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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 - 20 64 67 69
Bliv medlem - besked til kasserer:
Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 - 33 25 52 82  - j.fenhann@humleby.dk

Næste nummer af Nabo kommer den 3. september. Deadline for indlevering af indlæg er den 24. august. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller 
afl everes til et af redaktionsmedlemmerne.

Man skulle tro det var løgn ...
Men da jeg hin søndag har mod-
taget maj-nummeret af Nabo og 
bananspisende har læst artiklen 
om rotten, rejser jeg mig og åbner 
skabet under køkkenvasken for at 
kassere bananskralden. Arrrrgh. 
Arrrrrrggh! Op ad skraldespanden 
hopper den største rottehale. Jeg 
smækker døren i og hengiver mig 
til den i situationen mest nærlig-
gende beskæftigelse: højt, ved-
holdende skrigeri. 
 Ud af huset, hen ad gaden og 
fl ere hyl. Alle jeg møder har set, 
hørt eller direkte haft besøg af 
rotter i Humleby. Konklusionen 
må være, at bydelen er under in-
vasion. Et par huse nede fi nder 
jeg undtagelsen – her har man kat 
og giver den æren for, at rotterne 
holder sig væk. 
 Da skadedyrsbekæmperen tre 
kvarter senere  indfi nder sig på 
adressen, har jeg derfor også lo-
vet mine unger en kat. Rottefæn-
geren mener dog ikke, at en kat er 
svaret, hans erfaring siger, at rot-
terne er ret uanfægtede af kat-
te og hunde, de bliver bare end-
nu bedre til at gemme sig. Han 
sætter et par fælder op hist og 
pist:”fælder der smækker for at 
dræbe, så pas endelig på pigerne 
ikke går i dem”. Han lover at tage 
kontakt og høre, hvordan det går i 
løbet af de kommende dage, men 
informerer samtidig helt ærligt 
om, at der snildt kan gå tre uger, 
før rotten går i fælden: ”Rotten 
er en meget sky fyr”, hævder han. 
Tre uger!

 Som det vil fremgå, kom jeg 
nu ikke til at vente helt så længe.

Er jeg blevet gal?
Ja, den er sky, rotten, og god til at 
gemme sig. Faktisk så god at jeg 
kommer helt i tvivl om, hvorvidt 
jeg nu også så, hvad jeg så. Må-
ske var jeg påvirket af Nabo-hi-
storien og bildte mig ind, at der 
var en rotte? Vi drysser mel ud på 
gulvet, som rotten kan sætte fod-
spor i og går i seng. Næste mor-
gen er en af to fælder i skabet ud-
løst, men uden fangst. Der er in-
gen fodspor i melet. Jeg synes jeg 
læser i øjnene på mine nærmeste, 
at de tvivler på mit mentale hel-
bred. Var der overhovedet en rot-
te?
 Tirsdag morgen er der afkla-
ring – tydelige rottespor i me-
let. Jeg føler mig sjovt nok en lille 
smule lettet. Jeg gør rent hele ti-

den, og al mad er selvsagt smidt 
ud eller gemt væk i skabe, som 
rotten ikke har en chance for at 
forcere. Onsdag aften under tv-
avisen hører vi pludselig lyden af 
små pusselanker, der tripper hen 
over gulvbrædderne. Min mand li-
ster ned, men fuglen er fl øjet (el-
ler hvad det hedder, når vi taler 
om en rotte). Som ugen skrider 
frem bliver rotten åbenbart sulten 
og tørstig og kommer frem fra 
sit skjul bag panelet i tide og uti-
de for at fi nde føde. Men ikke om 
den går i fælden.
 
Retningslinjer for beboere i by-
dele, der frekventeres af rotter:
Efter telefonisk kontakt til Kim 
Meiding fra kommunen, vil jeg 
hermed videregive et par gode råd 
til alle, så vi kan undgå fl ere uøn-
skede husdyr. Det er nu, min læ-
ser bedes spidse øren, for dette er 

Rotteræs
Den lange og gruelige historie om en rottes endeligt i Jerichausgade

Efter en større militær indsats blev slaget vundet.

