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Fælleshuset ligger på hjør-
net af F. F. Ulriks Gade og 
Engelstedsgade. 

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 fælleshu-
set, hvis man er medlem af 
Beboerforeningen ULRIK. Et års 
medlemskab koster 600 kr. (200 
kr. for pensionister). Du kan 
melde dig ind på n-ulrik.dk

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

Kvarterets kalender:
31.10
Halloween i vores kvarter
Kl. 18.30-20.00. “Slik eller balla-
de” for kvarterets udklædte børn, 
som kan ringe på i de huset, hvor 
der er et udskåret græskar med 
lys i.

28.11 (1. søndag i advent)
Juletræstændingen på pladsen  
Fra kl 14 vil der være julehygge 
i fælleshuset, træet tændes kl. 
16.00 på pladsen, F.F. Ulriks Gade, 
kom og vær med!

Hver uge i Fælleshuset
Mandag
Barselsgruppe kl. 11.00
Fællesspisning kl 18.30 

Tirsdag
Yoga

Onsdag
Fællesspisning kl. 18.00
Seniorgruppe kl. 10-15
Kreagruppe kl. 20.30

Torsdag
Fællesspisning kl. 18.00

Er tiden inde til, at 
vi sammen køber et 
antal el-biler?
Mon der er interesse for at gå sammen om fælles el-biler? 
Lad os snakke om det. 

Af Beth Stær Peters

Vi bor i et kvarter, hvor vi tilsam-
men har mange kompetencer, 
færdigheder og viden. Igennem 
de sidste år har vi talt om grønne 
områder, haveby og helheds-
plan. Ideer der sætter bilen og 
parkeringspladser under pres. 
Herunder følger mine refleksio-
ner med helhedsplan og biler.

I 1865 samledes en stor grup-
pe arbejdere fra Burmeister og 
Wain, hvor de stifter Arbejdernes 
Byggeforening. I 1889 køber 
foreningen 12 tdr. land ved 
Lyngbyvej og Haraldsgade - ude 
på landet. Lyngbyvejskvarteret 
bliver bygget omkring 
1906-1929.

I 1985 stifter en gruppe be-
boere fra Lyngbyvejskvarteret 
Beboerforeningen Ulrik 
(Fælleshuset). Vi stemmer døre 
og overbeviser beboere om 
medlemsskab af foreningen 
(betale kontingent) og/eller yde 
et engangsbeløb på typisk 750 
eller 1500 kr. I dag 35 år senere 
har vi stadigvæk et aktivt fælles-
hus i kvarteret. 

Er tiden moden til, at vi stifter en 
ny forening, hvor vi sammen kø-
ber x antal el-delebiler? Jeg taler 
med en del naboer om ideen og 
de finder den interessant. Peter 
Bogh (formand for grundejerfor-
eningen) støtter ideen. 

Kom 
til møde i 

Fælleshuset 
17. november 

kl. 20.

“Slik 
eller 

ballade” Interessemøde 
onsdag den 17. 
november kl. 20 
i Fælleshuset.
Jeg håber, at mange 
deltager i det første 

møde, hvor vi sammen 
diskuterer; hvorfor, 

hvem, hvor, hvordan, 
hvorledes, hvilke og 

hvornår.

Vel mødt!
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høres, og i budgettet vil der være 
penge til dem. 

Vi kommer herpå en tur gennem 
de 100 år gamle kloakker. De 
er dårlige, og der er sat mange 
penge af til udbedringer i det 
budget, der senere er til afstem-
ning. Og så vil bestyrelsen ned-
sætte et kloakudvalg.

Servitutterne nævnes også. 
Bestyrelsen kan vejlede med-
lemmer i byggesager, ikke 
godkende.

Så præsenterer formanden be-
styrelsen, og vi klapper. En særlig 
tak til Martin Lyngbo for stor 
indsats med Helhedsplanen. Han 
genopstiller ikke.

Dirigenten åbner for debat, og 
salen har flere spørgsmål og 
kommentarer. Fx nævnes proble-
mer med ladestandere til el-biler, 
og dem er der ikke kapacitet til i 
vores kabler, så det kan ikke lade 
sig gøre. Man må ikke opstille 
sådanne privat. En beboer i Eng 
antyder, at hun en anden gang vil 
sige nej tak til sommerpark, og 
det fastslås, at man har vetoret.

Dirigenten antyder, at der er nok 
at tage fat på for den kommen-
de bestyrelse, og vi godkender 
beretningen.

På dette tidspunkt profeterer 
dirigenten, at der senere bliver 
brug for stemmetællere. To mel-
der sig. Så er det på plads. Så er 
det kassererens tur. Regnskabet 
godkendes, og forsamlingen 
vedtager de vedtægtsændrin-
ger, som bestyrelsen foreslår. 
Og naturligvis får magasinet 

Gadespejlet 17.500 kr. i tilskud, 
og bladet efterlyser skrivere, så 
der fortsat er volumen nok.

Så til indkomne forslag
Først handler det om børne- og 
hyggeområde på Ulriks Plads. 
Niels Flejsborg vil gerne have, 
at foreningen arbejder for det.  
Bestyrelsen vil nedsætte et 
pladsudvalg, men formanden 
fastslår samtidig, at pladsen til-
hører kommunen, og dirigenten 
oplyser supplerende, at hvis no-
get planlægges, så vil kommunen 
høre alle beboere på pladsen. 
Forslaget vedtages med buldren-
de flertal. 

Så har en vis Frank Nilsson et 
punkt om finansiering af evt. 
haver på omtalte plads, og da 
han får formandens ord for, at 
bestyrelsen ikke påtænker at 
medvirke økonomisk, hvis det 
skulle komme på tale, trækker 
han i sin uselviske visdom forsla-
get tilbage. 

Nu sker der noget underfundigt, 
noget nærmest blidt og demo-
kratisk. En række beboere har 
opstillet fire scenarier udspændt 
fra biler og parkering over det 
hele til ud med privatbilerne og 
ind med børn og fælles liv mel-
lem husene. Derimellem to mere 
afdæmpede forslag, men læs 
selv de fire muligheder i dagsor-
denen. Det er bilag 4.

Der er skriftlig afstemning, da 
det er en anelse følsomt at røbe, 
hvor man hører til. De to yder-
punkter får få stemmer, mens 
nr. 2 og nr. 3 får henholdsvis 51 
og 36 stemmer. De 51 stemmer 
går således til noget, der ligner 

status quo, mens nr. 3 til dels lig-
ner Helhedsplanen. Der er altså 
to store grupper, der kan tørne 
sammen på kommende gene-
ralforsamlinger, som dirigenten 
konkluderer.

En rolig Rambo
Luften i det halvmørke loka-
le er nu tung som i Randers 
Regnskov. Flere anvender mø-
deindkaldelsen som vifte. Vi 
får budgettet gennemgået så 
sagligt, at det bliver vedtaget, og 
ligeså honorarer til tillidsmænd 
m/k. og de, altså honorarerne, er 
ikke noget at råbe hurra for, så 
det undlader vi!

Vi genvælger Peter Bogh som 
formand, og det klappes der af. 
Rikke Elise Langthin-Knudsen 
genopstiller og to nye melder sig, 
Simone Paul og Dorthe Madsen. 
Sammen med dem, der ikke er 
på valg, er der en fuldt besat 
bestyrelse; så er det på plads. 
Men det kniber med at finde to 
suppleanter. Dirigenten skruer for 
første gang bissen på og truer 
med at skrue ned for ventilatio-
nen. Det hjalp. Jakob Veirholt og 
Michael Møller Jensen påtager 
sig hvervet. En revisorsuppleant 
finder vi også, og evt. er hurtigt 
overstået.

