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JULEBANKO
Onsdag d. 8. dec. kl. 20

Spændende spil 
med flere vindere end tabere

GODE GAVER FRA LOKALE BUTIKKER

Julestemning i Humleby
På side to plejer der at være en leder-
artikel, hvor især den aktuelle redak-
tør brokker sig over et eller andet.

Lederen er i dette nummer skiftet 
ud med et billede af Beboerforenin-
gens formand, der med korslagte 
arme samtaler med en beboer ved ju-
letræet om Julemarkedet.

Det skyldes, at redaktøren PT ikke 
har noget at brokke sig over i Hum-
leby, hvor der tvært imod bliver gjort  
alt muligt for at bringe hvem som 
helst i julestemning.

Uden for selve Humleby er der nok 
at blive harm over – elendig trafik-
politik, umenneskelig behandling 
af folk, der ønsker at stifte bo med 
udlændinge osv... Men lad det ligge 
til efter jul.

Her bruger Beboerforeningen 
kræfter på at arrangere et flot jule-
marked, som foreningen ikke tjener 
en krone på.

Inde i Beboerhuset kunne alle 
og enhver uden at betale en krone 

vælge og vrage mellem alle mulige 
fine sager og binde sig en advents-
krans eller lave sig en flot dekoration 
til kalenderlyset under vejledning af 
Lone Haugmark, som aldrig ville for-

veksle en afrakket julestjerne med en 
julerose af blivende værdi.

Vi forbliver i den gode julestemning 
med et billede fra Lones kranseværk-
sted.   Gunni
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Det var en mørk og stormfuld nat. 
Og isnende koldt. Pensionisten måtte 
holde godt fast på sin store Stetson-
cowboyhat, som vinden rev og flåede 
i. 

Han havde røde ører.
– Det kan godt være en cowboyhat 

ser ud af noget, men den varmer ikke 
om ørerne, og hvordan får man den 
til at sidde fast i stormvejr?, tænkte 
han.

Det var lige før han længtes hjem 
mod sin lune kælder, selv om den 
vrimlede med rotter.

Han havde fjernet en afløbsrist i 
kælderen og drysset bidder af Yankee-
bar på gulvet rundt omkring afløbet 
for at lokke rotter frem fra kloakken. 

   Det fortrød han nu. Rotterne var 
ikke til at jage ud af den lune kælder, 
og de var åbenbart på ingen måde 
fristet til at vende tilbage til kloak-
ken. 

Han havde efter nogen tid været 
nødt til at spærre dem tilbagevejen 
ved at lægge risten på igen for ikke 
at få endnu flere rotter op af hullet.

Det var lykkedes ham at jage et par 
af rotterne ud af kældervinduet, men 
det var ikke så let, som han havde 
troet.

Det værste var, at de var så svære at 
få ram på. Han havde trænet flittigt 
med sin enormt dyre luftpistol. Men 
indtil nu havde han kun fået ram på 
to.

Han havde læst i Nabo, at en be-
boer havde skudt en rotte i sin stue 
med en luftpistol, og at et sådant 
våben også blev brugt af kommunens 
skadedyrskontrollører. 

– En maskinpistol eller en hånd-
granat vil gøre underværker, men 
hvordan får man fat i ordentlige 
våben, tænkte han bittert.

Ideen til at gøre noget aktivt i rotte-

bekæmpelsen i Humleby kom til ham 
første søndag i advent. 

Foran Beboerhuset var der jule-
marked i et kæmpetelt. Og før jule-
træet på Madsens Plads blev tændt, 
stod en stor kreds af Humlebyboere 
og sang om nissen, der sidder på 
loftet med sin julegrød omringet af 
dansende rotter, som er ude efter at 
få del i hans mad.

– Rotter på loftet, det er der nok 
nogen, der har. Men de rotter, vi i 
årets løb har læst om i Nabo har holdt 
sig ved jorden, i stuetagen eller i kæl-
dre, og hvem har egentlig gjort noget 
alvorligt ved det problem?

Sidste år havde han som Humlebys 
vandinspektør gjort et seriøst forsøg 
på at åbne husejernes øjne for, at der 
måtte gøres noget ved vandspildet og 
at få skiftet de gamle tærede vandrør 
ud. Men på årets generalforsamling i 
Husejerforeningen fusede det ud i, at 
det går nok...  nogle år endnu og lad 
os spare så længe vi kan...

Det rystede ham, og han prote-
sterede ikke, da hans kone smed hans 
fine vandinspektør-kasket ned i glø-
dende  grillkul i forhaven Sankt Hans 
Aften. 

Han var færdig som vandinspektør.
– En effektiv rottebekæmper er 

hvad Humleby har brug for nu; inden 
rotterne sniger sig ind og gør sig til 
gode med alle de julegodter, som folk 
fylder deres huse med i denne tid. 

Den tanke slog ned i ham, mens 
glade mennesker stod ved juletræet 
foran Beboerhuset og sang om rotter, 
der danser rundt i ring om nissens 
julegrød.

Tanken om at skyde rotter med en 
pistol havde tiltalt ham, da han første 
gang læste i Nabo, at en husejer i Je-
richausgade havde brugt det våben 
med stort held, og havde fået ros for 
det af kommunens rottebekæmpere.

Han så for sig, hvordan han med et 

lynhurtigt træk - og et skud lige mel-
lem de små stikkende øjne gjorde en 
levende rotte til en død rotte.

Minder fra hans barndoms fire-for-
estillinger i biffen med Hoppalong 
Cassidy og Sundance Kid dukkede 
frem.

