
med kran og grab, og flere af stolperne knækkede, 
da de begyndte at flå i dem. Men folkene havde 
medbragt spændbånd og tovværk, så de kunne få 
det hele med. Og så kunne vi se, at de var koniske 
forneden. Så der var en grund til, at vi ikke kunne 
få dem op med håndkraft”, siger Nick Rasmussen.

En fordel ved denne operation var, at der var fine 
huller til de nye stolper, som ligesom det øvrige 
stakit er af trykimprægneret træ. Rundingen på 
stolperne er også hjemmegjort med en skabelon, 
håndrundsaven og en excentersliber med groft pa-
pir, korn 40, så det kunne tage fra. Resultatet står 
knivskarpt angående både stolper med rundinger 
og ribber med skrå afsavninger, så regnvand ren-
der af.

”Og så er fagene lette at afmontere, så vi kan tage 
dem af og lægge dem på arbejdsbordet, når de 
skal males om et års tid” (tryktræ kan ikke males 
før der er sket en udtørring, red), fortæller Nick 
Rasmussen, inden Gadespejlet vil vide, hvor man-
ge ribber der er. Vi tæller sammen. Der er 200 rib-
ber og 4 skruer i hver, altså 800 skruer!Karin Breck, HPØ 4 - formand

Kirsten Falkentoft, BT 15  - kasserer

Sine Thomsen, HPØ 11 - medlem

Sine Thuen, VH 24 - medlem

Susanne Lisby, FFU 18, st - medlem

Christian Ulrik, ST 20  - medlem

Mathilde Ibsen, FFU 18, 2 - medlem

Marin Dalby Pedersen, BT 9 - suppleant

Pernille Hauge, ENG 24 - suppleant

Yderligere oplysninger findes på 
Ulriks hjemmeside, n-ulrik.dk.
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Nick Rasmussen:  
Om lørdagen besluttede 

vi at gøre det selv, og 
søndag kørte vi i Bauhaus.

Og nu står der 200 
skarptskårne ribber med 

800 skruer.



Kagegaflen

Kager til den søde tand og det lystne blik
Friskhed, bæredygtighed og håndarbejde med tryk på hånd er de gen-
nemgående temaer hos Daddy’s Bakes, som leverer de lækreste små 
kager, man kan forestille sig. Gadespejlet aflægger besøg, og for en 
gangs skyld vil vi uddele kagegafler fra 1-5. Det bliver spændende.

Af Frank Nilsson

Thomas Gibson er kok. Uddan-
net i det land han kommer fra, 
nemlig England. Han har blandt 
andet været det, der på engelsk 
hedder pastry chef, altså dessert 
kok, så derfor har han forstand 
på bagværk. Han er også far, og 
derfor hedder hans virksomhed 
Daddy’s Bakes, farmands bag-
værk. 

Virksomheden ligger lige hvor Tå-
singegade tager sin begyndelse 
ved Sankt Kjelds Plads, og man 
kan afhente selv eller få bragt til 
bopælen, og er man brofast vil 
man modtage lækkerierne dagen 
efter bestilling før klokken 07.00 
næste morgen, om henvendelsen 
så er fra Skagen.

Thomas Gibson har bekendte 
i vores kvarter, og Gadespejlet 
har fået ham anbefalet, og i den 
anledning aflægger vi ham et 
besøg. Vi erfarer hurtigt, at der 
er tre ting, der spiller en afgøren-
de rolle hos Daddy’s Bakes. Syn, 
smag og bæredygtighed. Varen 
er kager så smukke og fine, at 
de kunne stå på en amagerhylde. 
De har douce og varme farver, 
og alt er håndarbejde, hvor kun 
en røremaskine hjælper lidt til. 
En af kasserne, man kan erhver-
ve sig, stikker lidt ud. 
Det er en egentlig 
frokost med kyl-
ling, frikadeller, 
boller, kartoffel-
salat mm, altså 

en avanceret madpakke til at 
fornøje en gruppe venner med 
sans for syn og smag.