Nu skal der grilles, og døren skal 
stå åben, og vi skal komme hinan-
den ved. Men inden, under og efter, 
så vær klar over, at der kan være ty-
veknægte på spil i idyllen. I man-
dags blev min mand Petter med få 
minutters mellemrum antastet af 
to forskellige, ret velklædte her-
rer, der bad ham veksle penge. Han 
troede, det var til en parkeringsbil-
let, men det var det tilsyneladen-
de ikke. Anden gang var han blevet 
mistænksom og fulgte efter – og 
der var heller ikke nogen bil. Måske 
varskor den velklædte en kamme-
rat på cykel med anhænger, når der 
er en åben dør eller port.
 Det lugter måske lidt af para-
noia, men i vores haveforening på 
Lossepladsvej har vi siden nyt-
år haft op mod et halvt hundre-
de indbrud. At kolonisterne nu er 
fl yttet ud i haverne, har ikke fået 
tyvene til at miste interessen. En 
lørdag for et par uger siden fi k en 
sovende veninde hugget sin mo-

Hold øje med tyveknægte
bil, der lå 20 centimeter fra hen-
des hovedpude, og mandens buk-
selommer var endevendt. Samme 
nat var der indbrud i tre andre hu-
se, hvor folk også lå og sov.  
 Ifølge Politiken, der skrev om 
de mange tyverier i området i to 
store artikler sidste weekend, ty-

der meget på, at det er sigøjne-
re fra teltlejre på Amager Fælled, 
der hærger kolonihaverne. Men 
også i Københavns centrum er der 
kommet nye tyvebander fra fat-
tige østeuropæiske lande, og de 
kan nemt fi nde til Humleby. 
Så hold øje.                              edel 
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Elefanten på dansegulvet
I Dansehallernes foyer er en café 
med mere for tiden under udvik-
ling. Stedet hedder Elefanten og 
er i hænderne på et hold, der ser 
muligheder frem for begræns-
ninger.

I januar, da jeg interviewede di-
rektør Louise Seibæk om Dan-
sescenen, løftede hun sløret for, 
at folkene bag Rust på Nørrebro 
ville åbne en café i husets foyer. 
Hun mente ikke at love for meget 
ved at varsle cafeen åbnet i for-
bindelse med det - i nærværende 
magasin omdiskuterede - bilræs 
i april. Vi skriver snart juni, men 
hvor er den? 
 Personligt er jeg spændt på 
udfaldet. Jeg kan godt lide kaf-
fe, croissanter og cafémad, og det 
smager altid bedre ude end hjem-
me. Især kaffen. Til tider er der for 
langt til latte-bæltet på den an-
den side af Enghave Plads, så jeg 
glæder mig til den café i Danse-
hallerne. 

Et område med muligheder
Jeg møder derfor til en aftale med 
Lars Orlamundt, som er direktør 
for Rust, for at høre, hvad det lo-
vende ”café med mere” egentlig 
dækker over. Det er torsdag mid-
dag, og forberedelserne til Dan-
sens Dage er i fuld gang. Lars 
er blevet kaldt væk fra sin pind 
grundet en nødssituation i form 
af defekt lydudstyr. Bag baren (for 
en bar det er her dog) fi nder jeg 
derfor makkeren Jan Schjønning, 
der fortæller at stedet skal hu-
se visse arrangementer, som ikke 
egner sig til lokalerne på Nørrebro, 
og at man derudover vil tage ud-
gangspunkt i de mennesker, som 
er i området. 

 Udfordringen er, at der er ta-
le om forskellige grupper med 
forskellige behov. Dansescenens 
publikum selvfølgelig, men også 
folk, der arbejder her og andre er-
hvervsdrivende, der har lejet sig 
ind på Carlsbergs område. Første-
salen huser en del af et gymna-
sium, TAP 1 tiltrækker såvel kon-
certgæster som konferencer. Og 
påpeger jeg, så er der jo alle os i 
Humleby. 
 Jan viser mig rundt og maler 
scenen op: Releaseparty for fi re-
femhundrede mennesker (afhæn-
gigt af brandmyndighedernes di-
rektiver), langborde med mun-
tert snakkende gymnasieelever, 
dagens ret til at indtage på ste-
det eller hente med hjem. Bagest 
”fødselsdagsrummet” til selska-
ber og møder – med fl otte mo-
saikker på væggene er detaljen i 
orden, men vi taler minimum en 
gang maling, oprydning og ikke så 
lidt pynt, før jeg ville indtage min 
fødselsdagkage her.
 Og endelig det bedste: Per-
golaen, hvor man kommer til at 
kunne sidde ved fi ne små borde 
med udsyn over Akademiets ha-

 Jan Schjønning foran sin bar i Dansehallernes foyer.

ve. Hækken er blevet klippet, så 
øjet uhindret kan nyde parken. Jeg 
forestiller mig de inspirerede Na-
bo-artikler, én vil kunne skrive her. 
En god kop the og måske noget 
hvidt kniplingsværk vil være på 
sin plads. 

