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PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERFEST

Verdensberømt klovn og gøgler
kommer til sommerfest i Humleby.
Se midtsiderne.
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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 -  Nabo holder sommerferie!
Næste nummer af Nabo kommer den 8. septem-
ber. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. 
august. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk el-
ler afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Måske vil en hel del julemænd sætte præg på 
gadefesten. Alle i Carstensgade har fået be-
sked om at møde op iført julemandskostume, 
med mindre de på anden måde bidrager til ga-
defestens børneunderholdning.
Planlægningen af gadefesten er forløbet, som 
den plejer. Til det første planlægningsmøde 
kom der næsten ingen. Derefter begyndte der 
at boble initiativ op rundt om i gaderne, og til 
sidst får vi som sædvanlig et brag af en fest.
Til at stå for årets børneunderholdning kom 
der til det første møde een, som var headhun-
tet. Til det næste møde var vi tre, og vi var 
enige om, at vi i år ikke vil få en købt klovn 
til at stå for underholdningen. Til det tredje 
møde havde folk i hele Carstensgade fået be-
sked om, at der er dømt julemandskostume til 
alle, der ikke bidrager.
Det virkede. Nu kom der folk nok til at sørge 
for en god dag for Humlebys børn.  Men for-
slaget om at droppe en klovn blev i den grad 
droppet. Alle børn og voksne skal have en god 
fælles oplevelse at samles om. 
Og hvilken klovn!

Verdensnavnet Carmelo José Bienvenido Ben-
ny Schumann, som har optrådt sammen med 
og har lært af sin bedstefar  - navnkundige 
Charlie Rivel - optræder som bugtaler, line-
danser, jonglør, musiker og hvad der ellers hø-
rer til faget. Lige midt i Humleby.
Voksenunderholdningen indeholder bl.a. 
rundvisning i Humleby og nærmeste omegn 
med John Voldfrom som vejviser og fortæl-
ler. Men selvfølgelig bliver der også hygget om 
dem, der bliver siddende med deres kaffe og 
udsøgte kager. Bl.a. med jazz af høj kvalitet.
Aftenens orkester er Louise Preislers band. 
Hun er brudt igennem som soul- og blues-san-
ger og har netop udgivet en forrygende plade 
- Strolling -.
Alt tegner til, at vi igen i år ved fælles hjælp 
får en Humlebyfest, som vi aldrig vil glemme.
Akkurat som vi plejer - hvert eneste år. 
God fest.
Gunni.
PS: Vejret er i år lagt i hænderne på Ejvind 
Lüth Hedegaard. Bedre hænder råder bestyrel-
sen desværre ikke over.

Vejen fra ingenting til
et brag af en fest
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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

Træerne vil overleve

Det har været en ynk at se på de 
strittende, nøgne grenstumper 
på Humlebys Paradisæble-træer, 
som i denne tid burde have stået 
med yndigt blomsterflor og grøn-
ne blade. En alt for voldsom be-
skæring har sat dem flere år til-
bage, og på det seneste bestyrel-
sesmøde i Husejerforeningen blev 
der da også udtrykt stor utilfreds-
hed med beskæringen, eller skul-
le man sige skamskæringen.

Alligevel vil bestyrelsen ikke 
umiddelbart klage til kommu-
nen. ”Vi er enige i, at beskærin-
gen er skånselsløs, og at den vir-
ker uprofessionel”, siger Inger 
Nielsen, som foruden at være for-
eningens kasserer har  ansvaret 
for gadernes beplantning.

”Vi vil vente og se, hvordan 
træerne klarer sig. Vi bad i sin tid 
kommunen om at beskære kraf-
tigt, fordi de ikke var blevet pas-
set i flere år og havde vokset sig 
for store. Men nu ser vi lige, hvor-
dan det går”.

Og det skal nok gå, mener vo-
res lokale specialist, landskabsar-
kitekt Niels Jensen, Carstensgade 

54. ”Paradisæbler er robuste. Men 
det bliver svært med alle de ris, 
de vil danne oven på den vold-
somme beskæring. Risene skal 
udtyndes, og formen skal behol-
des. Der skal jo være en balan-
ce mellem rod og top, og den har 
man forrykket ved at gå så hårdt 
til værks. Og efter min mening  
burde man spørge kommunen, om 
den virkelig er tilfreds med det 
udførte arbejde”.