Nul madspild 
”Men jeg går først i gang med 
en opgave, når jeg får en bestil-
ling. Jeg har kun de nødvendige 
råvarer parat, og derfor har jeg 
ikke noget madspild. Når folk 
går i supermarked, bliver de 
sure, hvis de vil have en kylling, 
og der ikke er nogen. De skulle 
hellere blive glade, for så er der 
udsolgt og ikke noget spild. Det 
er sådan jeg kører min forret-
ning”, forklarer Thomas Gibson, 
der uddyber og fortæller, at 
bæredygtighed gælder alle 
elementer hos Daddy’s Bakes. 
Også emballagen. 

For at demonstrere det tager 
han en æske med delikate sager 
i små rum, nærmest som en 
sættekasse. Råhyggekassen, 
hedder den. Pappet er nedbry-
deligt, og nu kommer det mest 
overraskende. En hyndelang 
pose med fåreuld suppleret med 
to poser med frossent vand 
omslutter kagekassen og udgør 
tilsammen en gennemført bære-
dygtig indpakning og nedkøling. 

Fem kagegafler
Og nu kommer overraskelsen: 
Den kasse med råhygge er til 
mig, og det er næsten for gene-
røst; jeg prøver at spille kostbar, 
men nok ikke særligt overbevi-
sende. Og med kasse med uld 
og is i pose, drager undertegne-
de, som nu kalder sig Kagegaf-
len hjemad på en dag, hvor hele 
familien med børn og børnebørn 
skal bespises. Og til kaffen hav-
de vi købt en plade Marabou. 
Den forbliver i køleskabet. Fami-
liens overraskelse er forståelig. 

Aldrig er noget lignede blevet 
serveret i dette hjem. Snakken 
forstummer og erstattes af en 
mumlen med uhm og jeg skal 
altså lige prøve en til, og denne 
her er oplagt syrlig, ikke for sødt, 
både blød og med lidt til tæn-
derne. Og hele vejen rundt er 
der enighed: topkarakter, altså 
fem kagegafler til Daddy’s Bakes 
for en meget hyggelig oplevel-
se med Råhyggekassen. Men 
læs og se dig lækkersulten på 
daddysbakes.dk 

DADDY’S BAKES
Stor enighed om en sød 
og råhyggelig topkarakter, 
5 kageegafler til Daddy’s 
bakes!

Thomas 
Gibson, kaldet 
Tom, leverer 
friske lækre 

sager

Facaden 
af Nijjar 

Renseri. Her 
har der været 
renseri i 50 år.

Det mijøvenlige renseri på Lyngbyvej
Skjorterne og jakkesættene hænger pænt og 
renset på bøjler oppe under loftet, men der 
kunne godt være mange flere bøjler i brug, for 
de seneste halvandet år har været svære for 
forretningen. Derfor håber ejeren af Nijjar ren-
seri, Jasbir Singh, at flere fra kvarteret vil kom-
me forbi med deres tøj eller sko. 

Af Lotte Bælum

Nijjar renseri ligger i samme bygning som Irma 
på hjørnet af Haraldsgade og Lyngbyvej. Der har 
været renseri samme sted i mindst 50 år. De sidste 
17 år har ejeren været Jasbir Singh, som overtog 
butikken - og navnet på den – fra den tidligere ejer 
1. januar 2004. Renseriet er godkendt for dens 
miljøvenlige tekstilrens og bliver kontrolleret hvert 
år af miljøkontrollen. Hvis man ikke behøver at få 
renset sit tøj, er der også mulighed for at få ordnet 
småreparationer på tøj af en tilknyttet skrædder for 
at få nye såler på sine sko. 

