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Oplysning til læserne om Gadespejlet
Hvis du hører til dem, der læser 
Gadespejlet bagfra, så kan du 
springe disse linjer over. Men 
hvis du læser det fra side et af, 
så frygter vi, at du bliver afbrudt 
af dette eller hint, og glemmer 
Gadespejlet. Det er ikke sand-
synligt, men for en sikkerheds 
skyld: Husk, at på side næsten 
allersidst findes rubrikken Set 
i Gadespejlet. Og du bør læse 
den fordi, du vil opleve syn-
tesen af begreberne Boomer 
og Woke. Og en tur ned ad 
legegaden i BoBo-vejskvarteret 
snydes du heller ikke for.

Men allervigtigst:  
Læs hele Gadespejlet.

LÆS: Set i 
Gadespejlet på side 31
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K.THOMSEN VVS ApS.

SPAR PÅ VANDET 

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

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

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

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

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

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

Pris for vandhane inkl. Montage 

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

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

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

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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Nyt fra husejerforeningen 

Dejlig sommerpark til glæde for børnene
Sommeren er slut og bestyrelsen er igen i arbejdstøjet. Blandt de vigtigste problemer er kloak-
kerne, servitutterne og – igen, igen - parkering

Af Peter Bøgh
Formand for Husejerforeningen

Vi har haft en dejlig sommer med 
kraftig vækst i det grønne både 
foran, bagved og mellem vores 
huse. Vi har også haft endnu 
en sommerpark; denne gang i 
den korte ende af Engelsteds-
gade. På cykel kører jeg forbi 
flere gange om dagen, og jeg 
må sige, at den har været flittigt 
brugt af børn og deres forældre. 
Mange tak til jer, der har stået 
for det. Jeg synes, en sommer-
park løfter vores kvarter.

Heldigvis er vi også i bestyrelsen 
vågnet op til dåd efter ferien, 
og der er meget at se til. Når I 
læser dette, skulle vi gerne være 
i god gang med at få repareret 
de kendte skader på vores klo-
akker. Det er vi forpligtet til at få 
udført. Det er et projekt til i om-
egnen af en million kroner. Intet 
at regne i forhold til den store 
opgave med enten omfattende 
reparation eller udskiftning af 
kloakkerne. Vi besluttede jo på 
generalforsamlingen at starte en 
opsparing hertil. Det betyder, at 
kontingentet til Husejerforenin-
gen stiger med 5.000 kr. om året 
til 6.400 kr. pr. ejendom i 2023 
og til 11.400 kr. i 2024. Det vil 
ikke dække i nærheden af det, 
nye kloakker vil koste, men det 
er en start.

Møde om servitutter
Så er der vores servitutter. Alle 
kender de regler, der er om 

forbud mod at ændre ejendom-
menes ydre fremtræden. Man 
kan læse om dem på vores 
hjemmeside ved at søge på 
”Håndbog for Husejere”. Men 
den er ikke helt opdateret. En 
gennemgang af vores ejendom-
me har vist (I husker Dronegate!), 
at der på langt de fleste af huse-
ne er forhold, der ikke er i over-
ensstemmelse med servitutterne. 

Heldigvis har vi servitutudvik-
lingsudvalget, der har til opgave 
at komme med forslag til en 
opdateret udgave af Håndbog 
for husejere. Vi regner med at 
invitere til en ekstraordinær ge-
neralforsamling i starten af 2023. 
Inden udgangen af 2022 holder vi 
en workshop i Fælleshuset Ulrik, 
hvor servitutudviklingsudvalget 
fremlægger sine tanker om den 
nye Håndbog for Husejere og 
selvfølgelig debatterer og tager 
imod gode forslag og indsigelser.

Delebiler i kvarteret
Biler og parkering - en evergre-
en i vores kvarter. Der er svært 
at finde en parkeringsplads til 
bilen. For at hjælpe lidt på det 
problem er vi i gang med at lave 
en aftale med Københavns Dele-
bilklub (LetsGo) om at opstille én 
eller flere biler på faste pladser 
hos os. 

Hvordan kan det så give flere 
parkeringspladser? Jo, der er al-
lerede mindst to husstande, der 
har afskaffet deres egen bil, fordi 
vi er på vej med denne aftale. 

I praksis får vi derfor frigivet 
mindst én plads, og jo flere der 
følger trop, jo flere parkerings-
pladser bliver der til andre.

Ladestandere forbudt
Der er også spørgsmålet om 
el-biler, som der helt sikkert kom-
mer mange flere af i de kommen-
de år. Desværre tillader kapaci-
teten i vores fælles elnet ikke, 
at man tilslutter en ladestander. 
Hvis man gør det, risikerer man i 
bedste fald at snuppe strømmen 
fra sine naboer og i værste fald at 
ødelægge nettet. Vil man have en 
ladestander på egen grund, skal 
man derfor rette henvendelse til 
et elforsyningsselskab, og bede 
dem om at indlægge et særligt 
kabel til dette formål. Det er for-
mentlig dyrt, men desværre er 
det eneste mulighed.

Information via e-Boks
Så er det tid til en servicemed-
delelse. I fremtiden sender be-
styrelsen vigtig information ud 
via e-Boks og vores administra-
tionsselskab DEAS. Husk derfor 
at tilmelde DEAS til jeres e-Boks.

Det foregår ved, at man på 
e-boks appen på sin telefon eller 
computer går ind på det, der 
hedder Afsendere, og der tilvæl-
ger DEAS. Man får så besked 
om, at DEAS er tilmeldt på ens 
e-boks, men man får ikke yder-
ligere kvittering. Der kan jo også 
gå et stykke tid, før vi sender 
noget ud, så det kan føles lidt 
tomt, men det virker.

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

Fælleshuset kan rumme op til 40 
personer og kan lejes hele dage 
fra kl. 10 til kl 10 næste dag samt 
halve dage fra kl. 10 til kl. 15.

Mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag er der aktiviteter som 
fællesspisning, yoga, barsels-
gruppe og seniorgruppe i Fæl-
leshuset - medmindre huset er 
lejet ud. 

Huset må bruges til arrangemen-
ter indtil kl. 23 søndag-torsdag 
og indtil kl. 24 fredag og lørdag. 
Det skyldes, at Fælleshuset har 
naboer og overboer, som der skal 
tages hensyn til. Derfor egner 
lokalet sig ikke til støjende fester.

Hvis du vil leje fælleshuset, skal 
du sende en mail til ulrikudlej-
ning@gmail.com med oplysning 
om ønsket dag, navn og adresse. 
Du kan forinden tjekke Fælles-
husets kalender og se, om det 
er lejet ud. Det sker på beboer-

foreningens hjemmeside, www.
faelleshusetulrik.dk. 

Det koster 850 kr. at leje Fælles-
huset fredage, lørdage og søn-
dage samt helligdage, 500 kr. at 
leje det mandag til torsdag. Alle 
dage fra kl. 10 til kl. 10 næste 
dag. Endelig kan man leje Fæl-
leshuset mandag til torsdag kl. 
10 til kl. 15 for 250 kr.

Man kan kun leje Fælleshuset, 
hvis man er medlem af beboer-
foreningen Ulrik. Det koster 600 
kr. pr. husstand pr. år (200 kr. for 
pensionister og studerende). Du 
kan melde dig ind i beboerfor-
eningen Ulrik ved at sende en 
mail til kasserer.ulrik@gmail.com.
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Nu er kulturhuset endelig åbnet
Hvis du har gået tur i Kildevældsparken de sidste mange år, har 
du set stilladset på Kildevældskolen. Men nu er stilladset fjernet, 
og det nye kulturhus er åbnetw. Jeg har stillet nogle spørgsmål til 
de voksne bag kulturhuset.

Af Erika.

Hvad vil der være af aktiviteter 
i kulturhuset? 