”Og her har vi så køkkenet” 
Køkken? Jo bevares, der er da hvi-
de fl iser på væggene, hvilket nok 
er vældig køkkenagtigt, men alli-
gevel. Her er ikke noget, der i mi-
ne øjne tyder på, at her kan pro-
duceres catering, dagens ret eller 
noget som helst andet lige fore-
løbig. Det er nok mig, der mangler 
fantasi. Jan insisterer i hvert fald 
på, at der allerede er sket me-
get og med et afl øb i gulvet, så 
skulle det være på plads. Baren er 
skam også allerede åben, indtil vi-
dere i forbindelse med forestillin-
ger på Dansescenen. Resten er på 
trapperne, om det så bliver mid-
dag før forestillingen; lejligheds-
vis natklub; frokostudbringning til 
erhvervsdrivende, eller bare after-
noon tea på pergolaen til mig. 
Jeg glæder mig lidt endnu.

Camilla

mit egentlige ærinde med nær-
værende indlæg. Jeg citerer: ”Rot-
ten render gerne to kilometer (!) 
for at få fat i den kartoffelchips”.  
I det væsentlige handler det her 
simpelthen om at undgå at fod-
re rotten – og husk: ”rotten kan, 
hvad rotten vil. Den kan klatre i 
træer, balancere på ledninger og 
trænge gennem bittesmå åbnin-
ger”.  Kim Meiding fremhæver føl-
gende vigtige indsatsområder:
- Fuglefoder. Stop fodring af 

fugle i perioder med rotter 
(læs: NU!)

- Kaninbure. Kaninen skal selv-
følgelig have mad, men ikke 
på et sted, som er tilgænge-
ligt for rotter. Rotterne tager 
gerne for sig af retterne, og 
kaninen vil typisk bare sidde 
og glo. Så snart rotten ved, at 
her er mad, vender den tilbage 
igen og igen. Enten skal net-
tet i buret altså være ekstremt 
fi nmasket , for eksempel voli-
erenet, eller man må se på ka-
ninen til den er færdig med at 
spise eller måske  tage den ind 
i huset til måltider. 

- Madrester. Sørg for at fe-
je grundigt op efter udendørs 
middage, grillarrangementer 
og lignende.

Jeg spørger også Kim, om han 
har et bud på, hvorfor vi har rot-
ter i Humleby. Oftest skyldes det 
et brud på kloakken et sted i om-
rådet, hvor rotterne så har gra-
vet sig op til overfl aden. Vi le-
der altså efter et lille hul i jor-
den. Rotterne kan dog også val-
farte til området, fordi de lugter 
mad. Kim opsummerer: ”Undgå 
at have mad, undgå gerne orga-
nisk materiale overhovedet i går-
den og hold øje med rottehuller”. 
Han mener ikke, der er belæg for 
at ændre livsstil iøvrigt: ”Åbn en-
delig havedøre og vinduer, når det 
er varmt”. 
 Den er god med ham, fra nu 
af vil en åben havedør her i huset 
være skarpt bevogtet! 

Selvtægt
Hermed vender jeg tilbage til vo-
res rottes skæbne. 
 I løbet af de første dage fi k vi 
undersøgt kloakker, fi nkæmmet 

haven for huller, og vi satte fæl-
der op. Der var ingen tegn på ind-
trængen af rotter og ingen rotter i 
fælden. Som tiden gik, blev vi me-
re avancerede. 
 Min mand satte videoudstyr 
op, som udløstes ved bevægel-
se, og det lykkedes ham faktisk 
at fange dyret på video, men altså 
ikke i fælden. 
 Ved ugens udgang havde han 
så fundet frem til en ven, der ejer 
en luftpistol. Udstyret med mili-
tærstøvler (hvor de kom fra, ved 
jeg ikke), køller, beskyttelsesbriller 
og altså luftpistol suppleret med 
ikke så lidt tålmodighed,  satte to 
jægere sig på lur i vores stue. En-
delig kom rotten frem, rotten re-
gistrerede, at de var der, rotten 
var sulten,  fattede mod og vove-
de sig ind i lokalet. 
 Rotten blev skudt søndag af-
ten kl. 22.09. 
 Næste dag fi k min heltemodi-
ge husbond tilbudt job i kommu-
nens afdeling for skadedyrsbe-
kæmpelse. 

