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Nabo
Gang i  
gaden

Vi skal nyde lyset, så længe det varer. Ved redaktio-
nens slutning er der kun tre uger tilbage, før de lyse 
sommernætter igen er på retur. Men inden da skal 
borde og stole igen ud på gaderne med god mad, for-
lystelser, musik, sang og dans. Læs mere om  det am-
bitiøse program for Humlebys gadefest og vær selv 
med til at lave gang i gaden. 
                                                   Foto: Gunni Busck
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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
Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade 4 - 28 19 26 33

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

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 indehol-
der adresse- og telefonliste på Beboerforeningens med-
lemmer 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.

Humlebys  beboerb lad

Humlebys sommerfest stiller hvert år sig selv på 

benene, uden at formanden behøver at gøre sig 

til formand og uden at bestyrelsen behøver at 

bestyre.

 Folk, der har dårlige erfaringer med, hvor be-

sværligt det kan være med demokrati, selvsty-

rende grupper og flad struktur, skulle opleve, 

hvordan vi i Humleby sætter os selv og hinanden 

i sving, og får en kæmpefest op at stå – med un-

derholdning hele dagen for børn og voksne – be-

spisning af os alle plus vore mange gæster samt 

hvad deraf følger med hensyn til oprydning og 

rengøring.

 Beboerforeningens bestyrelse kalder traditionelt 

sit sidste møde før sommerfesten for panikmøde. I år 

var der slet ingen panik. Tilbagemeldinger fra alle ga-

der tyder på, at forberedelserne er i fuld gang, og at 

vi kan se frem til en pinselørdag med en lige så god 

sommerfest, som vi plejer.

 Vi har for længst droppet tanken om sommerfesten 

som en indsamlingsfest til det mere eller mindre for-

sømte beboerhus. Beboerhuset er nemlig ikke forsømt.

 Det forholdsvis høje kontingent sammen med 

det faste driftstilskud fra Husejerforeningen dækker, 

hvad det kræver at holde huset pænt vedlige.

 Så nu kan alle pengene fra loppemarkedet og fra 

baren gå til musik og underholdning. Det gør hele fe-

sten meget sjovere.

 Før, under og efter sådan en folkefest, som så 

mange bidrager aktivt til, bliver man ekstra glad for 

at bo i Humleby.

Gunni.

Ingen har styr på Humlebys 
sommerfest - heldigvis!

Næste nummer af Nabo kommer den 2. september. 
Deadline for indlevering af indlæg er den 25. august. 
Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til 
et af redaktionsmedlemmerne.

Program for gadefesten i 
Humleby lørdag 12. juni
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Humleby skal igen i 
år være bilfri til ga-
defesten.

 I kan parkere je-
res biler gratis på 
Carlsbergs store par-
keringsplads på Ny 
Carlsbergvej (og kun 
den). 

 Flyt venligst bi-
lerne inden morgen-
maden kl. 10:00. Og 
hent dem igen søn-
dag formiddag. 

 Skulle en ihærdig 
p-vagt fejlagtigt give 
en bøde, så skal I 
rette henvendelse til 
Jesper Dybdal, Je20.

Der vil være salg af popcorn ved beboer-

huset og salg af is fra Bissensgade 18. 

 Køb øl, vin og vand i baren. Overskud-

det fra salget dækker de samlede udgifter 

til forlystelser og musik.

 Som de foregående år sker alle tiltag 

til og for beboerforeningen. Det er vores 

fælles gadefest!

11:00 - 12:00 Indsamling af lopper til loppemarkedet. Bring dine ting til loppepladsen i EM, 

 eller få hjælp af en nabo. Kom kun med ting som er værd at købe!

10:00 Fælles morgenmad i gaderne. Tag dit morgenbrød, kaffe og

(eller der omkring) havebord med ud på gaden.

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

13:00 Loppemarkedet i EM åbnes.

13:30-14:00 Indlevering af kager i beboerhuset til kagekonkurrencen. 

 Tema: Eventyr 

14:00 Pinsesolen danser! Baren v. beboerhuset åbner. Salg af spisebilletter. 

14:30 Priser til de bedste kager, fra scenen. Derefter fælles kaffe og/kage i Ernst Meyers 

 Gade. Salg af kagerne fra kagekonkurrencen. Salg af  kaffe i baren.

15:00 Uddeling af Humlebyprisen og årets tale.

14:00 – (16:00) Jazz på scenen. 

14:00 – 16:00 Voksenunderholdning: Trivselstempel

16:00 – 16:45 Zumba, på scenen. 