Der vil være mange forskellige 
aktiviteter i huset. Nogle vil være 
helt særegne og bygget til hu-
set, såsom en aktivitetsvæg til 
børn. Derudover vil det rumme 
alt fra workshop, kurser, mad og 
koncerter og mange ting deri-
mellem. 

Vores samarbejdspartnere, som 
eksempelvis Miljøpunkt Østerbro 
og diverse foreninger, har også 
en masse aktiviteter i huset. Ud-
gangspunktet for huset er kultur, 
natur og bevægelse. Vi kommer 
til at arbejde og udforske me-
get indenfor STEAM området 
(Science, Technology, Engine-
ering, Arts and Mathematics), 
hvilket forhåbentligt vil resultere 
i en masse arrangementer der 
kombinerer kultur og naturviden-
skab.

Hvad kommer der til at være 
for børn? 
Allerede nu har vi børns bogven-
ner på plads. Der kommer flere 
teaterforestillinger for børn under 
Åben Festivalen. Men vi kommer 
til at lancere mere, efterhånden 
som vi kommer længere med 
både indretning og indhold.

Hvornår var det oprindeligt 
planen at kulturhuset skulle 
åbne?
Kulturcentret skulle oprindeligt 
stå færdigt i 2016, men blev i 
første omgang udskudt, da Kø-
benhavns Kommune besluttede 
at renovere skolen samtidig med 
opførelsen af kulturcentret. Før-
ste spadestik var i september 
2017, hvor det var forventet, at 
huset skulle stå færdigt i 2018. 

Hvad er årsagen til 
forsinkelsen?
Grundet fejl og mangler i byg-
geriet og vanskeligheder i sam-
arbejdet mellem byggesagens 
parter, er projektet desværre 
løbet ind i mange forsinkelser 
siden de oprindelige planer blev 
lagt.

Hvor meget forbindelse vil I 
have med Kildevældskolen, 
som ligger lige ved siden af?
Vi kommer til at arbejde tæt 
sammen med skolen. Allerede 
nu deler vi jo lokaler, og vi skal 
dele meget mere. Vi kommer til 
at lave arrangementer sammen. 
Bl.a. skal vi bygge en pizzaovn 
ovre ved Det Vilde Røde Hus, 
som ligger lige ved siden af Kil-
devæld Kulturcenter. Det gør vi 
sammen med By Rum Skole og 
en skoleklasse fra Kildevælds-
skolen. Herefter kan alle børn og 
voksne komme og lave pizza i 
de hyggelige omgivelser ved Det 
Vilde Røde Hus.

Hvordan håber I hverdagen i 
kulturhuset vil se ud om nogle 
år?
Travlt! Vi håber, at alle i området 
har fået øjnene op for stedet og 
dets muligheder. Vi er afhængige 
af, at lokalområdet, foreninger 
og aktører er med til at forme 
huset og dets indhold. 

Vi håber, at det vil være et sted, 
hvor alle områdets beboere og 
andre københavnere har lyst til 
at være, udforske, lege og afprø-
ve nye og gamle teser uden frygt 
for at fejle eller svine. Det vil vi 
gerne lægge hus til!

Kan I beskrive arkitekturen?
Husets træfacade er lidt som en 
gammeldags sættekasse med to 
indskudte etager. Vi har for nem-
heds skyld bare kaldt etagerne 
1-4. Fronten som er en tilbyg-
ning, er et dejligt lyst sted, mens 
den gamle del, som stadig hæn-
ger sammen med skolen, er lidt 
mørkere og køligere. Der er ca. 
1000 kvm i alt. Næsten al ind-
retning og udsmykning i huset 
bliver cirkulær, hvilket vil sige, at 
vi - så vidt muligt - har prøvet at 
genbruge og istandsætte brugte 
ting, i stedet for at købe nyt.

Et kig indenfor i de lyse lokaler. 

Kulturcentret set ude fra parken. 
Fronten ligner en gammeldags sæt-
tekasse.

Om forfatteren
Artiklen er skrevet 
af Erika, der bor i 
Engelstedsgade.  
Hun er ni år og går 
i 4.A på Kildevældsskolen. 
I fritiden går hun til fodbold 
og klaver. Erika har tidligere 
skrevet til bladet, og det hå-
ber vi, hun vil blive ved med.

 

Nomineret til Årets Håndværker 2012 
Nomineret til Årets Håndværker 2013 

 

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

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 
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Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø

Specialist i
Lyngbyvejskvarteret
Med 16 års erfaring fra handler i kvarteret har jeg en 
unik viden om dets historie, handelspriser og et stort 
netværk af kunder, som ønsker at bo her.

I ryggen har vi Danmarks største mæglervirksomhed 
EDC Poul Erik Bech, som har flere end 50 boligbutikker 
fordelt over hele landet. Via vores store kontakt flade 
skabes der relationer til mange potentielle købere hver 
dag. Dette giver en markant øget chance for et salg 
til den bedst mulige pris, idet køberen ofte skal findes 
uden for lokalområdet.

Overvejer du at sælge, så kontakt mig for et gratis og 
uforpligtende Salgstjek.

Ring allerede i dag på telefon 58 58 79 04

Dan Månsson
Ejendomsmægler,
køberrådgiver, MDE

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

Sæt til salgSætter du din bolig til salg hos os, får du 2.500 kr. i rabat på salæret!

Poul Erik Bech
Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

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



Fremragende lille 
Kawasaki, ideel til 
bykørsel 
I et par år har der været tyst omkring en ellers 
velkendt rubrik i Gadespejlet, nemlig portræt-
terne af motorcykler og deres ejere. Vi løb tør. 
Der var ikke flere tohjulede drøn i kvarteret. 
Men se nu bare. Hist og pist står der en motor-
cykel og venter på at komme i mediernes søge-
lys. Reprisen starter i Studsgårdsgade.

Af Frank Nilsson

Det er en Kawasaki 250 kubik, og det er en city-
bike. Man sidder oprejst. Man kan have kæresten 
bagpå, hvis hun sidder pænt, og det gør hun, 
indleder Carit Bennike, der fortæller, at han kun 
har været indehaver af den lille maskine i et halvt 
år. Den er først og fremmest beregnet til at pendle 
frem og tilbage til jobbet i Tåstrup, men også til lidt 
sjov, når der sker noget i Valbyparken eller ude på 
Refshaleøen.

”Det er især det med, at man kommer hurtigt rundt 
i byen. Jeg kan snige mig forbi biler, der skal dreje 
til højre eller venstre, og jeg behøver ikke at vente 
bagved, som en bil skal”, siger han.

Ikke nogen livstilsmaskine
Carit Bennike havde kørekort til motorcykel i for-
vejen, da han fik ideen til en citybike til at pendle 
med. Det kørekort erhvervede han år tilbage, fordi 
han var tiltrukket af at køre på scooter sydpå og 
især i Spanien og på talrige græske øer. I mange 
år tog udlejerne det ikke så tungt med kørekortet, 
men så blev de mere strikse, og så kunne Carit 
Bennike kun komme ud at køre på en scooter 45. 
Og det var ikke nok. Med kørekortet i lommen var 
der lidt mere sjov i svingene.

”Da jeg så blev 50, skulle der ske noget, og så 
genkaldte jeg fornemmelsen af at mærke vinden 
og duftene og følelsen i svingene, og så købte jeg 
denne lille Kawasaki”, fortæller han.

”Den hedder S.L. Det står for Slim and Light. Den 
er lidt som en cykel, let at manøvrere og kvik i tra-
fikken, og så er det et transportmiddel, hvor man 
sidder bogstaveligt talt oven på motoren, der ryster 
og rasler. Det er noget ganske særligt. Men det 

er ikke nogen stor provokerende livsstilsmaskine, 
som for eksempel en gammel BMW”.

Hvad fremtiden bringer, er ikke godt at vide, for 
Carit Bennike har fået motorcykler i blodet. Måske 
bliver næste stop en ældre og mere speciel maski-
ne, og i hvert fald vil han gerne lære at komme lidt 
længere ind i maskinrummet på hans Kawasaki.

