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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 
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 bortset fra forretnings- 
annoncer.

Næste nummer af Nabo kommer den 7.juni. Deadline for indlevering af indlæg er den 28. mai. 
Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

NABO
Humlebys beboerblad

Ansvarshavende redaktøre for dette nummer: 
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 40 43 66 69 
Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11

I redaktionen er desuden:
Annette Davidsen, Carstensgade 13 - 29 93 27 50
Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 33 23 16 59
Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70
Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade 31 – 33 24 94 61 
Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87
Kurt Rasmussen, Freundsgade 4 – 33 22 73 75
Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade 4 - 28 19 26 33
Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 23 26 42
 
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 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk
Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade 15 – 26 27 72 15

Folketingsmedlem, forsvarsordfører i 
Dansk Folkeparti, Marie Krarup, har 
affotograferet et hadebrev, som hun 
har modtaget fra en anonym ”nabo” 
i Humleby, lagt det ud på Facebook 
og offentliggjort det i BT. Det lader 
sig gøre at tyde brevets ubehagelige 
indhold på gengivelsen, hvis man 
skulle have lyst til det.

At sende anonyme, hadefulde 
breve er noget af det usleste, mest 

underlødige, man kan ty til, og det 
siger allermest om den feje person, 
der ikke tør stå ved at stå bag.

Nabos redaktion tager på det 
skarpeste afstand fra anonyme 
hadetilkendegivelser af enhver art, 
uanset hvem de måtte være rettet 
mod. Vi har med bladet NABO og med 
vores fælles beboerhus de bedste 
muligheder for at komme frem med, 
hvad vi mener og tænker.

Der skal alle slags mennesker til at 
skabe en verden!

Vi må i fællesskab værne om, at 
Humleby med sine 235 huse fortsat er 
et kvarter, der afspejler mangfoldighed, 
forskellighed og tolerance. Et sted 
hvor alle kan bosætte sig uanset 
holdninger, hudfarve og herkomst.
Men uden anstændighed går det ikke. 

Kina

Anstændigt naboskab

Denne fint pudsede endegavl i 
Küchlersgade, der vender ud mod 
Carlsbergs parkeringsplads og er 
meget synlig for alle Carlsbergbyens 
gæster, indbyder til et gavlmaleri.
I første omgang foreslår jeg en Nabo-
konkurrence, hvor Humleby-kunstnere 
kommer med forslag.

Som inspiration kan I se, hvordan 
gavlen vil tage sig ud med et maleri 
af Albert Küchler (forestillende en 
forkælet knægt, der bliver ekviperet i 
en hatteforretning).

Gunni.

Nabo - konkurrence 
om Gavlmaleri
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Op og gå i skole..    ... Ja! nu skal jeg komme!

Vilma 1. klasse - Vesterbro Ny Skole

Hvad har du lavet under lockouten? 
Jeg lavede hjemmeskole sammen med 
tre af mine veninder hjemme hos mig og 
hos dem. Vi lærte først om indianere og 
så om hulemennesker, og øhm.. så kan 
jeg ikke rigtig huske mere. 

Hvad syntes du om det?
Både og.. Jeg savnede mine venner fra 
de andre klasser, som jeg ikke så så 
meget, og jeg savne også mine lærere.

Hvad er det bedste og det værste ved 
at være i skole igen?
Jeg ved godt, hvad det værste er. 
Det er, at jeg har slået min finger! Det 
bedste er, at jeg så min matematik 
lærer. Sådan.

Fire skoleelever fra 
Jerichausgade svarer her på, 
hvordan de og deres familier 
har klaret 4 uger med lockout 
og undtagelsestilstand, og på 
hvordan hverdagen ser ud, 
når den ses på med nye øjne.   

Liva 2. klasse - Gasværkvejens Skole

Hvad har du lavet under lockouten? 
Jeg har været med min mor og med 
Rasmus på arbejde. Og øhm, så har 
jeg været på fritidshjem. Og jeg har 
faktisk været så heldig, at jeg har haft 
en slags ekstralærer 3 gange om ugen. 
Hun må godt undervise fordi hun ikke 
er helt uddannet lærer. Og hun er 
også en slags hjælpelærer når Rosa 
(klasselæreren) er der. 

Hvad syntes du om det?
Jeg synes ikke det var særlig sjovt. Mest 
fordi jeg savnede Rosa. Og når der var 
lockout, tænkte jeg hele tiden på, at 
det nok heller ikke var sjovt for andre. 
Hverken børnene eller lærerne eller 
forældrene.

Hvad er det bedste ved at være i 
skole igen?
Det er at man kan se Rosa 
og alle lærerne. Og man får 
rigtige timer. Altså fordi jeg fik jo 
kun matematikundervisning af 
hjælpelæreren. Jeg måtte ikke have 
dansk, og jeg kan rigtig godt li’ at 
have dansk. Det er dejligt, at alle er 
i klasserne igen, så der er flere, man 
kan lege med. og øhm, det er også lidt 
irriterende, at alle er tilbage, for der er 
jo også nogen, der kan drille og sådan 
noget.

