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Oplysning til læserne om Gadespejlet
Lige nu er du, kære læser, 
på et godt sted i livet. Du er 
på en af de første sider i ma-
gasinet Gadespejlet, som er 
organet, der knytter dig til dit 
kvarter, Lyngbyvejskvarteret, 
og bringer dig i kontakt med 
strømninger, abstrakte som 
konkrete, og etablerer kontakt 
til alle os, der bebor kvarteret. 
Glæd dig til det hele, og også 
til rubrikken ”Set i Gadespej-
let”, som er at finde bagest i 
magasinet. Her diverteres du 
med antropologiske analy-
ser af begrebet tid, samt om 

udfordringer ang. parkering og 
løsningen gennem konsulent-
firmaet SIGPAS. Men læs det 
hele, forfra eller bagfra!

Læs det 
hele, forfra 

eller bagfra!

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.

From all of us to all of you….
Redaktionen af Gadespejlet kan nu se tilbage på 4 udgivelser af vores lille blad i 2022, og vi vil 
sige tak til alle, der skrev og til alle, der stillede op som velvillige medvirkende i interviews og 
artikler.  Vi satser på 4 udgaver i 2023 og gerne med jeres hjælp. Tak for det og nu: en julehilsen

Af Frank Nilsson

Dette er årets sidste udgave af Gadespejlet. Det 
er juleudgaven. Det er december- og nytårsud-
gaven. Og vi er ikke ens i vores kvarter. Og dog, 
for vi elsker vores gader og huse og træer og 
syrener og lysranker ved juletid.

Nogle forstår skønheden som en mulighed for 
udvikling og yderligere herlighed med øget 
fællesskab. Andre ser det som et lettere altmo-
digt kvarter med hvide stakitter og snak over 
hække, og ”kigger I ikke lige ind til et glas vin 
eller en kop kaffe”. Og mon ikke vi finder ud af 
det med ægte dansk tilbøjelighed til kompro-
mis og tolerance.

En boomer taler ud
Men lad os for en stund besøge en boomer, en 
ældre medborger og veteran i kvarteret, nemlig 
undertegnede. For længst pensioneret og med 
dage fyldt med muligheder – eller tomgang, for 
som Ray Davies synger i en sang langt efter the 

Kinks, et band alle boomere kender og som 
kan opsøges på Youtube: Is there life after 
breakfast? Og indrømmet. Det sker om end 
sjældent, men så kommer det som et lyn fra en 
grå himmel. Hvad nu? Dér ligger dagen som en 
lang grå pølse foran snudeskaftet! 

Men der er en kur. Gå en tur i kvarteret. Snak 
med hundelufterne, spørg hvad hunden hed-
der og kontakten er sammensvejset. Sig hej 
til skraldemændene, der gerne vil accepteres 
for deres indsats, men ikke roses, at du ved 
det, for så er du servil, og den går ikke nikke 
nej. Børn i ladcykler på vej til skole eller bør-
nehaver fortjener et nik, VVS’ere på vej ind i 
en oversvømmet kælder, hvad laver I mon? 
En Bobcat skraber asfalt af et sted. Der sker 
noget. Men hvad? 

Og endelig er der den sublime kur mod ang-
sten for eksistentiel tomgang After Breakfast: 
Skriv en hilsen fra redaktionen til læserne af 
Gadespejlet, til os i Lyngbyvejskvarteret.

From all of us to all of you, god jul og godt nytår.
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Din bolig er
eftertragtet
Hos EDC Poul Erik Bech skaffer vi købere 
til Lyngbyvejs-kvarteret fra hele landet 

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

Specialist i Lyngbyvejskvarteret
Med 20 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 75 boligbutikker fordelt over hele landet. Via 
vores store kontakt flade skabes der relationer til mange potentielle 
købere hver dag. Dette giver en markant øget chance for et salg til den 
bedst mulige pris, idet køberen ofte skal findes uden for lokalområdet.

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

af din bolig. Ring allerede i dag!

Dan Månsson
Partner, Ejendomsmægler, MDE

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

Jeg ønsker en glædelig jul og
et godt nytår til hele kvarteret
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K. THOMSEN VVS ApS.

K.THOMSEN VVS ApS.

SPAR PÅ VANDET 

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

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

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

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

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

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

Pris for vandhane inkl. Montage 

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

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

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

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.10.2012_gadespejlet_UNIVERS.indd   7 25/10/2012   20:29

Julehilsen fra husejerforeningen
Jeg håber både på hvid jul og varm jul. Varm jul, så vi ikke skal bruge så meget af den sparsomme 
energi og på hvid jul, fordi det er så kønt og hyggeligt – det er svært at få det hele. Men jul får vi 
nok, og til det hører juletræet på pladsen.

Af Peter Bogh, E17  
Formand for Husejerforeningen

I bestyrelsen har vi arbejdet 
videre med den nye version af 
Håndbog for husejere (læs evt. 
min klumme i forrige nummer 
af Ulrik, hvis du ikke heeelt kan 
huske, hvad jeg taler om). Der er 
mange sider at læse og forholde 
sig til, og mange detaljer, som 
bare skal sidde helt i skabet. Vi 
ved, at de fleste husejere rigtig 
gerne vil bevare det arkitektoni-
ske særpræg i vores kvarter og 
derfor efterspørger guidelines til, 
hvordan man sikrer dette. Sam-
tidig ved vi også, at spørgsmålet 
om, hvordan Husejerforeningen 
skal varetage sin opgave med 
at vogte på, at servitutterne 
om husenes ydre fremtrædning 
overholdes, kan bringe sindene 
i kog. Aktuelt er der overtrædel-
se af servitutterne på stort set 
alle huse i kvarteret. Det kan vi 
bestyrelsen ikke overkomme at 
gøre noget ved. Men samtidig 
er der også områder, hvor der er 
meget vigtigt, at husene frem-
træder, som da de blev bygget, 
hvis kvarteret skal bevare sit 
særpræg.

