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Leje af Ulriks Fælleshus

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

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

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 arrangemen-
ter indtil kl. 23 søndag til torsdag 
og indtil kl. 24 fredage og lørdage. 
Det skyldes, at fælleshuset har 
naboer og overboere, 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 ka-
lenderen 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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Kom og vær med til at forskønne Fælleshuset Ulrik. 

Vi vil rigtig gerne sikre os, 
at Fælleshuset bliver ved 
med at være hyggeligt og 
indbydende. Derfor har vi 
reserveret weekenden 26. 
og 27. oktober til en opfrisk-
ningsweekend.

Vi skal have malet vægge og 
paneler, så huset fremstår 
endnu mere indbydende og 
kan stå imod flittig brug ved 
fester, madklubber og andre 
aktiviteter.

Lørdag 26. oktober:  
Mødetid kl. 09:30 til fælles 
morgenmad – for derefter at 
gå i gang med dagens aktivi-
teter.

Søndag 27. oktober:  
Mødetid kl. 09:30 til fælles 
morgenmad – for derefter at 
gå i gang med dagens akti-
viteter (Husk vintertid starter 
natten til 27. november :-))
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Husk 
vintertid 

starter 

natten til 27. 

november

Det har været dejligt at kunne 
lege uden at være bange for at 
blive kørt ned, skriver 10t-årige 
Astrid om sommerens 
legegade. Det ville være dejligt, 
hvis vi altid havde en legegade, 
tilføjer hun.

Af Astrid Frees Buthler, 10 år, Eng 2

I vores gade har vi altid leget 
meget ude på vejen. Flere gange 
hver sommer mødes vi med vo-
res naboer ude på gaden, sætter 
vores haveborde op og spiser 
sammen.

Siden 1. juli i år har vi kunne gøre 
alt det uden biler. Vi har haft en 
legegade uden biler og uden en 
masse ting og sager.

Den nederste del af vores gade 
har været spærret af med en 
masse skilte og ting. Ingen biler 
har kunnet køre igennem. Vi har 
leget fangeleg, gemmeleg og 
kunne cykle rundt midt ude på 
gade - uden at blive kørt ned.

Det har været rigtigt hyggeligt.
Nogle dage har vi tegnet med 
kridt sammen med alle de små, 

eller vi har hygget på et tæppe. 
Andre gange har jeg og mine 
venner leget gemmeleg, fange-
leg, løbet på løbehjul eller spillet 
bold.

Der har ikke været fodboldmål, 
græs, borde, stole eller andre 
ting. Det har gjort, at vi har kun-
net lege frit.

Vi har også mødt en masse nye 
børn – nogle fra andre gader og 
nogle har været på ferie i kvarte-
ret. Det har været fedt.

Det eneste, der ikke har været 
godt, er, at hver tirsdag, når vi 
har åbnet gaden for skraldebi-
lerne, så har andre biler også 
bare kørt igennem - selvom de 
ikke måtte.

Jeg vil gerne, at vi altid har lege-
gade i vores gade. Vi har leget 
i legegaden hver eneste dag, vi 
har været hjemme. 

Det har været hyggeligt og sjovt, 
og vi har fået nye venner – og 
vi har ikke hele tiden skulle løbe 
ind til siden og stoppe leg på 
grunde af biler.

Fri leg i 
Engelstedsgade

Vi har også mødt en masse nye børn, 
nogle fra de andre gader eller nogle, 
der har været på ferie i kvarteret.

Deadline  
næste blad:  

28. november 
2019

http://www. n-ulrik.dk
http://www. n-ulrik.dk
mailto:lb%40sst.dk?subject=Gadespejlet
mailto:kaari%40live.dk?subject=Gadespejlet
mailto:franknilsson52%40gmail.com?subject=Gadespejlet
mailto:finnstep%40webspeed.dk?subject=Gadespejlet
mailto:signeravn%40me.com?subject=Gadespejlet
mailto:kontakt%40redhill.dk?subject=Ang.%20Gadespejlet%202019
http://www.n-ulrik.dk


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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K. THOMSEN VVS ApS.

K.THOMSEN VVS ApS.

SPAR PÅ VANDET 

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

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

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

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

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

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

Pris for vandhane inkl. Montage 

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

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

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

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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Nyt fra Husejerforeningen: 
Vi skal bruge hjælp fra såvel 
arkitekter, advokater som 
landsskabsarkitekter til det 
videre arbejde 
 
Af Peter Bogh, formand for 
Husejerforeningen

Så gik sommeren på hæld, og 
med den som sædvanlig både 
ferier med afslapning og ferier 
med renovering af vores ejen-
domme. Lyde fra maskinværktøj 
har der i hvert fald ikke manglet.

Siden generalforsamlingen i 
maj har vi i bestyrelsen arbejdet 
med de mange ting, der blev 
besluttet.

Tre tilbud 
Servitutudviklingsudvalget har 
indhentet tilbud fra tre arkitektfir-
maer til at bistå udvalget med sit 
arbejde. Når dette læses, er der 
forhåbentligt lavet aftale med et 
af firmaerne. 

Udvalget har også besluttet at 
få rådgivning fra en advokat om 
foreningens mulighed for hånd-
hævelse af servitutterne. Det har 
tidligere bestyrelser gjort, men 

det er et stykke tid siden, og en 
del vand er løbet i servitutåen 
siden da.

Udviklingsplan 
På udviklingssiden har bestyrel-
sen indgået aftale med land-
skabsarkitekter fra STED, som 
det blev besluttet på generalfor-
samlingen. STED skal hjælpe os 
med at udarbejde et konkret for-
slag til udviklingsplan, som både 
skal være grønnere, skønnere 
og mere tilgængelig end nu - og 
hvor der er vægt på fællesskab 
og tryghed. 

Det er ikke nogen let opgave, 
når pladsen til fællesområder er 
begrænset og ønskerne til, hvad 
den skal bruges til, er mange. 
Jeg kan afsløre, at disse spørgs-
mål allerede har taget en del af 
bestyrelsens tid; både på og 
mellem møderne. Når STED er 
færdige med deres forslag, vil 
I alle få det at se. I bestyrelsen 
glæder vi os.

Fibernet 
Og så vil vi også gerne være 
med på de hurtige noder gen-
nem fibernettet. Vi har også her 
indgået aftale med en juridisk 

rådgiver, som skal hjælpe os 
med forhandlingerne med TDC. 
Vi arbejder på sagen og håber 
snart at kunne lave kontrakt med 
Yousee og få fibernettet i jorden 
i løbet af 2020.

Legegade 
Endelig havde en række husejere 
i Engelstedsgade søgt og fået lov 
af kommunen til at lave legegade 
i 1½ måned ud for deres ejen-
domme. Så gaden blev spærret, 
børnene fik plads, og trafikken 
forsvandt. Et resultat var, at der 
ikke var gennemkørende tra-
fik i Engelstedsgade, som ellers 
kan være noget af en racerbane. 
Erfaringerne herfra vil bestemt 
indgå i vores videre udvikling af 
kvarteret.

