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Leje af Ulriks Fælleshus
Fælleshuset ligger på hjørnet af 
F. F. Ulriks Gade og Engelsteds-
gade. 
Fælleshuset kan rumme op til 45 
personer og lejes fra kl. 10 til kl. 
10 den efterfølgende dag. Der må 
spilles dæmpet musik indtil kl. 23 
søndag til torsdag og indtil kl. 24 
på fredage og lørdage. 
 
Hvis du vil leje fælleshuset, skal 
du bruge hjemmesiden www.n-ul-
rik.dk. Her kan du også checke 
kalenderen og se hvornår huset 
er ledigt.Det koster 700 kr./døgn 
at leje fælleshuset lørdag og søn-
dag og 400 kr./døgn ugens øvri-
ge dage. Lejen betales forud ved 
reservation.Man kan kun leje fæl-
leshuset, hvis man er medlem af 

Beboerforeningen ULRIK. Et års 
medlemskab koster 600 kr. (200 
kr. for pensionister) som indbe-
tales til foreningens konto regnr. 
1551 kontonr. 6786227.
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Frokostgilde for små og store 
i Fælleshuset 

Hver mandag mødes mødre 
og fædre på barsel til hyggelig 

sammenskudsfrokost i 
Fælleshuset Ulrik. 

Af Julie Lindberg Herrik

 
Det er mandag. Klokken er lidt i 
11. Jeg er træt, men også sulten, 
så sammen med Eva trisser jeg 
ned i Fælleshuset. Jeg sætter 
Eva i skyggen udenfor. Døren 
på klem, tager en bøtte rødbe-
dehummus og noget knækbrød 
med ind. Der ligger tre drenge på 
gulvet på nogle tæpper. De taler 
ikke, de ser ikke på hinanden. De 
siger lyde. Søde lyde. Høje lyde, 
spontane lyde. De er babyer, 
alle født her i kvarteret, alle med 
mødre eller fædre, der – ligesom 
jeg selv – går hjemme på barsel. 
Og det er altså her, vi én gang 
om ugen mødes og spiser fælles 
sammenskudsgilde-barselsfro-
kost. 

Det bliver altid til en mægtig 
fin buffet, som vi nyder i hinan-
dens selskab, mens der ammes 
til højre og venstre, fortælles 
(meget!) lokale historier fra 
Lyngbyvejskvarteret, skiftes 
bløde babynumser, sippes stærk 
kaffe og pludres på gulvet og fra 
højstole omkring.

 
Det hyggelige ved mandagsfro-
kosterne er, at vi ikke nødven-
digvis kender hinanden, men at 
vi alle sammen i en tid i vores liv 
deler skæbne; sultne, trætte og 
på barsel. Desuden fryder jeg 
mig ved tanken om, at babyerne, 
der ligger på gulvet og møffer 

måske kan blive Evas vuggestue-
venner, børnehavekammerater, 
kvarterskærester eller bare na-
boer. Bare naboer er faktisk hel-
ler ikke værst, nej, de er faktisk 
de allerbedste, når man bor her i 
Lyngbyvejskvarteret.

Efter et par timer er vi mætte og 
trætte, så vi trisser hjem igen. 
Mig på barsel, skubbende min 
sorte Emmaljunga, hvor min lille 
Eva ligger og putter i liften; hun 
nu næsten tre måneder og født i 
herlige Lyngbyvejskvarteret.

• Fælleshuset Ulrik på hjørnet 
af F.F. Ulriks Gade og En-
gelstedsgade danner hver 
mandag fra kl. 11 - ca. 13.30 
rammerne om fælles frokost 
for forældre på barsel. Alle er 
velkomne: din billet er noget 
til buffeten samt et medlem-
skab af Beboerforeningen 
Ulrik.

Søde lyde fra babyer født i Lyngbyvejskvarteret
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Fredfyldt fredagsmorgenyoga 
i Fælleshuset

Mette afprøver 
fredagsmorgenyoga i 

Fælleshuset Ulrik dette efterår. 
De 10 lektioner koster 500 kr. 
Men hun underviser også to 
aftenhold i Fælleshuset om 

tirsdagen.

Af Anne Dan

Det er en lys efterårsmorgen. 
Jeg er parat ved Fælleshuset 
kl. 7,45. Forinden har Mette 
allerede ryddet borde og stole 
ud i køkkenregionerne og er i 
gang med at feje gulvet. Tænder 
fyrfadslysene i vinduerne. Det er 
fredag, og der er morgenyoga kl 
8. Deltagerne ankommer og ruller 
deres pastelfarvede yogamåtter 
ud. Vi er fuldtallige denne fredag: 
Grete, Maria, Ida, Rikke, Katrine 
og Annemette. Lille Johann på 4 
måneder sover i sin barnevogn 
udenfor vinduet hele timen, mens 
Rikke er til yoga.

Fingrene varmes langsomt op 
med små bolde, og der opstår 
gradvist en fredfyldt ro i lokalet, 
mens Mette guider de seks delta-
gere gennem yogaklassen. Først 
skal de sidde og vågne med 
lukkede øjne og være til stede i 
deres morgenkroppe. 

”Ret dig op” siger Mette blidt 
”træk skuldrene tilbage og ned på 
plads, gør halsen lang.” 

”Træk vejret ind gennem næsen, 
ned i maven, ud gennem næsen 
og find ro”. De dybe åndedrag 
breder sig ud i lokalet.

 
Mette guider stille og med 
præcise anvisninger gennem 
øvelserne med sin behagelige 

stemme. Deltagerne strækker 
sig grundigt igennem til højre, til 
venstre. Jeg hører kroppe knage, 
når der bliver plads mellem rib-
benene. Så er det op at stå med 
fødderne solidt plantet i måtten. 
Der skal rækkes ud til siden og 
glides ind i Trigonasana (trekant-
stillingen), det eneste yogaord 
Mette bruger. Resten af klassen 
tales der yogadansk. Nu er der 
flere der sveder. Krigerstillinger 
er næste punkt på programmet 
efterfulgt af en enkelt balance 
med først den ene fod og derefter 
den anden fod tæt plantet tæt 
foran hinanden. Akkuratesse 
præger hele klassen.

De sidste minutter af lektionen 
bruges til let udstrækning og en 
guidet afspænding af hele krop-
pen. Til slut er det tid til at komme 
tilbage til rummet, vågne, gabe, 
strække sig. ”Go’morgen” og 
”Namasteh” siger Mette, og så er 
de seks kvinder klar til en dejlig 
rolig start på weekenden.
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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? ›

Økologisk tøj  
til babyer, børn og 

voksne i uld og  
bomuld

v/Nilay Fener

10% rabat til kvarterets beboere. 
Brug rabatkode: Ulrik

 
www.mamaowl.net 

Følg os på Instagram: 
mamaowl_

Kvarterets fremtidige liv
 

Skal der være en trampolin 
på hvert gadehjørne? Er der 

brug for at klimasikre kvarteret 
bedre? Og hvordan bliver 
vejene brugt til andet end 

parkering?

