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NABO
HUMLEBYS BEBOERBLAD

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles 
til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange år-
ligt i et oplag på 400.

Humlebys hjemmeside: www.humleby.dk inde-
holder adresse- og telefonliste på Beboerfor-
eningens medlemmer ordnet efter både hus-
nummer og fornavn.

Nabo betinger sig ret til at opbevare og pub-
licere artikler (tekst og illustrationer) også i 
elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet.

Annoncer koster 1200 kr. for 1 side, 600 kr. for 
½ side – mindre annoncer koster 300 kr. Priva-
te annoncer for medlemmer af Beboerforenin-
gen koster ikke noget.

Ansvarhavende redaktører for dette nummer: 
Edel Hildebrandt, Lu. 8  ·  33 23 16 59 
og Henriette Wiberg Danielsen, Je.  31  ·  33 24 94 61

I redaktionen er desuden:
Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 - 33 25 31 87
Gunni Busck, Carstensgade 40 - 33 23 23 37
Kurt Rasmussen, Freundsgade 4 -33 22 73 75
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 - 40 43 66 69
Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11

Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk

Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770  Kbh. V - Giro 7 33 47 53
Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade 20 - 33 36 35 15
Bliv medlem - besked til kasserer:
Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 - 33 25 52 82  - j.fenhann@humleby.dk

Næste nummer af Nabo kommer den 9. april. Deadline for indlevering af indlæg er den 1. april. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afl everes til 
et af redaktionsmedlemmerne.

Ikke godt nok, kære Affaldsservice!
Der var noget østeuropæisk over 
sceneriet, da man sidste lørdag 
kunne se karavaner af Humle-
by-boere skubbe deres overfyld-
te skraldespande ned ad Vester-
fælledvej. Målet var hjørnet af Ny 
Carlsbergvej, hvor Københavns Af-
faldsservice nådigt havde opstillet 
en skraldevogn, som tog imod va-
rerne. Vore gader var ikke farbare, 
mente servicen. 
 Man må undre sig. Det er til at 
forstå, at der var problemer i be-
gyndelsen af den lange sneperi-
ode, hvor driverne hobede sig op 
overalt, så der hverken var plads 
til skraldebilen eller til at få span-
dene hevet frem over fortovene. 
Vi skrabede og gravede, lavede 
stier og stillede skraldespandene 
på række helt ude ved vejen, og et 
par gange lykkedes det faktisk at 
få dem tømt – den ene gang fordi 
en nabo fi k øje på skraldebilen op-
pe i Carstensgade og spurtede af 

antræffe skumle eksistenser, der 
listede rundt for at fi nde en halv-
tom skraldespand at dumpe en 
pose ned i. 
 Ikke godt nok, kære Affalds-
service! For slet ikke at tale om 
aviscontainerne ved vaskeriet, der 
i skrivende stund stadig står som 
en grotesk indgang til Humleby. 
De har ikke været tømt i i hvert 
fald en måned. 

edel 

sted med både sin egen og vores 
spand.
 Men i den sidste uge af sne-
vinteren kneb det godt nok med 
affaldsservice. Gaderne var bare, 
sneen reduceret til pæne bunker 
med store mellemrum, skralde-
spandene var lige til at gå til. Men 
intet skete. Det var guld at vide, 
hvem der var på vinterferie, så 
man kunne læsse af dér, og i nat-
tens mulm og mørke kunne man 

Kommunen har ikke ryddet sne i 
et omfang, der har gjort det mu-
ligt for skraldemændene at over-
holde Arbejdstilsynets regler. Der-
for er skraldebøtterne ikke blevet 
tømt, og affaldet har hobet sig 
op omkring comntainerne foran 
Møntvaskeriet.

SkraldSkrald

 En lørdag eftermiddag parke-
rede en skraldebil omme på Ny 
Carlsbergvej. Rygtet gik som en 
løbeild gennem hele Humleby, og 
folk trillede deres overfyldte skral-
debøtter om og fi k dem tømt.
 Skraldemændene lovede at 
køre omkring Carstensgade på 

hjemvejen og tømme Beboerhu-
sets store container. Men det løf-
te indfriede de desværre ikke. Det 
gik ikke kun ud over Beboerhu-
set men også over en del, der på 
grund af løftet havde stillet deres 
affaldsbøtter ved siden af Bebo-
erhusets container.                Gunni

... det er da noget vi selv bringer ud!
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Fernisering 7. marts kl. 14 -17