Pas på kvarteret 
Ellers vil jeg lige minde om, at det 
er et fælles ansvar at passe på 
vores dejlige kvarter. Det gælder 
både fællesområder som fortove, 
der skal holdes fri for ukrudt og 
affald. og ejendommene, der skal 
holdes fri for overtrædelse af ser-
vitutterne.

Rigtig godt efterår til alle

Beboerforeningen Ulrik
Hvad der sker - og hvad der er planer eller ideer om:

1. december: Juletræ og julehygge - i samarbejde med Husejerforeningen

26. og 27. oktober: Maledag i Fælleshuset.  
Kom og vær med til at forskønne vores dejlige Fællehus. (se side 2)

Ellers er det mange kreative ideer i bestyrelsen. Det handler om muligheden for en eftermiddag i  
Fælleshuset med sange fra højskolesangbogen, måske en snapseaften og/eller champagnesmagning.

Har du noget, du gerne vil vide noget om eller fortælle om?  
Kontakt bestyrelsen for Beboerforeningen Ulrik, www.n-ulrik.dk

Østerbro har sit eget muse-
um. Det er ikke stort. Det er 
ikke high tech, men det er 
hyggeligt og overvældende i 
sin detaljerigdom og absolut 
relevant for især inkarnerede 
østerbroere. 
 
Af Frank Nilsson

Indgangen er ikke specielt spek-
takulær, så derfor er det godt at 
vide, at det er der, Østerbro Lille 
Museum. Gadespejlet har fundet 
adressen i en lille folder på et 
bibliotek, og stor var forundrin-
gen: Der er altså et museum om 
den bydel, man snart har nydt 
godt af i en trekvart menneskeal-
der. Altså ned ad stentrappen og 
ind i kælderlokalet, hvor muntre 
stemmer fra ældre, friske, frivilli-
ge byder velkommen. 

Et hurtigt blik rundt i lokalet giver 
et lidt forvirrende indtryk af et 
gammeldags raritetskabinet med 
tøj og ting og tasker og hjelme.

Omkring os - Museum

Men så kommer Peter Sørensen, 
ledende skikkelse på museet, 
og spørger, om han kan hjælpe, 
og snart ligger tre kæmpetyk-
ke mapper fyldt med billeder og 
pjecer og avisudklip om Lyng-
byvejskvarteret. Pludselig ser vi 
personer, vi har kendt, butikker 
på hjørner, der nu er beboelse. 
Der var sporvogne og trolleybus-
ser på Lyngbyvejen, hvor der 
også var en biograf. En gang var 
der en ægte jernbaneoverskæ-
ring, hvor der nu er en bro, der 
fører toget over vejen. En gang 
var der en mand, der hed Jean 
Baptiste Desiré Beauvais, som 
grundlagde en konservesfabrik i 
vor nærhed.

Dukkemøbler og kaffekolber-
Stoffet er overvældende, men vi 
vil også gerne se resten af muse-
et, og Peter Sørensen viser rundt 
og fortæller, at næsten alle arte-
fakter er doneret af østerbrobor-
gere. Der er gamle skoletasker 
med stilehæfter og en model af 

Københavns Havn og Frihavnen.

Peter Sørensen forklarer, at 
Østerbro kun er 150 år gam-
mel, og netop vokset op med 
afsæt i Frihavnen og efterhån-
den med oliemøller, garverier, 
bilsamlefabrikker m.v, som ikke 
er her længere. Der er dukke-
møbler og kaffekolber og hjelme 
fra frihedskæmpere på hylder 
og i vitriner. Dagen før har Peter 
Sørensen besøgt Beauvaisgrun-
den med hammer og mejsel for 
at redde lidt af klinkegulvene 
fra den gamle fabrik, hvor der 
bliver gjort klar til bygning af en 
svømmehal.

Indtrykkene er overvældende, og 
vi må absolut komme igen. Det 
kan man hver fredag mellem 10 
og 15 eller efter aftale. Museet 
modtager også grupper. Adres-
sen er Nyborggade 9.

Peter Sørensen, venlig og kompetent omviser. Han fortæller gerne, hvad mapperne om vores kvarter gemmer.

Besøg på Østerbro Lille Museum

Læs  mere på www.detlillemuseum.dk.

Aftaler om professionel bistand til kvarterets udvikling på vej



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



Flødebollemaskinen var kørt 
frem, hoppeborgen pumpet 
op, og der var gang i solens 
stråler til kvarterets årlige 
sommerfest. 

Af Lotte Bælum

Endnu en dejlig sommerfest er 
overstået, og sikke en af slag-
sen. Der var solskin fra start 
til slut, og stadig så varmt ved 
aftenstid, at man kunne sidde 
i T-shirt og nyde det ene band 
spille efter det andet, mens grill-
røgen hvirvlede rundt mellem 
bordene. 

FDF holdt igen i år skattejagt for 
børn og unge og havde et stort 
fremmøde af ca. 70 børn og 
voksne, der hyggede sig med at 
finde poster i haverne. 

En gammel kending – flødebol-
lemaskinen – var hentet frem, 
og blandt de andre kendinge 
var hoppeborgen, som der hele 
tiden var en lind strøm af børn, 
der legede på.

Mangel på kager 
Så blev det tid til at indleve-
re kager til kagekonkurrencen, 
men ak og ve – der var man-
ge deltagere og ikke indleveret 
så mange kager , at det gjorde 
noget, så kageudvalget hand-
lede hurtigt og supplerede med 
lidt ekstra kager, der blev smukt 
pyntet og sat med ud til salg til 
de kagesultne børn og voksne.

For deltagere med snarligt be-
hov for briller med glidende 
overgang var det noget af en 
prøvelse at skulle være med i 
lotteriet i år, for der var to gode 
bands, der spillede, og dermed 
først lodtrækning, da mørket 
faldt på. Flere måtte lige have 
telefonen frem og lyse på arm-
båndet, for at kunne memorere 
nummeret. 

Der var indkaldt forstærkning 
til præmieoverrækkelsen, og 
tv-jakkesættet nu båret af 2. 
generation. 

Aldersgrænse for ølpræmier 
I år var der lavet aldersgrænser 
for nogle af hovedpræmierne, 
så det er slut med 4-årige, der 
vinder ølkort til bodegaerne og 
skal vente mindst 14 år på at 
bruge dem. Til gengæld var der 
mange andre præmier for både 
store og små. Rygterne gik om, 
at hovedpræmien var en tur til 
Mallorca, men den præmie duk-
kede aldrig op. 

