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Leder
I år har vi fokus på Mad & Musik på Gammelholm.
Det er to emner, som de fleste af os har en holdning til. De
kan give anledning til gode diskussioner om, hvad der er skidt
eller kanel, men det er svært at bevise med hårde fakta, hvor
sandheden ligger. For her er det vel kun individet, som kan
afgøre, om maden smager godt, eller om musikken lyder godt?
I kølvandet på søgen efter den gode mad- eller musikoplevelse opstår muligheden for dialog. Både mellem ligesindede og
mellem uenige parter. Og med dialog opstår mulighed for en
fælles forståelse og respekt for hinanden.

I Gammelholm Beboerforening er vi glade for de mange nye
spisemuligheder der spirer i kvarteret. Cafeer, takeaway og
specialiserede restauranter. Vi er også glade for, at der er
musisk aktivitet, som spænder fra børnemusikskole til jazzkoncerter.
Vi opfordrer alle i kvarteret til at støtte de lokale erhvervsdrivende, så vi kan holde liv i vores helt særlige kvarter.
Lad os tale mere sammen om mad og musik, mens vi nyder
mad og musik!
God fornøjelse med årets beboerblad.
På bestyrelsens vegne
Michael Thorup

Gammelholm beboerblad udgives 1 gang årligt af Gammelholm
Beboerforening. I år er det 12. gang. Indtægter fra annoncesalg går til
opsætning, tryk og uddeling. Journalister, fotografer og redaktion arbejder
frivilligt. Overskuddet fra avisen er med til at støtte foreningens arbejde.
Redaktør: Michael Thorup
Annoncesalg: Malene Drescher
Opsætning: 4PLUS4
Oplag: 1200 ex. der omdeles
Årligt kontingent betales senest på generalforsamlingen den 21/5-2019
100,- for private/erhverv
500,- for foreninger/administratorer
Danske Bank 1551-4297067
Mobilpay 6085 6864
Kontakt: formand@gammelholmbeboerforening.dk
Find os på hjemmesiden og på facebook
www.gammelholmbeboerforening.dk
www.facebook.com/gammelholm.beboerforening
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Indkaldelse til ordinær
generalforsamling
Tirsdag den 21. maj klokken 19:30
Årets generalforsamling afvikles i :
Det nye mødelokale under Holmens Kirke

 Bemærk nyt sted

Der bydes på vin og snack.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 referenter
2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
3. Kasserer aflægger beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Afstemning om ændring af bestyrelsens minimumsstørrelse fra 7 til 4 personer
6. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Fælles brainstorm. Hvordan får vi kontakt til flere Gammelholmere
10. Eventuelt

Du skal da
også med!
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Karen Marie Bille underviser de
0-4 årige i at opleve musik og rytme
gennem motoriske øvelser.

Spillebillen danner
lydkulisse til børneliv
I Peder Skrams Gade ligger en lille
musikskole, som hedder Spillebillen.
Tekst af Michael Thorup
Foto af Michael Thorup

Foreningens formand tog forbi og fik en snak om børns udvikling, relationen mellem forældre og børn og de digitale mediers påvirkning. Og selvfølgelig fik vi også en snak om kvarterets udvikling i de 15 år, musikskolen har givet hundredevis af
børn deres første kulturelle dannelse.
Da jeg ankommer til kælderlokalet, hvor Spillebillen har sin
adresse, er der travlhed på kældertrappen og indenfor i de
hyggelige lokaler. Et hold forældre er på vej ud, og et andet
hold er på vej ind. Overtøj af og overtøj på. Samtidig er en lille
bandit på vej alene op ad kældertrappen - han bliver dog grebet kærligt af sin mor.
Det kan lyde kaotisk, men der er faktisk ro på hos alle. Og i de
forventningsfulde øjne på de 3-4 årige kan jeg se, at de glæder sig til en time med Karen Maries musikundervisning.