Camilla

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
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Sommer i krukker og potter
Stauder holder længere end de 
gængse udplantningsplanter

På mit bibliotek havde jeg i maj 
et foredrag med Jane Schul ”Ha-
ven i krukker og potter”. Til glæ-
de for Nabos læsere vil jeg referere 
det her. Hun var ikke så vild med de 
gængse udplantningsplanter, fordi 
de har så kort en sæson. Pelargo-
nie og margueritter stammer fra 
varmere himmelstrøg, hvor de kan 
udvikle sig til hele buske eller træ-
er i de frostfrie vintre. Hos os kan vi 
kun have dem juni-september.

Stauder
Hun foreslog, at man i stedet sat-
te hårdføre stauder i potterne. 
Til skyggen anbefalede hun Ho-
sta. Den skyder sent, så man kan 
starte potten med en forårsvækst 
som f.eks. anemoner eller scilla 
eller krokus. Når Hostaen sætter 
blade, dækker de for det henvis-
nende løv fra forårsblomsterne.
Hun foreslog også, at man un-
derplanter med stauden alunrod, 
som har stedsegrønne, skulptu-
relle blade. Den fås med mange 
bladfarver, limegrøn, kanelbrun, 
næsten sort. Aldershvile Plante-
skole har et stort udvalg. 

 Jeg syntes, det var mere sjæl-
dent end kønt, men Jane Schul er 
uddannet kunsthåndværker og si-
den landskabsarkitekt, så hun har 
nok mere forstand på det. Hun 
havde et eksempel fra et museum 
i Los Angeles, hvor de havde til-
plantet potter med duftende ros-
marin og biblomme hele vejen op 
ad et bredt trappeparti.

Vanding
Potter skal vandes hver dag. Hvis 
man lejlighedsvis er bortrejst, 
kan man installere et vandingssy-
stem. Jane Schul anbefalede Mo-
naplant, yderligere oplysninger 
kan ses på nettet. Det består af 
en vandtank med jord indimellem, 
som suger vand op. Et rør går op 
til toppen af potten, og det kan 
man hælde vand i.
 Man kan også benytte sig af 
naboer, men de vander tit for me-
get. En druknet plante udviser de 
samme symptomer som en tør-
stig, den hænger. Rødderne rådner, 
hvis der er for meget vand. Man 
kan dunke til potten, og hvis den 
ikke lyder hul, er der rigeligt vand.

Jord
Jane Schul anbefaler ren potte-
jord til krukker. Den er varmebe-
handlet, så sporer af svampe og 
ukrudtskim dræbes. Det er ikke 
så godt med almindelig havejord, 
den er iltfattig og stiv. Det er godt 
at blande lidt Leca i jorden, det gi-
ver luft. Leca har lav vægtfylde, 
og man skal passe på, at potten 
ikke bliver for let, så den vælter. 
Evt. kan man lægge en mursten i 
bunden.

Netop nu
Uanset hvad Jane Schul me-
ner, kan jeg nu godt lide udplant-

ningsplanter. Man kan lave en 
skrigende kombination med Can-
na ”Lucifer” i rød/gul underplan-
tet med rød/gule abeblomster. 
Man kan også få sartrosa pelar-
gonier ”Dronning Ingrid” og sæt-
te lilla lobelier under. Smalbladet 
klokke er en plante, som ligeledes 
kan sættes i bunden. Det er en 
hårdfør staude, som kan sættes 
ud i bedet, og som kommer igen 
år efter år.
Krydderurter trives fi nt i de lu-
ne gårde og haver. Rosmarin, sal-
vie og timian kan man overvintre 
ude. Man kan så basilikum, orega-
no og brøndkarse i en potte. Pur-
løg og persille kræver lidt mere 
plads, så de skal nok ud i et bed.
 De pæne temperaturer, vi har 
her i Humleby, indbyder også til at 
dyrke eksotiske løgplanter.
Foruden Canna er der Crinum, ha-
gelilje og selvfølgelig Afrikansk 
skærmlilje, Agapanthus. I år har 
jeg plantet Ismene, kejserindelil-
je, som er en tropisk narcis med 
fl otte, spiralsnoede kronblade. Jeg 
har sået Lobelia, som jeg sætter 
i bunden af potten, når planterne 
er store nok.

