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Gadespejlet

Mørket faldt på, og 
pludselig var det tid til 
at forlade æbleskiverne 
og gløggen og samles 
på F. F. Ulriks plads.  
Der blev talt ned 10-9-
8-7-6-5-4-3-2-1, og så 
blev lysene tændt på 
kvarterets fine juletræ. 
Der var ingen sne, men 
godt med varme jule-
hjerter, mens der blev 
travet rundt om træet 
hånd i hånd.
 
    Rigtig glædelig jul
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Leje af Ulriks Fælleshus

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 arrangemen-
ter indtil kl. 23 søndag til torsdag 
og indtil kl. 24 fredage og lørdage. 
Det skyldes, at fælleshuset har 
naboer og overboere, som der 
skal tages hensyn til. Derfor egner 
lokalet sig ikke til støjende fester.

Hvis du vil leje fælleshuset, skal 
du bruge hjemmesiden: www. 
n-ulrik.dk Her kan du tjekke ka-
lenderen og se, hvornår huset er 
ledigt.

Det koster 700 kr./døgn at leje 
fælleshuset lørdag og søndag, 
400 kr./døgn ugens øvrige dage.
En hverdagsformiddag koster 
250 kr.

Man kan kun leje fælleshuset, 
hvis man er medlem af Beboer-
foreningen ULRIK. Et års med-
lemskab koster 600 kr. (200 kr. 
for pensionister). Du kan melde 
dig ind på n-ulrik.dk
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Kvarterets kalender

12. januar kl. 14 i Ulrik.  
Møde for alle husejere om ud-
vikling og servitutter.  
Arr. Husejerforeningen 
 
23. februar:  
Fastelavnsfest.  
Arr. Beboerforeningen

28. februar:  
Deadline næste nummer af 
Gadespejlet 

29. marts:  
Banko og generalforsamling i 
Beboerforeningen Ulrik

Hver uge i Fælleshuset:

Mandag:  
Barselsklub med frokost

Mandag:  
Fællesspisning kl. 18.30.  
Arr. Ulrik

Tirsdag:  
Yoga

Onsdag:  
Fællesspisning kl. 18.  
Arr. Ulrik

Torsdag:  
Fællesspisning kl.18.  
Arr. Ulrik

Deadline  
næste blad:  
28. februar 

2020

Fællesspisning er mandag, onsdag og torsdag.
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K. THOMSEN VVS ApS.

K.THOMSEN VVS ApS.

SPAR PÅ VANDET 

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

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

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

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

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

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

Pris for vandhane inkl. Montage 

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

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

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

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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Husejerforeningen inviterer 
alle husejere til workshop i 
januar. På dagsordenen står 
kvarterets udvikling og servi-
tutterne. 
 
Af Peter Bogh 
formand for Husejerforeningen

Husejerforeningen i Lyngby-
vejskvarteret har som opgave at 
sikre de bedste rammer for et 
godt liv, levende fællesskab og 
smukke, tidssvarende omgivel-
ser for alle, der bor i vores kvar-
ter. Det er derfor, vi har sat en 
masse ting i værk. 

I sidste nummer af Gadespejlet 
fik I status på udviklingsudval-
gets samarbejde med arkitekt-
firmaet STED, og her er det 
sidste nye: I løbet af december 
får vi det endelige skitseforslag 
til indretningen af kvarteret. Når 
det sker, inviterer vil alle ejere 
og beboere med i diskussionen. 
Vi glæder os, og det kan I også 
godt gøre. 

Og så er der det med servitut-
terne. Vi har jo nedsat et ser-
vitutudviklingsudvalg. Det er i 
gang med at registrere alle de 
servitutovertrædelser, der er på 
vores huse. Jeg gætter på, at 
det gælder over halvdelen af 
ejendommene, men det vil tiden 
vise. Vi samarbejder med arki-
tekter fra Dissing og Weitling, 
som hjælper med registrering 
og udarbejdelse af forslag til en 
revideret udgave af Håndbog for 
Husejere.

Det er også en snak, vi gerne 
vil dele med husejerne. Derfor 
inviterer vi til workshop søndag 
12. januar 2020 kl. 14 i Fælles-
huset Ulrik. Der vil vi præsentere 
udviklingsudvalgets foreløbige 
ideer og tage en drøftelse af den 
videre udvikling af indholdet i 
håndbogen med alle husejere, 
der møder op. 

Ny fadder for hjertestarter 
Fællesskab handler også om 
at hjælpe hinanden med at 

overleve. Derfor har vi en hjer-
testarter hængende på Ulrik. 
Asbjørn Hasselager har siden 
etableringen stået fadder til 
hjertestarteren. Dvs. været kon-
taktperson, hold øje med den 
etc. Asbjørn er nu flyttet, og ny 
fadder for apparatet er læge Li 
Mortensen. Tusind tak til As-
bjørn, for hans indsats og tak 
til Li for at ville overtage. Der er 
også mulighed for, at man kan 
blive hjerteløber. Det kræver, at 
man henter en app til sin telefon, 
og tilmelder sig ordningen. Hvis 
der er behov for assistance til 
hjertestop i nærheden af, hvor 
du er, får du besked, og kan i 
den grad være med til at redde 
liv. Læs mere på nettet – slå op 
på hjerteløber. 

Rigtig god jul og godt nytår 
til alle husejere og beboere i 

Lyngbyvejskvarteret 

Ikke et ord om droner ;)

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 
Renseri, Skrædderi og Skomagar. 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

HUSK
Workshop  12. januar 2020 

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


Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø

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

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

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

Ring allerede i dag på telefon 58 58 79 04

Dan Månsson
Ejendomsmægler,
køberrådgiver, MDE

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

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

Poul Erik Bech
Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Din bolig
er attraktiv
Hos EDC Poul Erik Bech oplever vi stor
efterspørgsel på boliger til salg i
Lyngbyvejs-kvarteret. 
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Byggeriet af boliger til vores 
kommende naboer skrider 
fremad. Piloteringen er på 
plads, og snart rejser der sig 
tre femkantede højhuse på 
Beauvaisgrunden. Navnet High 
Five skyldes netop de tre huse 

Af Frank Nilsson

I ugevis lød det som om, der var 
teknofest på Beauvaisgrunden. 
Men de dumpe rytmiske ind 
imellem synkoperede taktslag 
stammede ikke fra et musikin-
strument, men fra en såkaldt 

Omkring os - Beauvaisgrunden

rammemaskine, der bankede 
750 pæle op til 14 meter ned i 
jorden. Betonformand Lennart 
Hermansen forklarer, at der er 
mosejord under overfladen. Der-
for har grunden ringe bærevne.

”Nu graver vi pælene fri, så vi 
kan begynde at bygge elevator-
gruber. Så skal vi lave terræn-
dækker, og efter jul kommer 
elementerne”, siger Lennart 
Hermansen til Gadespejlet.

Ude på pladsen peger Lennart 
Hermansen rundt og forklarer, 

hvor de tre femkantede huse 
skal stå.

”De bliver på henholdsvis 10, 8 
og 6 etager, og vi starter med 
det mindste. Efter planen er 
det hele stå færdigt i løbet af 
2021”.

Piloteringspillerne stritter op af 
jorden med sorte spande som 
hatte på armeringsjernene.

”Det kræver Arbejdstilsynet. 
Spandene beskytter folk på 
pladsen mod at rive sig eller på 
anden måde komme til skade 
på jernene”.

På et afsluttende spørgsmål, 
om det er slut med teknofesten, 
smiler betonformanden diskret:

”Det kan jeg love. Der bliver ikke 
mere banke-banke”.

Ikke mere teknofest på byggepladsen

Betonformand Lennart Hermansen 
foran 750 pæle, tre huller til højhuse 
og armeringsjern med beskyttende 
spande.

Vores kvarter har fået sin me-
tro lige om hjørnet. Med den 
nye Cityring kan vi komme 
rundt i byen, hoppe af og skif-
te, og skifter vi til fly eller tog, 
kan vi komme rigtig langt.

Af Frank Nilsson

Så kom den, den nye ringlinje, 
der krydser den ikke så gamle 
oprindelige Metro og andre of-
fentlige transportmidler, herun-
der S-tog, på strategiske steder. 
Søndag 29. september var der 
åbning med musik og taler, og 
Gadespejlet var på plads og ville 
afprøve den længe ventede mu-
lighed på åbningsdagen på vo-
res station, Vibenshus Runddel, 
hvor alle ture var gratis. Men ak. 