18:00 - 19:30 Servering af grillmad ved beboerhuset, medbring selv tallerken, bestik og glas – og 

 bord og stole. Bespisningen foregår i hold. Køb en spisebillet til det tidspunkt der 

 passer dig. Spisebilletter købes i baren fra kl. 14:00.

19:00 - 21:00 Ung rock på scenen.

21:30 Santanas Venner. Aftenens band spiller op til dans. 

24:00 CO2 -neutralt fakkeloptog. Der bliver salg af fakler ved beboerhuset.

24:00 - 02:00 Livemusik i beboerhuset.
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Kjeld Krogh vil ikke i Nabo ind på sin konklikt med boksepromotor 

Mogens Palle, som han en overgang arbejdede for som træner. Men 

da Nabo ber ham bladre i sin scrapbog som billedmotiv, slår han selv 

op på en artikel, der slår hårdt ned på Mogens Palle.

 Balladen med Palle startede, da Kjeld Krogh i ”Stald Palle” op til 

en kamp trænede en lovende bokser med en god indstilling. Han tab-

te kampen men på en måde, så Krogh så en fremtid for ham, hvis han 

gik en vægtklasse ned og fik trænet sig op til den dertil svarende hur-

tighed. Det så ud til at ville lykkes. Men selvfølgelig krævede det sin 

tid. 

 Mogens Palle ødelagde projektet og bokseren ved at kaste ham ud 

i en titelkamp i den tungere vægtklasse. Efter den kamp var det loven-

de talent færdig som bokser. Og Kjeld Krogh færdig med Palle.

 Senere krævede Krogh som træner for landsholdet, at bokserne 

skrev under på en kontrakt, som ville koste Palle 50.000 kr., hvis de 

gik over til ham og blev professionelle.

 ”Palle havde i 47 år  ikke givet en krone til dansk amatørboksning, 

som han skylder hele sin tilværelse som promotor. Så jeg fandt det ri-

meligt. Palle hængte mig til gengæld ud som galning.”

Kjeld Krogh, Freundsgade 9, er 
tre gange dansk mester og fire 
gange jysk mester i boksning, 
selv om han stoppede sin aktive 
karriere allerede som 23-årig. 
Siden har han stået for elitetræ-
ning og har ledet og trænet det 
danske bokselandshold. Han er 
kendt som ”mestermageren”. 
Han var valgt som træner af 
flere professionelle verdensstjer-
ner – f.eks. Jesper D. Jensen og 
brødrene Jimmy og Johnny Bre-
dahl. 

For to år siden gik Kjeld Krogh 

på efterløn efter i en snes år at 

have haft et bokseinstitut i Valby, 

som han kørte sammen med sin 

kone Inge:

 ”Inge og jeg var sammen i alle 

døgnets 24 timer i ni år. Hun så 

valgte at gå på efterløn. Efter et 

par år valgte jeg også at gå på ef-

terløn, og det var vi det fint med.

 Vi trives i Humleby og har 

ikke et eneste øjeblik fortrudt, at 

jeg flyttede her til fra vores hus 

tæt ved vandet i Jersie Strand i 

1992. Her har vi let adgang til at 

dyrke vores fælles interesse for 

opera og ballet.”

 

Væk fra kriminelt miljø
Bokse-instituttet i Valby ledes 

i dag af Lars Larsen, men Kjeld 

Krogh er der en dag om ugen 

for at træne med børn. Han ser 

boksning som en god udvej for 

drenge, der ellers måske vil være 

tiltrukket af rocker- eller bande-

miljøer.

 Kjeld Krogh er vokset op i 

Aalborgs den gang fattigste kvar-

ter - Kattevad og St.Hansgade. Et 

kvarter som er ryddet. Nu ligger 

her Aalborgs fine medborgerhus 

med bibliotek og byrådssal. 

 De var syv børn i en meget 

lille lejlighed, hvor køkkenet var 

større end stuen.

 Kvarteret var præget af tyve-

knægte og prostituerede, som 

hev penge ud af prangerne på det 

nærliggende kvægtorv.

 ”Min ældste bror, Tage, blev 

bokser. Ham kan vi yngre brødre 

takke for, at vi ikke kom ud i no-

get snavs. Han boksede ofte i ud-

landet. Og vi andre ville jo også 

gerne ud og se verden. Det trak 

os ud af det småkriminelle miljø, 

vi voksede op i.”

 Siden Tages debut-kamp i 

1949 har der været en Krogh i 

bokseringen. En overgang var  

tre brødre på landsholdet samti-

En krog(h) i 
bokseringen

Kjeld Krogh (t.h.) træner 

mod en skolekammerat, Bri-

an Hansen.