De sidste par år har været svære for forretnin-
gen, for mange kontorer er flyttet fra området 
og til Hillerød eller Helsingør. Bagefter var der 
byggearbejde udenfor med store containere, 

og efter det kom coronaen, hvor alt var lukket ned. 
Jasbir Singh siger, at han kan mærke, at folk også 
har sparet, hvor de kunne og brugt pengene på 
huset i stedet for at få skjorter og jakkesæt renset. 
Nu hvor vejret er blevet bedre, folk kommer mere 
ud og måske er kommet tilbage på arbejde, er der 
begyndt at komme kunder igen. 

Fra Gadespejlet skal der lyde en opfordring til at 
støtte op om og bruge de lokale butikker som 
Nijjars renseri.
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Mundbindsprojekt i 
Guinea-Bissau
Hvordan har det været at være i udlandet un-
der pandemien? Gadespejlets udsendte har 
talt med Arthur Diness, som er vokset op her i 
kvarteret, om at arbejde i 5 måneder på Bandim 
Health Project i Guinea-Bissau denne vinter. 

Af Lotte Bælum

Da Arthur var 4 år, boede hans familie i Gui-
nea-Bissau i Vestafrika, fordi hans mor var til-
knyttet et forskningsprojekt på Bandim Health 
Project. Derfor ville Arthur gerne besøge landet 
og se projektet, som han var for lille til at huske. 
Da sæsonen sluttede for hans arbejde som sej-
ladsinstruktør, søgte han om arbejde på Bandim, 
og han var kort efter på flyet derned. På grund af 
COVID-19 blev de første 7 dage af hans ophold 
tilbragt i selvisolation på værelset. 

Bandim Health Project blev etableret i 1978. Pro-
jektet følger sundheden hos over 200.000 borgere 
i hovedstaden Bissau og 6 udvalgte landområder 
deromkring. Siden projektet startede i 70érne, har 
der været studier af blandt andet mæslinger, HIV, 
tuberkulose, amning, malaria, med mere. 

Arthurs jobbeskrivelse lød på, at han skulle hjæl-
pe med it-arbejde, men da en phd-studerende 
skulle hjem midt i sit projekt, overtog han ansva-
ret for dataindsamlingen og skulle sørge for, at 8 
lokale medarbejdere fik indsamlet resultater fra et 
lokalt projekt med ansigtsmasker. Befolkningen 
taler kriol, som er en blanding mellem de lokale 
sprog og portugisisk. Derfor var det en fordel for 
arbejdet, at Arthur tidligere har boet i Brasilien og 
havde lært portugisisk der, så sproget ikke var 
fremmed for ham. 

Selv om der også var coronarestriktioner i Gui-
nea-Bissau, havde Arthur ikke svært ved at lære 
folk at kende: ”Det var meget let at få venner. Når 
jeg havde lyst til selskab, der hvor jeg boede, så 
satte jeg mig bare udenfor og gjorde klar til et spil 
dam. Så kom der altid nogen og ville spille og 
snakke”

Projektet, Arthur fik ansvaret for, gik ud på at un-
dersøge, om coronasmitte kan begrænses ved, 
at alle i et område har mundbind på, når de er 

udenfor. Store dele af Bissau by blev valgt som 
forsøgsområde, sammen med en række landom-
råder omkring byen. Herefter blev det undersøgt, 
hvor mange der bar mundbind, og hvordan effek-
ten var på smitten. 

Guinea-Bissau er et af de fattigste lande i verden. 
Derfor var der afsat penge i projektet til, at hver 
person over 10 år i området kunne få tildelt to 
stofmasker. De var syet af lokale skræddere og 
var i to-lags bomuldsstof. 

Det er svært at få nationale data for, hvor mange 
der er døde eller syge med COVID-19, så derfor 
bestod en del af projektet også i at indsamle data 
for det og for, hvordan virkningen var af indsatsen.

På det øverste billede ser du Arthur og en ven med de 
lokalt syede mundbind, der blev brugt i projektet. 