Og det værste?
Det er nok at øhm.. man var jo blevet 
vandt til at have Maria (hjælpelæreren) 
som lærer.

Sofus 9. klasse  - Vesterbro Ny Skole

Hvad har du lavet under lockouten?
Under lockouten har jeg dybest set 
ikke lavet noget. Jeg har fastholdt mine 
fritidsaktiviteter, dvs fodbold tre gange 
om ugen.

Hvad syntes du om det? 
Jeg var rimelig tilfreds den første uge, 
men begyndte at syntes mindre og 
mindre om det. Tilfredsheden kom pga at 
jeg var træt, og syntes at det var lækkert 
at sove længe.

Hvad er det bedste ved at være i skole 
igen?
At mødes med vennerne og  komme ind 
i den daglige rytme!

Og det værste? 
At mine eksamnier kommer til at lægge 
så tæt. Og at man ikke er vandt til den 
dejlige rytme og “pres”.

Alexandra 4. klasse 
Vesterbro Ny Skole

Hvad har du lavet under lockouten?
Jeg var i skole det meste af tiden, om 
tirsdagen kunne jeg møde lidt senere.

Hvad syntes du om det? 
Vi havde mange tilsynstimer hvor vi ikke 
rigtig lavede noget. Men vi havde dansk 
timer og vi fik lavet nationale test og lavet 
en boganmeldelse.

Hvad er det bedste ved at være i skole 
igen?
Se de andre børn og have alle timer.

Og det værste? 
Vi måtte være i den lille gård hvor der 
ikke var nogle andre, nu må vi det ikke 
mere...
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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

Maj måned kan være en dejlig tid 
at gå i haven i. Vi må håbe, at det 
bliver lunt og solskin, så jorden 
bliver varm og man kan så og 
plante.

Sommerblomster
Det er tid at så de enårige 
sommerblomster. Der er mange at 
vælge imellem, supermarkederne 
har en del og endnu flere kan man 
finde på nettet, f.eks. det svenske 
firma Impecta. Særligt holder 
jeg af de enårige riddersporer, 
brudeslør, jomfru-i-det-grønne, de 
slyngende lathyrus og tragtsnerle. 
Mamelukærme og morgenfruer er 
både nemme at få fat i og at dyrke. 
For børn kan det være sjovt at dyrke 
solsikker, som vokser hurtigere end 
dem selv.

Roser
Når risikoen for nattefrost er ovre, 
kan man klippe roserne. Klip over 
en knop, som vender udad, så får 
man en smuk vifteformet vækst. Det 
er også tid at plante nye roser. Hvis 
man vil plante en rose et sted, hvor 
der tidligere har stået roser, skal 
man skifte den rosentrætte jord ud. 
Grav den game rose op og grav en 
ordentligt hul. Et andet sted i haven 
graver man et nyt ordentligt hul og 
fylder jorden op om den nyplantede 
rose. 
Rosenplanteskolen i Løve er i 
sæsonen en udflugt værd, men man 
skal være opmærksom på, at de godt 

ved, hvad de skal have for deres 
ting. Man skal også betale entré. 
Rosenhaven i Valbyparken er et sted, 
hvor man sommeren over kan hente 
inspiration til rosensortiment. Det fra 
svensk oversatte ”Rosenleksikon” af 
Lars Gustavsson beskriver et væld af 
sorter illustreret med farvebilleder.

Stauder
Hvis ikke det allerede er gjort, er det 
tid at klippe de gamle staudetoppe af 
og evt. reducere lidt på planterne, hvis 
de har bredt sig for meget. Man kan 
tage på planteskole, f.eks. Aldershvile 
i Bagsværd og finde smukke 
stauder, som vil blomstre allerede 
denne sommer. Udvalget er stort, 
men jeg synes de lidt gammeldags 
som valmuer, margueritter, 
stauderiddersporer, frøstjerne, asters 
og dagliljer passer godt til vores huse. 
De nævnte kræver fuld sol, men på en 
skygget, evt. lidt fugtig plads kan man 
plante hosta, bispehue og bregner.

Udplantningsplanter
Hvis det er blevet lunt, kan man plante 
krukker og kasser til over midten af 
måneden. Udplantningsplanter er i 
butikkerne allerede i april, og det er 
noget værre snyd, for da er det for 
koldt at sætte planterne ud. Tøm 
potterne for gammel  jord, læg et 
potteskår over hullet i bunden, og fyld 
op med blomstermuld blandet med 
grus. Overvintrede pelargonier kan 
sættes ud nu. Klip det vinterranglede 
af og vand og gød.

Krydderurter 
Krydderurter kan sås eller plantes nu. 
Nogle tåler kulde som f.eks. salvie, 
timian og purløg, men andre som 
persille, rosmarin og ikke mindst 
basilikum skal have det lidt lunere. 
Sidst på måneden kan man plante 
tomater og chili ud.

Udeliv
Jeg glæder mig til en ny sæson, hvor 
naboerne er ude, så man kan få en 
sludder på vej hjem fra Brugsen.