Konturerne af en effektiv rotte-
dræber i Humleby – en revolvermand 
–  stod klart for ham, mens kredsen 
omkring juletræet stod og sang om 
“Juletræet med sin pynt”.

Stort set hele den næste dag brugte 
han på at finde en passende cowboy-
hat. Hvor i hele København finder 
man en cowboyhatte-butik?

Han prøvede en Stetson-hat i Petit-
gas’ gamle hatte-butik i Købmager-
gade. Prisen var chokerende, og den 
lignede alligevel ikke en rigtig cow-
boyhat; den var alt for by-agtig og 
for lidt wild west. En narrehat som 
den ham den lange over for Beboer-
huset fører sig frem med. Nej den lig-
ner ikke noget.

En gang havde han på Frederiksberg 
Runddel set en flok fjolser give opvis-
ning i Line dance. Det så ualmindelig 
fjoget ud – og var slet ikke noget for 
en rigtig revolvermand – men tøjet 
var der ikke noget i vejen med – især 
ikke med hattene.

På internettet fandt han frem til et 
aftenskolekursus i Line-dance. Han 
ville finde ud af, hvor de fik deres 
hatte fra. 

   Han fik lov at overvære en øveaf-
ten og se, om det var noget for ham.

Det viste sig, at de alle havde købt 
deres hatte på internettet til vanvit-
tige priser. 

Først troede han, at det ville være 
muligt for ham at nuppe en hat i en 
svedig pause. Han havde udset sig en 
fyr, der så ud til at have et hovede i 
passende størrelse. 

Men minsandten om ikke de alle 
beholdt hattene på hele tiden, selv 

om der var varmt og de svedte, så det 
drev af dem.

Men han fik noteret sig internet-
adressen på hatte-leverandøren. Og 
14 dage efter, han havde lavet sin 
bestillling – overført de mange penge 
– og havde opgivet ethvert håb om, 
at få en  hat for de mange penge – 
ringede det på døren. Der stod så et 
bud med en kasse, der stod Stetson 
på. 

Hatten var perfekt. 
Han kunne ikke få nok af at se sig 

selv i det store spejl i gangen - med 
hat, halsklud, skovmandsskjorte og 
cowboybukser. Han kunne godt se, at 
hans skuldre ikke var så brede som 
John Waynes, og at han rundt om 
hofterne fyldte lidt rigeligt. Men når 
han trak maven ind og holdt vejret, 
syntes han alligevel, at det tegnede 
godt.

Nu manglede bare revolveren i det 
lavthængende hylster, og så noget i 
træning i at trække lynhurtigt.

Rotter er jo vævre dyr.
I avisen havde han set, at en pi-

stol, som James Bond havde ladet sig 
fotografere med, var blevet solgt til 
en uhyrlig pris, selv om der i virke-
ligheden var tale om en luft-pistol. 

– Hvad der er godt nok til James 
Bond er vel også godt nok til mig, 
tænkte han. 

Og så var sådan en til at få fat i helt 
lovligt uden jagttegn eller våbentil-
ladelse.   

Han måtte igen en tur rundt i hele 
byen. For en sikkerheds skyld valgte 

han den dyreste luft-pistol, der var 
til at opdrive.

Det sværeste var sikkert at trække 
hurtigt og ramme præcist. Kvaliteten 
af våbnet måtte ikke få afgørende be-
tydning.

Det medfølgende hylster lignede 
ikke noget, han havde set i nogen 
cowboyfilm. Han måtte skære en 
klap af - og i det hele taget bruge 
meget tid og energi på at få lavet det 
om til noget, han kunne have hæn-
gende i bæltet og gøre egnet til et 
hurtigt træk.

Men endelig følte han sig udrustet 
til at gå i krig.

Nu manglede han bare noget at øve 
sig på.

Han fik ram på en hel del øldåser 
nede i kælderen, men levende mål var 
noget helt andet.

I det hus, han boede i, som blev 
ejet af hans travle svigerdatter, der 
var blevet noget stort inden for poli-
tiet, havde en rotte - så vidt han vid-
ste - aldrig fået et ben til jorden.

Der var vist heller ikke set rotter i 
Humleby siden en gang i sommer.

– Jamen, hvor gør de af sig selv i 
den kulde?

Han havde læst i Nabo, at kom-
munens skadedyrsbekæmpere brug-
te Yankeebar som madding i rotte-
fælder. Og så slog det ham, at hvis 
han fjernede afløbsristen i kælder-
gulvet og lagde en smule Yankeebar 
på gulvet, så ville han måske få noget 
at skyde efter. 

Han mente ikke, at han risikerede 

noget ved det. Med det samme en 
rotte stak hovedet frem ville han 
skyde den. Det eneste, der kunne ske 
var, at der så ville være en kloakrotte 
færre.

Han sikrede sig, at pistolen var 
klar til skud, da han fjernede risten 
og lagde sin madding ud. Han ven-
tede længe spændt og parat, men der 
skete ikke noget. 

Måske holdt rotterne sig tilbage 
fordi, de mærkede at han var der.

Han besluttede sig for at gå over i 
Bobs hytte et par bajers tid. Han brød 
sig ikke om gæsternes og servitricens 
kommentarer til hans påklædning og 
til luftpistolen i det lavthængende 
special-hylster. Så det blev et kort 
besøg.

Da han kom tilbage til huset, kunne 
han helt ude på gaden høre et højt 
skriiig, der gjaldede op fra kælderen.

– Du godeste! Hans kone var kom-
met hjem før den tid, hun plejede og 
var gået i kælderen – sikkert for at 
hænge vasketøj op.