Det var umuligt at klemme sig 
ind i de fine, nye tog. Ikke fordi 
der var mange, der ville ind, men 
fordi ingen forlod de proppede 

vogne. I stedet nød vi den sølv-
grå station, den hurtige elevator, 
de mange hjerteformede cykel-
stativer og de civiliserede uden-
dørsområder. Endnu et frem-
skridt i vort nærområde.

Til lufthavnen i flyvende fart 
Men et par uger senere kom Ci-
tyringen på en hård prøve. Det 
har altid været handy at komme 
til lufthavnen fra vores kvarter. 
Hidtil har det taget 45 minutter 
med bussen ad den kvikke vej til 
Nørreport og derfra med Metro 
til de ventende fly. 

Det havde den ulempe, at man 
skulle ramme en bestemt busaf-
gang, og det kunne være van-
skeligt tidligt om morgenen. 

Men bevæbnet med en køreplan 
kunne man altså tilbagelægge 
turen på 45 minutter fra midten 
af vores kvarter. Nu tager det 39 

Øverste foto:  
Kun få af disse optimister kom med

"Once in a lifetime". Dette sker aldrig igen

minutter og et skift og så kører 
Metroen døgnet rundt med få 
minutters intervaller; så man kan 
bare bakse rullekufferten ned på 
gaden og påbegynde rejsen.

Endnu nemmere er det at nå 
Hovedbanegården. Cityringen 
kører direkte dertil. Det er næ-
sten lige meget, om man kører 
via Østerbro Station eller Frede-
riksberg. Det tager enten 10 eller 
12 minutter. 

•	 Næstnærmeste station er  
Skjolds Plads. Det tager 17 
minutter at spadsere dertil

•	 Cityringen har kostet 25 
milliarder kroner



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
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Omkring os - Teater

Julen er præget af traditioner 
og en tur i teateret står på vo-
res liste. Vi bringer en række 
anbefalinger for hele familien. 

Af Marianne Thorup

DE UNDERJORDISKE  
Riddersalen Frederiksberg. 
Det er sidste chance for at ople-
ve eventyret, der har spillet hver 
jul i 25 år. Her optræder Jule-
manden ikke, men Moder Jord, 
dyr og nisser. En masse magi 
med gode solide skuespillere og 
musikere.

Spiller 20.11-22.12, formiddag 
på hverdage, weekend kl.16. Fra 
6 år. Foyerbar med kaffe, vand 
og snacks.

ET JULEEVENTYR 
Nørrebro Teater. 
Et stykke fyldt med humor og 
magi. Den kendte fortælling af 
Charles Dickens er modernise-
ret og stadig aktuel med den rø-
rende historie om fællesskab og 
kærlighed, der overskygger alt. 

Spiller 29.11-5.1, hverdage kl. 
18, weekend kl.15, fra 7 år.

Bar med kaffe, vand/ øl/ vin og 
Chips.

ET STJERNESKUD 
Anemonen 
Ikke så julet, men dog med en 
nisse på loftet, der elsker risen-
grød, men ikke har fået det i 77 
år. En god intro til teater, alder er 
4-12 år. 

Spiller 20.11-22.12, tirsdag og 
torsdag om formiddagen, fredag 
kl. 17 med fællesspisning efter 
forestillingen, weekend kl. 13 og 
15. Der er legehus i gården og 
bænke til madpakken, lille cafe 
med muffins, boller, slik, øko 
kaffe.

NISSEPATRULJEN 
Eventyrteateret i Glassalen i 
Tivoli.  
Her er julemanden, nisser og 
nisseland, det bliver ikke mere 
julet. Hele det store juleshow 
kan ses her, og billetten gæl-
der også til adgang i Tivoli med 
julemarked, mm. (Kan blive en 
dyr dag!!)

Eventyrteateret er en dramaskole 
for børn i Søborg, børnene bliver 
fantastiske til teater, sang og 
musical.

Spiller 23.11-15.12 i weekenden, 
fra 5 år.

EN PINLIG AFFÆRE 
Nørrebro Teater, 2 shows. 
Private - og modige personer - 
læser op fra deres dagbog. Sidst 
var temaet teenageårene med 
forelskelse, skoleopgaver og 
dumme forældre. Jeg grinte højt 
og inderligt.

Næste forestilling er 14.12 og 
25.1 kl.20

LATE NIGHT LØRDAG 
Aftenshow 7.12 og 18.1 kl. 21.  
Et show og musikalsk aften med 
skiftende kunstner, kan måske 
erstatte en julefrokost. Thomas 
Warberg og Huxi Bach er skif-
tende værter. God bar og god 
stemning.

Teater til jul 
og hygge

Vores kvarter ændrer sig på 
mange måder og en af dem er 
lukningen af de butikker, der 
tidligere var en del af gade-
billedet. Som en af de sidste 
lukker Frisørsalonen, der med 
skiftende indehavere har be-
tjent kunder i kvarteret i snart 
65 år.

Af Frank Nilsson

Her efter jul er det slut med 
Frisørsalonen på hjørnet af 
Rudolph Berghs Gade og F.F. 
Ulriksgade. Dermed fortsætter 
en udvikling over mange år, hvor 
forretninger forsvinder fra især 
hjørnehuse og bliver til beboelse, 
og de få synlige virksomheder, 
der er tilbage, sætter udeluk-
kende deres præg på kvarterets 
ansigt mod omverdenen.

Den udvikling kan vi så bemær-
ke, trække på skulderen over 

Frisørsalon med 
fyldt ordrebog 
lukker og slukker

eller blive triste over, men for 
indehaveren af Frisørsalonen, 
Nilay Fener handler ophøret om 
alt andet end nostalgi.

Hun overtog salonen efter legen-
dariske Lillian for tre et halvt år 
siden, og hun oplyser til Gade-
spejlet, at virksomheden går 
godt, men af forskellige grunde 
må hun se sig om efter andre 
lokaler.

”Jeg har godt med kunder i ka-
lenderen, og jeg overtog mange 
fra Lillian. Men efterhånden er 
der også kommet nye og især 
unge til. Det er nok på grund af 
de mange nye, der er flyttet ind i 
kvarteret”, fortæller Nilay Fener.

Ny salon lige om hjørnet 
Det er lykkedes for Nilay Fener 
at finde en anden salon. Den 
ligger på Jagtvej nr. 209 over 
for Fælledparken, og hun åbner 

første arbejdsdag i det nye år, så 
gamle og nye kunder behøver 
ikke at mangle en frisør.

Den nye salon åbner først i det 
nye år.

Så for Nilay Fener ser fremtiden 
lys ud, mens vores kvarter er 
blevet en lille smule fattigere.

Nissepatruljen, Eventyrteateret, plakat tegnet af Per O

Sidte chance for at se De Underjordiske, i 
Riddersalen, foto af Dennis Westerberg

På billedet: Asta Kamma August, foto 
af Büro Jantzen

Frisørsalonen på hjørnet af Rudolph 
Berghs Gade og F.F. Ulriks Gade. 
 
Nederst tv: Den nye salon på Jagtvej. 
 
Nederst th: Nilay Fener er ked af at 
forlade kvarteret, men er glad for den 
nye salon. Stamkunder kan henvende 
sig her, Jagtvej 209!



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

Dine lokale 
mæglere i 
Lyngbyvej-
kvarteret

Jul og hjem er noget helt specielt. For store 
som små. Og netop i julen er det særligt at 
træde ind i et hjem, fordi man bliver husket 
på, at det er her, der bliver skabt stunder  
og minder for livet.

Vi er jeres lokale mæglere i kvarteret,  
så kontakt os på tlf. 39 15 78 70 for  
en gratis og personlig salgsvurdering.

Anders

Jakob
Kasper

Alexander

Mads

Martin

57
14

6

*  Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 25.11.19, anbefaling samlet i alle boligtyper i 2100  
København Ø de foregående 12 måneder af mæglere med boliger i området.

Glædelig ju
l

home Østerbro -  Svanemøllen gennemsnitlig 
kundeanbefaling 9,1 ud af 10 point*
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Genbrug er generelt godt, og 
det kan faktisk også lade sig 
gøre, når det kommer til ud-
skiftning af et tag på et byg-
geforeningshus. Det implice-
rer indsamling af rigtig mange 
hele sten, montering og pa-
tinering af nye rygningssten. 
Og så handler det om glæden 
ved et smukt tag, der passer 
til huset.

Af Frank Nilsson

Endnu et af de store hjørnehu-
se på hjørnet mellem F.F. Ulriks 
Gade og Valdemar Holmers 
Gade har fået nyt tag. Men først 
efter at det omfattende stillads 
blev afmonteret, blev det store 
projekt afsløret. Nu ligger der 
nemlig nyplacerede brugte tegl 
på det gamle hus. 