Topnøgle under sadlen
”Det der motiverede mig til at lære bare det mest 
elementære, kom sig af, at jeg skulle have ny kæde 
på, og så sagde mekanikeren, at det kunne jeg da 
bare gøre selv. Til det svarede jeg, at jeg ikke hav-
de en topnøgle, der var stor nok, hvortil mekani-
keren henkastet svarede, at sådan en ligger under 
sadlen. Så nu ved jeg det næste gang, kæden skal 
skiftes”, smiler Carit Bennike selvironisk. 

Kawasakien var den dag til kædeskift på et værk-
sted. Så der kunne ikke tages et foto. Men Carit 
Bennike foreslog, at han kørte forbi skriverens 
adresse dagen efter til et photoshoot, og sådan 
blev det. Med et diskret ziiiiw kom han om hjørnet 
og lod sig selv og maskinen fotografere.

Ifølge Carit Bennike er denne Kawasaki ikke en 
livsstilsmaskine. Men det er vel også en slags livsstil?
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ØSTERBRO · SVANEMØLLEN
v/ Bengtson, Frydendall og Berg A/S
Østerbrogade 153
2100 København Ø
svanemoellen@home.dk
Tlf.  39 15 78 70
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Tlf. 25 97 63 87  · almal@home.dk

home Østerbro 
- Svanemøllen er din 
specialist i Lyngby-

vejskvarteret.

Vi er først tilfredse, når 
vores kunder er!

Skal vi også sælge din bolig?
Ønsker du at blive blandt vores tilfredse kunder? 
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre dig et trygt 

salg eller køb. Går du med salgstanker, 
så kontakt os allerede i dag. 
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Troels Allison 
henter værktøj

Nyt kabel afløser det gamle og ”utætte”.

Brud på kabel viste sig at være en to’er

Det er sensommer, vinduerne er pivåbne. Klokken er cirka syv, og skærende larm fra gadeplanet 
trænger sig gennem de blafrende gardiner. Støjen vækker denne skriver fra sin trygge søvn, og 
vækker også den gryende nysgerrighed, for hvad sker der mon dernede?

Af Frank Nilsson

Og der er god gang i den. To mand arbejder. Gra-
vemaskinen er allerede nede i F.F. Ulriks Gade og 
graver asfalt af mellem de riller, som vi erfarer er 
skabt af en kapsav, hvor klingen har et skær af 
diamanter, så det kan skære i beton og asfalt. Det 
er Troels Allison, der forklarer. Han titulerer sig selv 
som håndmand, mens han for en stund læner sig 
op ad en smalsporet drænspade, mens makkeren 
styrer gravemaskinen. Vi erfarer, at problemet skal 
findes i et kabel, der forbinder to af de grønne ska-
be, der står med jævne mellemrum langs planke-
værkerne i kvarteret. Der så at sige siver strøm ud 
et sted. Det kan være en sten, der gnaver, og regn, 
der siver og sætter tingene i små uskyldige bevæ-
gelser, indtil det ikke er uskyldigt længere.

Tre slags fejl
Troels Allison forklarer, at fejl kan spores i uover-
ensstemmelser mellem de grønne stationer, eller 
ved problemer med forsyningerne inde i en ejen-
dom, og han forklarer videre, at brud kan inddeles 
i tre kategorier. En et’er er akut. Der er ikke strøm 
i huset, Nexel, tidligere Radius, som har ansvaret 
for nettet, må gøre noget, trække et nødkabel eller 
møde op med en generator. Nummer to er en fejl, 
der skal udbedres hurtigt, men hvor strøm alligevel 
passerer ind i ejendommene ad omveje. Tre’eren 
er en målt fejl, så uskyldig, at det skal ordnes, men 
ikke akut. Troels Allison forklarer, at i dette tilfælde 
er der tale om en to’er. Og så er audiensen forbi. 
Manden i gravemaskinen har i gravet så meget 
fri, at håndmanden må i gang med drænspaden. 
Klokken 10.19 er der ryddet og gravet op lige til 
kantstenen ved Valdemar Holmers Gade, og de to 
herrer pakker sammen og drager mod næste ud-
gravning et sted i kongeriget.

Morgendagen bringer nyt
Men ak. Det viste sig ikke at være nok. Dagen ef-
ter var to kolleger med samme udstyr i sving med 
stykket til næste station længere nede ad gaden. 
Og første samtale afslørede et spændingsmo-
ment. Er kablet monteret, så det kan trækkes 
under sidevejen uden at skulle grave op med alt 
det merbesvær, det kommer til at give? Endnu en 

researchsamtale antyder, at det ser ud som om 
der er et betonrør under V.H.G. som et nyt kabel 
kan trækkes igennem. Det viste sig, at det var der 
og som Troels Allison forklarer:

”Så lægger vi et nyt kabel ned, og så kommer 
elektrikerne og muffer”.
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Tre digte fra Rie
“Sjæleløst prætentiøst
Hvem har fået jer til at tro 
At det er fint at gå i små sko
At det er okay at pege på andre
Som syndebukke for jeres triste og ukærlige tanker
At tale om krig og flugt i verden
Som var den under jeres færden
I er fanget i frygt, men fortæller at hos jer er der trygt

Mennesker uden for nærområdet 
er fanget i både 
fordi ingen rigtig vil byde dem velkommen ind
Vi har åbenbart en forskellig fortolkning af menneske- og samfundssind. 
I mener, at andre skal lære, at det ikke kan betale sig at flygte af nød
Og at de må leve med, at lærestregen bliver deres død
At de må blive sendt tilbage med fly
For så at frygte at dø eller flygte på ny
Hvad er det, vi gør ved hinanden
Jeg tænker - hvordan fanden kan det være mig og ikke magthaverne,  
som bliver stemplet som gået fra forstanden.”

“Grænseland
Kviksand
Sjæleløst sjæleland
Mure - bag dem flere bure
Mennesker og medmenneskelighed besvimer i stimer
Fordømmende, forsømmende, forstummende, forstenede, fordummende
Undskyld”

“ Vi ser det samme 
Men opfatter hver sit
Vi går samme sted 
Men med forskellige skridt
Du dømmer andre, så derfor dømmer jeg dig
Min tolerance har svært ved at tolerere din intolerance. Dilemma.”

Om forfatteren
Mit navn er Rie, og jeg bor på hjørnet af F.F. Ulriks Gade 8 med 
min kæreste Jesper, vores søn Aske og vores hund Gertrud. Vi 
har boet her i ca. 13 år. Inspirationen til mine rim/digte kommer 
indefra, men er selvfølgelig præget af det, der er og sker udenfor 
mig. De spænder vidt og indeholder blandt andet menneskeligt 
og politisk opråb, tanker om tanker, spiritualitet, usynlig sygdom, 
eventyr og lidt børnerim
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Det handler om at være lokal. 
Lyngbyvejskvarteret er essensen af det lokale, 
mange kender ikke til kvarteret og ved slet ikke,
 at der findes hus og have på Østerbro 
udover de velkendte Karto�elrækker eller 
”der hvor vores tidligere statsminister vidst nok bor.”

Den typiske køber i kvarteret, er køberen der i forvejen 
enten er bosat på Østerbro eller i andre bro-kvarterer i København. 
De er i og for sig færdige med byen, færdige med 4. sal og 
er kørt trætte i, at de kun kender deres naboer 
ud fra hvad der står på postkassen. 

Mange har overvejet at flytte ud af byen og få hus og have, 
men alligevel er de ikke klar til at give afkald på byens tilbud og 
bekvemligheder. 
De befinder sig i en gråzone mellem byen og provinsen
 og det er hér et Byggeforeningshus kommer ind i billedet.
Lyngbyvejskvarteret kan give dem følelsen af det gode naboskab, 
følelsen af at være herre i eget hus samt den største faktor: haven.
Et boligsalg handler om at kende sin målgruppe og behovsafdække, 
hvad målgruppen efterspørger. 
Det har vi gennem mange salg i kvarteret erfaret og 
indtil videre har vores strategi endnu ikke slået fejl.
Vi kender kvarteret som vores egen baglomme og 
en af os bor her selv på RBG. 