Da han  lukkede sig ind i huset, 
kom konen farende op fra kælderen:

Kogende af chok og raseri råbte hun 
ind i hovedet på ham: “Det vrimler 
med rotter i kælderen. Kloakristen er 
løftet af, og der ligger chokoladepa-
pir og flyder rundt omkring. En eller 
anden har ligefrem lokket dyrene op 
af kloakken...Det er dig, der har gjort 
det....” 

Konen snappede efter luft inden, 
hun fortsatte:

“Fra nu af bor du i kælderen. Og 

”Tanken om at blive skambidt og smittet med pest og kolera gjorde det svært at falde i søvn, selv om han lå lunt og 
komfortabelt med en skudklar pistol i hånden....”

Rotteræset i Humleby
18. afsnit i Nabo’s julefeuilleton.    Find de 17 første på www.humleby.dk

Af: Onkel Svend
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der bliver du indtil, hver eneste skide 
rotte er forsvundet!”.
Pensionisten var rystet, men han 
mandede sig op og lod sin højre hånd 
hvile på pistolskæftet. Med venstre 
hånd trak han hatten lidt længere 
ned i panden:

“Bare tag det roligt kone. Det skal 
jeg hurtigt få klaret.” 

– Clint Eastwood go home!, tænkte 
han ved sig selv.

“Og fra nu af er det dig, der står for 
alt tøjvask – jeg sætter ikke mine ben 
i den kælder igen”. 

Med den bemærkning gik konen 
oven på og smækkede med døren, så 
hele huset rystede.

Pensionisten gik på tåspidser ned 
ad kældertrappen med den skudklare 
pistol i hånden.

Konen havde på ingen måde over-
drevet. Der var mange rotter – nogle 
af dem var tilsyneladende i gang med 
at formere sig – Et sådant par sigtede 
han på og skød.

Minsandten om ikke en rotte faldt 
om på siden og lå stille.

Han skød igen – og igen – så hur-
tigt det var muligt. Det gik desværre 
ud over et par syltetøjsglas, som hans 
kone havde stående, men rotterne 
var ikke til at ramme.

En enkelt  mere faldt død om, men 
i mellemtiden var der kommet flere 
op af hullet, så det ville ingen ende 
ville tage.

Han så ikke andre muligheder end 
at lægge risten på igen.

Han åbnede et af kældervinduerne, 
dansede en krigsdans og råbte og 
skreg. Det virkede for så vidt – et par 
rotter sprang skræmte ud ad vinduet 
– men hvis han ikke fortsatte med at 
danse og skrige, ville de sikkert igen 
søge ind i varmen, så han valgte at 
lukke vinduet igen.

Pensionisten var efterhånden træt.
Han tænkte på den glade sang om 

nissen på loftet med julegrøden; den 
sang havde starten hele balladen. 
Hvad gjorde nissen for at få sin grød 
i fred? – han hentede katten – så bli-
ver rotterne så bange, åh så bange...
pensionisten trallede på sangen.

En kat – selvfølgelig – dem var der 
rigeligt af i Humleby.

Han måtte ud og finde en kat. 

Det viste sig, at konen havde låst 
døren til kældertrappen ude fra, så 
han ikke kunne komme ud.

Pensionisten måtte kravle ud gen-
nem et kældervindue.

Det var blevet mørkt, og det havde 
blæst op. I timevis gik han rundt i 
Humleby uden at se en eneste kat.

Blæsten og kulden jog ham ind i 
Bobs hytte. 

Han bestilte en omgang til hele 
værtshuset i håb om, at det ville 
spare ham for spydige kommentarer 
til hans påklædning.

De glade mennesker i værtshuset 
fik ham til at tø op og komme i bedre 
humør.

Han slap godt fra at begrunde sin 
påklædning og bevæbning ved kalde 
sig “småvildtsjæger”:

“Jeg er på kattejagt”, men kattene 
gemmer sig godt i det her vejr, sagde 
han.

“Hvis du leder efter en mis, så gå 
over og spørg rørlæggeren – du ved “, 
sagde servitricen. 

Pensionisten krympede sig. At det 
lige skulle være den berygtede rør-
lægger, han skulle søge hjælp hos, 
passede ham ikke.

Rørlæggeren viste sig at være 
hjemme og i nogenlunde humør.

Han smilede i hvert fald bredt, da 
han åbnede for pensionisten.

“De siger ovre i Bobs Hytte, at du 
har flere katte, end du har brug for. 
Kan jeg låne et par stykker  – min 
kone er bange for, at vi har en rotte 
løs i kælderen.”

“Vi har et par katte, men dem tror 
jeg ikke en rotte vil blive bange for. 
Men lad os da se, hvad der sker...”

Rørlæggeren gik op og hentede 
kattene.

De så mildt sagt ikke skræmmende 
ud, de prøvede at gemme sig for kul-
den i rørlæggerens armhuler.

Det lykkedes pensionisten at få rør-
læggeren med på, at de gik stille ind, 
så rotterne ikke nåede at gemme sig. 

Hans kone bemærkede tilsynela-
dende ikke, at de gik ind i huset og 
fik åbnet døren til kældertrappen.

Da de kom ned i kælderen, ville 
rørlæggeren helst hurtigst muligt op 
igen. Han brød sig ikke om rotter – 
og slet ikke i massevis.

Kattene brød sig åbenbart heller 

ikke om det. De var ikke til at hive 
væk fra hans armhuler. 