Og så gik det altså ikke, som 
denne skriver frygtede, men 
derimod præcis som dirigen-
ten profeterede, da han kom-
menterede dagsordenen som 
”fredelig”. Vi har før kaldt ham 
en rar Rambo. Denne gang må 
det være en lettere tilbagelæ-
net, rolig Rambo. Og der var 98 
ejendomme repræsenteret og 
altså 98 stemmer.

Afdæmpet og velturneret generalforsamling
Er man til konfrontation og folk, der råber buh og hør hør, så var denne generalforsamling et an-
tiklimaks, for den var nærmest gnidningsfri. Alle talte pænt til hinanden, og vi var færdige før tid, 
takket være en klar dagsorden, kompetente indlæg og sikker ledelse

Af Frank Nilsson

Vi er på udebane. Vi er langt 
væk i et kulturhus i Kbh. K, men 
kendte ansigter dukker op, og 
så er alt godt alligevel. Vi spotter 
hurtigt, at mange af de frem-
mødte herrer bærer overshirts, 
en særdeles pyntelig beklæd-
ning. Har du ikke en sådan, 
mand, så køb en i en fart eller 
ønsk dig en i julegave. Denne 
skriver kan supplerende oplyse, 
at han selv er iført en sådan.

Erik Hagelskjær har ikke overs-
hirt på, men bliver alligevel valgt 
som dirigent, og mindet om tid-
ligere indsatser sætter sig som 
foreløbig ro i lokalet.

Men så siger manden gudøleme, 
at det ligner en fredelig dags-
orden. Men det kan man aldrig 
vide! Selv det mindst kontrover-
sielle punkt kan vise sig at inde-
holde krudt og kugler! Så lad os 
se, hvordan det går. 

Formanden beretter
Derpå modtager vi formandens 
beretning, og han er glad. Det si-
ger han, og det kan man se. Han 
er glad for, at vi efter Corona kan 
være sammen, og Peter Bogh 
lægger ud med papcontainerne. 
Han henstiller, at vi holder god 
stil, så der kan komme så mange 
fælles containere som muligt. 
Ellers risikerer vi, at vi skal have 

dem alle sammen i vores små ha-
ver. Skraldebilernes fjende num-
mer et er parkerede biler mellem 
bump. Men kommunen afmærker 
snart, så man kan se, at det er no 
go! Fibernettet er fuldbragt. Visse 
mangler vandtryk, fordi trykket 
er i underkanten, og fordi gamle 
rør er tilkalkede. Helhedsplanen 
kommer til afstemning på næste 
generalforsamling, sådan step 
by step. Ikke hele molevitten på 
en gang.

Sommerparken i Engelstedsgade 
er blevet brugt af folk fra fjerne 
gader. Det er godt. Og så bliver 
børn optaget i arbejdet med 
sommerparker. De skal også 
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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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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 
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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.
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Tilskuere 
til generalfor-

samling uden de 
store kontroverser 

forsamlet i et lokale, 
der ikke var til at 

fotografere i!



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

Specialist i
Lyngbyvejskvarteret

Med 19 års erfaring fra handler i kvarteret har jeg en 
unik viden om dets historie, handelspriser og et stort 
netværk af kunder, som ønsker at bo her.

I ryggen har vi Danmarks største mæglervirksomhed 
EDC Poul Erik Bech, som har flere end 60 boligbutikker 
fordelt over hele landet. Via vores store kontakt flade 
skabes der relationer til mange potentielle købere hver 
dag. Dette giver en markant øget chance for et salg 
til den bedst mulige pris, idet køberen ofte skal findes 
uden for lokalområdet.

Overvejer du at sælge? 
Kontakt mig for et gratis og uforpligtende vurdering af 

din bolig. Ring allerede i dag!

Dan Månsson
Partner, Ejendomsmægler, MDE

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

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



Den flotte bog kan købes for 175 
kr. i boghandelen på Østerbrogade 

200. Bogen har en god oversigt 
over de tilgængelige kilder. Måske 

til inspiration for ”lokalhistorikere” i 
vores kvarter?

Husene er kun til låns
125-års jubilæum i Strandvejskvarteret markeret med smuk bog

Af Birgit Lundbak

Vores naboer i byggeforenings-
husene ved Svanemøllen har for 
nylig markeret foreningens 125-
års jubilæum med en flot bog, 
der fortæller kvarterets historie. 
Strandvejskvarteret, der også 
kaldes Komponistbyen, blev 
opført i årene 1892 til 1903 af 
Arbejdernes Byggeforening.

På 250 flotte sider med masser 
af illustrationer oprulles både den 
store historie om udviklingen i 
København og den lille historie 
med opførelsen af kvarteret og 
det liv, der er blevet levet i de 
393 huse.  Den er skrevet af to 
mangeårige beboere Christian 
Sonne og Lise Fogh og udgivet 
af Husejerforeningen.

De to er gået grundigt til værks 
og har suppleret hinanden fint. 
Christian Sonne, der for nylig er 
flyttet efter 49 år i kvarteret, var 
i 20 år med i husejerforeningens 
bestyrelse, heraf 5 år som for-
mand. Desuden har han arbejdet 
som byplanlægger i kommunen, 
så han havde styr på det byg-
getekniske, og hvor man kunne 
finde de relevante arkivalier. Lise 
Fogh har boet i kvarteret i 41 
år og var i 7 år medredaktør af 
beboerbladet Kilden - og havde 
derfor mange interviews og fotos 
på lager.

Projektet voksede
”Til at begynde med tænkte vi jo 
blot på at lave et lille hæfte, men 
projektet voksede og tog flere år, 
for der er overraskende meget 
materiale at øse af”, fortæller Lise 
Fogh. 

Der var dels foreningens egne 
arkivalier, f.eks. alle bestyrelses-
referater og beboerbladet, der er 
udkommet siden 1980. Men der 
er også fundet meget materiale 
på de lokalhistoriske arkiver, 
Østerbro museum, rigsarkivet, 
folketællinger mv. Samtidig blev 
beboerne opfordret til at kom-
me med oplysninger og sjove 
historier.

Det er husejerforeningen, der har 
finansieret udgivelsen, og da bo-
gen var færdig, blev den afleveret 
personligt af enten forfatterne 
eller bestyrelsen i hvert enkelt 
hus. Den er blevet meget positivt 
modtaget.

Bogen er inddelt i 19 afsnit, der 
gør den let at overskue, så man 
kan dykke ned i afsnit, man har 
særlig interesse i. Der er for 
eksempel et afsnit om husejer-
foreningens virksomhed gennem 
alle årene med billeder af sirligt 
håndskrevne mødeprotokoller, 
omtale af særligt vanskelige ge-
neralforsamlinger, de evige kraki-
lere og små og store konflikter.

Et andet afsnit handler om servi-
tutter, facaderegulativer og lokal-
plan og dilemmaerne mellem mo-
dernisering og bevaring, som vi 
jo også kender til her i kvarteret.

3 store perioder 
De to forfattere har også identifi-
ceret 3 store perioder eller gene-
rationer i kvarterets historie.

Det er årene fra 1890 til 1960, 
hvor de første beboere flytter 
ind. Det er specielt håndværkere 

og arbejdere, der er 
mange beboere i hvert hus, liv i 
gaderne, masser af butikker og i 
de første år lokum i gården.

Så følger perioden fra 1960 til 
2000, der betegnes som det 
første generationsskifte. Her flyt-
ter 68’erne ind, og det myldrer 
ind med lærere, pædagoger og 
akademikere ansat i det offentli-
ge.  Der bliver trafiksanering og 
legegader. 

Det næste generationsskifte er 
fra 2000 og frem. Nu flytter de 
velstillede ind, for husene er 
blevet så dyre, at det kræver to 
gode indtægter at bo der. I den-
ne periode sker der omfattende 
moderniseringer af husene, og 
bilparken vokser.