Hvorfor startede du din egen private
musikskole?
Efter endt uddannelse som rytmikpædagog arbejdede jeg på
kommunale musikskoler med eftermiddagsundervisning, men
da jeg selv fik børn, skulle der ske noget nyt. Jeg havde egentlig aldrig overvejet at blive selvstændig, men min mand pressede mig venligt til at tænke over det, og jeg besluttede at
åbne Spillebillen i 2004. Fra starten af var mit fokus klart: Jeg
ville lave undervisning for babyer og deres forældre på barselsorlov. Med den målgruppe kunne jeg nemmere tilpasse mit
arbejdsliv til mit familieliv end dag jeg havde eftermiddags- og
aftenarbejde på musikskolerne. Da min uddannelse er målrettet større børn, måtte jeg opfinde mine egne teknikker til
undervisning af familier med babyer og helt små børn.

Hvorfor blev det her på Gammelholm, at du
startede Spillebillen?
Jeg bor med min familie længere oppe i ejendommen, og ved
en tilfældighed blev lokalet her i kælderen ledigt. På den
måde blev Spillebillen åbnet. Min mand har kontor i Amaliegade, og jeg kan jo nemt gå ned af trappen til min musikskole, så
vi har ikke meget pendlertid i vores hverdag. På den måde har
vi været heldige som familie. Men måske er mine cirkler lidt
små af og til. Især efter at børnene er blevet store, kan der
godt gå mange dage, hvor jeg ikke kommer ud af Gammelholm.
Så lige pludselig bliver det lidt eksotisk, at drikke et glas vin
på Vesterbro, griner Karen Marie.
Jeg er virkelig glad for at være en del af Gammelholm og mine
kunder kommer fra hele byen. Endda også nord for København, så det er ikke noget problem, at musikskolen ligger her.
Desuden synes jeg også, at kvarteret har udviklet sig positivt
med færre brudekjolebutikker og flere cafeer, som skaber liv
i bybilledet. Men jeg savner nu supermarkedet Fakta, som lå i
Havnegade for mange år siden.
Jeg føler mig virkelig privilegeret over at bo og arbejde her i
vores særlige kvarter, som kun ligger få skridt fra det kommercielle Nyhavn med masser af turister og susende tohjulede
Segways.

Hvad lærer børnene hos dig?
Mit tilbud er til børnene, men i høj grad også til forældrene.
De kommer herned og leger, synger og danser sammen, fordi
børnene er så små, at de skal have deres forældre med i de
forskellige aktiviteter. Men jeg fornemmer også, at forældrene
hygger sig og godt kan lide musikken. Jeg skriver selv
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musikken, og det har været vigtigt at lave sange og musikindspilninger af høj teknisk og musikalsk kvalitet.
I undervisningen arbejder jeg bevidst med forskellige musikalske stemninger. Hvis vi lige har hoppet rundt og grinet, så
laver jeg en ny stemning, der kræver langsomme bevægelser
og stilhed eller ro. Det træner børnene i at kunne koncentrere
sig i forskellige situationer. Der kan egentlig godt være en
opdragende effekt ved at være i Spillebillen, for børnene skal
tage hensyn til hinanden, og legene kommer i en rækkefølge,
som de ikke selv kan bestemme. Hos mig lærer de at hygge sig
med leg og musik, selv om der også bliver sat rammer og nogle gange sagt nej til deres ønsker.
Men det vigtigste i undervisningen er det rum, som Spillebillen
giver de enkelte børn og deres forældre. Her er der mulighed
for, at de kan opbygge nære relationer og få fælles oplevelser, som de kan tale om, når de er taget hjem igen. Jeg ved
også, at familierne øver sanglegene derhjemme, og at de hører
musikken på f.eks. musiktjenesten Spotify. For jeg kan jo se på
antallet af afspilninger via internettet, at musikken også bliver
brugt uden for musikskolens vægge.
Jeg tror, at jeg giver familierne et musikalsk pusterum, hvor
forældrene oplever, at deres børn udvikler motoriske og sociale færdigheder. Her skabes nærhed og øves tolerance. Alt
sammen bundet sammen af musikken som en magisk gennemsigtig lim.
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Videnskaben siger, at de første år i et barns liv er meget vigtige for barnets sociale kompetencer. Det er en fristende tanke,
at min musikskole er med til at skabe gode og velfungerende
børn. Jeg har tilfældigvis mødt nogle af de første børn, som
gik hernede for 15 år siden og ved, at de i dag spiller et instrument. Det er nok lige så meget deres forældres påvirkning,
der gør, at de unge mennesker har musik i deres liv, som det
er Spillebillens fortjeneste. Men jeg har i hvert fald hørt fra
andre tidligere forældre, at Spillebillen har dannet lydkulisse
til deres børns barndom. Især hvis der har været flere søskende, der kom her, for så har de hørt sangene mange gange
derhjemme. På den måde har mange familier hørt mine sange
gennem 6-7 år indtil de yngste er vokset op og gået videre til
tidens popmusik.
En drøm som musikpædagog er, at de her børn får et musikalsk fundament og en kropslig læring, som gør, at de kommer
i god balance. Og måske kan det støtte dem, når de senere
møder en meget omskiftelig verden med flygtige sociale medier og masser af sanseindtryk. 