Af Lotte Bælum

Der var mange spørgsmål, da 
husejerforeningen havde inviteret 
til et debatmøde sidst i september 
om kvarterets fremtid. Fælleshuset 
var fyldt til randen med omkring 
50 voksne og børn, der dukkede 
op med stor spørgelyst, masser af 
gode idéer og stor lyst til at gøre 
mere ud af kvarteret. Undervejs 
var der gode kager og kaffe i stride 
strømme til at kvikke op.  

”Er der et sted, hvor pengene 
står dårligt, er det i banken. De 
skal ud og bruges på en god 
måde”, sagde husejerforeningens 
formand Peter Bogh til en start. 

efter. Eller vejskilte der markerer 
en lavere fartgrænse end nu.

Fire temaer
Der var valgt fire temaer for 
dagen: Børn, trafik, et mere grønt 
fællesskab og klimasikring, Alle 
skulle nå at være med til at dis-
kutere to af temaerne og komme 
med konkrete forslag til forbed-
ringer. I klimasikringsgruppen var 
det væsentlige tema, der blev 
ved med at gå igen, vand – og 
beskyttelse mod oversvømning 
(fx gennem kloaksystemet).

De største smil hos børnene kom 
ved idéen om regnvandsopsam-
ling på gadehjørnerne - med en 
trampolin ovenpå. Vi må se, om 
det er en af de idéer, bestyrelsen 
går videre med. Alle idéerne 
blev vist frem på vinduerne, så 
alle i kvarteret har kunnet se på 
dem. Derefter blev de samlet ind 
igen af bestyrelsen, der nu skal 
arbejde videre med dem.

Hvad nu?
Gadespejlet har spurgt Martin 
Lyngbo, der er bestyrelsesmed-
lem i husejerforeningen og en af 
initiativtagerne til temadagen om, 
hvad der nu skal ske. 
Hvad er de næste skridt i processen?

Næste skridt er, at der kommer 
en ny workshop i februar for alle.

Derudover er bestyrelsen gået 
videre med nogle af ideerne, som 
blandt andet handler om vejskilte 
om legende børn og et juletræ på 
pladsen. Til generalforsamlingen 
i april vil vi alle desuden have 
mulighed for at stemme om nogle 
af de forslag, som koster mere. 
Bestyrelsen er også i gang med 
at snakke med de beboere, som 
måske bliver direkte berørt af de 
mulige initiativer, der er foreslået.

Er I gået videre med tanken om 
at have trampoliner på hvert 
gadehjørne? 
Det er ikke umiddelbart en af de 
ideer, vi er gået videre med - i 
første omgang.

 
Husejerforeningen har efter 
debatmødet nedsat en udvik-
lingsgruppen, der arbejder for 
et kvarter, der er mere GRØNT, 
mere SIKKERT i forhold til 
trafik og klima og meget mere 
LEVENDE.

Debatten fortsætter på en 
workshop i februar og på hus-
ejerforeningens generalforsam-
ling i april

Derefter var det ud i grupper 
og diskutere, hvordan de gode 
måder så er. Bestyrelsen viste 
eksempler på, hvad de gør i an-
dre byggeforeningskvarterer som 
vores, så vi kunne få inspiration 
til, hvad der kan gøres her. Skal 
der fx også være vejskilte, som 
oplyser om, hvem vejen er opkaldt 



6

Din bolig er  attraktiv

Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Din bolig er  attraktiv
Vi oplever stigene efterspørgsel på boliger 
til salg i Lyngbyvejs-kvarteret. 

I vores landsdækkende køberkartotek har vi 
ventende købere, der har ønsker, som de pt. 
udbudte boliger ikke opfylder. Her under kan 
du se et udpluk af de aktuelle boligønsker.

Amerika Plads 34
2100 København Ø

Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø

Telefon 35 25 33 88
E-mail 210@edc.dk

Byggeforeningshus søges
Ref.nr. 8348633
Familie på 3 fra København K ønsker mere plads og søger derfor 
et byggeforeningshus på Østerbro - gerne i Lyngbyvejskvarteret.
Pris max. kr. 7 mio. inkl. evt. udgifter til istandsættelse

Alle boligtyper har interesse
Ref.nr. 7891192
Enlig mor søger bolig på min. 70 m2. Alt har interesse, så længe 
det er i Lyngbyvejskvarteret. Pris max. kr. 4,5 mio.

Bolig med have/terasse søges
Ref.nr. 6408728
Familie på 2 voksne og 2 børn fra København Ø søger ny bolig 
med direkte udgang til have/terrasse. En villa på en lille grund 
kunne også være interessant. 3 - 4 soveværelser og min. 120 m2. 
Prisniveau kr. 6 - 9 mio. (afhængig af boligtype).

Lejlighed i Lyngbyvejskvarteret
Ref.nr. 8718857
Par søger en god lejlighed på min. 85 m2 i Lyngbyvejskvarteret.
Pris max. kr. 4 mio.

Bolig i Lyngbyvejskvarteret
Ref.nr. 8984963
Alt i Lyngbyvejskvarteret har interesse, men meget gerne en 
stuelejlighed med have. Pris max. kr. 3,5 mio. 

Sæt til salg!
Sætter du din bolig til salg 
hos os, giver vi dig 2.500 kr. 
i rabat på salæret!

Klip kuponen ud og aflever den i vores butik

Hovedansvarlig for
Lyngbyvejskvarteret

Med 14 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 mæg-
lervirksomhed 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.

Dan Månsson
Ejendomsmægler, køberrådgiver, MDE
Telefon: 5858 7904 • E-mail: dm@edc.dk
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Uden stillads  
ikke noget nyt tag

Flere og flere huse i kvarteret 
får skiftet tag. Det er murere og 
tømrere, der udfører arbejdet, 
men før de tager fat, skal de 
have noget at stå på.  Det er 

stilladsarbejderne, der sikrer, 
at det er på plads. Gadespejlet 
fortsætter serien om de folk, 

som betjener kvarteret

Af Frank Nilsson

Kranen er monteret på en stor 
brummende lastbil, solidt piloteret 
i Valdemar Holmers Gade. Den 
flerleddede kran svinger rundt 
og de patinerede kæder rasler, 
spændes og et læs knækbrøds-
lignende krydsfinerplader hejses 
op på de øverste dæk. Der skal 
være ekstra rækværk i højden. 

Anders Bjørk fjernbetjener kra-
nen med lette strøg på konsol-
len og stilladsarbejder Martin 
Vogeley tager imod og stiller 
lodret deroppe. Bjørk Stillad-
ser fuldender opstillingen af et 
gigantisk stillads. En hjørneejen-
dom i Lyngbyvejskvarteret skal 
have nye vinduer og nyt tag. På 
mandag kan håndværkerne bare 
komme an.