LokalBolig handler om det lokale og vores forretningsidé går ud på, 
at vi kun handler boliger i vores område – Østerbro.

Ønsker du kyndig rådgivning med de rette værdier 
så tøv ikke med at kontakte:  
Benjamin på telefon 22 29 50 69  
eller mail: bha@lokalbolig.dk

Vi glæder os til i fremtiden at hjælpe 
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



Men så kom 
kagerne

Sommerfesten er en god mulighed for at 
møde naboer og lære andre at kende. Den 
startede lidt stille, men da der først kom 

kager på bordet, myldrede det til med folk.

Af Lotte Bælum 

Årets sommerfest i begyndelsen af 
september havde indslag til både store og 
små. Der var hoppeborg og Panna fodbold 
for de små, i år med en instruktør fra Panna 

House, der kom og viste tips og tricks. 

Det bugnede med fine kager og frisklavet 
kaffe til kagekonkurrencen. Og så var der 
god musik af først Gudny S. Olafsdottir 
og senere af DreamTime Band, grill og 

fællesspisning og lodtrækning af fine gaver 
fra kvarterets butikker. 

Ud på aftenen blev det koldt og mørkt, 
så lyskæderne blev tændt, og tæpperne 

kom frem, mens bandet spillede et 
ekstranummer, og fadølsanlægget blev tømt. 

En skattejagt for børn og 
voksne sparkede festen 
i gang – arrangeret af 
Beboerforeningen Ulrik. 

En af årets 
4 vindere af 
kagekonkurrer-
cen – denne fra 
den blomstre-
de kategori. 
Vinderne var 
Dagmar og 
Elin, der vandt 
et flot kagedi-
plom fra Sigrid 
fra kvarteret. 

Årets kagedommere voterer i de 4 valgte katego-
rier. Særligt den blomstrede kategori var svær, så 
der blev indkaldt en ekstra dommer til at afgøre 
valget. 

Fuld gang i børne- 
og voksenboden.

Sommerfesten eksisterer kun, fordi der er så 
mange, der hjælper til. Her nogle af hverdagens 
helte fra kageudskæringen.

Det bugner med bøger 
i bogskabet, så der var 
god mulighed for at 
komme og hente lidt 
læsestof eller øve sig i 
at åbne døre.

Der skal gang 
i grillen, og det 
skal gå hurtigt.

En glad vinder

God musik 
dejlig dans

Hurtigt og effektivt 
arbejde – og så er alt 
pakket ned til næste 
sommerfest.



Drop Janteloven
Rollerne er byttet om i denne udgave af Læsehesten, fordi vi i stedet for en læser fandt en forfatter, 
som gerne ville fortælle om sin bog. Bogen hedder ”Big Bill”, og handler om en dansk-amerikaner 
med et bemærkelsesværdigt liv.

Af Frank Nilsson

Bogen er en page turner for alle 
med en smule historisk eller poli-
tisk interesse eller bare interesse 
for en udvandrerskæbne. Tag 
Moberg og prop Udvandrerne ind 
i et industrielt univers i stedet for 
et agrart, og du har en vinkel på 
denne bog. Forfatteren, der bor i 
Studsgaardsgade, hedder Martin 
Lund. 

”Jeg stødte på Big Bill, da jeg 
arbejdede på en bog om kon-
gehusets biler og opdagede, at 
daværende kronprins Frederik 
og kronprinsesse Ingrid under 
et besøg i USA kom forbi De-
troit og blev modtaget af en 
dansk-amerikaner ved navn 
William S. Knudsen, som var 
President of General Motors”, 
fortæller Martin Lund. 

Det vakte hans interesse: Hvem 
var mon denne mand, som han 

aldrig havde hørt om, og det blev 
begyndelsen på 10 års research 
og forfattervirksomhed.

Kunne arbejdernes sprog
William S. Knudsen, der blev 
født i 1879 i København, kom i 
lære efter 7 års skolegang, lær-
te lidt af hvert i en virksomhed, 
hvor han både beskæftigede 
sig med tal og regnskaber og 
med at rode med mekanik, 
mestendels cykler. Som 20-årig 
blev det danske for snævert, 
og han udvandrede til USA, og 
den amerikanske drøm tog sin 
begyndelse. 

Han blev nittedreng på værfter i 
New York, og udover at arbejde 
lærte han at hævde sig fysisk, 
fordi alle uoverensstemmelser 
blev ordnet med næverne bag 
et skur. Med sine 190 cm og 
lidt boksetræning fik han både 
respekt og tilnavnet Big Bill 
Nudsen. USA var i rivende in-

dustriel udvikling, og 
masseproduktion på 
samlebånd var cen-
trale elementer, og 
det førte Big Bill først 
til Fords samlebånd 
og videre til General 
Motors.

”Han har for det 
første været meget 
begavet og et mate-
matisk naturtalent”, 
mener Martin Lund. 
”Og så har han været 
flittig og energisk, og 
selvom han færdedes 
på direktionsgangen, 

kunne han stadig tale med ar-
bejderne på gulvet. Han kunne 
deres sprog, og det var nødven-
digt, for der var mange strejker 
og kampe med de stadig stær-
kere fagforeninger”.

Sparede millioner af 
menneskeliv
Da krigen startede i Europa, 
mente præsident Roosevelt, 
at det bedste forsvar for USA i 
første omgang var, at England 
ikke faldt, så der blev leveret 
militært isenkram over Atlanten. 
Men USA havde sparet på mili-
tæret, så produktionen startede 
i et meget lavt gear. Da præsi-
denten ville have eksperter til at 
lede oprustningen, udpegede 
han Knudsen, som omgående 
flyttede til Washington med en 
årsløn på 1 dollar. Han blev en 
”a one dollar man”. Staten måtte 
ikke bruge gratis arbejdskraft, 
og ingen måtte blive rige på 
oprustningen!

Big Bill vidste alt om industriel 
logistik og masseproduktion på 
samlebånd, og da japanerne 
angreb Pearl Harbor, var den 
amerikanske rustningsindustri 
efter halvandet år oppe at køre. 

Vi taler om hundredtusindvis af 
arbejdere, tusindvis af fabrikker, 
og Knudsens indsats var så 
kompetent, at han blev gene-
ralløjtnant i hæren, hvor kun to 
officerer har højere rang. 

Da krigen sluttede, og regn-
skabet blev gjort op, vurdere-
de man, at Knudsens indsats 

Læsehesten

Martin Lund lærte 

Big Bill Nudsen at 

kende, da han skrev 

på en bog om kon-

gehusets biler

forkortede krigen, så at omkring 
7 millioner liv blev sparet!

Den høje dansk-amerikaner var 
utrættelig. Det sled, og efter 
krigen var han træt og syg. Han 
døde i 1947, hvorpå flagene gik 
på halvt på 97 General Motors 
fabrikker og på mange offentlige 
bygninger. 

På et spørgsmål om hvad vi i 
dag kan lære af en mand som 
Big Bill svarer Martin Lund: ”Tro 
på dig selv. Drop Janteloven. 
Reach for the stars”.

Denne læser anbefaler ”Big Bill” 
af Martin Lund på det varmeste! 
Den er fra Haases Forlag.

Lige en personlig kommentar…
William S. Knudsen AKA Big Bill var ikke bare en entreprenant 
industrimagnat. Han havde også dyb forståelse for kapitali-
stisk markedsøkonomi, som han anså for den ypperste model 
til øget levestandard for de fleste. Han manifesterer det kort 
på side 166: ”Jeg tænker, at hvis en virksomhed er succes-
fuld, er det takket være forbrugeren, fabrikanten, arbejderen 
og aktionæren i et rimeligt forhold, ellers er det kapitalistiske 
system dødt, og hvis det sker, går industrien ned”. 