Guinea-Bissau er et lille land på  
den vestafrikanske kyst mellem 
Senegal og Guinea.  
Hovedstad: Bissau
Indbyggertal: 1.920.922 (2019)  
Landet er et af de fattigste i verden.

 Læs mere

”For at se om projektet havde 
effekt, skulle vi også undersøge, 
hvor mange af beboerne der 
rent faktisk brugte maskerne”, 
fortæller Arthur. ”Det blev gjort 
håndholdt, ved at vi ansatte 
nogle personer, der sad på 
gaden hele dagen og talte op, 
hvor mange personer der kom 
forbi, og hvor mange af dem der 
bar mundbind”. 

Resultatet af undersøgelsen er 
ikke klart endnu, men Arthur 
forventer, at det er færdigt om 
et par måneder. Han er ikke 
længere tilknyttet projektet, 
men er tilbage i sit arbejde som 
sejlsportsinstruktør, for nu star-
ter sæsonen der.



På billede t.v. Personer i de udvalgte områder får udleveret mundbind og for-
klaring på, hvorfor og hvornår de skal bruge dem. Billede til t.h. Hovedstaden 
Bissau om aftenen.
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”Da vi var flest, var der tre familier, 
11 børn og voksne, men det er gode 
huse. Der var aldrig fugt eller dårlig 
luft. Vi frøs ikke om vinteren. Vi havde 
gruekedel i kælderen, og vandet blev 
varmet op med brænde eller koks. 
Vvi havde et badekar ved siden af. 
Så blev vandet varmet op og ført med 
en slange fra gruekedlen til badet. 
Der var kakkelovne på hver etage. 
Senere fik vi petroleum af mærket 
Acaria, og siden gasvarme, inden vi fik 
fjernvarme. I køkkenet var der et tungt 
gasbord med gasovn”.

Rulleskøjter  
med jernhjul

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

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

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

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

Historier til mere  
end én artikel

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

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

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

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

Af Peter Wulff Kåri

�ARNEDÅB MED HJÆLP
FRA HELE KVARTERET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvorfor ikke spørge gode venner 
og naboerne i kvarteret? ›
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Manhattan på Beauvaisgrunden
Der er dømt New York-stemning, når man går ind i de femkantede tårne på den anden side af 
Rovsingsgade. Rå betonvægge og upyntede lofter og synlige rør. Snart kommer turen til de 
udendørs arealer. 

Af Frank Nilsson

Gadespejlet har fået ny kontaktperson på vores 
nabobyggeri, High Five på Beauvaisgrunden. 
Christoffer Jenkins har fået andet arbejde, så nu 
er det Dennis Jensen, der styrer de femkantede 
byggerier. Han er uddannet tømrer, dernæst byg-
ningskonstruktør og nu altså entrepriseleder.  Til 
Gadespejlet forklarer han, at det midterste tårn, 
tårn B på det nærmeste er fuldbragt.

”Her mangler vi kun finish. Det vil sige lister, ned-
hængende lofter og glasvægge på badeværelser-
ne. Det venter vi med til sidst, fordi det let bliver 
ødelagt. Arbejdet i de to andre tårne er ikke helt 
så langt fremme. Men vi har sat fart på, og rigtig 
mange faggrupper arbejder sammen, for at vi kan 
blive færdige til tiden. I alt går her sådan omkring 
40-45 mand fra alle implicerede faggrupper. Og 
så er det altså godt, at det er et byggeri med 
mange etager. Så kan VVS’erne gå på en etage 
og elektrikerne på en anden, uden at de går i ve-
jen for hinanden”, siger Dennis Jensen

Af med skoene
Fra sidste besøg ved vi, at der er en færdig prøve-
lejlighed, og den vil vi gerne se. Og Gadespejlets 
kaffesøster afslår ikke en kop kaffe til turen fra 

kontorskurvognene til tårn B. På vejen går det 
gennem vandpytter, mudder og opkørte jordvol-
de, og Dennis Jensen peger rundt og fortæller, at 
nu begynder terrænarbejdet snart.