Mens ejendommens indehaver, 
Jakob Valling, der tydeligvis er 
vant til at galoppere rundt på 
dæk og stiger i skarp kontrast til 
Gadespejlets opsendte og stiv-
benede medarbejder, forklarer 
han om sit valg mellem nye og 
gamle tegl.

”Det siger sig selv. De gamle 
sten er lige så gode som de nye 
- og så er de pænere”. 

Jakob Valling er i arbejdstøj og 
sikkerhedssko. Et par håndvær-
kere er ved at lægge rygnings-
sten oppe ved en skorsten. Vi 
befinder os 11 meter over jor-
dens overflade.

Jakob Valling fortsætter: ”De 
nye sten er brændt i ovne, der 
er styret elektronisk. De har alle 
sammen fået nøjagtig samme 
temperatur. De gamle er brændt 
i noget, der ligner en mile, og 
for at få de yderste sten brændt 
hårdt nok, har de inderste fået 
højere temperaturer. Derfor er 
de gamle meget forskellige og 
patinerer også forskelligt. De er 
ganske enkelt smukkere”.

En god sten lyder som en 
klokke 
Det er ifølge Jakob Valling ikke 
noget problem at skelne mellem 
gamle sten, som kan bruges, 
og de som skal kasseres. Man 
kigger på dem. Har de en rev-
ne eller mangler et hjørne, så 
er det ud. Man kan også slå på 
dem og høre på klangen. Jakob 
Valling griber et par løse sten på 
stilladset og slår på dem, og det 
lyder som dæmpede kirkeklok-
ker og ikke med brudt lyd, som 
dårlige sten ville have haft.  
 
For at få fat i de mange gode 
sten er det om at finde de 

tagfirmaer, der hejser gamle 
sten ned, når de skifter tag - og 
ikke smider dem gennem en 
skakt, for så går de i stykker. Så 
skal der sankes, og det er over 
lang tid og med sækkevogn og 
trillebør. Det er dér, tidsforbruget 
er større, end hvis man køber 
nye sten. Når stenene først er 
hjemme, er arbejdet det samme. 
Op på en palle med dem og op 
på stilladset med en hejs.

Æg, mosejord og bindemiddel 
Men så er der rygningsstenene. 
De udgør et særligt problem. De 
sidder fast med masser af mør-
tel, så det er umuligt at genbru-
ge dem, og derfor måtte Jakob 
Valling købe nye, der ville skrige 
som lyserøde striber på det 
patinerede tag, hvis ikke der er 
tricks, der løste det problem.

”Det er til at have med at gøre”, 
fortæller Jakob Valling med et 
finurligt glimt i øjet, ”Man får fat 
på noget mosejord, blander det 
med æg fra køleskabet, hælder 
bindemiddel i og smører det på!”

Og ja, Gadespejlet må medgive, 
at det ser grangiveligt ud som 
gode gamle sten.

Nu er stilladset taget ned. 
Og når du går forbi, kan du 
sammen med Jakob Valling 
glæde dig over dette omfat-
tende og næsten usynlige 
genbrugsprojekt.

Jakob Valling på sit nygamle tag og rygningssten med æg og mosejord

Centerleder Pia Guldager og 
kollegaen Emma fra Loop

Sten sankes med sækkevogn

Kvinder, mænd og børn har  
hver sin cirkel i det ny 
fitnesscenter 

Af Birgit Lundbak

Folk i vores kvarter er absolut 
interesserede i motion. Det var 
tydeligt, da det ny fitnesscenter 
Loop åbnede i september i Ha-
raldsgade, hvor Sanistål tidligere 
holdt til.

Folk strømmede til for at se cen-
tret, som var det til et udsalg. 
Men centret havde også an-
nonceret massivt på de sociale 
medier og lokkede med gratis 
træning den første måned. Folk 
i alle aldre og størrelser stod i kø 
ved disken for at blive registre-
ret, mens andre tog maskinerne 
i øjesyn og atter andre bestilte 
prøvetimer.

Gadespejlets medarbejder var 
også mødt op til trods for en 
udtalt aversion mod fitnesscen-
tre. Men konceptet i Loop lød 
anderledes. Her står motions-
maskinerne – 16 i alt – i en 
cirkel, og ideen er, at man skal 
træne 45 sekunder ved hver 
maskine og så hurtigt videre til 
den næste. Så kan to runder i 
maskinerne i teorien klares på 
24 minutter, som centret anbe-
faler som passende. I centret er 
der en cirkel for herrer, en cir-
kel for damer og et område for 
børn fra 8 til 14 år. Der er grønne 
planter og lidt baggrundsmusik, 
men ingen spejle.

Flest kvinder 
Jeg vender tilbage et par dage 
senere, da den værste travl-
hed har lagt sig. Centrets leder 
Pia Guldager har i mellemtiden 

næstet mistet stemmen, som 
har været på overarbejde under 
de mange prøvetimer. Hun for-
tæller, at Loop længe har været 
på udkig efter et egnet sted 
på Østerbro (idet beboerne på 
Østerbro er et rigtigt godt seg-
ment for fitness) og her har man 
fundet en ideel placering: der er 
masser af plads, og det er (i no-
gen grad) muligt at parkere. Alt 
sammen næsten umuligt at finde 
tættere på Østerbrogade.

Hun fortæller at gennemsnitsal-
deren for en Loop bruger er 49 
år, og at 70 pct. af medlemmerne 
er kvinder. Centret har åbent alle 
dage fra 5 til 22. I ydertimerne 
kan brugerne selv lukke sig ind 
via en kode.

Ho
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oop træner
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frikadeller. Mester er en klog og 
god hund, der brummer som en 
rar løve, løber langt og længe og 
sover med alle ben lige i vejret. 
Den har mange hundevenner - 
og en kæreste der bor lidt læn-
gere nede af vejen.

Hugo har en hund, 
den hedder Mester

- og den bor hos familien på F.F. 
Ulriksgade. Mester er en sand 
Mester, for han kan både snuse 
sig frem til gemte godbidder, 
sure sokker og lavendel, den kan 
springe højt, køre på skatebord 
og finde gemte ting. Den er rød 
som en ræv med hvide poter og 
en busket hale. Den er verdens-
mester til at vække Hugo på en 
vinterkold morgen. Den elsker at 
komme på stranden, den er god 
til at svømme for den har svøm-
mehud mellem tæerne. Mesters 
hundebror bor ved siden af, de 
to er meget gode venner, når 
vi ikke kan finde Mester - så er 
han på nusse besøg hos bror 
Samson og måske finder han 
noget mad - for Mester elsker 

Fakta: Mester er af racen 
Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever. Det er en intelli-
gent hunderace, der er let 
at træne og meget udhol-
dende. Det er en jagthund, 
som oprindeligt 
blev avlet til at 
skulle apporte-
re vildt på land 
og i vand. Det 
er en glad og 
legesyg hund, 
der elsker 
"ballade".

Hvad er Halloween? 
Halloween er en amerikansk mærkedag, der bedst kan sammen-
lignes med vores fastelavn. Halloween markerer sommerhalvårets 
afslutning og starten på en lang, mørk tid. Den oprindelige betyd-
ning af halloween eksisterer der flere forskellige udlægninger af. 
Fælles for dem er, at det drejer sig om kontakten med underver-
denen og de døde. Den amerikanske tiggertrussel "Trick og treat", 
betyder "balladestreg eller slik" - ligesom samme trussel vi bruger 
til fastelavn "hvis vi ingen boller får, så laver vi ballade".

De dødes nat
Traditionen med Halloween 
har bidt sig fast som en slik-
sulten vampyr. Igen i år var 
vores små haver pyntet med 
spindelvæv, blodspor, skelet-
ter, Hannas grav, zoombier og 
afsavede hoveder. 

Af Signe Ravn

Klokken var 18,30, da de mind-
ste hekse, den kolde mumie, 
den blodtørstige læge, den lyse-
røde burgris, manden med leen 
og alverdens andre fantasifostre 
vågnede for at indtage de mør-
keste gader i kvarteret - på jagt 
efter det bedste gys og søde sa-
ger. De dødes nat var i gang.

Til dig fra mig

Pyntede græskar med lys inviterede kvarterets børn og barnlige 
sjæle indenfor, “Slik eller ballade”, lød det igen og igen, og de bløde 
vingummier, slikkepinde, bolsjer, chokolade og karameller landede 
hurtigt i de medbragte tasker, poser og kurve. Med maverne fyldte 
og et godt sukkerchok og hjertet igen i en normal rytme, sagde vi alle 
godnat og velkommen til de dødes nat.

Tak til alle der var med til at gøre natten (u)hyggelig, både for de store 
og de små. Igen en dejlig mulighed for at møde vennerne fra kvarte-
ret og nye naboer.