Mørket var faldet, da det tredje 
og sidste band kom på og spil-
lede en god gang rock, før lyden 
faldt til småmumlen fra de sidste 
ved bordene i F. F. Ulriks Gade. 

Som altid var festen båret og 
gjort muligt gennem hjælp fra 
madholdene - og ikke mindst 
fra Sine og Kirsten, der havde 
gjort et kæmpearbejde for at 
gøre dagen til en rigtig god fest.

Sommerfest med sol 
og flot musik

Den gamle flødebollemaskine var igen et dejligt hit

Tre gode bands,spillede for os, tusind tak Sommerfesthygge på gaden

Det gode kageudvalg!Sommersol, gril, musik, og dejlige sommerfestlige mennesker

De flotte kager

10 11

TAK
for en dejlig sommerfest



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. 27.08.19, anbefaling samlet i alle boligtyper i 2100  
København Ø de foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.

 Mads Frost 
Ejendomsmægler MDE

Din lokale 
mægler i 
Lyngbyvejs 
kvarteret

Sommeren er over os og de lange lyse 
dage betyder, at der er fuld gang i bolig-
markedet. Går I med tanker om at sælge, 
så tøv ikke…

Jeg er jeres lokale mægler i kvarteret,  
så kontakt mig på tlf. 24 66 94 08 for  
en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

54
97

5

Vi søger  
flere  
boliger 
til salg

home Østerbro -  Svanemøllen gennemsnitlig 
kundeanbefaling 9,5 ud af 10 point*
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Teaterforestillinger på Øster-
bro og Nordvest. Her vil Gade-
spejlet fremover anbefale og 
anmelde teater i nærmiljøet. 
 
Af Marianne Thorup

Da sæsonen for teater ikke er 
startet helt op, kommer her en 
guide til teater, I kan besøge den 
kommende tid.

Østre Gasværk 
Teater i en renoveret gasbehol-
der, et sted med god lyd og et 
rum, der byder på mange ople-
velser.

Her har været store musik fore-
stillinger som Gasolin, Shubi-
dua og sæsonen åbner også 
med musik, nemlig en familie-
forestilling: ’Sigurd fortæller om 
de græske guder’. Det bliver en 
stor teaterkoncert med musik og 
dans og god intro til de græske 
guder. Det anbefales børn er mi-
nimum 5 år.

På teateret kan bestilles sand-
wich og vand. Man spiller også i 
efterårsferien, så kan blive en fin 
aktivitet og oplevelse for familier.

Ved større aftenforestillinger er 
det muligt at bestille menu inden 
forestillingen.

Om teater Republique 
Teater på Østerfælled Torv 
med hele tre scener: Udover 
Republique er der Revolver, en 
lille scene med oplevelser tæt 
på publikum. Reaktor er foyeren, 
der er amfiagtig. Her sidder vi på 
trappen, her er anderledes event 
og musik. Der har f.eks. været 
trylleshow på højt plan. Hold 
øje med hjemmesiden, der er 
løbende nyt.

Sæsonen åbner med ’Brøgger’, 
ja, nemlig, Suzanne Brøggers 
univers. Brøggers tekster spices 
op med balkanbeat, punk og 
electro. Så det må blive en ople-
velse. Forestillingen kører fra 5. 
september til 13. oktober, og vi 
tror, der bliver rift om billetterne.

Dansekapellet 
Beliggende på Bispebjerg Torv 
1, NV. Et nedlagt kapel med flot-
te rum og kuppel. Danseglade 
kan også gå til undervisning her, 
og fredage i sommerperioden er 
der tango, desuden periodevis 
yoga.

Sæsonen starter med Uppercut 
Danseteater ’JUMP, fanget i 
luften med hoved nedad’. Det 
lyder som en forestilling med fart 
på. Alder fra 12 år og op. Der er 
spilles fra 5.-21. september. Lidt 
salg af kaffe og kager.

Batida 
Endnu et teater i Nordvest, ikke 
let at finde på en sidevej: Rente-
mestervej 25 A. Her er der man-
ge børneforestillinger, og musik 
er bærende element i forestil-
lingerne. Teateret er også ude i 
området, så måske har I mødt 
dem i sommer på Hulgårds 
Plads, Nørrebroparken eller kul-
turnatten. Billetterne er gratis, 
men skal bestilles på mail: info@
batida.dk

Tjek deres hjemmeside, her er 
noget for hele familien. Der er 
desværre ikke cafe eller salg, 
men f.eks. på biblioteket på 
Rentemestervej er der cafe med 
billige priser.

God fornøjelse i teateret, vi kan 
love oplevelser, der sætter sig på 
krop og sjæl og måske vil spørge 
efter flere nye teater oplevelser.

Omkring os - Teater

Danseteater 
for børn, 
græske 
guder og 
Suzanne 
Brøggers 
univers

Brøggers tekster spices op med balkanbeat. Teaterkoncerten med Sigurd, bliver også en god intro til de græske guder.

Hvordan var det at vokse op i 
kvarteret for 70 år siden? Det 
har Gadespejlets udsendte talt 
med en af kvarterets tidligere 
beboere om.

Af Lotte Bælum

Leif Janhede går tit tur i kvar-
teret, hvor han boede fra han 
blev født til han blev konfir-
meret. Skæbnens veje har ført 
ham langt fra kvarteret, men nu 
bor han i en alder af 78 år på 
Strødamsvej - en spytklat fra 
kvarteret. Leif kendte mange i 
kvarteret, men nu er der ikke 
nogen tilbage. Alle er flyttet eller 
er døde.

Leif voksede op, da der primært 
boede arbejdere og pensionister 
i kvarteret. Han boede i Engel-
stedsgade 51 i et hus med to 
andre familier. Han var eneste 
barn, så han blev med egne ord 

møgforkælet. Værelserne var 
små, og når man skulle vaske 
sig, skete det ved en balje i køk-
kenvasken.

Der var butikker på alle ga-
dehjørner, da Leif var barn; to 
urtekræmmere (købmænd), to 
charcuterier og en slagter, og så 
var der et mejeri, hvor Leif hjalp 
til en gang imellem, fx med at 
slæbe tunge kasser. Det fik han 
et stykke wienerbrød for.  
 
Der var også en biograf tæt på 
– Lyngbyvejens Kino, hvor man 
kunne få en plads på de første 
tre rækker for 35 øre. Ellers gik 
tiden med at spille bold i Fæl-
ledparken og med at ligge i krig 
med børnene nede fra de gule 
husvildebarakker ved Studs-
gårdsgade. 

Masser af børn 
Der var masser af børn, for der 
boede som regel to familier i 
hvert hus, og der var plads til at 
spille bold på gaderne, fordi der 
ikke var ret mange biler. Deri-
mod var det ikke godt, hvis ens 

Arbejderkvarter 
med børneøjne

fodbold endte hos naboen, for 
så kunne det ske, at blev piftet. 
Leif nåede dog at tage hævn 
over naboen - før han flyttede fra 
kvarteret, hængte han en spand 
med lort iblandet gær op i nabo-
ens flagstang.