Håndbog i tre dele
Vi har derfor valgt at fremlægge 
et forslag, hvor Håndbog for 
husejere deles i tre selvstændige 
dokumenter. Det ene er en ge-
nerel introduktion til kvarteret og 
foreningen. Det andet er

 en vejledning til, hvor man skal 
være særligt opmærksom ved 
renovering og vedligeholdel-
se, hvis man ønsker at bevare 
kvarterets særpræg. Det sidste 
handler så om de særlige for-
hold, som vi i Husejerforeningen 
vil holde øje med og påtale, 
hvis husejerne ikke følger for-
skrifterne. Vores forslag vil blive 
fremlagt på en workshop i Ulrik 
og senere sat til debat og af-
stemning på en ekstraordinær 
generalforsamling.

To foreninger
Måske kan det ikke siges tit 
nok, men der er forskel på Hus-
ejerforeningen Lyngbyvejskvar-
teret og Beboerforeningen Ulrik. 
Husejerforeningen er kun for 
husejere, og det er obligatorisk 
at være medlem. Husejerfor-
eningen varetager husejernes 
fælles interesser.  

Ulrik er for alle, der bor i kvarte-
ret. Ulrik sørger for at binde os 
sammen socialt. Det sker blandt 
andet ved, at de udgiver Gade-
spejlet, ejer beboerhuset Ulrik 
(som medlemmer kan bruge), 
laver fester med meget mere. 
Ulrik har også en ladcykel, som 
medlemmerne kan låne, når 
man skal flytte noget stort. Jeg 
kan kun opfordre kraftigt til, at 
alle, der bor i vores dejlige kvar-
ter, melder sig ind i og betaler 
kontingent til Ulrik. De er i den 
grad med til at skabe det gode 
fællesskab, vi har.

Digitalisering
Som I nok kan huske, har vi 
mindsket det administrative ar-
bejde for bestyrelsen, og også 
gjort det lettere for bestyrelsen 
at komme i kontakt med hus-
ejerne. Derfor har vi fået lavet en 
række ændringer i vedtægterne, 
så vi kan kommunikere digitalt 
med husejerne. Vi har også 
indgået en aftale med admini-
strationsselskabet DEAS om 
at stå for den praktiske del af 
vores regnskab og at sørge for 
den digitale kommunikation til 
husejerne. 

Som husejer skal man derfor 
huske at tilmelde sig information 
fra DEAS i E-Boks. Det står der 
mere om andetsteds i Gade-
spejlet.

Slut med papir:

Husejerforeningen digitaliserer
Referatet fra husejerforeningens generalforsamling er det 
sidste, der trykkes og afleveres i alle kvarterets postkasser. 
I fremtiden kommer information i e-boksen. 

Af Birgit Lundbak

Igennem mange år har husejer-
ne i vores kvarter fået indkal-
delser og referater fra general-
forsamlinger og anden vigtig 
information fra Husejerforenin-
gen som trykte dokumenter i 
vores postkasser. Men nu er 
det slut. I fremtiden skal man 
finde information fra foreningen 
i e-boksen. 

”Jeg er optaget af, at alle skal 
have vigtig information fra os, 
men det er også et stort og dyrt 
arbejde at printe og dele ud. Det 
har vi ikke længere ressourcer 
til. Derfor har vi i foreningen be-
sluttet, at al post fra foreningen 
i fremtiden vil blive distribueret 
via e-boks”, fortæller formanden 
Peter Bogh. 

Det er blevet muligt via en ved-
tægtsændring, der er vedtaget på 
foreningens generalforsamling.

Det kunne have været enklere 
at sende ud via e-mail, men 
EU-forordningen om beskyttelse 
af persondata, GPDR, gør også 
dette temmelig besværligt.

Du kan blive fritaget
Peter Bogh fortæller, at det er 
meget få i kvarteret, som ikke 
har e-boks. 

”Det er et lovkrav, at man 
skal have det, medmindre 
man har ansøgt om og er 
blevet fritaget. Hvis man 
kan dokumentere dette, vil 
vi sørge for, at man som 
husejer får materiale fra os 
på anden vis. Dvs. præcis 
samme regler, som i det 
offentlige”, siger Peter 
Bogh.

Det er DEAS, der vare-
tager foreningens admi-
nistration, der vil stå for 
udsendelserne via e-boks. 
Derfor skal alle tilmelde 
sig DEAS. 

- Men hvad hvis folk ikke 
tilmelder sig og dermed misser 
vigtig information f.eks. en ind-
kaldelse til generalforsamling?

”Vi vil sende en allersidste noti-
fikation ud i alle postkasser, når 
der er vigtig information på vej. 

Så håber vi alle får sig tilmeldt”, 
siger Peter Bogh. Hvis nogen 
undrer sig over, de ikke har 
modtages post fra foreningen vis 
DEAS, så er forklaringen enkel: 
Der er endnu ikke sendt informa-
tion ud på denne måde.

Sådan gør du 
Tilmeldingen foregår ved, at man på e-boks appen på sin tele-
fon eller på computeren går ind på ”Post fra virksomheder”. Her 
trykker man på  Tilmeld afsendere og tilvælger DEAS. Man får så 
besked om, at DEAS er tilmeldt på ens e-boks, men man får ikke 
yderligere kvittering. Det kan føles lidt tomt, men det virker. Giver 
det problemer, så kontakt foreningen eller en hjælpsom nabo.

Det er slut med nyheder på papir fra 
Husejerforeningen

SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE? 
Gartner Knud Sørensen 

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

God jul og 
godt nytår  

til alle i  
Lyngbyvejs- 

kvarteret.
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Vi er fælles om indsamling af papir og pap
Og nu har vi også fået metalspande i vores fælles affaldssystem. På den måde undgår vi 4 spande 
ved hvert hus. Men kun hvis systemet virker og folk ikke flytter de fælles spande i gaderne.

Af Birgit Lundbak

Husejerforeningen har gennem flere år arbejdet for, 
at vi her i kvarteret har et fælles affaldssystem med 
fælles containere til pap og papir og nu også metal. 
Placeringen kan ses på kortet her på siden.

Det fælles affaldssystem har været debatteret i hus-
ejerforeningen gennem flere år og er blevet vedtaget 
på generalforsamlingen. Det er Erik Hagelskjær 
Lauridsen fra RB 54, tidligere formand for husejer-
foreningens bestyrelse, der har stået for dialogen 
med kommunen. Her gør han status.