Lone C54

Så starter havesæsonen...
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Restaurant Haven på Ny Carlsbergvej stod til at skulle 
lukke. Det drejede sig om en tvist mellem forpagter Kevin 
Bendix og hallernes bestyrelse, der består - eller muligvis 
er den korrekte bøjning her bestod - af pensionerede 
bryggeriarbejdere. 

I dagbladet Politikens udlægning af situationen (I Byen 
d. 26. maj 2013) nævnes joints, tis på vægge samt 
økonomiske uoverensstemmelser som mulige årsager. 
Bestyrelsesformand Torben Olsen udtalte dengang, at 
Bendix var opsagt per 1. maj, mens Bendix på sin side ville 
kæmpe til det sidste for at blive og i det mindste forestillede 
sig et dramatisk exit, der indebar, at han personligt med en 
motorsav ville gøre en ende på sin fine nybyggede terrasse. 
Også Carlsbergs pressechef Jens Bekke fik spalteplads, 
som han brugte på forsigtigt at antyde, at man undersøgte 
muligheden for at afsætte den siddende bestyrelse og på 
den måde redde restaurationen.

Siden har der ikke været skrevet og sagt ret meget nyt 
om sagen, så Nabos udsendte nærmede sig med en vis 
spænding området den 30. april om aftenen - muligvis 
Havens sidste dag.

Noget tyder på at Bekkes undersøgelser har båret frugt. I 
hvert fald mødte jeg en stille, fuldkommen hel og fin terrasse. 
Her var hverken gravøl eller motorsavsmassakre. Indendørs 
sad tre par og indtog i god ro og orden deres hakkebøf 
med bløde løg. Pigen i baren fortalte at restauranten indtil 
videre kan fortsætte sommeren ud. Så endnu ingen officiel 
afklaring, men lukket er Haven ikke.

Camilla

Kampen om Haven

Så skal du se at komme ned i kælderen og sommerlukke 
for dit fjernvarmeanlæg!
Det er nu årstid til at lukke for både sommerventilen og 
radiatoranlæggets cirkulationspumpe. 
Hermed sparer du miljøet  for Co2 –udslip og udgifterne 
til strøm;  besparelsen i kroner ca. 1500  for en almindelig 
familie  og nu hvor fjernvarmen er relativ dyr er der måske 
mere økonomi at spare.
Måske skal du have hjælp fra din nabo til sommerlukningen 
eller du skal måske have rekvireret den rigtige 
brugsvejledning fra producenten – men det gør altså en 
forskel hvis Humleby går sammen om sommerlukningen.
Har du ikke sommerlukket for dit fjernvarmeanlæg  kan du 
nå det endnu – 15. maj er den nationale sommerlukningsdal.
Er du til læsning først kan du finde mere på ”energitjenesten” 
og ”guide til dit fjernvarmeanlæg” fra HOFOR.

Mvh 
Inger, je30, 

fra arbejdsgruppen om byggeforeningsenergi.

Hej 
– har du lige 5 minutter?

 

SOMMERMARKEDET PÅ 
CARLSBERG
På parkeringspladsen ved TAP1 og Rema bliver der holdt 
sommermarked hver søndag kl 10-16
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Konstituering
Bestyrelsen har efter sidste 
generalforsamling samme bemanding 
men der er foretaget et par ændringer 
i ansvarsområderne, de fremgår af 
bestyrelseslisten, som findes i dette 
NABO og på hjemmesiden.

Kloaksituationen
Der bliver rodet og regeret i gader 
og kloakker, der skrives i NABO og 
der blev snakket om aktiviteterne på 
generalforsamlingen. 

Her er lidt aktuel information fra 
Husejerforeningens kloakudvalg:

Hovedledninger og stikledninger
Per Aarsleff er nu ved at være færdig 
med ledningerne frem til husmuren 
dvs. hovedledningerne i gaderne og 
stikledningerne frem til brøndene samt 
hvor brøndene ligger i baghaverne.
Ledningerne er strømpeforet 
og derefter tv-inspiceret og 
kvalitetskontrolleret. 
Hvor der er konstateret fejl, sker der 
en opretning i den kommende måned.
Det har heldigvis kun været 
nødvendigt at grave op få steder.
Per Aarsleff yder 5 års garanti overfor 
HOFOR på arbejdet. Såfremt der 
konstateres en fejl på disse ledninger, 
kan husejeren henvende sig til 
HOFOR  
Se deres hjemmeside –
Det eneste der ikke er blevet 
strømpeforet er stikkene til 
gaderistene, da Københavns 
Kommunes Vejvæsen ikke havde 
penge til det. Såfremt der er 
problemer med vand ved ristene, 
så prøv at feje ristene eller ring til 
Københavns Kommunes Vejafdeling.

