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

Humlebys hjemmeside: www.humleby.
dk indeholder adresse- og telefonliste på 
Beboerforeningens medlemmer ordnet efter 
både husnummer og fornavn.

Nabo betinger sig ret til at opbevare og 
publicere 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. 
For medlemmer af Beboerforeningen koster 
annoncer ikke noget.

Næste nummer af Nabo kommer den 8. maj. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. april. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres 

til et af redaktionsmedlemmerne.

Nabo
Humlebys beboerblad

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade  40 - 33 23 23 37 

I redaktionen er desuden:
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 4043 6669
Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 33 25 31 87
Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade  31 – 33 24 94 61
Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 –  33 23 16 59
Kurt Rasmussen, Freundsgade 4 – 33 22 73 75
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
Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade 15 –  26 27 72 15
jettep2001@hotmail.com

”En bæredygtig by, som vil blive CO2-neutral” – den 
får ikke for lidt, når Entasis-arkitekterne udfolder vi-
sionerne for Vores By - den nye by på Carlsberg-grun-
den, som vil blive bygget op omme på den anden si-
de af finanskrisen. 

I weekenden forventer Carlsberg, at 100.000 vil 
komme og se nærmere på det kommende byområde.

Alle sejl er sat til. Prins Joachim kommer i spidsen 
for alle sine fartgale venner.

Selv Carl Jacobsens ellers lukkede have vil blive 
åbnet for publikum. I haven vil der desværre være  
parkeret 22 særligt seværdige dyt-biler, så vi havein-
teresserede må nok se i øjnene, at de bil-interesserede 
vil være i vejen - og formentlig også have jokket det 
meste af beplantningen ned.

Hovedbegivenheden i weekenden bliver afbrænd-
ing af 6000 liter benzin i larmende eksplosionsmo-
torer med fri udstødning.

Thorkild Thyrring, prinsen og deres venner vil drøne 
rundt i racerbiler indtil benzinen er brændt af. 

Overskuddet, som forventes at blive omkring en 
million kr., går til Røde Kors – ikke til Sandholm-
lejren, hvor asylsøgere står i madkø i halve og hele 
timer og derfor kommer op at slås  – men til kurser 
og Første hjælp-materialer, så vi andre kan blive bed-
re til at passe på os selv.

Benzin-afbrænding og racerløb er en særpræget  form 
for godgørenhed. Men Thorkild Thyrring har mildt 
sagt ikke mødt modstand. Ekstra Bladet havde man-
dag den 5. april et 28 siders tillæg fyldt med det, der 
i fagsproget hedder “ludder-journalistik” , som ude-
lukkende handler om racer-arrangementet på Carls-
berg.

Politiet har været yderst behjælpelig - racerbanen 
er godkendt, og man vil gøre, hvad man kan for at 
generalprøven på den fremtidige trafik ud og ind ad 
Carlsberg-grunden kan lykkes.

Politiet har også hjulpet Thorkild Thyrring de  
gange, hvor han er drønet gennem landet for at 
forsyne et par københavnske restauranter med ny 
Beaujolais-vin i rekord-tempo. Når noget er virke-
ligt vigtigt, kan man godt se gennem fingre med 
hastighedsgrænser og hjælpe en mand gennem byen 
med horn og blå blink.

Racerbiler på Carlsberg-grunden bliver desværre  
ikke en enkeltstående begivenhed. Den nye lagerhal 
langs Vesterfælledvej er omdannet til permanent ra-
cerbane for gokarts. Her kan Humleby-børn, som kan 
slå forældrene for de 600 kr., det koster i timen, lære 
at blive ligesom Thorkild Thyrring. Stakkels foræl-
dre!  

Gunni

Fri udstødning
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DET INDISKE SPISEHUS

Mad til jeres fest i Beboerhuset
eller god og billig mad ud af huset til hverdag 

Vesterfælledvej 8
33 21 90 80

Åbent 17 - 23. Tirsdag lukket.

Gokart-banen er 500 meter lang og 
fem meter bred. Den bevæger sig ind 
og ud mellem søjlerne i Carlsberg-de-
potet ved Vesterfælledvej og er mar-
keret med 4500 gamle bildæk. 

Banen er den hurtigste gokart-bane 
på Sjælland. 

Fra otte år 
Gokartbanen på Carlsberg er åben for 
kørere fra otte år og opefter. Prisen 
er 660 kroner for en time i en special-
bygget gokart, der vil få en maksimal 
fart på 55 km i timen. 

Der planlægges pige-aftener kun for 
kvinder, fordi piger/kvinder normalt 
kører mindre aggressivt end drenge/
mænd. 

Gæster på gokartbanen får en in-
struktion, inden de iført køredragter, 
styrthjelme og kørehandsker slippes 
løs på banen.

