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Vi, der bor på Vesterfælled-
vej, skrev historie til årets 
gadefest den 8. juni! 

Det er en sandhed, som ofte nok 
er blevet påpeget om ’jer derude’, 
at det ikke er så let at etablere et 
fællesskab på den vej, at gøre no-
get i fællesskab. Der skal en eks-
tra indsats til.
 Og det var der så en på vejen, 
der gjorde. Ydede en ekstra ind-
sats. Nemlig Hatla, som flyttede 
ind i nummer 28 for fem år si-
den med sin vitalitet, virketrang 
og sit glade humør. Hun har gjort 
det prisværdige stykke arbejde at 
forsøge at indhente mailadresser 
på så mange af os som muligt. 

Det er blevet til en gedigen fæl-
lesmail, som var etableret og fun-
gerede i god tid før gadefesten.
Og så var det jo en smal sag for 
en af os andre at få den nærlig-
gende idé, om vi ikke skulle for-
søge at etablere et fælles morgen-
bord, og sende en mail om det.
 Klokken ti den solbeskinnede 
lørdag formiddag begyndte folk 
at komme dryssende med bor-
de og stole og lækkerier og stille 
bordene op på en lang række fra 
hjørnehuset ved Küchlersgade og 
hen til den første robinia (uægte 
akacie). Det var ikke mange huse, 
der ikke var repræsenteret fra nr. 
12 til 54 – fra nr. 12 mødte man 
særligt talstærkt op. Og fra nr. 14 

Den dag Vesterfælledvej 
blev til Vesterfællesvej

kom nytilflyttede Signe – som se-
nere på dagen satte sus i skørter-
ne med swingdans – med splin-
ternye lille Isak på maven og sine 
to samboere, Christian og Peter. 
Så fik vi andre gamle lejlighed til 
at byde dem ekstra velkommen 
til Humleby.
 Der blev budt lækkerier rundt, 
hjemmebagte brød og boller og 
meget mere, der blev skålet og 
råbt husnumre, så vi kunne pla-
cere hinanden. Det var for at sige 
det ligeud – skidesjovt og hygge-
ligt. 
 Og det nye fællesskab holdt 
hele dagen, også om aftenen spi-
ste mange af os sammen.

Kina Vf30

Dødssejleren kom på ret køl
Humleby var dødsdømt. Det kon-
staterer Nabo nøgternt på forsi-
den ved årsskiftet 1972-73 men 
havde i øvrigt ikke noget at sige 
til det. Bladet nøjedes med at øn-
ske godt nytår og beskriver i øv-
rigt en vellykket juleudflugt til 
oldtidsbyen i Lejre.
 Trods de dystre udsigter 
drømmer beboerne om en frem-
tid for Humleby. Ifølge Nabo vil 
de købe et hus i fællesskab og 
bruge det som forsamlingshus.
 Carlsberg var i fuld gang med 
at købe huse op og kunne stort 
set selv bestemme prisen; andre 
mulige køberes interesse svandt, 
fordi kommunen støttede Carls-
bergs ønske om at inddrage hele 
området.
 To ting fik Carlsberg på andre 
tanker: For det første var Køben-
havns bryggeriarbejdere stærke. 
For det andet havde Københavns 

kommune en plan om at føre 
Lyrskovsgade gennem Hum-
leby ud til Roskildevej sådan 
som det er skitseret på forsi-
den af Nabo nr. 2.
 Det endte som bekendt 
med, at Carlsberg valgte at 
bygge et helt nyt bryggeri 
ved Fredericia.
 De 47 huse, som Carls-
berg efterhånden havde 
købt, blev i de følgende 
år solgt som håndvær-
kertilbud. Husene var 
ikke vedligeholdt, og en 
veritabel epidemi af æg-
te hussvamp havde bredt sig. En 
fornemmelse af, at hele Humleby 
var svampebefængt, gjorde alle 
huse svære at sælge.
 Vi kan i dag glæde os over, at 
husene igen er attraktive. Og at 
drømmen om et forsamlingshus 
blev realiseret.