”Min ældste 
bror, Tage, blev 
bokser. Ham 
kan vi yngre 
brødre takke 
for, at vi ikke 
kom ud i no-
get snavs. Han 
boksede ofte i 
udlandet. Og 
vi andre ville jo 
også gerne ud 
og se verden. 
Det trak os ud 
af det småkri-
minelle miljø, vi 
voksede op i.”

Kjeld og Mogens Palle
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Harald Nielsens Boulevard 64A
2650 Hvidovre

dig. Den mellemste bror Bjarnes 

barnebarn er netop blevet dansk 

juniormester. Bjarnes tre sønner 

har alle været danske mestre. 

 Den mest berømte Krogh 

er Børge, der blev europame-

ster som professionel og efter 

Kjelds mening en af de bedste 

teknikere nogensinde i en dansk 

boksering. Børge blev efter sin 

boksekarriere skoleinspektør i 

Aalborg.

 

Familiens største talent
Kjeld blev som dreng omtalt bl.a. 

i Politiken som familiens største 

talent. Det blev aldrig målt i en 

officiel kamp. Han og brødrene 

sørgede for at stille op i hver sin 

vægtklasse.

 ”Men vi har da givet hinan-

den meget hårde kampe i træ-

ningslokalet. Engang lavede 

Børge og jeg en tre omganges 

opvisning i Folkets Hus på Jagt-

vej – desværre nu lukket og revet 

ned efter at have tjent som ung-

domshus. I halvanden omgang 

klarede jeg mig fint, men så kom 

Børge ellers efter mig med alt, 

hvad han havde, og det var ikke 

så lidt.  Pressen omtalte vores 

opvisning som stævnets bedste 

kamp.

 Hjemme i køkkenet har vi 

også taget nogle hårde kampe. Vi 

fjernede køkkenbordet, og så ban-

kede vi ellers løs på hinanden – 

Børge og jeg eller Tage og Bjarne.

 At have tre top-boksere som 

brødre lagde et stort forvent-

nings-pres på mig. Jeg kunne 

ikke tillade mig at bokse en dår-

lig kamp.” 

 Han vandt sine første 24 

kampe i træk. I sin 14. kamp var 

han stadig junior men vandt over 

Norges senior-mester. Det blev 

i karrieren til 120 kampe og 19 

landskampe.

 Kjeld Krogh begyndte som 

8-årig, så han har bokset i 53 år.

 ”Som 12-årig stod jeg i time-

vis og trænede kuglestød på Aal-

borgs atletik-stadion – ikke for at 

dyrke atletik men for at øge kraf-

ten i min lige højre. En gang tab-

te jeg af træthed kuglen ned på 

min tæer og endte på skadestuen 

og fik en tånegl revet af.” 

 Kjeld Krogh peger på sin 

højre storetå som sit eneste fy-

siske mén efter de mange års 

boksning. Ikke på grund af jern-

kuglen, men fordi tåen gennem 

årene er overbelastet af trykket 

fra hele kroppen, når der skal 

vægt bag stødene.

 

Langt fra Las Vegas
I 1969 blev forventningspresset 

for meget for Kjeld Krogh. 

 ”Al min tid og energi var 

brugt på boksning. Jeg valgte at 

flytte væk  og rejste til Køben-

havn, hvor jeg var fagligt ak-

tiv som typograf. Siden blev jeg 

medejer af et trykkeri.

Øjeblikket før Kjeld Krogh 

(t.v.) fælder en ungarsk me-

ster med sin højre.

 Min kone Inge kunne mærke 

at jeg savnede boksning, trænin-

gen og miljøet.

 Det var hendes idé, at vi skul-

le investere i et træningscenter 

for motionister. Vi startede med 

at hente inspiration i New York, 

hvor vi så på ”gym’s” i forskelli-

ge kvarterer.”

 Parret fandt et egnet sted på 

Gammel Køgevej i Valby. Det 

kom til at gå virkelig godt. De 

havde snart lange ventelister, 

hvor folk ventede i  månedsvis 

på at få træningstid.

 ”Men det var hårdt. For det 

meste kom jeg først hjem efter 

12 timers arbejdsdag kl. 10 om 

aftenen.

 Forud for den egentlige bok-

setræning var der en times op-

varmningsprogram, som jeg gik 

igennem sammen med motions-

holdene, dvs. tre gange dagligt 

for mit vedkommende. 

 Men det var fantastisk gi-

vende. Menneskets forskellighed 

kommer virkelig frem, selv om 

alle er stillet lige i træningslo-

kalet. Jeg trænede med tidligere 

narkoprostituerede kvinder, di-

rektører, arkitekter, murere og 

adokater – alle hjalp hinanden.

 Desuden var der elitebokser-

ne – det greb mere og mere om 

sig.