Udstillingen viser billeder fra de forløbne mange år. Sorte tuschbilleder, 
akvareller, pastelbilleder og foto. Jeg har ikke en gennemgående stil, 
selv om man måske kan se en vis sammenhæng og genkendelighed. 
Jeg har altid haft en stor lyst til at eksperimentere med forskellige gra-
fi ske udtryk, og det viser sig i den mangfoldighed af udtryk billederne 
viser. Kom og se udstillingen og døm selv.                           Ove Hougaard 

Ove Hougaard udstiller i Beboerhuset

Tønderne var 
 for tynde

Det er ikke så ligetil at købe tøn-
der til fastelavn. De skal være så 
svære at slå i stykker, at det tager 
lidt tid, og alligevel så nemme, 
at børnene ikke mister modet og 
kræfterne undervejs.
 Den balance var ikke rigtig lyk-
kedes ved Beboerforeningens i 
øvrigt velbesøgte fastelavnsfest 
i februar. Tønden til de halvsto-
re børn var knaldet ned, inden alle 
i køen havde prøvet at slå, og det 
er altså surt, hvis man lige havde 
sat næsen op efter at blive kat-
tekonge eller –dronning. Det tog 
heller ikke lang tid for de store at 
smadre deres tønde, og kun de 
små måtte arbejde i lidt længere 
tid for sagen.
 Bortset fra det var det en dej-
lig dag. Ungerne – og enkelte vok-
sne – var klædt sjovt og opfi nd-
somt ud, kakaoen var varm og fa-
stelavnsbollerne svulstige, og der 
var slikposer til alle.                  edel

På en god eftermiddag har børn i 
Ernst Meyers Gade malet billeder 
af ”barndommens gade” under 
kyndig vejledning og opmuntring 
af Susan Lüth Hedegaard. Det 
kom der en fi n udstilling ud af. 
 Børnenes udstilling i Beboer-
huset har været omtalt både i Ve-
sterbrobladet og i TV2 Lorry. 
 Her er kunstnerne foran en del 
af billederne.                          Gunni

Ernst Meyers Gade 
kom op at hænge

Foto: Gudjon Bjarnason
 og Nikolaj Nyholm
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Drøm om 
sommerhaven
Nu her inden havesæsonen rigtig starter, står alle de gode havebøger hjemme på bibli-

oteket, så det er nemt at få fat i dem. Der kom mange nye i 2009, og NABOs haveskri-

bent, Lone Haugmark, C 54, har valgt 15 ud, som virker interessante. Der er en del, som 

egner sig til små haver, en del med fl otte billeder og nogle stykker for nybegyndere.



Claus Dalby: Juleroser og påskeklokker. Klematis 2009
Juleroser er smukke, og hvis man er lidt heldig, blomstrer de til jul. Ellers 
sker det i januar eller februar, hvor der som bekendt ikke er mange blomster. 
Påskeklokker kommer senere og er nemmere at dyrke. Bogen er velskrevet 
og fl ot illustreret.

Claus Dalby: Havedrømme bd. 1-2. Klematis, 2009
Her beskrives 45 haver, fortrinsvis i Danmark, en enkelt i Sverige. Det er be-
skrivelser og billeder til inspiration, bl.a. Ghita Nørbys rosenhave, en grusha-
ve, en liljehave og en gårdhave i indre by. Ingen praktiske anvisninger, men 
velskrevet, afslappende læsning og billedkiggeri.

Camilla Plum: Camillas havebog, Politiken 2009
Den erfarne havekvinde holder af haver, som er mere frodige end pinligt or-
dentlige. Bogen handler mest om spiselige afgrøder, herunder krydderurter, 
og så er der noget om den pyntelige have. Camilla Plum skriver letlæst og 
fl ydende, men kunne godt sige det samme med færre ord.

Futtrup, Inge A: Lykken har rødder, Darduse 2009
En bog om haven som terapi. Forfatteren blev ramt af stress og fandt ud af, at i 
haven kunne hun fi nde ro. Hun beskriver terapi- og sansehaver og fortæller om 
det afstressende ved havearbejde eller blot et ophold i grønne omgivelser. 

Thejsen, Jens: Den vilde have, Gyldendal 2009
Her er inspiration til vilde haver eller evt. bare et vildt hjørne. Forfatteren 
præsenterer forskellige havetyper, f.eks. en fugtig have og en skovhave. Han 
har bidraget til tidsskriftet Praktisk Økologi, og dyrkningsanvisningerne er 
da også uden brug af kunstgødning og gift.

