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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 – 26 23 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 – 20 64 67 69
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.

 Nabo betinger sig ret til at opbevare og publice-
re artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk 
form, fx via CD-rom og Internettet.
 Annoncer koster 1.200 kr. for 1 side, 600 kr. for 
½ side – mindre annoncer koster 300 kr. For med-
lemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke 
noget bortset fra forretningsannoncer.

Humlebys beboerblad

OBS -  Kun 3 uger til næste nummer!
Næste nummer af Nabo kommer den 2. juni. 
Deadline for indlevering af indlæg er den 25. 
maj. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller 
afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Husejerforeningens kasserer, Inger Nielsen, 
har sammen med sin genbo og medlem af Na-
bos redaktion, Henriette Danielsen, taget et 
initativ, som knytter Københavns byggefor-
eningshuse tættere sammen om det gode for-
mål; at gavne miljøet og samtidig spare hus-
ejerne for en masse penge.

De har skabt hjemmesiden www.byggefor-
eningsenergi.dk, hvor man kan finde alt, hvad 
der er af tilgængelig viden og erfaring med, 
hvordan husene kan spare el og varme uden, at 
det går ud over komforten.

Hjemmesiden er let at gå til. Alle de gode råd 
er gratis og lette at finde ud af.

Hjemmesiden linker f.eks. til kampagnen 
”Sommerluk”, der opfordrer fjernvarmebrugere 
til at lukke for varmen 15. maj og sommeren 
igennem. Se på s. 15, hvordan man gør det på 
en måde, så der stadig er varmt vand i hanerne.

Hjemmesiden holder sig til, hvad vi umiddel-
bart kan gøre.

Man kunne godt ønske sig, at det også var 
muligt at linke til visioner om, hvordan vi kan 
komme langt videre.

Teknisk sker der en rivende udvikling af solcel-
ler, som udvikler strøm af solens lys (og af an-
den synligt lys). Solceller bakkes op politisk. 
Investering i solceller kan trækkes fra i skat. 
Overskudsstrøm på solrige dage får helt enkelt 
el-målere til at køre baglæns og fører afbeta-
ling direkte ind på husets el-regning. En inve-
stering i solcelle-anlæg er på den måde betalt 
på under ti år. Anlæggets levetid vil være ca. 40 
år, så det er en god forretning.

Indvendingen mod solceller i Humleby er 
først og fremmest, at solcellernes blanke glas-
flader ikke vil pynte på de pæne skifertage. Det 
er jeg uenig i. Vedvarende energi pynter. Punk-
tum.

Hvis vi som fælles projekt forsynede Küch-
lersgades sydvendte tage med solceller - og for-
delte gevinsten på alle Humlebys el-målere, så 
kunne vi ende med, at Humleby stort set blev 
selvforsynende med energi - uden at det kunne 
ses af andre end dem, der har adgang til Küch-
lersgades gård- og haveside. Og så vil vi alle 
blive rige og glade.

Gunni

Et godt skridt fremad 
men lad os gå langt videre
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Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

Byggeforeningsenergi.dk er en fremragende hjemmeside skabt af kasseren for Humlebys husejerforening, Inger Nielsen, og 
medlem af Nabos redaktion Henriette Danielsen. Her er der nemme penge at hente for husjerne. (Læs lederen).

Her er gode råd gratis
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»Tak, det går fint. Vi er i gang og skal 
lige holde et panikmøde her sidst på 
måneden, som vi plejer. Så skal det nok 
køre«, siger en garvet Humleby-festar-
rangør, Beboerforeningens formand 
Jesper Dybdal.

Et af de større problemer har væ-
ret, at der er fodbold på dagen, 9. juni, 
Danmark mod Holland i EM, og det 
foregår mellem kl. 18 og 19.45, lige 
midt i den store middagsservering. Det 
er nu løst ved at låne fire kæmpesto-
re fladskærme af lokale indehavere og 
stille dem op på strategiske steder, så 
der både bliver plads til dem, der vil se 
fodbold og til dem, der helst vil spise 
i fred.