Lone C54

Larm i gaden
sken stræde var et svar til Distor-
tion-folkene fra nogen, som føl-
te sig provokeret af, at Distortion 
har overtaget deres måde at hol-
de fest på. Det handler om rave-
party - dvs. hæmingsløs udfol-
delse til techno-musik med eks-
trem lydstyrke. De mener ikke, at 
Distortion slipper hæmningerne, 
men er så pæne at blive støttet af 
kommunen.
 På Carlsberg får Distortion Fe-
stival indtil fl ere udendørs scener, 
de gamle bygninger bliver belyst, 
fi re busser kører rundt med rul-
lende fester og der bliver musiks-
cener i to store cirkustelte. Festi-
valens højdepunkt, The Final Par-
ty, holdes på Carlsberg lørdag den 
5. juni.
 Flere bydele er involveret
Men distortion begynder allere-

de den 2. juni i centrum af Køben-
havn. 3. juni rykker festen til Nør-
rebrogade, som vil være afspær-
ret mellem Ravnsborggade og 
Fælledvej, og 4. juni og 5. juni er 
Vesterbro vært for festivalen. Ef-
ter endnu to festdage på Carls-
berg slutter Distortion årets fest-
ligheder på Islands Brygge.
 Distortion bliver bl.a. støttet af 
Københavns Kommune, Wonder-
ful Copenhagen og Kunstrådet.
”Med en festival som Distorti-
on, der i 2009 havde i alt knap 
40.000 deltagere, og som fra år 
til år har trukket markant fl ere 
festdeltagere til, vil endnu fl ere 
københavnere få øje på, at Carls-
berg er det nye sted at gå hen i 
København, når man er på udkig 
efter oplevelser”. hedder det i fe-
stivalens pressemeddelelse.

Gunni

Carlsberg bliver rammen om stor 
festival i denne weekend

Humlebys beboere er inviteret til 
Distortion-gadefest og rave-party 
på Carlsberg i denne weekend. 
 – Jamen var det ikke dem, der 
en majnat sidste år raserede Hy-
skenstræde, smadrede butiksru-
der, satte ild til butiksinventar og 
dansede på biler, som i øvrigt blev 
overmalet med graffi ti ligesom 
alle gadens huse. 
 Nabo har fået nervøse fore-
spørgsler fra Humleby-beboere, 
der frygter det værste.
 Det skal såmænd nok blive 
slemt for dem, der ikke bryder sig 
om ekstrem høj musik og hæm-
ningsløs udfoldelse. Men så slemt 
bliver det heller ikke.
 Hærværks-orgiet i fjor i Hy-
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Program for gadefesten i       Humleby 

Der vil i øvrigt være salg af 
popcorn ved beboerhuset og 
salg af is fra Bissensgade 18. 

Køb øl, vin og vand i baren. 
Overskuddet fra salget af 
disse dækker de samlede 
udgifter til forlystelser og 
musik.

Som de foregående år 
sker alle tiltag til og for 
beboerforeningen. 
Det er vores fælles gadefest.

Vi ser frem til en bilfri gadefest. I kan i år parke-
re jeres biler gratis på Carlsbergs store parkerings-
plads på Ny Carlsbergsvej. Flyt dem venligst inden 
morgenmaden kl. 10:00.

NB! Programmet er endnu ikke fuldendt. Det endelige program bliver husstandsomdelt.

P

9:00-12:00 Indsamling af lopper til loppemarkedet, eller kom selv med dem til 
  loppepladsen i EM

10:00 Fælles morgenmad i gaderne. Tag dit morgenbrød, kaffe og havebord med 
  ud på gaden.

10:00 Miniræs for de 0-4-årige. Start fra Verners Plads.

10:30-11:30 Skattejagt for de 5-12-årige. Start fra Verners Plads.

11:30-12:30  Ponyridning v. Verners Plads.

13:00- Fodboldturnering på boldbanen v/legepladsen

13:00 Loppemarkedet i EM åbnes.

14:00 Afl evering af kager i beboerhuset til kagekonkurrencen. 

14:00 Baren v. beboerhuset åbner. Salg af spisebilletter. 

15:00 Fælles kaffe/kage i Ernst Meyers Gade. Salg af kagerne fra kagekonkurrencen. 

15:15 Uddeling af Humlebyprisen. 

16:00 Jazz til kaffen

17:00 Præmieoverrækkelse til vinderne af fodboldturneringen.

18:00-19:30 Servering af grillmad ved beboerhuset, medbring selv tallerken, bestik 
  og glas. Bespisningen foregår i hold. Køb en spisebillet til det tidspunkt 
  der passer dig. Spisebilleter købes i baren.

20:30 Ung-rock på scenen.

21:30 PopAholic. Aftenens band spiller op til dans. 

23:30 Fakkeloptog. Der bliver salg af fakler ved Beboerhuset.

24:00-02:00 Livemusik i 
  Beboerhuset. 

