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Kvarterets kalender:

22. oktober
Food for Thought  
i Designcafeen.  
Se cafeens Facebook-side.

31. oktober
Halloween - men det bliver helt 
sikket under andre former end 
sædvanligt. 

19. november
Food for Thought  
i Designcafeen.  
Se cafeens Facebook-side.

26. November
Shopping Night Out.  
I Designcafeen med gode tilbud.

29. november
Fælles julearrangement.  
Arrangeret af Beboerforeningen 
Ulrik og Husejerforeningen. 
(afhænger af forsamlingsforbuddet 
på tidspunktet) 

Hver uge i Fælleshuset

Mandag
Barselsgruppe kl. 11. 

Tirsdag
Yoga om tirsdagen  
17,45 og 19,30

Onsdag 
Fællesspisning kl 18

Torsdag
Fællesspisning kl. 18

NB. Corona sætter sine 
spor på aktiviteterne.

Check selv situationen 
op til arrangementets 

afholdelse. Følg med på 
Facebook.

Skønt skue over Lyngbyvejskvarteret 
På en almindelig formiddag i slutningen af juli så vi en mægtig 
cirkel om solen. DMI oplyste, at der var tale om en Halo, og at 
solstråler, der passerer iskrystaller, kan afstedkomme så skønt 
et skue

Af Frank Nilsson

Bøj nakken og kig op. Vores lave 
byhuse giver et udsøgt udsyn 
over fænomenerne deroppe. 
Tidligere har vi beskrevet over-
raskende fugleliv med jagende 
rovfugle som et særligt eksotisk 
indslag, taget i betragtning, at vi 
bor urbant. Og så er der natte-
himlen med aftenstjernen, som 
mod vest strålede klart næsten 
hele vinteren over Studsgården. 
Vi erfarede, at det er Venus. 
Vished og viden gør oplevelsen 
større, og den vished fik vi fra 
naboen, der er astronom. 

En kridhvid ring om Solen
Det var er en ellers meget almin-
delig formiddag i slutjuli, hvor et 
barnebarn udfordrede klatresta-
tivet på Studsens perfekte lege-

plads. Stolt betragter man det 
lille væsen, der balancerer der-
oppe. Men hvad nu? En kridhvid 
cirkel med Solen som centrum 
ses tydeligt og i relativt stor 
afstand fra den lysende stjerne. 
Vi har set noget lignede engang 
ved Charlottenlund Strand. 
Men det var mere som en hvid 
regnbue fra horisont til horisont. 
Vi fandt aldrig ud af, hvad det 
var. Men denne gang går det 
ikke. Et himmelfænomen over 
vores eget kvarter; det må og 
skal udforskes. Et billede og 
et spørgsmål til DMI og svaret 
falder i løbet af et par dage.

Kun et fnug
Det drejer sig om et ikke helt 
ualmindeligt fænomen, der op-
står, når solens stråler rammer 
såkaldte cirrusskyer og farer 

gennem en del af atmosfæren, 
hvor temperaturen er omkring 
40 minusgrader. Her ramler 
strålerne gennem en sky af 
sekskantede iskrystaller, der kan 
være enten plade- eller blyant-
formede. Herved brydes lyset i 
en vinkel på 22 grader, og derfor 
er afstanden til Solen cirka to 
knyttede næver holdt op mod 
afstanden fra Sol til cirkel i strakt 
arm. En sådan cirkel hedder en 
Halo. Og det kan man opleve 
en ellers almindelig formiddag i 
Lyngbyvejskvarteret, og så ved 
man, at man kun er et fnug mel-
lem himmel og jord.

Endnu bedre billeder 
og uddybende forkla-
ringer på www.dmi.dk/
nyheder/2020/bisole-halo-
er-og-omvendte-regnbu-
er-et-vaeld-afsmukke-lys-
faenomener/ Og på www.
dmi.dk/vejr-og-atmosfa-
re-lysfanomener-pa-him-
len/haloer-lysende-rin-
ge-rund-om-solen/ 

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

Sol og halo over tagene i Lyngby-
vejskvarteret
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Generalforsam-
lingen online
Mere end 100 deltog i husejer-
foreningens generalforsamling 
sidst i september. Trods lidt 
tekniske problemer lykkedes 
det at gennemføre mødet i cy-
ber space i ”god ro og orden

Af Birgit Lundbak

Husejerforeningens generalfor-
samling plejer at være et tilløbs-
stykke med over hundrede del-
tagere med livlig debat og kaffe 
og kage i pausen.

Men i år måtte generalforsam-
lingen (på grund af corona) 
holdes virtuelt, og det blev også 
indholdsmæssigt en lidt ”skra-
bet” udgave, hvor der ikke var 
større debatskabende emner på 
dagsordenen. Det havde besty-
relsen skønnet ville være umuligt 
i denne ramme. Der var i stedet 
fokus på foreningens drift samt 
forslag fra medlemmerne.

Der var deltagere fra lidt over 
100 huse, og det tal fik stor be-
tydning, idet der i første omgang 
kun var ”plads” til 100 deltagere 
on line. Det ledte til diskussion 
om det forsvarlige i at fortsætte 
mødet, hvis nogle deltagere ikke 
kunne komme med. Men i løbet 
af en 5 minutters pause blev del-
tagerantallet hævet, og mødet 
kunne fortsætte.

Mange forslag
Erik Hagelskjær, tidligere for-
mand for bestyrelsen, var 
mødets dirigent og styrede os 
kompetent gennem dagsorde-
nen trods visse tekniske udfor-
dringer. 

Udover standardemner som 
beretning og regnskab debatte-
rede generalforsamlingen hele 
12 forslag (5 fra bestyrelsen og 
7 fra medlemmerne), hvilket diri-
genten mente måtte tangere en 
rekord.

De emner, der især kom til at 
fylde i aftenens løb, var vores 
nedslidte vand og kloaknet, der 
har ført til store reparations-
udgifter, manglende vandtryk 
i nogle huse og rotter. Derfor 
foreslog bestyrelsen en TV-in-
spektion, der kan lede til en 
plan for renovering.

To medlemmer havde foreslå-
et, at der skulle opsættes flere 
lade standere til elbiler. Der var 
stor sympati for forslaget, men 
formand Peter Bogh oplyste, 
at områdets nuværende el-ka-
pacitet ikke slår til. En advokat 
har lavet et notat om forenings 
ansvar i forhold til el-forsyning, 
som kan ses på hjemmesiden 
(lyngbyvejskvarteret.dk)

Der var forslag om en fælles af-
faldsordning, hvor affaldet sam-
les på nogle ”stationer” for at 
undgå, at alle forhaver plastres 
til med affaldsspande. Der har 
været en dialog med kommunen, 
der er positiv over for ideen. 
Bestyrelsen ønskede en vejle-
dende afstemning om dette, før 
man går videre med ideen.

Farvel til kasserer
Mødet var også et farvel til den 
mangeårige kasserer Torben 
Burkal, der ikke ønskede gen-
valg. Torben har været kasserer 
siden 1983, altså tæt ved 40 
år, og har gennem årene ydet 
en kæmpe indsats. Så stor at 

bestyrelsen ikke har kunnet finde 
nogen, der har lyst til at træde i 
Torbens sko. 

Derfor foreslog bestyrelsen at 
entrere med et professionelt 
selskab til administrative og 
regnskabsmæssige opgaver. 
Den valgte kasserer kan så 
koncentrere sig om de mere 
strategiske og kommunikative 
opgaver. Der blev på mødet sagt 
en kæmpe tak til Torben Burkal 
for indsatsen.

Andre forslag drejede sig om 
mere og bedre elektronisk kom-
munikation, bedre vedligehold af 
grønne områder og renovering af 
altaner. Alle forslag var til skrift-
lig afstemning. Se resultatet på 
næste side.

Ekstra generalforsamling
Som nævnt var dagsordenen 
støvsuget for, hvad dirigenten 
betegnede som ”kontroversielle” 
emner. 

Men alligevel dukkede emner 
som biler, parkering og helheds-
planen op. En deltager spurgte til 
status for helhedsplanen. Peter 
Bogh oplyste, at den vil blive 
diskuteret på ekstra generalfor-
samling i januar. Man har reserve-
ret Nørrebro Teater der med 700 
pladser skulle være corona sikret.

Beslutninger på generalforsamlingen
Her er resultatet af de afstemninger, der blev gennemført i forbindelse med generalforsamlingen. På stem-
mesedlen kunne husejerne godkende (eller afvise) bestyrelsens beretning og regnskab, stemme for eller 
imod en række forslag, der på selve generalforsamlingen var genstand for fremlæggelse og kort debat, 
samt vælge bestyrelse og andre tillidsposter. Stemmesedlen blev efter generalforsamling afleveret i post-
kassen hos formanden. To stemmeoptæller blev valgt på generalforsamlingen. 

