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Skiltet mellem ‘Encoded’ og 
‘Thai Home take away’ er shaky

N

S

V O

Storm P på månen

Fjer ved støvlen

Ensom cykellås
Firben med ‘sol’ på ryggen

« All my heroes 
take cocaine »

En sol og en tordenskyEn snowbreeze

Sandwich på 1. sal

Nordgrænsen går imellem ‘Kluns’ og ‘Madam My’ på indersiden af de to grønne lyskurve

Sydgrænsen går på linien mellem midten af døren til  lukket butik (nu Lagkagehuset) og 
skiltet med teksten « Henstillen af cykler forbudt »

Grøn damecykel med 
grøn mælkekasse!  

– Grønt bud?

Solveig søger bolig

Grænsen til 
Tullinsgade er 

markeret af den 
overhængende 

ledning på tværs 
af vejen

Stikker på nedløbsrør

Popcorn bears

« Altid i mit hjerte »

« Privat have
Ingen adgang » En snart 

fuld Sille L
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En snart fuld Sille L
er nu alt jeg har  

Havde ved les Trois Cochons
altid i mit hjerte

Stikker på nedløbsrør
er nu alt jeg har

Popcorn bears

Stikker på nedløbsrør

Havde ved Les Trois Cochons
en snart fuld Sille L
altid i mit hjerte

Tegn et hus i én ubrudt streg hvoraf A til F danner en rækkefølge alt efter hvordan stregen slås. Hver bogstav 
har en dedikeret sætning fra en observation. Sætningerne sammensættes i bogstavernes rækkefølge. 
Ovenstående tekst er en samling af observationer fra Værnedamsvej.
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Skilt
træ

cykel
ristorante

køl
frys

stillads
rejer

pil-selv
trés bien

shop
udstående

matas
blomsterbutik

No 5
vin

café
musik

karl smart
hjelm

striber
metal

mursten
hårdt

selskab
vin

smil
grønthandler

Lok
kluns

skraldespand
grøn

mand

Grænseland

Vi synes det er en anderledes gade,
 “En god gade”, siger folk, 

en god anderledes gade, ikke så dansk.
Findes der fransk hygge? 

– Og så på et grænseland imellem 
Vesterbro og Frederiksberg!

Men måske er det derfor at denne gade er 
så anderledes og god, som det siges, 

fordi den består af to.
Den får ikke bare lov at være en ener.

Den er ikke bare en gade eller et stykke 
dansk kultur – hverken Vesterbro, 
Frederiksberg eller “Et lille Paris i 

København” (AOK), men en gade 
der gør noget ved folk.

Folk opfører sig anderledes her; 
Står tættere – på en god måde.

På en anderledes måde.
Dette er et grænseland, hvor grænser 

bliver brudt, dog består det stadig af to, 
som et snakkende par på en af dens 

mange caféer. 
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Skriver

Kvittering

Nyhedslæsning

Aftensmad

Stiladser

Midnatstid

Forsamling

Infotavle

Gadekryds

Madduft

Skriver

Fyrfadslys

Fotografering

Delikatesser

Latter

Møder

Gadehandel

Dørskrift

Vita Wrap

Skriver

 --------------------------- Vesterbro ---------------------------
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Café Viggo
Viggo virker som et meget “lavt” sted i den forstand, at 

der ikke virker højt til loftet. Lidt som en hule. Der er en 
underlig kontrast skabt af tegneserief iguren sat overfor 

mørkeblå Kronenbourg-markiser. Stedet emmer af hygge 
og travlhed. Rent f ysisk er det lokaliseret i stuen mellem 
et rødt hus og Juul’s vin og spiritus. Jeg ved Casper sidder 
derinde lige nu. Han drikker øl. Première Bière Francaise. 

Viggo lader samtidig også til at være et mørkt sted. Besøgt 
af Harley-Davidson typer. Generelt er udsynet blokeret af 

mennesker og biler hvilket vidner om enten travlhed og god 
forretning eller ballade. Et af deres skilte står ca. 4-5 meter 

fra café-fronten. Der er en del rygere udenfor, samt en 
gruppe halvstore, skaldede mænd (Harley-Davidson f yren 
er en af dem). Klientellet er midaldrende, med et pænt ord 
– ikke ungt. Fortrinsvis drikkes der øl, men det lidt f inere 

selskab drikker vin.

