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Engang havde Humleby sin egen pigegarde!  Læs Christian Duch’s beretning s. 4
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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 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

Næste nummer af Nabo kommer den 7. septem-
ber. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. 
august. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk el-
ler afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

På høje tid at få pigegarden på benene
Ved flere møder i Beboerhuset og en enkelt gang på 
denne plads i Nabo har undertegnede rejst spørgsmå-
let; hvorfor har Humleby ikke en pigegarde, der kan gå 
i spidsen, når der skal være fest i gaden?
Det forslag har mildt sagt ikke fået en god modtagel-
se. Første gang jeg luftede ideen på et møde og opfor-
drede en ellers initiativrig pige til at påtage sig opga-
ven som tambourmajor og samle et repræsentativt ud-
snit af  Humlebys spændstige damer, så hun bestyrtet 
på mig og spurgte, om  jeg var klar over, at hun var 
medlem af VS.
Og hvad så? Det var jeg jo også selv. At det skulle være 
en hindring, fattede jeg ikke. 
At en pigegarde skulle være udtryk for kvindeforagt, 
kan jeg simpelthen ikke få ind i mit hovede.
Men mit syn på folk, der går pænt i takt i ensartet på-
klædning, er måske også lidt specielt.
Jeg har haft mit livs bedste (værste) grineflip, når jeg  
med stram mine har skullet marchere sammen med an-
dre til gymnastikopvisning eller i Civilforsvaret.
I Civilforsvaret påtog jeg mig at stå for koreografien, da 
hele kasernens korps skulle marchere forbi den øverste 
chef; kolonnechefen.
For at få alle med på den var det nødvendigt at gøre det 
enkelt. Efter kommandoen: ”Fremad march” vidste hver 
især, hvornår han skulle vippe op på den ene fod ved 
hvert tredje skridt og hvor længe han skulle blive ved 
med det inden han skulle synke lidt ned i det ene knæ 
for hvert fjerde skridt. Resultatet overgik alle forvent-

ninger. Hjelmene hoppede op og ned i en utrolig smuk 
bølgende bevægelse. 
Men desværre var vi for mange, der ikke kunne se andet 
end komikken efterhånden, som vi passerede kolonne-
chefen, der stod i stram retstilling og lod som om, der 
ikke var noget særligt på færde.
Der gik ikke lang tid efter, at den første ”soldat” var 
trimlet grinende om på jorden før hele kolonnen lå hul-
ter til bulter og vred sig af grin. Et godt grin smitter 
hurtigt.
Det er svært at straffe et grineflip, når det er kollektivt.
Tænk, hvad det kunne blive til ved en militær parade på 
den Røde Plads eller ved en af de store parader i Bei-
jing eller endnu vildere i Nordkorea?
Det ville være en dejlig afveksling at se Nordkoreas 
soldater og befolkning bryde sammen og grine lige så 
hjerteligt, som de er i stand til at græde sammen, når 
deres ”højt elskede” leder afgår ved døden.
Som det fremgår af forside-billedet og Christian Duch’s 
beretning har der tidligere i Humleby været et friere 
syn på, hvordan kvinder/piger kan føre sig frem.
Det ville være en stor fornøjelse og en gevinst for fe-
sten, hvis nogen tog mod til sig og samlede garden 
igen, selv om den nu må være godt oppe i årene og må-
ske mindre spændstig. 
Læg i øvrigt mærke til på billedet, at husene den gang 
var pyntet op til fest med flag og guirlander. 
 
      Gunni.
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Signe Frydenlund, VF 14, vil lære 
os at danse swing til gadefesten. 
Og swing-temaet har bredt sig til 
både kagekonkurrencen og ban-
kospillet.

Man kan ikke stå stille, når swingmu-
sikken går i gang. Det gør den lørdag 
eftermiddag ved scenen til gadefesten, 
hvor vores nytilflyttede nabo, danse-
instruktøren Signe Frydenlund, vil gi-
ve Humleby-boerne en  times kursus i 
swingdans. 

Swingmusikken havde sin stor-
hedstid i 1930erne og 40erne, hvor 
danskerne kastede hinanden rundt 
på dansegulvet i bl.a. Tivolis be-
rømte Dansetten til de inciterende, 
jazzede rytmer. De mest avancerede 
blev kaldt swingpjatter og førte sig 
frem i store jakker og smalle buk-
ser med seler til drengene og korte, 
vide nederdele til pigerne. Samt an-
kelsokker og sko med tykke rågum-
misåler til begge køn. 