Da rørlæggeren satte dem på gul-
vet, løb de hurtigt hen i det fjerneste 
hjørne, hvor de stod helt stift med 
krummede rygge og hvæsede – til 
stort set ingen verdens nytte.

Lad os prøve at fjerne kloakristen 
og se, om rotterne ikke alligevel 
gerne vil ned og gemme sig.

Det viste sig at være en god ide. 
Kort efter, at rørlæggeren havde fjer-
net risten, forsvandt en del rotter ned 
gennem afløbet. Men der var stadig 
nogle, som lod til at være uberørte af 
kattenes tilstedeværelse.

Rørlæggeren gik hen og samlede 
sine katte op. De var helt stive af 
skræk. 

“Lad mig komme væk her fra. 
Ring til skadedyrskontrollen”, sagde 
rørlæggeren og skyndte sig op ad 
kældertrappen med sine katte i ar-
mene.

Pensionisten prøvede igen med pi-
stolen, mens han drømte om maskin-
pistoler, håndgranater og giftgas. 
Han fik ram på et par rotter, som 
gav sig lidt for god tid med de tilba-
geværende smuler af Yankee-bar.

Tilbage var der fem - syv rotter. 
Pensionisten skød og skød men fik 
ikke ram på flere.

Han syntes dog, at han efterhån-
den havde gjort sig fortjent til en bid 
brød og at komme op i sin varme stue 
på anden sal.

Det var hans kone ikke enig i, da 
hun hørte, at der stadig var rotter i 
kælderen.

“Du bliver dernede til den sid-
ste rotte er væk”, råbte hun og 
smækkede døren i.

Hos sønnen og svigerdatteren i de 
to underetager var der ingen hjælp 
at hente. Pensionisten så ikke anden 
udvej end at gå i kælderen.

Der havde de deres campingudstyr. 
Han fandt en luftmadras og en sove-
pose.

Tanken om at blive skambidt og 
smittet med pest og kolera gjorde det 
svært at falde i søvn, selv om han lå 
lunt og komfortabelt med en skud-
klar pistol i hånden.

Han kom igen i tanke om sangen 
om den stakkels nisse, der sad på 

loftet med sin julegrød omringet af 
dansende rotter.

Så fik han en ide, der fik ham til 
omsider at falde til ro og i søvn.
Trods sult og kaffetørst gik han 
tidligt om morgenen i gang med at 
gøre nattens ide til virkelighed.

Han fandt en stor papkasse med ju-
lepynt. 

Den tømte han og vendte sådan, at 
den var lige til at kravle ind i.

Inde i kassen anbragte han en lille 
nisse, som sad med et fad grød – ak-
kurat som ham i sangen. Rundt om  
nissen anbragte han alt, hvad der var 
tilbage af madding og tilførte stykker 
af den sidste Yankeebar, han havde.

Minsandten om ikke det virkede.
Akkurat som i sangen flokkedes de 

tilbageværende rotter omkring den 
lille nisse inde i kassen.

Og så klappede han låget i.
Efter at have fået lidt vand i hove-

det på gæstetoilettet i kælderen gik 
han op og ud med kassen.

Julesneen dalede ned og skjulte de 
underlige spor omkring hans kælder-
vindue, hvor han var kravlet ud om 
aftenen.

Han nåede helt over på legepladsen 
med papkassen efter at have gryntet 
uforståelige svar tilbage på venlige 
forespøgsler om, hvad det var for en 
glædelig overraskelse, han gik rundt 
med.

Ingen så det, da han slap rotterne 
ud i den kolde sne.

Tilbage i huset gik han igen ned i 
kælderen og fjernede alle spor efter 
rotter. Så pyntede han op med alt det 
julepynt, som de alligevel ikke ville 
finde plads til oppe i lejligheden. Han 
tændte et par stearinlys, som de også 
havde et lager af i kælderen.

Nu så kælderen faktisk helt indby-
dende ud.

Pensionisten tog sin cowboyhat på 
og gik op og bankede på døren til an-
den sals lejlighed.

Konen lod sig modvilligt overtale 
til at følge ham ned i kælderen. Men 
det kan nok være, hun lyste op, da 
hun så hvordan der så ud. ”Man kan 
jo ligefrem få lyst til at sove hernede 
sammen med dig. Hvor har du in-
drettet dig hyggeligt”, sagde hun.

Juleaften endte dog med, at de 
sov ind i hinandens arme oppe i lej-

ligheden på anden sal efter at pen-
sionisten havde givet konen det jule-
løfte, at han fra nu af ville sørge for 
al tøjvask.        

Onkel Svend

Stressbehandling med mindfulness
Mindfulness træningsforløb
Coaching, Terapi & Yoga

Nye hold starter i februar

Tilmeld dig Nyhedsbrev 
på illeborg@mac.com og få informationer 
om nye kurser på Vesterbro

Med tak for interesse, støtte og  
deltagelse ønsker jeg dig og dine  
kære en dejlig jul og et godt nytår.

Christin

The past 
has no power over the 

present moment.
Eckhart Tolle
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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

Navnet 
bag gade-
navnet
Humlebys vejskilte-udvalg forbereder 
generalforsamlings-beslutning. 
Tænk med! 

Der er jo historie bag alt i vores 
kvarter, også bag gadenavnene. Kom-
munen har nu givet tilladelse til, at 
vi markerer dette med små skilte un-
der de nuværende gadenavne-skilte.