Ukompliceret job
”Det starter med, at en kunde 
ringer og siger, at han vil have 
et tilbud på et stillads til tag og 
vinduer. Så tager min bror eller 
jeg ud og måler op, giver tilbud, 
og hvis vi er enige, aftaler vi dato 
for opstilling og klardato”, siger 
Anders Bjørk, der sammen med 
sin bror ejer Bjørk Stilladser.

”Det her job er ikke den store 
udfordring. Der er nogle hjørner 
og niveauforskelle, men det er 
nemt at komme til, og når man 
har været i branchen i 16 år, er 
det her ikke kompliceret. Vi har 
prøvet det, der er værre”, uddy-
ber Anders Bjørk.

500 løsdele
Hjørnestilladset består af ca. 500 
løsdele, vejer tilsammen fem 
tons, og består af rammer, søjler, 
dæk, gelændere og stiger. Det 
hele holdes fast i muren med 
øjebolte. Det tager to herrer to 
en halv dag at montere. Martin 
Vogeley og Anders Bjørk mener 
ikke, at arbejdet er decideret far-
ligt. Der er gelænder, hvor man 
arbejder, og ellers er det på med 
sikkerhedssselen. Desuden bliver 

arbejdet i vore dage lettet af kran 
og elektrisk hejs.

”Men det er ikke alle, der er byg-
get til det. Man skal have en god 
fysik”, erkender Anders Bjørk. 
Martin Vogeley supplerer, at han 
i hvert fald ikke skal til fitness og 
løfte jern efter fyraften.

Anders Bjørk og Martin Vogeley efter montering af stillads med 500 
løsdele
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i App Store eller Google Play.
Hent MobilePay

Så nemt er det at sende penge til 

dine venner, der har MobilePay:

1. Log ind

2. Tast beløb og mobilnummer

3. Send penge.

MobilePay kan bruges uanset  

hvilken bank du har.  

Læs mere om den nye app og 

vilkårene på MobilePay.dk

MobilePay - ny app

Nu er det lige så nemt
at sende penge som at
sende en SMS

MobilePay

- uanset hvilken 

bank du har

170x245_SMS-ann_Coated.indd   1 17/05/13   10.24
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Ny Netto indviet

Nettokunder fra 
Lyngbyvejskvarteret har i 
længere tid vandret over 

Lyngbyvej for at købe ind. Det 
behøver de ikke længere. Efter 
ombygning er den nye Netto i 
Haraldsgade rykket ind i sine 
egne gamle lokaler samt de 
tomme rum, hvor der før var 

posthus.

Af Frank Nilsson

På slaget 8 den 21. september 
førte en indbudt stamkunde fra 
den gamle Netto guldsaksen 
frem mod det udspændte røde 
bånd og klippede det over, og 
den nye Netto i Haraldsgade var 
officielt åbnet. Et Dixielandor-
kester, der bærer navnet Netto-
banden, spillede Congratulations, 
og foran en højstemt skare holdt 
distriktschefen, Braw Bakir, 
åbningstalen om den nye butiks 
satsning på flere ferske varer, 
kød og pålæg, frugt og grønt og 
især økologi. Efter talen strøm-
mede publikum, hvoraf mange 
var fra Lyngbyvejskvarteret ind, 
og Braw Bakir kunne tage sig tid 
til en kort snak med Gadespejlet. 
Han oplyste, at den gamle Netto 
havde stamkunder, som givetvis 
også vil benytte den nye, større 
og bedre, og desuden mangler 
der dagligvarebutikker fra Lersø 
Parkallé op mod Tagensvej.

”Nettokoncernen har kundetække 
for tiden. Det kører godt, så der er 
altid plads til en Netto mere. Og 
det selvom vi pt. har 500 butikker”.

Glad butikschef
Butikken byder velkommen med 
bugnende grøntafdeling, hvor 

første disk og adskillige meter 
hylde er helliget økologi. Herefter 
følger frugt og grønt, der ikke 
er øko, og herfra kan man styre 
indkøbsvognen ind i gangene 
med varer. Non food er placeret 
i midtersektionen, så kunder 
kan styre udenom for at få fat i 
dagligvarerne.

”Mit personale har virkelig knok-
let. I går arbejdede vi til klokken 
22, men jeg mener vi kan være 
tilfredse”, smiler manden, der 
skal styre de 20 ansatte i den nye 
Netto i Haraldsgade.

Distriktschef Braw Bakir og butikschef Johan Svensson: Der er altid 
plads til en Netto til og i dette tilfælde med vægt på økologi og fersk-
varer

Nede i hjørnet er der udskænk-
ning af velduftende Peter Larsen 
kaffe, men det er kun her på åb-
ningsdagen, hvor også en mindre 
hær af butikschefer fra Netto-
butikker i nabolaget er til stede 
for at feste og fejre. Især Johan 
Svensson er en glad mand. Han 
er butikschef her i Haraldsgade. 
Han fortæller, at det har været 
nogle lange dage med at gøre 
klar og fylde op, især i den for-
gangne uge.
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Nyt anlæg, 
gode besparelser  
på varmeregningen

Tre familier på Engelstedsgade 23  
udskiftede det gamle fjernvarmeanlæg  
og ser nu frem til en pæn besparelse på  
varmeregningen.

Værd at vide
• De nye anlæg laver billigere varme  

og varmt vand
• Nyt anlæg tilsluttes eksisterende rør  

i boligen
• Op til 6 års garanti på beholder
• Kort tilbagebetalingstid

Kontakt DEHLSEN & SØNNER for mere  
information – ganske uforpligtende

Billede viser  
2 HOFOR modeller. 
Venstre: Unit med 
PLUS 70 beholder-
Højre: Unit med 200 
liters beholder
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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
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En festdag for de levende døde

En uhyggelig garage, en 
skummel slagterkælder og 

sortklædte hekse på cykel – 
jo, årets Halloween bød på 
udfordringer på kvarterets 

børn 

Af Signe Ravn 

Det er aften den 31. oktober, 
en ægte festdag for kvarterets 
levende døde - spøgelser, hekse, 
skeletter og alverdens andre 
fantasi-zombies.

Klokken er 1830, og gaderne 
runger af de første “Slik eller 
ballade…?” Årets Halloween er 
i gang. Lyden af en motorsav 
skærer sig igennem en tæt tåge 
af røg foran F.F. Ulriks Gades 
uhyggeligste garage. Kun de mo-
digste går ind for der at finde en 
lille hånd, der rystende afleverer 
et stykke slik til den skræmte. 
Ude foran står fugleskræmslet, 

barnet med den gule regnfrakke 
og røde ballon, en død zebra, en 
gammel dukke og et gespenst 
med et klamt gebis og venter på, 
at det bliver deres tur. Alle kom 
de heldigvis levende igennem!