Der var en mose ved Lersø Par-
kallé, som Leif og hans venner 
udforskede, og der var FDF i 
Taksigelseskirken. Skolegangen 
på Klostervængets skole var 
barsk. Man blev slået med pege-
pind, hvis man ikke opførte sig 
ordentligt, eller fik ballade, når 
man bevægede sig for langt over 
mod pigeafdelingen på skolen. 
Senere, da Leif flyttede fra kvar-
teret, skiftede han skole og fik 
Jørgen Clevin som lærer. Det var 
en helt anden positiv historie. 

Politisk aktive  
Leifs familie var meget politisk 
aktive, så han var med til 1. 
maj demonstrationerne i Fæl-
ledparken i sin opvækst. Hans 
far og onkel var også med i 
modstandsbevægelsen under 
krigen, så tyskerne kom efter 
dem to gange, den ene i 1944. 
Tyskerne rodede hele hytten 
igennem, fortæller Leif, men 
heldigvis var de blevet tippet 
om besøget forinden, og det 
var lykkedes både faren og 
farbroren slippe væk, inden de 
kom. Tyskerne holdt også til på 
Beauvaisgrunden, og sommer-
tider skød de gennem Engel-
stedsgade.

Meget har ændret sig, siden 
Leif har boet i kvarteret. Haver-
ne ved Lyngbyvejen blev ned-
lagt, da Lyngbyvejen fik to spor 
i hver side, i stedet for en vejba-
ne, og hele Lersø Park-området 
er blevet bygget om. Derfor er 
det godt at komme forbi kvar-
teret, for at se hvad der er sket 
siden sidst.

Gamle billeder med og om Leif 
Janhedes barndom
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Årstiderne ses og mærkes i 
kvarteret. Sensommeren er 
en diskret overgang mellem 
sommer og efterår, og den 
skal ikke negligeres.

Af Frank Nilsson

Det er et afgørende privilegium 
at bo, som vi bor. By til alle sider, 
især indad - og i gaderne haver 
og baggårde med buske, træer 
og blomster, der kommenterer 
vejrlig og årstidernes usvigelige 
skiften. 

Nu midt i september er det sen-
sommer. Dage, hvor alt og alle 
holder vejret i opholdet mellem 
sommer og efterår. Tyngden er 
dominerende. Fuldmodne æb-
ler på små træer. Rønnebær i 
klaser, der truer med at knække 
tynde grene. Fyldige roser, der 
smider kronbladene som farvel 
til forårets og sommerens pragt. 

Stokroserne forsøger krampag-
tigt at fastholde gallafesten, men 
må give op og satse på frø til 
næste generation. De første 
brune rande anes på enkel-
te blade. Snart skal de i efter-
årsklæderne og sidenhen falde 
af og dø. For sådan er det. Års-
tidernes og livet har sin gang, 
og eftertænksomhed og vemod 
har også sin stille skønhed.

Vi kan flanere og iagttage og 
forsøge at sætte ord på det, vi 
ser og føler; men få har beskre-
vet sensommeren som den en-
gelske digter John Keats, der i 
1819 skrev digtet ’To Autumn’. 
Vi formidler første vers. Resten 
kan findes på reolen eller på 
Nettet.

PS. Vi ved godt, at Autumn be-
tyder efterår og ikke eftersom-
mer, men klimaet er lidt lunere i 
England, ja det er.

Hyldest til  
sensommeren To autumn Season of mists 

and mellow fruitfulness, 
Close bosom-friend of the 
maturing sun; 
Conspiring with him how 
to load and bless 
With fruit the vines that 
round the thatch-eves run; 
To bend with apples the 
moss'd cottage-trees, 
And fill all fruit with ripe-
ness to the core; 
To swell the gourd, and 
plump the hazel shells 
With a sweet kernel; to set 
budding more, 
And still more, later flowers 
for the bees, 
Until they think warm days 
will never cease,
For summer has o'er-
brimm'd their clammy cells.
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Hvor end jøder bor, søger 
de altid efter de bedste 
bagels, babka, challah og de 
sprøde halvsure agurker med 
dild. Og for dem, der jager 
disse jødiske delikatesser 
i København, ligger vores 
kvarter meget centralt.

Af Daniel Meyerowitz

For eksempel har vi lige i 
nærheden en pitabager med fire 
slags hjemmelavet hummus, 
som er så fortryllende lækre, at 
man næsten føler sig tilbage i 
det gamle Jerusalem. (Ali Bageri, 
Heimdalsgade 39).

Det mest overraskende er dog, 
at den eneste kosherbutik i Dan-
mark ligger lige rundt om hjør-
net. Gil's Deli findes på Lyng-
byvej 87, ved Hans Knudsens 
Plads.

Kosherreglerne er de spiselove, 
ortodokse jøder følger. De fleste 
regler handler om særlig håndte-
ring af kød. Så for den lille pro-
centdel af jøder, der følger disse 
regler, er Gil's Deli stedet, hvor 
de bedste kosher hotdogs, bøf-
fer, kyllinger og alt andet findes. 

Koshervin er også tilgængelig. 
Det samme gælder de særlige 
pickles og forskellige snacks, 
som hver israeler med hjemve, 
savner. 

Lige før de jødiske helligdage er 
denne normalt stille butik fyldt 

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 indven-
digt, udskiftet 1 altan samt udskiftet vinduer i 8 ejendomme.

www.actag.dk

med familier, som venter på at 
få deres kosher fødevarer til den 
store aften. Her kan de også 
finde stearinlys til hannukah og 
matzah-kiks til pesach.

Efter pesach næste år - lige efter 
påske - har Gil spændende pla-
ner. Han vil opfylde en gammel 
drøm om at få sin butik til at leve 
op til sit navn. Når det tårnhøje 
bjerg med matzah er ryddet af 
vejen, vil der komme borde og 
stole. Kunderne skal kunne nyde 
duften af varmt brød og Gils 
hjemmelavede pastrami. For-
retningen skal forvandles til en 
bona fide deli med en sandwich 
og tilbehør. Formålet? At friste 
ikke kun jøder, men alle danske-
re, som gerne vil smage noget 
af det bedste kød i Danmark. 
Læs mere om planerne og hvor 
langt han er nået på Facebook: 
Gils Deli. 

Mens vi glæder os til forretnin-
gens bidrag til byens kulinariske 
kultur, så lad os kigge på en af 
de sværeste jødiske godbidder 
at finde - et godt challah, det 
specielle brød til shabbaten.