Showroom og café
Foruden turen bag rattet skal publi-
kum hos Go Racing kunne opleve et 
showroom med udstilling af racergo-
karts og i det hele taget få en op-

levelse, der ligger ud over suset ved 
selv at stryge af sted på banen.

Go Racing, Pasteursvej 55, har 
åbent syv dage om ugen mellem 
10.00 og 22.00. Pris: 660 kr. i timen, 
med rabat til medlemmer ved særlige 
arrangementer. 

I forbindelse med banen er der en 
café og faciliteter til bad og omklæd-
ning.

Tekst: Carlsberg
Billedtekst: Gunni

Gokart-bane i Carlsbergs
nye lagerbygning

Hvor Københavns kommune for 15 år siden gav Carlsberg lov til at nedrive en stribe byhuse med glimrende lejlighe-
der, ligger der nu 4500 gamle bildæk som ramme om en legeplads, hvor det koster 660 kr. i timen at være med.
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Bolig søges
Lille familie på tre søger 3 - 4 værelser eller et halvt hus 
i Humleby, for vi vil så gerne være en del af  jer.

Hvis I skal flytte, leje ud, fremleje eller sælge, så vær sød 
og kontakt:

Nana, 
Andreas, 5, 
og Emil, 3, 
på telefon: 51 26 16 90
eller mail: nana@udsagn.dk

Rut og Ole i Lundbyesgade 16 har 
grund til at glæde sig. En længere 
brevveksling med diverse affaldsmyn-
digheder har nu ført til at skraldet 
fra Humlebyhuse med forhave igen  
hentes inde i haven. Vore haver er så 
små, at det ikke behøver at blive ak-
tuelt for andre end langgaderne be-
boere uden forhaver+ et par huse på 
Vester Fælledvej ved Carstensgade, at 
stille skraldebøtten ud på gaden. Vi 

har faktisk betalt for denne ordning 
i mange år. Alligevel er det lykkedes 
nogle renovationsfolk at få nogle til 
at tro, at skraldebøtten skulle ud på 
fortovet, hvis man ville af med sit 
skrald. Men nu har Rut ved sin ihær-
dige kamp fået kommunale ord for, at 
den hidtidige ordning stadig gælder. 
Skraldebøtter skal hentes og sættes 
tilbage i forhaven.

Kurt

Tidligere 
Husejerfor-
mand bliver 
lejer 
og vicevært 
i Beboerhuset
Husejerforeningens afgåede formand, 
Jesper Snedker Ellegaard, flytter sam-
men med sin kone ind på anden sal i  
Beboerhuset.
Viceværtsparret Steen Cruddis og Jet-
te Poulsen er flyttet fra hinanden.
Jette bliver boende på 1. sal og står 
fremdeles for udlejning af Beboerhu-
set, tilsyn med rengøring osv.
Jesper passer alt udenom huset - lug-
ning, fejning, snerydning mv..
Familien Ellegaard er på udkig efter 
et hus i Humleby.
Det bliver lettere for dem at følge ud-
viklingen på markedet fra anden sal i 
Beboerhuset end fra den lejlighed på 
Sluseholmen, hvor de har boet siden 
de flyttede fra Humleby i efteråret.

Jesper Snedker Ellegaard

R98 stikker 
skralden ind

Skraldemændene vil gerne slippe for besværet med at hente skraldebøt-
ter inde i forhaverne. Men den går ikke. Den service har vi betalt for.
Foto: Jens Krøgholt.
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Dynamisk YOGA  

I Humleby 
 

Mandag 17.30 
1,5 timers dynamisk og 

mild yoga, der vitaliserer  

og nærer krop og sind, 

samt forbedre kroppens 

bevægelighed og 

vejrtrækningens dybde.  

Mandag 19.15 
1,5 timers dynamisk yoga, 

der skaber dyb styrke 

omkring kernemusklerne 

og giver næring til krop 

og sind.  En udfordrende 

men tilgængelig træning. 

MorgenYoga 7.30 
1 times dynamisk yoga 

der fokuserer på flow og 

som sensitiverer, åbner 

og styrker led og muskler. 

Et kursus over 4 gange  

Start torsdag d. 8.04 

  

Max 6 elever pr. hold. Private yogatimer og workshops  
 Lundbyesgade 6, tilmelding på telefon 20 63 88 69 
Christin Illeborg er uddannet Dynamic Yoga teacher hos Godfrey Devereux  

Meditations aften d. 25 april kl 1921 
Få nutidens redskab til overblik, energi og overskud                                                                    

Meditation er en metode hvor du venlig og fordomsfrit undersøger dine handlinger og 

reaktioner ved at opdage hvordan dit sind fungerer. Meditation er samtidig en effektiv 

metode til at undgå eller behandle stress. 