Her er resultatet i den rækkefølge forslagene var fremlagt.  
(blanke og ved ikke-stemmer (meget få) er ikke medtaget: Ja Nej

Bestyrelsens beretning 103 2

Regnskab 107 0

Forslag fra bestyrelsen: 

Mulighed for elektronisk kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne 95 13

Administrationsselskab overtager det daglige regnskab 82 25

Fælles affaldsløsninger, vejledende afstemning 95 13

Tilskud på 17.500 kr. til Gadespejlet. 105 2

Rådgivende ingeniør samt tv-inspektion mv. til el, vand og kloak m.v. 250.000 kr. 93 11

Forlag fra foreningens medlemmer (husejere):

Ingen nedlæggelse af parkeringspladser i kvarteret i de kommende 10 år 
Forslagsstiller: Gorm Wendelboe, VH 54. 
Bestyrelsens bemærkning: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Man kan ikke binde kommende generalforsamlinger. 

18 59

Opstilling af lade standere til el-biler i kvarteret. 
Forslagsstiller: Gorm Wendelboe, VH 54. 54 40

Forbud om parkering mellem bumpene. 
Forslagsstiller: Karen Astrup, VH 50 
Bestyrelsens bemærkning: Bør indgå i behandling af helhedsplan for kvarteret. 

65 32

Mulighed for opladning af elbiler i kvarteret. 
Forslagsstiller: Karen Astrup, VH 50. 
Bestyrelsens bemærkning: Bør indgå i helhedsplanen for kvarteret. 

31 63

Webkonsulent til opdatering af Husejerforeningens hjemmeside, 30.000 kr. om året. 
Forslagsstiller: Niels Flejsborg, VH 9
Bestyrelsens indstiller, at forslaget vedtages.

59 42

Gartner til vedligeholdelse af støjmur og plads på FF Ulriks Vej. 
Forslagsstiller: Marianne Thorup, FFU 3. 
Bestyrelsens mener, det bliver for dyrt. 

20 80

Budget for 2020 og 2021. 91 6

Kontingent for 2021, 1400 kr. 93 6

Honorarer til bestyrelsen (ingen ændring) 92 4

 Læs mere på side 8
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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.

25.10.2012_gadespejlet_UNIVERS.indd   7 25/10/2012   20:29
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På skærmen kunne man se den per-
son, der havde ordet, mens alle delta-
gere kunne ses på båndet nedenfor.

http://lyngbyvejskvarteret.dk


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



Valg til bestyrelsen:

Næstformand: Klaus Bech, VH10  
(valgt uden modkandidat) 

Kasserer: Per Vagn Jensen, ENG 9  
(valgt uden modkandidat) 

Medlemmer:
Martin Wulff, Bor 31,  
54 stemmer (valgt) 

Rikke Langthin-Knudsen, RB 35,  
52 stemmer (valgt) 

Niels Flejsborg, VH 9,  
46 stemmer (valgt som suppleant) 

Armin Nikgol, RB 47,  
42 stemmer (valgt som suppleant) 

Asger Sørensen, VH 26,  
20 stemmer (ikke valgt) 

26 har ikke stemt ved valg til bestyrelsen.
I alt er der afgivet 109 gyldige stemmer.

Gammelt hus, men så godt som nyt

Jens Borch med rene fuger og mursten

Pludselig 
ser to huse 
helt nye ud
I årtier har vores solide huse 
lagt mure til indvortes re-
noveringer og til eventuelle 
udskiftninger af vinduer og 
hist og her et nyt tag. Men nu 
er der to huse, der stikker af 
fra de andre: Et i Studsgårds-
gade og et stort hjørnehus i 
Borthigsgade. Facaderne er 
overvældende rene. De ser ud 
som nye.

Af Frank Nilsson

For Jens Borch i Borthigsgade 
3 startede det med, at han lag-
de nyt tag. Så viste det sig ved 
nærmere eftersyn, at fugerne i 
frontispicen (eller frontspidsen) 
var tæt på ikke eksisterende. 
Derfor bevæbnede han sig med 
sin vinkelsliber monteret med 
rillefræser samt en industristøv-
suger, for som han siger:

”Hvis der ikke er sug på, bliver 
det ret ubehageligt at stå på 
stilladset i alt det mørtelstøv. 
Men det gik ret nemt med at få 
mørtlen ud. Det var meget po-
røst. Så kom mureren og fugede 
og syrede af”.

Og det var så det, troede Jens 
Borch. Men en af sideeffekterne 
ved at syre fugerne af, var at 
murstenene blev påfaldende 
rene, og synet af de skarpe fu-
ger og de rene sten, fik resten af 
huset til at se gammelt og snav-
set ud. Kontrasten var ganske 
enkelt for stor. Når man dertil 
lægger, at der rundt omkring i 
det øvrige murværk var revner 
og sætningsskader, så mente 

Niels Borch, at der kun var en 
vej frem. At kradse de gamle 
fuger ud i resten af huset, fuge 
om og syre af.

Skallen er vigtig
”Arbejdet kræver et godt stillads, 
det nødvendige værktøj, høre-
værn er absolut en fordel, og så 
er en god portion tålmodighed 
påkrævet”, uddyber Jens Borch.

”Men det tog også noget, der 
ligner to ugers fuldtidsarbejde, 
selvom det for mit vedkom-
mende handlede om at skifte 
til arbejdstøj efter fyraften. Og 
jeg tog også et par weeken-
der med; men nu er det gjort. 

Murerne har fuget og syret af, 
og vi er bestemt tilfredse med 
resultatet”, fastslår Jens Borch, 
der fortæller, at genboer fra den 
anden side af Borthigsgade har 
kommenteret og sagt, at det er 
dejligt at have noget pænt at 
kigge på.

”Men det vigtigste er, at vi skal 
bevare vores huse. Først og 
fremmest taget, men vi skal 
også vedligeholde skallen. Det 
har også stor betydning”, kon-
kluderer Jens Borch.

...og så er 
en god portion 
tålmodighed 

påkrævet

7

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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Erik Hagelskjær fik os som dirigent sikkert gennem den noget usæd-
vanlige generalforsamling



I vores kvarter 

Ostemesteren i Engelstedsgade hjælper 
Trump med coronavaccine
I nummer 27 bor en mand, der spiller en afgørende rolle i verdenskapløbet om en vaccine mod 
covid-19. Med lidt hjælp fra sin nabo. 

Af Merian Garde Gräs

For 20 år siden vandt Thomas 
Frees Buthler en guldmedalje for 
bedste feta ved verdensmester-
skaberne i ost i USA. I dag har 
han ansvaret for at levere den 
vitale ingrediens, der kan sikre, 
at USA udvikler sin egen vaccine 
mod covid-19.

”Den er lavet på stort set samme 
udstyr, men er et andet produkt. 
Da jeg var mejerist, gik jeg op i, 
at det smagte godt. Med det her 
job ved man, at hvis ikke man 
leverer, er der nogen, der dør i 
den anden ende,” siger 47-årige 
Thomas, der bor i Engelsteds-
gades lange ende sammen med 
sin hustru, tre døtre og to katte.

Travlhed i Søborg
På rekordtid er Thomas i gang 
med at opbygge en ny medici-
nalproduktion i Søborg for den 
japanskejede virksomhed AGC 
Biologics. 

”Vi har travlt. Det er stadig en 
byggeplads. Jeg hyrer folk og 
sætter teams. Teknikere, far-
maceuter, kemikere, operatører. 
Jeg står lige nu med en kæmpe 
afdeling og 40 mand, der ingen-
ting ved om det, som jeg skal 
have klædt dem på til. Og jeg 
skal sørge for, at vi leverer til 
tiden i december,” forklarer han 
på klingende nordjysk.

Produktet skal leveres til den 
amerikanske medicinmastodont 
Novavax, som skal bruge det til 
at producere en covid 19-vac-
cine, der er bestilt af den ameri-
kanske regering. 

”Min virksomhed skal levere det 
hjælpestof (såkaldt adjuvans, 
red.), som skal indgå i vaccinen 
for at booste immunsystemet til 
at lave antistof. Men hvad det 
helt præcist er, må du tale med 
Mikkel og Karsten om,” siger 
Thomas og nikker over mod et 
nabohus tre rækker længere 
henne.

Fra mejeri til farma
Thomas er vokset op i Aalborg 
og blev oprindeligt udlært meje-
rist fra Grindsted Mejeri. Herefter 
blev han ostemester på Nørager 
Mejeri, før han skiftede til Ranum 
Mejeri og derfra bevægede sig 
over i farmaceutisk produktion. 
Her har han siden arbejdet hos 
blandt andre Lundbeck og Novo 
Nordisk.

Selvom Thomas hurtigt fik foden 
inden for hos de tunge medici-
nalvirksomheder – og nu har 20 
års erfaring med ledelse af far-
maceutisk produktion – ved han 
stadigvæk mere om osteløbe 
end om immunceller.

Derfor var det første, Thomas 
gjorde, da han i august juli fik at 
vide, at han havde fået jobbet 

hos AGC Biologics, at banke på 
hos naboerne Karsten og Mik-
kel-Ole Skjødt.

”De er jo immunologer. Jeg ved 
ikke noget om produktet, så jeg 
gik ind til dem. Man er jo nødt til 
at sætte sig lidt ind i, hvad det 
er, når man skal arbejde med 
det, haha!”