Forfatterne har i bogen forsøgt at 
forklare, hvordan forvandlingen 
fra ydmyge arbejderboliger til 
hippe enfamilieshuse er foregået. 
Og de glæder sig over, at skiften-
de bestyrelser gennem servitut-
ter og lignende har sikret både 
den nødvendige udvikling, men 
også respekt for den kulturarv, 
som husene repræsenterer og 
som gør, at kvarteret stadigt er 
attraktivt.

Bogen slutter med et citat fra en 
husejer på en generalforsamling: 
Husk, vi har kun husene til låns.

Forsiden af bogen 
der fortæller histo-
rien om de 125 år i 
Strandvejskvarteret. 
Der er masser af 
genkendelse for be-
boere i vores kvarter, 
men også ideer og 
inspiration.

Cafe med kunst  
og bevægelse

For få år siden skulle man gå 
langt i vores område for at 
finde en cafe. Sådan er det 
ikke mere.

Af Birgit Lundbak

I det farvestrålende kvarter 
på hjørnet af Haraldsgade og 
Ragnhildgade med det populæ-
re navn Bolsjefabrikken er der 
her i sommer åbnet en ny cafe 
med navnet Cafe Plus. Cafeen 
ligger lidt gemt af vejen, men 
flere og flere har nu opdaget det 
hyggelige lokale, hvor man kan 
stene over en kop kaffe eller un-
derholde sig med forskellige spil 
og bøger. Kaffen er tilmed billig. 
F.eks 8 kr. for en kop filterkaffe og 
det samme for en kop kakao. Det 

er en alkoholfri cafe, og der kan 
pt. ikke købes mad. Det kommer 
måske senere.

Ra, der arbejder i cafeen, for-
tæller, at der efterhånden er 
godt besøg i cafeen. Han er selv 
kunstner og har fernisering på sin 
første soloudstilling i cafeen få 
dage senere. Der er hver måned 
udstilling af unge kunstnere.

Cafeen er en del af Kbh+, som 
er et projekt under Askovfonden. 
Det er rettet mod unge herunder 
unge, der er lidt på kanten af 
fællesskabet. Men alle er velkom-
ne i huset, hvor der er masser af 
aktiviteter inden for kultur, kunst 
og bevægelse, fortæller Oliver, 
der er koordinator i projektet.

Cafelokalet bruges for eksempel 
også til poesi aftener, fælles-
spisninger og tøjbyttemarked. 

Og ved siden af ligger to andre 
spændende lokaler. Det er rum-
met ”Black Box”, hvor der holdes 
filmaftener og musik og en stor 
sal kaldet ”Body and Soul”, hvor 
der undervises i yoga, meditation 
og dans. Alle kan deltage, og det 
er gratis! 

Programmet kan ses på tavlen i 
cafeen, ellers finder man informa-
tion på Facebook siden for Kbh+.

Ra arbejder i cafeen, hvor han nu 
også holder sin første kunstudstilling. 
Cafeens priser ses på tavlen
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Ra arbejder 
i cafeen, hvor 
han også hol-
der sin første 

kunstudstilling.



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



Hjertet banker for at fortælle  
om Grønland
Fem bøger på fem år med fokus på Grønland er det blevet til. Nina 
von Staffeldts mål er at formidle et andet billede af Grønland end 
sociale problemer og isbjerge.

Af Birgit Lundbak

”Der er så mange historier at 
fortælle fra Grønland”, siger Nina 
von Staffeldt, Rudolph Berghs 
Gade 14. I denne måned er 
hendes femte bog med titlen 
”Historier fra Polarcirklen” ud-
kommet. Det er en samling af 
otte noveller, der spænder over 
alvorlige temaer som sorgen efter 
et barns død, frygten for at miste 
livet i en barsk natur, polioepide-
mi og hjemve og splittelse.

”De bygger på historier, jeg enten 
selv har hørt gennem årene eller 
hørt gode grønlandske venner 
fortælle”, siger Nina, der gennem 
de seneste 25 år har boet og rejst 
i Grønland dels som uddannel-
seskonsulent for Selvstyret og 
dels som turleder på rejser i hele 
landet. Hun har en kæmpe viden 
om og kærlighed til Grønland.

Bogen er smukt illustreret af 
den grønlandske kunstner Naja 
Abelsen, og Nina og Naja har haft 
et spændende samarbejde om 
bogen. 

Målet med den nye bog er som 
med de fire tidligere, der alle var 

krimier med den unge kvinde 
Sika Haslund som hovedperson, 
at formidle et mere nuanceret 
billede af Grønland og med fo-
kus på det almenmenneskelige. 
Hun fortæller hovedsageligt om 
det moderne Grønland, hvor en 
ny generation af veluddannede 
og selvbevidste unge præger 
udviklingen.  

”Jeg er gennem årene blevet 
provokeret af, at megen formid-
ling om Grønland drejede sig om 
enten sociale problemer eller flot-
te isfjelde. Der er så mange flere 
historier og vinkler at skrive om”, 
siger Nina, hvis bøger er blevet 
godt modtaget både i Danmark 
og i Grønland. Og det sidste er 
ikke mindst vigtigt for Nina, der 
lægger vægt på gensidig respekt 
og ligeværdighed. Hun er derfor 
også glad for, at den nye bog 
blev præsenteret ved en recep-
tion i Det Grønlandske Hus i 
København.

Det kan lyde overvældende 
med 5 bøger på 5 år, men Nina 
fortæller, at hun har skrevet ”til 
skrivebordsskuffen” i mange år, 
så bøgerne bygger på mange 
års arbejde. Som nævnt er de 

første 4 bøger krimier med titler-
ne ”Frosne Beviser”, ”Den sorte 
engel”, ”Skibet fra Isfjorden” og 
”Vinterjagt”. Nina fik Det Danske 
Kriminalakademis diplom som 
årets bedste debut krimi i 2017.

”Det har været en god start for 
min forfatterkarriere at starte med 
krimierne, og jeg afviser bestemt 
ikke, at der kommer flere. Men nu 
havde jeg lyst til at komme ned 
i nogle tungere problematikker”, 
siger Nina om den nye bog. Hun 
afslører, at hun allerede har idéen 
til en kommende bog. Her kred-
ser hun om storpolitik inklusiv 
den nye situation, hvor Grønland 
pludselig er blevet interessant for 
adskillige stormagter.

Udover forfatterkarrieren arbejder 
Nina som selvstændig konsulent 
for Forskningsministeriet, men 
skriveriet fylder efterhånden over 
halvdelen af hendes arbejdstid. 
Nina og hendes mand har boet i 
Lyngbyvejskvarteret siden 1994, 
og hun er også aktiv som korsan-
ger og formand for menighedsrå-
det ved vores lokale kirke.

Man skrotter sgu da ikke vildt rustne havestole, 
når de rummer minder og fortæller historie!
Det er ingen sag at skaffe sig 
nogle nye udemøbler, og end-
da for en billig penge, hvis det 
skulle være. Men når man har 
mulighed for at redde bedste-
forældrenes havestole, så er 
det både en hyggelig og en 
romantisk opgave. Den histo-
rie berettede Anders Lillemose 
fra Valdemar Holmers Gade, 
da Gadespejlet kom forbi.

Af Frank Nilsson

De skinner kridhvidt i sensom-
mersolen, havestolene som 
Anders Lillemose har renoveret. 
De stammer fra bedsteforæl-
drenes sommerhus ved Vejers 
Strand. De blev anskaffet til 
sommerhuset i 1950, og Anders 
Lillemose mener, at havestolene 
blev købt som det første have-
møblement og altså er omkring 
70 år gamle. 

Og tidens tand havde virkelig 
gnavet i dem. Sol, vind, kulde 
og varme og læg så dertil stærkt 
saltet havgus fra Vesterhavet, 
så har du havestole, som på 
den ene side er godt medtagne, 
men som også repræsenterer 
varme minder fra barndom-
men. Havestolene er af mærket 
Mandalay Marguerit. De har et 
stel af jern, og trælamellerne 

af teak stråler udad som kron-
bladene på margeritter, en 
klassiker. 