Brønde og resten af 
stikledningerne
Stort set alle brønde er nu 
gennemgået og der er foretaget en 
del rottereparationer. 
ABC går nu i gang med at 
strømpefore fra brønd til hus, 
som en del af Husejerforeningens 
kloakprojekt. De starter i 
Carstensgade. På grund af 
økonomien vil det tage et par år.  
Regnvandsbrøndene og stikkene 
hertil er husejerens. Specielt 
regnvandsbrøndene kan give 
rotteskader, hvis de ikke renses med 
jævne mellemrum. Husejerforeningen 
opfordrer til, at alle, i det gode 
naboskabs ånd, hjælper hinanden 
med en årlig brøndrensning. F.eks. på 
den traditionelle forårsrengøring, som 
i år finder sted søndag den 5. maj.
Hvis gaderepræsentanten 
kan organisere det, betaler 
husejerforeningen med glæde at 
gaderne udstyres med en fælles 
kloakrenser.

Tilbud til den enkelte husejer.
Husejerforeningens bestyrelse har 
ikke kompetence til at vejlede de 
enkelte husejere, bl.a. fordi der 
næppe er to kloakforhold, der er 
ens. Af samme grund skal man være 
forsigtig med at sammenligne tilbud 
direkte hus og hus imellem. Hvad den 
enkelte skal have udført afhænger 
af, om man har bad og toilet i 
kælderen, om kælderen er udgravet, 
om kloakrørene ligger åbent, og 
om kloakrørene er blevet udskiftet 
indenfor de seneste år. Ihukommende 
erfaringerne fra sidste års skybrud, 
skal man Især overveje en godkendt 
højtvandslukke, hvis der er toilet eller 
gulvafløb i kælderen. ABC har givet 

rigtig mange husejere et tilbud, det 
har været et kæmpearbejde for dem, 
så de har været lidt bagefter.  Ikke 
alle husejere har endnu modtaget 
en rapport om deres kloaktilstand. 
Husejerforeningen har ingen holdning 
til, hvilket firma, man ønsker at bruge, 
men hvis man ønsker en uvildig 
gennemgang anbefales at kontakte 
en sagkyndig. F.eks. Gaihede. 
Husk at hvis man indhenter flere 
tilbud, så skal opgavebeskrivelsen / 
udbudsmaterialet være enslydende 
for at de kan sammenlignes. Vi har 
hørt om et par tilfælde som har givet 
anledning til misforståelser- Der er 
blevet taget tilbud på en renovering / 
strømpeforing af kloakken, som så er 
sammenlignet med et tilbud som blot 
omfatter reparation af et par huller. 
Det svarer jo til, at sammenligne 
en reparation af et hul i taget med 
udskiftning af hele taget.
Man skal også være opmærksom på 
hvordan man står forsikringsmæssigt 
bagefter.
Forsikring
De flest huse har gamle kloakker, som 
er teknisk udskiftningsmodne.
Der er selvrisiko på vores forsikring, 
derfor erstatter forsikringen kun 25 % 
af reparation ved pludselig opståede 
skader på gamle rør.
Hvis kloakken er ny, eller den er 
blevet strømpeforet, betragter 
forsikringsselskabet det som nye rør, 
og så erstatter forsikringen 100 % 
hvis der opstår skader.
Det bør også indgå i vurderingen af 
tilbud. 
Som sagt kan Husejerforeningen ikke 
rådgive om hvad der er bedst for den 
enkelte husejer. 

Husejerforeningen orienterer

Festsange forfattes.
Ring 33229753 eller mail nijen@webspeed.dk. 

Lone C54
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Håndværkerfradrag
Regeringen har vedtaget at 
sidste års ordning om fradrag på 
renoveringsarbejders arbejdsløn – 
15.000,- kr. pr. voksen i husstanden 
– videreføres. Der er ikke fradrag på 
tv- inspektion.

Autoriseret kloakmester
Vi bliver ofte spurgt om, hvad 
husejeren selv må udføre også ift. 
forsikringen. 
Det korte svar er INGENTING. Alt 
kloakarbejde kræver en autoriseret 
kloakmester.

Lokalplanen
Der har været afholdt et møde 
med byggesagsbehandlere 
fra Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltning. Der er 
generelt tilfredshed med Humlebys 
udseende. Et par verserende sager 
er stadig under behandling og 
på en rundtur i gaderne påtaltes 
en række problematiske forhold 
f.eks. forkerte porte og hoveddøre, 
berappede brandkamme, bemalet 
murværk omkring vinduer og 
ved indgangspartier og for 
høje hegn omkring forhaverne, 
flere udformninger er ikke i 
overensstemmelse med vores 
lokalplan og kan i princippet forlanges 
ændret.
Det pointeredes, at det er husejeren, 
i egenskab af bygherre, som er 
ansvarlig for at alle gældende 
byggelove, herunder lokalplanen, 
overholdes. For at undgå problemer 
henstilles det at husejere sætter sig 
grundigt ind i lokalplanens ordlyd 
og orienterer husejerforeningens 
bestyrelse om planlagte byggetiltag 
som omfatter husets ydre.  

Deres lokale bedemandsforretning år
i mere end 90 år i 

Herlev, Skovlunde og Ballerup
v/ Anette & Niels Andersen

Hovedkontor: Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup Kirke)
Foretningstid: 9.00-16.30, lørdag: 9.00-12.30

Døgnvagt: 4497 4848

Begravelse og ligbrænding
ordnes overalt

Vi yder en kvalificeret og personlig hjælp 
ved bisættelse og begravelse i  tæt samarbejde med de efterladte. 