Slagterkælderen i Engelsteds-
gade åbnede også sine skumle 
døre for kvarterets børn: Her blev 
små og store væsener mødt med 
blod, ensomme lemmer og kød. 
Belønnet med stærke slikkepinde 
kom de stolte op igen - dog noget 
hvidere i ansigtet, end da de gik 
ned!

Længere nede af den mørke Ru-
dolph Bergs Gade havde heksen 
Else og hendes slikprinsesse 
en helt speciel ballonfest af den 
mere søde slags. Haven var fyldt 
med kærlighed, og de børn, der 
kunne levere et vaskeægte kys, 
fik deres Halloween-slikpose fyldt 
godt op!

Græskarmarkerne må være 
blevet rippet i år, for mange haver 
var fyldt med flere flotte, sjove 
og uhyggelige græskaransigter 
med lys i – Lige netop dette er 
tegnet på, at haven denne aften 
er åben for de mange uhyggelige 
væsener.

I år var der dog ikke kun slik at 
finde i haverne, men også i Ulriks 
skræmmende cykelvogn. To 
sortklædte hekse kørte stille og 
mystisk rundt i gaderne, så de 
modigste – efter et møde med en 
tung klam og blodig hånd, kunne 
få mere sødt til de ellers godt 
fyldte poser.

Tak for endnu en super flot 
Halloween – håber at alle døde 
væsner blev mætte, eller skal vi 
mon gå rundt og vente på, at de 
kommer tilbage næste år, for at 
lave ballade…?
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Voldsomt uvejr over 
Lyngbyvejskvarteret

Endnu engang blev vi udsat 
for ekstremt uvejr, da torden 
og hagl forvandlede idyllisk 

sensommer til et inferno med 
oversvømmelse, lynnedslag og 

ødelagte haveplanter.

Af Frank Nilsson

Thor havde travlt med Mjølner 
denne sensommerdag, og Lyng-
byvejskvarteret blev forvandlet 
til snedækket vinter, selvom 
kalenderen sagde 17. september. 
Dagen var ellers startet med sol, 
blå himmel, slentretur for nogle 
og maratonløb med start og slut i 
Fælledparken for andre. 

Det skulle snart blive anderledes, 
for da Thor spændte gedebuk-
kene for vognen, forvandlede han 
septembersolskinsdagens idyl til 
et rasende uvejr. Heftigt skybrud 
gjorde veje til floder, fodgænger-
tunneller til dødsfælder, og da 
regnen ændrede karakter og blev 
til kæmpehagl, var det for alvor 
om at komme i dækning. 

Så kom tordenvejret med 
epicenter over Fælledparken, 
hvor lynene bragede ned blandt 
løberne, hvoraf flere måtte en 
tur på skadestuen - dog ingen 
med alvorlige skader. Løbet 
blev afblæst og alle satte kursen 
hjemad.

ved Ryparken Station over-
svømmet, og det blev viadukten 
under Rovsinggade også. Det fik 
imidlertid ingen trafikal betydning, 
da Lersø Parkallé i forvejen var 
afspærret på grund af brorenove-
ring. Men arbejdet blev forsinket.

Skiføre i september

En ældgammel tradition: Lyngbyvejen spærret på grund af skybrud

Helt lokalt kan vi oplyse, at det 
voldsomme tordenvejr sendte 
et lyn så tæt på denne skrivers 
adresse, at fjernsynsantennen på 
loftet gik i absolut udu. Den blev 
dog erstattet allerede dagen efter 
af firmaet Antennemanden.

Antennemanden klarede 
antennen

Lyngbyvejskvarteret blev på få 
minutter haglhvidt, og blade blev 
tæsket af træer og haveplanter. 
Hvis bladene trods alt blev sid-
dende, lignede de efterfølgende 
mål for skydning med jagtgevær. 
Traditionen tro blev Lyngbyvejen 
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  tilbyder...
kiropraxis.dk

Kiropraxis er åben alle hverdage 8-18 samt lørdag 9-13 (kiropraktik og massage).  Konsultation efter aftale.

Kiropraktik
v/Uffe Andersen, Niels Wagner, 
Ulla Büchmann, Lisbeth Isbrandt 
og Majbrit Andersen 

Massage
v/Anne Son Mi Madsen, Jobs Alam, 
Livia Buda, Piyana Pommer 
og Theresa Scheel

Funktionel træning 
og rehabilitering
v/Theresa Scheel, Jonas Vinstrup, 
og Claus Jørgensen

Yoga
v/Piyana Pommer 
og Livia Buda

Kinesiologi
v/Uffe Andersen

Kranio Sakral Terapi
v/Livia Buda

Akupunktur
v/Kirsten Grøndahl 
og Anne Son Mi Madsen

Lyngbyvej 43.  2100 København Ø.   Telefon 40 70 40 70    facebook.com/kiropraxis
Telefontid for tidsbestilling 8-17 alle hverdage.

Lersø Parkallé genåbner efter 
forhindringsløb

Skybrud og negative overraskel-
ser har forsinket arbejdet. Men 
nu er renoveringen af broen over 
Lersø Parkallé tilendebragt.

Af Frank Nilsson

Først var skaderne på den gamle 
beton meget værre end antaget. 
Så kom den sjaskfugtige som-
mer, der satte arbejdet på slow.  
 
Og så kom skybruddet 17. sep-
tember, der oversvømmede vejen 
under broen. Men nu er Lersø 
Parkallé genåbnet. Buslinje 42 
er tilbage på sin sædvanlige 
rute, men anderledes ser det 
ud med det øverste slidlag på 
asfalten. Rasmus Meldgaard, 
som er pressekonsulent i Teknik 
og Miljøforvaltningen oplyser 

til Gadespejlet, at det først kan 
udlægges til foråret på grund af 
vinterens lave temperaturer. På 
broens overside på Rovsinggade 
blev man ikke ramt nær så hårdt, 
og arbejdet kunne gøres færdigt 
til tiden. Rovsinggade har derfor 
været helt åbnet for trafik siden 
slutningen af september.

Som cyklende trafikant med 
Lersø Parkallé som stærkt benyt-
tet rute må vi rose kommunen og 
bygherren for, at det under hele 
renoveringen har været muligt at 
passere for de tohjulede. Til tider 
lidt smalt, men absolut muligt 
også for gående.

Skybruddet 17. sep-
tember forsinkede 
arbejdet yderligere. 
Foto: Zacho-Lind
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Ny ejer – samme navn 
samme gode service

Ejeren af Sali Cykler hedder nu 
Hamid. Han behersker hele fem 

sprog.