Passer til kvarteret
Så havnede de fire stole i 
Valdemar Holmers Gade. Anders 
Lillemose havde besluttet, at de 
skulle have nyt liv, og som han 
siger, havde det været lettere 
bare at få dem sandblæst.

”Men på den anden side ville 
det ikke blive nogen voldsom 
opgave selv at gøre det. Jeg 
sleb rusten af stellene med me-
talbørste på boremaskinen og 
sleb de malede lameller med 
sandpapir, så de var forholds-
vis glatte og til at male. Til det 
brugte jeg hvid Hammerite, 
som både fungerer som 
rustforsegler og som 
maling til både lameller 
og stel”.

”Og nu står de her. De er testet 
på den jyske vestkyst, og så var 
det ikke mindst en romantisk 
tanke, der fik mig til at gå i gang 
med opgaven. Det handler jo 
om barndom og ferier hos mine 
bedsteforældre. Desuden er de 
gode at sidde i, de passer til 
kvarteret med de hvide lamel-
ler lidt ligesom stakitterne, og 
heldigvis kan min bedre halvdel 
også lide dem”, fortæller Anders 
Lillemose, mens han læner sig 
behageligt tilbage i en af de fire 
stole og demonstrerer således 
med al tydelighed, 
at de også er 
gode at sid-
de i.

De fire krimier er udgivet 
på det grønlandske forlag, 
Milik, mens novellesamlin-
gen er udgivet af Amanda 
Books, der har speciale i 
Nordatlantisk litteratur. Se 

mere på Ninas hjemmeside: 
ninavonstaffeldt.dk

Billede tv. Her ses forsiden til 
Ninas seneste bo. Smukt illustre-
ret af kunstneren Naja Abelsen.

Billede th. Nina har boet og rejst 
i Grønland gennem de seneste 
25 år og har en dyb kærlighed til 
landet. Her nyder Nina en skrive-
pause i solen under et ophold i 
Grønland.
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Anders 
Lillemose 

sidder godt. Han 
sidder nemlig i de 
nyistandsatte ha-
vestole fra barn-

domslandet
Metalbørsten 
på boremaski-
nen sender ru-
sten på flugt

Så  
medtagne 
var de fire 

stole



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

Lyngbyvejs- 
 kvarteret

Vi elsker

home er specialist i at sælge  
husene i Lyngbyvejskvarteret.
Her ses de fire højeste salgspriser i Lyngbyvejskvarteret,  
som jeg er stolt over at have realiseret for sælgerne. 
Jeg har fortsat mange ventende købere til husene i kvarteret.

Tlf. 25 97 63 87  · almal@home.dk

home Østerbro  
- Svanemøllen er  
din specialist i salg  
af villalejligheder  
på Østerbro.

Vi er stolte over at have den bedste 
salgsstatistik, når det gælder salg  
af villalejligheder på Østerbro.  

Skal vi også sælge for dig? 
Kontakt os i dag for en gratis og  
uforpligtende vurdering af din bolig.

Laveste salgstid*

Laveste prisafslag*

Alexander Malykke

* Boligsiden.dk, tal pr. 13.10.2021, afslag og salgstid for villalejligheder i 2100 København Ø de foregående 12 måneder af mægler med adresse i området.

*Kilde: Boligsiden.dk - salgspriser i Lyngbyvejskvarteret pr. 14.10.2021

SOLGT | SKUFFESALG
Valdemar Holmers Gade 54

Højeste salgspris*

SOLGT
Rudolph Berghs Gade 65 

2. højeste salgspris*

SOLGT | SKUFFESALG
H.P. Ørums Gade 7

3. højeste salgspris*

SOLGT | SKUFFESALG
Valdemar Holmers Gade 7

4. højeste salgspris*



Trommeslager 
byggede selv sin 
tam tam
De fleste læsere af Gadespejlet kender 
Mads Abrahamsen som trommeslager 
i bands, der har sat fut i adskillige vej-
fester i kvarteret. Her fortæller han om, 
hvordan karrieren startede og udvikle-
de sig, og om hvad det vil sige at være 
trommeslager, og om hvordan man 
konstruerer en 6 tommers tam tam.

Af Frank Nilsson

For Mads Abrahamsen begyndte 
det tidligt. Familien var musisk, 
søstrene spillede guitar og fløjte, 
og Mads begyndte at slå rytme 
og puls. Det første trommesæt 
bestod af sofabordet og lårene, 
og stikkerne var to xylofonkøller. 
Hvorfor det lige blev trommer, 
når der faktisk var instrumenter 
til rådighed, svarer han, at det 
ved han ikke. Sådan blev det 
bare. Det første rigtige møde 
med et trommesæt kom senere, 
i en musiktimet i 8. klasse. To 
knægte blev sat til at dele rytme-
sektionen, men snart var der kun 
én, der var på stikkerne: Mads 
Abrahamsen. De spillede ”Paint 
it Black”.

Han trommer med fingrene på 
bordet, mens han bruger foden 
til at ramme nogle af slagene. 
Det lyder kompliceret, men 
Mads Abrahamsen oplyser, at 
det er en helt banal fire fjerdedel!

Fysik, energi og indlevelse
Forskellige slags musik stiller 
forskellige krav til trommeslage-
ren, forklarer Mads Abrahamsen. 
Når han spiller punk og solid 
rock ligger slaget fremme på be-
atet for at give intensitet og drive 
bandet fremad. Men når bandet 

spiller tung blues, så kommer 
slaget lidt efter for at give den 
rigtige tilbagelænede følelse.

 Men lige meget hvad, så hand-
ler trommer om fysik, indlevelse 
og energi. Man skal have følelse 
for, hvor bandet er, og hvor pub-
likum befinder sig i rummet. Det 
hele skal passe sammen. Mens 
Mads Abrahamsen fortæller, 
demonstrerer han med skiftende 
hastighed og styrke med slag på 
bordet og tramp i gulvet, og for 
den, der er vant til kun at høre 
trommer som del af et band, 
forekommer det umuligt, at arme 
og ben kan gøre så forskellige 
ting, og at det i den grad passer 
sammen.

Så kom ungdomsårene, det 
første trommesæt, skiftende 
bands, mest rock og punk, og 
trommerne forbedrede og udvik-
lede han selv med pvc-rør, så de 
kunne råbe op i genrer med høj 
volumen.

Førstefødte 6 tommers tam
Så kom pausen med børn, men 
sådan nogle bliver store, og 
så er der igen tid til bands og 
trommer, og det lykkedes Mads 
Abrahamsen at anskaffe sig et 
high end trommesæt, men der 
manglede en 6 tommers tam.

”Den 
beslutte-
de jeg selv 
at bygge”. Han 
henter en skinnende 
lille tromme med blanke beslag.

”Det lykkedes mig at finde no-
get 1 mm 3 lags birkefinér i en 
tømmerhandel. Det kunne jeg 
bruge. Jeg lagde 6 lag oven på 
hinanden og spændte det op på 
et kloakrør, så det blev rundt. Så 
skulle det lakeres og bejdses, 
5 lag indvendig og 6 udven-
dig, og så skulle der beslag og 
trommeskin på, og det her er 
min førstefødte”, fortæller Mads 
Abrahamsen og peger på det lille 
mesterværk, der står på bordet 
mellem os. Han forklarer videre, 
at der er mange arbejdsgange 
undervejs, man er mange gange 
forbi det, mindst 30 aftener skal 
der til, men tilføjer, at det er hyg-
geligt arbejde.

Afslutningsvis går vi op i trom-
meværelset på 1. sal. Her er 
et elektronisk sæt, og Mads 
Abrahamsen giver en lille opvis-
ning. Igen forbavses vi over alt 
det, der foregår, og som vi kan 
se og dechifrere, når trommesla-
geren er den eneste musiker i 
lokalet og ikke er gemt bag sang, 
guitar og bas.