Pixibog-kursus i vacciner
Mikkel-Ole Skjødt er seniorfor-
sker ved Rigshospitalet og har 
blandt andet været med til at 
udvikle den antistoftest, som 
kan afsløre, om patienter har 
været smittet med corona. Hans 
far, Karsten Skjødt, er også 
immunolog og forsker i kræft 
og inflammation ved Syddansk 
Universitet. Han bor på øverste 
etage med sin hustru, Hanne. De 
har tre børnebørn i underetagen 
– Mikkel-Oles sønner.

Mikkel-Ole husker tydeligt, da 
Thomas kom ind for at høre, 
hvad det egentlig var for noget, 
han skulle producere ude i Sø-
borg.

”Jeg sagde stort tillykke, og så 
grinede jeg lidt af ham. Hvordan 
faen kan du få et job, hvor du 
ikke aner, hvad du skal lave!? 
Det er en sjov jobbaggrund at 
have, men det er jo i princip-
pet de samme kompetencer. 
Thomas får en opskrift og skal 
putte ting ind i de rigtige forhold. 

Og gange med ti milliarder. Vi 
fik lige en snak på gaden – om 
hvad vacciner og adjuvans er. 
Man kan sige, at han fik the 
basics i pixibogsvarianten,” 
griner Mikkel-Ole.

En afgørende ingrediens
Ostemesterens opgave er dog 
stillet i dybeste alvor. USA er 
et af de allerhårdest ramte 
lande med tæt på 200.000 
corona-dødsfald. Hvis Thomas 
leverer til tiden, regner Novovax 
med at være klar med en vacci-
ne imod covid-19 i begyndelsen 
af 2021. Den skal efter planen 
distribueres til både USA og 
Europa.

”Thomas er sat til at lave noget, 
der trigger vores immunsy-
stem,” forklarer Mikkel-Ole og 
fortsætter:

”Det amerikanske firma skal 
lave den rene vaccine, men hvis 
de bare sprøjter den ind, vil der 
stort set ikke komme nogen 

reaktion. Det ville være som at 
sprøjte saltvand ind. Derfor put-
ter man ting ind i den vaccine, 
der gør, at vores immunceller 
bliver irriteret – ligesom hvis 
man stikker sig på et rustent 
søm eller en torn, og det rødmer 
og hæver. Alle de reaktioner er 
naturlige reaktioner, der kommer 
primært fra adjuvansen.”

En game changer på vej
Selv er Mikkel-Ole i gang med 
at udvikle en ny, simpel corona 
test, hvor man kan tage en spyt-
prøve og få resultatet efter kun 
15 minutter. 

 ”Det vil være en game chan-
ger. Testen vil kunne bruges på 
grænseovergange, arbejdsplad-
ser og derhjemme. Jeg har lavet 
en vaccine i nogle mus, og de 
celler, der producerer antistoffer 
i musene, fisker vi så ud og gør 
udødelige. De kan oprenses og 
bruges til diagnostiske test. Jeg 
sendte antistofferne til DTU og 
Novo Nordisk i sidste uge, så nu 

er de i gang med at teste dem 
på deres platforme – og vi venter 
på svaret,” siger han og sam-
menligner den biomedicinske 
udvikling lige nu med de tekno-
logiske kvantespring, der kom i 
kølvandet af verdenskrigene. 

”Udviklingen stikker afsted. Og 
alle, der kan byde ind, de skal 
bare på.” 

Og det gælder altså også, hvis 
man har feta-guldmedaljer på 
hylden hjemme i Engelsteds-
gade.

”Jeg er glad for at arbejde i et 
job, hvor jeg ved, at der er no-
gen, der er afhængig af det,” 
siger Thomas. 

De to naboer på Engelstedsgade kæmper på hver deres måde mod pandemien. Mikkel-Ole Skjødt (tv) som forsker, og 
Thomas Frees Buthler (th) som leder af en farmaceutisk produktion. 

”Udviklingen 
stikker afsted. Og 
alle, der kan byde 
ind, de skal bare 

på.” 
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Dine lokale 
mæglere i 
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Boligmarkedet på Østerbro er i høj 
grad sælgers marked i øjeblikket.  
Overvejer I at sælge, står vi altid klar  
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Find husets historie
Det er ikke svært at finde 
ud af, hvem der har boet 
i dit hus. Mine to kilder 
har været Folketællinger 
over København og Kraks 
Vejviser. Har man mere tid, 
kan man på Rigsarkivet se 
tingbogsblade og skøder. 
Hvis nogen af læserne er 
blevet inspireret til at lige-
ledes at dykke ned i deres 
hus’ historie, så hører Ga-
desejlet gerne fra jer.
www.bolius.dk/se-hvem-
der-har-boet-i-din-bolig-
foer-dig-36265
www.bibliotek.kk.dk/
kraks-vejvisere-1770-1989/
kraks-vejvisere-1770-1989

Et hus har fået stamtavle 
I år er det 25 år siden, min familie flyttede ind i VH 8. Det inspirerede til at forske i husets fortid. 
Der er tråde til både kongehuset, halv lummert pigesjov og verdensberømt forskning.

Af Birgit Lundbak

Til november er det 25 år siden, 
vores familie flyttede ind i VH 8. 
Det var en beslutning, vi aldrig 
har fortrudt. Vi har glædet os over 
huset og kvarteret lige siden.

”Jubilæet” inspirerede mig til 
at forske i, hvem der har boet  
her og trådt de samme trapper 
i husets godt 100 år. Det er ikke 
så svært, da mange arkivalier i 
dag findes på nettet.

Det viste sig overraskende, 
at huset i de første mange år 
havde kongelige forbindelser. 
Husets første ejer i 1916 var 
nemlig Hans Jacob Hansen, der 
var hofbetjent på Amalienborg. 

Han flyttede ind i 1916 med hu-
struen Julie, der var husmoder, 
og børnene Lillian og Henning. 
Forældrene, der var omkring 35 
år ved indflytningen, må have 
været stolte over at få foden un-
der eget bord. Og de blev boen-
de i lejligheden på 1. sal helt til 
ca. 1969, altså 53 år. 

Det kan læses i Folketællingerne 
for København, hvor husejeren 
hvert femte år med skønskrift gav 
detaljerede oplysninger om be-
boerne i huset, f.eks. alder, tros-
retning, erhverv og arbejdsgiver. 
Folketællingerne ophørte i 1940. 
Derefter har jeg fulgt udviklingen i 
VH 8 gennem Kraks vejviser, der 
dog er mindre detaljeret.

Livet ved Hoffet
I Folketællingen angiver Hans 
Jacob Hansen ”Kongen” som 
arbejdsgiver og nævner gennem 
årene forskellige titler, nemlig 
hofbetjent, sølvkammer betjent 
og taffeldækker.  Jeg tænker, at 
Hans Jacob Hansen har nydt 
den korte cykeltur fra hjemmet 
til Amalienborg, måske iført sin 
flotte uniform. Og hjemme igen 
har han nok fortalt små historier 
ved middagsbordet om livet ved 
Hoffet.

Familien Hansen er naturligvis 
ikke alene i huset. Gennem de 
første ca. 30 år er der en familie 
på hver af de 3 etager, hvilket 
totalt giver 9-10 mennesker i 
huset. Mændene i huset har 
gennem årene jobs som møl-
leri tekniker, skotøjsarbejder, 
chauffør, automobilforhandler 
og forvalter.

Alle kvinderne er husmødre 
de første år, men i 1930 rykker 
familien Rasmussen ind på 2. 
sal, og fruen er ekspeditrice. Da 
sønnen Arne er nyfødt, tæller 
husstanden også en 20-årig 
husassistent. Ikke dårligt at 
have en husassistent boende i 
en 2-værelses lejlighed.

Ny men velkendt ejer
Engang mellem 1935 og 1940 
flytter snedkermester Robert 
Eskildsen med hustruen Lillian, 
der er kontorist, ind i stuelejlig-
heden, hvor de bliver boende i 
al fald de næste 10-15 år. 

De flytter igen, men omkring 
1960 er fru Lillian Eskildsen 
tilbage i VH 8, og nu er det hen-
de, der ejer huset med familien 
Hansen som lejere. 

Det arrangement fortsætter helt 
til 1969, hvor familien Hansen 
flytter. 53 år i huset er slut. Hr 
og fru Hansen er på det tids-
punkt også højt oppe i 80’erne 
og kan måske ikke klare trap-
perne længere.

Lillian Eskildsen bliver i huset 
med skiftende kvindelige leje-
re indtil ca. 1988, så det er to 
familier, der præger huset gen-
nem de første 72 år: Hansen og 
Eskildsen.

Spa med bølger
Men i 1989 sker der noget. Huset 
overtages af det anonyme ”Han-
delsselskabet af 21.12.79 aps.”, 
der kun ejer det i 2-3 år. Men de 
når bl.a.  at indrette et voluminøst 
badeværelse i kælderen med en 
kæmpemæssig spa med både 
bølger og strøm, garneret med 
fliser i lys rosa.

Hvad mon Handelsselskabet 
skulle bruge den spa til? Jeg har 
spurgt nabo Elisabeth, der godt 
mindes den nye ejer, som hun 
benævner som en ”murermester 
type”, der med en flok håndvær-
kere tog fat på en del ombygning, 
herunder det ny badeværelse. 