 

Vores
Købmand 
holder ud
Vores købmand, Bhuyan, ser ud til at 
have givet op på grund af konkurren-
cen fra Døgn Netto. 

Der er stort set ingen varer på hyl-
derne.

Men det kommer der.
Købmanden sadler om og vil frem-

over tilbyde et udsøgt udvalg af kryd-
derier  og lækkerier fra Østen.

Han vil også fremdeles have øl, to-
bak og hvad der ellers skal til for at 
holde humøret oppe hos hans stam-
kunder fra Humleby. 

Husejerforeningens
gaderepræsentanter
byder på en dram og øl
Den første opgave for Husejerforenin-
gens gaderepræsentanter bliver at 
sørge for, at folk trives, mens de gør 
forårsrent i Humleby søndag den 11. 
april fra kl. 11.
Fællesarealer og bede skal renses for 
affald og ukrudt. Træværk på lege-
pladsen skal males, og gadernes bæn-
ke skal have en omgang.
Gaderepræsentanterne er:
Vesterfælledvej: Jacob Schelde
Carstensgade nedre: Finn Hald
Carstensgade øvre: Øystein Leonard-
sen.
Küchlersgade nedre: Ib Nielsen.
Küchlersgade øvre: Søren Rolighed.
Ernst Meyers Gade: Leif Aage Rasmus-
sen:
Bissensgade:: Anna Tovborg.
Jerichausgade nord: Rene Hansen
Jerichausgade syd: Bitten Adolfsen.
Freundsgade: Ellen Widding.

Fordeling af opgaver
til årets gadefest
den 12. juni
Planlægningsmøde torsdag den 6. maj i Beboerhuset

Det ligger allerede nu fast, hvordan 
opgaverne bliver fordelt mellem ga-
derne til årets gadefest. Det første 
fælles planlægningsmøde holdes først 
den 6. maj. Men det er en god idé at 
få gode ideer allerede nu og hen ad 
vejen udveksle dem med kreative na-
boer:
Küchlersgade står for indretning af 
festplads incl. opstilling af borde og 
stole.
Bissensgade passer baren dag og 
nat.
Freundsgade har løbende oprydning 

under festen og hjælper loppemarke-
det med at stille op og rydde væk.

Jerichausgade står for børneunder-
holdning.

Ernst Meyers Gade laver mad.

Vesterfælledvej og Lundbyesgade 
rydder op efter festen om søndagen.

Carstensgade står for voksenunder-
holdning herunder fakkeltog.
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Generalforsamlingen :
Referat af den ordinære generalforsamling findes på  hjemmesiden www.humleby.dk, 
såfremt der ønskes en papirudgave kan der rettes henvendelse til  den aktuelle gaderepræsentant eller bestyrel-
sen.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig, resultatet er husstandsomdelt og fremgår ligeledes af dette blads   ” Kom 
i kontakt med Husejerforeningen ”

Forsikring :
Som oplyst på generalforsamlingen er den fælles  ejendomsforsikring   flyttet til  Codan ”Erhvervsforsikring ”  
flytningen forventes at smidiggøre  administrationen.
Dækningen og selvrisikoen er den samme som hidtil .
Mange ejendomme har forbehold for svamp der stammer  fra henholdsvis tagkonstruktion  og kælder.  De aktu-
elle ejendomme fremgår af policen..
Policens fulde ordlyd kan downloades fra Humlebys hjemmeside.  
Såfremt der ønskes en papirudgave af policen kan der rettes henvendelse til gaderepræsentanten eller bestyrel-
sens ansvarlige.

Bestyrelsesformand
Kasper Beknes
Jerichausgade 41
Tlf.: 20 94 66 78 / 33 25 39 49  arb.  33 
24  06 26 lok. 215
kasper@beknes.dk
Ansvar : Kontakt til beboerforeningen 
– Kontakt til andre byggeforenings-
kvarterer
Udvalg : Vandrørsundersøgelse – 
Carlsberg – Parkering – Trafik på Ve-
sterfælledvej

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf. 5192 5362
inger@humleby.dk Ansvar :  Kontakt 
til  Humlebys oprydningsfolk  -  Gart-
ner

Sekretær
Merete Engberg
Küchlersgade 11
Tlf.: 33 22 86 65 / 23 26 02 48   
mereteengberg@gmail.com
Ansvar : Gaderepræsentanter - Forsik-
ring

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st.
Tlf.: 33 79 88 08 
per@humleby.dk
Ansvar : Hjemmesiden / mailadmini-
stration
Udvalg : Carlsberg - Parkering

Kom i kontakt med Husejerforeningen
E-mail til bestyrelsen: husejerforeningen@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Brianjensen1@me.com
Ansvar : Kloak, forsyningsnet  - Lege-
plads - Lokalplan
Udvalg : Carlsberg  -  Trafik på Vester-
fælledvej