En længere udgave af Knudsens analyse får læseren i en tale, 
han holdt for journalister i 1940. Du finder den fra side 198 til 
201. Er du venstresnoet antiliberalist, så forstå det modsatte 
synspunkt ved at læse dette. Er du til Cepos og Liberal Allian-
ce og A. Aamund og Lars Seier Christensen, så læs hvor klart 
det kan siges.

Frank Nilsson

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

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

www.actag.dk
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Enigma genåbner til november

Allerede nu er det nye museum for post, 
tele og kommunikation på Østre Alle 3 på 
nettet og i radioen.

Af Marianne Thorup

Åbningsdatoen 19. november holder. Det ene-
ste, der ikke lige er på plads endnu, er caféen 
til 180 personer. Leverancen af stål til køkkenet 
er forsinket. Men det kommer, siger museums-
direktør Jane Sandberg.

Museet ser både tilbage og ud i fremtiden 
og skal være relevant for mange forskellige 
mennesker, også dem der ikke normalt går på 
museum. Der bliver mange tilbud, bl.a. et bør-
nehjørne med aktiviteter og samtaleområder. 
Kælderen bliver omdannet til en arkade med 
spillemaskiner og udstilling af digitale spil, 

fortæller Jane Sandberg, der tilføjer, at museet 
håber at se mange fra lokalområdet. Bl.a. er 
foreninger som Go Zebra blevet inddraget i 
formidlingsarbejdet.

Et billigt tilbud
Skiftende udstillinger og tilbud om aktiviteter 
skal gøre os klogere på relevante emner som 
digital dannelse, overvågning og teknologi gen-
nem tiderne.

Der er pt tilbud (25% rabat) på årskort, så en 
hel familie kan komme ind i et år for 637 kr. En 
person kan købe årskort for 206 kr. Der er til 
mange gode oplevelser i weekender. 

Desværre bliver mødelokalet, hvor Husejerfor-
eningen tidligere har holdt generalforsamling, 
nedlagt, fordi alle husets kvadratmeter skal ud-
nyttes i dagligdagen til de mange aktiviteter. 

To timers radio
Enigma er aktiv på Facebook, Instagram og 
sender hver uge to timers radio på Radio 24/7, 
så vi kan allerede nu opleve, at museet er aktivt 
og med i den digitale udvikling.

Museumsdirektør Jane Sandberg glæder sig til 
at byde os velkommen i de nye rammer, der skal 
emme af liv og hvor generationer mødes til den 
gode dialog og fælles oplevelser.

Museets smukke 
facade i rosa og grønt 

i arkitekterne Bertelsen 
og Schevings stregt
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Børnene får deres eget hjørne på museet



Der er masser af liv i vores lokale kirke
Kunstudstillinger, højskole, studiekredse, babysalmesang, koncerter og meget andet fylder 
lokalerne, hvor alle er velkomne. Vores kvarter er stærkt repræsenteret i menighedsrådet

Af Birgit Lundbak

Udefra ligner bygningen en kæmpestor rød mur-
stensblok, som bilerne suser forbi på Jagtvej. 
Kommer man indenfor, åbner sig de smukkeste 
rum. Det er vores lokale kirke, Taksigelseskirken, vi 
taler om. 

Kirkerummet er lyst og højloftet, malet i bløde far-
ver og med solskinsgule sædehynder. Kronen på 
værket er den farvestærke ”genopdagede” alter-
tavle af kunstneren Aksel Jørgensen. (se billedtek-
sten for forklaring). I underetagen har kirken smukt 
indrettede møde- og fællesrum. 

I både kirkerummet og mødelokalerne bliver der 
året igennem holdt masser af arrangementer som 
koncerter, studiekredse, foredrag og fællesspis-
ning - aktiviteter, som måske er ukendt for mange i 
vores kvarter.

Livet i og omkring kirken
Gadespejlet har derfor sat sognepræst Lars Peter-
sen og to af menighedsrådets medlemmer stævne 
for at høre mere om livet i og omkring kirken og ar-
bejdet i menighedsrådet. Og vores kvarter er stærkt 
repræsenteret i kirken, idet de to menighedsråds-
medlemmer Nina von Staffeldt og Katinka Hoydal 
begge bor i Rudolph Berghs Gade, hvor Lars Pe-
tersen også har sin embedsbolig. Lars Petersen har 
været præst i kirken i 18 år, mens Nina og Katinka 
har været med i menighedsrådet i fire år.

Både Nina og Katinka er med i koret Melodinerne, 
der har sit faste øvested i kirken. Det blev indgan-
gen til menighedsrådet. Det er generelt ikke så let 
at få folk til at stille op, da der er hård konkurrence 
om folks tid, så Lars Petersen har gjort det til sin 
strategi at hverve til menighedsrådet blandt kirkens 
brugere.

Indflydelse og ansvar
”Lars spurgte, om vi ikke havde lyst til at få lidt ind-
flydelse på kirkens liv, når vi alligevel brugte kirken. 
Så vi meldte os og er glade for at være med. Vi er 
overraskede over, hvor meget indflydelse og der-
med også ansvar, man kan få,” siger Nina og Katin-
ka. De fortæller, at beslutningerne rækker lige fra de 
små som indkøb af nye lysestager til igangsætning 
af kostbar renovering. En forestående og spænden-
de opgave er ansættelse af en ny præst. 

Der er 9 valgte medlemmer af rådet, der vælges for 
to år ad gangen, samt præsterne. Nina har i en pe-
riode været formand, men er nu kasserer. Katinka er 
ansvarlig for ledelse af kirkens personale, dvs. alle 
medarbejdere som organist, kordegn, sognemedar-
bejdere osv. Undtagen præsterne.

Det er en rollefordeling, der for nylig har været blæst 
om i medierne, hvor menighedsråd har været under 
beskydning for manglende kompetence i forhold 

til både ledelse og personale-
ansvar. Katinka har nyttig bag-
grund fra et ledelsessekretariat 
samt HR-arbejde.

Popsmart eller nørd?
Menighedsrådet diskuterer også 
kirkens profil. Hvilken slags kirke 
vil man være?

”Skal vi være popsmarte eller 
teologisk nørdede”, siger Nina. 
Menighedsrådet har besluttet, 
at Taksigelseskirken skal være 
en bred kirke for alle fra vugge til 
død. Der skal være plads til alle. 
Som eksempel var kirken pyntet 
med Pride flag under Prideugen.  

Kirken forsøger også at tilpasse 
sig tidens krav og arrangerer 
f.eks. gerne barnedåb på en 
lørdag.

”For nyligt holdt vi ”drop in dåb”. 
Der kom rigtigt mange, så vi 
havde skaffet en transportabel 
døbefont, så der kunne døbes 
to ad gangen. Det var en dejlig 
oplevelse, der sluttede med 
champagne og kage til alle”, 
fortæller Katinka.   

Aftenkirke som indgang
Kirken er ikke bare i brug til 
søndagsgudstjenesten. Der er 
aktiviteter ugen igennem. Der 
er studiekredse, fællessang, 
foredrag, babysalmesang og 
koncerter. Der er også flere kor, 
der bruger kirken som øvelokale, 
og som jævnligt giver koncert i 
kirken. Hver den sidste torsdag 
i måneden er der aftenkirke, der 
typisk samler 60-70 mennesker.

”Vi starter med 10 minutters 
stemningsfuld orgelmusik, hvor 
folk kan sidde stille og nyde 
musikken. Jeg holder en kort 
gudstjeneste, vi synger et par 
salmer, og så går vi ned og spi-
ser i salen, hvor vi serverer et 
godt måltid og et glas vin til 30 
kr. Efterfølgende vises der film,” 
fortæller Lars Petersen, der ved 
denne lejlighed lader præstekjo-
len blive i skabet for at under-
strege den uformelle karakter. 
Tanken er, at aftenkirken kan 
være en indgang til kirken for 
mennesker, der ikke er vant til at 
komme i kirken.