Husejerforeningen er i dia-
log med kommunens Vej og Park 
– som i øvrigt fornylig er blevet 
omdøbt til Center for Park og Na-
tur – om beskæring af to store 
træer for enden af Küchlersga-
de, hvor de skygger meget for hu-
sene. Desuden ønskede bestyrel-
sen roser plantet under træerne. 
Kommunens parkforvalter har  set 
på sagen og finder ikke beskæ-
ring nødvendig. Desuden gør han 
opmærksom på, at vækster under 
store træer har ringe vilkår. Hus-
ejerforeningen har dog henvendt 
sig igen i begyndelsen af maj og 
venter foreløbig på svar.

edel

Men de vil kræve megen pasning, før de bliver kønne igen

Der vil gå flere år, og det vil kræve omhyggelig 
pleje, før vi igen kan glæde os over paradisæble-
træerne i Humlebys gader.
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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

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! 
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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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PROGRAM FOR HUMLEBYS SOMMERFEST LØRDAG DEN 9. JUNI
9:00-12:00   Indsamling af lopper til 
loppemarkedet. Bring dine ting til lop-
pepladsen i EM, eller få hjælp af en na-
bo. Kom kun med ting som er værd at 
købe!

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

10.00 - 10.30: Motorcykelræs for de 
1-3 årige. 

10.30 - 12.30: Spændende skattejagt 
for de 4-10 årige. 

13:00 Loppemarkedet i EM åbnes.

13.00 - 16.00: Den klassiske fodbold-
turnering holdes på banen bag lege-
pladsen. Tilmeldingsskema hænger ved
Beboerhuset. Aldersgrupper: 5-9 år og 
10-14 år

13:30 - 14:00 Aflevering af kager i 
beboerhuset til kagekonkurrencen. 
Tema: Fugle

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

14.00  Gadefesten erklæres for åben. 
Uddeling af årets Humleby-pris

14.10   Benny Schumann på line og på 
alt muligt.

14:40 ”Visnød”. Amanda og Sabine 
spiller på scenen.

15:00 ”Camera Crew’s”. Indie-rock på 
scenen.

15:00-16:00 Fælles kaffe og/kage i 
Ernst Meyers Gade. Salg af kagerne fra 
kagekonkurrencen og af udsøgt kaffe.

15:30 – 17:00 Jazz på scenen. Peter 
Whitta m. venner.

16:00 Medaljeoverrækkelse. Vinder-
ne af fodboldturneringen kåres fra den 
store scene.

Humlebylotteri. Vinderne annonceres 
fra Scenen

18:00-19:30 Servering af grillmad 
ved beboerhuset, medbring selv taller-
ken, bestik og glas – og bord og sto-
le. Bespisningen foregår i hold. Køb en 
spisebillet til det tidspunkt der passer 
dig. Spisebilletter købes i baren fra kl. 
14:00.

18:00 – 19:50 Fodbold-EM. Danmark 
mod Holland. Foran beboerhuset.

20:00 - 20:4  Laid’n Played. Ung rock 
på scenen.

21:30 – 24:00 Louise Preisler band 
spiller. 

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

24:00-02:0  Livemusik i beboerhuset. 

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

Køb øl, vin og vand i baren. Overskuddet fra salget dækker de sam-
lede udgifter til forlystelser og musik.

Som alle foregående år sker alle tiltag til fordel for Humleby og ga-
defesten. 

Louise Preisler er aktuel med sin soul - funk m.m. plade ”Strolling”. Hun er på 
scenen fra kl. 21,30.

PROGRAM FOR BØRNEUNDERHOLDNING
10.00 Miniræs for 1 - 3 årige. Start på Verners Plads

10.30 Spændende skattejagt for 4 - 10 årige.

11.30 Søren fortæller historier for 4 - 8 årige i Carstensgade 64.

12.00 Humleminiby og Børnebaren åbner.

12.30 Ponyridning og/eller tur med hestevogn.

13.00 Fodboldturnering starter.

14.00 Benny Schumann optræder for børn og voksne.

17.00 Humleminiby lukker

Humleminiby vil bl.a. rumme rekordlege med præmier, ansigtsmaling, 
børnebar, pengebrønd og meget andet sjovt.
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PROGRAM FOR HUMLEBYS SOMMERFEST LØRDAG DEN 9. JUNI

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

Køb øl, vin og vand i baren. Overskuddet fra salget dækker de sam-
lede udgifter til forlystelser og musik.