Det bedste challah i byen er helt 
bestemt det, som er flettet og 
bagt i dit eget køkken. Men de 
dage, hvor folk mangler tid og/
eller gær, bør de tage ned på 
Åboulevarden 32. Der, i en lille 
polsk butik, som hedder Polo-
nus, er der friske challah hver 
fredag kl. 10 - og de bliver ud-
solgt på få timer. På polsk kal-

des det “Chałkah”,_men udtalen 
er nærmest ”Chau-ka”.

I butikkens fredagstravlhed vil 
du få meget lidt hjælp, hvis du 
kommer for sent. Og husk altid, 
spørg ikke efter brød. Personalet 
vil fortælle dig, som ethvert barn 
ved, at chałkah ikke er brød.

Det er let, kageagtigt, og drysset 
med noget krummet mel som et 
mexikansk concha. Denne chal-
lah minder om panatone, men 
smager mere sødt.

Butikkens challah er ikke kos-
her, og det ligner heller ikke min 
mors challah. Det er fabriksfrem-
stillet challah, elsket af polakker, 
og bagt i tusindvis til at dække 
mange familiers behov. Det ligner 
mere min oldemors challah, der - 
ligesom hende - er fra Szczecin.

Mærkeligt nok er hver challah 
bagt med nøjagtig to rosiner. Når 
jeg spørger hvorfor, ruller kvin-
derne bag disken med øjnene, 
som vil de sige – nå, du spurgte 
ikke din oldemor?

Besøg Polonus.  
Hver fredag vil du se kunderne 
strømme ud af bagerbutikker-
ne med et flettet brød forsig-
tigt lagt på toppen af andre 
indkøbsvarer. Kun få kender 
oprindelsen til denne yndlings-
tradition, opskriften og grunden 
til, at det er en fredagstradition. 
Det hele startede for længe si-
den sammen med deres jødiske 
naboer.

Så prøv det en weekend. Ikke 
kun opskriften kommer fra Szc-

Byens kulinariske kultur
zecin, det gør prisen også - hvert 
challahbrød koster 9 kroner.

www.delikatesypolskie.dk

Gil's Deli  findes på  Lyngbyvej 87

Billeder: 
Oven for er det fra venstre de 
hjemmelavede patrami, de særlige 
pickles, stearinlys til Hanukkah og 
disken med Gils mange fine varer.
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Læsehesten

Af Frank Nilsson 
 
Læsehesten er Nina von Staf-
feldt, selv forfatter med bopæl 
i Rudolph Berghs Gade. Bo-
gen, hun anbefaler, er ”Hav-
blik” af den islandske forfatter 
Kristin Marja Baldursdóttir.

Bogens hovedperson er Flora, 
60 år, mentalt forslået, opgiven-
de af gode grunde. Manden er 
skredet med en yngre model, 
hun er fyret fra jobbet på grund 
af alder, huset er solgt, og Flora 
sidder nu i sin toværelses lejlig-
hed i Reykjavik og er ingenting 
værd. 

Men ved et tilfælde får Flora mu-
lighed for at flytte til et lille hus 
nordpå i en lille bygd -  kvit og 
frit mod at hun maler stuerne. 
Flora griber chancen og ser med 
et sig selv i en forblæst bygd 
helt alene, uden at kende nogen, 
hvis der overhovedet er nogen i 
de tilsyneladende tomme gader. 
Hun køber hvid maling og går i 
gang.

Men der er altså andre derop-
pe, og Flora lærer Petra, organi-

Et nyt liv med musik, hvid maling og nye venskaber
sten i bygdens kirke, at kende. 
Hun er i færd med at indøve et 
korværk, og sopranstemmerne i 
koret leveres af  tre udenlandske 
arbejdere på den lokale fiskefa-
brik. Flora påtager sig opgaven at 
lære dem at udtale ordene på is-
landsk. Det lykkes. De lærer hin-
anden at kende, bliver langsomt 
venner, og korværket bliver en så 
stor en succes, at de kommer på 
turné i Tyskland fra kirke til kirke 
med Flora, som nu også er agent 
for det turnerende kor.

Langt fra happy-end 
Nina von Staffeldt fremhæver, 
at ”Havblik” er et litterært værk 
og en stor læseoplevelse. Flora 
griber chancen, men det går ikke 
let. Der er hele tiden knaster og 
modstand i hendes udvikling væk 
fra modløshed og følelsen af ikke 
at blive set og hørt. Og som Nina 
von Staffeldt understreger:

”Vi kommer ikke i nærheden af en 
happy-end. Optimistisk måske, 
men ikke uden forbehold. Selv, 
når det går bedre, og Flora får 
bekendte, opstår der ikke auto-
matisk varme og dybe venskaber. 
Hun føler sig ofte udnyttet og 

taget for givet”.

”Havblik er en udviklingsroman. 
Det er ret så alvorlige temaer, der 
rulles ud, men beskrevet med 
humor og upoleret, skarpt skåret, 
malet med bred pensel uden at 
udpensle. Romanen handler om, 
at vi skal passe på os selv, drage 
omsorg og føle kærlighed til os 
selv og turde bryde op - også 
sent i livet”, konkluderer Nina von 
Staffeldt.

Men hvordan er det at være læ-
ser, når man selv er forfatter?

Nina von Staffeldt svarer, at hun 
er en ganske almindelig læser 
af alt andet end kriminalroma-
ner, som er hendes egen genre. I 
almindelig skønlitteratur kan hun 
blive inspireret og generere idéer 
til sit eget forfatterskab, mens 
hun læser.

”Men når det kommer til krimi-
nalromaner, er jeg meget kritisk. 
Det er ikke mange, der kommer 
gennem nåleøjet”, siger Nina von 
Staffeldt, og slår et lodret kara-
teslag ned gennem luften for at 
understrege sine ord.

Nina von Staffeldt, ”Havblik” af Kristin Marja Baldursdóttir.

Vi kommer ikke i nærheden af en happy-end...
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I gamle dage var der et 
livligt handelsliv i kvarteret 
– især lå der butikker i 
hjørnejendommene. 
 
Af Marianne Thorup

Tidligere lå der butikker i kvarte-
ret faktisk på hvert et gadehjør-
ne. Service og godt kendskab 
til nærmiljøet har sikkert kende-
tegnede de små butikker. Hos 
købmanden har det været muligt 
at få ”på regning” uden rente - 
det er senere erstattet af kviklån 
til høj rente.

Vi har opdaget en moderne butik 
på Lyngbyvejen 89, Norliving. 
Her er ingen synlige ansatte. Det 
er ikke muligt at købe noget med 
hjem og der er høflig selvbetje-
ning. Du sender en sms og får 
en kode til døren, som du taster 
og så er der fri adgang til 100 
m2 med senge, madrasser og 
sovesofaer.

Her kan du timevis i afprøve 
møblerne. Det er dog ikke muligt 
at få en billig overnatning, da ko-
den udløber kl. 24. Der er heller 
ikke musik, tv eller kaffe.