Gadeskilte-udvalget foreslår støbte 
skilte. Med blå bund og hvid skrift 
og samme skrifttype som den nu-
værende. I én linie og med en tekst-
størrelse en del mindre, men læselig 
på også på afstand. Således: 

Carstensgade  
Asmus Jacob Carstens, kunstmaler, 

1754-1798      
Lundbyesgade
Johan Thomas. Lundbye, kunstmal-

er, 1818-1848   
Ernst Meyers gade  
Ernst Meyer, kunstmaler, 1797-1861 
Bissensgade  
Hermann Wilhelm Bissen, billed-

hugger, 1798-1868 
Freundsgade  
Hermann. Ernst. Freund, billedhug-

ger, 1786-1840 
Küchlersgade:  
Albert  Küchler, kunstmaler, 1803-

1886       
Jerichausgade:  
Elisabeth Jerichau. Baumann, kun-

stmaler, 1819-1881 
Jens Adolf  Jerichau, billedhugger, 

1816-1883   
(Jerichausgade 3 skilte, de øvrige 2)

De berørte husejere skal naturligvis 
spørges og give tilladelse. Alt vil ske 
for vores egen regning, men vi vil in-
den generalforsamlingen i marts (8. 
marts) ansøge diverse fonde om øko-
nomisk støtte. Mere herom og økono-
mien i det hele taget senere.

Foreløbigt gælder det indholdet. 
Udvalget har arbejdet med en læn-
gere række udkast, men er efter råd 
fra to af kvarterets design-eksperter, 

Sådan ser det ud på Fre-
deriksberg. Vores bliver 
anderledes, men menin-
gen er den samme: at 
bringe historien og kul-
turhistorien ind i hver-
dagen.

Elisabeth Jerichau Bau-
mann har malet dette por-
tæt af sin mand billedhug-
geren Jens Adolph. Bå-
de hun og manden lægger 
navn til Jerichausgade.

Henriette Je31 og Chr. Duch Kü39, 
standset ved ovenstående forslag. - 
Denne lille artikel er en slags høring. 
Giv gerne din mening til kende, en-
ten overfor et af medlemmerne af 
udvalget. Eller (bedre) direkte til ud-

valgets formand Irene Bjerregaard EM 
13: irbj@mail.tele.dk

De øvrige medlemmer af udvalget 
er Sidsel Jacobsen, LU 4, Christian 
Kirkeby EM 20 og Steffen Støvring BI 
9

Johan Thomas Lundbye skilte sig ud 
ved at lægge vægt på at male ”Det 
kiære Danmark”

Bissen var fra Slesvig men dansk sin-
det og står bag vigtige nationale mo-
numenter - bl.a. denne fra Fredericia.
I København kender vi ham bedst for 
Den lille hornblæser.

Ernst Meyer skildrede italiensk folke-
liv. Dette motiv er fra en landgang på 
Capri.

Albert Küchler boede det meste af sit i Rom, 
dette billede malede han før, han blev munk.

Jacob Asmus Carstens var mere teg-
ner en maler. 
Han fik stor betydning for den ge-
neration, der valgte motiver fra den 
græske og romerske mytologi. Bl.a. 
Freund, Jerichau og Bertel Thor-
valdsen, som lavede en del skulptu-
rer, som byggede på Carstens teg-
ninger.
Carstens blev efter sin tid i Danmark 
leder af kunstakademiet i Berlin.
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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.

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

Jule-
blomster
Af juleblomster holder jeg særligt af 
løgvæksterne. 

Juletazetter er noget af det yndig-
ste. Man kan drive dem fra løg i en 
skål halvt fyldt op med akvariegrus. 
Man sætter løgene i en lille fordyb-
ning og fylder op med vand, så det 
lige træffer rodskiven. Efter 3-4 uger 
springer de ud, så de skal plantes 
nu for at være klar i juledagene. Ju-
letulipaner er søde, men meget lidt 
holdbare. Hvis det ikke fryser alt for 
hårdt, kan de tåle at stå udendørs i 
en potte ved døren. HVis man har 
gammeldags forsatsvinduer, kan de 
stå mellem vinduerne. Det ser fint ud, 
og så holder de længere. Hyacinther 
laves nu uden meget kraftig duft, så 
de er til at holde ud at have i stuen.

Potteplanter
Julestjerner er populære, men de 

burde udstyres med et gen, der fik 
dem til at gå ud nytårsaften. De 
taber bladene og bliver grimme og 
ranglede efter nogen tid. Hvem har 
ikke set en  afdanket julestjerne i et 
trist venterum på et hospital? Azalea 
eller alperose købes ofte i fuldt flor, 
men kan være lidt følsom over for 
lune stuetemperaturer. 18 grader er 
ideelt, så man skal måske have dem 
på trappen eller i soveværelset. Cycla-
men, alpeviol fås i mange flotte røde 
farver og kan holde længe, hvis man 
vander i underskålen, eller hvis man 
vander fra oven endelig ikke vand på 
rodknolden, men ude i kanten. Jule-
begonier er stadig populære, men 
de er nu ikke rigtig pæne, specielt 
ser bladene kedelige ud. Julekaktus 
er flot, når den blomstrer, men den 
ser noget trist ud, når den er færdig. 
Den er svær at få i blomst til næste 
jul, så det kan være man bare skal 
smide dem ud og købe en ny næste 
år. Lidt mere sjælden er juleorkidé, 
Calanthe. Det er en ret lille orkidé, 
som regel hvid og den blomstrer på 
den bare knold. Juleroser er smukke, 
men ret dyre. De kan plantes ud i ha-

ven til foråret. De findes hvide, rosa 
og mørkerøde.