Der bliver små nyskabelser i år. Baren 
bliver ændret, og den traditionsrige 
lammemørbrad får lidt nyt tilbehør. Der 
planlægges også en vegetarisk menu.

Andet steds i bladet kan man læse 
om årets kagekonkurrence og om end-
nu en nyhed: Guidede ture i Humleby 
og omegn ved John Voldfrom.

Vi gentager lige fordelingen af ar-
bejdsopgaverne mellem de enkelte ga-
der:

Kü: Voksenunderholdning
Bi: Mad
Fr: Festplads (borde og stole – hen-

tes lørdag og afleveres søndag.
Je: Oprydning søndag

VF/Lu: Oprydning lørdag og loppe-
marked.

Ca: Børneunderholdning.

Og nu vi lige taler om loppemarked: 
Der blev sikkert ryddet godt op i mange 
kældre efter skybruddet sidste sommer. 
Men kig alligevel efter, om der skulle 
være noget, som andre kan få glæde af. 
Det går til et godt formål.

Og til allersidst: Har du en god idé 
til gadefestens fornøjelse og fornyelse, 
så ring til en i Beboerforeningens be-
styrelse. edel

Så er det lige før: 
Humlebyfesten er under plan-
mæssig, kaotisk opbygning

Kan der komme en gadefest ud af denne forsamling? Flere kom der ikke til forberedelsesmødet i Bebeoerhuset. Aldrig har så 
få påtaget sig så stor en opgave i Humleby.. Men mødets konklusion var entydig: Yes we can! Foto: Gunni. 
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Gadefesten den 
9. juni 2012!  

     
 
    Årets tema er...FUGLE! 
                           Præmier til den mest:Farvestrålende 
  Naturtro 
  Fantasifulde 
  Pippede  
    kage!  
     
 
     
    

 

 

PLAN FOR KAGEKONKURRENCEN 
Kl. 13:30-14......Indlevering af kager - info følger 
Kl. 14-14:30..........Votering ved den 100% habile 
                        og ubestikkelige dommerkomité 
Kl. 14:30..................Præmier for de 4 kategorier 
                                            uddeles fra scenen 
Kl. 14:35...........Kagesalg - så længe lager haves! 

PIP!
! 

Humlebyfesten 2012 - Voksenunderholdning tilbyder i år 

 

 

 

Tag med John på en spændende tur rundt i gaderne omkring Humleby, og hør 
spændende, overraskende og interessante historier fra vores dejlige kvarter. 

OBS. Der er et begrænset antal pladser til turene - hold øje med opslag ved 
Beboerhuset med tilmelding, tid og sted! 

Børneunderholdning baseret 
på egne kræfter

Carstensgade står i år for børneunderholdning. Søren Zwinge, Carstensgade 50, var alene om at 
repræsentere gaden ved forberedelsesmødet. Men han kender børns behov bedre end de fleste. 
Han har selv fire og arbejder som pædagog. Han synes ikke, at vi som tidligere år skal købe en 
klovn til at stå for underholdningen. Det kan vi og børnene selv finde ud af, mener han.

Carstensgades beboere mødes og planlægger festens 
børneunderholdning 

på tirsdag den 15. maj kl. 20 i Beboerhuset.
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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

Husejerforeningen orienterer
Storskrald
Der ophobes jævnligt diverse bohave og storskrald på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Jerichausgade, det generer 

såvel Carlsberg som Humleby.

Det henstilles derfor at man ikke bidrager til affaldsbunken men benytter muligheden for rekvirering af stor-

skraldsafhentning.

Carlsbergbyen
Det ser ud til at aktiviteten i Carlsbergbyen intensiveres med inddragelsen af Realdania og en række pensionssel-

skaber og med offentliggørelse af en opfølgende lokalplan, som opfordrer til kommentarer.