Kortet viser, hvor kom-
munen har placeret con-
tainerne til pap, plastic 
og metal. Evt. spørgsmål 
vedrørende placeringen 
skal rettes til kommunens 
affaldsservice.

Ikke alle var med
”Formålet har været at undgå, at alle huse skulle 
have fire spande hver. Med en fælles løsning kan 
vi nøjes med at have to, en rest/bio spand og en 
plast spand ved hvert hus. Ellers skulle vi have 
mindst to spande mere: en pap spand og en 
spand til papir og metal”, fortæller Erik.

I første omgang gik kommunen med til, at vi indi-
viduelt kunne dele spande med naboen, så den 
ene nabo f.eks. havde en fælles papcontainer 
og den anden en for plast. Men den løsning ville 
kommunen ikke fortsætte, da ikke alle var med. 
Så derfor har vi nu fået de nye større spande til 
hhv. rest/bio og plastic og dte fælles containere til 
papir, pap og metal.

Kommunen bestemmer
Erik oplyser, at det er kommunen, der bestem-
mer antallet og placeringen af containerne ud fra 
statistik om behov og et princip om, at der ikke 
må være mere end 50 meter fra hoveddøren til 

et indsamlingspunkt. Erfaringen er, at folk ikke 
sorterer, hvis der er for langt til containeren. Det 
er forklaringen på, at der ikke kan oprettes en 
”affaldscentral” i udkanten af kvarteret. 

Containerne står i hovedsagen på de skraverede 
områder ved vejtræerne, hvor de ikke optager 
parkeringspladser. Men ikke alle har været begej-
strede for at få en container uden for deres hus.

”De grå containere bliver desværre flyttet rundt 
omkring. Det betyder, at de ikke udnyttes på den 
mest effektive måde, og det vil blive bemærket af 
kommunen. Jeg er med på, at de ikke er kønne at 
se på. Men alternativet er som sagt, at vi får fire 
beholdere ved alle huse. Derfor er det hensigts-
mæssigt, at de bliver på den plads, kommunen 
har besluttet”, siger Erik Lauridsen, der foreslår, at 
vi overvejer at lave eller købe en slags skjul eller 
stakit til plastcontainerne, der kan afbøde det 
grimme syn. 

Papir-containere

Pap-containere

Metal-containere
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Vi er en lille lokal vinbutik, der er skabt 

af kærlighed til vin. Vi har vin til alle 

forårets fester og lyse aftener. F.eks. 

vores meget populære lyserøde vine 

fra Julia Schittler eller Pia Strehn. 

 

Vi importerer vinen selv og vi har altid 

en flaske åben til smagsprøver.

Ad Fundum Vin

 Kig forbi

fredag 15-18 og lørdag 12-15
Følg os på facebook eller instagram

@adfundum.dk

Haraldsgade 108



Anders Poulsen med et 
lille stykke af de 50 meter 
ledning, der skal til for at 
forbinde solpaneler med 
køkken, Wi-Fi, opvarmning 
mm i en autocamper, der er 
præcis, som ombyggeren vil 
have den.
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Selvbygget autocamper til surf, MTB og frihed
I begyndelsen af Valdemar Holmers Gade holder en stor bil. Den er næsten altid illumineret efter 
mørkets frembrud, og forbipasserende stopper ofte op og kigger nysgerrigt på sæder, krydsfiner-
plader og strittende kabler. Gadespejlet har opsøgt manden, der rumsterer i den store kassevogn. 
Hvad foregår der?  

Af Frank Nilsson

Biler kan så meget, alt efter lyster, pengepung og 
behov, men vil man have en bil, som kan præcis 
det, man har brug for, må man bygge den selv. Det 
er i hvert fald den erkendelse, Anders Poulsen fra 
Valdemar Holmers Gade er nået frem til. Han er 
til surf og mountainbike, han vil gerne have en bil, 
man kan overnatte i, tilberede måltider i, være på 
Nettet i, den skal kunne opvarmes, derfor bliver 
indersiden belagt med isolering, og i det hele taget 
skal den være komfortabel. 

Alt det fortæller Anders Poulsen til Gadespejlet 
en aften i start november. Vi sætter os og erfarer, 
at forsæderne kan drejes, og voila, så er der fire 
sæder over for hinanden to og to. Anders Poulsen 
fortæller, at det er en Citroen Jumper fra 2017, og 
for at få den helt rigtige, måtte han en tur til Udde-
valla i Sverige, for at se den an og evt. køre hjem 
- og han blev ikke skuffet. 

Det var den rigtige bil til formålet. Og han vidste 
med sig selv, at indretningen skulle gøres rigtigt 
hele vejen rundt. Fx er der skåret ud til vinduer og 
lem i taget, og den skal isoleres til helårsbrug. 

Trang til frihed
Så mener Anders Poulsen, at vi forstår det hele 

bedre, hvis vi stiger ud og kigger ind ad bag-
smækken. Der kan vi se hylderne til MTB’en og 
til surfudstyret. Og Andersen Poulsen peger: Der 
skal man kunne lægge sig til at sove, og et køkken 
kommer snart. 

”Jeg installerer også solpaneler til at trække alt 
det elektriske, og jeg har været en flittig bruger af 
YouTube for at se, hvordan andre har grebet det 
an. Jeg kan fortælle, at der skal noget til. Fx har jeg 
trukket 50 meter ledning for at forbinde det hele”.

Flere gange i samtalen siger Anders Poulsen ting 
som:

 ”Så kan jeg gøre holdt, hvor jeg vil. Så kan jeg 
tage en weekend til Lynæs eller længere ture til 
Sverige eller Baltikum”, og vi forstår at bil og fri-
hed er en syntese, og det er kombineret med, at 
ombygningen af bilen er en hobby ligesom målet 
er mulighed for at køre MTB og til at surfe. Lang 
historie kort. Det går op i en højere enhed, og det 
handler om friluftsliv og frihed!