 

Endelig kan vi glæde os over, at 
et af initiativerne fra dengang - 
beboerbladet Nabo - stadig lever 
– større, stærkere og mere regel-
mæssigt udkommende end no-
gensinde før i bladets 30-årige hi-
storie.                                   Gunni

Nabo udgives af Beboerforeningen og ud-
deles 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 og 
Internettet.

Annoncer koster 1.200 kr. for 1 side, 600 kr. 
for ½ side – mindre annoncer koster 300 
kr. For medlemmer af Beboerforeningen 
koster annoncer ikke noget bortset fra for-
retningsannoncer.
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Sille fik ideen til madskolen, fordi 
arbejdet med børn og mad længe 
har været en drøm. Da hun hver-
ken er pædagog eller køkkenchef, 
har projektet været ekstra ufor-
udsigeligt og spændende: “Jeg er 
nødt til at prøve mig frem og se, 
hvad der fungerer, og jeg har lært 
noget hver gang” siger hun.
 15 børn på en gang viste sig 
at være I overkanten. Der var lidt 
for meget larm, lidt for meget 
ventetid og det var lidt for svært 
at trænge igennem med et par ba-
sale spilleregler, som ellers kan 
være nyttige, når en flok nye kok-
ke indtager et køkken som bebo-
erhusets. 
 Også prisen for deltagelse på 
50 kr., som naturligvis ubeskåret 
går til mad, viste sig at være sat 
for lavt. Arrangøren gik fra den 
første madskole lidt fattigere og 
noget hæsere, men glad og med 
lyst til mere, for makrellen blev 
dejlig og børnene spiste den med 
stor fornøjelse. Ved som-

merens anden madklub var del-
tagerlisten justeret ned til 10 og 
madbudgettet justeret op til 80 kr 
per næse, hvilket er perfekt. 

Ikke en frikadelleklub
”Det, jeg håber at opnå med mad-
klubben er – udover at få nogle 
erfaringer med madlavning med 
børn – at de lærer noget om kva-
litet og råvarer, og at de får et 
nysgerrigt undersøgende forhold 
til mad og til at smage nye ting”. 
 Sidst bød madskolen på en, i 
Humleby sammenhæng, måske 
kontroversiel ret – nemlig kanin. 
Her blev børnene præsenteret 
for kaninen som noget andet end 
baghavens bløde kæledyr. Sille 
har ikke noget imod at udfordre, 
men hun er ikke hjerteløs – også 
hendes egne børn har de kæreste 
kaniner i haven: 
 ”Jeg skrev på facebookgrup-
pen, at det var det, vi skulle lave, 
så alle havde mulighed for at væl-

ge det fra. Og det var der også en-
kelte, der benyttede sig af.”
 De ti der efter først til møl-
le princippet alligevel havde få-
et plads på holdet kastede sig til 
gengæld ud i parteringen af de 
hele dyr med krum hals og stor 
nysgerrighed. Alle ville gerne 
prøve og alle fik lov. Og det er 
netop en del af tanken bag pro-
jektet, at alle skal have mulighed 
for at prøve det hele. Der skal ikke 
være nogen, der har snittet tomat 
og agurk hele aftenen, det er for 
kedeligt og slet ikke meningen.
 Under arbejdet er der nogle få 
retningslinjer, som deltagerne er 
nødt til at være indforstået med. 
Sille inddeler hold, og så arbejder 
man i dem og hjælper hinanden. 
Man må naturligvis meget gerne 
stille spørgsmål, men de mest kri-
tiske og udfordrende af slagsen, 
kan man godt blive bedt om at 
gemme til evalueringen bagefter. 
Det med kaninerne er nok noget, 
der er blevet snakket om både 
før, under og efter. Dyrene kom 
uden pels, men iøvrigt hele, og 
det affødte både undren og sjo-
ve snakke. Der findes en intro-
duktionsvideo, hvor Henrik Bo-
serup parterer en kanin. Sille for-
talte eleverne, at den underhol-

dende kok hævdede, 
at nogle kaniner havde ”rygerlun-
ger” mens andre ikke havde. Og 
da madklubbens ene kanin gan-
ske rigtigt viste sig at have sorte 
lunger, mens den andens frem-
stod ganske rosa, stod billederne 
af storrygende kaniner pludselig 
lysende klart i lokalet, hvilket var 
ret sjovt.   