Som alle foregående år sker alle tiltag til fordel for Humleby og ga-
defesten. 

Klovn og gøgler 
i verdensklasse
Benny Schumann er barnebarn af navnkundi-
ge Charlie Rivel og begyndte sin klovnekarri-
ere med at optræde sammen med bedstefar.
Han runder 67 i år men er stadig i storform.
Han er suveræn til at underholde børn, men 
også enhver voksen får meget at glæde sig 
over.
Kl. 14 starter hans klovne-show. 

Benny Schumann har flere strenge at spille på end sin verdensberømte bedstefar Charlie Rivel. Han er 
musiker, linedanser og fremtragende som jonglør.

PROGRAM FOR BØRNEUNDERHOLDNING
10.00 Miniræs for 1 - 3 årige. Start på Verners Plads

10.30 Spændende skattejagt for 4 - 10 årige.

11.30 Søren fortæller historier for 4 - 8 årige i Carstensgade 64.

12.00 Humleminiby og Børnebaren åbner.

12.30 Ponyridning og/eller tur med hestevogn.

13.00 Fodboldturnering starter.

14.00 Benny Schumann optræder for børn og voksne.

17.00 Humleminiby lukker

Humleminiby vil bl.a. rumme rekordlege med præmier, ansigtsmaling, 
børnebar, pengebrønd og meget andet sjovt.

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66
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HUMLEBY
BILFRI PÅ 
FESTDAGEN
Humleby skal igen i år være bilfri til gadefe-
sten. De bilfri gader giver en god ramme for 
fest og leg i gaderne.
I kan parkere jeres biler gratis på Carlsbergs 
store parkeringsplads på Ny Carlsbergvej (og 
kun den). 

Flyt venligst bilerne inden morgenmaden kl. 
10:00. Og hent dem igen søndag formiddag. 
Hvis en ihærdig p-vagt fejlagtigt giver jer 
en bøde, skal I rette henvendelse til Jesper 
Dybdal, Je20.

Den 29. maj mødtes det ny Carlsbergudvalg for at tage stil-
ling til en ny udgave af lokalplanen for Carlsbergbyen. I det 
ny udvalg er Husejerforeningens bestyrelse noget bedre re-
præsenteret, end det var tilfældet i det tidligere udvalg.

 Det ser ud, som om Carlsberg er ved at komme sig oven 
på deres indkøb af diverse bryggerier og nu kan begynde at 
se en smule fremad for deres gamle bryggeriområde. Økono-
mien efter dannelsen af konsortiet med Realdania, PFA Pen-
sion, PenSam og Topdanmark er nu så god – cirka 2,5 mia. 
kroner, at der kan bygges højhuse og uddannelsesinstitutio-
ner, samtidig med, at den ny Enghave Station kan opføres 
mellem jernbanen og Ny Carlsberg Vej. 

Der skal også anlægges en cykelrute, som kommer til at 
gå tæt forbi stationen. Planlæggerne sætter deres lid, at de 
forskellige trafikanter vil tage så meget hensyn til hinanden, 
at de kommende togpassagerer vil kunne passere cykelruten 
uden for mange gener. Sikken tro på fremtiden.

Kurt

Carlsbergudvalget 
er genopstået
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Ved du, at der til dit sommerramte og 
syrenduftende kvarter knytter sig en 
dugfrisk og splinterny hjemmeside?

Adressen er som før www.Humleby.

Samme adresse med nye muligheder
dk, men sandelig siger jeg jer – alt an-
det er nyt. En og anden vil vide, at det 
at være ny ikke i sig selv er en kva-
litet, hvad naboredaktionen angår (ny 

Vi var godt nok blevet advaret dagen før gennem en lille 
seddel i brevkassen og egentlig også ved en champag-
neudskænkning aftenen før i Farinelli og nåh ja her hav-
de da også været lidt rygtespredning samme sted i mere 
end en uges tid: Lykke og Øystein ville snart kunne fejre 
deres sølvbryllup. Men alligevel skulle jeg nok en gang 
leve op til indholdet i en af mine yndlingsdigteres – ham 
den lyses let overskuelige værker:

Københavnerliv

Jeg har hørt, at linie 14
går mod nord en tidlig morgen,
jeg har ikke set det selv.
Jeg er stået op for sent
mit hele liv.