Det er et meget moderne kon-
cept og personligt savnede jeg 
en faguddannet ansat, der kun-
ne besvare spørgmål. Møblerne 
er produceret både i Danmark 
og udlandet og virker som god 
kvalitet. Så der er en tempe-
ramentsspørgsmål, IKEA eller 
showroomet…

De ældre fotos har vi hentet hos 
Leif Jørgensen i HPØ 26. Her har 
familien boet i rigtig mange år.

Har du også sjove, ældre eller 
moderne fotos fra kvarteret lig-
gende modtager vi dem gerne 
til Gadespejlet. (Info på side 2.)

Butikker 
før og nu

Vi modtager gerne dine billeder!

Bikuben på hjørnet af Lyngbyvej

Købmand på hjørnet af lyngbyvej og Borthigsgade ca. 1920

Norliving, ny og moderne butik på Lyngbyvejen 89 

 

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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60-62 db
58-60 db56-58 db
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Klimaparken omslutter High Five ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Perspektiv fra  Klimaparken 

På på din gade 
Kommunen har overtaget gaderne, javel, men det er fortsat os 
selv, der skal holde fortov og kantsten fri for ukrudt. Så på med 
handskerne og får det gjort. Det er kun til glæde for os selv...
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Kort nyt

Nabohjælp 
Nu er vi 170 nabohjælpere i 
kvarteret. Men vi kan sagtens 
være flere. Det er gratis.  
Tjek nabohjaelp.dk

Nu sker der noget. I august blev 
det første spadestik taget til et 
nyt boligområde, kaldet High 
Five. I første omgang bygges 
der tre femkantede tårne på 
mellem 15 og 30 meter, der skal 
rumme 69 almennyttige fami-
lieboliger. Ifølge arkitektens og 
Lejerbos (her kaldet Bo-Vest) 
hjemmesider bliver der tale om 
et ”grønt byggeri med håndte-
ring af regnvand og en effektiv 
klimaskærm, der sikrer med støj 
og vind. Boligerne skal omrin-
ges af et grønt bakket landskab 
med gode, rekreative byrum. 
Eksempelvis et grønt urbant by-
rum ud mod Rovsinggade. Be-
plantningen skal bestå af høje 
blomstrende naturgræsser og 
flerstammede træer. Målet er et 
frodigt og farverigt udtryk, der 
bidrager til biodiversiteten og 
sikrer oplevelsen af sæson og 
nuancer. I parken laves et stisy-
stem, der nogle steder står på 
pæle over det fugtige landskab. 
I parken bliver der aktiviteter for 
alle aldre, fx. skov parkour, en 
lille naturlegeplads, boldbane, 
bålplads, vandleg mv”. Gade-
spejlet vil følge byggeriet i kom-
mende numre.

Gadespejlet udkommer fire gan-
ge om året - og sommernum-
meret kom midt i sommerferien, 
hvor rigtig mange af vores nor-
male uddelere var på ferie. Så er 
det heldigt, at næste generation 
er klar til at yde en ekstra ind-
sats. Om Emil og Ezra (8 og 5 år) 
var parate som de var sidst, det 
kneb - i påske i fjor. Bladet kom 
ud og alle var glade, forhåbent-
ligvis også de, der kom hjem til 
32 sider med dejlige artikler og 
nyheder fra kvarteret.

Næste generation

Metro og  
nye busruter 
29. september åbner metroen 
(efter planen). Vi får en station 
nogle få hundrede meter her-
fra - ved Fællesparken. Metro-
en betyder, at buslinjerne - som 
tidligere omtalt - blive lagt om. 
Nye numre, nye ruter og stor 
forvirring. Klik ind på dinoffent-
ligetranstport.dk og blive lidt klo-
gere (forhåbentligvis).

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? ›

69 boliger på 
Beauvaisgrunden
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Stegegaflen

En let frokost hos Hahne-
manns Køkken på Sankt 
Kjelds Plads skuffer ikke. Fire 
stykker smørebrød, krydret 
enkelhed, gode rå- og drikke-
varer og venlig servering. Og 
så er der oven i købet stadig 
penge på bankbogen.

Af Frank Nilsson

For få år siden var Sankt Kjelds 
Plads vel noget nær det mest 
gråigråigrå, man kunne forestille 
sig. En plads, der skulle pas-
seres på vej mod andre desti-
nationer. Anderledes er det nu. 
Rundkørslen er krympet, og 
kommunen har anlagt små bak-
ker med stier og høj og lav be-
voksning, der svajer i vinden. Et 
oplagt sted til et spisested. 

Vi har tidligere anmeldt den mi-
kroskopiske, men stemnings-
fulde kaffebar Aurelia, så denne 
gang bliver vi lidt større i slaget. 

Hahnemanns Køkken med ser-
vering, kokkeskole og udsalg af 
vin, brød og færdigretter mm, og 
som også nyder frugterne af den 
nye regnskovsagtige jungle om-
kring rundkørslen. 

På denne skytunge formiddag 
midt august er Stegegaflen med 
ledsagerske på udmattende ar-
bejde; men hvad gør man ikke 
for læsere af Gadespejlet!

Frisk hvidvin og dejlig øl 
Der er tæt på fuldt hus hos 
Hahnemann denne søndag, og 
Gaflen og ledsagerske er på fro-
kostekspedition.  Efter lidt son-
dering får vi et bord i det delvist 
minimalistiske lokale med hvidt 
nederst og sort øverst - og med 
fritliggende ventilationsrør. I mid-
ten er der et omfattende møbel 
med varer til salg og en rabal-
derbuket af den anden verden. 
Over bordene er der lavthæn-
gende prismelysekroner. Scenen 

er sat. Nu mangler der kun kalo-
rier til bedømmelse.

Der er bl.a. smørebrød på sed-
len. Fire slags, og eftersom vi er 
to, bestiller vi alle fire, to til hver 
til den voksende appetit og til 
den kyniske bedømmelse. De 
fire varianter er kartoffel, gris, 
kulmule og æg. Lidt drikkelse 
skal vi også have. Som de andre 
bestiller Gaflen ved kassen og 
betaler pr. omgående. Det er så 
nemt, og mange øjeblikke går 
der ikke før den venlige betje-
ning bærer drikkevarerne ind, en 
kølig hvidvin fra La Rocca Gavi 
til ledsagersken, mens Gaflen 
mener, at der hører øl til smøre-
brød, og det viser sig at være en 
pilsner fra Herslev Bryghus. Den 
første lille prøvemundfuld afslø-

PRIS & GAFLER 
 
Prisen for velstrukturerede 
smørebrød, øl med mild bitter-
hed og frisk vin, giver 5 stege-
gafler.