Af Anne Dan

Det forbigik min opmærksomhed, 
at Hamid helt tilbage i oktober 
2016 overtog Sali Cykler på 
hjørnet af H P Ørums Gade. 
Måske fordi kvarterets cykelsmed 
ikke ændrede navn. Vi har stadig 
Sali Cykler, som kører videre 
på samme måde med hurtige 
reparationer samme dag eller på 
en halv time.

Den formiddag i november, hvor 
jeg i ca 20 minutter intervie-
wede Hamid, var der tre kunder i 
biksen. Første kunde blev tilbudt 
en lapning af baghjulet på 1/2 
time. Anden kunde kunne hente 
en klapvogn, der skulle have nye 
dæk og slanger på to hjul, efter 
kl. 16. Tredje kunde hentede en 
cykel, hvor gearet var fikset, så 
det ikke kammede over mere.

Hamid er en særdeles inter-
national herre: født i Iran af en 
afghansk mor, far var fra Iran, 
barndommen blev tilbragt i Rus-
land, derfra indvandret til Sverige 
og først i 2008 flyttet til Danmark. 
Derfor kan du trygt henvende dig 
til din cykelsmed på både per-
sisk, afghansk, russisk, svensk 
og dansk. 

Sali Cykler er bare én af tre 
cykelforretninger, Hamid driver. 
Grøndal Cykler i Vanløse og Nør-
report Cykler er begge større end 
her i Haraldsgade. Så på grund 
af pladsen er udvalget af cykler 

lidt mindre hos vores cykelhand-
ler. Men du kan da erhverve både 
en bycykel, en mountainbike, en 
barne- eller løbecykel. Ja, sågar 
enkelte el-cykler er på lager i 
butikken. Det samme gælder et 
stort udvalg af reservedele og 
tilbehør.
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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 
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Ung mand på jagt  
efter sig selv

I denne udgave af Læsehesten 
præsenteres vi for en 

roman om en ung mand, der 
kæmper med sin følsomme 
identitet i et maskulint miljø 
præget af kulturel armod. 
For hovedpersonen er der 
kun en vej frem: flugt og 

selverkendelse

Af Frank Nilsson

”Jeg har behov for at læse. Jeg 
har læst hele mit liv. Også da jeg 
var barn”, fortæller Maria Vedel, 
denne udgaves Læsehest, bosat 
i F. F. Ulriks Gade. Og den bog, 
Maria Vedel anbefaler til kvarte-
rets læsere er ”Færdig med Eddy 
Belleguelle” af den franske forfat-
ter Eduard Louis.

Bogen foregår i en lille nordfran-
sk provinsby. Bogens jeg er en 
dreng, der er mere feminin end 
godt er i et miljø, hvor drenge og 
mænd er maskuline, brovter og 
slås. Bogen er selvbiografisk og 
foregår i den absolut nære fortid, 
altså nærmest lige nu, og netop 
dette pågående nærvær gør det 
ifølge Maria Vedel umuligt at 
distancere sig. Det foregår ikke i 
”gamle dage”, og hovedpersonen 
ved, hvad han beretter om.

Ikke i hak
Miljøet er fattigt både materielt 
og åndeligt. Faderen arbejder på 
byens fabrik, og får ødelagt sin 
ryg. Moderen finder arbejde og 
kommer til at tjene bedre end sin 
mand. Det er et problem. Det er 
ikke passende. Og så er der søn-
nen Eddy. Han bliver mobbet på 
grund af sin gestik, sin stemme 

og sit kønne ansigt (Belleguelle, 
red) af alle mandfolk omkring 
ham: storebror, far og skolekam-
merater.

Han forsøger at mænge sig 
med de stærke fyre, men det 
ender altid med, at han får tæsk. 
Efterhånden konkluderer han, 
at den eneste vej for ham er 
flugt, uddannelse og navneskift. 

Kulturel fattigdom
”Bogen er værd at læse, selvom 
den er ubehagelig. Men i starten 
tænkte jeg, Åh, nej. Det er for 
sort det her. Men det, der fik mig 
til at læse videre, var, at drengen 
ikke opgiver livet. Han kæmper”, 
fortæller Maria Vedel.

”I et videre samfundsperspektiv 
fortæller bogen om et miljø med 
kulturel og uddannelsesmæs-
sig fattigdom, og det minder os 
om, hvor vigtigt det er med skole 
og kunst. Det kan godt være, at 
børn skal mærke modstand og 
krav. Men ingen vokser af at blive 
jordet”, fastslår Maria Vedel, der 
læser ofte og gerne og tit også 
over en cappuccino på Design-
cafeen.

”Jeg læser for at tanke op. Det er 
et behov hos mig”, konkluderer 
Maria Vedel, der altså anbefaler 
”Færdig med Eddy Belleguelle” af 
Eduard Louis udgivet på Rosi-
nante.Maria Vedel ser frem til flere 

romaner af samme forfatter

Undervejs erkender han så småt, 
at han er bøsse.

”Men selvom han bryder op, og 
måske er i gang med at finde sig 
selv, kan man mærke, at han ikke 
er sig selv endnu. Han er ikke 
i hak. Han er stadig så ung, at 
han endnu, som ung forfatter ved 
bogens slutning, ikke erkender, at 
der er andre, der har en barndom 
med traumer og har det svært 
ligesom ham selv”. Derfor ser 
Maria Vedel frem til flere bøger 
fra forfatterens hånd, hvor tema-
erne foldes yderligere ud.
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Dejlig musik og fin tapas
Perlerække af musikoplevelser 

i overfyldt Designcafe

Af Birgit Lundbak

De heldige, der havde bestilt 
bord i god tid, fik en skøn aften, 
da Designcafeen havde musikaf-
ten i november.

Cafeen var fyldt til sidste plads 
incl. ståpladser. Ruderne dug-
gede og stearinlysene blafrede, 
mens en perlerække af musikop-
levelser blev leveret til publikums 
store begejstring. Kort sagt igen 
en rigtig dejlig aften i Design-
cafeen.

Cafeens leder, Mette Flystrup, 
ser ud til at have et særligt talent 
for at opsnuse dygtige musikere 
i vores kvarter. Denne aften var 
der ikke færre ned fire forskellige 
sæt på programmet, og musikken 
blev akkompagneret af velsma-
gende tapas og drikkevarer, der i 
lind strøm blev serveret af Mette 
og hendes dygtige folk.

Først hørte vi det lokale band 
”The Reynolds”, opkaldt efter 
skuespilleren Burt Reynolds, der 
i præsentationen nævnte, at de 
kun havde øvet sammen i kort 
tid. Det kunne man (næsten) ikke 
høre, og naboerne blandt publi-
kum bakkede op med stor entu-
siasme. Og så var den hyggelige 
stemning og stil lagt. Efter en lille 
pause kom to yderst velsyngende 
kvinder til mikrofonerne sammen 
med bassisten Bo Drenov, der 
var fast indslag i aftenens første 
tre sæt. Den ene af de to unge 
kvinder Katrine bor i kvarteret og 
havde taget sin veninde Trunte 
med. De to stemmer klædte 
hinanden eminent.