Isabellas havebog. Redigeret af Charlotte Riparbelli., Gyldendal 2009
En bog for begyndere udgivet og redigeret af damebladet Isabellas chefre-
daktør Charlotte Riparbelli. Der er en havekalender udarbejdet af Gyldendals 
Rie Post. Stilen er udpræget feminin, og der er i Humleby damer, som sæt-
ter pris på det, har jeg bemærket.

Julia Mincarelli og Birgitta Wolfgang Drejer: Indret ude, Gyldendal, 2009
Endnu en feminin havebog med lyslilla omslag. 9 haver, indehavet af folk 
i kreative fag, beskrives i tekst og fl otte billeder. Der er gode råd og lidt 
madopskrifter.

Birgit Reimer og Maria Juhl Jakobsen: Stauder, Lindhardt og Ringhof, 2009
Der fi ndes mange dejlige stauder, og denne bog præsenterer 32 forskellige 
kombinationer. Der vises bede på 1 kvadratmeter, som nemt kan kopiereres 
til de små haver i Humleby. Birgit Reimer er indehaver af Caroline Mathilde-
stiens Staudeplanteskole, og Maria Juhl Jakobsen er landskabsarkitekt.

Paustian Marie-Louise Veber: Den frodige have, Politiken, 2009 
Her præsenteres mønsterbede, hvor roser kombineres med forskellige stau-
der. Nogle egner sig til den lille have, andre er i større målestok, men kan 
bruges til inspiration. Der er udførlige plantelister og fl otte illustrationer.

Jensen, Ernst: Et liv med roser, Klematis, 2009
En personlig bog om forfatterens erfaringer med dyrkning af roser. Den 
rummer også saglige anvisninger og smukke billeder. Den henvender sig bå-
de til nybegyndere og mere erfarne og er en indbydende bog.

Østergaard, Mette: Sommerblomster i krukker, KarenMarenMette, 2009
Denne bog rummer anvisninger til sammensætninger af forskellige som-
merblomster i krukker. Sommerblomster kan være lidt vanskelige at holde 
ukrudtsfri, når de er små, men har de først fået fat, har man stor glæde af dem. 
Når man dyrker dem i krukker i ukrudtsfri købejord er der lidt mere styr på dem.

Benny B. Larsen: Havens fi sk, Atelier, 2009
Her fi ndes anvisninger til at holde fi sk i haven, også i små damme. Det me-
ste af bogen er beskrivelse af forskellige fi sk fra almindelige guldfi sk til sto-
re græskarper. Der står også om fodring og pasning, bl.a. hvilke fi sk, der 
kræver overvintring inde. Et lidt specielt emne, men glimrende beskrevet.

Flemming Hansen: Politikens bog om clematis og andre klatreplanter, 
Politiken, 2009
Clematis er med rette populær i Humleby, og her er en grundig bog om plan-
ten foruden forslag til andre klatreplanter, man kan kombinere den med. 
Beskæring af clematis er en særlig disciplin, og den beskrives her i detaljer. 
En instruktiv bog om en dejlig plante.

Maren Korsgaard: Politikens bog om beskæring, Politiken, 2009
Maren Korsgaard er hortonom og ekspert i økologisk frugtavl. Hun beskriver 
her principperne for beskæring, hovedsagelig ud fra et æstetisk synspunkt. 
Det ville glæde mig, om mange ville tage bogen til sig, for det er nemt at 
fi nde eksempler på uæstetisk beskæring i Humleby.

Jørn Dannesboe: Skov- og surbundsbedet, Gyldendal, 2009
En bog, der beskriver skov- og surbundsbede i 39 store, imponerende haver. 
Nogle af haverne er åbne for besøg og en tur kan give inspiration til at an-
lægge et skov- eller surbundsbed i en halvskygget forhave eller gård. Bogen 
har mange fl otte fotos, saglige plantelister og dyrkningsanvisninger.