Efterfølgende var der ofte liv 
og aktivitet i badeværelset. 

Husets beboere de seneste 25 år: Birgit Lundbak og Peter Wulff Kåri og tv. et Folketællings-Skema.

Brunøjede skønheder ankom 
til huset, og gennem de åbne 
vinduer kunne naboen høre 
pigefnis og hvin til langt ud på 
sommernatten. 

Min nabo flyttede kort efter til 
udlandet, så resten svæver i 
vinden.

Et par år efter købes huset 
af grosserer Rasmussen, der 
solgte til os i 1995. Rasmussen 
tog forbehold over for spaen, 
som han aldrig havde brugt. 
Men en fingersnild ven skrue-
de på knapperne, så vi kunne 
prøve spaen med bølger og 
modstrøm. Det viste sig dog, at 
der ikke var etableret et afløb til 
spaen, så vandet flød ud over 
gulvet, når den skulle tømmes 
– selv om der blev brugt en 
pumpe. 

Efter nogle år renoverede vi 
rummet, og spaen blev fjernet 
og måtte skæres i flere stykker 
for at komme ud.

25 gode år i VH
Så huset har nu gennem 25 år 
været en fin ramme, der har 
kunnet foldes ind og ud som en 
harmonika i takt med familiens 
størrelse. 

Siden børnene flyttede hjemme-
fra, har vi haft lejer på 2. sal. Og 
i de perioder, hvor jeg har arbej-
det i Afrika for Red Barnet, har 
vi også haft lejer på 1. sal. 

Og nu, hvor vi er ved husets 
historie, kan det nævnes, at en 
af lejerne var den siden så be-
rømte professor og DNA forsker 
Eske Willerslev. Han efterlod sig 
en papkasse fyldt med rens-
dyrtakker i kælderen, så måske 

har VH 8 også spillet en rolle i 
forskningen. Hvem ved?

I vores kvarter 
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Øverste billede: Askes kørende ka-
nelsnegle-reklame og Sisus hjemme-
lavede bolscher i små poser, sidst et 
billede af Camilla og hendes gode bod

Fællesskab i coronaens tid
Meget er ændret i den måde, vi mødes på i kvarteret 
her i efteråret. 

Af Lotte Bælum

Fællesspisning
De forskellige spisehold er så 
småt startet med fællesspisning 
igen, men meget skal plan-
lægges på en ny måde, så alle 
beskytter hinanden mod coro-
navirus. Der er max 24 personer 
med til hver fællesspising. Kun 6 
personer sidder ved hvert bord, 
og ugens kokke tager forholds-
regler for at beskytte deltagerne. 
Kan man sidde udenfor, gør man 
det, og de fleste gange bliver 
maden serveret, så det kun er en 
person, der skænker op. Ligeså 
er desserten blevet til portions-
anretninger. 

Fredagsbar
Den planlagte fredagsbar, der 
skulle erstatte årets sommerfest, 
blev desværre aflyst, da det ikke 
var muligt at holde den ud fra 
de nuværende anbefalinger for 
fester. 

Loppemarked
Der blev holdt loppemarked 12. 
september. Der var adskillige 
huse, der havde boder, men der 
var færre end de andre år, og 
håndsprit var en fast bestanddel 
ved boderne. Der blev blandt 
andet solgt en god blanding af 
dametøj, kanelsnegle, børnebø-
ger på engelsk og dansk, dino-
saurer og andet børnelegetøj.

En af dem, der havde en 
bod i år, var Sisu. Han 
havde produceret hjem-
melavede bolsjer og solgte 
dem ved et lille cafebord. Han 
forklarede, at det først var pla-
nen, at man skulle vælge bolsjer 
selv. Men i stedet havde han 
valgt at sælge dem blandet på 
forhånd i små poser og at der 
kun var betaling via mobile pay. 

Lokal honning 
I en baggård til H. P. Ørums 
Gade var der fyldt med sum-
mende bier, der var ude at lede 
efter deres honning. De kunne 
have fundet den igen ved en lille 
bod på F. F. Ulriks Plads. Her 
blev den solgt i små glas med 
en fin etiket om, at honningen 
er avlet i egen bigård på HPØ. 
Inden i glasset var der mørkgyl-
den klar honning med krydret, 
blomstret smag af blomsterne i 
kvarteret

Når mand og motorcykel passer sammen
Motorcykler og deres chauffører var gennem mange udgaver af Gadespejlet et tilbagevendende 
tema. Men så opstod der en pause, idet der ikke var flere motorcykler i kvarteret. Der er gået et par 
sæsoner, og nu står der ubeskrevne maskiner i haverne, så vi drejer på gashåndtaget og kickstarter 
temaet igen.

Af Frank Nilsson

Vi åbner i H.P. Ørums Gade. Her 
bor en 750 kubik Cagiva sam-
men med sin indehaver Esben 
Sverdrup, og han fortæller ger-
ne og levende om sin Cagiva 
Elefant 750 fra 1994. Det er ikke 
fordi, den er stor, langsom og 
tung som en elefant, at dette ord 
er med i navnet. Det er fordi, en 
elefant indgår i Cagivas logo, 
forklarer Esben Sverdrup. 

Den blev bygget med hen-
blik på at vinde det årlige ræs 
Paris-Dakar. Det lykkedes i 
1990, og Esben Sverdrup lurede 
længe på denne specielle og ret 
sjældne maskine. Han fandt en 
på nettet, som blev solgt, lige 
inden han slog til. Men så - efter 
et par år - dukkede denne op. 
Den var til salg i Tyskland. Inde-
haveren var en ung fotograf, der 
havde Cagivaen stående i sove-
værelset! 

Den havde kun kørt 20.000 km 
på 8 år og var i fin form.

”Jeg fik den importeret og sat i 
en fiskergarage i Hirtshals, hvor 
jeg har min arbejdsplads. (Esben 
Sverdrup er direktør i en fiskeri-
forening, red). Så når jeg havde 
tid, kunne jeg køre på stranden 
og i klitterne. Det ligner til for-
veksling Cagivaens hjemmebane 
i ørkensandet på vej mod Dakar, 
og tricket er at køre stærkt. Man 
skal op på en vis hastighed, 
før det bliver forsvarligt, og når 
man rammer en god fart, er den 
stabil. Men det giver mig respekt 
for Dakar-heltene, der kørte for 
at vinde”.

Selv korte ture giver et kick
Esben Sverdrup fortæller entu-
siastisk videre, at Cagivaen er let 
og nem at manøvrere, at det er 
en fed cykel, som giver mange 
misundelige blikke, også nu hvor 
han har fået den til Østerbro. 

Mange mænd mellem 25 og 80 
år kommer og vil snakke. For 
ifølge Esben Sverdrup er der 
noget særligt over motorcykler 
fra 90’erne.

”Og så er den dejligt høj og har 
en stor benzintank, der giver 
den tyngde. Det er, som om 
den passer til mig, og det bliver 
ganske enkelt en bedre arbejds-
dag, når jeg tager Cagivaen ind 
til Axelborg, hvor jeg har kontor. 
Langt bedre end hvis jeg cykler, 
tager bussen eller kører bil. Det 
giver et sus eller et adrenalinkick 
”, fortæller han, men tilføjer, at 
man også kan blive til grin på en 
Cagiva.

”Det var engang i Hirtshals, hvor 
jeg skulle have nye dæk mon-
teret på et lokalt værksted. Der 
var publikum, en større skare 
lokale fiskere, og så skulle jeg 
spille smart og køre hurtigt og 
dreje skarpt. Men så kørte jeg 
ind i en oliepøl, som jeg ikke 
havde set i farten - og skred 
ud. Det var knapt så sejt, og 
det skortede ikke på ironiske 
kommentarer. Så det var ikke 
my finest moment”, indrømmer 
Esben Sverdrup, der tilføjer, at 
selvom en sviptur til Axelborg 
giver et kick, så har han en drøm 
om en gang at give Cagivaen og 
sig selv en køretur i Sahara.

Esben Sverdrup har kørt på stranden 
ved Vestkysten, kører til Axelborg, og 
drømmer om en ørkentur

Kørende 

reklame: Når 

kanelsneglene 

lige er kommet 

ud af ovnen

Så er der  

frisk honning  

fra Lyngby-

vejskvarteret

Vidste du at:
•	 En bidronning kan blive op til 

5 år gammel.
•	 Der kan være ca. 60.000 bier i 

et bistade. 
•	 Et bistade indeholder cirka 

20.000 arbejdsbier og en 
dronning om vinteren 

•	 En tommelfingerregel er, at jo 
længere man kommer hen på 
året, jo mørkere honning 
(Kilde: humleporten.dk)  

•	 Andre spændende oplysnin-
ger om bier kan findes her: 
www.skoven-i-skolen.dk

De to bistader er sat op i 
baggården. Naboerne til bista-
derne blev spurgt om tilladelse 
forinden, og de få forbehold, 
der var, er der fulgt op på. 
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En oase i baghaven
I Katrines baghave i H.P. Ørums Gade vokser der i dag roser, tomater, jordbær og chilier. Det har 
krævet masser af arbejde at komme dertil, for da Katrine overtog huset for 3 år siden, var bagha-
ven et vildnis. Efeu voksede vildt over det hele, og bøgehækkene var kæmpestore. 