Til julebordet
Til bordet juleaften kan man lave 

en dekoration i en skål med oa-
sis. Den skal laves ret lav, for ellers 
kan julegæsterne ikke se hinanden. 
Luksusudgaven er afskårne juleroser 
og f.eks. venushår eller asparagus. 
Franske anemoner er billigere, men 
måske ikke heklt så kønne. Man kan 
vælge røde med hvid og sort midte 
og sætte den sammen med kristtjørn 
og buksbom. Man kan også arrangere 
juletulipaner med mos imellem i en 
lerskål. Nogle foretrækker en grøn 
dekoration: gran, fyr, enebær eller 
japangran måske sammen med et lys 
og lidt småt julepynt.

    Jeg ønsker jer alle en glædelig 
jul og god fornøjelse med juleblom-
sterne!

Lone C54

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Alt er ved det gamle efter Pla-
tanbrugsens fine nye makeup 

”SuperBrugsen – lidt ud over det 
sædvanlige”. Ja, vores er i hvert 
fald. Som det vil være dens medlem-
mer i Humleby bekendt, sneede det i 
lørdags og føg for resten af pengene i 
dagene derefter. Jeg ringede derover 
for at høre, om de havde noget ve-
jsalt.

- Vejsalt? 
- Vejsalt, ja.
- Vejsalt har jeg ikke fået noget af. 

Det er i restordre.
Nu er det ikke altid, brugsfolkene 

ved hvad de ikke har, så jeg gik lige 
over for tjekke, men at dømme efter 
SuperBrugsens nye indgang var det 
sandt. Den var spejlblankt, så skovle 
og skrabere har sikkert også været i 
restordre. Selv den elendige harmoni-
kaspiller – jeg véd, hvad jeg taler om 
– var gledet.

Det er pudsigt, som vores brugs ret 
bøvet følger årets gang på sin egen 
lidt omvendte måde: Vi har været 
udsat for, at der til jul manglede 
såvel rødkål som Rød Aalborg, gave-
papir, bånd og til-og-fra-fiduser. Til 
gengæld har vi købt kirsebærsovs, 
serpentiner og sjove hatte til halv 
pris om sommeren.

SIG DET MED BROCCOLI
Men OK, vores flotte SuperBrugs 

har satset boksen på grøntafdelin-

Nu får vi råd
til Formel B

PØJ-PØJ – Der slukker en stjerne i 
Guide Michelin – til gengæld håber 
madsvendene på mere liv i kludene

 
Vores lokale gourmetværtshus, 

Formel B på Vesterbrogade, smider 
sin surt erhvervede Michelin-stjerne 
ud til mågerne og begynder at lave 
mad, der er til at betale for almin-
delige mennesker, fortæller Berling-
ske Tidendes gå-i-byen-tillæg i dag, 
fredag.

 Formel B (B står for Boserup) har 
haft stjernen siden 2004 i verdens 
mest prestigebetonede spiseguide. 
Det sidste Michelin-måltid – velsag-
tens langtidsbagt torsk piftet op med 
hvide trøfler fra Umbrien, kaspisk 
Beluga og hjemmesyltede ramsløg – 
bliver nytårsaften.

 Sidst i januar genåbner Formlen, 
uden stjerne, men med de samme 
stjernekokke ved potter og pander. 
Ifølge else@aok.dk bliver det sådan, 
at du i stedet for en menu selv vælg-
er, hvor meget du vil spise fra et kort 
med 15 retter til 120 kroner. Og det 
er jo til at forstå.

Hvis der skulle være udsolgt, så prøv 
vores gamle slagter, Theis Nygaard 
(ham fra den nu lukkede slagterbu-
tik over for Formel B). Han laver nu 
dejlig mad til rimelig pris i restaurant 
Hansen på Skt. Thomas Plads.     

gen. ”Sig det med broccoli”, kaldte de 
nogle falmede buketter. ”Spice wok-
grønt – med et strejf af Thailand”, 
”Gulerødder med riv i” og ”Klemen-
Tina’er”, står side om side med ”Hid-
sigpropperne”, ”Karaterødderne”, 
”Komiktomaterne”, ”Drivhusbanden 
med Frugtfjolserne” og ”Blues Bær”. 

Jeg rystede resigneret på hovedet, 
og cyklede forsigtigt på trehjuleren 
over til købmand Bhuyan, som solgte 
mig 25 kilo vejsalt for en halvtredser.  

             
Petter, LU 8              

 

Salt i såret

Så nu sner det.
Nå – hernede regner det.
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I véd forhåbentlig selv på hvilken 
varme familiens fjerkræ og steg skal 
ha’ øretæver, så her kommer et første 
forsøg på at fremstille hjemmegjort 
marcipan. Det er sjovt og ret let. Der 
er så mange opskrifter som julehim-
len har stjerner, men uden mandler 
går det selvsagt ikke.

Mig og sønnen, Mads, fulgte en 
slags grundopskrift(?) og det blev 
vellykket. Når den er hjemme, kan 
man lettere dechifrere i bunkerne af 
recepter med et par dryp ditten og 
datten. Trække fra og lægge til.

Der er tydeligvis to skoler: Med eller 
uden æggehvider. Vi gjorde det m e d 
og sparede på sukkeret. Mængden e r 
gearet ned i det følgende.

Vores købmand Bhuyan (der var 
han igen!) giver samtlige Brugser, 
Nettoer, Primaer, Aldier og Homokøb-
mænd baghjul med sin pris på glim-
rende sødmandler: 80 kroner kiloet! 
Køb det halve – eller gang passende 
op, og fordel dem eventuelt på ne-
denstående to opskrifter:

Mandlerne lægges i koldt vand et 
kvarters tid. Op og skoldes i koghedt. 
Smuttes og lægges til tørre på et 
viskestykke uden parfumefims.