ITA Textiles

Din metervare leverandør

Agentur - En gros - Detailsalg

Holbergsgade 19D, 1057 Kbh. K

Tordenskjoldsgade 14
1055 København K
Tlf: 33690333

www.holbergno19.dk

www.ita-textiles.dk

Telefon: 3314 0190

info@ita-textiles.dk

Ring med din forespørgsel allerede
dag
4 ikaffekopper

ITA Textiles

fra Politikens anmelder

Din metervare leverandør

Gammelholm
Tordenskjoldsgade 14 Cykler
Agentur - En gros - Detailsalg

1055 København K

CAFÉ & BAGERI

Tlf: 33690333

Holbergsgade 12
1057 Kbh K
www.ita-textiles.dk Tlf: 33338384
info@ita-textiles.dk

Ring med din forespørgsel
allerede i dag
Facebook:

GammelholmCykler
Salg
Værksted
Rent-a-bike

- den ægte vare
Vedels konditori
Holbergsgade 28 B
1057 københavn k

CAFÉ & BAGERI

www.vedelskonditori.dk
Åbent hver dag

HOLMENS KIRKE

Branding med format
Profilprodukter
Produktpræsentationer
Emballager
Kampagnematerialer
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Holbergsgade 28 B
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www.paperdomain.dk
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Den ’argentinske’ er nu
en familiedrevet vinbar,
restaurant og jazzklub med
kærligt fokus på musikken,
maden og vinen.

Tango y vinos
Indbydende grænseland mellem
virkelighed og fantasi
Tekst af Katrine Bech Taxholm
Foto af Michael Thorup

Den fine delikate linje mellem virkelighed og fantasi har været
diskuteret gennem alle tider. Med god grund for ’drømmer jeg
eller er jeg vågen?´ er unægtelig et evigt relevant spørgsmål
med flere facetter, end man dagligt husker på. Udsendte
skribent for Gammelholm Beboerforening trådte lige ind i
spørgsmålet, da artiklen til årets beboerblad skulle skrives
med udgangspunkt i kvarterets mad og musik.
”Tager du ikke en snak med Tango og vinbaren i Herluf Trolles
gade?”
”Jo, den argentinske, gerne.”

Ikke kun argentinsk
Og således var tankerne sporet ind på landet langt væk med
de dybrøde vine og det dansekære folk, da en ny og meget
nærværende verden åbnede sig.

De røde farver
Interiøret er stadig i de røde varme farver med borde ud mod
gaden med plads til bands, baren i midten samt yderligere
bordpladser i lokalet bagtil. Nu er hylderne med vin bare fyldt
med herlig vin fra hele verden, menuen globalt inspireret og
skiftende fra måned til måned, dog med kød fra lækre argentinske kreaturer (psst: stedet er kendt for sin entrecote!) og
musikken spænder mellem alt fra jazz, flamingo, blues, tango
og evergreens.
Hver torsdag til lørdag er der live musik ved 21-22 tiden, så
de spisende gæster har nået at spise og hygge sig omkring
maden, inden aftenens musikere tager fokus. Før i tiden var
der to koncerter pr. aften, men fordi ingen rigtigt havde glæde
af koncerten kl. 19 blev den aflyst til alles glæde.