Dannelse frem for opdragelse
Hele ideen om at pirre børne-
nes nysgerrighed og eventyrlyst 
i køkkenet har efter nærværen-
de skribents mening stor værdi. 
Noget andet som i den sammen-
hæng kan være nok så vigtigt er, 
at kulinarisk stræben og ambi-
tion efterfølges af noget så pro-
saisk som opvask. Heri erklærer 
Sille sig ganske enig. Alligevel 
er opvask kun en lille del af pro-
grammet, de tre timer madskolen 
varer. Børnene bliver bestemt sat 
til at rengøre skærebrædder eller 
skåle, så de kan bruges igen. Men 
det skal også være hyggeligt. Der 
skal være plads til frikvarter un-
dervejs, og det er vigtigere, at der 
er tid til at nyde måltidet og sam-
været omkring det. Den endelige 
mængde opvask kan derfor godt 
være imponerende, og her har 
forskellige frivillige forældre væ-
ret så venlige at melde sig på ba-
nen. Kampen om opvasken, må 
vi tage derhjemme. 

 Børnene får mulighed for 
at evaluere aftenens mad-
lavning, mens de spiser, og 
selvom Sille frabeder sig 
alt for mange kække fla-

betheder, mens maden produce-
res, så får børnene besked på at 
være helt ærlige, når de evalue-
rer. En klage, som Sille har taget 
til sig, var, at der er for få redska-
ber. En enkelt pastamaskine til ti 
børn var for lidt, fordi børnene 
skulle vente. Der blev produce-
ret rigeligt frisk pasta til aftens-
maden, og alle havde pasta med, 
som skulle hænges op derhjem-
me, men det havde bestemt været 
rart med ekstra udstyr. 

Børnemadklubben fremover
Det er en generel udfordring, 
at hverken Sille eller beboerhu-
set råder over skolesæt af køk-
kenredskaber. Indtil videre be-
des børnene selv medbringe, 
hvad de kan mønstre af skræl-
leknive og andet relevant værk-
tøj, og Sille vil måske i fremtiden 
ty til Humlebys facebookside for 
eventuelt at låne mere særpræ-
gede ting såsom pastamaskiner 
og kødhakkere i nabolaget. Det 
er endnu uvist, hvad der sker 

med projektet, når Sille til som-
mer bliver færdig som kok. Hvis 
madskolen fortsætter derefter, 
kan der måske findes en anden 
løsning på manglen på skåle og 
skrælleknive, men indtil videre 
fungerer det andet fint nok. 
 Der har været efterspørgsel på 
et madkursus målrettet de stør-
ste børn, hvilket Sille planlæg-
ger at forfølge i løbet af efteråret. 
Derudover har hun planer om, at 
resten af Humleby skal præsen-
teres for de nye køkkentalenter i 
forbindelse med gadefesten 2014. 
Madskolens debut var få dage før 
denne sommers gadefest, så næ-
ste år kan de passende fejre sko-
lens første fødselsdag med en 
gimmick til festen. Mere ønsker 
hun ikke at løfte sløret for på nu-
værende tidspunkt, så vi må væb-
ne os med tålmodighed.
 Interesserede til madskolen 
kan henvende sig på mail til Sil-
leengel@gmail.com. Sille har i 
øvrigt to facebook sider, den luk-
kede gruppe: Madskole for hum-
lebørn og selskabssiden: Frk. En-
gel.                                    Camilla

 

Sille har i mange år arbejdet I køkkener og beslut-
tede at få papirer på sit talent. I dag er Sille på 
sidste år af kokkeuddannelsen. Hun har i løbet af 
uddannelsen arbejdet på Restaurant Sorte Hest, og 
hun fulgte med da gourmetrestauranten Kadeau 
overtog lokaliteten. Den nuværende praktikplads i 
Christiansborgs kantine er mere forenelig med fa-
milie og tre børn, og så har hun fundet overskud 
til at forfølge et par drømme med projektet Frk.
Engels madskole og selskaber. 