Årets skattejagt
Humlebys bedst be-

varede hemmelighed 
- en ganske ualmin-

deligt strålende prin-
sesse - er blevet kid-

nappet. Superskurken 
holder hende fanget 
på en ligeledes me-

get hemmelig lokati-
on. Alle superhelte og 

heltinder fra ca 3-4 
år og opefter bedes 
møde til gadefestens 
storslåede rednings-
aktion. Tidspunkt føl-

ger på dagen.�

12. juni 
2010

��

�
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Humlebys voksne udfordres til at blive ført rundt i Humleby i et dramatisk og sjovt spil ved gadefesten

Carstengade, som står for voksenunderholdningen ved gadefesten, vil bruge Humleby som spillebræt til 
en gang avanceret Ludo.
Vi kan ikke gå i detaljer med spillereglerne - bortset fra, at bumpene i tværgaderne fungerer som globus 
ligesom i Ludo – et sted hvorfra man ikke kan blive slået ”hjem”, hvor det så end er. For hyggens skyld 
starter spillerne samme sted – nemlig på Verners Plads.
Spillerne inddeles i hold med 4 - 5 på hvert hold. Gaderne opfordres til at stille hold.

Spillet starter på Verners Plads kl. 15. 

Tværgadernes udmundinger i langgader fungerer som ”stjerner”, hvorfra man springer videre.
Slag med en overdimensioneret terning afgør, hvor mange husnumre, man rykker frem. På fl ere udvalg-
te adresser vil man få opgaver/belønninger, som vi kender det fra en del brætspil.











H
U

M
LE

B
Y

 S
O

M
 S

P
IL

LE
B

R
Æ

T

”Hej, jeg hedder Kasper og jeg er 
Humling”, sådan indleder vi gerne 
vores fortællinger når vi mødes, 
anonyme og i ly af mørket. Det 
første fi ks er gratis siger man og 
jeg husker stadig mit første. Jeg 
var sammen med min kone på ud-
kig efter et nyt sted at bygge re-
de. Vi havde lidt problemer med 
at blive enige om hvor og hvor-
dan. Vi boede på Reventlowsgade 
mellem narkomaner, alkoholikere 
og gangstere. Vi havde fået vores 
første barn og ventede vores næ-
ste og selvom vi var glade for vo-
res lejlighed og vores naboer, så 
var det ikke det smarteste sted 
at opdrage sine børn. Men hvad 
det skulle være i stedet var vi ikke 
enige om. Men det blev vi. Jeg kan 
tydeligt huske da vi drejede op 
ad Carstensgade, vi sagde nær-
mest i kor: ”her vil jeg godt bo”, 
og derfra var det ned af bakke. Vi 
købte kort efter et hus i ”den ba-
re ende” og der gik ikke lang tid 
før vi var at fi nde til gadefester 
og hang efter arbejde ud med na-
boer og genboer i gadens møble-
ment. For mig gik det helt galt, 
jeg meldte mig ind i husejerfor-
eningens bestyrelse og blev ved 
dette års generalforsamling valgt 
som formand. Jeg har dog endelig 

AH – Anonyme Humlinge
erkendt, at jeg har et problem: jeg 
er inkarneret Humling, ikke ind-
født men dog Humling. 
 Men hvordan kom det så vidt? 
Jeg tror faktisk det begyndte med 
at den tidligere formand Morten 
Eriksen samme dag som vi hav-
de overtaget huset trådte hjem-
mevant ind i vores stue, uden at 
banke på og svedig efter en løbe-
tur i området. Venligt bød han os 
velkommen og fortalte kort om 
aktiviteterne i Humleby samt op-
fordrede os til at møde op til de 
traditionsrige fester. Og ikke nok 
med det, ved de første forsigti-
ge skridt ud i det sociale liv, blev vi 
ført med venlig hånd ind i samta-
le og samvær. Det var tydeligt at 
de andre Humlinge ikke ville være 
alene, de ville have nogen at de-
le deres last med. Men det er li-
stigt, for så snart man fi k nok så 
lod fællesskabet en være og man 
fi k lov til at trække sig tilbage bag 
lukkede døre. Når abstinenser-
ne så blev for store så kunne man 
bare åbne døren og man blev luk-
ket ind lige så naturligt som før-
ste gang. 
 At have nogen at dele sin last 
med er også selvforstærkende. 
Når man har en fælles interesse 
for at bibeholde og forbedre mu-