”Det bliver prikken over i’et, og så skal vi være 
færdige med de tunge lastbiler og lifte. Ellers øde-
lægger vi bare det nyanlagte landskab”, oplyser 
han, mens Gadespejlets stivbenede medarbej-
der forsøger at følge med over stok og sten iført 
kaffekop og kamera, notesblok og blyant. Ved 
indgangen til prøvelejligheden skal vi have skoene 
af for ikke at ridse de nye gulve. Der er meget at 
holde styr på.

Minimalistisk og råt look
Indenfor møder et overraskende syn. Badeværel-
set er minimalistisk med 15X15 cm hvide klinker 
på væggene. I stuerne og køkkenet er der synlige 
rør og rå betonvægge og lofter. Lejligheden er en 
fireværelsers på 100m2

”Jeg kan godt lide det rå look. Det er sådan lidt 
New York-agtigt. Det er et byggeri med arkitek-
tonisk særpræg, og det ville være forkert, hvis 
indretningen så bare var gips og savsmuldstapet. 
Det indre skal passe til det ydre”, konkluderer 
Dennis Jensen.

Dennis 
Jensen er glad 
for det rå og 

originale look, og 
for at tidsplanen 

holder

Den gode 
service 

overlever alt
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Isenkræmmer Hartmann i 
coronatiden
Det har været svært at drive en nedlukket forretnning. Men nu er 
Hartmann igen åben og parat til at yde den kendte personlige service 

Af Marianne Thorup

Så I også, at der stod sneskovl til salg uden for 
en lukket butik i januar?? Isenkræmmer Hartmann 
var nok tvangslukket, men den gode service over-
lever alt.

”Vi har haft telefonisk kontakt til den ene ejer af bu-
tikken, Joan Arildskov, for at høre om, hvordan det 
er gået under coronalukningen. 

”Ideen med sneskovle var spontan, men folk tro-
ede vist ikke opslaget: ”ta’ nu, betal når vi åbner.” 
Men 1-2 skovle fandt nye ejere og der kom omtale 
på Facebook af den gode slags. Så vi prøves nok 
igen med en vare uden for butikken”, siger Joan, 
der driver Hartmann sammen med sin mand, Kim 
Arildskov..

Ejerne har drøftet en click-collect ordning, men 
synes ikke det er den bedste måde at møde kun-

derne på. Sortimentet i butikken er omfattende og 
en hjemmeside vil blive alenlang og kræve meget 
af parret, der ejer butikken.

”Vi håber igen at møde vores kunder med den 
gode service nu, hvor vi igen har kunnet åbne”, 
siger Joan. 

Efter sidste nedlukning vendte kunderne heldigvis 
tilbage og de håber det samme sker denne gang. 

Butikken har søgt om hjælpepakke, der dækker løn 
til ansat, husleje, el og alarm. Så der mangler kon-
tanter i kassen. Joan er dog optimistisk og håber, 
butikken nok skal klare det - igen.

Gadespejlet kan kun sige, at vi har savnet butik-
ken, den gode service og hjælpsomheden med 
stort og småt. Vi kommer igen!



Set i Gadespejlet

Forsmag på Himmeriget
Få vil mene, at nu bryder helvedet løs, mens et bul-
drende flertal snart oplever en herlig forsmag på Him-
meriget. Det vi tager fat på, er store historier, så store, 
at de alle er hovedhistorier. Du kommer til at høre om 
både USSB og GRUS og andre rystende begreber. Så 
fryd dig. Her kommer Set i Gadespejlet.