Christian Duch
Küchlersgade 39
Tlf. 3322 0053
duch@humleby.dk
Ansvar: NABO-kontakt, lokalplan, 
boghandler (Humleby 120 år)

Bestyrelsesmedlem
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.:  40 25 02 18
psa@ef.dk
Ansvar :  Gaderepræsentanter 
Udvalg :  Vandrørsundersøgelse  -  
Carlsberg

Bestyrelsessuppleanter

Irene Bjerregaard
Ernst Meyers Gade 13
Tlf.: 27 12 93 07
irbj@mail.tele.dk
Ansvar:  Gader  -  Gart-
ner -  Lokalplan
Udvalg:  Vejskilte

Næstformand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
GustavJensen@gmail.com
Ansvar : Forsikring – Legeplads -  Klo-
ak, forsyningsnet  
Udvalg.: Vandrørsundersøgelse
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Lækagesporing :
Der er endnu en gang konstateret 
vandrørsstøj, denne gang på vand-
ledningerne i den nedre ende af 
Küchlersgade og på Vesterfælled-
vej. Ved sporing den 25. marts har 
et  undersøgelsesfirma  stedfæstet 
lækagen til gården  bag Vesterfæl-
ledvej 44 /  Küchlersgade 3.
Opfølgningen vil blive varslet og 
iværksat af forsikringsselskabet 
Codan. 

Forårsrengøring :
Traditionen tro afholdes  oprydning 
og rengøring af kvarteret den første 
søndag efter Påske, altså 
søndag den 11. april  fra kl. 11 
Gaderepræsentanterne kan redegø-
re nærmere for de enkelte gaders 
arrangementer.

Vintermørket havde for længst lagt 
sig over Humleby, da små spredte 
skarer styrede deres skridt mod Ve-
sterbro Ny Skole. De ville til kaffe-
bord med lækkert bagværk, en stil-
le pils eller en enkelt kop te. Nabos 
reaktion lod sig også repræsentere. 
Husejerforeningen er trods alt vært 
hvert andet år ved den efterhånden 
traditionelle nytårskur. Men samtidig 
er redaktionen sig gode journalisti-
ske principper bevidst, så man valgte 
kun at sende et bladbud.

Vedkommende var faldet fuldstæn-
dig på halen for Bents forslag om at 
ændre afstemninger for at få flere til 
at møde op på generalforsamlingen. 
Men jo mere Nabo skriver, jo mindre 
bliver fremmødet vel generalforsam-
lingen, så det skriver vi ikke meget 
om. Mød selv op der, hvor beslut-

ningerne tages. Selvfølgelig skulle 
forslaget om at indføre afstemning 
ved fuldmagt diskuteres. Vi kunne 
også bruge tid på at diskutere forslag-
et om, at hvert hus skulle have en p-
licens hos Carlsberg, selv om det vel 
ikke er helt foreneligt med husejer-
foreningens love. 

Så det var et lidt skrabet budget-
forslag, som blev vedtaget.

Der var nu et punkt mere, som 
skulle behandles. Formanden for 
husejerforeningen var flyttet uden 
for kvarteret, så der måtte vælges en 
ny. Kasper Beknes endte med at blive 
valgt, så det vil han være i første om-
gang, og lad det så være ved det i 
denne omgang.

Kurt

Husejerforeningens generalforsamling
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Pit-område
Dækskift

Reparationer

Bilforhandlere
udstiller
nye biler

Bilforhandlere
udstiller
nye biler

Udstilling af
veteranbiler

i haven

udstilling afgamle racerbiler

VROU



  Nabo april 2010 • 9

Her 
tankes 

6000 liter
benzin

Vip-telt
Speakertårn

Pitstop
Dækskift

Vip-telt

G
an

gb
ro

F16-jager

Bilforhandlere
udstiller
nye biler

UM!
Weekend 
med
motorløb
på
Carlsberg
I denne weekend 10. - 11. april er Carls-
berg-området omdannet til racerbane. Det 
ventes at væddeløb og biludstilling vil sam-
le op mod 100.000 tilskuere.

Både lørdag og søndag mellem 08.00-
19.00 kan publikum købe sig en tur i en 
racerbil med en professionel racerkører bag 
rattet.

Racerkøreren Thorkild Thyrring er man-
den bag den internationale Racing Festival, 
som - da den fandt sted i Bella Center i 
2008 - trak godt 70.000 besøgende. I år går 
overskuddet direkte til Dansk Røde Kors.

Det er første gang Thorkild Thyrring sam-
arbejder med Carlsberg i Valby.