lighederne, så er det nemmere 
at generere overskud både øko-
nomisk og socialt. Men et sådan 
fællesskab kræver at alle vil og til 
en vis grad deltager. Det er en or-
ganisme der skal fødes og plejes 
og nye kræfter skal inviteres ind.
 Heldigvis er der sket en drej-
ning. Vi er nogle få fortabte sjæle, 
som nok må gå i graven med vores 
misbrug og som mødes engang 
imellem for at holde vores last ne-
de og for sammen at fi nde styr-
ke til at tøjle vores indre dæmon. 
Men en stor del af Humlingene er 
blevet abstinensfri og fundet den 
styrke der skal til for at holde sig 
fra de fristelser der i første om-
gang lokkede dem til Humleby. 
Samtidig hermed, så er der en helt 
ny generation af indfl yttere som 
bliver forskånet og som ikke får 
lov til at byde ind med noget nyt. 
Fødekæden er brudt og det er kun 
et spørgsmål om tid, før den Hum-
ling som vi kender den, er uddød 
og borte. Og det vel et mirakel når 
man tænker på hvor lidt der skal til 
for at holde den slags i live og hvor 
nemt det er at deltage i debatten, 
hilse på den nytilfl yttede i gaden 
og give en hånd ved humlebyfe-
sten, lad os prise os lykkelige. 

Kasper Beknes
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi 

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Husejerforeningen orienterer

Rotter: Der er observeret Rotter 
både inden-  og  udendørs i Humle-
by. Anmeldelse skal ske til Køben-
havns kommune tlf. 33 66 58 17
Indrapportering kan ske online på 
: http://www.kk.dk/Borger/Mil-
joe/Skadedyr/Rotter/Anmeldel-
seafrotter/onlineanmeldelsea-
fRotter.aspx

Hold Humleby ren: Ved et mø-
de med gaderepræsentanterne er 
det besluttet at ændre den årli-
ge forårsrengøring til sidste søn-
dag i april.

Carlsberg: Carlsbergudvalgets  
forhandlinger er mundet ud i til-
bud om en realistisk parkerings-
aftale, som bestyrelsen nu fi nju-
sterer og offentliggør.
 Drøftelserne har yderligere af-
stedkommet at der er  etableret et 
designmæssigt misserabelt, men 
effektivt, hastighedshæmmende 
vejbump på Ny Carlsberg Vej. Sam-
tidig er vejskiltet med gennem-
kørsel forbudt desværre fjernet.

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 beboerfor-
eningen – Kontakt til andre byg-
geforeningskvarterer
Udvalg : Vandrørsundersøgelse – 
Carlsberg – Parkering – Trafi k på 
Vesterfælledvej

Næstformand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
GustavJensen@gmail.com
Ansvar : Forsikring – Legeplads -  
Kloak, forsyningsnet  
Udvalg.: Vandrørsundersøgelse

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf. 5192 5362
inger@humleby.dk Ansvar :  Kon-
takt til  Humlebys oprydningsfolk  
-  Gartner

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

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st.

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

Tlf.: 33 79 88 08 
per@humleby.dk
Ansvar : Hjemmesiden / mailad-
ministration
Udvalg : Carlsberg - Parkering

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Brianjensen1@me.com
Ansvar : Kloak, forsyningsnet  - 
Legeplads - Lokalplan
Udvalg : Carlsberg  -  Trafi k på Ve-
sterfælledvej

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

Lilje Lahrmann fra Vesterfælled-
vej 24 er trådt ind i SuperBrugsens 
butiksråd. Det skete efter en lang 
debat ved Brugsens årsmøde, der 
blev afholdt i Beboerhuset i slut-
ningen af april. Her var debatly-
sten stor – ikke om Liljes kandida-
tur, men om så vigtige emner som 
udeblevne varer ved fordelagtige 
vintilbud, udeblevne tilbudsaviser, 
det begrænsede sortiment inden-
for isenkram, Coops manglende 
information om ophøret af med-
lemslotteri. Der blev uddelt megen 
ros til Brugsen generelt, butikkens 
kødafdeling og grøntafdeling.
 Butiksrådets beretning blev 
godkendt, og debatindlæggene 
fra Lilje Lahrmann og Erik Werter 
Andersen fra Platanvej havde væ-
ret så fordelagtige, at de to uden 
problemer kunne vælges til bu-
tiksrådet.
 Mødet var blevet indledt med 
fællesspisning. Butiksrådet bød 
på Perlebygsotto med svampe og 

Kære Per,
Tak for de smukke ord. Det glæder 
mig, at du læser mine artikler.
   Jeg har slået ”starte” op i Nu-
dansk Ordbog. Der står, at det kan 
bruges synonymt med ”begynde”.
   Det er fi nt, du skriver om Ginko 
biloba. Men så må du hellere skri-
ve artsepitetet ”biloba” med lille.
   Jeg synes i øvrigt ikke, at vi skal gå 
så meget op i ortografi en i Nabo.