Kunst og højskole
Udover de regelmæssige akti-
viteter, er der to store aktiviteter 
på efterårets program.  

I weekenden 29. og 30. oktober 
byder 7 kirker på Østerbro og 
14 kunstnere på kirke- og kunst 
vandring. I hver kirke viser to 
kunstnere værker, der sætter fo-
kus på temaet tro og eksistens.

12. november holdes en ”Høj-
skoledag”, hvor døden og det 
evige liv er temaet. Hospitals-
præst Lotte Blicher Mørk taler, 
og der bliver sange og musik 
over temaet. 

Højskoledage holdes to gange 
om året på skift mellem Taksi-
gelseskirken og Lundehuskirken, 
der er et fælles pastorat men 
med hvert sit menighedsråd.

Alle aktiviteter bliver annon-
ceret via kirkens udvendige 

opslagstavle, aktivitetsfolderen, 
nyhedsbreve og på de sociale 
medier som Facebook og Insta-
gram. Så følg med her, hvis du 
ikke vil gå glip af et spændende 
arrangement.

Den farvestærke altertavle blev opsat ved kirkens indvielse 
i 1927, men ti år efter besluttede menighedsrådet at tage 
den ned igen. Man var utilfreds med de stærke farver og 
fandt billedet ufærdigt. I 2008 besluttede menighedsrådet, 
at den gamle altertavle, der i de mellemliggende år var 
deponeret på Silkeborg Kunstmuseum, skulle tilbage.

Fra venstre sognepræst 
Lars Petersen og menig-
hedsrådsmedlemmerne 
Nina von Staffeldt og 
Katinka Hoydal samlet 
til snak i kirkens møde-
lokale.

Øverste foto: Aktivitetsfolderens flotte 
forside, der er designet af grafikeren 
Rikke Jensen, viser at Taksigelses-
kirken og Lundehus kirke er et fælles 
pastorat. Derefter et foto af Kirkens 
udvendige opslagstavle, der vidner 
om de mange arrangementer. Man 
kan også følge med via nyhedsbrev 
og de sociale medier. 

 

 

Sensommer august/september  2022 

TAKSIGELSESKIRKEN 

”Genopdagede” 
altertavle af 
kunstneren  

Aksel Jørgensen
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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? ›

Hvad er forskellen på bier og hvepse?

Vidste du, at:
• En bi små har små hår på kroppen, og det har 

hvepse ikke. Det er en af måderne, som man 
kan skelne bier og hvepse fra hinanden på. 

• Bier hjælper hinanden med at finde de steder, 
hvor der er god pollen. Når en bi finder et 
sted, tager den en prøve med hjem, som de 
andre bier kan dufte til. Når den er tilbage i 
boet, danser den og gennem sine bevægelser 
fortæller bien, hvordan de andre kan finde 
frem til det gode sted. 

• Der er ikke så mange vilde bier tilbage i 
naturen – og de vilde bier man møder, kan 
være bier der hører til et bistade, eller en af 
de vilde bier der bor i huler i græsset eller i 
murværk etc. 

• Byhonning er ikke mere forurenet end land-
honning. Tværtimod har mange både i by 
og sommerhuse  bivenlige blomster i deres 
haver for at bevare bierne og få bestøvet 
deres frugttræer, og de blomster er oftest 
ikke sprøjtet med pesticider, som rapsmarker 
fx kan være.

Karin Koch i 
færd med at gøre 
de to bistader klar 
til efterår og vinter, 

så dronning og 
arbejdsbier kan 
holde varmen.

Vi skal passe godt på bierne
Bier kan både være hofdamer, bedemænd og dørvagter. Der er 
meget at vide om bier, og det er ikke bare ligetil at have bistader. 
Det var en af læringerne fra at høre Karin Koch fra Studsgaards-
gade fortælle om sin igangværende biavleruddannelse.

Af Lotte Bælum

Da hun var lille, lærte Karin 
Koch af sin mor, at edderkopper 
og andre insekter ikke måtte 
slås ihjel, når de havde forma-
stet sig ind i huset. I stedet blev 
de forsigtigt samlet op og sat ud 
i det fri. Det giver rigtig meget 
mening for Karin i dag, hvor hun 
selv er mor til 10.000 -15.000 
insekter – nærmere bestemt 
bier, der bor i to trugstader i 
sommerhuset på Stevns. 

Det er en toårig uddannelse at 
blive biavler. Karin har første 
år bag sig ved Østsjællands 
Biavlerforenings uddannelses-
forløb. Uddannelsen har form 
af mesterlære, hvor man i små 
hold lærer af garvede biavleres 
erfaringer. En læring fra uddan-
nelsen er, at der ikke er én vej 
at være biavler på. Hver biavler 
har sin egen måde. Man lærer at 
finde sine egen vej og samtidig 
dele erfaringer og fejl, mens 
man går på uddannelsen. 

Fascinerende
At lære om bierne og det sam-
fund, som de har i bistaderne, 
har også rykket ved Karins eget 
natursyn.  

Bier er fascinerende, siger Ka-
rin, for de indgår i et samfund, 
hvor kun de bier, der er del af 
samfundet, lukkes ind, og det 
gælder også dronninger. Lige-
som i menneskeverdenen kan 
der komme revolution i bistadet, 
hvor en dronning skiftes til en 
ny. Måske forlader bistadets 
dronning boet med en del af 

arbejderbierne og dronerne, 
eller dronningen slås ihjel af ar-
bejderbierne, og en ny dronning 
indsættes. Den nye dronning 
har arbejderbierne opfostret i 
en særlig dronningecelle. Det 
æg, der lægges i den og bliver 
til en dronning, vil fra start få et 
specialfoder, der gør hende til 
dronning med evnen til at lægge 
æg. I forsommer og sommer kan 
en dronning lægge ca.1000 æg 
i døgnet 

Hvis der er brug for en ny dron-
ning i boet, kan man selv ”lave” 
en  eller man kan købe en ny. 
Dronningen kommer med post 
i en lille æske og ofte sammen 
med et par ammebier (hofdamer) 
fra sit eget bo. Hun bliver sat 
ned i boet i sin lille bitte æske, 
der er lukket i den ene ende med 
voks. Det tager et par dage for 
dronningen at gnave sig ud af 
voksen, eller for bierne i boet at 
gnave sig ind til dronningen, og 
i den tid har dronningen tilegnet 
sig duften fra boet, så arbejder-
bierne i boet er trygge ved hen-
de, godkender og ikke dræber 
hende.  

Ny forståelse
”At sætte mig ind i det med bier 
har givet mig en ny forståelse for 
insekter. De har alle en funktion, 
og det er vigtigt at passe godt 
på dem. På mange måder min-
der bier om vores samfund. Alle 
har en funktion i bikuben og er 
nødvendige. Nogen er dørvagter 
og forhindrer fremmede bier eller 
hvepse i at komme ind. Andre 
er hofdamer for dronningen eller 
ammebier, der passer æg og lar-

ver, sørger for at der er mad eller 
gør rent. Andre igen er bede-
mænd og sørger for, at de døde 
bier bliver båret ud af bikuben, 
så de ikke spreder sygdom”, 
fortæller Karin. 

Karin har to trugstader, der nu 
er klar til efterår og vinter. Hun 
har lagt sække oven i boet over 
tavlerne, så arbejdsbierne og 
dronningen kan holde varmen. 
Arbejdsbierne holder også varmt 
om dronningen hen over vin-
teren, hvor der er en konstant 
varme på ca. 25-30 grader. Bier-
ne skifter plads i boet i en cirkel 
om dronningen og skabe varme 
med deres vinger der svirrer for 
at holde hende varm. 