”Der kommer en klap og en stige op til taget, så 
man kan sidde der, og jeg får også et godt musik-
anlæg”, konkluderer Anders Poulsen entusiastisk, 
og han satser på, at bilen er temmelig færdig om 
2-3 uger.

Vi er specialister 
i at sælge Lyngby- 
vejskvarteret

Glædelig jul og
godt nytår!

home Østerbro-Svanemøllen 
 ønsker Lyngbyvejskvarteret:

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

72
91

0

I er altid velkomne til at kontakte os, 
uanset om I går med salgstanker  
eller blot er nysgerrige på værdien 
af netop jeres bolig.

Alexander Malykke
Tlf. 25 97 63 87
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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



Gys, gru og skræk
31. oktober huserede bloddryppende 

monstre, spøgelser, gengangere og en en-
kel dinosaur i gaderne til årets halloween.

Der var ro over balladen og velorganiseret 
kaos, og masser af børn og voksne på 

gaderne. Mange var trukket ud i de pyn-
tede haver. Et sted skræmte en kæmpe 

edderkop, et andet sted et kravlende lille 
skelet i græsset, og et tredje sted var der 
gravsten med den tabte ungdom. Klokken 
20 faldt roen igen over kvarteret, mens de 

fyldte slikmaver bevægede sig hjem. 

Udkantshusene har lidt svært ved at til-
trække de onde ånder med mere – så et 

godt tip er at have godt med lys og tændte 
græskar ude i haven for at markere, at der 

er åbent for gys og gru. 

Af Lotte Bælum
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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? ›

Karla siger 
farvel og på 

gensyn til 
sælen

En æra er slut: Zoologisk Museum er lukket.
Nyt og større museum åbner i Universitetsparken i 2025 – både med 
skeletter, dinosaur og udstoppede dyr

Af Marianne Thorup

Mon ikke mange familier har besøgt det ikoniske 
zoologiske museum, der lå i vores baghave i Uni-
versitetsparken i 52 år?

Isbjørnen der tog imod i indgangen, hvalskeletter 
på 1. sal, mammutten i islandskabet, fuglene på 
fjeldet på Færøerne, sælen der måtte nusses og i 
december et mylder af nisser, der besøgte dyrene. 
Det nyeste medlem var dinosaurskelettet Misty på 
hele 17 meter.

Museet skal samles i Botanisk Have med Geo-
logisk Museum og Botanisk Museum. Nu bliver 
det pakket ned. Det tager tid, for alt skal efterses, 
renses og hver knogle mærkes. 

Bliver det så et museum med digitale løsninger og 
beton silo, hvor vi blot er tilskuere? Nej, siger de 
søde studerende i børneområdet. 

De lover, at de føl-
ger med over, og at 
der vil blive masser 
af tilbud til børn, 
og vi, der ikke er 
mestre i alle digita-
le udfordringer, vil 
stadig kunne opleve 
skeletter og udstop-
pede dyr.

Nyt museum i 2025
Det nye museum ved Botanisk Have åbner i 2025 
og er et byggeprojekt til 1,2 milliard kr.

Indtil åbningen vil bygningerne i Universitetsparken 
rumme ansatte og opmagasineret materiale. 

Vi ser frem til det nye museum med 14 millioner 
genstande og mon ikke gensyn med isbjørnen, 
skelettet og de udstoppede dyr bliver herligt.  
Det håber vi.
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CAFÉ STADION

Et gastronomiske 
festfyrværkeri 

Stegegaflen

Afvekslende harmoni på Café Stadion 

En mand kører gennem kvar-
teret. Det er manden på den 
røde cykel. Vi kender ham. 
Han har altid en hyggelig be-
mærkning, men denne gang 
lidt mere end det.

”Er det ikke dig, der skriver 
Stegegaflen?”, spørger han. 
”Så skal du besøge Café Sta-
dion. Der er noget at skrive 
hjem om!”. Det skulle vise sig 
at være en underdrivelse.

Af Frank Nilsson

Nørre Allé er stille i støvregn 
denne aften i start november. 
Café Stadion ligger oplyst med 
græske søjler på hjørnet til Møl-
legade. Vi har bestilt bord, og 
det er godt, for der er fyldt ved 
borde og i baren. Lynhurtigt er 
der vand med brus i glassene, 
og vi beslutter smagemenuen 
for at få så skærpet et indtryk 
af dette traktørsted som muligt. 
Stegegaflen er som bekendt 
spids og ubarmhjertig!

Ledsagersken beordrer vin, og 
det skal pine død være en Weiss 
Burgunder Seckinger, og Gaflen 
sætter tænderne i en Blauer 
Zweigelt, begge tyske og begge 
friske, mangefaceterede og uro-
lige ved første skvulp for straks 
at flyde sammen i god tid inden 
synk. 

Variation, der harmonerer
Og så går det over kniv og 
gaffel. Saltet torsk med hylde-
blomst, grønne æbler og selleri 
så frisk så fristende efter mere, 
hvorpå ristede jordskokker som 
minimale cylindriske petit fours 
afkobler bevidstheden i gastro-
nomisk svimlen. Karamelliseret 

græskar med appelsin og fen-
nikel med attraktion for øje og 
smagsløg følger trop, hvorpå 
noget overraskende får Gaflen til 
at spærre øjnene yderligere op: 
Halve løgskaller som muslinger 
med en ostesauce, fed på den 
fede måde, med citrontimian. 

Så ankommer de sprøde kartof-
ler med rosenkål, så nænsomt 
opvarmede at al bitterhed er 
sendt til hjørne suppleret med 
ramsløgskapers og røget marv. 
Lidt gris fra Troldgården følger 
trop, og pludselig får Gaflen en 
underlig fornemmelse af at gøre 
Café Stadion uret ved at beskri-
ve de serverede ingredienser i 
detaljer, når hovedindtrykket er, 
at smag, duft og visuelt indtryk 
harmonerer i al deres afvekslen-
de variation. 

Enighed på de indre linjer
Der er styr på logistikken. Der 
er travlt, og alligevel ankommer 
retterne i passende kadence, 
lidt pause, et glas vin mere, og 
det tilkøbte fyrværkeri eksplo-
derer til sidst. Tartar af rimmet 
okseinderlår med kastanjeskiver 
næsten rå med sennepsgrønt på 
toppen. 