Gourmetmad med rygerlunger

Hvorfor har en flået kanin stadig øjne, 
men ingen ører? Når Humlebys 9-14 åri-
ge mødes i  beboerhuset, er der ikke nød-
vendigvis sikre børnehits på menuen. Det 
kræver en vis portion eventyrlyst og disci-
plin at deltage i Silles madskole. Som be-
lønning for indsatsen får børnene en in-
troduktion til, hvad madlavning også kan 
være. 

Var det ikke fordi slagteren havde misforstået ordren, skulle børnene selv have 
kørt oksekødet gennem kødhakkeren inden det blev til hakkebøffer med hjemme-
lavet ketjup og hjemmelavet mayo i flotte og velformede hjemmebagte burgerbol-
ler. Hvis børnene havde en forestilling om burger som fastfood, så ved de nu, at så-
dan forholder det sig ikke nødvendigvis – en kvalitetsburger med hjemmerørt ”det 
hele”, kan i den grad være ”slow”. I al hemmelighed tog det faktisk så lang tid, at 
Sille var helt taknemmelig over slagterens fadæse, da hun kun har én kødhakker, 
havde det været svært at nå det hele, så slagteren er tilgivet det forhakkede kød. 

Sille Engels madskole for Humlebys 9-14 årige fik sin debut kort før gadefesten, nemlig den 4. 
juni i år. Den dag holdt SIlle sin første madklub for 15 unge kokke, og de lavede hele makreller 
med tilbehør.
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Skuespilleren Verner Tholsgaard, 
efter hvem Verners Plads er op-
kaldt, var ikke blot det muntre 
midtpunkt i mange Humleby-for-
samlinger, han var også en meget 
vidende og historisk kyndig per-
son. I begyndelsen af 1980’erne 
fik han den gode idé at fortælle i 
NABO om kunstnerne bag Hum-
lebys gadenavne. Det ville flere 
humlinge godt vide noget me-
re om, og i 1996 satte Verner og 
Steffen Støvring (en af de mar-
kante redaktører i NABOs kon-
gerække) sig sammen for at lave 
en mere uddybet artikelserie. Ny 
produktionsteknik havde givet 
mulighed for mere tekst og flere 
illustrationer i bladet, og Verner 
skulle finde billeder, mens Stef-
fen skulle skrive ud fra den gam-
le tekst og nye studier.
 ’Det var et glimrende samar-
bejde,’ erindrer Steffen, ’vi mød-
tes en gang om måneden hos Ver-
ner. Han skænkede portvin, og vi 

valgte billeder og snakkede om, 
hvad vi havde fundet, og hvil-
ken kunstner vi skulle tage næste 
gang.’ Alle artikler blev forsynet 
med en litteraturliste og en angi-
velse af, hvor væsentlige værker 
kunne findes.
 De to forfattere indledte deres 
serie i marts 1997 med at fortælle 
om, hvordan de idealistiske idé-
mænd bag det byggeprojekt, der 
blev til Humleby, var optaget af 
tanken om at ’opdrage og oplive 
de kommende beboere gennem 
en stor åndelig arv’ og derfor 
foreslog at opkalde gaderne efter 
danske kunstnere fra en dengang 
ikke så fjern fortid (faktisk var de 
sidste af dem døde i 1880’erne).
 Men også Verner og Steffen 
havde deres pædagogiske hensig-
ter. De erklærede, at de havde ’få-
et mulighed for ad en ganske be-
hændig vej at komme tæt på og 
næsten føle os i familie med folk 
fra den tid, guldalderen og årene 