Publikum sang med 
Nu var der tid til lidt pause og op-
fyldning ved bordene, inden Sus-
sie Lindstrøms trio med Sussie 
som sanger, en velspillende key-
bordspiller og Bob Drenov på bas 
gav den gas med bl.a. forskellige 
Sanne Salomonsen-numre. Der 
blev sunget med ved bordene, og 
bandet gav også et par numre på 
opfordring fra publikum.

Nu troede de fleste, det var slut, 
men så dukkede Elias, der for ny-
lig er flyttet ind i Rudolph Berghs 
gade op sammen med en kam-

merat. Elias havde responderet 
på et opslag på Designcafeens 
Facebook side, og de to guita-
rister rundede aftenen af med 
dejlige sange leveret med humor. 
Så man kan konkludere, at der 
er mange musikalske talenter i 
Lyngbyvejskvarteret.

Son nævnt var der fuldt hus. 
Denne aftens anmelder fik en af 
de sidste snævre pladser, men 
folkene ved nabobordet var søde 
og rykkede sammen, og så gik 
det. Det var i øvrigt en gruppe på 
8 fra Sorø (med familie og venner 
i vores kvarter), der syntes, at 
det havde været det hele værd at 
tage turen fra Sorø.

Mette håber på, at kunne holde 
musikaften hver den første tors-
dag i måneden. Det kræver, at 
der stadig er folk i kvarteret, der 
har lyst til at spille for os Con 
Amore. Og husk at bestille bord 
i god tid. 
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Set i Gadespejlet

RomAlarm og sorggrupper
Læs om bestyrelsens dybt 

hemmelige planer, læs 
om vores hjælpende hånd 
til deprimerede beboere i 
enklaven, og læs endelig 

om vores indsat for at 
beskytte ærlige beboere mod 
sortsmudskede luskefis. Kort 

sagt, kom i gang nu. Læs ’Set i 
Gadespejlet’. Den er lige her.

Af Frank Nilsson

I sidste nummer af Gadespejlet 
blev vi opfordret til at holde lidt 
øje med mistænkelige perso-
nager, der lusker rundt i vores 
enklave, og som kun tænker på 
ét: at stjæle af vores overflod. 
Og ’Set i Gadespejlet’ er straks 
oppe på duppelupperne, for vi 
ved godt, hvad det handler om. 
Det handler om romaer, og vi vil 
derfor slå RomAlarm og drage ud 
på gaderne og holde et vågent 
øje med mørklødede poten-
tielle overtrædere af den private 
ejendomsret. Men der var det vi 
næsten kom galt af sted. For en 
aften i skumringen spottede vi en 
gruppe næsten mørke personer 
med dunjakker og store tasker, 
sikkert fyldt med koster, som 
disse tricktyve havde franarret 
gode medborgere i kvarteret

”Stop i Gadespejlets navn”, råbte 
vi myndigt og sprang frem mel-
lem de parkerede biler.

”Hvad har I romaer i taskerne?”.

”Os? vi er ikke romaer. Tværti-
mod. Vi er konsulenter og infor-
mationsmedarbejdere i tonean-
givende medievirksomheder, og 
vi har lige været i solen ved Kua-
nunak i Thailand, så lad os bare 
gå, for vi skal hjem for at se, om 
vi har haft indbrud. Man hører jo 
så meget! Men vi er glade for, at 
du holder lidt øje med kvarteret. 
Godt vi har ’Set i Gadespejlet’”.

Hjælp at hente
Men vi må videre, og der er 
nok at skovle løs af, når ’Set i 
Gadespejlet’ får vredet galdeblæ-
ren. Og alle læsere husker efter 
utallige gennemlæsninger vores 
omtale af kvarterets vanvittige 
udskiftning af skønt alderssva-
rende, patinerede tage med nye 
orange tegl. Ikke fordi de træn-
ger, men fordi det smitter, og fordi 
man kan demonstrere, at man 
har råd til at stifte voldsom gæld. 

Men der er dem, der ikke har 
læderet til den slags. Hvad med 
dem? Det spørgsmål stiller ’Set i 
Gadespejlet’, for de, det handler 
om, kan ikke selv. Klemt inde 

mellem farvestrålende, selvly-
sende tagkonstruktioner, holder 
de sig inden døre i selvvalgt 
husarrast. Men det kan ikke 
passe, fastslår ’Set i Gadespejlet’ 
og rækker atterigen en hjæl-
pende hånd til dem, der trænger. 
Vi har oprettet sorggrupper, der 
mødes efter mørkets i frembrud 
under supervision af en erfaren 
tagcoach, Frank Faddigtagh, og 
efter få sessioner kan de før så 
deprimerede igen løfte hovedet 
og gå ind og ud ad hoveddøren 
med løftet hoved, højt råbende:

”Jeg er stolt af mit gamle tag. 
Ingen skal tage det fra mig!”

Slut, men bare vent
Se, det må være nok for denne 
gang. Men du kan godt glæde dig 
til næste nummer af Gadespejlet, 
hvor ’Set i Gadespejlet’ følger 
med, for vi har en fornemmelse 
af, hvad der rumler i bestyrelsen 
som en foreløbig mørkelagt hem-
melighed. De har med misun-
delse fulgt udviklingen i Catalo-
nien, og ’Set i Gadespejlet’ kan 
naturligvis ikke offentliggøre, at 
de arbejder på at løsrive enkla-
ven fra det omliggende Konge-
rige under navnet Catalulrik med 
eget flag og nationalsang og 
medlemskab af EU og det indre 
marked med arbejdskraftens fri 
bevægelighed. For østarbejdere 
kan vi ikke undvære.
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Snedkervej 8
2630 Taastrup · Tlf 54 91 01 90
info@activ-as.dk · www.activ-as.dk

ENERGIBESPARENDE ISOLERING
· Etageadskillelser - også lyd- og brandisolerende
· Isolering under manzard-tage
· Hulmursisolering/indvendig vægisolering
· Teknisk isolering af vand/varmerør
· Plastdøre og vinduer

Kontakt os og få lavet et tilbud - det er billigere end du tror

›

Kvarterets
bedste
service

H.P. Ørumsgade 1, 2100 København Ø. Tlf. 3927 2000. Mail: jonas.sali@gmail.com
Åbningstid: Hverdage 9-18 · Lørdage 9-14

SALI CYKLER

Det gør først og fremmest fem beboere i kvarteret. Det har de gjort i  mange år. Nedenfor præsenterer vi redaktionen, 
bladets grafiker, vores annoncechef, der sørger for at det hele kan finansieres, og vort trykkeri i Greve. 

�ER ER HOLDET BAG 
GADESPEJLET

Hvem laver egentlig Gadespejlet?