Humlebys Carlsbergudvalg holder møde i beboerhuset tirsdag den 29. 05. kl. 19,30

God byggeskik
Som vedtaget på generalforsamlingen, er der nedsat et udvalg til definering af God byggeskik i Humleby, udvalget 

holder et indledende møde den 14. maj.

Såfremt en herboende bygningsingeniør har lyst til at være med, hører bestyrelsen v/ Christian Duch det gerne.

Lokalplanproblemer
Foråret betyder øget byggeaktivitet. Bestyrelsen har holdt møde med byggesagsbehandlere fra Københavns kom-

mune om lokalplanens forvaltning, der er desværre konstateret flere udførte byggearbejder, som ikke overholder 

Humlebys lokalplan, der er også ønsker om energimæssig opdatering af husene. Begge dele kræver en godkendel-

se fra kommunen. Et par problematiske arbejder er til alles glæde blevet modificeret, andre husejere vil blive kon-

taktet af bestyrelsen.

Hjemmesiden
Humlebys hjemmeside er blevet opdateret se resultatet på HUMLEBY DK
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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 byggeforenings-  
 kvarterer

Suppleant :Gader – Gartner - Lege-  
 plads 

Udvalg :  Carlsberg  -  Fremtidige    
 tilskud til Beboerforening og Nabo.

Næstformand
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.: 40 25 02 18
Mail: psa@ef.dk
Ansvar :  Kloak / Forsyningsnet
Suppleant : 
Kontakt til beboerforeningen
Udvalg : Carlsberg

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf.: 51 92 53 62
Mail: inger@humleby.dk
Ansvar :  Gader - Gartner  -  Legeplads
Suppleant :    Kontakt til andre byg-  

 geforeningskvarterer
Udvalg:   Byggeforeningsenergi 

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st
Tlf.: 33 79 88 08 / 29 23 51 11
per@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til gaderepræsen- 

 tanter
Suppleant :  Hjemmesiden  - Mail 

 administration 
Udvalg :   Trafik på Vesterfælled- 

 vej og Ny Carlsberg Vej

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Mail: brianjensen1@me.com
Suppleant: Kloak / Forsyningsnet  

 Forsikring 

Bestyrelsesmedlem
Christian Maegaard
Küchlersgade 43, st.
Tlf.: 29649301
Mail: Christian@maegaard.dk 
Ansvar: Kloak / Forsyningsnet -  

 Forsikring

Bestyrelsesmedlem
Jens Lauritsen
Jerichausgade 45
Tlf.: 33 22 01 11 / 21 95 04 74
l@uritsen.dk
Ansvar: Hjemmeside -  mailadmi- 

 nistration
Suppleant :   Parkeringsordning –  

 Kloak / forsyningsnettet   
Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej  

 og Ny Carlsberg Vej   

Bestyrelsessuppleant
Morten Eriksen
Jerichausgade 36
Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32
morten-eriksen@hotmail.com
Ansvar : Parkeringsordning
Suppleant : 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 :
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En grim,  gammel Vesterbrofacade på 
Ny Carlsbergvej 37- El-installatør Ole 
Olsen - er som sunket i jorden. I dag 
fremstår matriklen med flotte, bue-
de vinduespartier og huser to kreative 
værksteder nemlig Signe Kejlbo Textile 

Studio og tegnestuen Colors Geometry.
Signe Kejlbo er uddannet fra Dan-

marks Designskole med speciale i væv. 
Studietiden  bragte hende rundt i teks-
tilernes verden fra haute couturen i Pa-
ris til indiske vævetraditioner i Kutch 

Ørkenen og endte med en ansættelse 
som produktudvikler hos Sagafur og en 
stor ordre på Signes håndvævede pels-
materiale fra Oscar de la Renta. 