Aftaler kan foregå i Deres hjem.
Prisoverslag gives

Vi har afdelinger i 

www.ballerup-ligkistemagasin.dk
Medlem af Brancheforeningens Garantiordning

Ledøje/
Smørum / Måløv

Hvedevej 9
Smørum

4464 4848

Skovlunde/
Herlev

Ravnsletvej 20
Skovlunde
4484 5848

Værløse/
Farum

Kirke Værlæsevej 27
Værløse

4448 0506

Fernisering for Lise Juhl,  
Vesterfælledvej 46
Søndag 5.maj kl. 14-17

Udstillingen handler om den 
klimaforvirring, vi og særligt dyrene 
oplever, nu hvor vores gode gamle 
jord bliver stadig varmere. Isbjørnen 
kan snart spørge sig selv om, hvor 
den egentlig bor, hvem dens naboer 
er, og hvad den skal stille op med alt 
det grønne. “The ice is melting at the 
poles” - som Villy Søvndal så rigtigt 
sagde på klimakonferencen for et par 
år siden, og snart kan isbjørnen frygte 
for sin fremtid, hvis ikke vi gør noget 
drastisk, alle os mennesker, der 
kalder os kloge og kreative...   

Kom og se hendes malerier til et glas 
kold hvidvin.

af Jørgen Fenhann

Klima malerier i 
Beboerhuset
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Nytilflyttede i Humleby, Marlies og 
Kristen, Jerichausgade 15, inviterede 
sammen med et par venner 12. april til 
en hyggelig sangaften i Beboerhuset. 
De medbragte velspækkede sangbøger, 
som det var en fornøjelse at bladre i. 
Kilderne til den danske sangskat er på 
ingen måde ved at tørre ud. Her kunne 
vi skumme fløden fra folkevisetiden op til 
2013.
Desuden kom de med guitarer, en banjo, 
en melodica, en violin og alskens slagtøj 
plus gode lyse stemmer, der stod fint til vi 
andres mere rustne brummelyde.
Det er herligt at få nye naboer med så 
meget musik i, især når de i den grad 
er indstillet på at dele deres sang- og 
musikglæde med os andre.
Det blev en dejlig aften i godt selskab.
Synd, at ikke flere naboer tog mod 
invitationen.
Marlies og Kristen kan overtales til at 

Alt syngbart 
skal da synges

Virkelighed og Videnskabkan man vide noget om noget?

komme igen.
I deres invitation hed det: “Vi synger mest 
danske folkeviser, 70’er hippiesange, 
gøgler- og højskolesange, men alt 
syngbart skal da synges!” 
Og: “Medbring en sang I godt kan lide – 
eller flere. Meget gerne i flere kopier så 
vi andre har en chance for at synge med. 
Ellers er man også meget velkommen til 

at fremføre en sang som vi andre ikke 
kender”.
Hvis I i et kommende nummer af Nabo 
ser et nyt udspil fra Marlies og Kristen, så 
skriv det ind i jeres kalender.
Og kom og syng sammen med rare 
mennesker, der er åbne for hvad som 
helst sangbart.

Gunni.

I den offentlige debat er der meget 
fokus på at videnskab skal kunne 
betale sig. De penge der bliver brugt til 
forskning skal gerne resultere i nogen 
konkrete resultater, jo før jo bedre. Og 
Videnskabsfolk skal derfor, allerede 
når de søger om penge til at forske, 
skrive hvad de regner med at få af 
resultater. Det viser sig blot at mange 
store videnskabelige opdagelser sker 
ved et tilfælde, mens folk undersøger 
noget andet. I foredraget gennemgås 
en række store opdagelser der 
er fremkommet ved uheld og 
tilfældigheder og observeret af de 
uheldige helte, videnskabsmænd 
der forstår at udnytte ny viden der 
bliver serveret lige foran dem. Hør 
om Røntgen, penicillin, Viagra og 
ispinde.  Der bliver også givet et 
bud på hvorfor tilfældige opdagelser 
spiller så stor en rolle, og et bud på en 
slags videnskabens evolutionsteori.

Virkelighed og Videnskab – kan man 
vide noget om noget?

Videnskab handler om at søge sandheden 
om den virkelige verden. Alligevel er det 
yderst sjældent at videnskabsfolk siger at 
noget er ”sandt”, ”rigtigt” eller ”virkeligt”. 
Og det er der en grund til. Igennem de 
sidste 2400 år har naturvidenskabsfolk 
været opmærksomme på at vores 
opfattelse af verden er farvet af vores 
sanser, af vores historie, af vores 
instinkter og meget andet godt.  I dette 
foredrag komprimeres leveres 2400 
års erkendelseteoretisk indsigt ned til 
en kort og brugervenlig oversigt, der 
bliver givet nogen bud på forskelle 
mellem religion og videnskab, og nogen 
staldtips til hvordan en videnskabsmand/
kvinde eller bare en fornuftig borger kan 
navigere i en verden hvor ”virkelighed” 
er en social konstruktion. Og hvor vores 
trang  til at komme med en logisk og 

sammenhængende forklaring på verden 
ofte snyder os, så vi overser nye og 
spændende muligheder.
 