Så vildt behøver det ikke at gå til 
i Humleby, forsikrer Signe Fryden-
lund.

»Man skal ikke kunne noget i 
forvejen for at være med. Bare kom 

med det gode humør og sus i skør-
terne, så sørger jeg for resten«.

Signe Frydenlund er kvinden bag 
den mobile danseskole danseglad.
dk, der har som motto ”Dans dig 
glad i låget” og tilbyder sig til fir-
mafester, konferencer, bryllupper, 
fødselsdage osv., hvor deltagerne 

trænger til at komme ud på gulvet 
og røre sig.

Lige for tiden er hun på barsels-
orlov: På datoen 29. april, som me-
get passende er Dansens dag, fødte 
hun Isak, i daglig tale kaldet Lille 
Fryd, som kommer til at vokse op i 
en såkaldt regnbuefamilie beståen-
de af Signe og hendes to samboer 
Christian og Peter. Det skrev vi om 
i Nabos marts-nummer. Vil man se 
mere til Signe og til swingdans, kan 
man klikke ind på danseglad.dk, 
hvor man bl.a. kan nyde en video 
fra 2011, da hun indtog Hovedbane-
gården med et hold dansere og fik 
masser af rejsende til at danse med. 

edel

Swing i Humleby

Billederne er fra Signe Frydenlunds hjemmeside danseglad.dk. 

Signe er rutineret i at skabe fest i ga-
den. Også i byer, der er betydeligt større 
end Humleby.
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Her i jubilæumsåret har Nabo 
bedt en af kvarterets veteraner, 
Christian Duch i Kü 39, om at øse 
af sine erindringer. Her fortæller 
han om de første gadefester

I 1971 foreslog Københavns Kommu-
ne, med et tydeligt Carlsberg input, at 
omdanne vores kvarter fra bolig til er-
hverv, det afstedkom kraftig modstand 
ikke mindst i forhold til bryggeriet og 
det resulterede i, at vores lokale køb-
mand Madsen ikke solgte Carlsberg øl 
men gik over til Faxes Tower med den 
sølvfarvede manchet. 

Initiativerne endte heldigvis med 
at Københavns Kommune den 5. april 
1972 trak forslaget tilbage og kvarte-
rets status som boligområde var red-
det.

Kampen havde affødt et stærkt 
beboersammenhold med mange ak-
tiviteter.Der blev taget initiativ til 
et beboerblad, og navnet ”Hum-
leby” blev introduceret. Der blev ar-
rangeret fastelavnsfest, som igang-
sattes af et tamburkorps, hvor 
kvarterets mænd trakterede al-
skens slagtøj med stor entusiasme.   
Kvarterets damer svarede igen ved 
sommerens gadefest med en legen-
darisk pigegarde af stor skønhed og 
uforglemmelig lyd.

Der er penge i det !
Ved de første gadefester var alle sejl 
sat til for at festligholde kvarteret.  
Husene var pyntet med flag og kulørte 
guirlander og i mange forhaver var op-
stillet boder, dels med forskellige akti-
viteter, dels med diverse madvarer.

I ” Arresthuset ” – Küchlersgade 
nr. 29  - residerede den navnkundige 
skatteekspert  Christen Amby sammen 
med Jørn Møller, som i øvrigt udmær-
kede sig ved at være eneste hankøns-
væsen som deltog – uopfordret – i  
pigegarden og  klædte sig som gar-
dens damer med klædeligt crepeskørt 
og vårgrøn T-shirt. Den så nu bedre 
ud på hippietidens  BH-løse piger  -   
Christen og Jørn opstillede en æb-

leskivebod i forhaven og glæde-
de sig over søgningen. En ældre 
dame investerede i en tallerken 
æbleskiver men meddelte straks:  
”De kan jo ikke tygges ” hvortil Christen 
Amby slog ud med armen og replicerede : 
” Men de kan sælges ” 

Så ka’ de lære det
Der boede flere udøvende jazzmusi-
kere i Küchlersgade, og de  havde gi-
vet tilsagn om at bidrage til årets ga-
defest for et antal bayerske flaskeøller.  
Det officielt hyrede band var en sam-
ling yngre, men ihærdige jazzmusikere, 
der fremførte deres musik fra et vak-
kelvornt podium af gamle træølkasser i 
Küchlersgade for enden af Bissensgade.  
De herboende musikere blev suppleret 
med et par udefra kommende jazzve-
teraner. Alle indfandt sig i Küchlersga-
de 39,s forhave og gik målrettet i gang 
med honoraret.  