 Arbejdet med bokserne gav 

mig mange fantastiske oplevel-

ser. En af de største var en VM-

kamp med Johnny Bredahl i Las 

Vegas. Inge og jeg boede på ”The 

Strip” i den vildeste luksus. 

 Samme år var Kjeld Krogh 

med landsholdet til kamp mod 

England. Han og bokserne boe-

de på vandrerhjem og sov i køje-

senge.

 ”Langt fra Las Vegas” hed 

overskriften på en avisartikel om 

Kjeld Krogh i den anledning.

 

Sporten ødelægges af idioti
Kjeld Krogh ønsker sig ikke til-

bage i boksemiljøet, sådan som 

tingene har udviklet sig.

 Amatørboksning herhjemme 

hører og ser man ikke noget til i 

medierne, selv om der stadig gø-

res et kæmpe arbejde i trænings-

lokalerne. Det er idiotisk, mener 

Kjeld Krogh. Indadtil i miljøet 

har han udpeget idioterne, men 

det vil han ikke gøre i Nabo.

 En væsentlig ting, der har 

ødelagt sporten er en ændring af 

reglerne, så kun hårde stød mod 

hovedet tæller. Og kun de stød, 

som fem dommere inden for 1,2 

sekund bliver enige om at taste 

ind i computerne. Det gider in-

gen se på. 

 ”Hvor er de elegante und-

vigelser, finterne og finesserne, 

når det kun tæller, hvis du kan 

slå dig vej gennem dobbeltpara-

der?”, spørger Kjeld Krogh.

 Der er på det seneste kommet 

flere nuancer i amatørsporten, og 

talenterne findes. Men de får over-

hovedet ingen opmærksomhed.

 Også professionel boksning, 

som stadig bruger de gamle reg-

ler, er stærkt på retur.

 ”Mikkel Kessler er fremragen-

de, men når han stopper, hvad 

har vi så....?”

 

Brian Nielsen mod Holey-
field?
”Jeg holder for meget af boks-

ning til, at jeg kan holde ud at se 

på sådan noget!” 

Gunni.

”Vi trives i 
Humleby og 
har ikke et 
eneste øjeblik 
fortrudt, at jeg 
flyttede her til 
fra vores hus 
tæt ved vandet 
i Jersie Strand 
i 1992. Her 
har vi let ad-
gang til at dyr-
ke vores fælles 
interesse for 
opera og bal-
let.”

”Palle havde i 47 år  ikke givet en krone til dansk 
amatørboksning, som han skylder hele sin tilværel-
se som promotor.”
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Orienterings-
mødet den 11. 
maj

Notat fra mødet 

findes på Hum-

lebys hjemme-

side.

 Ca. 80 huse 

var repræsente-

ret ved mødet 

om vand- og klo-

akredegørelsen.  

Mødets formål 

var at orientere 

om de tekniske 

og juridiske un-

dersøgelser og 

den videre proces.

 Ideer og yderligere afklarin-

Jerichausgade har ryddet op 
i sit store lager af herreløse 
cykler.

Hvor Jerichausgade munder 

ud i Ny Carlsbergvej står der 

et lille bjerg af gamle cykler og 

venter på at blive kørt til deres 

sidste hvilested. Det er resulta-

tet af en aktion, som beboere 

i gaden har sat i værk, efter at 

Jerichausgade de seneste man-

ge måneder er sandet til i sta-

dig flere cykler, der tydeligvis 

ikke var i brug.

 »Vi har haft afsindigt man-

ge cykler stående«, siger en af 

deltagerne i aktionen, Jens Lau-

Husejerforeningen orienterer
ger ønskes be-

handlet i nog-

le udvalg, som 

også kan ud-

møntes i min-

dre, relevante 

grupper.

Beboere som 

har lyst til at 

deltage i arbej-

derne i de to 

foreslåede ud-

valg

1 Teknisk / ju-

ridisk udvalg

2 Økonomisk 

udvalg.

kan henvende 

sig via husejer-

foreningen@humleby.dk

Der holdes udvalgsmøde i Bebo-

erhuset onsdag den 15. juni kl. 

19,30 – ca. 21

Rahbeks Allé

Bestyrelsen har deltaget i et bor-

germøde og en workshop den 11. 

maj vedr. planlægning af områ-

det omkring Rahbeks Allé.