der fulgte ’ Der havde ganske vist 
været en lignende serie for en del 
år siden, men nu var der kommet 
mange nye beboere, og de gamle 
kunne såmænd godt have noget 
fornøjelse af dette udvidede gen-
syn. Og så kommer det: ’Vi håber, 
at serien kan stimulere ikke bare 
kunstinteressen og interessen for 
et vigtigt afsnit i Danmarkshisto-
rien, men også lokalpatriotismen 
i de mange, små gader.’ 
 Hvordan det nu forholdt sig 
med den lokalpatriotiske inspi-
ration, er ikke godt at vide. I min 
egen gade, Lundbyesgade, bidrog 
serien måske til en fælles iden-
titet, idet en større flok gik sam-
men i Thorvaldsens Museum for 
at se den store Lundbye-udstil-
ling. J. Th. Lundbye blev en af de 
allerstørste guldaldermalere; om 
ham skriver Verner og Steffen så 
rigtigt: ” Han søger de enkle, ofte 
foragtede motiver: bøndergårde 
og stalde, husdyr og børn, men 
fremfor alt er han den, der skil-
drer det danske landskab med al-
le dets facetter.’ 
 Lundbye og H. V. Bissen med 
de mange kendte skulpturer fra 

Istedløven til fru Heiberg må vel 
betegnes som de to ”store” blandt 
vores kunstnere. Flere af de andre 
var meget yndede i samtiden – 
som Ernst Meyer og Albert Küch-
ler med deres italienske folkelivs-
billeder – men er næsten glemt i 
dag. Den eneste kvinde, polskfød-
te Elisabeth Baumann Jerichau − 
som deler gade med sin mand − 
fik sjovt nok noget af en renæs-
sance i 00’erne med sine sanse-
mættede malerier fra orienten. 
 Verner og Steffen var virke-
lig ’kommet i familie’ med kunst-
nerne og fortalte med sans for 
dramatik om deres succes’er og 
tragedier, pengeproblemer, intri-
gante lærere og uforstående mæ-
cener; hvordan et lysende talent 
som Herman Freund kunne bli-
ve snydt for sin bestilling på tolv 
apostle til Domkirken til fordel 
for sin ven Thorvaldsen; hvordan 
en yngre kollega, Jens Adolf Jeri-
chau, skrøbelig af psyke og fysik, 
som ældre professor trak sig til-
bage til ensomhed på landet for 
at dyrke det enkle liv trods ko-
nens protester; hvordan Albert 
Küchler fuldstændig ændrede sit 
liv og fandt fred som franciska-
nermunk med en produktion af 
religiøse andagtsbilleder. 
 En af de mest spændende er 
den ældste af vores kunstnere, 

Om ’Navnet bag gadenavnet’
Hvem var egentlig de malere og billedhuggere, som har lagt 
navn til gaderne i Humleby? Et højdepunkt i NABOs virk-
somhed som organ for den højeste oplysning er den artikel-
serie i 1997, der fortalte om deres skæbner og livsværk

Asmus Jacob Carstens, ligesom 
Bissen født i Slesvig. Han var 
især en fremragende tegner og 
blev inspirator for Thorvaldsen, 
men døde ung og ludfattig i Rom 
i 1778. Carstens er kun en paren-
tes i dansk kunsthistorie, skriver 
Verner og Steffen, men stor i den 
tyske. Deres artikel om ham en-
der med dette citat, der er tanke-
vækkende  i en tid med voldsom 
kommercialisering af kunst: 
 ”Et afsluttende citat kan vi-
se, hvor seriøst og stolt Carstens 
opfattede sin egen mission som 
kunstner og menneske. Under 
opgøret med sine tyske velynde-
re, som vil have ham tilbage fra 
Rom skriver han, ikke uden af-
rundende humor: ”I øvrigt må jeg 
oplyse Deres Excellence om, at jeg 
ikke tilhører Berliner-Akademiet, 
men menneske-heden... Jeg har al-
drig tænkt mig at lænke mig som 
livegen til Akademiet. Jeg kan kun 
uddanne mig her, mellem verdens 
bedste kunstværker. Jeg lader al-
le materielle fordele fare og fore-
trækker en usikker fremtid og må-
ske en sygdomsramt og hjælpe-
løs alderdom for at kunne opfylde 
min kunstneriske pligt. Mine ta-
lenter er betroet mig af Gud, jeg 
må være en trofast husholder, så 
at jeg ikke, når det lyder: gør rede 
for din husholdning, må sige: Her-
re, de pund som du betroede mig, 
har jeg begravet i Berlin!”.”
 Steffen har planer om at redi-
gere artikelserien til humleby.dk, 
så også nye generationer af bebo-
ere kan blive oplivet af historier-
ne om kunstnerne bag vores ga-
denavne. Hvis Husejerforeningen 
har råd, kunne man måske tænke 
sig en smuk lille brochure?