I en pause kom de ungdommeli-
ge jazzdrenge fra det officielle band 
forbi og ytrede deres betænkelighed 
ved ” de gamle koryfæers ” evne til 
at spille efter indtagelsen af de bayer-
ske øller. Det faldt clarinetisten Krølle 
fra Küchlersgade nr. 33 for brystet. 
”Det ska´ de opkomlinge sgu´ 
ikke stille spørgsmålstegn ved ”  
Han aftalte med chaufføren til den 
servicerende lastvogn, at den straks 
ved det officielle orkesters sidste 

nummer inden en lang pause, skulle 
bakke hen foran scenen. Vi opstillede 
mikrofoner,  højtalere og trommer 
på lastbilen, stemte instrumenterne 
og drak videre, indtil øjeblikket op-
randt, så bemandede vi vognladet og 
kørte hen foran ølkassescenen med 
det afsluttende band, som knapt nå-
ede at modtage folkets hyldest før de 
lå i skygge bag en lastbil med stemte 
instrumenter, afbalancerede mikrofo-
ner og en lad-scene højt hæver over 
gadeniveauet og bemandet med seks 
veldopede spillemænd. Straks gjalde-
de de populære strofer ud over Hum-
leby, med trompetisten Ole Stolles 
kraftfulde toner, Krølles sprudlende 
clarinetspil og Per Nickolajs incite-
rende sang. Nummer fulgte nummer i 
den aftalte time og afsluttedes med 
”Everybody loves Saturday night ” for 
fuld udblæsning og buldrende trom-
meafslutning.  Beboernes begejstring 
ville ingen ende ta´, men lastbilen 
rullede væk med Küchlersgades mu-
sikere og blotlagde den interimistiske 
scene med de ungdommelige musi-
kanter, som måtte kæmpe hårdt for 
at fastholde publikum og  stemnin-
gen, mens vi gamle igen kastede os 
over honoraret i forhaven til nr. 39.  
Som Krølle udtrykte det ”Så ka´ de  
lære det”.                   Christian Duch

(På billedet Krølle og Per Nickolaj)

Når Humleby fester
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Gratis parkering på Carlsberg
8. juni frem til næste dag kl. 12
Igen i år er det lykkedes Beboerfor-
eningen at overtale Carlsberg til at 
stille gratis P-plads til rådighed for al-
le Humlebys bilejere. Så der er ingen 
grund til at lade sin bil stå i vejen i 
Humleby. Skulle en ihærdig P-vagt ta-
ge fejl og give jer en bøde, kan I hen-
vende jer til Jesper Dybdahl, Jerichaus-
gade 20, så får han den ud af verden.

Det har stor betydning for som-
merfesten, at hele gadearealet er til 
rådighed for fest og leg. Allerede fra 

tidligt om morgenen bliver der i man-
ge gader dækket op til fælles morgen-
mad. Og i dagens løb bliver gaderne 
inddraget i festen til børnenes skat-
tejagt, de mindstes plasticscooterræs, 
indsamling til loppemarked m.v..

Men uanset aktiviteterne er det en 
stor behagelighed at opleve Humleby 
helt fri for biler denne ene gang om 
året.

Det er selvfølgelig især vigtigt, at 
der ikke er parkerede biler på fest-

pladsen - Ernst Meyersgade og i Car-
stensgade mellem Bissensgade og 
Lundbyesgade. I det område vil der 
blive stillet skilte op med stop- og P-
forbud. Men netop i år er der risiko 
for, at den slags skilte ikke vil blive 
respekteret, fordi vi gang på gang i 
forbindelse med kloakprojektet har 
oplevet, at der er sat forbudsskilte op, 
selv om der tilsyneladende alligevel 
ikke var behov for det, og det i øvrigt 
ikke blev straffet at ignorere dem.