I dag er 36 årige Signe Kejlbo bosat 
på Vesterbro med sin familie. Hun de-
signer blandt andet bluser og tørklæ-
der i let silke, skønne farverige uldsja-
ler, ekstravagante smykker og hårpynt 
samt smukke håndvævede puder. Meget 
er unika, så er du heldig finder du no-
get til en absolut rimelig pris, som er 
lige dig, og som ingen andre har. Ud-
over egne designs importerer Signe de 
fineste vintage haorier (kimonoer) fra 
Japan. Sådan en ønsker jeg mig – den 
skal kaste det rigtige festlige og ekso-
tiske skær over et par jeans eller bare 
sommerben. 

Det hele kan ses og erhverves i bu-
tikken på Ny Carlsbergvej, men ring i 
forvejen, hvis du vil være sikker på at 
møde en åben dør – Signes arbejde for-
drer jævnlig rejseaktivitet, og hun har 
ingen ansatte. 

Evigt solskin over Vesterbro
Signe Kejlboes eventyrlige sager pryder 
to af facadens tre vinduer, i det tred-
je vindue hænger en snorlige række af 
skønne tegninger i klare farver og geo-
metriske figurer – her er det tydeligvis 
en anden kunstner, der udstiller. 

På hjemmesiden www.colorsgeome-
try.com finder man flere eksempler på 
de finurlige tegninger .”Be proud of 
who you are” opfordrer en mærkelig 
orange fisk. ”Lets move to a place whe-
re the water taste like wine!! And the 
sun shines all the time” foreslår en blå 
fisk. Ophavsmanden må være glad for 
fisk, for katte også, og så vidt jeg lige 
kan bedømme, har vi ikke at gøre med 
en nypuritansk forsager af spiritus og 
smøger; ”kernesund familie” go home 
– her dyrker man byen, festen og ikke 
mindst kaffen – sort, koffeinholdig og 
i fulde drag.

Ved skrivebordet bag tegningerne 
arbejder kunstneren Marko. Han virker 
under navnet Colors Geometry – og det 
navn må siges at være spot on . Marko 
er jo flyttet ind i lokalet på hjørnet af 

Fra el-installatør til 
kunstnerkollektiv

Marko foran sin butik. Her er åbent hver onsdag aften fra 17-21, så interessere-
de kan se nærmere på sagerne og købe en klog geometrisk fisk, eller hvad man nu 
falder for med hjem til stuen. Man kan også ringe og lave en aftale.

Af Camilla
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 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Ny Carlsbergvej, så måske er det her, 
vandet smager som vin i evigt solskin?

Skriften på væggen
Jeg må opfordre til, at man holder øje 
med kulørte mure i byen, vores nye na-
bo lader sig ikke begrænse af Vester-
bro-lokalets fire vægge. Når det bliver 
sommer skal papir i nogen grad skiftes 
ud med beton. Marko er nemlig i sær-
deleshed glad for kunst i det offentli-
ge rum:  ”Offentlig kunst er min favorit 
kunst! Jeg nyder selv at se farvesprud-
lende mure og skulpturer på min færd 
igennem byrummet, og selvsagt giver 
det en selvtilfredshed ikke kun at nyde, 
men også yde, bidrage til byens kolorit.”

Har man mod på lidt detektivarbej-
de, er et spor at tage en tur til Nørre-

broparken, og hvis sensommeren brin-
ger dig forbi Kongens Nytorv, skulle du 
gerne kunne opleve 30 meter sprudlen-
de, humoristisk farvegeometri ved me-

Når Marko udsmykker gadebilledet, 
kan det for eksempel se sådan ud.

Puder, smykker, farvestem-
te udstillinger og lette på-
skedekorationer bag lyse 
vinduespartier – det er nye 
tider på Ny Carlsbergvej 
37, kig forbi, ring og aftal 
åbningstider på 26190916 
eller send en mail 
contact@signekejlbo.dk

Signes smukke håndvævede mink på 
podiet hos Oscar de la Renta i efteråret 
2007.