Ny webshop i Lyngbyvejskvarteret:
Kunstplakater produceret i Danmark, vi donerer et
træ for hver plakat du køber på kunstfotos.dk.
25% rabat med koden: GADESPEJLET2021
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Mads 
Abrahamsen med 

hjemmebygget 6 tom-
mers tam tam, og bag 
lak og bejdse gemmer 
sig 6 lag 1 mm birke-

finér med 3 lag i 
hver



Sommerens 
legegade

Af Merian Garde Gräs

Hvad sker der, hvis man lukker 40 
meter gade, sætter et par borde/
bænkesæt og en lille rutschebane 
op? Så sker der det, du ser her. 
Voksne og børn fra hele kvarteret 
mødes på kryds og tværs, spiller 
bold, tegner med kridt, bygger 
forhindringsbaner, henter kaffe fra 
Designeren og hygger sig. 
I syv solrige uger hen-
over sommeren var bilerne i 
Engelstedsgade fortrængt til 
fordel for mere nabofællesskab. 
To driftige drenge arrangerede 
risengrøds-take away til en tyver. 
Andre åbnede en fredagsslikbod. 
Kasper Giødesen var initiativtager 
og ansøgte kommunen om lov. 
Det er anden gang, at naboerne i 
Engelstedsgade går sammen om 
at skabe plads og tryghed til som-
merleg. Og det er forhåbentlig 
ikke den sidste.



Borgmesterkandidat vil forbyde 
ældre brændeovne

Rådet for Grøn omstilling er dog ikke impone-
ret. ”Det er skræmmende, at denne ekstreme 
forurening skal være tilladt i byernes villaområ-
der, hedder det. 

Af Birgit Lundbak

I Gadespejlet følger vi årstiderne og opfordrer om 
sommeren til at vise hensyn til naboerne, når der 
spilles høj musik. På samme måde opfordrer vi om 
efteråret til hensyntagen, når der tændes op i kvar-
terets brændeovne, så naboerne undgår røg- og 
lugtgener.

Der var sidste efterår en del debat på Facebook om 
brændeovne. Flere klagede over røg- og lugtgener. 
En nabo udtrykte, at kvarteret en dag lugtede af 
”Oliver Twist”. Og der var mange opfordringer til at 
undgå at fyre, når skyerne hænger lavt, at fyre kor-
rekt med masser af lufttilførsel, kun bruge tørt træ 
som brænde og at sørge for at få skorstenen renset 
jævnligt.

Som det er læserne bekendt, er der blevet stigen-
de fokus på brændeovne de senere år på grund af 
partikelforurening. Tidligere overborgmester Frank 
Jensen havde som valgløfte at udfase brændeov-
ne i København, hvor der er adgang til fjernvarme. 
Den sandsynlige afløser på overborgmesterposten, 
Sophie Hæstorp Andersen, følger samme spor.

Regeringen har sammen med støttepartierne lagt 
op til, at kommunerne fremover skal have mulighed 
for at forbyde brændeovne fra før 2008 i boliger, 
hvor der er fjernvarme.

Sophie Hæstorp Andersen er klar til at gribe bolden 
og forbyde brændeovne fra før 2008. Til Berlingske 
har hun udtalt:

”Jeg er med på at de er rigtigt hyggelige. Men de er 
altså kilde til partikelforurening, og derfor synes jeg, 
det er et rigtigt godt forslag”.

Rådet for Grøn Omstilling er dog ikke imponeret 
af, at man blot ønsker at forbyde brændeovne fra 
ført 2008 på grund af partikeludledningen. ”Det er 
skræmmende, at denne ekstreme forurening skal 
være tilladt i byernes villaområder,” siger rådet.

Fra den ene 
Jagtvej til den 
anden
Kvarterets sidste frisør har 
med et stop på vejen fundet 
vej til sin egen salon. Lidt 
herfra godt nok, men absolut i 
cykelafstand.

Af Frank Nilsson 

I årtier havde kvarteret sin egen 
frisørsalon, og den sidste hår-
kunstner var Nilay Fener; men 
hun flyttede. Den nye adresse 
var Jagtvej her på Østerbro, og 
mange af stamkunderne flytte-
de med. Så langt så godt. Men 
salonen var en delehistorie, 
hvor Nilay Fener lejede sig ind.

”Og da coronaen kom, fik jeg 
tid til eftertanker, og jeg blev 
enig med mig selv om, at jeg 

ville have min egen salon, 
og nu har jeg fundet det her 
sted”, fortæller Nilay Fener, da 
Gadesejlet kigger inden for.

”Her er super hyggeligt, og jeg 
har givet salonen et make over, 
så indretningen passer til mig, 
men jeg har fået nyt telefon-
nummer, så hvis mine kunder 
fra Lyngbyvejskvarteret stadig 
vil have sat håret her hos mig, 
så kan de have svært ved at 
finde mig”

Lutter velduft
Salonen er lys. Bagvæggen 
er pudset og uden maling, 
mens resten er hvidmalet. Nye 
stole m.v., og atmosfæren er 
præget af mange velduftende 
produkter.

Cykelturen hjem går forbi trav-
banen og sydpå ad Strandvejen, 
og Gadespejlet finder det 

absolut relevant at oplyse at 
Nilay Feners nye telefonnummer 
er 29 40 34 35.
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”Da vi var flest, var der tre familier, 
11 børn og voksne, men det er gode 
huse. Der var aldrig fugt eller dårlig 
luft. Vi frøs ikke om vinteren. Vi havde 
gruekedel i kælderen, og vandet blev 
varmet op med brænde eller koks. 
Vvi havde et badekar ved siden af. 
Så blev vandet varmet op og ført med 
en slange fra gruekedlen til badet. 
Der var kakkelovne på hver etage. 
Senere fik vi petroleum af mærket 
Acaria, og siden gasvarme, inden vi fik 
fjernvarme. I køkkenet var der et tungt 
gasbord med gasovn”.

Rulleskøjter  
med jernhjul

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

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

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

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

Historier til mere  
end én artikel

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

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

Nilay Fener tager 
gerne imod ”gam-
le” kunder fra det 

gamle kvarter



En dejlig  
sommerfest

Af Lotte Bælum
Alt klappede til sommerfesten. Der var 

hyggelig skattejagt, der var gode bands, 
der var kagekonkurrence med masser 
af kager i år og lodtrækning om gode 
sager fra blandt andet Designcafeen, 
Hartmann, Esperia Pizzeria, Børges 
Bodega, Sali Cykler, Hotel Ry, Chin 

Dahan og Brillo vin. Og der var heldigvis 
også tørvejr og dejligt varmt, lige til 

natten faldt på.

Der var fyldt med 
børn og voksne til 
skattejagten om 
musen Hannibal og 
hans venner rundt 
om i kvarteret, som 
Anette og FDF 
K-27 stod for. 

Børneboden var fyldt med gode tilbud og et 
godt sted at hænge ud senere på aftenen.

Der var hele tre bands i år, så det 
var en eftermiddag og aften med 
en perlerække af dygtige musike-
re og dejlig musik. Først spillede 
Anker Hansen, så Silvia, og efter-
følgende Frederik Damhus og til 
slut var der et genbesøg af Dusty 
Rag Jazz Band – med fans fra 
start til slut. 

Der blev snak-
ket og hygget 
alle steder og 
fulgt op på et 
anderledes år.

Traditionen tro blev 
tv-jakken båret på 
skift ved opråb-
ningen af vindere 
af lodtrækningen. 
Blandt de mange 
præmier til lodtræk-
ningen var en stor 
flaske naturvin fra 
Brillo – som vinde-
ren så lidt betuttet 
ud over – men den 
så heldigvis ud til at 
falde i god jord hos 
forældrene. 