BILFRI
BYFEST
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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

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Husejerforeningen orienterer
Giv et praj
Gaderne er i 2006 overtaget af Køben-
havns Kommune. Men det er stadig den 
enkelte husejers ansvar at fortovet er 
farbart. Tilstoppede rendestensriste 
kan skyldes blade, som man selv kan 
fjerne med lidt fejning, men hvis det 
ikke hjælper eller hvis der f.eks. kon-
stateres huller i asfalten, kan der ret-
tes henvendelse til kommunen via  -  
http://givetpraj.kk.dk/  
Gaderepræsentanter
Bissensgade: Anna Tovborg, Bissens-
gade 18
Carstensgade, nedre ende : Finn Hald, 
Carstensgade 5
Carstensgade, øvre ende : Øystein Leo-
nardsen, Carstensgade 74

Ernst Meyers Gade: Michael Nordberg, 
Ernst Meyers Gade 19
Freundsgade: Ellen Widding, Freunds-
gade 20
Jerichausgade, nord :  Rene Hansen, 
Jerichausgade 15
Jerichausgade, syd :  Bitten Adolfsen, 
Jerichausgade 25
Küchlersgade, nedre ende : Jan Peter-
sen, Küchlersgade 6, 2
Küchlersgade, øvre ende  : Søren Ro-
lighed, Küchlersgade 45
Lundbyesgade: Nikolaj Weischelfeldt, 
Lundbyesgade 12
Vesterfælledvej: Jacob Schelde, Vester 
Fælledvej nr. 12

I Humlebys love kapitel 4 § 12 står at 
der vælges mindst én repræsentant for 
hver gade, deres opgave er at omdele 
meddelelser fra husejerforeningen samt 
at varetage gadens interesse, herunder 
påse at bestemmelserne i § 23 over-
holdes d.v.s. at de ved husene liggende 
haver holdes i sømmelig stand og, at 
buske eller hække ikke vokser ud over 
fortovet og at fortovene holdes sne- 
og isfri. Gaderepræsentanterne organi-
serer også den årlige renholdelsesdag 
sidste søndag i april.

Rotteræs i Carstensgade
Renoveringen af Humlebys kloakker har 
tvunget en del rotter frem i lyset. Det 
slipper de ikke altid godt fra. Denne 
rotte blev opdaget i en forhave i Øvre 
Carstensgade.

Skarpt forfulgt af et par husejere 
nåede den helt ned til Lundbyesgade, 
før det lykkedes Søren Zwinge, C50, at 
få ram på den med en skovl.

Inden da havde han i et første for-
søg brækket dens hale.

Det hedder sig, at når man ser en 
rotte, så er der ti andre på spil, som 
man ikke ser. Kommunens skadedyrs-
kontrol er sat på sagen, så forhåbent-
lig får vi ikke flere rotter at se.



BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • JUNI  2013

7

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  -  
Velkommen til Humleby

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: Lokalplan / Kloak /
Forsyningsnettet
Udvalg: God byggeskik i Humleby 

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

-  Ansvar: Forsikring

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

 nistration
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
Mail: duch@humleby.dk
Tlf.: 33 22 00 53
Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt  

 Salg af Humleby 120 år
Udvalg: God byggeskik i Humleby

K o n t a k t a d r e s s e r :
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PROGRAM FOR HUMLEBY-FESTEN 8. JUNI
9:00-12:00 I kan bringe ”gode, raske og sunde” lopper til 
loppepladsen i Ernst Meyers Gade eller måske kan I få hjælp af 
en nabo. Som ekstra service indsamler vi dog lopper fra kl. 9-
10 på vejens ladcykler; I skal bare stille lopperne udenfor Je-
res haver om morgenen. 
Hvis I ikke er hjemme lørdag, og I allerede nu ved at I har 
nogle gode lopper, så opfordrer vi til, at I laver en aftale med 
en nabo om at stille Jeres ting ud lørdag morgen inden kl. 9

I kan også aflevere brugbart skrald, dimser, dingenoter til 
skraldekunst-skulpturen til børneunderholdningen i forhaven 
i Freundsgade 14 fredag aften eller lørdag morgen.

10:00 Alle biler i Humleby flyttes til Carlsbergs store parke-
ringsplads på Ny Carlsbergvej. Gratis Parkering til søndag kl. 
12:00. 

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

10.00 - 10.30: Miniræs for de 0-4 årige. Start på Verners 
Plads.

10.30  Mini-marathon for de 4-10 årige. Start i Freundsgade. 

12:00 – 14:00 Shanes Humleverden åbner. 
 Her kan du bygge skraldekunst, bygge små både og sejle 
med dem, købe popcorn, prøve flødebollemaskinen, blive ma-
let i ansigtet, deltage i tovtrækning og lave origami.