Billeder: Indgangen til de dødes rige, et drabeligt gab, en mand med en sygdom, 
kvarterets nok største græskar, maskemand og Hannas grav. 

Hugo med hunden Mester og 
Mester i sin hundekurv

Hjerternes fest 
Vores alle sammens juletræ på pladsen, er igen i år, fyldt med hjemmelavet julepynt, klippet, limet flet-
tet, snoet og perlet af børn og voskne i fællehuse, på en dejlig vinter søndag - og specielt varme hjerter 
er der mange af - for julen er jo hjerternes fest :-)

Find nissen
Den lille Nisse har gemt sig rundt omkring i vores kvarter, kan du gætte hvor det er?

MIT

KÆLEDYR

Har du et sødt, skørt, blødt, farve-rigt, slimet, vådt, stort eller lille kæledyr, du gerne vil vise Gade-spejlet, så kontakt os endelig!
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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 

Lundehusskolens leder var på 
besøg i kvarteret for at fortæl-
le forældre til kommende ele-
ver om skolens ve og vel – og 
ambitioner

Af Peter Wulff Kåri

Det var en stolt skoleleder, der 
var på besøg i Fælleshuset sidst 
i november for at orientere foræl-
dre til kommende elever på Lun-
dehusskolen om livet på skolen, 
udfordringerne, tilbud til børnene, 
kort sagt, hvordan Lundehussko-
len har det.

“Vi ved jo alle, at skolen ikke har 
haft det bedste omdømme”, ind-
ledte Kim Stenholm Paulsen og 
fortsatte: “Og der er sikkert også 
noget at komme efter. Men jeg 
foretrækker at se fremad og satse 
på skolens fantastiske lærere. De 
brænder for børnene”.

Derefter gennemgik han de 
tre ben, skolens filosofi hviler 
på: Faglighed, trivsel, alsidig 
udvikling.

Kvarterets åbne skole

“Vi har åbne døre for alle. Det 
handler i høj grad om personlig 
udvikling”, sagde han, og tilføje-
de, at det i høj grad handler om 
at tænke nyt og også om at kun-
ne begå fejl. “Det sidste er eks-
tremt vigtigt, for det gør vi alle”.

Der var omkring 20 forældre 
fra kvarteret til stede. De fik at 
vide, at skolen er 2-sporet, har 
465 elever (ca. 40 procent er 
tosprogede)og følgende linjer: 
(basketball og fysisk træning, 
musik og drama, natur og udeliv, 
by-rum-laboratoriet, demokrati 
og medborgerskab.

Invitation 
“Som åben skole samarbejder 
vi i høj grad med organisationer, 
virksomheder, klubber, institutio-
ner etc. i lokalområdet."

“Vi lægger stor vægt på motiva-
tion, opfordrer alle til at bruge de 
forskellige fritidsordninger og vi 
satser i høj grad på understøt-
tende undervisning. Vi arbejder 
enormt struktureret.  

 "jeg 
foretrækker 

at se fremad og 

satse på skolens 

fantastiske" 

lærere

Kim Stenholm Paulsen, leder på 
Lundehusskolen

Det er vigtigt. Det skaber tryg-
hed”, sagde Kim

Erik Hagelskjær Lauridsen, tidli-
gere formand for Husejerforenin-
gen og far til tre, kom forbi og 
gav sine bedste anbefalinger: “Vi 
har haft alle vores tre børn i sko-
len og vi er begejstrede. Lærerne 
er dygtige. En gang var Lunde-
husskolen en mønsterskole. Så 
kom der problemer. Der er sket 
store forbedringer, siden Kim 
kom til”.

Kim Stenholm Paulsen, der har 
været leder godt et år, sluttede 
med at invitere alle forældre til 
et besøg på skolen for at se og 
høre og ikke mindst snakke med 
lærerne.

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_

http://www.mamaowl.net
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Kan man være vild med en vej? Kan en vej være sanselig? Kan den skabe sundhed? Er den over-
hovedet et byrum? Dette og flere andre spørgsmål giver jeg et bud på i denne anmeldelse af 
Bryggervangen. 

Af Birgitte Hoffmann

Byudvikling  
Det skal ikke være nogen hem-
melighed, at jeg er vild med 
Bryggervangen. I alt slags vejr 
og på forskellige tidspunkter af 
døgnet må jeg have en lille dosis 
af denne helt særlige og meget 
oplevelsesrige vej. Jeg krydser 
Lyngbyvej for at gå næsten en 
kilometer med forskellige naturo-
plevelser langs Bryggervangen. 
For at fare vild et øjeblik. For at 
gå ad små snoede stier, mel-
lem fyrretræer, vandpytter og 
dufte. Sidde på en bænk i skjul 
og se på ænder og edderkoppe-
spind og hvordan solen blinker 
i regnvåde blade. For at lytte til 
småfugle og små børn. For at 
møde alle de andre, der også 
nyder Bryggervangen, og dem, 
der krydser den på vej til cafeen, 
bussen, supermarkedet og får 
en lille smule natur på vejen.

Første gang jeg oplevede Bryg-
gervangen var en kold og mørk 
aften i februar, hvor jeg var på 
vej hjem til fods fra biblioteket. 
Jeg gik ned af Skt. Kjelds Gade 
fra Jagtvej med huen trukket 
godt ned i panden. For det var 
koldt. På et eller andet tidspunkt 
kigger jeg op – og standser. For-
an mig - langt fremme - lyser en 
varmt, grønt og eventyragtigt 
skær op. Svært at forklare, men 
det er helt surrealistisk - der midt 
i den mørke gade med asfalt og 
biler. 

Det viser sig ved nærmere ef-
tersyn, at nu er man endelig i 
gang med omdannelsen af Skt. 
Kjelds Plads og Bryggervangen. 

Asfalten er brudt op, store fyrre-
træer er plantet og nye lygte-
pæle med projektører skaber et 
første glimt af et helt nyt byrum. 
Et godt og kreativt brug af lys 
åbner for, at vejen også er tryg 
og oplevelsesrig i mørke. Min 
opfordring vil være at gå ture 
på Bryggervangen og opleve 
årstiderne, lyset, duftene, dyre-
ne og naboerne. Fare lidt vild i 
hverdagen.

Klimaet ændrer sig. Prognoser-
ne peger på, at de årlige regn-
mængder vil stige omkring 30 
procent i dette århundrede. En 
del vil komme i form af kraftige 
regnskyl og skybrud. Det kan 
vores kloakker ikke rumme. Erfa-
ringer viser, at det ofte er billige-
re at investere i byens overflade 
til at håndtere regnvand end at 
udbygge kloakkerne. Og ved at 
indrette kvarteret, så regnvand 
kan kontrolleres, ledes, opma-
gasineres og nedsives, så kan 
investeringerne i klimatilpasning 
komme byen til gode. 

Tåsinge Plads og Bryggervan-
gen er gode eksempler på det, 
hvor render med fine riste, mul-
tifunktionelle bassiner og grønne 
områder i forskellige designs bi-
drager til at håndtere hverdags-
regn og skybrudsvand. Vi mind-
sker risikoen for skader, og vi får 
nye muligheder i byen.

København er dog ikke gået all-
in på at håndtere regnvand gen-
nem grøn-blå strukturer. Planen 
rummer flere megastore under-
jordiske rør, der skal lede regn-
vand ud i havnen. Klimakvarteret 
håndterer en del af hverdagsreg-
nen lokalt, og ved skybrud er der 
plads til vandet, så det kan ledes 
væk. Gå en tur gennem Brygger-
vangen og se de mange forskel-
lige måder, der gives plads til 
regnen i byen.

Natur og biodiversitet 
Vi var mange, der var kede af, 
at de store flotte træer midt i 
rundkørslen måtte fældes. Træer 

tager mange år om at vokse. 
De er vigtige boliger for flora og 
fauna. Men de kunne åbenbart 
ikke passes ind i planerne. Hel-
digvis har vi fået en ny og meget 
spændende natur, der er inspire-
ret af tre forskellige naturtyper i 
København: Kongelunden, Fæl-
leden og Utterslev Mose.

I sommer var der blomster i alle 
farver. Man kunne sidde på cafe 
på Skt. Kjelds Plads mellem 
kornblomster eller gå gennem 
forskellige blomsterhave langs 
hele Bryggervangen.

Bryggervangen i sig selv frem-
mer næppe biodiversiteten i 
Danmark. Men Bryggervangen 
har vist vejen til mindre asfalt 
og mere forskelligartet og op-
levelsesrig natur i den tætte by. 
Jeg har ladet mig fortælle, at 
de gamle træer, der ligger rundt 
om på Skt. Kjelds Plads, er fra 
den gamle rundkørsel, og at de 
bygger bro for biodiversiteten, 
så insekter og anden flora og 
fauna nu kan flytte ind i deres 
nye kvarter. 