Man kan forledes til at tro at man følger med, men ofte gør
man det ikke, selvom forandringerne sker for enden af næse
tippen. Et afgrænset nært og personligt område, som Gammelholm i princippet kan beskrives som for alle gammelholmere.
Det er ingen lokal hemmelighed at Tango y vinos åbnede
dørene for flere år siden og bød på herlige argentinske vine,
musik og dans fordi daværende ejer havde et særligt blødt
punkt for alt argentinsk. Af samme årsag har stedet været
kendt og omtalt i kvarteret som ’Den argentinske.’ Men den
går ikke længere, for nu er stedet en familiedrevet vinbar,
restaurant og jazzklub med stort kærligt fokus på musikken,
maden og vinen. Med udgangspunkt i verden.
Parret Eliza og Kam har tidligere drevet hotel og restaurant i
Bulgarien og det var en af deres tidligere danske gæster, som
lokkede dem til København, hvor de boede i nogle år, mens
Kam arbejdede som kok i køkkenet på Tango y vinos, inden den
forrige ejer tilbød dem at købe klubben. Sønnen blev uddannet
fra Kokkeskolen for et par måneder siden og nyder nu at gå og
kredse om maden i køkkenet.
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Når publikum ikke er helt engagerede giver det ikke gode vilkår
for musikken, for det er når publikum lytter, at musikerne
løfter sig, fortæller Eliza. Af respekt for musikerne flytter de
også bordene under byens to store festivaller, Vinter- og Sommerjazz festivalerne, så musikerne får de bedste betingelser.
Under festivalerne har de op til fire koncerter om dagen, med
start kl. 12 og frem, hvilket trækker virkelig mange gæster til.

Navnet har danske rødder
Men hvorfor så Tango y vinos og ikke til eksempel Musik &
vinos er et nærliggende spørgsmål og Eliza fortæller, at de
selv havde mange overvejelser omkring navnet, da de overtog
stedet, fordi det måtte markeres at der skete et skift. Men
da de lærte hele husets historie at kende var de enige om at
beholde navnet, for at lade tangoen stå som en hyldest til
Tango Jalousiens fader.
Det er nemlig Jacob Gade Legatet, der i sin tid byggede huset
for unge talentfulde musikere, som ingen penge havde, så
de kunne bo centralt i byen. Den dag i dag er det stadig kun
musikere, som bor i huset og Eliza og Kam er derfor endnu
mere overbeviste om, at der skal gives plads og fokus til
musikken og dens udøvere.
For en måneds tid siden spillede engelske Salvatore De Cornelis i hele 210 minutter i træk, fordi han ikke kunne lade være.
Hele lokalet var i ekstase og han fik lov at skrive sin bedrift
på væggen, som nu står som en opmuntring til en kommende
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musikere at matche. Grænser opløses, nyt opstår og ofte
stemningsfuld magi. Ejernes store kærlighed til stedet spiller en stor rolle og smitter af på den ene eller anden måde.
Udsendte skribent blev yderligere overbevist om dette, da
hun hørte, at de oplever mange frierier der. Og de som frier
lykkeligt, det vil sige alle indtil nu, får lov at tegne et hjerte
og skrive deres initialer i på frieriernes række af mursten bag
baren. Der er endda ét bord, der af en eller anden grund ofte
er det, der fries ved – tænk sig en gang. Og det er både mænd
og kvinder, der frier. Nogle gange fortæller de deres ærinde
inden det store moment, ellers umiddelbart efter af bar glæde.
Det med at skrive på murstenene bag baren startede, da Kam
for nogle år siden bad deres hyppigste stamgæst at skrive sit
navn der, fordi han var så stor en del af huset. Han skrev på
en af stenene midt i baren og det blev starten på en god tradition. Mange har skrevet og dermed givet deres besyv med om
den særlige stemning, der hersker på Tango y vinos. Ligeledes
er der prop arrangementer i loftet og udvalgte steder på væggene, og alle propper er fra flasker serveret på baren.
De mange faste kunder anbefaler stedet videre, så der er altid
et godt flow. Og der er altid plads til flere fra Gammelholm.
Tango y vinos har åbent 17-22.30 tirsdag-torsdag, 17-02 fredag-lørdag og 17-21.30 søndag.
Henført, glad, inspireret. Således gik undertegnede hjem fra
Tango y vinos, der i al lokal diskretion pludselig fremstod som
et åbent og indbydende grænseland mellem virkeligheden og
fantasien, mellem drømmen og de herlige sanser, vi mennesker
er udstyret med. 