12:00 - ?   Fodboldturnering. Hold øje med opslag om tilmel-
ding.

13:00 – 16:00 Loppemarked i Ernest Meyers Gade.
 Overskuddet fra loppemarkedet går til beboerforening til 
gavn&glæde for os alle :-)!

13:00 Baren v. beboerhuset åbner.

13:30 - 14:00 Aflevering af kager i beboerhuset til kagekon-
kurrencen. 
Tema: Swing

14:00 – 17:00 Salg af spisebilletter – ved baren. 
14.00  Gadefesten erklæres for åben. 
Uddeling af årets Humleby-pris

14:00 – 15:00 Klovne- og trylleshow (Verners Plads).

14:00 – 15:00 Swing-danse undervisning fra scenen.

15:00 Uddeling af præmier for bedste kager.

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

15:00 – 17:00 Swingende Banko for voksne. Hold øje med 
opslag ved beboerhuset!

15:10 – 16:40 Jazz på scenen. Peter Whitta m. venner.

15:30 Børneoptog med skulpturer fra Shanes Humleverden. 
Start fra Freundsgade.

16:45  Vinderne af fodboldturneringen kåres fra den store 
scene.
 
17:00 Humlebylotteri. Vinderne annonceres fra Scenen

18:00 - 19:30 Servering af grillmad ved beboerhuset. 
Medbring selv tallerken, bestik og glas – og bord og stole. Be-
spisningen foregår i hold. Køb en spisebillet til det tidspunkt 
der passer dig. Spisebilletter købes ved baren fra kl. 14:00 – 
17:00..

21:00 – 23:30 Aftenens band: Rawpet spiller op til dans. 

21:45 – 22:30 Discosisters underholder i bandets pause med 
discoshow, der involverer publikummet!
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PROGRAM FOR HUMLEBY-FESTEN 8. JUNI
24:00 CO2-neutralt fakkeloptog. Der bliver salg af fakler ved 
beboerhuset.

24:00-02:00 Livemusik i beboerhuset. Humleby-musikere 
med Ejvind Lüth Hedegaard som forsanger. 

Der vil være salg af popcorn i Freundgade og salg af is fra Bis-
sensgade 18. 

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

Som de foregående år sker alle tiltag til fordel for vores fæl-
les gadefest. 

Disco-show med Disco-sisters og 
Rock’n Roll med Raw Pet sætter 
fut i fejemøjet.
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KAGEKONKUR- 
RENCEN 

ved gadefesten 8. juni 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plan for KAGEKONKURRENCEN 
 

Kl. 13.30-14.15  Indlevering af kager ved beboerhuset 
Kl. 14.15-15.00  Votering ved den kageglade dommerkomité 
Kl. 15.00-15.05  Præmier uddeles fra scenen 
Kl. 15.05-15.45  Kagesalg ved beboerhuset – så længe lager haves! 

Et stykke topstilet kage 
koster 10 kroner 
Overskuddet går til 
beboerforeningen 

Festsange forfattes
Ring 33 22 97 53 eller mail nijen@webspeed.dk

Lone C 54 
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Sommer i Humleby er så dejlig, 
at det er synd at rejse væk. Folk 
sidder i forhaverne  så man kan 
altid få lidt selskab og en snak. 
Der kommer nye danske kartofler 
og danske jordbær.

Sommerfloret
Sommeren er sæson for mange blom-
ster. Roserne kommer og ses smukt 
mange steder i Humleby, ikke mindst 
i Lundbyesgade og Freundsgade. Falsk 
Jasmin blomstrer med lysende, duften-
de blomster i Bissengade. 

Stokroser står for enden af Küch-
lersgade, og mon ikke der også vok-
ser en hunhumle op der? Gadetræerne 
kom heldigvis med lidt blomster, og 
nu står de med grønne blade, mens 
fuglene venter på frugterne. Et væld 
af stauder blomstrer: pæoner, margue-
ritter, dagliljer, valmuer, lavendler, 
levkøjer, frøstjerne og iris.  Krukker 
og kasser er plantet til, og på hegn 
og facader blomstrer Clematis og ka-
prifolie.

Gøremål
Haverne skal mest nydes om somme-
ren. Man kan sidde ude og læse avis, 
og man kan grille og spise aftensmad i 
haven. Brug ikke det der ulækre tænd-
væske, som stinker af flybenzin, hellere 
nogle optændingstabletter eller nogle 
optændingskul.