Desuden skaber Bryggervan-
gen – næsten - en grøn forbin-
delse mellem Fælledparken og 
Kildevældsparken. Vi mangler 
lige den sidste del og en spæn-
dende overgang over Jagtvej, så 
den grønne korridor hænger helt 
sammen. I Stockholm har man 
bl.a. bygget skovbroer over sto-
re veje. Det kunne være spæn-
dende med en innovativ over-
gang over Jagtvej. Men foreløbig 
er der altså omkring 900 meter 
park langs Bryggervangen, der 
giver forskellige naturoplevel-
ser - på alle årstider og i al slags 
vejr.

Den sundhedsproducerende 
vej 
Min begejstring over Brygger-
vangen skyldes i høj grad, at den 
skaber nye standarder for veje i 
byen. Vejen er det byrum, vi mø-
der lige uden for vores gadedør, 
og det har stor betydning for 

Bryggervangen - en sanselig og oplevelsesrig vej

Klimavejen 
Allerførste gang jeg mødte Bryg-
gervangen var faktisk i planer-
ne for Klimakvarteret, som jeg 
fulgte gennem min forskning i 
klimatilpasning og byudvikling. 
Det var lige efter det store sky-
brud i juli 2011, og områdeforny-
elsen brugte det store fokus på 
klimatilpasning som løftestang til 
kvarterets udvikling. Under over-
skriften ’Københavns første kli-
makvarter’ blev der åbnet for at 
eksperimentere med regnvand 
som ressource.

Billede af klimavej En næsten fuldendt grøn forbindelse mellem Fælledparken og Kildevældsparken

 Læs mere på næste side

vores hverdagsliv og sundhed. 
Jeg har således et forsknings-
projekt, hvor jeg i samarbejde 
med en række kommuner og 
forsyninger peger på, hvordan 
klimatilpassede veje kan produ-
cere sundhed i form af bl.a. aktiv 
mobilitet, flere fællesskaber, leg 
og kreativitet, ro og fordybelse 
og bedre byklima med mindre 
støj, forurening og hedeøer. 

At vi ikke er alene om at se så-
dan på veje kan ses i London, 

hvor overborgmesteren står for 
en politik, Healthy Streets for 
London, der anerkender sam-
menhængen mellem vej-designs 
og sundhed. De har tal, der vi-
ser, at hvis byens indrettes, så 
hver Londoner går eller cykler 
20 minutter hver dag, kan det 
offentlige sundhedsvæsen spare 
enorme summer på mange færre 
tilfælde af hjertekar sygdomme, 

Omkring os - Bryggervangen
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demens, knoglebrud, brystkræft 
og mange andre ubehagelige 
sygdomme. 

Dertil kommer kommunernes 
og virksomhedernes udgifter til 
sygedagpenge, tabt arbejdsfor-
tjeneste osv. Og selvfølgelig den 
enkeltes sundhed gennem livet. 
Det kan godt betale sig som 
samfund at tænke i at redesig-
ne byen, og de har udviklet 10 
indikatorer for design af sun-
de veje. Læs mere i brochuren 
Healthy Streets for London på 
http://content.tfl.gov.uk/healt-
hy-streets-for-london.pdf og 
check hvordan Bryggervangen 
klarer sig.

Klimatilpasning kan være en god 
løftestang til at redesigne veje til 
at øge sundheden. Et eksempel 
stammer fra Portland i USA. Her 
har kommunen mere end 15 års 
erfaring med at omlægge om-
kring 2.000 veje til at håndtere 
regnvand med træer, regnbede 
og lommeparker. De har udviklet 
en planproces, hvor de holder 
lokale møder, der samler bebo-
erne, når en vej skal redesignes, 
og de arbejder systematisk på at 
engagere borgerne og foreninger 
i at bidrage til at passe de lokale 
grønne anlæg. 

Erfaringerne tyder på, at der er 
flere fysiske og sociale sund-
hedseffekter af de grønne veje, 
hvor fx børnefamilierne kommer 
op af sofaen og opholder og be-
væger sig mere i lokalområdet. 
Desuden skaber processen flere 
sociale kontakter, så ældre får 
mod på at komme ud af huse-
ne og ikke føler sig ensomme. 
Kommunen samarbejder med 
forskere på sundhedsområdet 
for at måle værdien af de grønne 
veje.

Rehabilitering er et specifikt om-
råde, hvor byens design betyder 
meget. I samarbejde med Mar-
selisborg Centret i Aarhus, der 
arbejder med rehabilitering og 
med en række kommuner, har 

jeg undersøgt, hvordan byens 
design kan understøtte forskel-
lige former for rehabilitering. For 
den enkelte og for samfundet er 
god grund til at arbejde strate-
gisk med redesign af veje og 
”vejlandskaber” i forhold til at bi-
drage til at syge og ældre reha-
biliteres til hurtigere eller bedre 
at håndtere hverdagen. Det kan 
være stier og trin, man decide-
ret kan træne på. Det kan også 
være natur, der giver anledning 
til at komme ud af lejligheden. 
Og en bænk, hvor man kan få 
lidt ro i en travl hverdag.

Jeg vurderer således, at der er 
så mange potentialer i at arbejde 
med at redesigne vores veje til at 
styrke sundheden på en række 
områder, at vi ikke har råd til at 
lade være.

Liveability 
København konkurrerer med 
mange andre byer i verden om 
at være mest ’liveable’, og klarer 
sig ofte godt på parametre som 
byrum og bæredygtighed. Vejen 
er anledning til flere cafeer og 
nye byrum og som nævnt til op-
levelser i hverdagen. 

Der er både plads til kaffe-lat-
te folket og dem, der hellere vil 
købe en bajer og sidde på en 
bænk. Ejendomsmæglerne har 
også fået øjnene op for kvali-
teterne, og nærheden til Bryg-
gervangen fremhæves. Det får 
priserne til at stige og vups, så 
er der kun os kaffe-latter tilbage. 
Vejen frem må være flere veje af 
den slags.

Vejen frem 
Så jeg er vild med Bryggervan-
gen. Både som borger på Øster-
bro og som forsker i bæredygtig 
byudvikling. Jeg har nogle stu-
derende, som undersøger lokale 
borgeres oplevelser af vejen. 
De peger på, at Bryggervangen 
opleves som smuk, og at den 
skaber glæde. Men de peger 
naturligvis også på problemer. 
Især på utryghed ved at cykle 

Birgitte Hoffmann er både 
borger på ydre Østerbro 
(hun bor her i kvarteret) og 
forsker i bæredygtig byud-
vikling på Aalborg Univer-
sitet. I denne anmeldelse 
har hun, siger hun, uden 
blusel blandet den per-
sonlige og faglige rolle for 
at komme godt omkring 
Bryggervangen.

i rundkørslen, hvilket er et pro-
blem, hvis området skal frem-
me den grønne mobilitet. Jeg 
kigger mig også rigtig godt for, 
før jeg kører ind i rundkørslen, 
og det er faktisk planen, at vi 
som cyklister skal være særlige 
opmærksomme. 

Men jeg oplever også, at biler 
og busser kører meget stærkt, 
og det må kunne forbedres med 
bump eller farver i vejen eller lig-
nende. Det kan også være svært 
at gå lige over, hvis man bare 
skal handle. Der er lavet små 
trædestier på nogle strategi-
ske steder. Flere af dem har fået 
sten-trin efterfølgende.

Bryggervangen er efter min 
vurdering en af den mest ny-
skabende veje i Danmark - og 
også i det store udland. Selv-
følgelig er der udfordringer, der 
skal håndteres. Og ikke mindst 
vi skal vænne os til, at veje kan 
se anderledes ud og have flere 
funktioner. Jeg mener, at Bryg-
gervangen skal have mindst 5 
forskellige blomster for sit ny-
skabende og multifunktionelle 
design, der åbner for nye veje til 
bæredygtige byer – med natur, 
oplevelser, leg og læring, møde-
steder, grøn mobilitet og sund-
hed …

Så herfra skal der lyde  
en stor opfordring til  

at gå tur  
og lade sig opsluge  

og inspirere  
af Bryggervangen.
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Stegegaflen
PRIS & GAFLER 
 
Prisen er god, bedømmelsen 
er skarp og uundgåelig. 5 af 
de spidse til Haralds Pizza.

Endnu et spisested er åbnet i 
vores nærhed. Et luksus piz-
zeria med brændeopvarmet 
stenovn, venlig betjening, for-
midabel spisning og moderate 
priser. Kort sagt, tag med Ste-
gegaflen på lystfyldt arbejde.