8      N A B O        m a r t s  2 0 1 0 m a r t s  2 0 1 0        N A B O      9Vesterbrogade 162    ·    Mandag-Fredag:   09.00-20.00    ·    Lørdag:   09.00-17.00    ·    Søndag:   Lukket 

”Are you Peter”  spurgte en fl y-
passager, og fi k svaret ”yes” af  
Peter Nyegaard, som ganske  vist 
havde stor lighed med sin berøm-
te navnebror -   men  var pære 
dansk.-   Og dog !
 Peter Elliott Nyegaard havde 
nogle år turneret gennem de fl e-
ste af USA’s stater med musikere 
som Little Brother Montgomery, 
Sammy Price,  Lil Armstrong og  
Wild Bill Davison, men vendte til-
bage til København  i 1960erne. 
Carlsberg ejede på det tidspunkt 
ca. 40 byggeforeningshuse. Pe-
ter  var  ven med Carlsbergdirek-
tør A.V. Nielsen og den hjemvend-
te fl yttede ind i et af dem.
 Trompetisten Theis Jensen og 
basunisten Peter Nyegaard sam-
lede det navnkundige Theis / Ny-
egaard Jazz Band. Orkestrets 
medlemmer omfattede bl.a. Fred-
dy ”Fræk” Poulsen, Ole ”Bas” 
Christiansen  og Erik ” Krølle ” An-
dersen. Disse og de mange Ame-
rikanske forbindelser skabte en 
sprudlende livsudfoldelse i Küch-
lersgade 33.

Peter ”Ustinov”Peter ”Ustinov”
         i Küchlersgade         i Küchlersgade

 Den gamle New Orleans kla-
rinettist Albert Nicholas havde 
et værelse i tagetagen til perma-
nent disposition ved Europatur-
neer,  det blev yderligere anvendt 
af mange andre tilrejsende mu-
sikere, som ladede op til aftner-
nes udfoldelser eller blot trængte 
til en opstrammer og en sovemu-
lighed. Peter kendte Ella Fitzge-
rald  og  Ben Websters imposante 
korpus  sank ind imellem  ned i en 
polstret lænestol i nr. 33.  Efter en 
heftig optræden i Vingården slap-
pede de to bluesmusikere Brow-
nie McGhee og Sonny Terry af  i 
Peters selskab og  utallige andre 
bidrog til husets omdømme. 
 Peter selv var også en  far-
verig person, han mestrede fl e-
re sprog og  sin omfangsrige sta-
tur til trods, gik han i korte bukser 
om sommeren og altid med dolk 
i bæltet - en speciel kvalitetsdolk 
- som  kun kunne købes i  San 
Diego. Hans far havde telefon-
virksomheden Automatic og var 
ret velhavende, det betød at en 
blankpoleret Bentley  ind imellem 

var parkeret i Küchlersgade. Det 
betød også en velforsynet vinkæl-
der. Peter var gourmet, han el-
skede at tilberede og indtage go´ 
mad og drikke. 
 Huset genlød således af hef-
tige jazztoner og duftede af kuli-
nariske frembringelser. En herlig 
kombination, som dog ikke blev  
værdsat af alle de omkringboende. 
 Selv om Peter, kort tid efter 
mit huskøb, fl yttede fra kvarte-
ret, som endnu ikke var navngivet 
Humleby, så nåede jeg at indsuge 
den specielle stemning i nummer 
33.  Huset blev overtaget af klari-
nettisten ”Krølle ” som i en årræk-
ke formåede  at videreføre Peter 
Nyegaards  sprudlende livsudfol-
delse og nu leger med PaPa Bue.  
 Aktiviteterne i det kreative 
byggeforeningshus  udmøntedes 
i etablering af Krølle / Duch Jazz 
Band som var en herlig fritidsfor-
nøjelse i mere end 25 år, bl.a. med 
optræden på årets sommerfester 
i Humleby.
 Peter døde i 1990  kun 52 år 
gammel.                    Christian Duch

Theis/Nyegaards Jazz Band i 1969. Personerne er, bagerst. ”Jo-jo” Leif 

Johansson, Freddy ”Fræk” Poulsen,  Ole ”bas” Christiansen.  Første 

række er Peter Nyegaard, Theis Jensen, Erik ”Krølle” Andersen.
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi 

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Byernes Varme & SanitetsService er en del af Bristen Gruppen A/S, som har tre hovedaktiviteter i form af ejen-
domsinvestering, ejendomsudvikling og facility service. Koncernen er siden sin start i 2004 vokset kraftigt. Kon-
cernen omfatter en række entreprenør- og håndværksvirksomheder. Se mere på www.bristen.dk.