Alle biler var flyttet, undtagen 
en lille Fiat 500, så den var både 
med til kagekonkurrence og spis-
ning og dans. 



Læsehesten

Kloge bøger skrevet af 
kloge forfattere
Even Olstad er tit i gang med 
flere bøger. Til tider fire på en 
gang. Men han vender så godt 
som altid tilbage og får dem 
læst efterhånden. I denne ud-
gave af Læsehesten præsen-
terer Even Olstad tre bøger, 
der ikke på overfladen ligner 
hinanden, men som rummer 
visdom og ikke viger tilbage 
for at dissekere livets store 
spørgsmål

Af Frank Nilsson

Vi faldt i snak til vejfesten, og 
Even Olstad indvilgede i at 
optræde som denne udgaves 
Læsehest, aftalen kom i stand, 
og Even Olstad tager imod i 
stueplanet, som er badet i lys. 
Køkkenet og de to stuer er nær-
mest ét stort rum. På det solide 
spisebord ligger en anselig stak 
bøger, og vi bliver enige om, at 
den øverste bliver den primære 
anbefaling. Det er en roman af 
David Sedaris. ”Calypso”, hed-
der den, og Even Olstad blev 
opmærksom på forfatteren, fordi 
han stod for nogle afsnit på en 
podcast station, der hedder This 
American Life.

”Og det var både klogt 
og sjovt. Han fortalte om, 
hvordan han måtte tage 
arbejde som julenisse i 
stormagasinet Macy’s, 
fordi det er svært at leve 
af at være kunstner”, 
erindrer Even Olstad, der 
på den måde fik blik for 
et forfatterskab.

Læseren ler og græder på 
engang
”Calypso” er en sørgelig, 
morsom roman, og den er 
ca. 80 procent selvbiografisk. 
Hovedpersonen har i bogens 
nutid mere liv bag sig end, hvad 
der må antages at ligge og ven-
te. Fra et sommerhus ved kysten 
i Carolina, hvor han holder ferie, 
lader han tankerne flyve, og 
det er ikke til lutter behagelige 
steder. Læseren besøger barn-
dommen i USA med en dybt 
dysfunktionel familie, hvor foræl-
drene udvikler alkoholisme, syg-
dom og demens. Og afsnittene 
fremstår som essays og noveller, 
der kunne stå alene.

”Jeg opfatter bogen som en 
introduktion til en forfatter, der 
har skrevet mange bøger, og 

David Sedaris er en mester til at 
fortælle, sådan at de helt store 
og tunge ting i livet får en hu-
moristisk drejning. Han er god 
til at observere og formidle det 
til læserne, så man både ler og 
græder. Ofte samtidig”, siger 
Even Olstad.

Forskellige, men kloge bøger
Vores Læsehest anbefaler to 
bøger mere. Den ene er Clare 
Hunters” Threads of Life” med 
undertitlen “A History of the 
World through the Eye of a 
Needle”. En bog der kommer 
rundt om næsten samtlige må-
der, man kan behandle tekstiler, 
tråd og garn på, og ud fra det 
dybdegraver forfatteren i tilvæ-
relsens og historiens mest afgø-
rende elementer. 

Den anden er af Emily 
Nussbaum. Det er en bog om TV 
og TV-programmer og så også 
lidt om livet og døden.

”De tre bøger er meget forskel-
lige”, konkluderer Even Olstad, 
”Men de har det til fælles, at 
fortællerne er kloge mennesker, 

der lærer læseren 
kloge ting”.

Alle bøgerne er på 
engelsk og kan kø-
bes på nettet.

High Five fuldbragt
Når dette blad rammer din postkasse, er lejlighederne i High 
Five i Rovsingsgade fyldt med møbler og nyindflyttede beboe-
re. Gadespejlet har fulgt byggeriet og talt med skiftende pro-
jektledere. Nu står de tre femkantede tårne der, og vi formidler 
hermed sidste akt i dette ikoniske byggeri

Af Frank Nilsson

Det er i den grad et andet 
syn, der møder Gadespejlet, 
da vi entrer byggepladsen på 
Beauvaisgrunden. 

Det er slut med mudder og skur-
vogne og store entreprenørma-
skiner. I stedet er der overdæk-
kede cykelstativer, brolægning 
og skrånende jordvolde op mod 
husene, klar til senere beplant-
ning. Vi møder Michael Black 
i hans kontorpavillon. Han er 
projekt- leder, og vi kender ham. 
Han har tidligere styret byggeriet 
og er tilbage efter en tur rundt til 
andre byggerier.

Et par telefonsamtaler og så er 
han klar til at fortælle om bygge-
riets sidste fase.

”Der er lidt fejl og mangler, 
men det er meget lidt. Så 
længe der arbejdes, kan det 
ikke undgås, at der kommer 
lidt skrammer, som skal ud-
bedres og pletmales. Så lige 
nu er det mest udendørs, der 
sker noget. Det handler om 
belysning, anlæg til storskrald 
og jordarbejde til det, der skal 
blive til bede. Men gartnerne 
planter først til, når det bliver 
lidt koldere. Ellers skal man 
vande hele tiden, hvis det altså 
ikke regner”, forklarer Michael 
Black. 

Meget regn 
Og netop regn har under flere 
etaper af byggeriet været den 
største udfordring, oplyser han. 
Byggepladsen har til tider været 
et veritabelt ælte, og under op-

førelsen har tag og 
facader været åbne 
hist og her, så vand 
kunne trænge ind. 
Så var det om at få 
dækket af, og det 
tager tid.

”Men det har væ-
ret et spændende 
projekt. Det er ikke 
hver dag, man 
bygger femkantede 
tårne til beboelse, 
og i næste uge er 
vi færdige, og de 
første 27 familier 
flytter ind”.

Rå og lyse 
lejligheder

På trods af 
en mobil, der 
bimler hidsigt, 
og flere folk, der 
stiller spørgsmål, som Michael 
Black besvarer, tager han sig 
tid til at vise os en lejlighed. En 
toværelsers med et overdådigt 
lysindfald fra flere vinduer, hvor-
af et er fra gulv til loft.  Væggene 
er rå, pudset beton, og rør til 
emhætte m.m. er fritliggende og 
absolut synlige.

”Tja, hvis man var ung og ikke 
havde børn, kan det da godt 
være, jeg ville bo her”, forklarer 
Michael Black, som dog fore-
trækker Maribo og Lolland, hvor 
han, så snart han er helt færdig 
med High Five, skal lede bygge-
riet af en skole til 150 millioner 
kroner. 

Og således har Gadespejlet fulgt 
dette ikoniske byggeri til dørs. 
Men gå selv over og kig på det. 
Plankeværket er pillet ned, og 
der er fri adgang.

Even Olstad 
læser gerne flere 
bøger samtidig. 
Men max. fire!

Billede af de tre bøger, 
så gode, at de hermed 
er anbefalet.

Michael Black er 
snart færdig med 

High Five. Så venter 
en skole til 150 mill. 

kr. på Lolland.
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Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 

BOTTEGA 
ESTADIO
Stor enighed om fem af de 
spidse

Stegegaflen

Gastronomi i særklasse 
på Bottega Estadio
Et stjerneskud eller en skudefuld stegt flæsk med persillesovs 
kan til tider være lige det, man trænger til. Men hvis man af gam-
mel vane går efter sådanne danske klassikere, og opsøger det, 
der engang hed Sportskroen og senere Stafetten, så er man på 
vildspor! For lokaliteten har fået nye ejere og et koncept, som er 
så langt fra det gamle, man kan komme. 

Af Frank Nilsson

Væggene er rå beton. 
Stegegaflen med ledsagerske får 
valget mellem vand med brus el-
ler uden. Vi vælger i samdrægtig-
hed med bobler, og den venlige 
servering skænker samtidig med 
præsentationen af menukortet, 
som er særdeles omfattende. 
Vi er på den meget nyåbnede 
Bottega Estadio på Gunnar Nu 
Hansens Plads. 