Hjemmesider:
www.signekejlbo.dk
www.coloursgeometry.dk

trobyggeriet. Når det sker, er min læser 
og jeg nu dem, der ved, hvem der har 
malet det!
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Fælles fernisering for 
Lise Juhl, 
Vesterfælledvej 46 
og Lis Nielsen 
Freundsgade 12
Søndag 13. maj 
kl. 14-17

Af Jørgen Fenhann

Lis Nielsen maler med æggetem-
pera. Lise Juhl bruger akrylmaling. 
Begge har udstillet hver for sig i Be-
boerhuset indenfor de sidste par år. 
På et tidspunkt malede de sammen 
en gang om ugen i Beboerhuset, og 
da opstod tanken om at lave en fæl-
lesudstilling. 

Nu bliver projektet ført ud i livet. 
Sammen har de fotograferet på Ve-
sterbro, i og omkring Humleby, som 
inspiration for efterfølgende ma-
lerier med deres meget forskellige 
malerudtryk. Lis skildrer farver og 
former på Vesterbro, Lise har lagt 
særlig vægt på Humleby efter sky-
bruddet d.2. juli 2011 og effekten 
af klima-forandringen på længere 
sigt.

Kom og se deres malerier til et 
glas kold hvidvin.

Malerier om Vesterbro 
i Beboerhuset
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Rørbue VVS ApS |Bygge- og anlægsvirksomhed  
Livjægergade 42 |2100 København Ø.  

Telefon 33 15 04 18 |Fax 33 16 04 18 |Mail:info@rorbuevvs.dk

•  Tæt og løbende dialog med samar-
bejdspartnere og kunder

•  Skriftlige og løbende underretninger
•  Løfter og aftaler overholdes
•  Pragmatiske løsninger
•  Aftalesedler på alt ekstraarbejde
•  Åben økonomi
•  Tilsyn med håndværkere
•  DØGNSERVICE

Vi kender humlen  
ved dit hus

Rørbue VVS, beskæftiger sig hoved-

sageligt med større byggesager /ho-

ved-entrepriser, men besidder også en 

velfungerende serviceafdeling med hen-

sigtsmæssig døgnvagt.

 Firmaet beskæftiger p.t. 10 – 14 fag-

uddannede medarbejdere.

 Firmaets tema er: den korrekte pris, 

information til bygherre, logistik og vedhol-

dende tillid. Og erfaring med Humleby-huse.

Midt i marts skete der igen noget nyt 
på Carlsbergrunden. Denne gang er et 
discountsupermarked føjet til områdets 
indkøbsmuligheder.

Vi skulle vel egentlig kalde butik-
ken Rema 2000, da navnet stammer fra 
1980, hvor der var 1000 varenumre i 
sortimentet. I dag – et helt nyt årtu-
sind - er der vildt mange flere varer, 
over 2000. Det er ifølge Wikipedia næ-
sten dobbelt så mange som hos Netto 
– og alle de varer lige et stenkast fra 
Humleby! Kæden er norsk, og blev ud-
viklet i 70’erne efter inspiration fra den 
tyske discountkæde Aldi.

Rema 1000 drives på franchisebasis. 
Vores franchisetager her på Carlsberg-
grunden reklamerer med, at mængde-
rabatter er bandlyst i hans butik – og 
ganske rigtigt kostede en banan den 
dag, jeg var der, 1 krone, hvad enten 
man købte en enkelt eller ti af slagsen. 
Det må siges at være et både sympatisk 
og tidssvarende koncept, der kan spare 
Vesterbro og verden for en hulens mas-
se spild. 

En hurtig og ganske uvidenskabe-
lig opinionsundersøgelse blandt et par 
naboer afslører i øvrigt forskellige me-
ninger. Én går rundt mellem de mange, 
mange varer og kan alligevel ikke finde 
det, hun skal bruge, en anden finder 

udvalget af kød mangelfuldt, mens en 
tredje fortæller glad om et par safti-
ge koteletter. Som repræsentant for en 
storfamilie, kan jeg selv anbefale Rema 
1000s bleer – de er gode og suverænt 
de billigste! Hvad der er fjer, og hvad 
der er høns, må vur-
deres ved selvsyn.