I anledning af Racing Festival er der dan-
net en 1,5 km lang racerbane og udstillings-
område for et massivt udbud af luksusbiler, 
racerbiler samt veteranbiler, som meget 
passende udstilles i den fredede og normalt 
lukkede have til Carl Jacobsens villa.

Prins Joachim er protektor for arrange-
mentet.

Carlsberg opfordrer alle de mange bilen-
tusiaster til selv at lade bilen stå og komme 
på cykel eller via offentlige transportmid-
ler. Carlsberg forbereder naturligvis også 
naboerne og trafikselskaberne på, at vi i 
denne weekend er vært for et arrangement, 
der givet kommer til at give genlyd i en 
stor bue omkring området.

Tekst: Carlsbergs hjemmeside.

Grafik: Gunni

Permanent 
gokart-
bane
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Butiksrådet i vor lokale SuperBrugs 
forsøger at sætte alle sejl til, når det 
afholder årsmøde i beboerhuset. Ef-
terårets succes med smagsprøver på 
Klimakogebogens klimavenlige retter 
bliver gentaget. Vor ernæringsekspert 
og kok, Kristine Lytje, holder et vå-
gent øje med butiksrådets kulinari-
ske udfoldelser, når det serverer Per-
lebygs-otto som aftenens hoved-ret. 

Det er en klimavenlig pendant til 
den knap så venlige risotto. Efter det 
egentlige årsmøde holder Kristine et 
foredrag om klimavenlig husholdning 
og følger op på FDBs aktuelle sund-
hedstema.

Anders Kaare fra FDBs bestyrelse 
har lovet at stille op og forsøge at 
blive valgt som årsmødets dirigent 
– en post han har bestridt de se-
nere år med stor succes. Hans tilst-
edeværelse sikrer, at vi kan få de se 
neste og varmeste nyheder fra FDBs 
ledelse. Til den tid vil FDBs landsråd 

og bestyrelse lige have afholdt det 
halvårlige landsrådsmøde.

Alt tegner til et spændende 
årsmøde med gode informationer og 

Kristine Lytje har fokus på sund og klimavenlig husholdning.

Brugsen holder årsmøde 28. april
i Beboerhuset

noget godt til ganen. Så forhåbentlig 
får Anders igen lejlighed til at kon-
statere: Et dejligt årsmøde. Kom og 
vær med.

Kurt 

 
HJÆLP TIL MATEMATIK - 
KENDER DU NOGEN?
Vi er et par humlebypiger 
som gerne vil blive bedre til 
matematik inden vi skal op i 
de større klasser.
Har du tid og lyst til at hjæl-
pe os? Eller kender du no-
gen som har, ung eller gam-
mel?
Vi tænker ikke på lektie-
hjælp, men på at få gen-
nemgået nogle mere ele-
mentære ting fra bunden.
Vi skal nok betale for det!
Tak skal du ha’!
Ring eller send en sms på: 
26 16 34 55
Mange hilsner   
Humleby-pigerne
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 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Vi er 
gavmilde
i Humleby
Anna Tovborg fra Bissensgade, som 
forrige år blev udnævnt til årets æres-
borger i Humleby, fordi hun så tit fin-
der på noget, som liver op på gade-
festen og gavner økonomien, bliver 
ved at finde på noget, som nogen har 
stor gavn af.
Her står hun med 5000 kr. på et sølv-
fad. De penge er gået til Mødrehjæl-
pen.
Det var en fornøjelse af gå rundt i 
Humleby og samle pengene sammen. 
Alle tog godt imod mig og bidrog med 
små og større beløb.
”Efter sådan en tur rundt i Humleby 
bliver jeg endnu mere glad for mine 
naboer og for at det er her, jeg bor”, 
siger Anna.

Det var en ren fornøjelse for 
Anna Tovborg at samle 
5000 kr. ind til Mødrehjælpen.

Beboerforeningen holder fanen højt med fed og festlig musik i Be-
boerhuset. Der var fin stemning og pænt besøg – især af kvin-
der til Seattle Unplugged torsdag aften, den 8. april.
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Af Camilla
De mange arrangementer på Carls-
berg trækker mennesker til området 
og dermed også en del trafik og ta-
xakørsel til Humleby. Og der er me-
re på vej – næste weekend den 10. 
og 11. april løber festivallen ”Biler og 
Racing” af stablen, og så åbner der i 
øvrigt en gocart bane i bygningen på 
hjørnet af Ny Carlsbergvej og Vester-
fælledvej. 

”Undskyld, men ved du om vi skal 
betale for at parkere her?”