Af Frank Nilsson

Så er det Haralds Pizza, som 
Stegegaflen dissekerer på læ-
sernes vegne. Ingen skal gå 
uoplyst til et spisested i vores 
nærhed, så i råkoldt aftenmørke 
møder Gaflen sin ledsagerske, 
der kommer dundrende sul-
ten fra gymnastiske øvelser. Og 
der ligger den og varmer visuelt 
på hjørnet af Lersø Parkallé og 
Haraldsgade. 

Indenfor er varmen til at føle på, 
idet det store bankende hjerte 
i midten bag disken møder os 
med intens strålevarme. Det er 
den vaskeægte stenovn med 
håndgribelige brændeknuder, 
der slår tonen an! Der er borde 
og bænke, der muliggør spis-
ning på stedet, selvom de fleste 

kunder henter, betaler og bakser 
det hele med hjem. 

Men ikke Stegegaflen. Vi vil se 
og smage. 

Væggen er dekoreret med et im-
posant menukort, og vi vælger 
mellem de mange muligheder. 
I ledsagerskens tilfælde falder 
valget på Haralds med tomat, 
ost, bresaola, altså lufttørret, 
tyndskåret oksekød, rucola og 
pesto tilberedt af soltørrede to-
mater, mens Gaflen udser sig 
en Kryddermor, i første omgang 
på grund af det eksotiske navn, 
men nærlæsning får os ikke til 
at ændre opfattelse, idet den 
indeholder tomat, ost, gedeost, 
aubergine, soltørrede tomater og 
krydderpølse.

Specialdesignet krydderpølse 
Bestillingen er afgivet og team-
et går i gang, og tjuhej hvor det 
går. Dejen formes, ingredienser-
ne fordeles og ind i den hede 
mørkerødt lysende ovn med 
hele herligheden. Der er bestik 
til de, der spiser på stedet, og 

ledsagersken med den store sult 
er begejstret. Der er sprød, lidt 
mørkbrændt skorpe, og der-
indad følger smage som salt og 
bittert og naturligvis osteskabt 
umami. Gaflens Kryddermor 
rummer auberginer i samspil 
med alle de andre ingredienser, 
hvor krydderpølsen gør særligt 
indtryk. Den venlige pizzakok 
oplyser at denne pølse fremstil-
les specielt til Haralds Pizza af 
en slagter i Mimersgade. Kun et 
ord er dækkende for denne ret: 
Harmoni uden kedsommelighed.

Drikkevarer får vi også. Dejlig 
kolde er de fra køleskabet. En 
almindelig Pelligrino til Gaflen, 
mens ledsagersken sætter farve 
på med en Pelligrino L’Arancia-
ta, begge med moderate bobler. 
Begge sublimt akkompagne-
ment til pizzaerne.

Fortjent topkarakter 
Vi smager på hinandens, og 
omkring halvvejs melder mæt-
heden sig, og da der synkront 
er to halve pizzaer tilbage på de 
smukke metaltallerkner, hen-
vender serveringen sig diskret 
til os og tilbyder indpakning til 
hjemtransport. Det tager vi imod 
og betaler. Og bemærk venligst, 
at 190 kroner er de samlede ud-
gifter for dette måltid, og så er 
der til frokosten dagen efter eller 
til aftensmaden med en salat og 
eventuelt en tzatziki og bedøm-
melsen er skarp og uundgåelig. 
5 af de spidse til Haralds Pizza.

  tilbyder...
kiropraxis.dk

Lyngbyvej 43.  2100 København Ø.   Telefon 40 70 40 70    facebook.com/kiropraxis
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I al ubemærkethed har Lyng-
byvejskvarterets blad, Gade-
spejlet, passeret sit 40-års 
jubilæum i 2019. Her er udpluk 
af emner og artikler fra de 
første 20 år.

Af Birgit Lundbak

Igennem 40 år er Gadespejlet 
med jævne mellemrum dumpet 
gennem brevsprækkerne i kvar-
teret med nyt om stort og småt. 
Bladet udkom første gang i juni 
1979, men har dog flere gange 
lidt en kortvarig bladdød, når de 
frivillige kræfter i redaktionen er 
kørt trætte. 

En af bladets mangeårige redak-
tionsmedlemmer, Anne Dan, har 
gemt bladene fra alle årene, og 
et gennemsyn giver et fantastisk 
indblik i kvarterets liv de seneste 
40 år. Og en stor taknemmelig-
hed over for de mange frivillige, 
der har taget en masse fine initi-
ativer, som vi har glæde af i dag. 
Gadespejlet har kigget igennem 
bladene fra de første 20 år, og 
her kommer nogle udpluk.

Begyndelsen 
”Vi er en del beboere, der synes, 
det vil være rart med et blad for 
vores kvarter. Et blad, hvor vi kan 
informere hinanden om ting, der 
sker i og omkring vores kvarter”.

Sådan indledes det første num-
mer i 1979. Det er på 8 sider. 
Bladet lægger ud med en gen-
nemgang af kvarterets historie. 
Der er også en artikel om mu-
ligheden for at opsætte bran-
daltaner med priseksempler. Og 
endelig en alarmerende artikel 
om kommunens planer om et 
storcenter over for Magistrenes 
Hus. Det er det center, som i re-
duceret form, i dag rummer bl.a. 
Føtex.

Det kræver en del arbejde af 
redaktionen at lave bladet. Det 
kan ses, da bladet første gang 
i 1983 trues af bladdød. (husk 
det er før, at computere blev 
hver mands eje). I en leder skri-
ver den afgående redaktion, der 
efterlyser nye kræfter: ”Der er 
en udførlig vejledning om, hvad 
man gør fra A til Z. Og alt som 
skal bruges – bogstaver til over-
skrifter, klister mv. ligger samlet i 
en kassette”. Heldigvis blev det 
i den omgang ved truslen om 
bladdød, da en ny flok trådte til. 

Økonomiske problemer 
Økonomien var også et problem 
de første år. I 1983 er kassen 
tom trods et mindre tilskud fra 
Husejerforeningen. Årsagen er 
trykningen, der koster 1 kr. per 
blad. Redaktionen har diskute-
ret at få indtægter fra annoncer, 
men vælger at være økonomisk 

uafhængig. Derfor samles der ind 
til bladet ved årets sommerfest 
med et resultat på 600 kr. Senere 
samme år åbnes der dog op for 
annoncer fra lokale handlende.

Bladet går ned i 1986. De 4 med-
lemmer af redaktionen er trætte 
af at være ”opsøgende og selv-
producerende”. Derfor havde de 
udsendt et spørgeskema sam-
men med bladet for at søge ideer 
og inspiration. Meget skuffende 
kom der kun 7 besvarelser. Og så 
blev der lukket og slukket. Pau-
sen varede i 2 år, og et nyt blad 
kom på gaden i 1989 på initiativ 
af Beboerforeningen Ulrik. Den 
sidste pause i udgivelsen (så vidt 
vi har kunnet se) er i 1996, hvor 
begrundelsen igen er, at redakti-
onen mangler ideer og indlæg fra 
beboerne. Pausen varer denne 
gang et års tid, indtil en ny redak-
tion melder sig, og så er bladet 
kommet stabilt lige siden.

Fjernvarme og det løse 
I 1980 handler bladet bl.a. om 
fjernvarme. Husejerforeningen 
har undersøgt interessen, og 
50 pct (!) har sagt ja. Det store 
spørgsmål, som Gadespejlet 
søger at besvare, er hvad fjern-
varme vil koste både i anlæg og 
drift. Det er et kompliceret reg-
nestykke, da beboerne har ad-
skillige varmekilder: oliefyr, pe-
troleumskaminer, brændeovne, 

gasradiatorer og el- eller gas-
vandvarmer. Den nedslående 
konklusion er, at det bliver dyrest 
for de svagest stillede, altså de 
som har en petroleumskamin på 
hver etage og sparer meget på 
varmen.

Bladet viser, at der er mange 
fælles initiativer: Der indkaldes 
til boldspil i Fælledparken eller 
rundbold på Beauvais grunden. 
Der arrangeres også kortspil, 
bordtennis og fælles havevan-
dringer, hvor haveejere kan in-
spirere hinanden.

I 1980 vedtager foreningen ”stil-
levejsprojektet”, der senere god-
kendes af kommunen, og der 
etableres bumps samt de dejlige 
træer, vi stadig kan glædes over.