Af Frank Nilsson

Hovedhistorien tager igen ud-
gangspunkt i BoBovejskvarteret, 
hvor de for os så fremmede 
BoBo’er bor. De er, som fran-
ske filosoffer har defineret det, 
folk som forener det at tilhøre 
bourgeoisiet samtidig med, at 
de er åh så bohemede. I Bo-
Bovejskvarteret har problemer 
med gentrificering huseret. 
Husenes himmelhøje priser og 
en udpræget RipRapRup-effekt 
truede med, at kvarteret mistede 
sin sociale diversitet. Men det 
problem løste BoBovejskvarteret 
og deres eksekutivkomite ved at 
nedsætte et udvalg til rådgivning 
af ejendomsmæglerne, så disse 
nu sælger til uhørt forskellige 
købere. 

Udvalget hedder Udvalg til 
Sikring af Social Biodiversitet, 
forkortet USSB. Dette udvalg 
består af kvarterets ypperste 
mænd og kvinder, og de tilser, 
at hvis tre huse bliver solgt 
til tre journalister, så skal, og 
vi understreger SKAL, disse 
fordele sig på uddannede fra 
henholdsvis RUC, SDU og Jour-
nalisthøjskolen i Aarhus. Og de 
er jo helt forskellige. Politisk skal 
køberne sympatisere med yderst 
forskellige partier, hvis de altså 
bare er til venstre for Mattias 
Tesfaye. Der må ikke kun være 
antropologer. Der skal også 

være sociologer og 
kulturgeografer samt 
kultursociologer. På den 
måde sikrer USSB en 
voldsom diversitet blandt hus-
ejerne i BoBovejskvarteret!

Harmonisk dialog
Men når man løser ét problem, 
hænder det, at der opstår et 
nyt. Således også i dette til-
fælde. Der er en grufuld, men 
sandsynlig risiko for, at disse 
meget forskellige mennesker 
slet ikke kan kommunikere i de 
talrige små fælleshaver. Men 
også det har USSB tænkt på, 
idet de har udarbejdet en manu-
al til sikring af harmonisk dialog. 

Vi giver her et eksempel på en 
sådan dialog: Alle børnene skal 
hjem/ja, og mødrene skal med/
man kan ikke skille mødre fra 
børn/nemlig, mor barn hjem/ 
men de skal ikke have ret meget 
kød/Nej, de skal have vegeta-
risk mad/ja, og havremælk/og 
de skal ikke bo her/nej, det er 
for dyrt/og de ville slet ikke føle 
sig hjemme/de skal heller ikke 
bo på Amager Fælled. Der bor 
nogle salamandere/ de skal bo i 
Ishøj/eller i Mjølnerparken…

Og således forenet i gensidig 
forståelse kan man så kaste sig 
over andre emner og diskutere, 
hvordan man søger satspulje-
midler.

Reklamer, nej tak
Men fortvivl ej. For det var kun 
den ene hovedhistorie. Så nu 
fortsætter vi med hovedhistori-
en. Den er afstedkommet af, at 
den lille tapre redaktion af dette 
magasin ikke bare skriver det, vi 
deler det også ud! Og så er det 
vi spotter mærkaten med ”rekla-
mer, nej tak”. Og så har vi balla-
den, for Gadespejlet er proppet 
med reklamer. 

Men det har Set i Gadespejlet 
løst, idet vi har et underorgan 
kaldet GRUS, Gadespejlets-Re-
klame-Udklips-Service. Dem 
ringer du bare til, så klipper vi 
gerne og veloplagt reklamerne 
ud, så du slipper for dette kom-
mercielle hurlumhej. Men sig det 
ikke til annoncørerne!

Se så, det var da ikke så slemt 
vel, bortset fra, at nu er der ikke 
mere. Men ved du hvad? Som-
merferien nærmer sig, og i ste-
det for at bryde din tapre hjerne 
med at hitte ferielekture, kan du 
bare medbringe magasinet Ga-
despejlet, hvor Set i Gadespejlet 
som altid kan læses, fortolkes 
og genlæses igen og igen. Og 
inden du ser dig om, nærmer 
efteråret sig, og så er der ikke 
længe til næste udgave.