PRÆGTIGT
Hele bunken kværnes i en foodpro-

cessor. Vi gav dem tre gange i Kinas 
venligst udlånte. De blev så ’grove’, at 
ingen vil betvivle den hjemmegjorte 
prægtighed.

MADS’ MARCIPAN: 250 g kværnede 
mandler røres med 1½ rå æggeh-
vide og 160 g sigtet florsukker. Rør 
dygtigt sammen, og justér eventuelt 
med mere sukker. Køkkenkarlene i 
Lundbyesgade rev også skallen af en 
økocitron og kom et skvæt armagnac 
i. Bagefter skal massen hvile koldt i 
en filmet køkkenskål. Hvis resulta-
tet bliver for sjasket, kan man vel 
massere noget mandelmel i. Det blev 
ikke aktuelt her.

UDEN ÆGGEHVIDE
Den meget talentfulde kok, Katrine 

Klinken, springer æggehviden over. 

Hendes opskrift lyder heller ikke 
dum. Du skal bruge: 

Den anden halvdel af de findelte 
mandler, altså 250 g. 2 dl flydende 
honning, eller lys sirup, og 1 dl vand 
Hold lidt igen med vandet, tror jeg. 
Kog det søde med vand i nogle minut-
ter til det bliver en tyk lage. Hvis du 
har et stegetermometer, skal det op 
på 120 grader.

Lav din egen julemarcipan 
- så ved du, hvad der er i den

Tænd maskineriet igen og tilsæt la-
gen mandelsnulderet lidt ad gangen 
til marcipanen er ensartet og glat. 
Ælt den og form den til en pølse, som 
filmes og puttes i køleskabet til den 
er kold og fast. Der er masser af pyn-
temuligheder til de små stykker guf. 
Kun fantasien osv.

Glistrup gik glip af meget. God Jul!
Petter LU 8

                                 
                                                                                 

Marcipan kan formes til hvadsomhelst - roser, nisser eller misbruges til narre-
hatte. Se herunder...

Jeg troede, børnebørnene vil-
le være det vigtigste i mit liv. 
Det er de. Jeg får åndenød 
af kærlighed, når jeg ser på 
dem.

Edel Hildebrandt

En dejlig julegave til både forældre 
og bedsteforældre og som oven i kø-
bet er meget overkommelig i pris er 
en ny bog  Superbedste. Den er skre-
vet af Humlebys Edel Hildebrandt, 
pensioneret journalist på Politiken 
og farmor til to og mormor til to. 
Fra sin tid som journalist på Alt for 
damerne kender hun tegneren Rina 
Dahlerup, som har illustreret bogen. 
Rinas enkle, humoristiske streg vil 
mange kende blandt meget andet fra 
Bongo-bøgerne og den helt vidunder-
lige Odas historie af Thomas Winding, 
som aldrig ville være blevet det den 
er uden Rina Dahlerup.

Edel fortæller, og Rina tegner om 
at være bedstemor på godt og ondt ; 
mest på godt. For bogen er gennem-

syret af de to damers, 
de to veninders, evne 
til at til at iagttage det 
nære, det, der er lige 
for næsen af os her og 
nu, og til at glæde sig 
over det. Forfatterens 
glade grundstemning, 
varme og sanseløse 
kærlighed til børn og 
børnebørn pibler ud 
af den enkle og meget 
personlige tekst, som 
samtidig er universel 
og kan stemme en og 
anden til eftertanke.  
For det er ærlig snak ; 
historien, om den dag 
Edel blev stiktosset på 
et af børnebørnene, 
som både var irriterende og tirrende, 
og kom til at give ham et lille rap, 
har hun ikke sprunget over. Desuden 
citerer hun kloge hoveder, bl. a.  Jes-
per Juul

Ved siden af og sammen med tek-
sten er der et væld af Rinas illustra-

Jeg troede …

tioner og vignetter, som både uddy-
ber historierne og betragtningerne 
og giver sidehistorier. Rinas streg er 
rund og varm, fuld af humor, kærlig 
og nænsom ironi og underfundighed, 
der gør hendes illustrationer så char-
merende.
Kina Vf 30
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Parkering på Carlsberg
Så er det blevet tid til at forny 
parkeringskortene til p-pladserne på 
Carlsberg.

Husejerforeningen har sammen med 
Carlsberg og Europark aftalt, at be-
boer i Humlebyen kan parkere på 
Carlsberg ved at købe et parkering-
skort. Kortet giver adgang til at 
parkere et hvilket som helst sted på 
Carlsberg i 2011 for kr. 500 - mindre 
en én parkeringsbøde. Kortet er ikke 
knyttet til en bestemt plads, eller til 
en bestemt bil, dvs. flere kan dele et 
kort.

Sidste år benyttede 82 beboere sig af 
at kunne parkere på Carlsberg. De har 
fået direkte mail om at forny kortet. 
Andre der ønsker at være med kan 
benytte denne helt enkle procedure:

Inden d. 14. december – absolut sid-
ste frist!

betaler man kr. 500 til konto 7681-
0001254770 i Alm Brand Bank 
påført navn og gade plus nummer.