Hvis det er varmt skal man vande 
hver dag om morgenen eller om afte-
nen.  Vand ikke i solskin, vanddråber-
ne virker som brændglas på bladene 
og svider. Krukker og kasser skal have 
flydende gødning hver anden uge, 
halv opløsning er nok. Bedene skal 
også gødes, man kan købe økologisk, 
tørret husdyrgødning i byggemarke-
der. Spred et på en dag med god hel-
dagsregn og krat det lidt ned med en 
rive. Det kan godt lugte lidt af stald 
det første døgns tid.

Det kan være nødvendigt at luge, 
men hvis man har luget grundigt 
i maj, kommer der ikke så meget. 
Ukrudt i sten, fliser og fortove fyres 
lettest af med en gasbrænder.

Besøg haver og parker
Vi har dejlige haver og parker i 

nærheden. Der er Søndermarken, 
Frederiksberg Have, Haveselskabets 
Have, Akademihaven, Carl Jacobsens 
Have og Enghaveparken. Lidt længere 
væk ligger Landbohøjskolens Have                       
(eller hedder den Life’s Have nu) men 
ikke længere væk end at man kan 
spadsere. Der er sådan en flot staude-
rabat i Kongens Have mod Sølvgade, 
der er noget i blomst hele sommeren. 
Er man først derinde kan man besøge 
Bitanisk Have og se orkideer og kak-
tus og palmer og man må endelig ikke 
gå glip af de enårige vilde blomster. 
Botranisk Have har en butik mod Go-
ithersgade, og der er som regel et fint 
sortiment.

Hyldeblomster og basilikum
Man kan høste hyldeblomster på Otto 
Busses Vej eller på Amager Fælled. Man 
kan så lave hyldeblomstdrik eller frite-
rede hyldeblomster. Friske hyldeblom-

ster og flormelis kan drysses over pan-
dekager, det er meget lækkert.

Jeg dyrker basilikum i forhaven, 
hvor der er varmt. Jeg har sået citron-
basilikum, kanelbasilikum, dværgba-
silikum og småbladet basilikum. Hvis 
der bliver meget, kan jeg lave pesto 
og ellers er der i hvert fald nok til 
kryddereddike. Nu venter gadefesten 
og derefter sommertid i haverne.

God sommer!
Lone C54

Nu bliver det sommer
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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

De fleste i Humleby kender Jes som 
den venlige, men yderst bestemte diri-
gent, der leder os gennem Husejerfor-
eningens generalforsamlinger. Jes og 
Marianne har boet i Humleby i 30 år, 
heraf de seneste 18 i hjørnehuset Car-
stensgade 11. Men vor gode nabo har 
selvfølgelig også en professionel side, 
nemlig som leder af det store projekt 
Køge Kyst. Og her synes han, at han 
kan hente inspiration i Humleby: 

”Humleby er et rigtig eksemplarisk 
sted, når man tænker i byudvikling,” 
siger Jes. ”Om sådan nogle spørgsmål 
som: Hvor tæt skal man bo? Hvor pri-
vat? Hvordan organiserer man fælles-
skab?”

Køge Kyst er to ting: Et byudvik-
lings-projekt, der over 20 år skal om-
danne en stor del af Køge havn til en 
ny bydel. Desuden er det navnet på et 
selskab, dannet af Køge kommune og 
Realdania Byg. Efter tre år som tek-
nisk direktør i kommunen flyttede Jes 
som projektdirektør til et lille domicil 
ved havnen som leder af et sekretari-
at på seks personer, og herfra har han 
stået for tværfaglige projektkonkur-
rencer, udviklingsplaner sammen med 
rådgivere og detailplaner for de første 
etapper. Lige nu er man i gang med at 
sælge de første grunde til investorer. 

”Der er skabt et kvalitetsprogram, 
som der skal leves op til,” fortæller 

Jes. ”Det er meget vigtigt at holde 
fast i intentionerne for arkitektur, by-
rum, byggeteknisk kvalitet og bære-
dygtighed.”

Køge Havn er en stor og velfun-
gerende havn, der tager sig af meget 
af Østersøtrafikken. Nu bliver havnen 
udvidet mod nord, mens sydsiden, der 
er tæt på strand og rekreative områ-
der, skal forvandles til en by med 4000 
indbyggere og næsten ligeså mange 
kontorarbejdspladser på et areal på 
ca. halvdelen af Carlsberggrunden. 
Med til at gøre bydelen levende bliver 
sådan noget som kulturhus med tea-
tersal, musikskole, øvelokaler, biblio-
tek o.a. i et sammenbygget kompleks, 
ligesom den maritime kultur, der alle-
rede trives omkring havnen, vil få nye 
og bedre faciliteter.