Kom og vær med!
I Gammelholm Beboerforening har vi en bestyrelse med fem
engagerede medlemmer, som arbejder på at udvikle vores
område til et godt sted at bo og lave aktiviteter for områdets
beboere.
Der er altid plads til dig, der vil være med til dette arbejde.
Det kan være i bestyrelsen eller som initiativtager eller deltager i beboerforeningens aktiviteter. Så har du en god ide til
fx en musikaften, en petanqueturnering, en filmfestival eller
andet, kan du skrive til bestyrelsen på: formand@gammelholmbeboerforening.dk.

”Det er vigtigt, at vi har en beboerforening, der kan skabe bro
mellem beboere og virksomheder på Gammelholm – og ikke
mindst til den politiske verden igennem Indre By Lokalråd
som er i tæt dialog med kommunen”, siger Michael Thorup,
der er formand for beboerforeningen. ”Det er vigtigt for sammenhængskraften i kvarteret og er med til at gøre det til en
attraktiv del af byen”.
Meld dig ind i foreningen og følg med på hjemmesiden
www.gammelholmbeboerforening.dk og på vores facebookside
www.facebook.com/gammelholm.beboerforening.

Bestyrelsen består af: (Bagerst) Peter Rostrup-Nielsen, (forest fra venstre) Lars Lindquist, Malene Pinzon Drescher, Michael Thorup (formand) og Ole Bang.

En trofast kasserer takker af
Foreningens mangeårige kasserer valgte på sidste års generalforsamling at trække sig fra bestyrelsen i Gammelholm
Beboerforening. Nils har deltaget i foreningens arbejde i 15 år
og har siden sit andet år i foreningen siddet som kasserer og
styret foreningens økonomi. Han har desuden været krumtap
i den relation, vi har fået opbygget til det lokale erhvervsliv
gennem deres annoncering i vores beboerblad.
Bestyrelsen takker på beboernes vegne for hans indsats.
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CPH Cooking Class
Vi arbejder primært med mad i
internationalt naboskab, men vil også
gerne udvikle lokalt naboskab.
Tekst af Michael Thorup
Foto af Michael Thorup

Hvad er jeres koncept?
I det daglige kører butikken i kraft af besøgende fra alle
verdensdele. Vi udbyder madrelaterede arrangementer med
afsæt i dansk – og nordisk madkultur. Ironisk nok var det,
Gray - en mand fra ”Down under” - og den ene halvdel af CPH
Cooking Class, der kom på ideen. Gray er ikke ligefrem dansk
og ej heller kok. Men han er tilflytter og mente at vi manglede
et sted, hvor man kunne mødes. Hvor man blev inviteret
indenfor og kunne møde de lokale, møde andre tilflyttere
og besøgende. Som Gray udtrykker det ”Danes they like to
hygge, Danes they like food traditions, and quite often hygge
involves food, so what better way to connect”.
Derfor synes vi at København og Gammelholm har brug for et
sted som vores.

Hvad er naboskab?
Gaderne snor sig om Gammelholm og vi er en del af byens
hjerte. Vi bor side om side med det ikoniske verdensbillede,
postkortet Nyhavn. Vi synes ikke der findes en bedre del af
København.
Som de nye rødder i kvarteret, kan det alligevel være svært at
finde ståsted.
Der er absolut ikke mangel på høflighed i gadebillede, men
hvad er egentlig naboskab? For os og for andre? Dette spørgsmål stiller vi ofte os selv.

Fakta om ejerne
Nynne Mee Pilgaard og Gray Pendrick er de to
ejere af CPH Cooking Class. Nynne er tidligere spillestedsleder af Bremen Teater og Grey er tilflytter fra
Australien og har arbejdet med ”hospitality” i både
London og Australien.
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Hvordan er I faldet til?
Det er snart 2 år siden vi flyttede ind på Herluf Trolles Gade.
Vi er beliggende på 1. sal i det der engang var en ægte majestætisk herskabslejlighed, som nu er ombygget til at huse
alverdens fine gæster. Ikke desto mindre er følelsen på 1. sal
akkurat som hvis vi var flyttet ind som private. For man kigger
ofte ud ad vinduet og forsøger at danne sig et nysgerrigt
overblik. Et overblik over hvem der mon bor hvor? Hvad mon
de beskæftiger sig med? Hvordan mon genboen har indrettet
sig? Gemmer der sig grønne oaser?
Dengang vi flyttede ind på Gammelholm gjorde vi ikke selv
ret meget ud af at invitere indendørs. Jo, da! Vi fik afholdt et
åbenhus, men dog uden lige at banke på døre eller introducere os selv, som de nye naboer.