Sidsel

Et efterårslandskab af 
J. Th. Lundbye

Johanne Louise Heiberg blev malet af Eli-
sabeth Jerichau Baumann

I Frederiksberg Have står Bissens statue 
af Frederik VI.
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Jeg og min familie flyttede ind 
i vores Humlebyhus, Vesterfæl-
ledvej 30, i februar 1994. Det før-
ste syn, der mødte os, i det ellers 
tomme hus var årets første num-
mer af NABO, og jeg blev dybt 
imponeret og glad. Uden helt at 
vide hvorfor gemte jeg bladet og 
siden alle de efterfølgende, så 
jeg, når året 2013 er gået, råder 
over 20 årgange af NABO. Verner 
Tholsgaard kom og bød os vel-
kommen og advarede mig om, at 
jeg skulle gøre en stor indsats for 
at blive en del af Humleby, når 
jeg sådan boede herude (”min pi-
ge!”). Det kan jo have været der-
for, jeg besluttede at arkivere bla-
dene for måske at kunne slå tilba-
ge og genkende navne og ansig-
ter. Hvorom alting er, så står de 
her i tidsskriftkasser i sirlig kro-
nologisk rækkefølge, selv om der 
sandt for dyden ikke er gået no-
get ordensmenneske eller nogen 
bogholder tabt i mig.

Slået tilbage i dem har jeg natur-
ligvis aldrig gjort – ikke før nu 
i anledning af 40 års jubilæet, 
hvor jeg gik om bord i mine før-

ste ti årgange, 
og hvor har det været 

sjovt. Nu ved jeg jo i modsætning 
til dengang, hvem mange af ak-
tørerne er, så når en ikke længere 
herboende herre i juninummeret 
95 skriver et åbent brev til Edel, 
som han noget fordomsfuldt, må 
man vist sige, kalder ”vores alle-
sammens Edel-Alt for Damerne-
snikke-snakke-Hildebrandt”, så er 
det jo rasende morsomt. I brevet 
harmes han over et indlæg hun 
angiveligt har skrevet i Politiken 
om oldekoller. Edel har formo-
dentlig i sit ungdommelige over-
mod, i 95 talte hun 56 somre, ud-
trykt sig noget negativt om den 
tanke. Men det melder historien 
i NABO ikke noget om. Det var i 
øvrigt samme år, at Humleby af-
holdt sin 25. gadefest.

Det umiddelbare, generelle ind-
tryk er, at bladet ikke har ændret 
sig så drabelig meget siden 90’er-
ne. Jeg husker, at en beboer un-
der en fortsat generalforsamling 
i anledning af heftig debat om-
kring NABOs redaktion (se No-
vember og December 2002) ud-
trykte, at NABO havde udviklet 
sig til et værre dameblad med ka-
geopskrifter og den slags, og ved-
kommende fremhævede en helt 
anderledes kant og skarphed i 
gamle dage. Der må være hen-
tydet til ældre dage end 90’erne, 
for der er masser af hyggelige bi-
drag, også en hel del kageopskrif-
ter, indlæg om rotter, katte, larm, 
årets fastelavns- og gadefest  og 
trafik – derunder  gadeplaner. Og 
så er det imponerende så flittig 
en bidragyder Lone Haugmark 
C54 har været gennem alle årene 
med sine velskrevne, informati-
ve indlæg om haver og vækster, 
og hun er stadigvæk til at blive 
klog af.  Der er lys og luft og let-
hed over Lones sider med de fine 
vignetter.