Bierne har fået 14 kilo sukker-
vand i sensommeren, som de 
kan omdanne til næring gennem 
vinteren. Når foråret kommer, 
begynder en ny sæson. Lige nu 
er der 5000 -10.000 arbejds-
bier og en dronning i boet. De 
lever til foråret, hvor de starter 
den næste generation, og så 
dør arbejderbierne. Med foråret 
udklækkes næste generation 
og bliver i løbet af sommeren til 
40-50.000 bier Det tager tid at 
bygge en bi-bestand op, så end-
nu er der ikke høstet honning, 
men det kommer næste år.
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Stegegaflen Beboerforeningen

Sommeraften på Sundet med lyn og torden

Stegegaflen har gaflet sig gennem en del af de gastronomiske 
mekkaer i vor nærhed, med afstikkere til Nordvest, hvor spise- 
og kaffesteder pibler frem som anemoner i maj. Men selv en Gaf-
fel kan have en blind plet og negligere et nærliggende etablisse-
ment, nemlig Café Sundet, placeret der, hvor vi bader sommer 
og vinter og ofte passerer. 

Af Frank Nilsson

Det er en lun - nærmest lum-
mer - sensommerkveld, og det 
er svært at afkode, om himlen 
er skyfri eller gasblå og altså 
profeterer regn og torden. Ter-
rassen på Café Sundet på Sva-
neknoppen er proppet til sidste 
stol med solvarme gæster, der 
afslutter den store badedag med 
middag inden hjemturen. Derfor 
trækker Gaflen med ledsagerske 
indenfor og får anvist et bord 
med udsigt til sejlskibe af den 
meget travle og exceptionelt 
opmærksomme tjener. 

På væggen afslører tavlen da-
gens valgmuligheder og antyder 
en trend i retning af færre retter 
på kortet. En udvikling væk fra 
det franske køkken med et væld 
af traditionals og et køkken, der 
til enhver tid kan fremstille en 
Boeuf Bourguignon til krævende 
smagsløg, selvom det ikke er på 
kortet. En udvikling, der medfø-
rer mindre spild af gode råvarer, 
og giver køkkenet lejlighed til 
at specialisere sig og ofte til 
en komfortabel pris i forhold til 
kvaliteten. Godt for alle, skulle 
Gaflen mene.

Tjeneren kender sin steak
Således også her, hvor både 
Gaffel og ledsagerske vælger 
kalven, en steak med garnitu-
re, rødløgskompot, dampede 
kartofler og bearnaise. Tjeneren 
kender sin steak og anbefaler 

overbevisende, at tilberedningen 
bør være medium, og det skulle 
vi ikke fortryde. Mens vi venter, 
ankommer vinen. En californisk 
Chardonnay Macabeu, som led-
sagersken definerer som absolut 
frugtigfrisk med antydning af 
tropiske frugter. Rødvinen er en 
årgang 2015 Garnacha Syrah 
med noter af hindbær og trøfler, 
absolut en spansk bredskuldret 
sag. Efter Gaflens smag lidt for 
varm, men det er en smagssag 
og trækker ikke ned, når facit 
gøres op.

Retten imponerer med kalven 
øverst og tilbehøret elegant vel-
ordnet nedefter. Der er en kniv 
på bordet, men den er kun til at 
organisere med, kødet kræver 
blot en ske, så mørt er det, ej 
tørt ej blodigt, men i harmoni 
med kødets struktur. Tjenerens 
råd var indiskutabelt.

Ledsagersken er begejstret 
både for de syltede løg, de 
perfekt afstemte majs, og med 
bernaisen, der rummer præcis 
den tilsmagning af estragon, 
der kræves for at sætte kronen 
på majestæten.

”Og så er jeg leveret”, som hun 
erkender. En dom, som Gaflen 
uden overflødigt kværulanteri 
tilslutter sig. 

Broccolien har kant, dog ikke rå, 
lige i Sundet. Kartoflerne giver 
efter for et let tryk og er bag den 

fristende faste overflade bløde 
og venlige ved ganen, guleroden 
med top er frisk og sprød.

Tørvejr hjem og 5 Gafler
Endelig er vi så tilpasse, at vi 
kan kigge os omkring. Et akut 
regnvejr har sendt de udendørs 
gæster ind til os andre. De skal 
være så velkomne. Udsigten i 
øvrigt er pittoresk. Til den ene 
side Tuborg Havn med drivende 
tordenskyer og til den anden 
side storbyens skyline i silhu-
etagtigt modlys. 

Det har regnet af, da vi cykler 
hjem på kanten af uvejret, og vi 
når tørskoede hjem, inden hel-
vede igen bryder løs med lyn, 
torden og regn, selvom det er 
forkert at kalde det et helvede, 
for vi trænger til regn. Og afte-
nen har i øvrigt været en gastro-
nomisk oplevelse, der fortjent 
udløser 5 af de rædselsvæk-
kende spidse Stegegafler for en 
smagfuld afstemt aften for kun 
642 kroner på Café Sundet.

SUNDET

Perfekt tallerken! 
5 af de spidse 

Café Sundet, hvor vi bader og 
soler og hvor der serveres udsøgte 
anretninger

Vi kan sagtens være flere
Der er atter fuld gang i Beboerforeningens 
kronjuvel – Fælleshuset. Der bliver kokkereret på 
spisehol-dene, hygget i seniorgruppen og svedt 
på yogaholdene. Det er dejligt. Men vi kan sagtens 
være flere. 

Af Karin Breck, formand for beboerforeningen Ulrik

Fællesskabet trives på vejene og over de hvide sta-
kitter i Lyngbyvejskvarteret. Over 300 deltagere i årets 
sommerfest vidner om et unikt sammenhold i og om-
kring Fælleshuset Ulrik. Corona gjorde det stort set 
umuligt at opretholde aktiviteterne i fælleshuset. Nu er 
vi tilbage, men der er plads til flere, der vil det daglige 
fællesskab, fx til fællesspisning (mandag kl. 18.30, 
onsdag og torsdag kl. 18) samt om tirsdagen til barsel-
sgruppe kl. 11 og yoga om aftenen. 

1-års jubilæum
Der er en undtagelse. Nemlig Fælleshusets Benjamin 
– seniorgruppen, som mødes hver onsdag mellem 
kl. 10 og 15. Seniorgruppen fejrer i september 1-års 
jubilæum. Seniorgruppen har som overordnet formål 
at inspirere hinanden. Det gør de gennem forskellige 
aktiviteter, fx en læsegruppe og en strikkegruppe, 
ligesom de en gang om månden tager på en udflugt 
sammen. 

Er det noget for dig, så mød endelig op. Der er altid 
plads til flere.

Kommunikation på mange platforme
Det er vigtigt for os at nå langt omkring i kvarteret 
med information om vores aktiviteter. Til det bruger 
vi flere digitale platforme: Facebooksiden: Beboerfor-
eningen Ulrik, Instagramsiden: Lyngbyvejskvarteret, 
ligesom vi også slår vigtige informationer op på face-
booksiden Lyngbyvejskvarteret. 

Dertil kommer vores hjemmeside, som pt. får en stør-
re makeover, og som er klar i løbet af oktober. Den 
finder du på www.faelleshusetulrik.dk. 

Der vil ofte også være opslag i udhængsskabet ved 
Fælleshuset. I forbindelse med sommerfesten hus-
standsomdeler vi program til alle i kvarteret. Men det 
er en undtagelse, da det både er dyrt og tidskræ-
vende. Endelig så skriver vi om stort og småt i hvert 
nummer af Gadespejlet.

Grethe og Beth står klar til 
at tage imod endnu flere af 
kvarterets seniorer hver onsdag 
mellem kl 10 og 15.

Kommende arrangementer i 
beboerforeningen Ulrik:

31. oktober: Halloween
Uhyggen vil igen brede sig i kvarteret, 
og udklædte børn vil råbe ”slik eller 
ballade”.