Men tilbage til den 22. maj og mine naboers og an-
dres rettidiges indsats i form af den traditionelle mu-
sikudøvelse havde sikret, at sølvbryllupsdagen kunne 
indledes på passende tidlige tidspunkt.. Æresport var 
sat op ved indgangsdør og fortovskant, og en chistiani-
acykel var pyntet med grønne grene, så Øystein kunne 
køre sin sølvbrud ned til Beboerhusets velvækkede mor-
genbord, hvor arrangørernes kaffe og hjemmebag stod 
klar til at vederkvæge de morgenduelige. Hvor herligt at 
have sådan nogle naboer og bekendte.

Kurt

skråparkering på Ny Carlsbergvej og i 
Lyrskovsgade – ikke godt!), men hjem-
mesiden er ikke alene ny, den er også 
bedre, mere anvendelig, aktuel og sjov.

Her kan du finde oplysninger om 
vedligeholdelse af dit hus, søge eller 
dele anmeldelser af håndværkere eller 
møde din nye lejer. Du kan også finde 
oplysninger om aktuelle begivenheder i 
området, eller du kan i ro og mag gen-
læse dit sidste nummer af nabo – skulle 
den trykte version have forputtet sig. 

Jens Lauritsen, Jerichausgade, er 
manden bag den moderniserede hjem-
meside, som stadig er under udvikling. 
Nabo pønser på en grundigere præsen-
tation af hjemmeside-projektet og alle 
de nye muligheder i et senere nummer. 
Indtil da anbefales enhver selv at gå på 
opdagelse! Camilla

Sølvbryllup i Carstensgade

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.
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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

Find ting frem 
til loppemar-
kedet
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. 9 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 i løbet af 
formiddagen.

MVH
hele Humlebydelen af Vester-
fælledvej.

66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Den 23. maj inviterede Vesterbro Lokal-
udvalg til rundvisning og debat om et 
kommende tiltag på Carlsberg området. 

Nabo redaktionen kunne desværre 
ikke deltage, men den plan, som kon-
kret blev diskuteret, indebærer et byg-
geri på 87000 kvm i det Sydlige områ-
de ved Sønder Boulevard. Jeg har ikke 
rigtig begreb om, hvor langt, bredt og 
højt 87 tusind kvadratmeter kan være, 
men stort lyder det!

Det er også nødvendigt, for menin-
gen er, at vi skal have mange flere nye 

naboer. Denne gang en uddannelses-
institution med mere end 10000 stu-
derende, nemlig Professionshøjskolen 
UCC, og derudover parkeringskælder, 
boliger og butikker. 

Byggeri i moderne stil, trafik og liv 
er tilsyneladende på vej til vores bydel. 
Det lyder jo spændende – og planerne 
kan følges på Københavns Kommunes 
hjemmeside, hvor det lige nu også er 
muligt for den, der skulle have noget 
at indvende, at blive hørt. Høringssvar 

Tusindvis af nye naboer på vej!
indsendes via hjemmesiden www.kk.dk 
og skal være kommunen i hænde senest 
den 18. juni 2012.

Camilla
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UKRUDT I DIT 
KØKKEN
Meget af det ukrudt, som forekommer i 
Humleby, kan spises. Så i stedet for at 
ærgre dig over det, kan du putte det i 
gryden. Det meste kan bruges som sa-
lat eller dampes, evt. stuves. 

Hvis man kun har en lille mængde 
urter, kan man lave kryddersmør: Smør 
røres med salt, og hakkede urter tilsæt-
tes. Blandingen kommes i fryseren og 
serveres til nye kartofler eller en bøf. 
Urterne kan bruges rå, undtagen bræn-
denælde, som skal dampes for ikke at 
brænde. Nogle vilde planter er rædsomt 
giftige, så man skal ikke spise noget, 
som man ikke er sikker på hvad er. Med 
en god flora vil man kunne kende de 
planter, jeg omtaler, og de vil ikke kun-
ne forveksles med noget forkert.

Almindelig fuglegræs
Almindelig i Humleby som ukrudt i 
blomsterbede. Planten er spæd, så og-
så stænglerne kan spises, og samtidig 
overordentlig frodig, så man kan nemt 
samle sig en håndfuld eller to.