Retterne er spanske/mexicanske 
i deres udgangspunkt, og ledsa-
gersken foreslår med sin usæd-
vanligt veludviklede empati, at vi 
skal smage så meget som muligt. 
Et solidt udgangspunkt for en 
gaffelspids anmeldelse, og derfor 
vælger vi Chefs Choice, køkke-
nets valg af smageretter, som er 
enestående for denne dag

Åh, så mørt
Flere gæster ankommer. 
Der er så godt som udsolgt. 
Imponerende, når man betænker, 
at det er søndag aften, som ikke 
er restauranters favoritugedag. 

Første ret er tyndt skåret 
Mangalico-skinke, og den enga-
gerede tjener forklarer, at denne 
gris oprindelig er ungarsk, et 
dejligt sortbroget, langhåret dyr, 
som i udgaven på vores tallerken 

er absolut barberet, og der er 
mange skiver, som smager afba-
lanceret salt og er åh så møre. 
Dertil kommer ceviche, rå mari-
neret fisk, små pebre fra ovnen 
med svag brændt smag. Der 
kommer også grillede svampe i 
miso sauce. 

Hapser af østers
Vin må der til. Ledsagersken 
vælger en Bourgogne Blanc 
fra Julien Altaber, en fyldig 
chardonnay; gaflen går til den 
med hvid Albarino fra Bodegas 
Zarate, en let krydret passende 
ledsager. Begge kompetent 
anbefalet af vores tjener. Mens 
cevichen smelter, så snart den 
er kommet indenfor, siver dæm-
pet Prince ud af højttalerne. 
Humøret stiger. 

Så kommer en Venø Østers 
Ceviche med fermenteret ha-
benero, tomater og rødløg. Det 
stærke akkompagnerer sublimt 
de blide hapser af østers. En 
taco med oksekød får ledsager-
sken til at lukke øjnene halvt, og 
er på dette tidspunkt næsten 
ikke til at komme i kontakt med.

Dertil rødvin til os begge. Vi 
vælger Bourgogne Pinot Noir 
fra Fanny Zabre. En ikke alt for 
tung sag til et let humør.

Velpaneret slethvar 
Nu er vi rådvilde. Vi er faktisk 
mætte. Men kommer der mon 
mere? Og det skal Gaflen lige 
love for, at der gør. En paneret 
slethvar stor som et bordten-
nisbat, og dette vanddyr er til-
beredt, som det skal gøres. Der 
må være en kompetent fiskekok 
derude i køkkenet. 

Der er dessert med i Chefs 
Choice, kærnemælksis med 
diskrete krystaller, suppleret med 
en let syrlig citron/birkes kage. Vi 
bestiller to flat white dertil, stærk 
og knaldvarm. 

Med et totalindtryk af diversitet 
med konsekvens og harmoni, 
som man sent glemmer, må den 
kyniske Gaffel af med 5 af de sy-
lespidse. Vi fik det hele for 1295 
kroner, og hver en mønt er givet 
godt ud, og hvis andre skulle 
få smag for at bespise Bottega 
Estadio, så husk at bestille bord. 
Der er ofte og forståeligt udsolgt!

Bottega Estadio ser ikke ud af meget ude-
fra, men indenfor, mmmmmm
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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_

Men først kom Kasper...
Et brud på en vandledning og en ventil, der er slidt, førte 
til en meget lille forlængelse af en varslet afbrydelse af 
vandforsyningen

Af Frank Nilsson

En seddel i postkassen for-
kyndte, at der blev lukket for 
vandet tirsdag 11.5. fordi en 
lækket ledning skulle udbedres 
mellem kl. 8.00 og 12.00. Et 
ring på døren, og dér stod en 
bekymret VVS’er, der spurgte, 
om han måtte prøve, om der 
var vand. Vi gik ned i kælde-
ren og åbnede og lukkede for 
vandet. Resultat: ikke noget 
vand. VVS’eren forklarede, at 
hovedafbryderen i fortovet var 
gammel og slidt og ikke kunne 
åbnes igen!

”Jeg må have fat på HOFOR. 
Men der bliver nok først vand 
hen mod aften”, sagde den 
bekymrede VVS’er.

Kunne høre vandet bruse
Kort tid efter var HOFOR på 
pletten. Manden hed Kasper, og 

han fortalte, at han kunne et par 
tricks.

”Jeg har flået dækslet af, så jeg 
kan komme længere ned og få 
fat”, fortalte han, lagde øret til 
og lyttede til et større apparat, 
der forsvandt ned til den slidte 
ventil. ”Kan man høre om van-
det løber?”, ville vi vide.

”Jeps, og nu kan du høre det 
endnu bedre,” svarede han 
og hentede et kort spyd med 
ledning og et par hovedte-
lefoner. Han lagde spyddet 
til håndtaget, og vi fik lov til 
at lytte med. Det lød som 
Gefionspringvandet på en god 
dag i højsæsonen.

Klokken 12.55 var der vand, 
takket være Kasper og HOFOR. 
Men afbryderen i fortovet var 
gammel og sur. Den skal skif-
tes senere…

Fire mand 
arbejder for 
at sikre vand 
der kan løbe 
og stoppes
Vand fra hanen er en selvfølge. 
Vi drejer lidt og ud strømmer 
det. Men den luksus kræver 
ledninger, rør og stophaner, så 
man kan lukke kortvarigt, når 
noget skal ændres eller ud-
bedres. Og undertiden er det 
mere kompliceret end først 
antaget

Af Frank Nilsson

Som sagt skaffede Kasper fra 
HOFOR vand til talrige husstan-
de, men det sikrede ikke en 
udbedret stophane. Med andre 
ord: Hvis der opstod et problem 
siden hen, så ville stophanen 
ikke fungere. Den problematiske 
og defekte stophanes placering 
var markeret med en blå ring, 
som Kasper spraymalede. 14 

dage senere var to nye mænd. 
Det var Allan og Michael. De 
kom fra Munck Gruppen, et stort 
foretagende, både her og i ud-
landet, for eksempel var Allan og 
Michael lige kommet tilbage fra 
en opgave i Tanzania!

Virvar af ledninger
De brød asfalten op med en 
miniaturegravko og opdagede 
snart, at der var kloakker og 
gasledninger samt fiberkabler 
og meget mere, så det viste sig 
at være temmelig kompliceret. 
Så dukkede Kasper fra HOFOR 
også op og 
gennem en 
grundig råd-
slagning lagde 
de en slagplan, 
som fungere-
de. Allan og 
Michael forlod 
hullet først på 
eftermiddagen 
nu med fornyet 
og funktions-
dygtig stop-
hane. Hullet 
var dybt og 
afspærret; men 

klokken 14.47 kom Ole med en 
lastbil med grab og læssede 7 
tons jord ned i hullet. Ole klap-
pede det lidt til og kørte igen, og 
mens denne grifler var bortrejst 
til store, mørke svenske skove 
blev hullet asfalteret, og missio-
nen var fuldbragt. 

Mange tandhjul griber ind i hin-
anden for at vi kan fylde opva-
skebaljen, tage et brusebad og 
et glas vand. Tandhjulene styres 
af kompetente folk med erfaring 
og snilde, som ved, hvad de har 
med at gøre.

Tre 
centrale  

operatører: 
Allan, Kasper 
og Michael

Af med dæk-
slet for at få fat 

længere nede. Og 
så kom vandet 

igen.