I 1982 fylder byggeforeningen 75 
år, og det markeres med 4 da-
ges fest, hvor Ankers tivoli med 
radiobiler og skydetelte fyldte 
FFU ”i en sådan grad, at asfalten 
kun kunne ses få steder”, som 
bladet bemærker. Der var også 
amatøraften samt fadølstelt, 
hvor der blev serveret 4000 glas 
fadøl og 300 sodavand. Som 
gave fra byggeforeningshusene 
ved Svanemøllen modtog for-
eningen et japansk kirsebærtræ, 
der blev plantet ved VH 38.

Fælleshuset 
En af de helt store begivenhe-
der er købet af fælleshuset. Det 
sker i slutningen af 1984, efter 
man har samlet penge ind på 
117 kreative måder. Tænk at 
det lod sig gøre. Efter en smule 
renovering åbner fælleshuset i 
maj 85, og i de følgende mindst 
ti år fejrer man hvert år husets 
fødselsdag med en sammen-
komst. Måske en tradition, der 
kan genoptages? 

Fra nu af fylder aktiviteterne i 
fælleshuset meget i bladet, og 
ideerne blomstrer: bl.a. kaffemik, 
kortspil, håndarbejde, legestue, 
bridgeklub og værtshus på faste 
dage. 

Et andet fast indslag i bladet 
gennem årene er kvarterets hi-
storie. I 1989 dannes en historie-
gruppe, der indsamler historier 
fra kvarterer. Det bliver til i en 
udstilling i fælleshuset og sene-
re i Krudttønden og bogen med 
titlen En Landsby på Østerbro. 
Efterfølgende fortæller adskillige 
af de ældre beboere om deres 
barndom i kvarteret i artikler i 
Gadespejlet

Havemedarbejderen 
I begyndelsen af 1990’erne får 
Gadespejlet en meget flittig 
havemedarbejder, der i man-
ge år bidrager med ”Det grøn-
ne hjørne”. Og Edith Jacobsen 
vidste, hvad hun talte om. Hun 
havde nemlig omdannet sine to 
haver (og loftet) omkring sit hus 
i ENG 4o til et sandt 
haveparadis, hvor 
der blev dyrket og 
eksperimenteret på 
hver kvadratcen-
timeter. Så meget 
at Edith også blev 
portrætteret i TV. 
Udover havestoffet 
var Edith også kvar-
terets huspoet og 
bidrog af og til med 
et digt i bladet. Et af 
dem er gengivet her.

Gamle og nye ideer 
Ideen om en støjmur mod Lyng-
byvej er første gang nævnt i Ga-
despejlet i 1981. Men forslaget 
falder på en generalforsamling 
i 1983 sammen med et forslag 
om et legeareal i FFU.

Diskussionen om børns leg fort-
sætter i bladet med ret så skar-
pe indlæg for og imod. Nogle år 
senere opstår en legegruppe, 
der forstår at mobilisere inden 
generalforsamlingen. Resultatet 
bliver legearealet i RB. 

I 1996 gennemfører husejer-
foreningen en ”Store Fejedag”, 
hvor gader og pladser bliver 
gjort rene. Ifølge referatet var det 
en stor succes, og nogle bebo-
ere, der ikke deltog, bidrog med 
forsyninger til de fejende. I nogle 
år uddeles ”Den gyldne Mur-
ske” til beboere der holder deres 
ejendomme og haver særligt fint.

Som nævnt ophører bladet i 
1996, men genopstår i 1998 
med en ny redaktion og en an-
svarshavende redaktør ved navn 
Peter Wulff Kåri. Og det hedder 
redaktøren også i dag. Med nye 
kræfter tager bladet et teknisk 
kvantespring med billeder, gra-
fik, farver osv. Det vil vi fortælle 
om en anden gang.

Gadespejlet har været 
kvarterets stemme i 40 år

Næsten samme forside på alle numre fra 
starten i 1979 til 1995.

Et digt af kvarterets huspoet og have-
medarbejder gennem mange år Edith 
Jacobsen

Fra 1995 til 1998 så forsiderne sådan 
ud. Snild måde at markere hvilken års-
tid, bladet udkom. 
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Kort nyt

Hahnemann solgt - 
vinbar uden bevilling
To spisesteder, som vi har 
anmeldt i Stegegaflen, er luk-
ket. Vi håber ikke, der er en 
sammenhæng.

Af Frank Nilsson

En af Gadespejlets faste ru-
brikker, Stegegaflen, har på det 
seneste – helt uforskyldt - været 
forfulgt af uheld. Først anmeld-
te vi med usædvanlig, højrøstet 

Af Frank Nilsson

Begrebet convenience griber om 
sig. Måltidskasser bliver bragt 
til døren, man kan få lappet sin 
cykel af en cykelmekaniker, der 
parkerer sit rullende værksted på 
et sted nær dig, og også genbrug 
og affaldssortering kan være let 
og ubesværet. Som beboere i 
vores kvarter kan vi nemlig have 
mange forskellige containere i 
haven, og man kan eventuelt dele 
dem med sine naboer. 

Men der er også andre mulig-
heder. I denne griflers have har 
vi pap, bio og restaffald, og vi 
synes, det ville være lidt vold-
somt også at have en til plast. 
Derfor har vi en kasse til dette 
materiale i kælderen, og en gang 

begejstring Stefanos Vinbar på 
Tåsinge Plads. Men da vi ville 
aflevere et par blade til den roste 
indehaver, vise det sig, at den 
var lukket. Nu var kun pizzeriaet 
tilbage. 

Lidt tøvende fik vi forklaringen: 
Vinbaren havde overset, at man 
ikke kan udskænke vine uden 
bevilling.

Bageriet fortsætter 
Og nu kommer vi til næste Gaf-
fel. Vi var også godt beværtet på 
Hahnemanns Køkken, hvor vi be-
dømte deres frokost. Men nu har 
indehaveren Trine Hahnemann 
solgt sit brand og lokaliteten til 
Meyers Kantiner, som viderefø-
rer bageriet. På LinkedIn oplyser 
Trine Hahnemann, at bageriet 
fortsætter med god kaffe, frisk-
bagt brød, kager og rugbrøds-
madder. Men spisehuset lukker. 
Nu håber vi at Haralds Pizza hol-
der skansen, så anmeldelserne i 
dette blad ikke kun får historisk 
interesse.

om ugen, sådan cirka, cykler vi 
af sted med kassen til Haralds-
gade Nærgenbrugsstation i Ver-
mundsgade. Den ligger lige over 
for moskeen i Rovsingsgade, og 
man kan naturligvis aflevere me-
get andet affald, dog ikke bio.

Som tillægsgevinst er der et rum 
med ting og sager, som med-
arbejderne har taget fra, som 
mulige emner for interessere-
de. Der er altid tøj og denne dag 
puder, et par gryder, lidt legetøj 
og som noget helt permanent 
en endevæg med bøger i lange 
reolmeter med et sortiment, der 
strækker sig fra St. St. Blicher til 
Jussi Adler Olsen.

Åbningstider:
Onsdag og fredag 12-18 
Søndag 10-16

Ud med plastik. Og tag evt. en bog 
med tilbage

”Once were workers”

Som bifangst til historien om 
det nye tag med gamle teglsten 
på det gamle hus fik Gadespej-
let et sjældent syn ned gennem 

rækkerne på baghavesiden. Og 
der ligger de med deres mange 
skorstene og ligner minearbej-
derboliger i Yorkshire eller min-
der os om, at dette engang var 
et københavnsk arbejderkvarter. 

Billedet er taget fra øverste dæk 
på et stillads, der denne dag 
også fungerede som udsigts-
tårn med romantiske og nostal-
giske konsekvenser. (fn)

Kontor-Yoga
En af bladets skribenter og lokal beboer springer ud i januar 2020 med eget lille firma: Kontor -Yoga 
for folk med EGA (ensidigt gentagne aktiviteter). Det har en del mennesker, der sidder foran en pc.

Hvad er fordelen ved Kontor -Yoga?  
Instruktøren rykker ud til jer på arbejdspladsen og underviser i hold på 10-12 personer. Det kræver 
ikke omklædning, og vi bruger jeres bord og kontorstol. Der er stående og siddende øvelser, alle kan 
deltage her.

Vi arbejder både med udstræk, styrkeøvelser, åndedræt, afspænding og mindfulness. Det hele kan 
nås på 40 minutter og efter få gange opleves en bedring i fingre, skærmøjne, spændinger i nakke, 
skuldre og mindre hovedpine og træthed.

Er det ikke værd at prøve? 
Der er tilbud på prøvetime på 250kr. Juletilbud på klippekort med 10 klip sælges til 950 kr. 
Kontakt Marianne, tlf. 21922131.Mail: Osterbro_Kontor_Yoga@outlook.dk

Oprydning og forny-
else af Fælleshuset.
Der blev nået rigtig meget 
på den fælles arbejdsdag i 
Fælleshuset i oktober. 