Min personlige 
oplevelse var, at be-
tjeningen i Rema er 
venlig. Da jeg var 
der, havde manden 
foran mig i køen 
slæbt en usandsyn-
lig mængde frostva-
rer så langt som til 
op på båndet, hvor 
det hele var blevet 
bippet ind, inden 

han svedende bekendtgjorde, at pun-
gen med pengene lå glemt derhjemme. 
Manden fik lov at tage sine varer med 
sig og betale senere – se det er tillid, 
og det er ganske vist..  Camilla

Fjer eller 
høns 
i Rema 1000

Find ting frem til loppemarkedet
Har du noget, du er vokset fra eller kan undvære, 
så husk at lægge det til side til Humleby-festens 
loppemarked.
Tingene vil blive samlet ind lørdag den 9. juni fra 
kl. 11 om formiddagen.
Du ved godt selv, hvad der er storskrald og, hvad 
andre kan have glæde af.
Stil tingene ud på fortovet, så kommer vi efter 
det.
MVH
hele Humlebydelen af Vesterfælledvej.
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Arnold Nielsens Boulevard 64 A
2650 Hvidovre 

www.byernesvarme.dk
mail  cni@byernesvarme.dk
Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

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

Fantastisk delikatesse-butik
undergraves af metroen

”Når vi endelig kan nyde godt af metroen, er jeg firs og 
færdig”, siger Claus Perch.

Claus Perch’s delikatesse-butik på Enghave Plads er hårdt ramt af Metro-byggeriet

På Enghave Plads ligger stadig en af byens bedste bu-
tikker med sjælden god ost, skinke, rødvin og andre de-
likatesser. En forretning med varer, som folk i årevis har 
kørt langt efter. Det gør de ikke mere, for man kan slet 
ikke køre til butikken på andet end cykel.
Metrobyggeriet har lukket gaden foran butikken.
”Det har ramt os langt hårdere, end jeg ville have tro-
et. Men så længe kunderne kan finde vej, kan jeg også 
finde en udvej for at holde butikken i gang”, siger Claus 
Perch.  Gunni
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SPIS BLOMSTER  
SPIS BLOMSTER
Mange blomster kan spises, og det ser 
smukt ud som f.eks. et drys ud over sa-
laten. Blomsterne skal drysses på efter 
at salaten er vendt, da eddiken i dres-
singen får dem til at smatte ud. Blom-
ster til spisning skal man dyrke selv el-
ler købe som økologiske planter. Kon-
ventionelt dyrkede blomster er fyldt 
med pesticider og hormoner, og det 
skal man ikke æde.

Såblomster
Disse blomster kan sås i maj og være 
klar til høst i løbet af sommeren:

Morgenfrue er nem at dyrke og kan 
sås med 14-dags interval, så man hele 
tiden har friske blomster. Kronbladene 
smager af peber og appelsin. De kan 
drysses over salat eller kommes i gry-
deretter eller fryses med en tår vand til 
isterninger til drinks.

Hjulkrone er frodig og har smukke, 
blå blomster. Den smager af agurk og 
kan passende pynte en græsk agurke-
salat. Den fylder lidt rigeligt, men kan 
sås i en kasse og så kan man placere 
småplanterne rundt omkring i staude-
bedet. Bladene er hårede, men de unge 
blade kan dampes, og så går det hårede 
af dem. De smager af østers.

Tallerkensmækker, Nasturtium, 
blomsterkarse. Nem at drive fra frø og 
så frodig, at den egner sig til børne-
nes have. Blomsterne smager meget af 
karse og lidt af honning og kan pynte 
en æggesalat eller en rullepølsemad. 
Blomsterknopper og umodne frø kan 
syltes og anvendes som kapers.

Solsikkens kronblade, blomsterbun-
de og frø er spiselige. Smagen er nød-
deagtig som solsikkekerner. Knopper 
eller unge blomster kan koges og spi-
ses som artiskokker. Hvis man kapper 
den store blomst for enden af stæng-
len af, dannes sideskud med nye min-
dre blomster.