Vi kan godt bruge nogle flere redaktionsmedlemmer,
så lad dig ikke skræmme af os ”gamle”,

men ring eller mail til Peter (se kolofonen), hvis du har lyst til at være med - eller skriv bare en artikel.
Send den til kaari@pol.dk

� �

Mette Sandbye har boet i Valdemar 
Holmers Gade siden 1996 og har væ-
ret med til at lave Gadespejlet i mere 
end 10 år. Lige så længe har Mette 
og hendes familie spist hver torsdag i 
Fælleshuset. Hun bor sammen med sin 
mand Steen og deres tre børn: Emilie 
på 19, Clara på 15 og Elias på 9 år. 

Mette er lektor med speciale i fo-
tografihistorie og institutleder på Insti-
tut for Kunst- og Kulturvidenskab på 
Københavns Universitet og så har hun 
i 15 år været kunstkritiker på Weeken-
davisen ved siden af. 

Siden familien for seks år siden 

købte sommerhus i Vejby Strand i 
Nordsjælland er der blevet mindre tid 
til at nyde og passe den lille have her-
hjemme.

Sabine Wolgast bor i H. P. Ørums-
gade 37 sammen med sin kæreste og 
deres to piger på 7 og 3 år. Hun har 
boet i kvarteret i 10 år og har været 
med til at lave Gadespejlet de sidste 
6 år. 

Sabine er projektleder i Køben-
havns Kommunes Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltning, hvor hun bl.a. 
arbejder med forskellige organisatori-

ske forandrings- og udviklingsprojekter 
i Jobcenter København. Sabine har tid-
ligere haft en aktiv håndboldkarriere, 
men nu nøjes hun med et ugentligt 
besøg i FitnessWorld. 

Ellers elsker hun at læse, både avi-
ser og skønlitteratur, ”og så har jeg en 
drøm om at lære at spille klaver (deler 
mine naboer mon den drøm?)”. 

Peter Wulff Kåri har været redaktør 
af Gadespejlet siden 1995; samme år 
som han og fru Birgit flyttede ind i 
Valdemar Holmers Gade 8. Peter er 
født i Norge, men kom til Danmark i 

Fra venstre ses Mette Sandbye, Finn Stepputat, Sabine Wolgast og Peter Wulff Kåri

Redaktion
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Kaffebaren Aurelia prøvekørt

Stegegaflen lusker fortsat 
rundt i kvarteret, og der 
bliver ved med at dukke 
etablissementer op, hvor 
vi kan sætte spidserne i 

serveringerne og bedømme - 
og måske friste eller affriste 

Gadespejlets læsere

Af Frank Nilsson

Der er noget ved storbyer og 
gerne på kanten såsom Prenz-
lauer Berg eller Neukölln i Berlin. 
Og hvor i København kommer 
man vel nærmere den slags end 
ved Skt. Kjelds Plads lige rundt 
om hjørnet. Her er ejendomme i 
varierende højder og drøjder til-
egnet beboelse og erhverv, her er 
et supermarked og en rundkørsel 
under ombygning. Det eneste, 
der kunne mangle, mangler ikke 
længere, nemlig en café, hvor 
man kan sidde og betragte det 
brogede liv i den store by. 

At dette ganske lille etablisse-
ment har etableret sig lige ud for 
et stoppested gør ikke fornøjel-
sen mindre. Tværtom. Og det er 
netop dette sted, Stegegaflen 
frekventerer denne gang. Vi 
besøger Aurelia, som ikke kalder 
sig café, men kaffebar. At den er 
der, skyldes Katja Thygesen, der 
serverede den første kop kaffe i 
starten af juni i år, og trods Ste-
gegaflens velkendte kynisme kan 
vi allerede nu afsløre, at dette 
sted er et besøg værd.

må have noget mere substanti-
elt på smagsløgene for sagligt 
at kunne bedømme stedet på 
vegne af Gadespejlets læsere. 
Så vi vælger blåbærgrød fra 
køleren ledsaget af en rygende 
varm cortado. Begge dele vil vi 
indtage ved det lille bord ude i 
det fri. Man kunne også have 
valgt barstole langs væggen eller 
baglokalet med det mest storbla-
dede tapet, Stegegaflen har set i 
sit ikke helt korte liv. I dette lokale 
skal der i øvrigt afholdes baby-
sang senere samme eftermid-
dag: en sangkyndig inviterer 3-6 
måneders børn med forælder til 
fællessang, men det bliver uden 
Stegegaflen.

Udenlandske kunder hver dag
Blåbærgrøden er komponeret af 
yoghurt med blandt andet hør- og 
chiafrø, havregryn og naturligvis 

blåbær og umiddelbart før ser-
vering toppet med kokosflager. 
Denne grød er noget for sig. Efter 
en nat i køleskabet er konsisten-
sen blid og harmonisk, dog uden 
at være pladret sammen, og især 
blåbærrene giver frisk syrlighed, 
der rimer perfekt med den skarpe 
cortado. Her kan man iagttage 
lastbilerne, der forsyner byen, 
store og små personbiler, passe-
rende folk og en bus der læsser 
af og på. Der er læ ved bordet 
denne efterårsdag, og Katja Thy-
gesen sætter sig og fortæller, at 
hun bor ovenover, så da kiosken 
med spillebule lukkede, slog hun 
til og gik i gang. Kunderne er folk 
fra kvarteret, folk på vej til og fra 
job, og ved middagstid, medar-
bejdere, der vil have en kop kaffe 
mv. i frokostpausen.

”Og der er ikke en dag, hvor jeg 
ikke snakker engelsk”, fortæller 
Katja Thygesen med en anelse 
overraskelse i stemmen.

”Det er nok, fordi Airbnb er nået 
til Ydre Østerbro, og så vil turister 
gerne have lidt servering, inden 
de kaster sig ud i bylivet”.

Men vi må jo til det, og måske vil-
le det være mere på sin plads at 
uddele kageskeer, men for ikke 
at forvirre læserskaren holder vi 
os til stegegaflerne, og vi må af 
med fem af dem for lækkerierne, 
for lokaliteten, for den hyggelige 
opvartning og den beskedne pris 
på 64 kr.

Besøg Aurelia på 
Sankt Kjelds Plads 
nr. 6 og på www.
aureliakaffe.dk

Anonym kunde med kaffe før frisøren 
åbner

Cortado og blåbærgrød
Der er adskillige slags kaffe, læ-
skedrikke og kager på menuen. 
Alt flydende er øko, forsikrer 
Katja Thygesen, men Stegegalen 

Blåbærgrød. Lille anretning med stor 
virkning
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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
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? ›

Vi er bekendt med de lokale servitutter for ejendommene i
Lyngbyvejskvarteret, idet vi har udført 23 tagarbejder inden for
de sidste 13 år. Vi har renoveret 1 første sal indvendigt, udskiftet 1 
altan samt udskiftet vinduer i 8 ejendomme.

www.actag.dk
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Kort nyt

 SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE? 
Gartner Knud Sørensen 

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

Hvor mange familier bor i husene?