27. november: Julehygge 
Kom til julehygge i Fælleshuset Ulrik 
og juletræstænding på pladsen

Sponsorer til lotteriet ved sommerfesten
Sommerfestens traditionsrige lotteri blev end-
nu engang muligt ved hjælp af donationer fra 
lokale er-hvervsdrivende. Vi siger tusind tak til:
Designcafeen, Kiropraxis, Hartmann, Royal 
Cuisine, Haralds Fisk, Børges Bodega, 
Hahnemann, Flügger Lyngbyvej 72, Annø, 
Velobless Cykler/Sali’s Cykler, Free Bike Shop 
København, Chr. Andersen as /punkt1, Chin 
Dahan

Kig ned i fælleshuset, og se om det er noget  for dig.
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Set i Gadespejlet

Epokegørende syntese: Boomer og Woke 
i en og samme person

ARC tager el-stikket hjem
Amager Ressource Center - forkortet ARC - har 
hjemtaget indsamlingen af affald i København. 
Så nu er skraldemændene ansat i ARC og 
skraldebilerne kommer til at køre på el. Det 
bliver godt for miljøet, københavnerne og skral-
demændene

Af Frank Nilsson 

Tirsdag morgen i vores kvarter plejer at være ken-
detegnet ved et voldsomt spektakel. Skraldebi-
lerne tordner gennem gaderne med brølende mo-
torer. Men pludselig var tordenskraldet forvandlet 
til lyden som en symaskine, en stor en godt nok, 
men alligevel…. Denne skriver nåede lige ned og 
så skraldebilen dreje om hjørnet for enden af vejen 
og nåede lige at afkode en slags lysavis på bag-
smækken. Den oplyste, at skraldebilen nu kørte på 
elektricitet.

En tur på ARC’s hjemmeside og vi fik kastet lys 
over sagen. ARC har taget indsamlingen af skrald 
tilbage fra forskellige vognmænd, og i samme 
omgang har ARC købt nye skraldebiler, der kører 
på el. Det har taget noget tid, fordi elektriske skral-
debiler ikke seriefremstilles endnu. Det tager op 
mod 16 måneder at bygge sådan en. Mindre larm 
og mindre CO2 bliver konsekvensen. Der skal an-
sættes 350 skraldemænd, som skal bemande de 
120 nye skraldebiler. Samtidig tilrettelægger ARC 
skraldemændenes arbejde, så der bliver mindre af 
det tunge arbejde. Man skulle gerne kunne holde 
til et helt arbejdsliv som skraldemand.

Nu kan vi snakke sammen
Den følgende tirsdag er denne skriver relativt tidligt 

oppe for at få en snak med skraldemændene og 
for at kigge nærmere på deres kæmpebil, der kom 
spindende gennem gaden. Skinnende og funklen-
de ny er den. Skraldemændene har travlt, og de 
kan ikke lade skraldebilen holde for længe samme 
sted. Der er nemlig personbiler, der gerne vil forbi 
fra begge ender, men de når at fortælle, at de har 
kørt elektrisk fra 1. august.

”Jeg er glad for den nye bil. Den kører godt”, for-
tæller den ene skraldemand, Hans. Og makkeren 
Rune supplerer, at det er rart ikke at larme så me-
get mere.

”Nu kan vi ligefrem snakke sammen uden at skulle 
råbe til hinanden”, oplyser han på vej ind i en have 
for at hente en container.

ØKOLOGISK TØJ 
TIL BABYER, BØRN 
OG VOKSNE I ULD 

OG BOMULD
10% rabat til kvarterets beboere.  

Brug rabatkode: Ulrik
 

www.mamaowl.net 
Følg os på Instagram: 

@mamaowl_

Hans og Rune ved den nye elektriske spindende skraldevogn

En Boomer bliver Woke samt et  
savnet gensyn med BoBo’erne

Så er den der, den dér rubrik, der fornøjer og fornærmer. 
Fornærmer de få og fornøjer de mange. Men sådan skal det 
være. I denne omgang bliver du belært om, hvordan man kan 
være både boomer og woke, og det er en vanskelig disciplin.  
Og en tur til BoBovejs-kvarteret bliver du ej heller snydt for. 

Af Frank Nilsson

Læsere af denne rubrik vil vide, 
at skribenten er meget klog, 
visionær, vidende og alt såd’n 
noget. Det er derfor, de få ueni-
ge frygter rubrikken, mens de 
enige frydes som basunengle 
i den syvende himmel! Men så 
hænder det ubegribelige, at gan-
ske unge, uoplyste eksemplarer 
af arten Homo Sapiens, anfæg-
ter den uudtømmelige genialitet i 
vores udredninger, hvor vi afkla-
rer de rette sammenhænge i selv 
de mest komplicerede komplek-
ser. Og de gør det med en fæl 
bemærkning, som lyder:

”Okay, boomer”, og indrømmet. 
Den er svær at komme efter, for 
hvordan bevise, at man ikke er 
forældet. Mangen en boomer 
vader sjasket hjem til tremmeso-
faen og PH-lampen og de man-
ge kilometer Tranebøger på væg 
til væg reolen og kapitulerer. 

Meeen, for naturligvis er der et 
men angående denne skribent, 
for vi tager kampen op, kommer, 
ser og sejrer og videregiver ger-
ne recepten: Det handler om at 
blive Woke. Og hør nu her, hvor-
dan det gik til: En morgen nede 
i baderen på Svaneknoppen lød 
de alarmerede advarselsskrig 
fra dem, der havde været i bøl-
gen den blå. Hjææælp, der er 
mange brandmænd, og selvom 
vi møder op som Boomer, er der 

ikke noget til hinder for, at man 
kan være Woke. Så de uoplyste 
horder blev klart belært om, at 
i disse LQBTFIS+ tider fore-
kommer brandmænd ikke, kun 
brandpersoner. 

Og da en rask storsvømmer 
skulle til at hoppe i vandet med 
en bemærkning om, at han ikke 
var en tøsedreng, blev masser-
ne belært om, at en tøsedreng 
er et stærkt krænkende udtryk. 
Det hedder personperson. Hvad 
ellers? Og hermed er begrebet 
Woke Boomer lanceret, “And If 
you want to be a hero, well just 
follow me”.

Så galt kan det gå
Som antydet og lovet skal 
vi også en tur omkring Bo-
Bo-vejskvarteret, altså kvarteret, 
hvor indvånerne er både Bour-
geois og altså udpræget velbe-
slåede og overklassede, mens 
de kæmper en indædt kamp for 
at fremstå som bohemer, fx ved 
at bære en sixpence fra gen-
brugsbutikken. Men sådan noget 
kender vi ikke til hos os! Godt for 
det, og mens besindige mænd 
og kvinder, og hvad der fore-
kommer derimellem, for længst 
har erkendt, at kvarteret er godt, 
som det er med blomstrende 
syrener, roser, hvide stakitter, og 
naboer, der hilser og siger hej og 
dav med dig og drikker te sam-
men i de idylliske haver, så vader 
BoBo’erne derudaf. 

Der skal være sommerparker 
og legegader og ensretning af 
trafik og sindelag. Bilerne må 
finde andre veje, så de stakkels 
børn må traske halve kilome-
tre i regnvejr til bopælen efter 
besøg hos legekammerater og 
ture i sommerhuset. Og se nu 
her, hvordan den virkeliggjorte 
socialisering tager sig ud i Bo-
Bovejs-kvarteret. Skilteskoven er 
tæt som træer i Amazonas, og 
legeredskaberne adskiller sig en 
anelse fra idealerne, der ellers 
kendetegner dansk møbelde-
sign. Godt, det ikke er her hos 
os i Lyngbyvejskvarteret.

Se så. Nu er galdeblæren pres-
set til sidste syrlige dråbe, og en 
følelse af udtømt lettelse breder 
sig. Men stol på rubrikken. Ikke 
så snart vi sætter punktum for 
denne gang, før der hældes 
fornyet galde på tanken. Til jer 
ulykkelige, der skærer tænder 
og vrider jer i afsavn, ved I hvad. 
Prøv at skrive jeres egen ”Set 
i Gadespejlet”. Man får det så 
godt!
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