Vi tror, vi er færdige, men hel-
digvis tager vi grusomt fejl. Der 
ankommer et diskret stykke kul-
ler med muslinger og hakkede 
pærer og mandler og halleluja, 
hvilket sammenskudsgilde! 

Gaflen har muligvis glemt noget, 
men det er uden betydning, for 
det kimer i klokker, og ledsager-
sken kigger skarpt på Gaflen og 
indskærper: ”Du har bare at give 
Café Stadion 5 Stegegafler”, og 
det komme ikke til at give uover-

ensstemmelser på de indre linjer, 
idet vi tilslutter os de 5 skarpe 
for en sublim aften på Café Sta-
dion, hvor regningen beløb sig til 
1220 kr. og det er ikke en krone 
for meget for dette gastronomi-
ske festfyrværkeri, der inkluder 
4 glas vin med originale smags-
indtryk og et måltid med veltilla-
vet mangefaceteret og dog med 
harmonisk syntese.

Gaflen takker manden med den 
røde cykel for god gastronomisk 
supervision. Den er hermed givet 
videre!

Øverste billede: Indgang mellem 
græske søjler. Café Stadion byder 
indenfor. Herefter: Ristede jordskokker 
er kun en af mange små fristelser



Beboerforeningen

Ny og indbydende hjemmeside
Selv om vintermørket har sænket sig over Lyngbyvejskvarteret, er der stadig 
lyspunkter. En ny hjemmeside har set dagens lys, og i julemåneden vil pladsen 
igen blive lyst op af et smukt juletræ.

Af Karin Breck, formand for Beboerforeningen Ulrik

En ny og opdateret hjemmeside har længe stået 
højt på ønskelisten i Ulriks bestyrelse. Endelig 
er den i luften. Indbydende og overskuelig. Hvis 
du tjekker ind på www.faelleshusetulrik.dk, vil 
du blandt andet få historien om, hvordan Lyng-
byvejskvarteret fik et fælleshus, hvad der sker 
i fælles-huset Ulrik af både faste ugentlige ting 
som fællesspisning og møder i seniorgruppen, 
barsels-gruppen og yoga, men også hvilke tilba-
gevendende begivenheder, der er på vej. 

Det er også på www.faelleshusetulrik.dk at du 
kan se alt om, hvordan du kan leje fælleshuset 
Ulrik – og hvordan du bliver medlem af beboerfor-
eningen, hvis du ikke allerede er det. Og så ligger 
mange af de tidligere numre af Gadespejlet også 
på hjemmesiden.

Vi håber I bliver lige så glad for den nye hjemme-
side, som vi er.

Lys i juletræet trods energikrise
Det er fast tradition, at Husejerforeningen og 
Beboerforeningen Ulrik sammen sørger for, at 
der står et lysende juletræ på pladsen i hele ju-
lemåneden. Og selv om energikrisen har skudt 
elreg-ningerne i vejret, skal det ikke gå ud over 
juletræet. 

For det første bruger vi LED-pærer, som bruger 
minimalt strøm, for det andet sætter vi år en ti-
mer på, så vi på den måde kan målrette og der-
med begrænse de lysende juletræstimer.

Plan for 2023
2022 er ved at være slut, og det har heldigvis væ-
ret et år, der nærmede sig normalen fra før tiden 
med Corona. Det satser vi også på bliver tilfældet 
i 2023, og vi har allerede en plan for de større ar-
rangementer, så sæt endelig krydser i kalenderen:

Derudover kommer der formentlig man-
ge andre arrangementer, så hold øje med 

www.faelleshusetulrik.dk, beboerforeningen Ulrik på 
Facebook, Lyngbyvejskvarteret på Instagram samt i 
Gadespejlet og udhængsskabet ved Fælleshuset.

Godt nytår til alle i Lyngbyvejskvarteret fra 
bestyrelsen i beboerforeningen Ulrik.

Her ses et screenshot fra den ny hjemmeside

se vores opdateret hjemmeside www.faelleshuse-tulrik.dk

Kommende arrangementer i  
beboerforeningen Ulrik: 
26. februar 2023: Fastelavn

9. juni 2023: Fredagsbar

26. august 2023: Sommerfest

31. oktober 2023: Halloween

3. december: Juletræet tændes inkl. julehygge 
i Ulrik

Kære naboer
Designcafeen har skønne nyheder, og vi håber at se jer i december! Vi er 
meget taknemmelig for, at I vil støtte det lokale butiksliv.

Vi har lavet en ny lækker webshop og en gavekode ”taknabo” til dem, der vil 
handle her. Så får du 10% på alle varer

Shopping Night out ligger d. 6. Dec. mellem kl. 17.30 – 22.00. Minimum 20% 
rabat. Tag gerne din nabo med, vi har også gode hjemmefragtede italienske 
oste til arrangementet.

I hverdagene har vi nu åbent fra kl. 8.00. Kom forbi til hyggelig 
morgenstemning, nye franske smørcroissanter og kaffe

Vi har masser af julestemning, gløgg og æbleskiver og masser af advents- og 
julegave ideer

Mange hilsner Jacob, Mette og designcafeens team

18



Kager til gavn og glæde
Boller, muffins og andre skønne kager er 
de sidste par år leveret i en lind strøm til de 
brødflove i kvarteret

Af Birgit Lundbak

Susanne Larsen er mere end almindeligt glad for 
at bage. Så da hun for nogle år siden faldt over en 
opfordring til at bage til fordel for BørneTelefonen, 
tog hun fat.

Hun flyttede for to år siden til Studsgaardsgade, og 
lige siden har hun med jævne mellemrum gennem 
Facebook beriget de kagesultne med nybagte læk-
kerier til en rimelig pris.

”Ja, jeg kan rigtigt godt lide at bage, og jeg synes, 
det er en sjov måde at støtte et godt formål for 
børn”, siger Susanne. Så ca. hver tredje weekend i 
vinterhalvåret (om sommeren lidt sjældnere) sætter 
hun via Facebook bagværk til salg.