Tagetes findes i mange former og 
de storblomstrede er rædsomme. Pæn 
er Tagetes tenuifolia, som danner kug-
leformede, fintløvede planter med små 

blomster. De smager godt og 
lidt skarpt, f.eks. som drys på 
blomkål eller spidskål. Tagetes 
er meget nyttig i staude- eller 
urtebedet, da roden udskiller 
et sekret, som skadedyr hader.

Flerårige
Hestemynte, Montarda har en 
fin, bergamotagtig smag. Den 
har mørkerøde eller violette 
blomster og kan give alminde-
lig sort te en Earl Grey-agtig 
smag og en flot farve. Den dyr-
kes til pryd og kan stå blandt 
stauderne.

Løgblomster: Blomster af alminde-
lig løg, porre, pibeløg og purløg kan 
spises. Pil selve blomsterne af, der er 
en klump i midten, som ikke kan spi-
ses. De kan drysses over en pølsemad, 
på sild eller kartoffelsalat. Kinesisk 
purløg er en anden løgsort med spise-
lige blomster. De smager af hvidløg og 
lidt af honning.

Ramsløg er meget på mode. Man kan 
samle den i skoven her i foråret - f.eks. 
i Søndermarken. 

Jeg har læst, at folk fejlagtigt hø-
ster liljekonval og tidløs, som er gif-
tige. Tidløs kaldes også nøgen jomfru 
eller giftlilje, og den er endog meget 
giftig. I Tyskland er seks mennesker 
døde. Ramsløg dufter stærkt af løg i 
modsætning til de giftige, så der skul-
le ikke være så meget at tage fejl af. 
En er nem at dyrke, men er tilbøjelig 
til at blive ukrudtagtig, så den er må-
ske ikke det mest egnede til en Hum-
lebyhave. Har man en sommerhusgrund 
med god plads, kan man lade ramsløg 
gro vildt der. Det er meget lækkert at 
pakke stykker af kød eller fisk ind i bla-
de af ramsløg.

Buske
Lavendel er meget parfumeret, men 
indgår fint som ingrediens i Herbes-de-
Provence. Lavendeblomster kan kom-
mes i ratatouille, det giver en raffine-

ret smag. Man kan også bage småkager 
med smør-sukker-æg-mel og komme la-
vendelbloster i.

   Pibeved, falsk jasmin er en busk, 
som dufter dejligt, og som findes man-
ge steder i Humleby. Blomsterne kan 
kandiseres og drysses over lagkager, is 
og desserter. Man pisker en pasteurise-
ret æggehvide til blødt skum og ven-
der blomsterne heri. Så dypper man 
dem i flormelis og lader dem tørre på 
en bageplade med køkkenrulle. Når de 
er helt tørre, kan de bruges eller evt. 
gemmes til næste dag i en tætslut-
tende dåse i køleskabet. De er meget 
lidt holdbare pgra. æggehviden. Andre 
søde blomster, dvs. ikke blomsterkarse, 
løgblomster og tagetes, kan kandiseres 
på samme måde. Det er en meget flyg-
tig fornøjelse.

   Hyldeblomster er meget anvendeli-
ge og har en fantastisk aroma. Man kan 
lave hyldeblomstsaft eller –vin. Man 
kan dyppe klaserne i beignetdej og fri-
turekoge dem. De drysses med flormelis 
og er sommerens svar på vinterens æb-
leskiver. Skærme af hyldeblomster kan 
høstes i juni på Amager Fælled.

En lille litteraturhenvisning
Man kan finde oplysninger om fle-

re blomster, der kan spises, og mange 
opskrifter i Camilla Plum: Blomstrende 
mad. Politiken, 2008. Gå direkte til op-
skrifterne, for hun er endnu mere slud-
revorn end mig.

Lone C54
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Papa Bues enke har overtalt stedet til 
at tage det glimrende initiativ.