 

Ved siden af den fortløbende de-
bat om lokalplaner og Humleby-
husenes udseende, som bølgede 
højt i 98, skiller en debat mellem 
de voksne og Humlebys teenage-
re i 96 sig ud. Der havde været 
ødelæggelser på legepladsen, og 
nogle træer var knækket, hvor-
for velmenende voksne i febru-
arnummeret foreslog etablering 
af en ”hærværkspulje” til brug 
for at udbedre skader efter øde-
læggelser. Men så tog de unge til 
genmæle, 14 teenagere skrev un-
der på et opslag, som de hængte 
op ved Beboerhuset – de ville ik-
ke beskyldes for hærværk, de vi-
lel have oprejsning (en decideret 
undskyldning) og et konstruktivt 
møde uden politiet som støtte-
pædagog. Og det fik de så! (April 
96).
 Nævnes skal også Carlsbergs 
rystende forslag (se september 
94)om at nedrive Carstensgade 
64 i forbindelse med etablering 
af boliger i kornsiloen, så kom-
mende beboere kunnen få let ad-
gang til Enghave station. Der blev 
dog ikke brug for så store armbe-
vægelser som i 1972, forslaget løb 
tilsyneladende ud i sandet af sig 
selv.

Et stadig tilbagevendende tema 
år ud og år ind er snerydning – 
eller mangel på samme! I NA-
BO får man det indtryk, at det 
har vrælet ned med sne stort set 
hver vinter, og det har dengang 
som nu knebet med at fjerne den. 
I januar 95 blev Humleby så-
gar meldt til politiet på grund af 
manglende snerydning!
 Fremhæves skal et meget gen-
læsværdigt indlæg i majnumme-
ret 95 begået af Christian Duch 
om 25 år i Humleby.

En institution, som det er umu-
ligt at komme udenom, når man 

bladrer i NABO fra 90’erne, er 
Verner Tholsgaard. Indtil sin død 
den 2. maj 2001 spillede han en 
afgørende og aktiv rolle i Humle-
by. Han læste højt for børn i Be-
boerhuset, han skænkede et stort 
beløb til nye borde i samme hus, 
han stod i mange år for faste-
lavnsfesten og gadefestens loppe-
marked, og han startede den sta-
dig livskraftige madklub, Farine-
lli. I sine sidste år læste han op i 
Nationalmuseets børnemuseum. 
I 1997 genoptog NABO Verners 
roste artikelserie fra 83 og 84 (nu 
redigeret af Steffen Støvring) om 
Navnet bag Gadenavnet. Godt, at 
vi har Verners Plads til at minde 
os om det fine menneske.

I oktobernummeret samme år 
kunne man læse en artikel om 
Humlebyhusenes indretning gen-

Et meget uobjektivt causeri 
over et gensyn med ti årgange af 

NABO fra 1994 til 2003

Verner Tholsgaard 
og Christian Kir-
keby til fastelavns-
fest i Humleby. Foto 
Steffen Støvring

Nogle Nabo-redaktører: Edel Hildebrandt, 
Gunni Busck og Steffen Støvring.

nem tiderne, og NABO fyldte 25. 
Det fejredes i novembernumme-
ret med et firfarvet omslag, hvis 
forside prydedes af et foto af Git-
tes og Michaels, EM3, nyfødte 
trillinger.

Til sidst vil jeg fremhæve aktivi-
teter fra de gode 90’ere, som må-
ske var værd at genoptage eller 
lade sig inspirere af:
6 Sangaftner
6 Litteraturaftner
6 Et årligt efterårsloppemarked  
 i Beboerhuset.
 I 94 arrangerede man en  
tøjbyttedag. Et andet år efterlyste 
man mandlige mannequiner til 
gadefesten!
 Og efter 15 års pause genop-
tog man Torsdagsbaren! Det ske-
te dog først i november 2001. 

Kina Vf30

Der var et billede af 
trillingerne i Ernst 
Meyersgade  i NABOs 
25 års-jubilæums-
nummer. Og her er de 
igen.
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EFTERLYSNING!

Gamle numre 

af NABO 
til humleby.dk
Hvis du ligger inde med et af de 

numre af NABO, som mangler 

på hjemmesiden, vil vi meget 

gerne låne det.