Humleby har specielt interesse i 

at parkering og trafikale forhold 

ikke belaster vores kvarter yder-

ligere.  Bestyrelsen har ytret sig 

om vore interesser og følger ud-

viklingen 

Legepladsen

Vores legeplads er populær, 

det kan ses på pladsen, som 

hele tiden trænger til en kær-

lig hånd. Forældre opfordres 

til at medbringe kost og skovl 

og ordne lidt når de er på lege-

pladsen med deres pode, og så 

efterlyses et par kvikke bebo-

ere til generel oprydning   -  Se 

annoncen i beboerhusets ud-

hængsskab -

Væk med de gamle cykler
ritsen, Je 45. »Vi holdt et møde 

og besluttede, at nu ville vi tage 

fat i kommunen, og det viste sig, 

at den havde haft samme ide 

– den gennemgår bydel for by-

del med jævne mellemrum for at 

fjerne ubrugte cykler eller cykel-

vrag. Der var allerede placeret 

gule mærker på mange af cykler-

ne i vores gade, med besked om, 

at hvis de ikke blev revet over, så 

ville cyklen blive fjernet«.

 »Det var jo godt nok, men vi 

gik så rundt og fandt nogle flere 

og satte mærkater på dem. Des-

uden lagde vi besked i hvert ene-

ste hus i gaden om, hvad vi hav-

de gang i, og foreslog, at man 

for eksempel flyttede sin cykel 

ned i kælderen, hvis man ikke 

brugte den«.

 Jens Lauritzen mener ikke, 

at de herreløse cykler var stjål-

ne, som bare var blevet smidt. 

Der var nemlig lås på dem alle 

sammen. »Det er nok mere 

glemsomhed, børn der vok-

ser fra cyklerne, folk der flytter 

osv.«, siger han.

 I mandags blev de afdø-

de og ubrugte cykler så slæbt 

sammen i en bunke, der om en 

uges tid bliver fjernet af kom-

munen. Og der er igen plads i 

Jerichausgade.

edel

På Husejerforeningens ori-

enteringsmøde gjorde in-

geniørfirmaet Gaihede og 

husejerforeningens nye for-

mand, Gustav Jensen, rede 

for, hvordan nye kloak- og 

vandledninger kan føres ind 

i husene fra forsiden eller 

fra bagsiden, og hvad det ca. 

kan komme til at koste.

Som det kan ses, trykkede 

de hårde facts mange af os 

fremmødte tilbage i sæderne. 

(Foto:Gunni).
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Når man er 5½ år gammel, lige er 

startet på fritidshjem og har fået 

sin lillesøster nummer to for få 

måneder siden, vil man gerne ses. 

Det vil Vilma i hvert fald gerne. 

”Se mig” siger hun, og så udfører 

hun en eller anden kunst, hun 

kan eller næsten kan eller blot 

Stands & dans’ 
sæsonafslutning 
på Carlsberg

for at give sig i kast med noget, 

hun ikke har lyst til, så at dan-

selærer Maria fik hende og alle 

de mange andre børn til at gen-

nemføre showet helt uden piv, er 

noget af en bedrift. Jeg tror det 

hænger sammen med, at Stands 

& dans er en forening med me-

get højt til loftet (også bogstave-

ligt talt, for de holder til i Dan-

sehallernes vidunderlige lokaler 

på Carlsberg) og meget lidt per-

nittengryn - ingen kostbare mat-

chende dragter, ingen alt for 

stramme koreografiske spænde-

trøjer – men med masser af rum-

melighed, god stemning og dan-

seglæde.

Det blev en hyggelig dag, der af-

sluttedes med fælles picnic og 

masser af sol i akademiets have. 

Efter sommerferien fortsætter 

Vilma på sit dansehold, og så 

skal vores 2 årige Noomi også 

kastes ud i stofbølgen med Ben-

jamin (måske) og de andre 2-3 

årige! 

Camilla Je35

ville ønske, at hun kunne. Glæ-

den ved at sjippe, klatre i træer, 

hjælpe sin lillesøster i tøjet eller 

slå en prut synes at vokse med 

antallet af tilskuere. Det er natur-

ligvis lidt forskelligt, hvor stor en 

skare de forskellige discipliner 

kan tiltrække og det afhænger 

nok også lidt af tidspunktet for 

forestillingen og den slags. Men 

lørdag den 21. maj, hvor Vilma 

sammen med det dansehold, hun 

har været en del af siden januar, 

præsterede sit livs første danse-

opvisning, var det alligevel lige 

ved, at det blev for meget med al 

opmærksomheden…

Tilskuerrækkerne langs vægge-

ne i Dansehallernes studie 5 vil-

le ingen ende tage og øjne i alle 

aldre var rettet mod danserne på 

gulvet. Dagen startede med de 

mindste – de to til 4 årige - og så 

blev danserne på gulvet ældre og 

koreografierne mere komplicere-

de som dagen skred frem. Åben-

bart går drenge i aldersgruppen 5 

til 7 ikke til dans (?), men alle an-

dre børnehold bød på dansere af 

begge køn. Og der var smæk for 

skillingen både, hvad angår nut-

tethed, sejhed og mod!