”Nej” svarer jeg glad ”søndag er 
parkering stadig ganske gratis”

”Herligt” siger den rare mand ”Vi 
skal nemlig derover på Carlsberg og 
smage noget chokolade”

På trods af, at der faktisk er rige-
ligt med parkeringspladser i Jer-
ichausgade på dette tidspunkt denne 
søndag, og på trods af at jeg slet 

ikke ejer en bil, der skal parkeres, 
så mærker jeg, hvordan de små sko 
begynder at stramme. ”Jamen, hvis 
du skal til chokolademesse på Carls-
berg, så er det sandelig meningen, at 
du benytter Carlbergs store og dertil 
indrettede BETALINGS-parkeringsp-
lads” tænker jeg, men jeg siger det 
nu ikke. 

Der er i stigende grad liv på Carls-
bergs område.  Dansehallerne og 
garagegallerierne og i særdeleshed 
diverse arrangementer i TAP1 (eller 
”Mega-Vega”, når musikken spiller) 
på Ny Carlsbergvej bringer besøgende 
til bydelen i hidtil uset målestok. 
Det minder mig om min fortid i en 
lejlighed på Skt. Markusplads ved 
Forum: Fine parkeringsforhold og 
nærmest dødsens fred og ro - undta-
gen lige de weekender med messer 

og aftener med koncerter, hvor det 
pludselig kunne vrimle med teen-
agere, der var ”stang-bacardi” eller 
biler, der holdt parkeret på enhver 
mulig - lovlig som ulovlig - kvadrat-
centimeter, mens gaderne var pakket 
tæt med cirkulerende biler på jagt 
efter en holdeplads.

Er det fremtidsscenariet for Hum-
leby?

I hvert fald kan min genbo Inger 
berette om flere bekymrede obser-
vationer i Jerichausgade. For selvom 
en enkelt chokolademesse-besøgende 
familie en solskinsfyldt søndag for-
middag måske passerer ubemær-
ket, så kan de store arrangementer 
mærkes. Med en kapacitet på op til 
4600 gæster, er det klart, at det nye 
koncerthus giver anledning til en del 
ankomster i bil og taxa. Privatbilister 

Humleby nyt trafik-knudepunkt?

Er synet af en trafikstille gade med frie parkeringspladser ved at være fortid i Humleby? Her er det Küchlersgade.
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Byernes Varme & SanitetsService er en del af Bristen Gruppen A/S, som har tre hovedaktiviteter i form af ejendomsinve-
stering, ejendomsudvikling og facility service. Koncernen er siden sin start i 2004 vokset kraftigt. Koncernen omfatter en 
række entreprenør- og håndværksvirksomheder. Se mere på www.bristen.dk.

Midtager 20
2605 Brøndby

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

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

Nyholmsallé 19 
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOG VARME OG 
VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder
Servicevagt alle ugens dage i  perioden 01.10 -  30.04 kl.  08.00 -  22.00

Mobil 28 19 60 40

kan ikke finde ud af, hvor de skal hen 
og kører søgende rundt. Taxachauffør-
erne kender deres smutveje gennem 
Küchlersgade og Jerichausgade, og de 
kører som bekendt ikke altid efter leg-
ende børn forhold. Dertil kommer støj 
fra koncerterne, hvor en har oplevet 
sit hus og sine vinduer vibrere. Hvor 
generende støj føles, er selvfølgelig 
individuelt, men opleves støjgenerne 
fra arrangementerne meget voldsomt, 
er det måske en ide at kontakte skov- 
og miljøstyrelsen med henblik på en 
decibelmåling. En anden kom for 
skade at åbne sit 2. sals vindue un-
der en koncert, men blev i stedet for 
den intenderede friske luft mødt af 
en tæt sky af cigaretrøg fra koncert-

gængere på gaden, der i øvrigt også 
råbte og hujede så dagligstuen føltes 
som forvandlet til bodega.  

 Der er dog også dem der ser mu-
ligheder frem for problemer i den nye 
situation. Således skrabede et par 
skolepiger fra Jerichausgades bare 
ende en større formue sammen i deres 
popcorn-bod på Ny Carlsbergvej inden 
koncerten med Thomas Helmig. Og 
i den forbindelse kan jeg informere 
om, at den café som skulle være åb-
net i Dansehallerne i forbindelse med 
billøbet næste weekend er forsinket 
og først åbner til maj, så det skulle 
være muligt at slå lidt mønt af saft-
tørstige og popcornsultne bilentusi-
aster. 

Vedrørende: koncerter ved Carlsberg 

Kommentar fra Humlebys hjemmesi-
de:: 
Vi bor i Jerichausgade 6. 
Jeg ville høre om der var andre end 
os som synes at koncerterne ved 
Carlsberg er overordentligt generen-
de pga meget mærkbare vibratio-
ner i huset - specielt på tredje sal. 
Og jeg tør slet ikke tænke på 
hvordan det er ved J\’s ba-
re ende med alle de mange menne-
sker og biler der går/kører forbi. 
Mvh 
Patrizia Paggio
Tlf.: 33218003
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En dagbladsartikel fortæller at den 
kendte lokalitet - Inges Kattehjem 
i Glostrup -fylder 40 år i april 2010. 
Det bringer i erindring  at jeg har bo-
et i Humleby lige så længe, thi jeg 
købte Küchlersgade 39 af Kattemor – 
Inge  Sørensen.