Måske er det netop essensen i vores danske høflighed. Vi nikker til de velkendte ansigter, men vi formår kun sjældent at
stoppe op. Er det janteloven? Ønsker man ikke at gøre sig til,
at skildre med ens eksistens, presse sig på, banke på, invitere
ind?

Hvad bringer fremtiden?
Efter to år, har vi endnu ikke fået svar på vores spørgsmål.
Vi har endnu ikke helt fundet ud af hvem der er hvem på
Gammelholm. Så vi føler det er væsentligt, at få lov til at
introducere os selv her i Beboerbladet. Vi håber at fremtiden
kan byde på mulighed for at kunne facilitere mødet mellem
besøgende og lokale. At byde velkommen. Bygge broer og
fælleskaber. Så vi kan møde nye naboer og nye madvenner. 

Fakta om lokalerne
Selve 1. salen er for mange et velkendt sted, for her lå engang den legendariske Restaurant ”1.TH”, ejet af Mette Martinussen, som havde lokalerne i 16 år. I sommeren 2017 overtog CPH Cooking Class lejemålet og påbegyndte en større renovering. I dag laves der mad med gæster fra nær og fjern. Køkkenet fylder halvdelen af lejemålet og der er skabt et sted
med rumlighed og højt til loftet, plantevæg, brede gulvplanker og hele to lysekroner.
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Loppemarked i
Havnegade
Beboerforeningen afholder igen i år loppemarked i
Havnegade ved cykelbroen.
Det er gratis for medlemmer af foreningen.
For andre koster en plads 100,-.
Det er muligt at købe medlemskab af foreningen på dagen.
Vi begynder opsætning klokken 9:00 og
klokken 10:00 serverer Hotel Strand kaffe og en croissant.

Bliv medlem af foreningen og få rabat
på dagen hos flere af de erhvervsdrivende:
Den Vandrette Vinbar sælger billig, vin, kaffe mv.
Isobar giver nummer 2 kugle is gratis på dagen
Copenhagen Bicycles giver 10 % rabat på
reparation og service

Medbring eget bord og tøjstativer til fremvisning.
Efter loppemarkedet skal du selv fjerne dit affald.

LØRDAG

1. juni

klokken 10-16
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EJENDOMSMÆGLERNE PÅ GAMMELHOLM
Når lokaltilknytning er altafgørende
VI HAR FLERE HENVENDELSER OM UGEN FRA KUNDER,
SOM ØNSKER AT BO PÅ GAMMELHOLM
DER ER SPECIELT SØGNING EFTER STORE LEJLIGHEDER
MEN VI HAR VENTENDE KUNDER TIL ALLE STØRRELSER OG TYPER
DERFOR TILBYDER VI LIGE NU OG 30 DAGE FREM

25 % RABAT
TIL ALLE ANDELSHAVERE OG EJERE AF LEJLIGHEDER
SOM ØNSKER SALG ELLER UDLEJNING

VORES SENESTE SALG PÅ GAMMELHOLM

Cort Adelers Gade 9, 4. th.
Cort Adelers Gade 9, 1 th.
Herluf Trolles Gade 2, 1. th. (2 gange)
Herluf Trolles Gade 2, 2 th.
Herluf Trolles Gade 2, 3 th.
Herluf Trolles Gade 2, 4 th.
Herluf Trolles Gade 2, 2 tv.
Herluf Trolles Gade 2, 4 tv.
Herluf Trolles Gade 12, st. th.
Herluf Trolles Gade 18, 2 tv.

Herluf Trolles Gade 24, 4 th.
Peder Skrams Gade 1, 1 st. mf.
Peder Skrams Gade 1, 1 mf. (2 gange)
Peder Skrams Gade 1, 1 th.
Peder Skrams Gade 1, 2 th.
Peder Skrams Gade 1, 2 tv.
Peder Skrams Gade 1, 3 tv.
Peder Skrams Gade 1, 4 mf.
Peder Skrams Gade 8, 2 th.
Peder Skrams Gade 28, 2 th.