Hvidmelet gåsefod
Noget af det bedste ukrudt og almin-
delig i Humleby. Bladene er rhombe-
formede, som gåsefødder og bladene 
er hvidgrønne.. På undersiden af blade-
ne sidder fine blærer, som skinner som 
stjerner i solen. Den kommer villigt i et 
nyryddet bed eller en pløjemark. Den 
har en meget fin aroma, af sig selv og 
lidt af ærter. 

Bladene kan høstes hele sommeren, 
men særligt fine er de spæde planter 
om foråret.  Hvis den bliver for meget i 
haven er den nem nok at udrydde, men 
man kan gerne gemme et par planter 
til mad.

Skvalderkål
Den er meget almindelig og et plag-
somt ukrudt. I stedet for at forbande 
de nye skud om foråret kan man hø-
ste dem og blande dem i en salat. Man 
kan også komme håndfulde af skvalder-

kål på helt til sidst, når man 
koger en kalve- eller hønse 
frikassé. Senre på sommeren 
bliver den for grov, og så er 
det bare i gang med spade, 
greb og hakkejern.

Brændenælde
Ses hist og her i Humleby. 
Større mængder er let at fin-
de, hvis man f.eks. tager ud 
til Dyrehaven. Man skal ik-
ke høste dem tæt på Bak-
ken, for der står mænd og 
tisser. Gå længere ud i Dy-
rehaven, der kommer de tis-
sende mænd ikke. 
Brændenælde kan høstes hele somme-
ren. Hvis man tager handsker på og går 
lidt i bund, finder man de nye skud. 
Brændenældesuppe er meget lækkert, 
nælderne har en nøddeagtig smag. 
Et løg klares i smør, og fire håndful-
de brændenældeblade dumpes i. Tilsæt 
en liter hønse- eller grøntsagsbouillon 
og evt. lidt salt. Koger 10 minutter og 
jævnes med æggeblomme og piskeflø-
de.

Løgkarse
Ét almindelig ukrudt i Humleby, men 
større mængder kan findes ved Otto 
Bussesvej og på Amager Fælled. Den 
lugter og smager af løg, og både blom-
ster og blade kan spises. Man kan blan-
de nogle blade i en grøn salat og und-
lade løg i dressingen. Man kan også la-
de bladene falde sammen med en teske 
olivenolie og servere til hakkebøf.

Skovsyre
Den findes i hvert fald ikke i Humle-
by, men er let at finde i skoven på ly-
se pletter og op ad bøgestammer. Man 
kan gå og tygge på den på skovturen 
og evt. drysse den over ægge- eller kar-
toffelmaden fra madpakken. Skovsyre-
sovs er meget delikat: Man laver en al-
mindelig bechamelsovs, skruer ned og 

dumper en håndfuld skovsyre i lige in-
den serveringen.

Strandkål
Nu skal man til stranden, men man-
ge Humlebyboere har jo sommerhus i 
Nordsjælland eller i Sverige. Strandkål 
er almindelig langs kysterne, man kan 
også finde den på Amager. Bladribber-
ne og blomsterne kan spises, bladene 
er seje og gummiagtige. Den kan træf-
fes i store flokke, så man kan høste et 
blad her og der uden at beskadige be-
standen. Bladribberne dampes ½ time, 
blomsterne 5 minutter. Behøver ikke 
salt, det har den fra havet.

Mælkebøtte
Jeg synes, at de vilde mælkebøtter er 
for bitre. Hvis man har en ufølsom ga-
ne, kan man forsøge sig med unge bla-
de og blomsterknopper dampet i smør. 
Jeg har dyrket franske, gastronomiske 
mælkebøtter i kolonihaven, men det 
var heller ikke nogen succes.

Lone C54
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Kl. 11:00   Guidetur: Rundt om Hum-
leby med John Voldfram. Varighed ca. 
1 time
Tilmeldingsliste ved Udhængsskabet 
ved Beboerhuset

Kl. 13:00   Guidetur: Rundt om Hum-
leby med John Voldfram. Varighed ca. 
1 time
Tilmeldingsliste ved Udhængsskabet 
ved Beboerhuset

Kl. 13:30 - 14:00   Indlevering af kager 
til Kagekonkurrencen. Kagerne afleve-
res i kage-pavillonen.

Kl. 14:30   Uddeling af præmier og di-
plomer til vinderne af kagekonkurren-
cen fra scenen

Kl. 14:35   Kagesalg fra kage-pavillo-
nen - så længe lager haves!