Der findes allerede et ungdomshus, 
”Tapperiet”, og her holdt Jes sin 60 
års fødselsdag i lørdags!

Livet før byen
Jes kalder det ” livet før byen”, det-
te at man prøver at skabe et byliv på 
midlertidige præmisser, inden de store 
maskiner kommer. ”Hvis man skal have 
bylivet i gang fra starten, må man ta-
ge udgangspunkt i de strukturer, res-
sourcer og aktører, der er i forvejen,” 
siger han. 

”Vi udnytter visse arealer og byg-
ninger, der er til rådighed, og indret-
ter byrum og bygninger sammen med 
lokale foreninger og grupper. For ek-
sempel har vi lavet et alternativt kul-
turhus i en gammel lagerhal, hvor der 
er skaterbane i den ene ende, mens 

nogle pensionister kan bygge model-
fly i den anden.”

 På den måde er der udviklet spæn-
dende samarbejdsprojekter med lokale 
aktører, nogle indendørs, andre uden-
dørs. For eksempel en fin udsigtster-
rasse mod vandet med bænke, læskær-
me og grillfaciliteter.. Her er dejligt at 
sidde en sommeraften. Eller en plads, 
hvor kan man have urtehavekasser til 
låns, og hvor der er et udekøkken, så 
man kan lave mad.

Et forslag til Husejer- eller Beboer-
forening: Det kunne være sjovt at ta-
ge til Køge og kigge på alle de ting, 
der allerede er i gang i byen før by-
en, og Jes vil godt tilbyde sig som 
guide. Måske kan vi hente inspirati-
on til Carslberg.

Sidsel 

Jes Møller er 
fyldt 60 år

Jes Møller, Carstensgade 11
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

[..Vidste du, at en brandkam 
skal sikre imod, at  brand 
spreder sig fra den ene 
lejlighed til den anden? Hvis 
brandkammen ikke er 
efterset og vedligeholdt, kan 
den svigte ved brand og ilden 
få mulighed for at sprede sig. 
Det kan koste dyrt i penge og 
måske  menneskeliv!..] 

 

Er din brandkam stadig sikker efter 100 
a r med vind og vejr?  
Jonas Zacho udfører og tilbyder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Husk! - at du har mulighed for at udnytte det nye 
håndværkerfradrag og trække op til 15.000 kr. fra i skat pr. 
voksne beboer i husstanden. 
 
 
 
Ring eller mail og hør nærmere, hvis din brandkam skal efterses. 
Jonas Zacho    – alt i jern og mursten. 
Tlf 23 60 27 43 – Mail z.zacho@yahoo.dk  

 
 nedrivning af brandkam 
 opførelse af ny brandkam 
 efterfugning 
 zinkinddækning 
 humlebys stil -  gule maskinsten, rød 

staffering og blådæmpede ler tegl, 
bibeholdes 

 

 

Går man ind i vores lokale Kristkirken, 
vil man opdage, at diverse sofaer og 
stole af ældre årgang er anbragt rundt 
omkring. De er et led i et nyt fænomen: 
Hver torsdag mellem klokken 20 og 24 
er Kristkirken natkirke for alle, der vil 
lægge vejen forbi og være med i et af 
arrangementerne. Og for at gøre det 
lidt mindre højtideligt har arrangøren 
Sofie Bohm fundet diverse gamle stole 
og sofaer, man kan sidde i, mens man 
for eksempel lytter til blues og jazz. 
Der serveres kaffe og te og kage – og 
ind imellem også suppe – og arrange-
menterne er åbne for alle, men henven-
der sig mest til unge.
Der er tre arrangementer tilbage før 
sommerferien: Torsdag den 6. juni er 
der yoga og strikkeklub, 13. juni serve-
res der sommersuppe kl. 21, og 20. ju-
ni kan man høre foredragsholderen Ida 
Balslev divertere med Vesterbro-fortæl-
linger. 