Blandt de 5 til 7 årige sås flere 

Humleby-piger, og de var natur-

ligvis de allerbedste. Men alle 

børn, unge og voksne klarede det 

så fint – også selvom Benjamin 

på 3 år havde lidt svært ved at 

vente på sin tur til at danse un-

der den dejlige blå stofbølge. Jeg 

er forundret over netop, hvor de 

fik modet fra. ”Jeg havde slet ikke 

lyst til at gå derop, mor” betroe-

de Vilma mig efterfølgende ”men 

så begyndte jeg bare at danse al-

ligevel, og så blev jeg helt glad 

igen!”. Vilma er ellers ikke kendt 
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Det gærer    
     på 
Carlsberg

På Humlebys store fælles rengøringsdag kom brandvæsnet pludselig og åbnede alle brandhaner – ikke for at bidrage til rengøringen men for at skylle dem igen-

nem og kontrollere dem for evt. frostskader. Det så ud til at være tiltrængt, for der kom mudret pløre ud af hanerne det første stykke tid, de var åbne.

Carlsberg Ejendomme har ud-

skrevet to konkurrencer om ud-

formningen af to pladser ved det 

kommende stationsbyggeri ved 

Carlsberg. Det er meningen, at 

den ny station skal erstatte Eng-

have Station. Den rykkes tætte-

re på Carlsberg, så den kommer 

over på vor side af Enghavevej. 

Måske kommer den og oven i kø-

bet til at hedde Carlsberg Stati-

on. Den ene plads, Campusplad-

sen, anlægges i samarbejde med 

Carlsbergs ny samarbejdspartner 

professionshøjskolen UUC, der 

især vil videreuddanner lærere, 

pædagoger og sygeplejersker. Det 

forventes, at mere end 10.000 

studerende og undervisere vil 

færdes på pladsen hver dag.

Det er endvidere tanken, at der 

i forbindelse med de to pladser 

opføres kontorer, boliger og for-

retninger. Et byggeri som vil om-

fatte 80.000 kvadratmeter, hvad 

der igen forudsætter, at det kom-

mer til at rage 100 meter op over 

jordens overflade.

Omtalen af de to projekter på 

Carlsbergbyens hjemmeside er il-

lustreret med et fotografi af Ma-

rianne Wehlast eller Peter Nørby, 

som viser en fredelig familiesi-

tuation med leg ved Carlsbergs 

solide egetræsbjælker, som lig-

ger stabilt på jorden uden at rage 

100 meter op i luften. 

Konkurrenceforslag i de to kon-

kurrencer skal indleveres senest 

1. august klokken 12 og vinderne 

udpeges ved udgangen af august. 

Og det betyder, at projekterne 

måske kan komme til at indgå 

som en del af den tilstundende 

valgkamp. Undervisningsmini-

steriet skal godkende UUCs del-

tagelse i det højtravende projekt.

Kurt

Og så skulle der skylles efter
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Når jeg om morgenen står og bli-

ver gråhåret, mens jeg venter på 

at kunne komme over Valby Lang-

gade fra Ny Carlsbergvej og over 

i Søndermarken, kan jeg snildt nå 

at få en god snak med folk i sam-

me situation. Og vi er alle sam-

men rørende enige: Det har altid 

været svært at komme over Valby 

Langgade i myldretiden, men det 

er blevet værre. 

 De mange aktiviteter nede på 

Carlsberg er en af grundene.  Nog-

le morgener er der trafikkaos, når 

mange mennesker skal  møde til 

et eller andet større arrangement 

på Carlsbergs grund. Så kan hver-

ken gående, cyklende eller bilende 

komme nogen vegne. 

 Man kan godt få kriller i ma-

ven, når der står et par pædago-

ger med en kæmpeflok skolebørn, 

Rengøringsdagen 8. maj blev 

en god dag med godt vejr. 

Folk havde overskud til at 

komme tidligt ud af husene 

til fælles morgenkaffe i ga-

derne.

Også legepladsen fik en til-

trængt omgang. Hele Hum-

leby og gadernes rosenbede 

blev så fine, at gartneren 

ikke havde noget at rive i, da 

hun kom få dage efter.

Fodgængerovergang
som skal over og luftes i Sønder-

marken. Og så er det man spør-

ger: 

 Hvorfor anlægger man ikke en 

fodgængerovergang på det sted? 

Og oversigtsforholdene for fod-

gængere og cyklister, som skal 

over der, er elendige, fordi Val-

by Langgade som bekendt slår 

et sving. Især fra Valby Langga-

de over til Ny Carlsbergvej er det 

svært at se, om der kommer no-

gen oppe fra bakken. 