Foredragsholderen leder en 
forskningsgruppe ved det 
sundhedsvidenskabelige fakultet, 
Københavns universitet, der arbejder 
med hvorledes lægemidler kommer 
ind i hjernen. Derudover underviser 
han i videnskabsteori, er autodidakt 
lommefilosof og særdeles interesseret 
i hvordan ny viden og erkendelse 
kommer til verden.  Har holdt foredrag 
for forskningsministeriet, Danske Capital 
A/S, NOVO A/S, Hovedbiblioteket 
(kulturnat), Roskilde festival, 
Ungdommens Naturvidenskabelige 
Forening og række mindre foreninger og 
skoler.

Mvh Birger

De Uheldige Helte – Tilfældighedernes rolle i nye opdagelser

Foredragene bliver holdt i Beboerhuset til efteråret
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Byernes Varme & SanitetsService er en del af Bristen Gruppen A/S, som har tre hovedaktiviteter i form af 
ejendomsinvestering, ejendomsudvikling og facility service. Koncernen er siden sin start i 2004 vokset kraftigt. Koncernen 
omfatter en række entreprenør- og håndværksvirksomheder. Se mere på www.bristen.dk.

Midtager 20
2605 Brøndby

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

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

Virkelighed og Videnskabkan man vide noget om noget?
Gadefesten 2011, trods regnvejr var der forrygende stemning hele dagen 

foto: Andrea 

Der sker det samme hvert år, når Humlebys gadefest rykker 
nærmere: Beboerforeningen holder planlægningsmøde, men 
der kommer stort set ingen. 
Først når det ikke kan vente længere, rykker gaderne ud og får 
ordnet, hvad der skal ordnes. 
Som vi skrev i Nabo maj 2012:  »Humlebyfesten er under 
planmæssig kaotisk opbygning«. 
»Og det plejer jo at gå«, som formand Jesper Dybdal formulerer 
sig med stoisk ro. Han husker dog et år, hvor der slet ikke blev 
arrangeret voksenunderholdning, fordi ingen havde taget sig 
sammen til at gøre noget.

Så kom i gang med at kontakte dine naboer, så I kan få stablet 
noget på benene.

Opgavefordelingen ser sådan ud:
Küchlersgade:  Baren
Bissensgade:  Oprydning søndag
Freundsgade:  Børneunderholdning
Jerichausgade:  Festpladsen
Ernst M.Gade:  Loppemarked og løbende oprydning lørdag
Carstensgade:  Mad
Vesterfælledvej og Lundbyesgade: Voksenunderholdning.

Jesper står på mål for alle spørgsmål vedrørende de specielle 
opgaver, budget osv. Hvad maden angår, har Carstensgade 
en specialist i Lykke Leonardsen, som i mange år har stået for 
logistikken i at lave mad til 4-500 mennesker.

Gadefesten foregår lørdag den 8. juni.
Edel 

Så er det nu, 
der skal planlægges gadefest



10  NABO  |  maj 2013
  

Formand + sekretær
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Gustavjensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforeningen  -   
 Kontakt til Carlsberg Byen
Suppleant: Gader – Gartner - Legeplads 
Udvalg: Carlsberg  -  Velkommen til   
 Humleby.

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

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

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st
Tlf.: 33 79 88 08 / 29 23 51 11
per@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til gaderepræsentanter
Suppleant: Hjemmesiden  -    
 Mailadministration 
Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej og Ny  
 Carlsberg Vej

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Brianjensen1@me.com
Suppleant: Lokalplan  -  Kloak /  
 forsyningsnettet  
Udvalg: Hold Humleby vedlige / God  
 byggeskik / Naboskik 

Bestyrelsesmedlem
Christian Maegaard
Küchlersgade 43, st
Tlf.: 29 64 93 01
Christian@maegaard.dk
Ansvar: Forsikring
Suppleant: Kloak/Forsyningsnettet  

Bestyrelsesmedlem
Jens Lauritsen
Jerichausgade 45
Tlf.: 33 22 01 11 / 21 95 04 74
l@uritsen.dk
Ansvar: Hjemmeside -  Mailadministration
Suppleant: Parkeringsordning    
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
Tlf.: 33 22 00 53
duch@humleby.dk
Ansvar: Lokalplan  -  NABO kontakt  -   
 Salg af Humleby 120 år
Udvalg: Hold Humleby vedlige / God  
 byggeskik / Naboskik  
                Velkommen til Humleby

Husejerforeningens bestyrelse  
E-mail til bestyrelsen: husejerforeningen@humleby.dk
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 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Finn blev 63. Født og opvokset i 
området omkring Bispebjerg hvor 
han gik i skole. Senere blev han 
finmekaniker og arbejdede for Holger 
Jacobsen, hvor man producerede dele 
til SAAB, som blandt andet lavede dele 
til flymotorer. 
De ville nødig undvære Finn´s 
præcisionsarbejde, men han ville 
være selvstændig og overtog 
en marskandiserforretning i 
Oehlenslagersgade. 
Ca omkring 1980 flyttede de til Humleby 
og et par år senere blev han og Bente 
vores nærmeste/eneste nabo, da vi 
flyttede ind i Vesterfælledvej 12.