Hilsen Lone C54

Af hjertet tak!
I forrige nummer af Nabo skrev 
vi et indlæg om de mange spæn-
dende kulturtilbud, som enten al-
lerede er kommet til Carlsberg el-
ler på vej. Det fi k mange naboer til 
at stoppe os på gaden, sende e-
mail – ja en morgen stod der oven 
i købet en fl aske vin på vores dør-
trin med hilsen fra en familie på 
Vesterfælledvej.
 At vi ikke stod alene vidste vi 
vel nok, men at reaktionerne vil-
le blive så store, kom dog som en 
fantastisk glædelig overraskelse.
 Så af hjertet tak til alle i Hum-
leby, som fornøjes af byens liv – 
oven i købet i vores egen baghave!
Lykke og Øystein Leonardsen, C 74

Nyt Humleby-medlem i Brugsens butiksråd

brownies fra FDBs Klimakogebog, 
der udkom sidste år i forbindelse 
med klimakampagnen. 
 Den lange debat gjorde det 
nødvendigt at gemme det plan-
lagte indslag om klimavenlig mad 

til en senere lejlighed. Uddeler Da-
niel Hansen lovede et aftenarran-
gement med øl- eller vinsmagning 
senere på året, så der bliver god 
anledning til at mødes igen.   

Kurt

   fra 
nabo 

  til n
abo
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Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN

Sdr. Boulevard 104
1720  København V

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

HOUSE   COOLING

Efter henholdsvis 38 og 14 år i 
Humleby har vi valgt at fl ytte her-
fra. I den anledning inviterer vi al-
le i Humleby, som har lyst til at si-
ge farvel, til at kigge ind i beboer-
huset søndag den 20. juni mellem 
kl. 14 – 16.

Travlt med oprydning
Vi har i skrivende stund, og når 
Nabo udkommer, og også den 
20.juni, meget travlt med at rydde 
op, sortere og fl ytte ting og møb-
ler. I første omgang til et lagerlo-
kale på Amager, og siden til vo-
res nye bolig ved Amager Strand 
– over for Amager Helgoland. Der-
for foregår det i Beboerhuset, og 
derfor de kun to timers ’house-
cooling’ søndag eftermiddag.

Ny børnefamilie
Velkommen til køberne, Lene og 
Mikkel Nordberg, med to børn. 
De overtager huset den 1.juli – og 
først samme dag kan vi få adgang 
til vores nye lejlighed.

Oprydning
Et godt råd til andre ’gamle’ hum-
linge som heller ikke har fået ryd-
det ordentligt op mens de har bo-
et her : 

Få det gjort mens I kan ha’ for-
nøjelse af den megen plads 
man pludselig får.
 Ud over det store arbejde 
det er, er det også mærkeligt, 
på så kort tid, at gennemse det 
meste af et livs ophobede ting 
og sager.
Det mest spændende vi fi nder, 
er naturligvis om vores og vo-
re børns liv i Humleby. Men og-
så de mange arkiverede papi-
rer mm. der fortæller om Hum-
lebys liv og udvikling gennem 
de mange år vi har boet her (38 
og 14), er svære at smide ud. Og 
aller sværest - alt det om Bebo-
erhuset.

Savner allerede naboerne
Vi fl ytter til en stuelejlighed på 
100 m2 i en moderne fi reeta-

gers ejendom, med såvel for- som 
baghave. Næsten som her – men 
uden kælder og loft. Dog kom-
mer vi nok aldrig så tæt på nabo-
erne som her (i dobbeltforstand), 
og vi får heller ikke samme mu-
lighed for at hilse på de forbipas-
serende. Vi kommer utvivlsomt 
til at savne naboskabet, som det 
for det meste er her i Humleby. 
Derfor håber vi at se alle jer, som 
har været med til at gøre det til 
en stor ting at have boet her i alle 
disse år.

På gensyn 20. juni,
De kærligste hilsener
Helle og Erling - E.19
Tlf. 2870 4209

Adresse fra 1.juli :
Øresund Parkvej 11. st.th.  

Åben invitation til alle humlinge
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LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan 

kun lejes af foreningens medlemmer hos:

Jette Poulsen
Carstensgade 15, 1
telefon: 26 27 72 15 
e-mail: jettep2001@hotmail.com

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.

Søndag 6. juni kl. 10:00 Gratis yoga i Beboerhuset

Lørdag 12. juni Gadefest

Torsdag 17. juni Afhentning af haveaffald

Søndag 20. juni kl. 14 – 16 Erling og Helle holder House Cooling 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