 Det ville være oplagt at regu-

lere, som man har gjort det på 

Vesterfælledvej i forhold til Lyr-

skovsgade: To heller, en fodgæn-

gerovergang og en venstresvings-

bane. Det kan ikke koste alverden. 

Det ville hjælpe utrolig meget, hvis 

der kom en venstresvingsbane fra 

Pile Allé mod Ny Carlsbergvej.

 En fodgængerovergang skulle 

så placeres før venstresvingsba-

nen, altså nord for den. Så ville 

fodgængerovergangen også føre 

naturligt over til trappen til Søn-

dermarken, så færre ville vade op 

gennem ”hullet” over stensætnin-

gen lige ud for Ny Carlsbergvej. 

 Der er i øvrig for nylig sat et 

skilt op i det hul med en venlig 

henstilling om at benytte trappen. 

En sådan placering ville betyde, 

at man fra Ny Carlsbergvej skulle 

bevæge sig cirka 20 meter til højre 

hen til fodgængerovergangen, før 

man gjorde forsøg på at forcere 

kørebanen.  Det burde kunne lade 

sig gøre.

 Hvem råber man op, og hvor 

mange ulykker skal der til, før 

man bliver hørt?

Kina Vf30

Vellykket hovedrengøring
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Formand
Gustav Jensen

Jerichausgade 12

Tlf.: 61 71 79 13

Mail: GustavJensen@gmail.com

Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - 

Kontakt til andre byggeforeningskvarte-

rer

Udvalg: Opdatering af forsyningsnettet - 

Carlsberg

Næstformand
Per Skovgaard Andersen

Küchlersgade 57

Tlf.: 40 25 02 18

Mail: psa@ef.dk

Ansvar: Parkeringsordning

Udvalg: Opdatering af forsyningsnettet - 

Carlsberg

Kasserer
Inger Nielsen

Jerichausgade 30

Tlf.: 51 92 53 62

Mail: inger@humleby.dk

Ansvar: Kontakt til andre byggeforenings-

kvarterer – Gader/Gartner

Udvalg: Postkasser

Sekretær
Margit Huus

Carstensgade 16

Tlf.: 21 90 59 43

Mail: mahu01@frederiksberg.dk

Ansvar: Legeplads  

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg

Küchlersgade 6, st.

Tlf.: 33 79 88 08

Mail: per@humleby.dk

Ansvar: Hjemmesiden - Mailadministra-

tion

Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej

Bestyrelsesmedlem
Irene Bjerregaard

Ernst Meyers Gade 13

Tlf.: 27 12 93 07

Mail: irbj@webspeed.dk

Ansvar: Gader/Gartner - Kontakt til ga-

derepræsentanter - Lokalplan

Udvalg: Vejskilte 

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen

Carstensgade 4, st.

Tlf.: 40 61 90 27

Mail: brianjensen1@me.com

Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - Forsik-

ring 

Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej

Bestyrelsessuppleant
Christian Maegaard

Küchlersgade 43, st.

Tlf.: 29649301

Mail: Christian@maegaard.dk 

Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - Forsikring

Bestyrelsessuppleant
Christian Duch

Küchlersgade 39

Mail: duch@humleby.dk

Tlf.: 33 22 00 53

Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt - Salg af 

Humleby 120 år

K o n t a k t a d r e s s e r :

’Der findes folk, der kalder sig selv 

for bob-tosser. Hver gang Bob 

Dylan er i København, mødes jeg 

med en af dem, ofte sammen med 

nogle andre, der gerne vil med 

til koncerten. Vi hiver bobspillet 

frem, altså det gode, gamle spil 

med en masse runde træklodser 

med hul i midten, og så tager vi et 

Bob-tosserne
(Flemming Andersen, journalist og 

forfatter, i Berlingskes Kronikken, i 

anledning af Bob Dylans 70 års dag.)

par spil bob, mens vi hører Bob. 

Derefter tager vi ofte videre til 

værtshuset Onkel Bobs Hytte på 

Vesterfælledvej, som er et godt, 

gammelt Vesterbro-værtshus af 

den slags, som folk de seneste 20 

år har dødsdømt - men der er nu 

stadig mange af dem. Sådan har vi 

det så hyggeligt inden koncerten’.
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Hvorfor hedder Alfons Åberg Alfons Åberg?

Tirsdag den 24. maj 2011 udkom den femogtyvende bog om Al-

fons Åberg på dansk, Alfons med supersækken. I den anledning 

var Alfons Åbergs mor, Gunilla Bergström, i København og for-

talte om sit liv med Alfons og hans brune trøje – som han altid 

har på – og meget, meget  mere.