Kl. 15:00 - 17:00   Jazz til Kaffen. Pe-
ter Whitta med prominente gæster på 
scenen

Kl. 15:00 - 17:00   Flæskebanko med 
dejlige gevinster i Bankoteltet i Küch-
lersgade. 
Der er spil kl. ca. 15:00, 15:40 og 
16:20. Plader sælges fra kl. 14

Kl. 20:00 - 21:00  Laid’n Played fra 
scenen. Emil Whitta med band spiller 
FUNK!

Kl. ca. 24:00 Fakkeloptog. Salg af 
fakler og udlevering af sanghæfter for-
an beboerhuset.

 

TIDSPLAN FOR VOKSEN
UNDERHOLDNING

Musik i ”Cafe Væksthuset”
v. Peter Whitta

I løbet af sommeren vil jeg sammen 
med en række af mine musikalske ven-
ner spille på ”Cafe Væksthuset” i Land-
bohøjskolens have.

I forskellige sammenhænge vil jeg 
præsentere musikere som:

Thomas Maintz, Lars Storck, Helle 
Henning, Henrik Simonsen og mange 
andre.

De foreløbige datoer er:
Juni: Søndag d. 10. kl. 11.30. Lør-

dag d. 23. kl. 18. Søndag d. 24. kl. 
11.30

Juli:  Fredag d. 6. kl. 18.
August: Fredag d. 10. kl. 18. Søndag 

d. 12. kl. 11.30.

For nærmere oplysninger se ”Cafe 
Væksthuset” på Facebook.
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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

Loppemarked under halvtag
Denne sommer bliver speciel ved, 

at Carlsberg tilbyder loppemarkedssta-
der uden regnvejr. Og det kan vel kun 
være en fordel for folk, der bor i Hum-
leby. Hvis vi er heldige og får gjort sig 
et godt kup, vil vi have rimelig nemt 
at få herlighederne bragt hjem til de-
res ny opholdssted i vore små stuer. Nu 
mangler vi blot en garanti for lave pri-
ser i det ny handelsmekka på Pasteurs-
vej 45-49 på søndage mellem 10 og 16 
frem til den 26. august. 

Har du fået lagt nyt tag?

Nabo vil gerne hjælpe Humlebys bebo-
ere med at finde frem til den rigtige 
pris for et nyt tag.  Vi har hørt om helt 
utrolige prisforskelle. 

For at det skal være muligt at sam-
menligne vil vi i første omgang holde 
os til priser på naturskifer lagt på hen-
holdsvis hjørnehuse, huse med front-
spids og på almindelige Humleby-huse.

Har I fået lagt tag inden for de sid-
ste fem år, vil vi gerne høre om, hvad I 
måtte betale og hvor lang tid, det tog.

Send en mail til nabo@humleby.dk 
eller kontakt Gunni, Carstensgade 40, 
så vil vi give oplysninger og gode råd 
videre i kommende numre af Nabo.

Bypass operation 
i Carstensgade
Efter video-undersøgelsen af 
kloaknettet i Carstensgade blev 
der sat kryds et forkert sted på 
asfalten, så der måtte graves et 
meget stort hul for at finde frem 
til hvor kloakledningerne fak-
tisk var. 

Det viste sig så, at den nye 
hovedvandledning var smadret 
durk igennem et kloakrør.

Så i flere år har et hus været 
uden forbindelse med kloaknet-
tet og blev dermed forskånet for 
vand i kælderen ved skybruddet 
i juli sidste år.

Måske er det samme sket fle-
re steder i Carstensgade. Det vil 

vise sig. Løs-
ningen er en 
bypassoperati-
on, hvor vand-
ledningen føres 
uden om kloak-
røret.

Der er drik-
kevand i det 
mørke rør og alt 
andet i det lyse 
rør. 



Leje af beboerhuset

Onsdag 6. juni kl. 19 i Kristkirken, Enghave Plads. 
Sommerkoncert med sangkoret Koriosum. Gratis.

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

Søndag 10. juni kl. 11,30: Peter Whitta og venner 
spiller i Væksthuset i Landbohøjskolens have.

Søndag den 10. juni kl. 15: Sommerkoncert med 
sangkoret Ørevox, Sølund, Ryesgade 20. Gratis.

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 - 14. juni .

Storskrald - 7. august.

Nabo holder sommerferie og udkommer 
næste gang i september.
God fest og god sommer!