”Der er så godt som altid udsolgt, og det er hygge-
ligt at møde naboerne, der kommer for at købe. Det 
er ofte familier med børn”, siger Susanne, der anslår 
at hun har 20-30 familier, der har købt bagværk en 
eller flere gange.

Nogle kunder har også lokket Susanne til at bage 
på bestilling. Således har hun leveret kager til en 
børnefødselsdag og en større portion glutenfri muf-
fins til en glutenallergiker.

Småkager til jul
Susanne har fra BørneTelefonen fået en ”startpak-
ke” med diverse bageprodukter, vejledning og op-
skrifter, men hun har også sine egne opskrifter, som 
hun konstant justerer og forbedrer. Hun følger årsti-
derne med f.eks. fastelavnsboller og halloweenka-
ger. Her i december kan vi se frem til julesmåkager.

Susanne sælger kagerne til fremstillingsprisen 
(f.eks. 5 kr. for en lækker, glutenfri chokolade muffin, 
som denne skribent har prøvesmagt), og hun har 
i årenes løb kunnet sende 4000-5000 kr. til Børns 
Vilkår.

Susanne og partneren Claus Voigt Andersen flytte-
de til kvarteret for to år siden. De er meget glade for 
at bo her, så vi kan heldigvis forvente hjemmebagte 
kager i lang tid.

På det øverste billede, viser Susanne Larsen et par ek-
sempler på sin bagekunst. På det næste billede ser i en fin 
ramme der er lavet efter at Susanne og Claus renoverede 
lejligheden for to år siden, her fandt de rester af tidligere 
beboeres liv i huset. Bl.a. dele af et huskespil og en avis.
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Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 



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_

  tilbyder...
kiropraxis.dk

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

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

KIROPRAKTIK:
Uffe Andersen, Anders Koza, 
Stefan Lindstam, Louise Aagaard

MASSAGE:
Anne Son Mi Madsen, 
Christina Fuglsang

FYSIOTERAPI
Matias Paulsen

FUNKTIONEL TRÆNING:
Matias Paulsen 

KINESIOLOGI:
Uffe Andersen

AKUPUNKTUR:
Anne Son Mi Madsen

glæd- 
el-ig jul

Jul uden el? 
Julen varer længe, koster mange el-penge.
Af Marianne Thorup

Det kommer vel ikke som en 
overraskelse, at prisen på el 
er steget meget, men kan vi 
forestille os en jul uden lyskæ-
der, hvor vi bager småkager og 
langtidssteger and?

Her er nogle tips til at komme 
igennem julen med hygge, men 
hvor vi samtidig sparer på el- 
regningen.

Et juletræ kan pyntes med ly-
sholdere og levende lys, der 
tændes om aftenen under nøje 
opsyn.

Der er så dilemmaet partikelud-
ledning, sod og røg. 

Der er flere muligheder for 
udendørs lys: Olielampe med 
palmeolie afgiver langt færre 
partikler, men ved vi, hvor olien 
kommer fra? Tjek RSPO mærke 
(COOP OG Rema1000), så der 
ikke er ryddet en regnskov.

Soyalys og paraffinlys er andre 
miljøvenlige lys (kilde: Bolius), 
men om de kommer som jule-
træslys er endnu uvist.

Løsningen inde og ude er derfor 
LED lyskæder med timer. De 
bruges 90% mindre el, men 
kræver, at de er mærket til 
udendørs brug.

Mad og lækkerier
Så kommer vi til maden. Find 
kuglegrillen frem. Den kan bru-
ges til både andesteg (1 time 
og 45 min), små kartofler- må-
ske også brunede - på 1 time. 
Grydebrød og skumfiduser er 
også en mulighed. Og når der 
er tændt op, kan chokoladen 
smeltes i en lille bakke til kon-
fekt.

Småkagerne kan erstattes af 
brownie på grill i form i 35 mi-
nutter.

Julegrøden skal i høkasse. Den 
koges lige op, inden den pak-
kes i aviser og dyner i 2 timer 
uden at røre i den. Koges kort 
op igen (ja, der brugt vi lidt el) 
og smages til.  

Måske er høkasser til grød og 
grønt en julegaveide?

Konfekt med marcipan eller dad-
ler/nødder klares uden brug af 
el. Ligeledes kan havregryn og 
romkugler blive julens lækkerier. 
Raw konfekt med tørret frugt er 
lækkert.

Blender og køkkenmaskiner er-
stattes af rugbrødsmotor. Her er 
børnearbejde tilladt. Frem med 
grydeskeer, piskeris og gode 
knive, så kan både dej, mos, 
pesto og grønt klares uden el.

Vi håber, her er lidt inspiration og 
ønsker alle en glæd-el-ig jul. Har 
I tips eller tricks, ser vi dem ger-
ne på FB i vores grupper. 

Opskrifter og kilder:
Gastrofun.dk
Louisesmadblog.dk
Odense Marcipan
Valsemøllen.dk
Spisbedre
Pinterest
Friluftsrådet
Bolius

Tips til at spare el:
SparEnergi.dk
Andel



Dansk 
overlever 
i afrikansk 
helvede
Og nu til Afrika, nærmere 
betegnet til Tanganika, som 
det hed engang, og det skal 
vi sammen med en håndfuld 
danske soldater tvunget i tysk 
tjeneste. Vi er i selskab med 
forfatteren Tom Buk-Swienty 
og Niels Madsen fra Valdemar 
Holmers Gade. Han anbefaler 
bogen Safari fra Helvede, der 
foregår under 1. Verdenskrig

Af Frank Nilsson

Niels Madsen, vores Læsehest, 
kender til forfatterskabet. Han 
har nemlig læst Tom Buk-Swien-
tys to bøger fra krigene i 1864, 
og ud over det har Læsehesten 
en særlig interesse for denne del 
af Afrika, fordi han har rejst rundt 
her i sine unge dage. Mere om 
det senere. 