Samtidig sender man en e-mail til 
psa@ef.dk, hvor man skriver, at man 
har sendt pengene. Få dage efter 

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 byggeforening-
skvarterer
Udvalg : Vandrørsundersøgelse – 
Carlsberg – Parkering – Trafik på 
Vesterfælledvej

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 - Forsi-
kring

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st.
Tlf.: 33 79 88 08 
per@humleby.dk
Ansvar : Hjemmesiden / mailadminis-
tration
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  -  Gartner -  Lokal-
plan
Udvalg:  Vejskilte

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

vil man få sit p-kort gældende fra 
nytårsnat 2011 og året ud. 
Spørgsmål kan sendes til samme e-
mail. Der kan ikke købes for et halv 
år, der kan ikke købes senere end 14. 
december. 

Venlig hilsen parkeringsudvalget.

Undersøgelsen af vores kloakker og 
vandrør er nu ved at være afsluttet. 
Ingeniørfirmaet vil herefter lave en 
rapport til bestyrelsen, og til gene-
ralforsamlingen vil resultaterne blive 
forelagt.
Tak til alle, som har bistået med råd 
og kommentarer, de har været nyt-
tige for firmaet. Vi kan allerede nu 
komme med en rystende afsløring: 
entreprenøren prøvede, om vand-
rørene kunne holde til at blive hug-

Rekordmange børn til fredagsleg 
i Carlsberghallen

 
Hver fredag i vinterhalvåret er der fælles leg for børn og forældre i hallen på Ny Carlsbergvej. I år har sat nye rekorder 
for deltagerantallet. Der har været enkelte fredage hvor over 30 børn har leget med. For at skabe fælles oplevelser til 
fredagslegen har HIF (Humlebys IdrætsForening) fået sponsoreret en faldskærm af ejendomsmægleren Estate. 

Det har også været en stor succes med fællesspisning en gang om måneden efter legetimen i hallen. Forældre der 
gerne vil lave mad til de kommende gange, skal endelig melde sig, når vi mødes i hallen igen.

 
Med venlig hilsen
HIF

get over med en gravko i Christians 
forhave - det kan de ikke! Men hvor 
ringe de i øvrigt er, og hvad der er 
klogt at gøre, vil komme til at fremgå 
af rapporten. Vi er lidt spændte på 
resultatet.

Venlig hilsen Kloakudvalget  

Tjek på vandrør og kloakker Hus i Humleby

Vi er en lille familie, der gerne 
vil bo i Humleby.

Vi bor lige nu i Espergærde 
i et hus tæt ved skov, strand, 
skole og  station.

Vi er meget interresseret hvis 
der kommer et hus til salg her, 
og det  kan måske også være 
muligt at bytte.

Skriv til: 
signesvendsen@mail.dk

mailto:psa@ef.dk
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Kender du Humleby?

Gade: ................................... nr. ....

A
Gade: ................................... nr. ....

B
Gade: ................................... nr. ....

C

Hvor godt kender du Humleby? Vores ens huse er jo meget forskellige. Gå en tur og fi nd de små detaljer. Send løsnin-
gen til nabo@humleby.dk og deltag i konkurrencen om kaffe og kage i Café Elefanten i Dansehallerne. God fornøjelse!

   KONKURRENCE   KONKURRENCE   KONKURRENCE   KONKURRENCE   KONKURRENCE

Mandag den 13. december 
kl.18.30 i Beboerhuset
Gamle og nye naboer er vel-
komne til mandags-madklub-
bens traditionsrige julebuffet. 
I skal blot medbringe en lille 
anretning og egne drikkevarer 

– Farinelli giver dog snapsen, 

Beboerforeningen har ryddet op i kælderen under Beboerhu-
set. 
Her fandt vi et københavner kloakdæksel med ramme. 
Hvis der er nogle der mangler sådan et, så send en mail til 
jesperp@ruc.dk. Ellers afleverer vi den til KE i det nye år.  

Det er samtidigt konstateret at “Soldaterne” mangler. 
En “soldat” er en donkraft, der bruges til at afstive, når der 

skal fjernes en væg eller dørkarm.
Hvis i har lånt “Soldaterne” og glemt at aflevere dem til-

bage, eller de er lånt videre, så venligst send en mail til jes-
perp@ruc.dk med oplysninger 

om, hvor de er.”
Beboerforeningen

Efterlysning

FARINELLIS JULEBUFFET
smørret på brødet og en soda-
vand til børnene.
Skal I til julekalender i jeres 
gade, går det an at holde en 
pause og vende tilbage med 
røde næser og muntert sind. 
Det gør flere af Farinellis stam-
gæster.
Skriv jer på listen i røret under 

Beboerhusets udhængsskab el-
ler hos Sidsel, L 4,1.,  sidsel@
humleby.dk og fortæl samtidig, 
hvad I tager med af spiselige 
sager, så vi kan koordinere deli-
katesserne.
Farinelli håber at se rigtig man-
ge til denne hyggelige aften.

mailto:sidsel@humleby.dk
mailto:sidsel@humleby.dk


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

Onsdag den 8. december 20   JULEBANKO i BEBOERHUSET.

Mandag 13. december 18,30  FARINELLIS JULEBUFFET. Du er velkommen. Se s. 18.

Tirsdag 14. december 19,30 JULEKONCERT i Apostelkirken, Saxogade 13, med to kor
      Koriosum (kendt fra Humlebys gadefest) og Noteable.
      Entré kr. 40,-.

Nytårsaften   Åbent hus og musik i Beboerhuset efter kl. 24.

Redaktionen ønsker glædelig jul 
og godt nytår til læsere 

og til annoncører.

Hver fredag er der fælles leg i Carlsberghallen. Fredag den 17. december er hallen optaget til andet formål.