Christian Duch har siddet ved trom-
merne i mange af de kendte traditio-
nelle jazzbands.

Fra St. Hans Aften, lørdag den 23. ju-
ni og foreløbig til den 4. august vil der 
hver lørdag være koncert med traditio-
nel jazz i ”Haven” på Ny Carlsbergvej. 
Det er Christian Duch, der sammen med 

Dansehallerne forstår at røre på sig
De har netop præsenteret et omfat-

tende program for den nærmeste sæson 
med i hvert fald 14 forestillinger. De vil 
ikke love at nøjes med disse forestil-
linger. Der kan sagtens komme endnu 
flere i løbet af sæsonen. Man kan følge 
med på Dansehallernes hjemmeside.

Måske er det for at gøre det bevæ-
gelige mere tydeligt at man har ladet 
10 klassiske gipsafstøbninger, som ikke 
rører så meget på sig, opstille rundt 
omkring i dansens lokaler.

Reumertpris
Ved den nylige uddeling af  Reumertpri-
ser fik Dansehallerne også sin del af ka-
gen. Tim Rushton, som har ledet Dan-
sehallerne i 16 år, blev belønnet med 
Bikubens hæderspris på 300.000 kro-
ner + en god del prestige og Tina Tarp-
gaard fik en Reumert for årets danse-
forestilling.
Kurt

Sommerjazz i ”Haven”

Røre i Dansehallerne
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Grønlunds Alle18, 
2610 Rødovre.

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

Tlf.: 28 19 60 40

Luk for varmen 15. maj men 
ikke for det varme vand

è

Der er penge og energi at spare ved at følge det gode råd om at sommerlukke for fjernvarmen (på Bygge-
foreningsenergi.dk eller sommerluk.dk). Husk også at slukke for strøm til cirkulationspumpen, men den 
skal tændes ind imellem i sommerens løb, ellers kan punmpen sætte sig fast. Brug evt. et tænd-sluk-ur.

Find det varme 
rør, der leder fjern-
varmevand frem 
til varmeveksleren 
(den høje firkante-
de blok til venstre) 
og luk for ventilen. 
På billedet til ven-
stre er ventilen 
sommerlukket og til 
højre er den vin-
teråben.
Du risikerer ikke at 
få koldt vand i ha-
nerne. Fjernvarme-
vand til din varmt-
vandsbeholder går 
uden om varme-
veksleren. 

Gunni.



Leje af beboerhuset

Søndag den 13. maj kl. 14 - 17.
Lise Juhl og Lis Nielsen viser nye malerier 
i Beboerhuset. Fernisering - se s. 10

Tirsdag den 15. maj kl. 20.
Carstensgade mødes i Beboerhuset for at   

 planlægge  gadefestens børneunderholdning. 

Lørdag 19. maj kl. 20
FODBOLD Champions League Finale
i Beboerhuset.

Mandag den 29. maj kl. 19,30
Beboerhuset. Møde om lokalplan for nyt 
byggeri på Carlsberg. Husejerforeningen.

Lørdag den 9. juni
Hele dagen og natten med
Humlebys sommerfest.

Humleby-kalender

Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun le-
jes af Beboerforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1.

Telefon: 26 27 72 15 

e-mail: jettep2001@hotmail.com

Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arran-
gementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv.

Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. 
søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage.

Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales for-
ud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen 
er betalt. 

Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

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.

Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamø-
der, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til vicevæ-
reten. 

Hver mandag kl. 18,30. Fælles spisning i Mad-
klubben Farinelli. Tilmelding ved at skrive sig på 
liste, der findes i et rør under Beboerhusets ud-
hængsskab.

Hver fredag kl. 17. Gymnastik i Carlsbergs gym-
nastiksal for de mindste og de lidt større sammen 
med forældre.

1. onsdag hver måned kl. 20. Håndarbejde i 
Beboerhuset.

Affald.
Haveaffald - 17. maj 2012.

Storskrald - 7. august.