I ”Safari fra Helvede” er vi til-
bage i 1. Verdenskrig, hvor ty-
skerne kæmper for at fastholde 
sin del af den koloniale kage, 
som England og Frankrig ellers 
i hovedsagen har delt mellem 
sig. Et tysk krigsskib, Königs-
berg, er blevet jaget ind i en dyb 
bugt i Tanganika (i dag Tanza-
nia) og bevogtet af engelske 
orlovsfartøjer, der ikke vil lade 
det slippe ud. Men tyskerne er 
listige. De udruster et skib med 
krudt, kugler og proviant for at 
komme Königsberg til hjælp. 
Skibet er forklædt som neutralt 
handelsskib, og besætningen er 
danskere, som de facto er tyske 

soldater, fordi de er fra det be-
satte Sønderjylland og tvunget 
i tysk tjeneste. Men ak, for dan-
skerne. Englænderne afslører 
krigslisten, jager skibet ind i en 
anden bugt, sænker det, og de 
danske soldater må flygte ind på 
det afrikanske fastland og spre-
des for alle vinde.

Dunkle kapitler fra 1. 
Verdenskrig
Tom Buk-Swienty vælger Nis 
Kock, fyrbøder på skibet, som 
den person, læseren følger. Han 
udstår ufattelige strabadser og 
pådrager sig malaria, som kun 
kan behandles med kinin, og 
han døjer med sygdommen re-
sten af sit liv. Nis Kock var god 
til at organisere, og han var også 
lidt af en opfinder. Han kunne for 
eksempel konstruere landminer 
af krudt og noget mekanik. 

Han overlever trods alt, blandt 
andet fordi han formår at holde 
sig uden for egentlige krigshand-
linger. Men han ender i engelsk 
krigsfangelejr, hvor hans held 
er, at han er dansker, og derfor 
giver englænderne ham lov til 
at rejse hjem til Danmark, og 
han bliver forenet med sin kone 
og en 5-årig søn, som han end-
nu ikke har set. Nis Kock dør i 
1965.

Beretningen appellerer til vores 
læsehest Niels Madsen af man-
ge grunde. Den kan læses som 
en spændingsroman, selvom det 
er fakta. Den er rigt illustreret, 
og endelig afslører den kapitler 
fra 1. Verdenskrig, som er knapt 
så kendte sammenlignet med 
beretningerne fra skyttegrave-
ne på Vestfronten. Men det gik 
heller ikke stille af i Afrika, hvor 
tyskerne havde kolonier, som de 
kæmpede for at beholde, men 

måtte afgive efter fredsslutnin-
gen i Versailles.

Endelig har Niels Madsen en 
særlig vinkel på denne historie. 
Niels Madsen har nemlig rejst 
rundt i Afrika som ung. På væg-
gene hænger der Masai-spyd 
beregnet til løvejagt ved siden 
af buer og pile fra buskmænd. 
Da samtalen er ved at være slut, 
aftaler vi, at det kan blive til en 
historie i det næste nummer af 
Gadespejlet.

Læsehesten

Niels Madsen anbefaler en page tur-
ner af en bog med faktuelt indhold 
og med mindelser om ungdommens 
rejseliv

Mindeord
Lisa Rasmussen fra VH 16 er død i en alder af 89 år

Lisa Rasmussen fortalte over 4 udgaver af Ga-
despejlet årgang 2018 og 2019 om sit lange og 
begivenhedsrige liv. Hun fortalte om barndom-
men på Bornholm, hvor hun som 12-årig ople-
vede krigens gru, da russerne bombede Rønne 
og Nexø, og om den russiske besættelse, der 
varede til maj 1946. Derefter overtog Den dan-
ske Brigade de militære opgaver, og en af sol-
daterne var Lisas kommende mand, Ove. Hans 
hobby var svæveflyvning, og da han styrtede 
ned, måtte han på Rønne Sygehus.

”Og det var mit held, for så kunne han ikke 
løbe nogen steder”, som Lisa fortalte med et 
lille listigt smil. 

De blev gift og flyttede efterhånden til Køben-
havn og til Valdemar Holmers Gade. De fik tre 
sønner, men hendes elskede Ove døde tidligt 
kun 55 år gammel, og efter et par år, hvor Lisa 
forsøgte at komme sig, genoptog hun sin ung-
doms hobby, at ro. Det blev til mange år og 
mange oplevelser i Roklubben Skjold med rej-
ser og roture altid med splitflaget i agterstav-
nen på fremmede floder og søer. Lisa var også 
med til at arrangere socialt samvær i klubben, 
og det blev hun ved med, selvom hun efterhån-
den var for gammel til ro.

Lisas søn Tom, der bor i stuetagen i VH 16, for-
tæller, at Lisa til sidst måtte på plejehjem i De 
Gamles By, og da en del af indboet fra hjemmet 
fulgte med, følte familiehunden Fie sig hjemme, 
og det var godt for Lisa.

Lisa Rasmussen døde 30. august og blev bisat 
fra Taksigelseskirken. Gadespejlet vil huske Lisa 
for hendes gode humør, store venlighed, emi-
nente hukommelse og ikke mindst fortællelyst.

Æret været hendes minde / FN 

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

Lisa Rasmussen, en formidabel fortæller med utrolig 
hukommelse og varmende venlighed
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Set i Gadespejlet

Antropologiske analyser og overraskende parkeringsløsninger

Her følger sidste udgave af 
Set i Gadespejlet, som venner 
elsker, og som modstandere 
af indhold og synspunkter 
dog må bøje sig for i dyb i af-
mægtig respekt. Og vi skuffer 
aldrig! Denne gang får du tre 
hovedhistorier. Sidst skal du 
høre, hvordan du skaffer en 
P-plads, når det kniber. Før 
det afdækker vi, hvem der har 
ret til parkering mellem bum-
pene og først en antropologisk 
introduktion til tidsbegrebet 
her og der

 Af Frank Nilsson

2022 er ved at være gået, og nu 
viser Set i Gadespejlet sit for-
bavsende udsyn. Det er nemlig 
kun hos os i den vestlige del af 
verden, vi siger, at tiden går. I 
arabiske kredse siger de, tiden 
kommer. Mens de i Luhulu stam-
men i Amazonas siger, tiden 
siver, idet de forestiller sig, at 
tiden siver op gennem dyndet. 
Hos det fjernmongolske folk 
Kragulerne mener man, at tiden 
hopper lige som steppernes 
fyrige heste. Og på visse atoller 
i Stillehavet mener Wauwauhi-
hi-folket, at tiden stiger, lidt lige-
som vandstanden! 