Af Lotte Bælum

Der blev gjort kort proces. Alt 
blev klippet voldsomt ned, så 
der blev lys og plads til at få 
nye fliser i baghaven. Desværre 
ville ingen håndværkere tage 
jobbet med at lægge dem i før-
ste omgang, for de skulle bære 
fliserne gennem huset, hvilket 
var for besværligt. Derfor blev 
det først, da nabohuset skulle 
have nyt hegn, og der blev en 
gennemgang den vej, at der 

kunne komme gang i projektet. 
De gamle fliser blev erstattet 
af nye, og der kom nyt hegn af 
fyrretræ op på begge sider. Det 
blev lagt på langs på den ene 
side og lodret på den anden, 
så det passede med naboernes 
ønsker, og Katrine kan godt selv 
lide, at det er forskelligt.  

Der er eftermiddagssol mellem 
12 og 16, men det er nok til, at 
der kommer sol til det lille driv-
hus ved nordvæggen, så der 

kan dyrkes tomater, agurker og 
chilier. Katrine har valgt at få et 
vindue foroven i drivhuset, der 
automatisk bliver åbnet, hvis 
der kommer meget sol. Planter-
ne må ikke stege derinde. Hun 
råder også til at tjekke, om det 
giver en høj lyd, når det regner 
på drivhuset, før man anskaffer 
et. Naboerne må ikke generes 
af lyden. Det gør Katrines ikke, 
selv om det er lavet af hård 
plast.

I vores kvarter 

1. Viser drivhuset med tomater, agurker og chilier. På 
ønskesedlen er et lidt større drivhus, så der er plads til at 
sidde derinde og drikke kaffe og se ud over karréens træer 
og baghaver – uanset vejret. 
2. Viser billede af det lodrette hegn og udsigten bag.
3. Billede af flotte grønne tomater
4. Billede af brombærer som er sat ved hegnet mod nord, 
det er en brombær uden torne, der giver masser af bær i 
august
5. Gul rose og Katrines røde træsko. Alle de planter, der har 
brug for meget sol, er plantet op mod den væg, der vender 
mod syd, blandt andet en masse duftroser. 

Katrines fine have set ovenfra, der er jordbærplanter som bunddække hele vejen rundt, for de klarer sig uden meget sol. 

Der 
kan dyrkes 

tomater, 
agurker og 

chilier

6. Under processen blev der fundet et utæt vandrør. Det 
havde lækket vand ud i baggården i så lang tid, at den 
nyplantede sarte klatrerose ikke har haft brug for vand 
endnu, selv om den er plantet op mod en husmur.

1 2
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2
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Til tuba i Tivoli
Da Christian Inuk Andersen 
fortalte Gadespejlet om tuba-
en, var det ikke nemt at om-
sætte forklaringerne og den 
efterfølgende lytteøvelse til en 
fuld forståelse af instrumentets 
betydning i et orkester. Derfor 
måtte vi en tur i Tivoli

Af Frank Nilsson

En tuba er yderst sjældent et 
soloinstrument. Det er nærmest 

et fundament-instrument for at 
bruge et ord, vi selv har opfun-
det til lejligheden.  Så for at se 
og høre Christian Inuk Andersen 
i sit rette element drog vi en 
sensommersøndag til Tivoli for 
at overvære en koncert på Plæ-
nen og noget senere en march 
gennem Den Gamle Have. 

Og vi måtte snart erkende, at 
det er nemmere at høre de tre 
tubaer, end det er at fotografere 

dem.  Lyden er allestedsnær-
værende som en dyb puls, men 
fysisk befinder de sig bagerst i 
bandet.

March og musik
På plænen indledte de med en 
march af Frans Lehar, efterfulgt 
af endnu en march af Gordon 
Jenkins, hvorefter Garden leve-
rede en Amagerpolka af H.C. 
Lumbye. Og det er tydeligt, at 
tubaerne sammen med dirigen-
ten holder takt og tempo. 

Herefter marcherede garden til 
pause for nogle timer senere 
at dukke op til den egentlige 
march. Skråhuerne var erstattet 
af de statelige bjørneskindshuer, 
og nu fattede vi, at det er kom-
pliceret at marchere og spille på 
en gang. Gardisterne skulle rette 
ind, dreje, modtage komman-
doer og spille rent og seriøst på 
en og samme gang. Det gjorde 
de, og der var Jens med Fanen 
og forskellige formationer, og en 
helt igennem værdig, professi-
onel og præcis optræden med 
militærisk disciplin.

Hele garden på plads inden marchen fortsætter.

Musik fra tuba i Tivoli og i vores baghave
I baggårdene mellem Valdemar Holmers Gade og Engelstedsgade kommer man til tider i en sær 
drømmende sindstilstand båret frem af dybe, bløde melodifragmenter, som er svære at lokalisere. 
De kan komme fra hvor som helst, sågar oppefra. Men vi fandt lydkilden, og Gadespejlet kan 
fortsætte sit tema om kvarterets musikinstrumenter og deres musikere.

Af Frank Nilsson

Musikken kommer fra en tuba. 
Musikeren er en dreng på 14 
år. Han hedder Christian Inuk 
Andersen. Han spiller i Tivoligar-
den. Han bor i Borthigsgade, og 
han fortæller med stor entusias-
me over en kop kakao til sig selv 
og en kaffe til skriveren. Snart 
erfarer vi, at en tuba er et sær-
deles kompliceret instrument.

”En tuba spiller dybt, og den 
lægger rytmen og tempoet, som 
de andre musikere skal følge”, 
fortæller en saglig Christian Inuk 
Andresen, der fortsætter:

”Der er forskellige mundstykker. 
Man kan vælge et, der er egnet 
til høje eller dybe toner, men 
man kan også få mundstykker, 
der er all round. Så er der fire 
ventiler, der styrer tonerne, men 
læberne bliver også taget i brug, 
når jeg skal danne tonerne. 
Tungen bruger jeg, når jeg skal 
spille hurtigt”. 

Alt i alt lyder det voldsomt van-
skeligt, men hvad så, når man 
som tivoligardist skal kunne det 
hele, mens man marcherer, vil 
vi vide. 

Christian Inuk Andersen fortæl-
ler, at det er noget af det svæ-
reste. Og det kan tage op til to 
år før man kan det. Reglen er, at 
man holder øje med gardisten til 
højre og ham eller hende foran, 
og det gør alle, og hvis så de tre 
tubaer holder takt og tempo, så 
kører det.

Noderne sidder med en klemme 
på instrumentet, og dem skal 
musikerne læse, mens de mar-
cherer og spiller. Derfor er det 
en særlig udfordring, når de skal 
om på næste side i nodehæftet. 
Men det klarer tubaspillerne ved 
at den ene spiller højere, mens 
den anden bladrer.  

En hed og lummer sensommer, 
som den i år, er en særlig udfor-
dring for de lunt påklædte gardi-
ster, men også det er der råd for. 
Hvis temperaturen overstiger 25 
grader, erstattes bjørneskinds-
huen af en skråhue, og viser 
termometret over 30 grader er 
der en særlig sommeruniform. I 
det hele taget bliver der passet 
godt på de unge mennesker.

”Vi bliver behandlet godt. Lærer-
ne passer på os. De sikrer sig, at 
alle er trygge og har det godt”.

Tattoo og tur til Japan
Christian Inuk Andersen kom på 
tubakurs, da hans musiklærer på 
Det kongelige Vajsenhus fik ham 
til at forsøge sig med en kornet, 
og så gik det over til trækbasun 
og euphonium (en slags mindre 
tuba). Da det gik godt, anbefa-
lede læreren den unge mand at 
søge ind ved Tivoligarden. Det 
lykkedes, og især i starten skul-
le der øves i 3-5 timer dagligt, 
det er så lidt mindre nu. Udover 
glæden ved at spille i Tivoli, er 
der rejser.

Christian Inuk Andersen har 
været til tattoo i Tyskland, og 
til næste år pakker han, om alt 

går vel, sin tuba og tager til OL i 
Japan, hvor de også skal spille i 
Hiroshima. Det skulle have været 
i år ved 75-året for atombomben, 
men mindehøjtideligheden og OL 
er som bekendt udsat til 2021. 

Men blandt alle glæderne ved at 
spille i Tivoligarden er Christian 
Inuk Andersen dog ikke i tvivl 
om, hvad der er det bedste:

”Det er, at man hele tiden mær-
ker, at man bliver dygtigere, og 
at man samtidig får venner”.

Det øverste billede viser den første 
dag i Tivoligarden. Billede herover 
viser Christian i øvelokale i Borthigs-
gade. med vindue ud mod gården

Her ses de mange tubaer i række og geled. 
En af dem er Christian Inuk Andersen
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Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 

GOTLAND
Vi kan afgjort anbefale 
Gotland, café og vinbar 
med 5 stegegafler

Stegegaflen

God aften på Gotland
Så er der et nyt traktørsted til os østerbroere. Gotland, café og 
vinbar, hedder stedet, og det er et afslappet og dog stilfuldt 
sted med vægt på gode vine og lidt let og lækkert at spise. 
Betjeningen er venlig og kyndig. Et sted Gaflen med sikkerhed 
kommer til at genbesøge

Af Frank Nilsson

For nogle gafler siden bedømte 
vi som altid kynisk og analyse-
rende den eksklusive vinbar på 
Tåsinge Plads, men desværre 
havde indehaverne glemt at 
søge om tilladelse til at udskæn-
ke alkohol, så nu ligger den tom 
og forladt hen. Men nu er en ny 
vinbar kommet til.