Natkirken ´åbner igen midt i august og 

Brug en sommeraften i Kristkirken
kan i øvrigt følges på Facebook.
edel
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”Kagekonkurrencen hører ganske 
vist under voksenunderholdnin-
gen,” siger tovholder Signe fra 

Lundbyesgade, ”men vi håber da, 
at en masse børn vil deltage.”

Det har de heldigvis gjort siden 
kagekonkurrencens spæde begyndel-
se for snart mange år siden, og det 
har skam ikke kun drejet sig om vin-
gummibamser på flødeskum. Se bare 
Viola fra Bissensgade. Hun er 12 år, 
og hun og et par veninder har alle-
rede hentet præmier hjem flere gange 
for nogle utroligt fantasifulde kager. 
Et hovedværk var tebordet fra ”Alice 
i Eventyrland”, en lagkage med rød- 
og hvidternet dug af marcipan, herpå 
fint udformede kopper og tallerkner 
i samme materiale, mini-chokola-
dekringler og kager, og selvfølgelig 
Hattemagerens hat, også i marcipan. 

Sidste års vinderkage var prydet af en 
fuglerede af trukket sukker, hvori der 
lå en fugl på kulørte æg. 

Viola har sin egen madblog sam-
men med Alexandra, www.creme-av.
blogspot.dk. Viola laver mad med in-
spiration mange steder fra, hun finder 
selv på opskrifter, og så synes hun, 
det er sjovt at fotografere maden. Den 

NABO præsenterer to af dommerne i kagekonkurrencen: 

Signe og Viola er med til at 
vælge de vildeste kager

Smagsdommer Signe fra Lundbyesgade.

Mester-kage-bager Viola fra Bissensgade
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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

Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

velbesøgte blog og Crème på facebook 
ser totalt professionelle ud. Hun laver 
tit mad derhjemme, gerne pastaret-
ter eller forskellige slags is. Lykkelige 
brødre! 

Signe har altid bagt selv, det er 
hendes hobby. Interessen begyndte, 
da hun var barn på en gård et sted 
i Jylland med langt til legekammera-
ter. Der boede et midaldrende par på 
nabogården, og det var Grethe, hus-
holdersken, som lærte hende alt fra 
bunden, og det har hun været tak-
nemmelig for siden. 

”Når vi havde bagt, skulle det lige 
køle af,” husker Signe med et lunt 
smil, ”så kom Niels listende ind, og så 
fik vi det til aftenkaffen.”

Det er mest brød, Signe bager, men 
fornemmelsen for kager fik hun skær-
pet, da hun arbejdede hos Tante T i 
Viktoriagade. Egentlig er hun uddan-
net sygeplejerske, men fik lyst til at 
prøve noget andet, og så var det, at 
hun og en veninde gik på Tante T, og 
veninden tilfældigvis fik øje på et op-
slag om, at de søgte en medarbejder. 
Næste dag begyndte Signe i pladsen. 
Hun blev der i halvandet år og lavede 
alt, lige fra boller og kiksekage til 
bryllupskager og arbejde med choko-
lade. I Lundbyesgade nyder vi hendes 
søde sager til gadejulekalenderen og i 
andre festlige lag.

Det er altså et par højt kvalifice-
rede eksperter, der sidder i dommer-

panelet i år. Vi håber, at de får rigtig 
mange skønne kager at vælge imel-
lem.

Sidsel

Gourmetbørn
Humleby får denne sommer en børne-
madklub/ kokkeskole for de 9-14 åri-
ge. Initiativtager og køkkenchef er Sil-
le Engel, første arrangement løber af 
stablen den 4. Juni og madklubben 
genoptages efter sommerferien. Egen-
betaling for deltagelse er cirka 50 kr., 
som går til maden. Yderligere informa-
tion ved henvendelse til Sille på sille-
engel@gmail.com



Leje af beboerhuset

Tirsdag 4. juni kl. 19. Madklub/kokkeskole for børn 
i Beboerhuset. Se s. 15.

Torsdag 6. juni kl. 20 - 24: Aften-arrangement i 
Kristkirken m. bl.a. yoga og strikkeklub. Se s. 13.

Lørdag 8. juni
Sommerfest
i Humleby.
Mandag 13. juni kl. 21: Kristkirken serverer som-
mersuppe. Se s. 13.

Mandag den 20. juni kl. 20: Ida Balslev fortæller 
Vesterbro-historier i Kristkirken. Se s. 13.

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 vicevær-
ten. 

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.

Affald
Haveaffald - 13. juni

Storskrald - 21. august