Over en weekend blev alle 
væggene, dørene og vindu-
erne malet hvide, og væg-
gene blev skrubbet.  
 
Både lørdag og søndag 
startede med stor morgen-
mad for de fremmødte, og 
så var det ellers i gang med 
penslerne. Også i køkkenet 
kom alt ud af skabene, så 
alle flader og loftet kunne 
blive malet. (lb)

Tak til alle, 
der kom forbi 
for at give en 

hånd med!

Her kan man aflevere plastaffald 
og tage en bog med hjem



30 31

Set i Gadespejlet

Med sjælden altruisme mel-
der rubrikken sig og formid-
ler budskabet om lokal fejring 
af Berlins Mauerfall samt om 
diagnosticeringen og behand-
lingen af de stakkels patienter 
i vores selvudråbte klimakvar-
ter kaldet Klimakteriet.  
 
Der er ingen vej uden om:  
Læs Set i Gadespejlet. Nu.

Af Frank Nilsson

Hvem skulle nu have troet det? 
Det mirakuløse er indtruffet. 
Hold fast i bordkanten, ladet på 
Christianiacyklen eller rødvins-
glasset. For enmandsredaktio-
nen af Set i Gadespejlet springer 
endelig ud som begejstret og 
ikke bare over en ting, men to. 
Så hvorfor ikke starte med en af 
dem, for eksempel den første. 
Så det gør vi. Trutfutterut blæser 
fanfaren for beboerne i Engel-
stedsgade, der optændt af euro-
pæisk solidaritet fejrede 30-året 
for Mauerfall på deres helt egen 
diskrete måde, og pillede deres 
egen mur ned. Se det værdsæt-
ter vi. Igen kan vi ligesom berli-
nerne for 30 år siden færdes frit i 
vores egen by(del).

Nu rabler det 
Men ikke nok med det. For det 
var den lille historie. Her kom-
mer den store. Vi vender vores 
åsyn mod Klimakteriet, hvor Den 
store Fodgænger stadig støn-
ner Forskønnelse, fordi det hele 
skal blive så skønt, Forgrønnel-
se, fordi vi elsker alt det grønne, 
Formøbelse, fordi vi vil spendere 
alle de fælles skejser på bløde 
håndtegninger fra arkitekter og 
endelig Forkølelse, fordi ambi-
tionen er at sænke den globa-
le temperatur så definitivt, at 
alle bliver forkølede. Så vidt, så 
skidt. Men først da Den Store 

Fodgænger og eksekutivko-
miteen begynder at rable om 
ensrettede gader og økologiske 
chokolader og genbrugte mari-
nader og kondenserede karbo-
nader, begynder proselytterne at 
blive usikre.

Dr. Frank stiller diagnosen 
Men så sker der noget, og som 
antydet noget glædeligt. ”Vi 
må have doktor Frank til at stil-
le diagnosen”, lyder det fra en, 
så fra to og så fra mange og nu 
alle. Og doktor Frank tilser ger-
ne patienterne. Og doktor Frank 
skærer igennem til benet og 
diagnosticerer, at det er som om 
alt skal laves om, så diagnosen 
stilles knivskarpt. Der er tale om 
akut LAV-OM-MANI. En dødbrin-
gende pandemi, som rammer 
især, hvor rastløsheden er stor 
og pengene rigelige. Behandlin-
gen er beskrevet i talrige aner-
kendte videnskabelige tidsskrif-
ter konciperet af en vis doktor 
Frank. ”Slow TV. Masser af norsk 
slow tv”. 

Time efter time kigger Den Store 
Fodgænger og eksekutivkomi-
teen bænket i Fælleshuset på 
norsk slow tv. De ser på ende-
løse togture, de er på færgetur 
langs de norske fjorde, og da tu-
ren kommer til den store norske 
strikkekonkurrence transmitteret 
in real time, sker der noget. Det 
er som om de vågner, og tilset 
af dr. Frank vakler de ud i lyset, 
og Den Store Fodgænger for-
tæller den afklarede skare, at de 
skal gå hjem og gøre, hvad de 
hver især finder godt og rigtigt. 
Og det gør de. Nogen holder op 
med at streame, andre begræn-
ser brug af internet og mobilte-
lefon, og fremmer på den måde 
den grønne omstilling. Endnu 
andre isolerer deres vægge ind-
vendig og bruger derfor mindre 

fjernvar-
me. Man-
ge fjerner 
fliser og 
brolægning i haver og baggårde 
og medvirker således til lavtek-
nologisk klimasikring. Og med 
disse og mange andre private 
beskedne forandringer går alle 
lettede og kurerede videre i de-
res liv. Dog med en formaning 
fra Dr. Frank. Der er forbud mod 
selviscenesættelse på sociale 
medier. Det medfører tilbagefald 
til den frygtede LAV-OM-MANI.

Senere i skumringen mødes be-
boerne, og de glæder sig over 
deres kvarter, der er smukt, 
grønt og uforandret, og med ar-
mene om hinandens skuldre, går 
de gennem gaderne og synger:

En to støvler og sko 
Status quo 
Status quo

Og vi ved det godt. Denne over-
vældende lykke glæder mulig-
vis visse læsere. Men der er en 
bitter eftersmag. For vi plejer at 
være sarkastiske og en anelse 
ondskabsfulde, og det er jo ikke 
tilfældet i denne udgave. Det er 
derfor, vi med stolthed kan love, 
at vi i næste udgave er på sporet 
igen med afsporede ubehagelig-
heder i lange baner. Så op eller 
ned med humøret. Vælg selv.

Mauerfall i Engelstedsgade

Man kan dele børn og hunde 
med tidligere ægtefæller eller 
en øl med sin nabo. Man kan 
også dele bil. Jeg har de sid-
ste fem år været medlem af en 
delebilsklub, hvor jeg sammen 
med de andre medlemmer har 
adgang til en flåde af biler over 
hele København. 

Pointen med at være medlem i 
en delebilsklub er, at man bliver 
fri for at have sin egen bil og fri 
for alt det bøvl, der følger med. 
Samtidig bevarer man fleksibili-
teten ved altid at have adgang til 
en bil, når behovet opstår.  
Man sparer også sine naboer for 
at optage en parkeringsplads.

En delebil sparer typisk fem til ti 
privatbiler. Man betaler et mindre 
beløb hver måned, for at være 

medlem. Man betaler også for at 
bruge bilen. Et beløb pr. time plus 
en takst pr. kørt kilometer. Det 
kan forekomme lidt dyrt i første 
omgang, men hvis man ser lidt 
nærmere på det, kan der være 
mange penge at spare, fremfor 
at have sin egen bil. At køre i en 
mellemklassebil koster fx med 
afskrivning og hele molevitten i 
omegnen af 3.5 kr. pr. kilometer. 
Det koster det også for de før-
ste 100 km. pr. tur i en tilsvaren-
de delebil. Derefter falder prisen 
med ca. en krone. Så kommer 
der selvfølgelig medlemskab og 
timebetalingen. 

Når man kører delebil, bliver man 
tvunget til at tænke over, om det 
nu også er pengene værd at tage 
bilen fremfor cykel eller offentlig 
transport, når man skal nogen 

steder. Jeg bruger stort set kun 
bil i forbindelse med arbejde, 
kørsel til genbrugsstationen og 
tandlægebesøg i Slangerup! I 
disse tilfælde ville jeg meget nø-
digt undvære bil. Til daglig cykler 
jeg. I løbet af det sidste år har jeg 
kørt i bil for ca. 25.000 kr., og det 
har næsten hver gang været i en 
næsten ny hybridbil, som har kørt 
mellem 5.000 og 30.000 km. Ny 
bil hver gang! 

Hvis man har et stort kørselsbe-
hov, er medlemskab af den de-
lebilsklub ikke løsningen. Fx hvis 
man kører til og fra arbejde hver 
dag. Eller hvis man har et meget 
lille kørselsbehov. Så findes der 
de små delebiler, man kan leje på 
minutbasis.

Med delehilsner Peter, E17
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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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K.THOMSEN  VVS ApS
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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? ›

Del, hvad du har kært 
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Som lokal ejendomsmægler siden 1998,  ved vi at der ikke er to  

boliger der er ens – og det samme gælder boligdrømme.  

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

Det gælder både når vi skræddersyer markedsføringsplaner, der 

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

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

 

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

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

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

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

skal sælge eller købe. 

På den måde kan vi hos Paulun Bolig  

hjælpe dig med at få opfyldt dine boligdrømme.

Læs mere på
www.paulun.dk

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