Gotland er navnet, og den lig-
ger på hjørnet af Østerbrogade 
og Carl Nielsens Alle, altså lige 
der, hvor Nygårdsvej slutter. Og 
der er stil over facaden.  Kom 
ind, siger den, og den opfor-
dring følger vi uden at dvæle, 
idet regnen vælter ned på den-
ne fredag aften i slutaugust. En 
klassisk bar, travle folk, en lang 
væg med Richard Mortensen 
grafik og vin i bogkasser. Vi er i 
sandhed på hjemmebane.

Boxeren slår franskmanden 
Ledsagersken er i stemning og 
kræver prosecco, og den står 
på bordet, nærmest inden vi har 
sat os. Den er tør uden at knirke 
og definitivt appetitskabende, 
og vi vælger fra kortet det, som 
kaldes et stort bræt, og betje-
ningen mener, at det rækker 
til to, og hun lover samtidig at 
supplere op, hvis vores sult er 
til mere. Det kom ikke på tale. 
Lidt blandede nødder forlyster 
os til resten af boblerne. 

Men det er jo en vinbar, så nu 
skal Gaflen vælge vin og vakler 
ubeslutsomt mellem en Cotes 
du Rhone og en australsk shiraz. 
Betjeningen tøver ikke og disker 
op med smagsprøver. Shirazen 
med det hårdtslående navn The 
Boxer, Mollydooker, slår fransk-
manden på målstregen. Det er 
en sand kraftkarl med så mange, 
dybe smagsindtryk, at den aktu-
elle harmoni kunne forekomme 
umulig. Ledsagersken smager 
også og udbryder spontant, at 
det er den bedste rødvin, hun 
nogensinde har smagt. Selv 
vælger hun en italiensk hvid 
Sauvignon Blanc fra Comm G. 
B. Burlotto. En vin der ligeledes 
henrykker med sine noter fra en 
generøs jordbund.

Også en æstetisk oplevelse
På to skiferplader arriverer små-
retterne. Der er svinenakke, kan-
tarelpølse, sortfodsskinke, oliven 
og eksplosive kæmpekapers, og 
den røde knockout vin akkom-
pagnerer suverænt i en grad så 
glasset med et er tørlagt; men 
husk nu lige, at vi fik hjælp fra 
den anden side af bordet.  Der-
for anmoder vi om fornyet ud-
skænkning. Valget falder på en 
Matsu El Recio, brygget på Tinta 
de Toro, som er den lokale be-
tegnelse for temperanillo. Gaflen 
har denne vin som aftenens 
etter, mens ledsagersken holder 
fast på the Boxer.

På bræt nr. to er der svinerilette 
med estragonsennep, absolut 
et hit, der sammen med især en 
trøffelost fuldender dette lette, 
men mættende måltid, hvor der 
i den ambitiøse anretning også 
var lagt vægt på æstetikken. 

Gotland brættet med ost og 
charcuteri mm kostede 270 kr. 
Vinene på kortet ligger fra 65 kr. 
og opefter med et snit på 100-
110 kr. Regningen denne aften 
samlede sig på 755 kr. med 
en karaffel vand med brus og 
nødder og det hele, så gaflen 
kan med fem af de spidse så 
afgjort anbefale Gotland, café 
og vinbar.

Øverste billede: Vådt mørke, da vi 
gik hjemad. Men i let og behageligt 
humør.
Herover: Kyndig og entusiastisk betje-
ning på Gotland
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Læsehesten

ØKOLOGISK TØJ 
TIL BABYER, BØRN 
OG VOKSNE I ULD 

OG BOMULD

SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE?
Gartner Knud Sørensen 

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

10% rabat til kvarterets beboere.  
Brug rabatkode: Ulrik

 
www.mamaowl.net 

Følg os på Instagram: 
@mamaowl_

Lysten driver højtlæsningen
I Engelstedsgade bor en fa-
milie med far og mor og to 
børn. Her spiller højtlæsning 
for børnene en afgørende 
rolle, og det er udgangs-
punktet for denne udgave af 
Læsehesten, hvor moderen, 
Nanna Læssøe, præsenterer 
og anbefaler to børnebøger.

Af Frank Nilsson

Samtalen starter med, at mor, 
Nanna Læssøe, og de to børn 
poserer på bænken i forhaven. 
Lyset falder nemlig, og de to 
børn er på vej i seng. Det er 
farmand, der putter, og mon ikke 
han læser godnathistorie for 

dem. Og så er der ro til præsen-
tation af to børnebøger, der er 
blandt favoritterne for Berta på 4 
½ og Ingolf på 1½.

Nanna Læssøe lægger ud med 
Fikkedik og Falderina af Bodil 
Molich og Marianne Iben Han-
sen. Det er en billedbog med 
lutter rim og remser med hand-
ling. To hekse rejser til Kina for 
at købe heksesager, men ekspe-
dienten har den frækhed ikke at 
have noget på hylderne af det, 
heksene har på deres dosmer-
seddel. Tilmed driller han, og 
så går det galt. Heksenes hævn 
er grusom. De forhekser ham, 
og han kan kun reddes af en 

trylledrik, der samtidig får ham til 
at udlevere alt sit tryllegrej. Der 
bliver flere gange vendt op og 
ned på, hvem der er sympatisk, 
og hvem man skal holde med. 

”Men det er kun godt, for så 
har vi noget at tale om, og så er 
rimene virkeligt gode og lette at 
læse højt. Forfatteren har gjort 
sig umage, kan man mærke.

Billede til venstre viser de gode bøger 
og til højre ses Nanna Læssøe med 
børnene Ingolf og Berta

De anbefalede bøger er: 
Fikkedik og Falderina af 
Bodil Molich og Marianne 
Iben Hansen samt Jep-
pes Sut af Barbro Lind-
gren og Eva Eriksson, 
begge fra Gyldendal

”Det 
er lysten, 
der driver 
værket”

 Og så er der godt med vrøvle-
ord, og også ord, som et barn 
ikke umiddelbart forstår. Men en 
god børnebog skal læses mange 
gange, og så vokser forståelsen 
for hver gang. Den er virkelig 
sjov. Den kan stærkt anbefales”, 
fastslår Nanna Læssøe.

And stjæler sut
Men der er også en bog til 
lillebror, Ingolf på 1½. Han er 
blandt flere bøger særdeles 
fornøjet med Jeppe-bøgerne 
af Eva Eriksson og Barbro 
Lindgren. Nanna Læssøe frem-
hæver den, der hedder Jeppes 
Sut. Det er også en børnebog 
med et twist om end på et an-
det niveau. 

Twistet er, at anden hugger 
Jeppes sut. Det må den ikke. 
Det kan enhver 1½-årig iden-
tificere sig med, men så sker 
der det absolut upassende, at 
Jeppe slår anden.

”Det er overhovedet ikke po-
litisk korrekt. Men vi ved jo 
alle, at det alligevel sker, og 
det ved Ingolf også, og det 
sjove er, at han bliver en lille 
smule fræk, når vi har læst om 
anden, der stjæler og Jeppe, 
der slår. Men ikke mere end, 
at vi kan more os over det, 
og selvfølgelig går det hurtigt 
over”, forklarer en smilende 
Nanna Læssøe, og tilføjer at, 
storesøster også synes, det er 

hyggeligt at høre med på Jep-
pe-bøgerne.

”Vi låner næsten alle børnebø-
gerne på Jagtvejens Biblioteket, 
og tit tager vi afsted alle fire. 
Det er en hyggelig aktivitet på 
en søndag eftermiddag i regn-
vejr”, siger Nanna Læssøe, der 
tilføjer, at der ikke er pædagogi-
ske incitamenter til den omfat-
tende højtlæsning, for som hun 
konkluderer: ”Det er lysten, der 
driver værket”.
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Til dig fra mig

Af Merian Garde Gräs

Bjørk Dalby Andersen, 8 år
”Jeg går nogle gange ned 

på den legeplads nede 
ved Studsgården. Der er 
to rimelig store rustche-
baner og en slags gynge, 
der drejer rundt. Hvis 

der er en, der har man-
ge muskler, så kan man få 

mange ture på den gynge. Jeg 
går også ned på Kildevældsparkens legeplads. Der 
er cykler og fodboldbaner og et rimelig fedt klatre-
stativ, hvor man kan gå i armgang og klatre.”

Bjørn van den Poll 
Thomsen, 7 år
”Jeg kan godt lide 
skolens legeplads (Kil-
devældsskolen, red.). 
Jeg løber meget rundt 

om sådan nogle bakker, 
og så kan jeg godt lide det 

klatrestativ mellem de to bak-
ker. Man kan klatre lidt fra den ene bakke til den 
anden, hvor der er to stænger, og så er der noget 
hårdt-agtigt stof, og så kan du bare klatre på det 
og svinge dig fra den ene stang til den anden. Der 
er gynger, og der er en lille rutschebane.” 