Er du en af dem, der har tænkt 
på, hvorfor du får et for meget 

eller et for lidt nummer af 
Gadespejlet? Så kan det være, 
fordi det ikke fremgår tydeligt, 

hvor mange der bor i huset.

Når man går en tur igennem 
gaderne og kigger på brevspræk-
ker og postkasser, kan man 
se et stort virvar af måder at 
markere sit territorium på. Nogle 
har skrevet alle personer i huset 
på brevsprækken, men ikke om 
navnene hører til en eller flere 
familier i huset. Andre har skrevet 
navne med en så gnidret skrift, at 
de ikke længere kan læses. Og 
så er der de steder, hvor der slet 
ikke er nogen informationer om 
beboerne.

Det gør det også til noget af et 
detektivarbejde at finde ud af, 
hvor mange familier, der er og 
som skal have Gadespejlet. Hvis 
du gerne vil have det rette antal 
af Gadespejlet næste gang – og 
hvem vil ikke det? - kan det der-
for godt betale sig at tjekke, om 
det fremgår af din brevsprække/
postkasse, hvor mange familier 
der bor i huset

Her er en af duksene i klassen – hver sal har hver sin postkasse, og 
navnene er tydeligt angivet

Der er mange 
forskellige må-
der at skrive be-
boerne i huset 
på, og mange 
giver nok bedst 
mening for be-
boerne selv.
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Admind flytter
 
Regnskabs- og it m.v.-virksom-
heden Admind A/S er blevet for 
store (læs: har succes). Pladsen i 
lokalet på hjørnet af Haraldsgade 
og Rudolph Berghs Gade er ble-
vet for trang, så virksomheden har 
pakket rub og stub ned i flyttekas-
ser og flyttet til Gentofte, nærmere 
bestemt Sauntesvej 13. Telefon-
nummeret er fortsat 7020 1876.

Gadespejlet takker for godt sam-
arbejde og for støtten til bladet og 

Tomme gader

 
Så skal 

der vaskes 
vinduer…

Forleden var der et opslag på 
kvarterets facebookside: Tidli-
gere har der været efterspørg-
sel på vinduespudser. Jeg 
koordinerer for cirka 8 naboer 
her i kvarteret, 2 gange om 
året. De kommer forbi kvarte-
ret igen den 30. nov. så vil du 
med I ordningen, så skriv din 
mail i emnefeltet og jeg sende 
en e-mail til dig. De kan give 
et tilbud på dagen, som I kan 
nå at sige nej til.

Der kom ikke mindre end 39 
kommentarer. Langt de fleste 
ønskede at være med i ord-
ningen. Så nu får vi en hel del 
af os bedre udsyn…

kvarteret gennem den annonce, 
Admind har haft gennem mange 
år. Vi ønsker fortsat helt og lykke.

Hvad lokalet på hjørnet af Ha-
raldsgade og Rudolph Berghs 
Gade skal bruges til, vides ikke 
endnu. Indtil videre er der sket 
det, at indgangsdøren på hjørnet 
er muret til. Adgang til lokalerne 
sker nu via husets hovedindgang. 
Admind oplyser, at man overvejer 
flere forskellige muligheder. 

®Admind ApS  •  Tlf.: +45 70 20 18 76  •  www.admind.dk

BLIV SUVERÆN
MED DIN
IT-LØSNING
Vi er stolte over at meddele, at vi med årskiftet, har omdøbt 
Admind Hair til Admind Care, idet den nyeste version har 
så mange kombinationsmuligheder, at løsningen kan 
anvendes af alle mulige brancher, og uden at vi går på 
kompromis med kvaliteten.

De tre pakker vi tilbyder, Admind Care, Admind Retail 
og Admind Office, er driftsklare med det samme, og 
funktionsdygtige, når du har oprettet dine ”produkter” i form 
af behandlinger og salgsvarer.

Vi udvikler vore løsninger med hjælp fra vore kunder, 
leverandører, revisorer med flere, på tværs af brancher, og 
på et ”fundament”, der gør det muligt, at få lavet tilretninger, 
til en pris der er uden for konkurrence.

Vi kender vore kunders daglige udfordringer, hvorfor vi 
konstant er fokuseret på at minimere de administrative 
opgaver, og samtidigt skabe de styreredskaber, der kræves 
for at kunne navigere mod de opsatte mål.
 
Admind er et stærkt produkt, og vi er altid parate til at 
tage en udfordring op. Har du spørgsmål, så er vi kun en 
telefonopringning væk, eller send en mail til salg@admind.dk.

AdmindCare Light 
Indeholder alle kalenderfunktioner relateret til 
online og alm. tidsbestillinger, kundekartotek 
m. billeder, behandlingsbeskrivelser, behand-
lingsgrafik, journaler, personalekartotek med 
opsætning af fag, billede, bookingadgang, 
SmartPhone adgang til arbejdskalender, SMS- 
og e-mailtjenester, Kalender app til iPad, iPhone 
og Android telefoner.

AdmindCare 

Indeholder ovenstående plus gratis hjemmeside 
samt alle funktioner der relaterer sig til en kas-
sefunktion inkl. lager- og leverandørstyring, ad-
ministration af gavekort, gældsbeviser, løn- og 
provisionsberegning, udlæsning til ProLøn, m.v.

AdmindCare Komplet 
Indeholder ovenstående samt en fuldt integreret 
finansløsning med f.eks. indlæsning af filer fra 
ProLøn, samt forberedt for integreret Webshop 
med real time lagerstyring.

Eydun og Jonhard får vi med næste gang.

595 kr.
pr. mdr. 

495 kr.
pr. mdr. 

295 kr.
pr. mdr. 

I den seneste tid har vi oplevet 
noget så usædvanigt som tomme 
gader, dvs. biltomme gader. Ikke 
en eneste bil – eller rettere sagt 
kun en enkelt eller to, der havde 
overset de mange skilte med 
parkering forbudt i tre timer en 
formiddag eller eftermiddag.

Årsagen var noget så vigtigt som 
oprensning af kloakkerne. Det 
stod kommunen for, efter at den 
har overtaget vores gader. Det er 
vigtigt, fordi velfungerende kloak-
ker er en forudsætning for, at vi 
også i fremtiden har en chance 
for at håndtere skybrud. 
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danbolig Niels Hald
sælger mere end 3 boliger  

om dagen*

Skal vi også sælge din?
Ring på tlf. 3841 7000

* Kilde: boligsiden.dk/find mægler/med adresse i området/ 
pr. 19.01.17 Gennemsnitsbetragtning for alle Niels Halds 
13 danbolig butikker.
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