Arealet ud mod Vesterfælledvej  
bag Küchlersgade og Jerichausgades 
ulige husnumre  blev tidligere brugt 
af Københavns Kommune til diverse 
materialeopbevaringer og var bebyg-
get med  faldefærdige skure. Områ-
det var hjemsted for et stort antal 
vilde katte. Sidst i 1960erne blev 
arealet mageskiftet med Carlsberg og 
skurene nedrevet, hvorved de mange 
katte blev hjemløse og sivede ud i de 
tilstødende kvarterer bl.a. Humleby.  
Ikke alle beboere var lige begejstret 
for invasionen, en del katte blev 
indfanget af officielle kattefangere, 
nogle handlekraftige beboere havde 
mere profane metoder til reduktion 

af bestanden men andre  viste deres 
barmhjertelighed ved fodring af den 
sultende kattebestand. 

Inge Sørensens barmhjertelighed 
var endnu større, hun tog sig kærligt 
af de hjemløse dyr og indlogerede 
dem i  Küchlersgade 39.

Da jeg i forbindelse med huskøbet 
besigtigede huset, fornemmede jeg 
straks ved indtræden en speciel odeur 
og i samtlige rum blev jeg nedstirret 
af utallige vagtsomme og  opspilede 
rovdyrøjne.

Gården var flugtsikret med  hegn 
og anvendtes til kattenes  gårdture.

Med undskyldning i min dat-
ters overfølsomhed overfor pels-
dyr  forhørte jeg mig forsigtigt 
om kattenes fremtidige situation i 
tilfælde af min overtagelse af huset 
og erfarede at det netop var på grund 
af dem Inge havde valgt at skille sig 
af med nr. 39 til fordel for et mere 

velegnet hus  med bedre faciliteter 
udenfor byen, samt at veninden som 
beboede husets stuelejlighed flyttede 
med.  Det betød at hele huset blev 
ledigt og at min boligsøgende ven 
Verner kunne flytte ind. 

Indretningen af nr. 39 indicerede at 
Inger Sørensen  også havde overskud 
til andre  aktiviteter. Kælderen var 
omdannet til en velassorteret bar og 
dannede rammer om klubben ” Mød 
nye mennesker ” og  der fremstilledes 
vin i store glasballoner. 

Det virkede så overbevisende at  
købet blev effektueret.

Handelen  foregik smertefrit og 
tilsyneladende har ingen af parterne 
fortrudt den, i og med vi begge har 
holdt ud i de respektive  omgivelser 
i 40 år.  

Christian Duch
 

Küchlersgades kattehjem
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Da jeg gik en runde d. 27. marts var 
vintergækkerne på deres sidste og 
krokus på deres første. Der var mange 
spirer, så der skal nok også være løg-
vækster at se på, når I har modtaget 
dette Nabo.

Haveselskabets Have
Gå ad Vesterbrogade til højre ad Al-

legade til Frederiksberg Runddel  og 
ind ad den hvide låge til Havesel-
skabets Have. I plænen ved søen er 
der det flotteste krokusmaleri formet 
som to cirkler omkring nogle træer. 
Fortsæt i venstre side, så kommer du 
til det nederste parti med græs, som 
kaldes Præstegårdshaven. Her står 
dorthealiljer og senere påskeliljer. 
Gå til højre gennem rhododendro-
nanlægget og igen til højre ad stien 
tilbage. Ud for højen er der en låge 
til venstre.

Medlemshaverne
Gå ud ad lågen og gå ind ad lågen 

over for til Det Kongelige Haveselsk-
abs medlemshaver. Vent til nogen går 
ind eller ud, hvis der er låst. Jeg har 
aldrig fået nej til at gå ind og kigge, 
så længe jeg var skrevet op til en have 
og ikke havde nogen nøgle. Gå lige 
frem ad stien og kig ind i have nr. 
10, hvor der står fine forårsblomster 
i plænen. Fortsæt forbi nr. 12 og 16, 
og gå til venstre hvor stien deler sig. 
Der står masser af forvildede krokus i 
stierne, og så længe der ikke er blade 
på hækkene, kan man kigge ind på 
haver og huse. Min have ligger for 
enden af stien på hjørnet med bøge-
hække. Det er nr. 43. Der er ikke no-
get nummer på, men det er skrås over 
for nr. 58. I må godt gå ind ad hullet 
i bøgehækken og kigge, men der er 
nu ikke meget at se på denne årstid. 
Fortsæt ad stien tilbage til lågen.