Alt sammen noget sludder. Tiden 
går. Basta. Julen nærmer sig. Og 
derfor skal årets sidste udgave 
være noget ganske særligt lige-
som alle de andre udgaver.

Brede skuldre fortjener 
respekt
Vi har bemærket, at det for-
trinsvis er store, dyre biler, der 
parkerer mellem bumpene. Det 
finder vi ganske rimeligt. Har du 
en stor bil, har du mange penge, 

så er du ved muffedisen, og så 
har du gjort meget godt for folk 
og nation. 

Alt det her med, at de brede-
ste skuldre skal bære mest er 
noget socialdemokratisk bløp-
peri. Næh, de bredeste skuldre 
må parkere, hvor de vil, også 
mellem bump, de er øverst i 
parkeringshierarkiet, og hvis 
inferiøre køretøjer som skralde-
biler, brandslukningskøretøjer og 
flyttevogne ikke kan passere, må 
de for syv sulen bare finde en 
anden vej.

SIGPAS, din ven i 
parkeringsnøden
Men hvad så med os andre 
inferiøre småfolk, der må håbe 
på held, når vi leder efter en 
P-plads. Og dog, for der er en 
løsning, som Set i Gadespejlets 
Parkerings Service forkortet 
SIGPAS har udviklet og videre-
bringer til andre smalskuldrede 
undermålere i kvarteret. 

Og SIGPAS skuffer ikke. Konsu-
lenterne i dette toptunede organ, 
og sådan et er godt at have, har 
observeret, hvad beboere, der 
skal have udført tagreparationer, 
gør, når der skal være plads til 
en lift eller lignende. De sætter 
to stole op med en snor i mellem 
og et stykke pap, hvorpå der er 
skrevet: Parkering forbudt. Der 
kommer lift. 

SIGPAS ikke bare kopierer 
idéen, de videreudvikler meto-
den til noget, der overstiger per-
fektion. Altså, du vil være sikker 
på en P-plads uden for din 
havelåge. Derfor er det ud med 
to klapstole, lidt sejlgarn og et 
stykke bølgepap sat fast med et 

par solide klemmer, og på skiltet 
skriver du: Der kommer kran! Og 
dagen efter: Kranen kom ikke, 
men der kommer lift, og den 
kan forsætte med: Der kommer 
container. Og herpå tilbage til 
kranen osv. En enkelt konsu-
lent i SIGPAS, han er nu fyret, 
foreslog: Der kommer brandbil, 
men uden flammer og røg dur 
det ikke, og hans forslag: Der 
kommer rustvogn, fandt vi for 
morbidt. Lidt anstændighed har 
vi dog. 

Du kan altid henvende dig til 
SIGPAS, hvis vi skal rykke ud 
med klapstole, sejlgarn, et par 
klemmer og bølgepap, så er du 
sikker på en P-plads i et par 
dage. Vi kontaktes på Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Tiktok eller 
Tinder eller kig forbi, så snakker 
vi om det!

Det var så det sidste trut i trom-
bonen, og nu skal du bare slæbe 
dig igennem jul og nytår og lidt 
januar, så kommer vi igen. Fin-
der du ventetiden ulidelig lang, 
og det gør de fleste, så pak Ga-
despejlet ind i julegavepapir, og 
læg det under træet, og udbryd 
så: Nej, se hvad jeg har fået! Så 
er den jul reddet.

Netto nu som 3.0 
med udgang som i 
lufthavnen
Engang var discountbutikker som lagerhaller, 
hvor varerne i papkasser blev kørt ind på pal-
ler. Sådan er det ikke længere, og også Netto 
i Studsgaards Gade har været gennem flere 
opstrammere, nu senest i november. Nu hedder 
butikken Netto 3.0.

Af Frank Nilsson

Det er en grå morgen. Ikke rigtig koldt, men slet 
ikke varmt. Hverken fugl eller fisk. Men om hjør-
net venter en behagelig oplevelse: Et Dixieland 
jazzorkester underholder på trappen op til Netto i 
Studsgaards Gade. Den har været lukket i 5 dage, 
men åbner med munter musik og en tale. Og til-
hørere er der mange af. De forventer formodentlig 
mange gode tilbud i den genåbnede butik.

Taleren er distriktschef, Flemming Merrild, som 
roser medarbejderne for den brave kamp, de har 
kæmpet, for at få alt på plads og varer på de nye 
hylder på kun 5 døgn. Han introducerer den gen-
opstandne butik som intet mindre end Netto 3.0.

Det brave jazzorkester, som kalder sig Netto-ban-
den istemmer åbningshymnen, Vi går i Netto. 
Og de ventende synger med, idet teksten er 
udleveret på Nettogult papir, men vi synger ikke 
højt nok, så vi får besked på at synge de tre vers 
endnu engang.

Kamp om tilbuddene
Så kommer turen til butikschef Martin Bilgrav, 
som med en gylden saks klipper det røde bånd 
over, og dermed lukker de tilbudshungrende kun-
der indenfor, og naturligvis er den røde løber rullet 
ud.

Indenfor er der behageligt dæmpet lys og ditto 
musik i højttalerne. Alt er snorlige, men ikke ret 
længe. Der er nærmest morgenkamp om tilbud-
dene.

Ved kassen introducerer Nettocoach’en Niels de 
nye scan selv-konsoller. Han oplyser til Gade-
spejlet, at de fortrinsvis er til kunder med små 
indkøb, så de ikke skal stå i en lang kø ved de 
kendte kasser. Samtidig er han i færd med at lære 
en morgenkunde, hvordan systemet fungerer. 
Dér skal tasken stå, dér skal varerne lægges og 
der kommer kvitteringen ud forsynet med en QR 
kode, som lukker kunden ud med blinkende grøn-
ne lamper og små døre. Næsten som i lufthavnen, 
konkluderer Nettocoach’en.

Netto-banden intonerer Nettohymnen
Morgenkunder på jagt efter tilbud i den nye Netto 3.0

Papskilt 
skaffer 
P-plads
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