 Nogen spurgte hende, hvorfor Alfons hedder Alfons, og så 

fortalte hun det. Som barn var Gunilla storesøster til en meget vild 

lillesøster, som klatrede i træer og sloges med drengene og alt mu-

ligt. Men hun var lige så vild med at lege med dukker. Gunilla Berg-

ström selv legede aldrig med dukker og var noget hånlig over for 

lillesøsterens ”last”. Ved siden af familiens sommerhus boede et 

ældre ægtepar, som pigerne elskede at komme over til, for der 

fik de sodavand og bolsjer og karameller og blev i det hele taget 

rigtig godt og grundigt forkælet. Den ældre kvinde hed vist nok 

Lina, og den ældre mand hed Alfons. Gunillas lillesøster havde 

en babydukke, og det var en pigedukke, for dengang fandtes 

der ikke drengedukker.  ”Ved du hvad hun hedder? ” spurgte hun 

Gunilla. ”Nej.” ”Hun hedder Alfons.” Det kan en pigedukke da ikke 

hedde,” sagde Gunilla foragteligt. ”Jo,” svarede lillesøsteren, ”for 

det er verdens smukkeste navn.”

 Så vidste Gunilla Bergström det, og nu ved vi det også.

Kina Vf30

Grønlunds Alle 18, 
2610 Rødovre
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Leje af beboerhuset

11. juni:
Hele dagen og natten med. Humlebys sommerfest.

Indsamling til loppemarked starter kl. 11. Effekter kan ind til 

kl. 13 afleveres i Loppemarkedet i Ernst Meyers Gade.

12. juni:
Pinsesolen danser for dem, der tog nattefesten med i Beboer-

huset.

15. juni:
Beboerhuset kl. 19,30. Arbejdsmøde vedrørende renovering 

af vand- og kloak-ledninger.

Humleby-kalender

Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Bebo-

erforeningens 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 mø-

der 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 ar-

rangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af 

hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboer-

huset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlem-

mer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange 

ved private fester er dog tilladt.

Husejerforeningen HUMLEBY søger en 
ansvarlig oprydder.
Jobbet er ledigt fra 1. juli – påbegyndel-
se senest medio august.
Måske er i 2 som gerne vil hjælpe hin-
anden.

Arbejdsbeskrivelse for arbejdsdreng eller 

pige til oprydning ved papircontainere på 

hjørnet af Vesterfælledvej og Küchlersga-

de, papircontainere ved Carstensgade og 

Vesterfælledvej samt  opsamling af papir 

m.m. på legeplads.

 Arbejdsdrengen/pigen skal sørge for 

at der er pænt rundt omkring papircon-

tainerne på hjørnet af Küchlersgade og 

Vesterfælledvej, ved aviscontainerne på 

Der nedsættes et teknisk/juridisk udvalg og et økono-

misk udvalg. Husejere med særlig viden og interesse for de 

spørgsmål opfordres til at melde sig.

Affald.
Haveaffald - 16. juni.

Storskrald - 15. august.

Elektronik - 16. august.

Imprægneret træ og PVC - 17. august.

Fritidsjob
hjørnet af Carstensgade og Vesterfælledvej 

samt på Humlebys legeplads.

 Arbejdsdrengen/pigen skal en gang om 

ugen rydde/feje områderne for henkastet 

papir, pap, samt blade og  andet affald. 

Det opsamlede samles i  plastikposer som 

lægges i Humlebys affaldscontainer for 

husholdningsaffald på legepladsen.

 Arbejdet skal udføres, så der er pænt 

og ryddeligt til weekenden.

 Arbejdsdrengen/pigen får plastikposer, 

kost, fejeblad og handsker betalt af Hus-

ejerforeningen Humleby.

 Arbejdsdrengen/pigen bedes observere 

al hærværk samt defekt og mangler på papir-

containere samt udstyr på legepladsen. Be-

styrelsen skal informeres om hærværk, defekt 

og 

mangler.

 Arbejdet aflønnes som arbejds-

dreng/ungarbejder m/k på fabrik.  

(oplyst af Jobpatruljen.)

 Timelønnen udgør 60 kr. 

 Feriepenge udgør 12.5 %.

 Lønnen skrives på frikort, som afleveres 

til kassereren.

 Kontakt til bestyrelsen er Inger; Jeri-

chausgade 30

 Arbejdstimerne mailes til Inger.

 Ring, mail eller skriv til Inger – gerne in-

den 1. juli 2009:

tlf.   51 92 53 62

inger@humleby.dk

Inger;  Jerichausgade 30