Astrid Frees Buthler, 11 år
”Vi er tit ovre på legepladsen bag højhusene. Den 
med det høje tårn og de to dæk, der drejer rundt. 
Det er fedt, at rutchebanerne er så 
stejle, og man kan kravle op ad 
dem. Det er virkelig sjovt at lege 
fangeleg på dem – så bliver 
man fanget, når man rutscher 
ned. Det er en god legeplads, 
når man er flere end to.”

Esther Ingrid Sverdrup, 5 år
”Den bedste legeplads er den derovre (bag A/B 
Studsgaarden) med både den lille og den store le-
geplads. Der er sådan en, man kan gå på, og så er 
der nogle flere, man kan gå på - og så nogle buer, 
man kan gå på. Det er rigtig 
sjovt, at broen gynger. 
Nogle gange tager jeg 
venner med derovre, 
men ikke så tit. 
Ovre i børnehaven har 
vi også en stor gyn-
ge, hvor der kan sidde 
mange, og der gynger vi 
nogle gange crazy højt.”

Noor Roble Sandvei, 4 år
Hvad er den fedeste lege-

plads? 
”Det er den der.” 
Foran Ulrik? 
”Ja! Jeg leger nede i 
kælderen og med gyn-
gen udenfor.”

Legepladser omkring 
kvarteret – afstand 
fra Fælleshuset Ulrik:

200 METER 
Legepladserne bag A/B 
Studsgaarden (OBS! Kun 
for beboerne)

800 METER 
Gyritegade Legeplads 
(der hvor Gyritegade 
møder Lersøpark Allé) 

800 METER 
Legepladsen 
Kildevældsparken

1,2 KM
Kildevældsskolens 
legeplads

1,4 KM
Trampolinlegepladsen i 
Fælledparken

1,4 KM 
Trafiklegepladsen

Legepladser i nærmiljøet
Vi kender alle legepladserne i Fælledpar-
ken, der er velbesøgte. Her er forslag til 
3 andre med gode legemuligheder.

Af Marianne Thorup

BYOASEN
En lille grøn perle med dyr bag 
De Gamles By, Møllegade 25C. Legepladsen er 
bemandet med både pædagog og naturvejleder. 

Her er mulighed for at klappe geder, kaniner, marsvin. 
Kigge på mus, bier og fodre høns. Kl.12-14 hviler 

dyrene, så kan familien spise frokost på bænkene, eller 
prøve en tur i svævebanen.

Henover sommeren har der været børneteater og opera, følg 
med på FB om der dukker aktiviteter op. Et fredeligt grønt 
åndehul midt i byen.

KILDEVÆLDSPARKEN
Det er en bemandet legeplads i 
hverdagene kl. 9-17 med aktivi-
teter og opsyn. På legepladsen 
findes f.eks. gynger, bordten-
nisborde, lille klatrevæg i sand-
kassen, grillplads, legehuse. Der 
er pyntet med blomsterkasser og 
mobile bede og møbler. Den store 
boldbane får pt. kunstgræs på, så 
det bliver en super fodboldbane i efter-
året. I september er der teater og 
d.14.10 er der børne loppemarked. 
Se Facebook for aktiviteter.

FRUGTLEGEPLADSEN VED  
BOPA PLADS

Her er vi i miniputland 
og kan lege eller høre et 
eventyr på de udskårne-
frugter som bananer og 
jordbær. Legepladsen er 
indhegnet, det er en god 

ide, da den ligger op til 
Viborggade/ Randersgade. 
Efter en times leg her er der 
cafeer og ny isbutik lige ved 
legepladsen.

I Byoasen kan du 
møde geder, høns og 
kaniner, her er 50.000 m2 
offentlige park midt i de De 
Gamles By.

Legepladsen i Kildevælds-
parken Vognmands -
marken 69

Småbørnslegeplads på et af Øste-
bros hyggelige cafehjørner

God tur og god leg
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Teater i nærmiljøet 

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

Faust på Teater  
Republique
Tør vi gå i teateret ??  
Tør vi lade være ???

Af Marianne Thorup 

En mindre debat hjemme hos os 
blev afsluttet med: vi prøver da! 
Det gik godt. På Teater Repu-
blique blev der passet godt på 
alle: Der var håndsprit ved ind-
gangen og nummer til kø i baren, 
så vi ikke klumpede sammen. 
Der var også mundbind, hvis du 
ikke havde det i tasken, da vi 
skulle bruge det i indgangen, i 
garderoben, og når vi stod op og 
gik ud igen. Det søde personale 
med visir guidede og viste os på 
plads. Vi klarede det! 

Forestillingen Faust er en klas-
siker, der jævnligt tages op. Her 
er den kogt ned til 2 timer uden 
pause, helt sort scene og mørkt 
tøj. Tja, ikke den store humør-
bombe.

Historien er kort: den ældre 
videnskabsmand (Olaf Johan-
nessen) er i krise og indgår en 
pagt med djævlen (Søren Sæt-
ter-Lassen). Så hvirvles vi rundt 
i magt, begær, forelskelse og 
jagten på lykke.

En indlagt dansescene med de 
store hits fra 70’ erne og 80’ 
erne får os også til at længes 
mod lyd og koncert. Tarveligt 
kneb.

Vi havde en aften med flot te-
ater, mange ord og mundbind. 
Det kan lade sig gøre.

Vi måtte så hjem og tage god-
nat øllen, da alt lukker kl.22, 
men ”kunsten er lang og livet er 
kort”.

Efter 1-2 øl giver vi 4 flotte stjer-
ner til Faust, der kan ses på det 
lokale teater på Østerfælled torv 
til og med 28. oktober.

Pressefoto af Karoline Lierberkind. Faust Forestilling på Republique Teater

Hvordan  
bor I? 

Har du indret-
nings tips,  

du gerne vil 
dele?

Gadespejlet vil gerne kigge inden for i dit hus 
for at tage et par billeder og fortælle andre om, 

hvordan man også kan indrette sig. 

Vil du være med, så skriv til kaari@live.dk.  
Vi glæde os til at høre fra jer.

Venlig hilsen Gadespejlets redaktion
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 ...byens ca. 17.000 brændeovnene er en betydelig kilde til luftforurening.

Kort nyt

Vejfest i Valdemar Holmers Gade
Det sker hvert år. Og det er altid lørdagen omkring Valdemarsdag. 
I år var det 15. juni. Der er tale om den lille vejfest for beboerne i 
den lille nordlige ende af Valdemar Holmers Gade. Alle medbringer 
egne stole, service, noget at placere det på, som regel borde, mad 
til sig selv eller til at dele med de nærmeste, samt vin i passende 
mængder, og det er meget individuelt. Der er flag og guirlander, 
ild i grillen, og nyindflyttede viste sig at være meget mere end blot 
omgængelige. De gamle venner og bekendte var, som de plejer at 
være, også meget hyggelige. Endelig skal tilføjes, at to ganske nye 
hundehvalpe fik deres debut som festaber, hvis en hund ellers kan 
kaldes en abe. Den ene blev præsenteret som Coco og den anden 
som QB. FN

Kloakker og rotter
Alexander Holm Kock fra hus-
ejerforeningens bestyrelse har 
gjort et kæmpe stykke arbejde, 
inden han flyttede fra vores 
kvarter. Der er nu opdaterede 
kort over kloakker, og excel-ark 
over reparationer på kloakker.  
Der bør nok afsættes midler til 
udbedring af kloakker i kvarteret. 
Det er også på dagsordenen for 
Generalforsamlingen i Grundejer-
foreningen.

I løbet af foråret og sommeren og 
især efter de store regnskyl er der 
set rotter i gårde og på gaden. 
Enkelte har haft dem i kælderen. 

Kontakt altid Københavns kom-
mune, når I opdager rotter. De 
erfarne medarbejdere rykker 
ganske gratis ud, sætter fælder 
op og kan ofte vejlede om repa-
rationer eller rensning af brønde.

Sensommer  
med hedebølge
Sjældent har kvarteret flashet så 
mange åbne vinduer til gården 
og til gaden. Der var hedebøl-
ge i august med temperaturer 
op mod 30 grader. Og absolut 
vindstille! 
Det kalder på gennemtræk, og 
lad os håbe, at der ikke er tale 
om global opvarmning, men om 
et arbitrært meteorologisk fæ-
nomen. FN

Kontakt:  
Rottebekæmpelse på  
tlf: 3366 5817. Der er 
også akut vagt i week-
enden og på helligdage.
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Plads til flere i Fælleshuset Ulrik
Der investeres i fælleshuset Ulrik, så huset er attraktivt at leje. Men der er også plads til, at flere i 
alle aldre kan benytte huset til studiegruppe, spil, strikkeklub, bytte bøger mm.

Beboerforeningen Ulrik har en 
aktiv bestyrelse med 9 medlem-
mer, hvilket fungerer rigtig godt. 
Det fremgik af bestyrelsens be-
retning til generalforsamlingen, 
der blev holdt 25. juni. 