Falernum
I en slidt bygning ligger denne vinbar. Stedet er mørkt og 
hyggeligt på trods af de hvide vægge, lamper og reoler. 
Foran, på fortorvet, står der to bænke. En kort og en 
lang. Indenfor er der et leben, mennesker der drikker og 
spiser. Bagerst i lokalet ses køkkenet. Det anes kun fordi 
det er hævet over resten af vinbaren. Baren er placeret 
midt i lokalet, hvilket gør pladsen trang for de spisende 
og drikkende gæster. Der er i virkeligheden ikke meget 
plads. Stedet er klædt af pæne mennesker, der søger  dejlig 
mad med komplimenterende vine. Jeg kender de f leste 
ansigter. De kan godt lide mig. Jeg er et samlingspunkt; Et 
stop i hverdagen som gør livet værd at leve. Jeg er populær 
i venlige omgivelser fordi jeg tilbyder sanseoplevelser 
der ikke fås magen til. Jeg kan underholde, grine, græde, 
være sur, tør, sød og stærk. Lys og mørk. På alle måder 
repræsenterer jeg mangfoldighed.

Arenaen
Cykler på rad og række og en lang sølvbil. Hvis dette var en Astrid Lindgren fortælling, så ville dette være en kampplads 

imellem to stridende familier. Ikke fordi der er noget strid her, men i lyd og volume er der kamp om pladsen. Glade og 
snakkende mennesker der ikke holder sig tilbage og larmen fra deres vinfriske ånde suser ud på gaden og langt over alle 
grænser. Der er ikke noget at sige til, at folk cykler hurtigt forbi. Dog skal det siges at dette er et hyggeligt stykke vej med 
gang i den. Ikke midten – men i centrum af aftenlyset. Og folk pladrer. Og folk cykler. Og på midten bliver revnen mindre.
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Måleredskab: Kirsebærsten
Købt: 566 2/3 gram à 9 kr/100g
Hos: King Kong Frugt & Grønt
Opgave: Kortlægning af gadens længde
Teknik: Spytning
Start: Syd
Slut: Nord
Hvor: Grænselandet V/Ø

Forbrug: 233 2/3 gram kirsebær
Rest: 330 gram

Kirsebærsten ramt af cykel:
Nr. 9

Kirsebærsten ramt af bil:
Nr. 2, 7 (knust) og 10

Rekord:
19 kirsebærspyt – sat i stille vejr  af 
Casper og Mads (16/8-2010) 

Nord
 19 Madam My / Hjørnet af Kluns
 18 Prisskilt hos New Hair Shop / Nr. 20 (dør med tags)
 17 Single Malt skilt hos Juul Vin og Spiritus / Nr. 18 (dør med tags)
 16 Nr. 15-17 / Indgang til Carsten’s Skoservice
 15 Entré til Café Viggo / Entré til Falernum
 14 Prins Henriks Skole mellem vinduer med persienner / Ø’et på Kød & Co’s markise
 13 Porten til Prins Henriks Skole / 12, 12A – La Fontain plakat
 12 Karl Smart dør / Samsøe & Samsøe
 11 Tiger-Lily / Le Trois Cochons

Midten er Shaky

 10 Starten af Summerbird / Thai Home take away
 9 Helges Ost / Don Dons Xpress
 8 Granola is-servering / Tullinsgade midt for
 7 Gyden på siden af den der (Granola) / Risten ud for Matas
 6 Dobbeltdør til Krukkeriet / Mellem Slikland og Bagelmakeren
 5  Hanen på skiltet ved La Gourmand / Guld ved Charlotte Balle
 4 Dør til Shop / 4a Trés Bien
 3 Viben Fiskehus ingang / Første grå mur af La Chic Dog 
 2 Enden af Lagkagehuset / Entré til Mama Ludbas
 1  Lagkagehus dør / Nordea pengeautomat
Syd