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



Nu sker der noget i Ulrik
Genåbningen af Danmark betyder også genåbning af kvarterets beboerforening

Af Karin Breck  

Nyt fra Beboerforeningen Ulrik
Ny seniorgruppe 
Med stor succes har Grethe Ekmann taget initiativ 
til en seniorgruppe, som mødes fast i Fælleshuset 
Ulrik hver onsdag fra kl 10-15. Der vil være for-
skellige aktiviteter i løbet af de 5 timer. Gruppen er 
netop startet og har mange ideer. Blandt ideerne er 
en læsegruppe; en strikkegruppe; walk&talk med 
udgangspunkt i fælleshuset; en krea-billede-grup-
pe og måske en herre-gruppe.

Seniorgruppen har en facebookside: 
LYNGBYVEJSKVARTERETs Seniorgruppe, hvor 
man kan læse mere om kommende aktiviteter.

Grethe Ekmann (VH 51) er kontaktperson.

Juletræstænding
Traditionen tro vil pladsen på FF Ulriks Gade i de-
cember blive lyst op af et juletræ. Juletræet bliver 
tændt den første søndag i advent – 28. november 
– kl 16. Samme dag vil der fra kl 14 være julehyg-
ge i fælleshuset Ulrik, hvor man kan lave vandfast 
julepynt til vores fælles træ. Når vi nærmer os 
datoen, kommer der flere informationer på Ulriks 
hjemmeside og facebookside.

Bogskab ved Ulrik
Gode bøger kan læses flere gange, og nu har du 
mulighed for at give din gode, men læste bog vide-
re til fællesskabet. Der er nemlig opsat et bogskab 

i Ulriks forhave. For at passe på bøgerne ligger de 
i nogle plastkasser. Men kik i dem og se, om der er 
noget, der frister, og suppler gerne samlingen med 
dine egne bøger. Grethe Ekmann, som har taget 
initiativet, vil fungere som ”bogskabs-vicevært”.

Velkomstpakke
Er du ny i Lyngbyvejskvarteret, så har 
Beboerforeningen Ulrik en lille velkomstpakke til 
dig. Du kan få den ved at skrive navn og adres-
se (husk sal) til karinbreck@outlook.dk – skriv 
”Velkomstpakke” i emnefeltet.

Bliv medlem af beboerforeningen Ulrik
Det er i modsætning til Husejerforeningen (hvor 
alle husejere skal være medlem) frivilligt, om du 
vil være medlem af Beboerforeningen Ulrik. Som 
medlem støtter du, at vi kan lave arrangementer 
som sommerfest, fastelavn og juletræstænding og 
mange andre begivenheder i vores dejlige kvarter. 
Det er også Beboerforeningen Ulrik, der sørger for, 
at Fælleshuset er velfungerende og klar til såvel 
faste aktiviteter som udlejning, og som udgiver 
herværende blad, Gadespejlet. Du kan blive med-
lem via hjemmesiden n-ulrik.dk

Her finder du nyt fra Beboerforeningen Ulrik:
Hjemmeside: n-ulrik.dk

Beboerforeningen Ulrik
Lyngbyvejskvarteret

Set i Gadespejlet

Set i Gadespejlet 
med fuld udrykning

Baa Buuu sagde brandbilerne i gamle dage. Det gør 
de ikke mere, men det gør Set i Gadespejlet stadig. Og 
hvis vi starter med Baa, så kommer du til at høre om 
SIGØVS, en unik musikservice udført af denne skriver, 
hvorpå vi fortsætter med et Buuu, for vi skal også en tur 
omkring BoBovejskvarteret, og deres helt forskruede 
opfattelse af biler og bilisme. På denne lystige måde bli-
ver Set i Gadespejlet til et buldrende Baa Buuu, så læn 
dig tilbage og forbered dig på en turbulent udrykning.

Af Frank Nilsson

Det kan næppe overraske, at 
vi begynder udrykningen med 
Baa. Buuu kommer senere. 
Udgangspunktet er skriverier-
ne i tidligere udgaver af dette 
blad om, at vi ikke må spille høj 
musik for åbne vinduer, hvilket 
vi konsekvent har tilbagevist. 
Men denne gang går vi videre, 
for henover sommeren har vi 
praktiseret en yderst imøde-
kommende service, idet vi står i 
det åbne vindue, og når venlige, 
musikglade beboere flanerende 
kigger op, kan de ønske et styk-
ke musik, som nu her forleden, 
hvor en mand i sin bedste alder 
ønskede Beethovens symfoni 
nr. 7. 

”Den har vi med Furtwängler, 
Karajan og Carlos Kleiber og 
Karl Böhm, så hvad skulle det 
være?” replicerer vi med en 
snert af arrogance i stemmen.

”Jeg vil have den med Sir 
Thomas Beecham”, lyder det 
dernede fra, og den har vi heldig-
vis også. Snart lyder den kære 
knitrende lyd af nål mod vinyl og 
med et poco sostenuto og en 
top tunet volumenknap gjalder 
musikken ud over nærområdet.

Andre vil have Lou Reed eller 
Charlie Watts vakt til live, og no-
gen ønsker sågar jazzet sigøjner-
guitar med Django Reinhardt. 
Vi har det hele, også Dyrene i 
Hakkebakkeskoven og Karius 
og Baktus til mødre og fædre 
med klapvogne. Så næste gang 
du spadserer forbi vor adresse, 
kan du henvende dig til SIGØVS, 
Set i Gadespejlets Ønske Vinyl 
Service og ønske et stykke mu-
sik, der står dit hjerte nær!

Bilen er barnets ven
Se, det var Baa, så nu kommer 
Buuu, og nu går turen til det 
fjerne BoBovejskvarter. Det lig-
ner vores, men som antydet kun 
på overfladen, idet BoBo’erne 
fremstår bohemede samtidig 
med, at de er yderst velbeslå-
ede, og altså tilhører bourgeoi-
siet, en kombi vi til alt held ikke 
kender til i Lyngbyvejskvarteret! 
Og nu er det bilerne de jagter. 
Gader bliver først ensrettede, 
og herefter i nattens dystre 
mørke helt lukket af, så børnene 
kan muntre sig på farvestrålen-
de legeredskaber af plastik. 

Helt anderledes hos os! Vi ved, 
at børnene leger med hinanden 
i haverne til de er store nok til 
at passe på sig selv. Så bliver 

de efterhånden streetwise og 
gebærder sig med omtanke 
også uden for kvarteret i tættere 
trafik. 

Efterhånden lærer de også at 
elske bilen: den kører dem til 
stranden og i sommerhuset og 
på campingferie.  Til legeafta-
ler hos kammesjukker, der bor 
lidt herfra samt på skadestuen, 
hvis de har fået en perle op i 
næsen. Med andre ord: Bilen 
er barnets ven, og det ved vi i 
Lyngbyvejskvarteret.

Se så. Det var et Buuu, der 
kom efter et Baa og hvis du, 
kære læser, bytter om, så får du 
et Baa Buuu, og det var hvad 
vi lovede, og det var det, du fik. 
Vi ved det. Efter så voldsom 
en udrykning fiser adrenalinen 
rundt i din overrumplede krop, 
og sådan vil vi ikke efterlade 
dig, og vi har en kur. Læs Set 
i Gadespejlet langsomt et par 
gange om dagen i et par uger, 
indtil du er faldet til ro, og glæd 
dig så til næste udgave af 
Gadespejlet, hvor vi igen trak-
terer med neutrale analyser af 
dette og andre kvarterer.

Bestyreren af SIGØVS leverer høj musik til tiden

Senior-
gruppen 

mødes hver 
onsdag kl 

10-15
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Dag Hammarskjölds allé 37
2100 Østerbro

3538 1450
oesterbro@paulun.dk

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

gerne vil købe ny bolig. 

• Hos Paulun Bolig sørger vi 
for du kommer sikkert 

• gennem et salg af din bolig.

• Køberkartotek med masser 
af ventende købere der

• søger bolig på Østerbro.

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

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

Kontakt mig for en vurdering af din bolig.

Mikkel Maibom Nielsen