Men coronaen har ændret på 
mange af aktiviteterne i foråret 
2020. Generalforsamlingen blev 
udsat, og alle faste aktiviteter i 
huset (yoga, spisning, barsels-
gruppe) blev stoppet på lige fod 
med andre arrangementer og 
private fester. Desværre måtte 
sommerfesten også aflyses.

Vedligehold:
Det er vigtigt, at huset fremstår 
flot og præsentabelt for at gøre 
det attraktivt at leje, da det er 
den væsentligste indtægtskilde. 
Bestyrelsen investerer derfor 
årligt i vedligehold. I det for-
løbne år er stueetagen blevet 
shinet op på en fælles maledag. 
Der er også købt nye stole (lyse, 
stabelbare og lette at rengøre) 
og et nyt køleskab, som står 
i kælderen. I løbet af efteråret 
2020 udskiftes bordpladerne på 

de udmærkede, sammenklap-
pelige stel. Viceværterne holder 
øje med service og køber nyt 
ind. Der er desuden indkøbt to 
professionelle kaffemaskiner, 
så man hurtigt kan lave kaffe til 
sin fest.

Da der ikke har været behov 
for ugentlig rengøring under 
coronaen, har man benyttet lej-
ligheden til at gøre hovedrent.

Årsregnskab og budget 
2019 var et udmærket år med et 
driftsresultat på 71.173 kr. Der 
er også en svag, men glædelig 
vækst i medlemstallet. 

Til gengæld kan der forventes 
et underskud på udlejningen i 
2020. Kassereren udtrykte dog 
ikke bekymring for resultatet for 
2020. Budgettet blev godkendt 
af generalforsamlingen.

Plads til flere
Hvordan kan flere i alle aldre be-
nytte Fælleshuset i hverdagen? 
Kan huset også bruges til kaffe/
the, studiegruppe, spil, strikke-
klub, bytte bøger, mm.

Sådan lød et forslag, der blev 
fremsat på generalforsamlingen. 
Bestyrelsens havde på forhånd 
udarbejdet følgende svar: 

”Bestyrelsen ser meget gerne, 
at Fælleshuset bliver brugt så 
meget som muligt til glæde for 
medlemmerne” Bestyrelsen vil 

derfor opfordre til, at der ned-
sættes fx en ”seniorgruppe” 
til en af de ledige formiddage, 
dvs. tirsdag – torsdag, med fast 
kontaktperson. Denne gruppe 
vil få én nøgle til fælleshuset, 
skal ikke betale leje, men alle, 
der deltager, skal være medlem 
af Ulrik.

Men da en meget stor del af 
foreningens indtægter kommer 
fra udlejning, kan det være nød-
vendigt at aflyse faste arrange-
menter i Fælleshuset til fordel 
for en udlejning. Derfor er der 
også en ansvarlig kontaktper-
son for de faste arrangementer, 
som pt. er fællesspisning man-
dag, onsdag og torsdag – alle 
dage fra ca. kl. 15.30-21.00, 
barselsgruppe mandag formid-
dag og yoga tirsdag sen efter-
middag og aften.

Generalforsamlingen bakkede 
enstemmigt op om ovenstående.

Genvalg til bestyrelsen

Karin Breck blev genvalgt 
som formand, og Nanna 
Cassandra Læssøe blev 
genvalgt som kasserer. 

Sine Thuen, Sine 
Thomsen, Kirsten 
Falkentoft, Maria Dalby, 
og Christian Ulrik blev 
genvalgt som ordinære 
medlemmer.

Hvordan 
kan flere i alle 
aldre benytte 
Fælleshuset i 
hverdagen?

I vores kvarter 

  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:
Uffe Andersen, Ulla Kjær Knudsen, 
Stefan Lindstam, Anders Koza & 
Mads Thomasen

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

Kranio Sakral Terapi: 
Sakina Harees

FUNKTIONEL TRÆNING:
Theresa Scheel, Troels Seeberg 
& Jonas Vinstrup

KINESIOLOGI:
Uffe Andersen

AKUPUNKTUR:
Anne Son Mi Madsen
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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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Set i Gadespejlet

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

Hjemme og ude og hjemme igen
Ohlala, kom bare nærmere. 
Frygt ej, thi her er lige det, du 
ubarmhjertigt higer efter. Og 
det netop som alt håb synes 
ude, og du er helt nede i kulmi-
nen og tæt på suicidal depres-
sion! Men vi lovede det jo. Med 
magasinet Gadespejlet følger 
Set i Gadespejlet, og igen di-
sker vi op med diskret og høflig 
omtale af tildragelser i dette og 
andre kvarterer. Så nu du kan 
pruste lettet op, kæreste læser.

Af Frank Nilsson

Som alle erindrer efter utælleli-
ge og koncentrerede nærlæs-
ninger, præsenterede vi i sidste 
udgave to hovedhistorier, og 
det er nærmest umuligt at leve 
op til - endsige overgå - hvis 
det ikke lige var for, tratterut-
terut, os selv og nærværende 
udgave, hvor vi overhaler os 
selv med hele tre hovedhistori-
er, og vi starter sjovt nok med 
hovedhistorien. 

Den tager udgangspunkt i 
sidste nummer af Gadespej-
let, hvor den eftertragtede 
side 3 opfordrede læserne 
til ikke at spille høj musik for 
åbne vinduer. Baaah. Kom ind 
i kampen. Vi bor i byen. Der 
er støj. Stilhed er kedeligt, og 
det kan man døje med ude på 
landet. Men kravet er, at man 
spiller god musik, som fx Bob 
Dylans nye Rough and Rowdy 
Ways. 

Nøøøj. Hvor bliver naboerne 
glade. Eller med en af Bachs 
Brandenburger koncerter. Men 
det skal være med Karl Richter 
med tyngde og eftertryk og ikke 
det der letbenede tja-tja-tja med 
Concerto Copenhagen.

Mere blå himmel og  
vådere vand
Nå, men vi haster videre med 
hovedhistorien. Den handler om 
BoBovejskvarteret, og som du, 
vores elskede læser husker, er 
der tale om et kvarter som ligner 

vores, hvorefter al sammenlig-
ning ophører, idet de forsøger at 
kombinere det at være Bourgeois 
med det at være Bohemet. Altså 
at være velbeslået, privilegeret 
overklasse blandet op med en 
lettere bohemet og shabby at-
titude, når de bestiger deres på 
fortovet parkerede Chistiania-
tanks.

Og hvor vores vise mænd og 
kvinder har droppet de besyn-
derlige tanker om at gøre ver-
dens skønneste og grønneste 

kvarter mere skønt og mere 
grønt, så kører de ustoppeligt 
videre i BoBovejskvarteret. Der 
skal være bænke og borde 
overalt, så man kan møde kon-
sulenter, der arbejder lidt nede 
af gangen på rådhuset eller på 
den eksklusive læreanstalt, og 
så kan man fortsætte samtalen 
om, hvordan man søger satspul-
jemidler. Og da det ikke lykkes 
at gøre grønt grønnere og skønt 

skønnere, eksperimenterer de 
med at gøre den skyfri himmel 
mere blå og vand mere vådt. 
Godt man ikke bor i BoBo-
vejskvarteret!

Cykelopvaskeren rykker ud
Og endelig kommer forløsnin-
gen: vi er nået til hovedhistori-
en. Og der er tale om ikke min-
dre end en verdenssensation, 
kun i vores kvarter. Længe har 
flere og flere serviceret os. Den 
økologiske slagter fra Bjerring-
bro hoster i sin dieselbøvser 
ind med kød til hverdag og fest, 
DHL kommer med pakker, så er 
der	Wolt,	Just	Eat	og	Årstiderne	
også iført diesel med blå os til 
alle. Også en mobil cykelsmed 
ses ofte. Men der mangler no-
get helt essentielt, for selv efter 
indtagelse af tilrettelagte vegan-
ske måltider er der en opvask, 
og hvad ligner det, når man 

skal på fjæsbogen og flashe sine 
bæredygtige excesser. Men igen 
er det forløsende, at vi har Set 
i Gadespejlet, som nu lancerer 
Cykelopvaskeren. Og først daun-
låuder du vores app, bestiller på 
cyklelopvask.com, og vi er straks 
på pletten og tager os kærligt 
af køkkentjansen. Og vi poserer 
gerne med børste og balje, og 
så kan du oplåude billeder på 
Instagram.

Se, det var måske lige voldsomt 
nok med tre hovedhistorier. Men 
vi garanterer, at det går bedre og 
bedre, efterhånden som du læ-
ser Set i Gadespejlet en gang til. 
Og en gang til. Og et par gange 
til, og før du ser dig om lander 
næste udgave af Gadespejlet i 
en postkasse nær dig. Vi lover, 
at Set i Gadespejlet følger trop, 
så fat mandsmod m/k.

Cylelopvaskeren med balje, børste 
og lige til døren

Godt 
man ikke 

bor i BoBo-
vejskvarte-

ret!

34 35



 Solgt eller
0,- kroner.
Intet med

småt

Paulun Bolig Østerbro

Dag Hammarskjölds allé 37
2100 Østerbro

3538 1450
oesterbro@paulun.dk