Arnold Nielsens Boulevard 64A
2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

Vi har overtaget Rørbi og tilbyder
· Tagarbejde
· Fjernvarne
· Ejendomsvedligeholdelse
· Badeværelser
· Rensning af faldstammer

Husejerforeningen orienterer
Indkaldelse med fuld ordlyd er husstandsomdelt sidste weekend

Med denne påmindelse gøres opmærksom på 
den ordinære generalforsamling

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2010 kl. 19,00
på Vesterbro Ny Skole, elevkantinen, indgang fra Ejderstedgade

Der serveres te, kaffe og kagebord fra Tante- T.

Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsam-
lingen
Kvittering for januar kvartal 2010 skal forevises ved indgangen, med-
mindre der betales via PBS
Husk – kun én stemme pr. hus
Bemærk - der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag :

a) Forslag vedrørende Vesterfælledvej, Steffen Støvring, Bi. 9
b) Forslag om internetafstemninger, vandtilførsel og Husejerfor-
eningens støtte til Beboerforeningen, Bent, Emg. 5
c) Forslag om ny Webmaster af Humlebys hjemmeside, Per Ve-
sterberg, Kü. 6
d) Forslag om køb af adgang til 235 p-pladser på Carlsberg.
e) Forslag om lovændring, så der kan stemmes ved fuldmagt.
f) Bestyrelsens handlingsplan.

5. Forlæggelse af budget for løbende år til godkendelse.
6. Fastlæggelse af kontingent for de følgende 4 kvartaler.
7. Valg :

a) Bestyrelsen
b) Ekstern revisor
c) Kritisk revisor
d) Gaderepræsentanter

8.   Eventuelt.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Som det fremgår af indkaldelsen  genop-
stiller fl ere medlemmer ikke til bestyrelsen, der opfordres derfor til at  
andre husejere  opstiller til valget.

Hvor er brandhjelmene?
Frem til udgangen af 1980-erne havde Husejerfor-
eningen blandt andet ansvaret for det statslige bolig-
værnsmateriel, som var deponeret decentralt – ud-
lagt, som det hed, i det boligværnsområde, som Hum-
leby var en del af. Materiellet kunne blandt andet be-
stå af håndsprøjter med tilhørende slanger, bårer, 
beskyttelsesbriller og hjelme. Det blev ofte anbragt på 
lofter og var efterhånden mindre anvendeligt. Brand-
folkene havde selv bedre udstyr med fra brandstatio-
nerne, så i foråret 1987 måtte Husejerforeningens for-
mand Karin Lund tage afsked med to statslige hjelme. 
Det havde hun måske allerede gjort tidligere. I hvert 
fald måtte Civilforsvarskontorets udsendte i dette til-
fælde tage tilbage til kontoret uden de ønskede stats-
lige hjelme. Til gengæld blev foreningens kasserer i 
overensstemmelse med lov om civilforsvaret § 28 af-
krævet 437, 80 kroner som erstatning for bortkommet 
materiel. Det fremgår altsammen af den gamle reg-
ning her, som kasserer Inger fandt forleden.      Kurt

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN

Sdr. Boulevard 104
1720  København V

Telefon. 33 24 77 58
Hele døgnet: 30 31 32 95
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LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan 

kun lejes af foreningens medlemmer hos:

Jette og Steen
Carstensgade 15
telefon: 33 22 72 15 
e-mail: vicevaert@humleby.dk

Prisen for leje er kr. 200, - fredag-lørdag-søndag. Ved møder og aktiviteter på hverdage er prisen kr. 50, -. Ved fester er prisen 

kr. 200, - også på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 formiddag til næste dag kl. 10. Lejen betales forud. Bestilling bliver først ført 

ind i kalenderen, når lejen er betalt. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvar-

lig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer kun spilles musik ved de arrangementer, hvortil der er adgang for alle 

medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt.

Tirsdag 9. marts kl. 19:00 Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby
Vesterbro Ny Skole - indgang fra Ejderstedgade

Tirsdag 23. marts kl. 20:00 Åbent redaktionsmøde (Nabo) i Beboerhuset

Torsdag 25. marts Afhentning af haveaffald

Søndag 28. marts kl. 14 Børnefi lmklub. Tema: Påske

Første onsdag i hver måned kl. 19:30 Håndarbejde i Beboerhuset

Hver mandag kl. 18:30 Fællesspisning i Farinelli - Tilmeldingsliste på Beboerhuset

Nyholmsallé 19
2610  Rødovre
36 72 60 40
Mobil 28 19 60 40

NOGVARME OG VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tag ar bej der
Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00

H U M L E B Y k a l e n d e r