GRUS: Dit ukommercielle serviceorgan

Nyt galleri tilbyder kunst, ro, nærvær og workshops
Nu har vi fået et galleri lige om hjørnet, og det er et galleri, hvor der også er workshops, som hand-
ler om kreativitet udfoldet gennem mosaikker. Og så er her værker til salg af både indehaveren selv 
og af andre kunstnere.

Af Frank Nilsson

Der er sket noget lige om hjørnet. Der er sket no-
get med mange farver! Hvor før på Lyngbyvej med 
kurs mod Hans Knudsens Plads lå en cykelsmed, 
residerer nu et galleri mm, hvor mosaik i mange 
facetter er af central betydning. Simplicityroom 
hedder galleriet, og indenfor er der en stemning af 
finurlighed, en anelse naivistiske billeder suppleret 
med stregtegninger på væggene, keramik samt 
højstilkede glas uden glas, men med en rokokokop 
på toppen i stedet til servering af cocktails. 

Ved det store bord i midten af det meget lyse loka-
le sidder Karina Møllnitz Lange. Hun byder på Spri-
te og fortællingen om, hvad der foregår her.

Tålmodighed og finmotorik
”Det er først og fremmest et galleri, og jeg udstiller 
og sælger både ting, som jeg selv har lavet, men 
også andres værker. Tingene skal gerne få smilet 
frem hos den besøgende. Nogen mener, at det jeg 
kreerer primært, er for børn, men voksne må også 
gerne kigge med og få et pusterum, noget nærvær 
og ro”, forklarer Karina Møllnitz Lange. 

Men galleriet er kun en del af tilbuddet. Works-
hops i mosaik er også del af sortimentet. Børn og 
voksne kan deltage. Børnene har størst udbytte, 
hvis de er over 8 år. Finmotorikken skal helst være 
udviklet.  Materialerne er på plads, og der er ingen 
decideret undervisning. Deltagerne må prøve sig 
frem og få gode råd undervejs. Tålmodighed og ro 
er af stor betydning. Man skal tage sig tid til at fin-
de den rigtige brik og evt. skære den til. Så er der 
mange muligheder. Små rammer, større værker, 
tredimensionale kompositioner; meget er muligt. 
Selv er Karina Møllnitz Lange til figurative motiver.

Smuk hjemmeside
På bordet foran Karina Møllnitz Lange ligger en 
stor ramme med mosaikbrikker i vekslende størrel-
se og kulører. Motivet er glade børn, noder og en 
g-nøgle, der er en kreativ over- og undertone, og 
det er ikke nogen tilfældighed.

Mosaikken handler om Karina Møllnitz Langes 
anden arbejdsplads, som er Ryparken Lille Skole, 
hvor hun er ansat i SFO’en. Derfor er Simplicityroom 
mestendels åben om formiddagen og senere på 
eftermiddagen, og workshops tilbyder hun også i 
weekenderne. Men det kan man læse nærmere om 
på den informative, enkle og æstetiske hjemmeside, 
simlicityroom.dk.

Karina 
Møllnitz Lange 
foretrækker det 

naivistiske, skæve 
og figurative
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Dag Hammarskjölds allé 37
2100 Østerbro

3538 1450
oesterbro@paulun.dk

Boligmarkedet er i vækst lige nu, der er ikke 
nok boliger til salg i forhold til de købere der 

gerne vil købe ny bolig. 

• Hos Paulun Bolig sørger vi 
for du kommer sikkert 

• gennem et salg af din bolig.

• Køberkartotek med masser 
af ventende købere der

• søger bolig på Østerbro.

• Med vores Tryghedsgaranti 
er du altid sikret tag over 
hovedet.

Da jeg bor på Østerbro, har jeg et stort lokal kendskab til Østerbro,
 jeg kender hvert et gadehjørne og hver en vej på Østerbro. 

Kontakt mig for en vurdering af din bolig.

Mikkel Maibom Nielsen