Hvad gør vi så nu? En hav af viden er 
gået bort. Et ocean af velvillighed til at 
videreformidle den er forsvundet.

Altid kunne man få et foredrag lige fra 
kloakeringens gåder til tagryggens 
fejlagtige konstruktion under vores 
tagrenovering. 

Altid kunne man låne værktøj, stiger,  
børneknallerter, pumper til tømning 
af kælder under syndfloden 2. Juli 
2011 eller paraply til at lirke haspen 
af når man havde glemt sin nøgle til 
hoveddøren.

Aldrig skulle man høre for den 
infernalske øvning med vores elektrisk 
forstærkede musikinstrumenter i 
kælderen til langt ud på natten eller 
for den sags skyld ditto i gården 
med akustiske instrumenter. Tak for 
rummeligheden.

Aldrig skulle man passere Institutionen 
på hjørnet, det levende NABO-blad,  
uden et venligt nik, stor hilsen eller 
invitation til øl/kaffe/sodavand.

Heldigvis sidder Bente der endnu.

Vi ses.

Brian og familie C4 
og 

Rikke, Thoma, Jane og Jacob Vf12 

Mindeord: 
Finn Hardam - Afsked med en nabo
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Mindeord:
Anne Liebing – et forbillede
Anne tabte sin kamp mod kræften. 
Fredag den 5. april afgik hun ved døden 
på Hvidovre hospital, omgivet af sine 
nærmeste. Og onsdag den 10. april 
blev hun bisat fra Kristkirken, som var 
fyldt til sidste plads.  En efterfølgende 
mindesamling i Dansehallerne var 
noget af det mest intense, man kan 
forestille sig – gribende, oplysende, 
munter, bevægende.
I mere end 30 år var Anne et kendt 
ansigt i Humleby og især i Ernst 
Meyersgade, hvor hun boede sammen 
med Bent i nr. 16. Hun var i ordets 
bogstavelige forstand et strålende 
menneske – med udstråling, varme 
og overskud, med humør og perlende 
latter. Hendes medleven og lyst til 
at hjælpe var legendarisk, hendes 
livsappetit stor. Adræt sprang hun på 
cyklen, adræt bevægede hun sig ud i 
verden og besteg bjerge og gav sig i 
snak med alle og enhver.

Hun var til nærvær og fællesskab. 
Hendes følsomhed og brændende 
engagement gjaldt såvel samfundet 
som alle nære forhold.  Hendes 
sidste år var præget af de svingende 
meldinger om kræftsygdommen. 
Men med imponerende stædighed 
bevarede hun gejsten og optimismen. 
Få uger før hospitalsindlæggelsen var 
hun sammen med Bent to uger på 
Tenerife og ude i bjergene. Livslyst 
til det sidste. Et forbillede og en 
inspiration for os alle!
Hun efterlader et stort savn i Humleby 
og blandt alle vennerne - og i verden! 
Men mest af alle er hun naturligvis 
savnet af sine nærmeste: Bent, 
Martin, Karen, og svigerbørnene og 
børnebørnene. Det er dem, der er ramt 
af den største sorg, og dem vi først og 
fremmest tænker på.
     

Steffen Støvring, 
Bissensgade 9 
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Forårsrengøring 
er flyttet til 

5. MAJ
Gaderne i Humleby griber forårsrengøringen forskelligt 
an. Men det kan være en god øvelse i godt naboskab. 
For godt naboskab kommer ikke af sig selv.

Da Københavns Kommune Affaldsservice først kan 
levere affaldscontainer til weekenden d. 4.-5. maj, er 
forårsrengøringen flyttet til søndag d. 5. maj. 
Hvilken kultur man har vedrørende forårsrengøring, 
afhænger af hvilken gade man bor i. Nogle gader aftaler 
man at mødes til morgenmad, inden man skal i gang 
med hakkejern, skovl, kost mm. I andre gader står 
gaderepræsentanten for indkøb af morgenmad inden 
fejningen. Og i andre gader igen er forårsrengøring ingen 
social naboting. 
Under alle omstændigheder kræver det at nogen tager 
initiativet og at andre bakker den op for at det kan blive til 
en fælles forårsrengøring. 
Affaldscontaineren er dog åben for alles  ydre matrikelaffald 
uanset i hvilken sammenhæng det  fejes sammen.

Annette

Morgenmad inden 
og under forårsrengøring 

i Bissensgade sidste år
Foto: Kirsa Demant

Nyholmsallé 19 
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOG VARME OG 
VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder
Servicevagt alle ugens dage i  perioden 01.10 -  30.04 kl.  08.00 -  22.00

Mobil 28 19 60 40
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Klatreskoven er en klatreaktivitet, 
der fylder både i bredde og højde 
ved Boble Plads på Carlsberg. Her 
kan store som små for en sum 
penge, afhængig af hvor gammel 
man er og hvor højt man vil op, 
udfordre deres evner ud i klatring. 