Smørebrød med tiltalende twist

Hahnemanns facade uden dikkedarer 

  tilbyder...
kiropraxis.dk

Kiropraxis er åben alle hverdage fra kl. 8. Mandag til kl. 19, tirsdag-torsdag til kl. 18 og fredag til kl. 17. 
Telefontid for tidsbestilling alle hverdage kl. 8-17.

Kiropraktik
v/Uffe Andersen, Niels Wagner, 
Ulla Büchmann, Magnus S. Larsen
og Ulla Svane 

Massage
v/Anne Son Mi Madsen og Jobs Alam

Yoga
v/Livia Buda

Funktionel træning 
og rehabilitering
v/Theresa Scheel, Claus Jørgensen
Troels Seeberg og Jonas Vinstrup 

Kinesiologi
v/Uffe Andersen

Akupunktur
v/Anne Son Mi Madsen

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

rer, at der ligger stimulerende 
humle bag denne drik.

Ledsagersken fanger an med 
kulmulen, der serveres på brød, 
som giver genlyd af malt, og 
som ingen kan klage over. Men 
hvad er det, der ligger umiddel-
bart på mayo’en? Vi må spør-
ge. Den engelsktalende serve-
ring må en tur i køkkenet for at 
afklare mysteriet. Det viser sig 
at være stokken fra broccoli, 
blancheret og skåret i ganske 
små tern og vendt i krydret may-
onnaise. Ledsagersken er mere 
end blot tilfreds.

Gaflens kartoffelmad på sen-
nepsmayonnaise er stærk uden 
at svitse ganen, perfekt afstemt. 
Grisen er mør uden at mangle 
struktur. Kraftige små skiver, der 
skal tygges, dog ikke kværnes, 

og pyntet med blomstrende 
krydderurter, der antyder anis.

Æggemadden består af kvarte 
både, stablet som tagkonstruk-
tionen på Sidneys Operahus. De 
er fra Hegnsholt og som alt hos 
Hahnemann - økologisk.

Topkarakter  
Frisk vin, øl med mild bitterhed 
og fire velstrukturerede styk-
ker smørebrød kan ikke resul-

tere i andet end 5 af de spidse 
stegegafler. Men så skete der 
noget. De 280 kroner var allere-
de betalt, men så besluttede vi 
at købe en chokoladekage med 
hjem til en aftensgæst, vi vente-
de. Den var imidlertid udsolgt. 
Betjeningen brød sig ikke om 
et afslag, så hun hastede ud til 
bageren i baglokalet og returne-
rede med små stænger af den 
ellers udsolgte chokokage. Et 
sødt punktum.



Hvem kan ikke trænge til et lift af Ankers taxaservice. Agnes smykker! De gode kager!

“Kom og køb min mors gamle ski"
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Til dig fra mig

Dværg vædderen flyttede ind 
for to år siden og hele familien 
elsker den lille fine kanin. Den 
løber ofte frit rundt i lejlighe-
den. Den er renlig og har en 
bakke, den kan ordne det, den 
skal - lidt som en kat. Vindu-
skarmen ved sofaen er blevet 
dens  yndlingssted. Her kan 
den holde øje med, hvad der 
foregået omkring. 

Eik og storebror Elias passer 
Cleo hver dag. Den får ka-
ninfoder, vand og lidt hø. Den 
elsker gulerødder, æblegre-
ne, dild, basilikum, agurk og 
mælkebøtter fra sommerhu-
set. Skal der være fest, får den 
banan. Cleo tager sig engang 
imellem en gratis svingom på 
robotstøvsugeren, det kan hun 
rigtig godt lide:-).

Eik har  
en kanin

Den hedder Cleo og bor hjem-
me på familiens badeværelse 
i F.F. Ulriksgade. Cleo er ver-
dens sødeste og blødeste.  
Den er kulsort, med lange 
varme ører, det ene øje er 
brunt det andet øje er blåt. 

Dværg Vædderen blev fremavlet i 1960erne i Holland og kom til de nordiske lande 10 år senere. Fra 
1980erne og frem til nu er det den mest udbredte kælekanin i Danmark. Dværg Vædderen er kendeteg-
net ved sin flade hovedform og hængeører, som er meget charmerende. Den vejer mellem 1,4 og 1,9 
kg. Dværg Væddere findes i mange forskellige farver. Den anses for at have et roligt temperament og 
at være en god hopkanin. En kanin bliver omkring 8 år, men der findes kaniner, som er blevet helt op til 
10-12 år.

Lopper i kvarteret
7. september blev der igen i år afholdt sensommer-loppemarked 
i Lyngbyvejskvarteret, alle var velkomne. Der blev solgt masser 
af gode sager, gode boller, fine smykker, tøj, skoletasker, møbler, 
nips, maskiner, liggestole, legetøj, cykler, køkkenting og meget 
andet. Igen i år var der mulighed for at købe lækre kager fra 
børnebod eller den cyklende kagebod. Blev du træt i benene, 
håber vi at du tog cykeltaxaen.

Tak for et godt arrangement, håber mange vil være med igen til 
næste år

Lege fra gamle dage 
 
Sensommeren er ved at bli-
ve til efterår, men der bliver 
stadigvæk leget udenfor på 
gaderne i kvarteret. Om ef-
termiddagen er der masser 
af aktivitet og røde kinder 
at finde rundt omkring, og 
i timen efter en fællesspis-
ning myldrer det med glade 
legesyge beboere.  Lyden af 
leg med gode venner fra ga-
den er skøn - og har været her 
i mange år. Det er lege som 
“jeg melder krig mod”, “alle ud 
af dåsen” mellem de parke-
rede biler. BMX og skatebo-
ard på pladsen, dukkevogne, 
saftevandsbod og hinkebane 
på de mindre gader. Mange af 
legene minder om de lege, der 
blev leget i gamle dage 

To mand frem 
for en enke
Enken kalder det bagerste par 
i rækken frem ved at råbe

“To mand fremfor  
en enke…løb!”. 

Slip og løb væk fra din mage. 
Undgå enken og genfind din 
mage, eller bliv enke. 
 
Antal: Ulig antal fra fem til 25 
personer 
 
Redskaber: Ingen 

Sted: Fast grund med plads til 
to rækker deltagere, måske på 
legegaden eller pladsen.

MIT

KÆLEDYR
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Chin Dahan, kvarterets 
asiatiske supermarked, 
udvider og åbner restaurant.

Af Daniel Meyerowitz

Alle os, der handler i Chin Da-
han, kvarterets egen asiatiske 
madbutik på hjørnet af Bor-
thigsgade og Lyngbyvej, ved, 
at et besøg nemt kan blive til 
et måltid. Det skyldes, at eje-
ren, Angelie Harbarte, ofte laver 
frokost til sine venner. Når du 
skubber døren op, er aromaen 
uimodståelig. Og det sker ofte, 
at Kokkene inviterer kunderne 
i butikken til at få en smags-
prøve.