Frederiksberg Have
Der går en sti bagom Josty ind til 

Frederiksberg Have. Drej til venstre 
ved containerne. Der er løgplæner 
på begge sider af stien, og fortsætter 
man til højre kan man se den store 
løgplæne i vistaen ud for hovedind-
gangen. Der står gamle magnoliaer i 
knop ved indgangspartiet og her er 
også plantet tre nye troldnød til er-
statning for de to meget gamle, som 
gik ud. Gå ud af hovedindgangen og 
hold til højre.

Frederiksberg Kirkegård og Pro-
menaden

Gå ind på Frederiksberg Kirkegård 
og gå lidt til højre, derpå til venstre 
ligeud. Her finder man Storm P’s og 
C.Th.  Dreyers grave på hver side af 
et stort træ. Ved siden af urnehal-
len er der et minderum for profeten 
Martinus, meget pompøst. Tæt på går 
en sti til lågen ud mod Frederiksberg 
Allé. På den anden side ligger cafeen 
Promenaden, hvor man kan holde en 
pause. Er det godt vejr, kan man sidde 
i læ på verandaen og nyde solen.

Det Biovidenskabelige Fakultets 
Have

Går man til venstre ad Madvigs allé 
og Bülowsvej kommer man til Det 
Biovidenskabelige Fakultets Have. Før 
hed den Landbohøjskolens Have, det 
var meget nemmere. Man kan gå gen-
nem haven og videre ad den grønne 
sti til væksthusene Rolighedsvej 23. 
Her er åbent lørdag-søndag kl. 12-
16.

   Over for enden af administrations-
bygningen er der et bed med forårs-
blomstrende vilde alpevioler, Cycla-
men. Fortsæt ad stien til stenhøjen 
med mange fine krokus og iris. Forbi 
søen står forskellige slags troldnød 
og blomstrer. I et bed til venstre for 
pergolaen kommer der blå balkanem-
oner. Gå gennem pergolaen forbi 
rosenhaven og over vejen. Der lig-
ger cafeen Væksthuset, som pt. kun 
har åbent mandag-fredag kl. 8.30 til 

14. Den har åbent lørdag-søndag om 
sommeren, vistnok fra juni.

Gå tilbage ad Bülowsvej og hjem, 
f.eks. ad Kochsvej, som er meget køn-
nere end Platanvej.

Akademihaven, Søndermarken 
og Enghaveparken

Man kan gøre turen længere ved at 
starte op ad Ny Carlsbergvej og gå ind 
i Akademihaven ad lågen til venstre 
før Elefantporten. Her er mange fine 
narcisser og japanske kirsebær og man 
kan se mange krokus gennem hegnet 
ind til æresboligen. Fortsæt gennem 
Elefantporten, over Pile Allé og op 
over stengærdet til Søndermarken. 
Her er der ikke så mange blomster, 
men går man ad Norske Allé er der en 
flot udsigt over slugten bag Norske 
Hus. Kryds Roskildevej (pas på!) til 
Frederiksberg Have.

   Hvis man ikke gider gå en lang 
tur, kan man slå et smut over i Eng-
haveparken. Her er mange fine scilla 
og senere kejserkroner, som lugter 
fælt.

Lone C54

Dejlig forårstur i haver og parker 
Se hvor foråret folder sig smukkest ud i Humlebys omegn



HUMLEBY - KALENDER

LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1.
Telefon: 26 27 72 15 (obs! Nyt nummer)

e-mail: jettep2001@hotmail.com
Det koster 200 kr. fredag, lørdag el. søndag og 50 kr. for møder og andre aktiviteter på hverdage.

Ved fester på hverdage betales 200 kr. Leje gælder fra kl. 10  til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, 
og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Det medlem, der lejer Beboerhuset, 
skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til na-
boer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for al-
le medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt.

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN
Sdr. Boulevard 104

1720  København V
Telefon. 33 24 77 58
Hele døgnet: 30 31 32 95

Søndag11. april kl. 11 Forårsrengøring i Humleby. Gå ud og hjælp din nabo.

     Din gaderepræsentant giver en lille en.

Børnebio

Søndag den 25. april kl. 14.  Tema: I rummet

Søndag den 30. maj kl. 14.  Tema: Drager og dragekrigere

Torsdag 16. maj kl. 20 Planlægning af årets gadefest i Beboerhuset.

Weekenden 10 -11. april  Tag dig til hovedet og hold dig for ørerne. Der er racerløb på Carlsberg

Afhentning af storskrald  17. maj
Haveaffald    20. april og 18. maj
PVC og imprægneret træ  19. maj
Elektronik, pap og karton 18. maj