Klatreskoven åbnede i forbindelsen 
med påsken 2012. Inden da havde den 
været på besøg i efterårsferien 2011 
med en mobilbane. Danmarks første 
indendørs klatrepark åbnede i januar 
2013, den ligger også på Carlsberg 
300 meter fra den udendørs.
Klatreskoven ejes og ledes af 
Søren Banke. Han har erfaring med 
klatring fra Schweiz, og er uddannet 
klatrebaneinstruktør fra Fazinatour 
i Tyskland. Fazinatour er et af de 
førende klatre-/eventfirmaer i Tyskland 
og Europa. Derudover er Søren også 
uddannet biolog. 

Sort bælte i klatring 
Klatreskoven lyder som noget fra 
et eventyr, og den ligner da også en 
optimeret version af hulen-i-træet.  
Det er tydeligt at se og høre, at 
koncentration og latter er væsentlige 

ingredienser, når denne aktivitet 
udfoldes. Og så er det jo en aktivitet 
for alle aldre. Hvis man er lille eller 
stor med højdeskræk, kan man 
begynde på en gul bane 1 meter over 
jordoverfladen. Hvis man er meget 
modig og dygtig, kan man forsvinde op 
i 22 meters højde på sort bane.  Denne 
nye sorte bane med 15 øvelser fra 10 til 
22 meters højde åbnede den 28 marts. 
Klatreskoven har derfor nu baner i fem 
sværhedsgrader, og ligesom på alpine 
skiløjper eller som bælter i kampsport 
er ruterne inddelt i farver: gul og grøn 
for små børn, blå for begyndere og rød 
for letøvede og sort, for dem der vil 
have en ekstra udfordring.

Sikkerhed i top
Skoven har udfordringer i form af en 
et udspringstårn, en rapellevæg, en 
udrangeret bil bundet op i wires og 
tre 35 meter lange svævebaner, der 
begynder i 20 meters højde.
For at alle kan koncentrere sig 
om at klare de forhindringer, 
de ønsker at prøve, bliver de 
udstyret med sikkerhedsudstyr, der 
består af et simpelt og funktionelt 
sikkerhedssystem: klatresele, hjelm 

 Fotos: KlatreskovenSygt højt oppe – 
og lige i nærheden

og sikkerhedskarabiner. Det sikrer, at 
ingen kommer til skade. Klatreskovens 
ansatte står også til rådighed til støtte 
og vejledning. 

Prisen på anderledes motion 
I Klatreskoven er der altså udfordringer 
for alle. Her trænes koordination 
og balance i højderne. For nogen 
vil det være en leg, for andre en 
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

grænseoverskridende oplevelse, 
der udfordrer de sædvanlige 
bevægelsesmønstre. Den største 
forhindring i Klatreskoven er vel at 
komme derhen så at sige. Eller måske 
prisen, selvom det er relativt dyrt at 
klatre i Klatreskoven: Gul bane koster 
50 kr., grøn, blå og rød bane koster 
100 kr. for børn, voksne skal betale 
150 kr. for grøn, blå og rød, sort bane 

oveni koster 50 kr. Men i virkeligheden 
ikke meget mere end en tur i biffen 
eller i Tivoli.
Priserne gælder for 2 (½) time ligesom 
en biftur. Klatreskoven har åben fra kl. 
10-18 i alle weekender og skolefridage. 
Og så er der mulighed for forskellige 
pakker afhængig af om man er en 
gruppe, virksomhed, skole el.lign.
I gamle dage klatrede børn bare. Og 

Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

det var/er da også sjovt, men det her er 
vildt udvidet version, hvor risikoen for 
at brække en arm er forsvindende lille. 
Et godt alternativ til andre motionstyper 
og ikke mindst til X-box mm.
Om det er pengene værd, må man 
selv vurdere, men dem jeg kender, der 
har prøvet Klatreskoven, mener det 
var alle pengene værd. Og de skal da 
prøve igen. 
   Annette



LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos
Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. - Telefon: 26 27 72 15 - e-mail: jettep2001@hotmail.com

Det koster 200 kr. fredag, lørdag el. søndag og 50 kr. for møder og andre aktiviteter på hverdage.
Ved fester på hverdage betales 200 kr. Leje gælder fra kl. 10  til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og 

bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være 
til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets 
beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af 

Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt.

Mandage kl. 18 30   Fælles spisning i Beboerhuset - Tilmeldingsliste ved Beboerhuset 

Søndag 5. maj    Forårsrengøring

Søndag 5. maj kl. 14-17  Fernisering Lise Juhl,  Vesterfælledvej 46

Mandag 15. maj   Storskrald

Søndag 26. maj kl. 14   Børnebio i Beboerhuset 

LØRDAG 8. JUNI   GADEFEST 

HUMLEBY - KALENDERHUMLEBY - KALENDER