Festmåltid fra 
Filippinerne

Krydderiblandinger, smagen og 
farverne er så livlige og friske, 
at du ikke skal blive overrasket, 
hvis du ender med at købe alle 
ingredienserne for at prøve op-
skriften derhjemme. Ligesom i 
Filippinerne forbereder Ange-
lie og hendes venner ikke kun 
de lækre opskrifter fra deres 
hjemland, men også favoritter 
fra Thailand, Kina og resten af 
Asien.

Mange af os har opmuntret An-
gelie til at sælge hendes hjem-
melavede adobo med kylling, 
krydrede pancitnudler og fluf-
fy-dampede siopao dumplings. 

Det har været en lang vej gen-
nem bureaukratiet, men nu har 
Chin Dahan fået tilladelse til at 
udvide med et køkken og blive til 
både restaurant og butik. 

Når du læser denne artikel, vil 
ombygningen formentlig være 
færdig, så fra nu af kan du nyde 
noget af de mest autentiske asi-
atiske mad i København kun få 
skridt fra din dør. Og glem ikke 
at prøve deres specielle filippin-
ske kaffe.

Facebook: Chindahanshop

Angelie Harbarte udvider sin butik, så den også indeholder en lille restaurant

Set i Gadespejlet

Så er den her, den lille rubrik 
med det store uartikulerede 
brøl. Og du kan godt spænde 
sikkerhedsselen og tage 
cykelhjelmen på, for Set i 
Gadespejlet er på fri fod og 
klar til at rapportere om vores 
helt eget klimakvarter ved 
navn Klimakteriet.  
 
Af Frank Nilsson

Det autonome klimakvarter med 
det velklingende navn Klimak-
teriet har med et haps bidt sig 
fast i de loyale indvånere. Og på 
appelpladsen er Den store Fod-
gænger klar med dagens paroler.

Med tordenbulder brøler han:  
”Vi vil gøre kvarteret grønnere”.  
”Forgrønnelse”, replicerer folket.  
”Vi vil gøre kvarteret skønnere”.  
”Forskønnelse”, er det symfoni-
ske svar.  
 
”Vi vil sænke den globale tem-
peratur så meget, at alle bliver 
forkølede”. ”Forkølelse, forkø-
lelse”, lyder 
det taktfast 
fra de trofa-
ste prose-
lytter. 
 
”Vi vil bru-
ge alle Kli-
makte-
riets 

penge til bløde håndtegninger 
fra arkitektfirmaer”. ”Formøbel-
se, formøbelse”, lyder det fra de 
begejstrede klimakterieaktivister.

Og ordene gentages som en 
tsunami af transcenderende eks-
tase: Forgrønnelse. Forskønnel-
se. Forkølelse. Formøbelse

Og så er tiden inde til den store 
march gennem kvarterets før 
så fredlige gader. Med flette-
de snore af økologisk bomuld 
pisker flagelanterne sig på ryg-
gen, mens de henstønner mar-
chordren:

Et, to, støvler og sko 
CO2, CO2 Skam til alt og alle

Tilbage på apppelpladsen ser 
Den Store Fodgænger sine un-
dersåtter returnere med afklare-
de, henførte og matterede udtryk 
i øjnene. ”Skam”, henånder Den 
Store Fodgænger. 
  
”Vi skammer os, Store Fodgæn-

ger”, svarer skaren. 
 
”Dieselskam”, fortsæt-
ter han og folket gentager 
skamfuldt, ”Dieselskam”. 

Det samme gentager sig 
med benzin-, bil- og køds-
kam.

Berettiget raseri 
Men nu sker der 

noget vold-
somt, gri-
bende og 
skæbnefor-
andrende. 
I samme 
øjeblikkeli-
ge nu, som 
Fodgænge-
ren hvæser: 

”Flyskam”, høres en rask lyd 
srrrgang, srrrgang af to rullekuf-
ferter, trukket af et par fornø-
jede, solbrændte beboere, der 
intetanende er på vej hjem fra 
ferie.

”Hvor har I været?”, spørger 
Fodgængeren, og de to vel-
brankede hjemvendte svarer 
uskyldigt: ”Vi har været på Co-
sta Bravissimo i tre uger. Med 
all inklusive, og vi fløj frem og 
tilbage med Ryanair. Det var så 
billigt. Og skønt”.

Den store Fodgænger er gasblå i 
hovedet af berettiget raseri. ”Fald 
på knæ, formastelige. Tilgivelse 
kan kun opnås, hvis I arbejder i 
brigaderne, der ensretter ga-
derne, bygger barrikaderne, og 
bænke og banke og skanke og 
manke!” 

Forsamlingen forsøger at genta-
ge, men bliver svimle og svedige.  
 
Hvad er det, han siger? Det 
må være en smitsom og farlig 
pandemi, der breder sig, men 
til alt held bor der i kvarteret en 
mand, der ikke alene kan stille 
diagnosen, men også anvise en 
behandling. Det er Dr. Frank, og 
nu er det, I må vente, vente til 
næste nummer af Gadespejlet, 
hvor vi følger op og trop. Den 
ubærlige ventetid kan I fordrive 
med at tage på ferie i fly, bil, på 
cykel eller løbehjul eller traven-
de med rygsæk. Husk at med-
bringe et par eksemplarer af 
Gadespejlet til højtlæsning ved 
lejrbålet eller over en gin tonic. 
Men husk ikke at skamme jer. 

Vi ses i næste udgave af Gade-
spejlet, hvor ’Set i Gadespejlet’, 
følger med lige så sikkert som 
amen i synagogen.

Farlig pandemi rammer Klimakteriet

Dr. Frank overvejer diagnose og behandling

ØKOLOGISK TØJ  
TIL BABYER, BØRN OG 

VOKSNE I ULD OG  
BOMULD 

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? ›

v/Nilay Fener

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_

http://www.mamaowl.net
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Som lokal ejendomsmægler siden 1998,  ved vi at der ikke er to  

boliger der er ens – og det samme gælder boligdrømme.  

Derfor tager vi altid udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.  

Det gælder både når vi skræddersyer markedsføringsplaner, der 

skal være med til at sælge din bolig og når vi hjælper dig videre i jag-

ten på, at finde din nye drømmebolig, der opfylder alle dine ønsker.

 

Vi ved godt at smarte ord og gyldne løfter ikke automatisk opfylder 

dine boligdrømme. Derfor har vi altid ekstra fokus på at få skabt et 

tæt samarbejde mellem dig og os, hvor en åben dialog hjælper dig 

med at få overblik og indflydelse på dit boligforløb – uanset om du 

skal sælge eller købe. 

På den måde kan vi hos Paulun Bolig  

hjælpe dig med at få opfyldt dine boligdrømme.

Læs mere på
www.paulun.dk

Paulun Østerbro
Dag Hammarskjölds Allé 37
2100 København Ø
Tlf.: 35 38 14 50