Henvendelse til NABO-redaktionen

NABOs 40 års-jubilæum
Udstilling i Beboerhuset 8. september - 4. oktober

Velkommen til åbning af udstillingen søndag d. 8 september kl. 15
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Som lovet i marts nu en artikel 
om efterårets og vinterens go-
de buske. Der findes mange flere 
end de her nævnte. Jeg har valgt 
et antal ud, som er hårdføre og 
som jeg synes er smukke.
 Syrisk rose blomstrer for ti-
den, men er ved at være færdig. 
Den er i familie med stueplan-
ten hawaiiblomst, og blomster-
ne minder da også om hinanden. 
Der står blå syriske roser i Kü16, 
J4 og C56 og en hvid i C24.
 Rynkeblad har uanselige blom-
ster, men meget flotte røde bær, 
som ser godt ud i buketter sam-
men med blomster, f. eks, den se-
ne høstasters. Den bliver 1 ½ - 2 
meter høj og kan holdes mindre 
ved beskæring.
 Kristtorn har tornede blade og 
blanke røde bær. Hvis fuglene ik-
ke har taget alle bærrene er den 
god i dekorationer til jul. Den ses 
som hæk i C44.
 En både sent-og tidligtblom-
strende prydkirsebær, Prunus 

subhirtellus, blomstrer i novem-
ber, hvis det er mildt. Ellers kom-
mer den i februar-marts. Man 
kan se den i hakket på Madvigs 
Allé efter bageren. Det er nemt at 
få den til at springe ud i vase om 
vinteren.
 Der findes mange slags kornel, 
som alle er dekorative. De har 
smukke høstfarver og rød kornel 
har røde grene, som ser fine ud i 
sne. Cornus kousa har uanselige 
blomster, som er omgivet af fire 
hvide højblade, så ”blomsterne” 
minder om Clematis. Cornus mas 
blomstrer i marts med fine, gu-
le blomsterdutter, der dufter. På 
Rungsted Station er Cornus mas 
anvendt som hæk.
 Troldnød, Hamamelis blom-
strer i februar-marts og har ser-
pentineagtige, duftende blom-
ster. Blomsterne lukker sig sam-
men hvis det er hård frost, men 
tåler frosten og lukker sig op, når 
solen skinner. Den har smukke 
høstfarver og vokser langsomt. 

blomster i februar. Den kan blive 
ret stor, men kan holdes nede ved 
beskæring.
 Davidsmandel er et lille træ 
med mørkerød/hvid marmore-
rede blomster i marts. Blomster-
ne er ret store, på størrelse med 
en femkrone. Man skal ikke spise 
mandlerne, for de indeholder cy-
anid.
 Buskene kan fint plantes 
her i september-oktober. De fle-
ste vil kunne fås i en velassorte-
ret planteskole, men ellers kan 
man google og finde en leveran-
dør på nettet. Priserne på nettet 
er lidt lavere, men der kommer 
fragt oveni, og så går det ud på 
ét. Buskene kræver ikke megen 
pasning, giver farve til haven, og 
man kan have fornøjelse af at dri-
ve grene om vinteren

Lone C54

Blomstrende buske 
– efterår og vinter

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN

Sdr. Boulevard 104
1720  København V

Telefon: 33 24 77 58
Hele døgnet: 30 31 32 95

Man kan bruge blomsterne til at 
lave ansigtsvand.
 Kejserbusk blomstrer med me-
get behageligt duftende hvid/rosa 
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er nogle i Humleby, som har lyst 
til sejlads på deres horisont - med 
eller uden børn – men med mi-
nimum et par måneder i rejseka-
lenderen. Så hører jeg gerne fra 
dem – det kunne være hyggeligt.”

Kontakt René Bo Hansen på 
”Stjernefilm@mail.tel.dk”

Kaptajn René og hans lokale styrmand 
slapper af ved Amazonas.

Et underskud på 3-4.000 kr. nær-
mer sig idealet for, hvordan det 
skal se ud efter en gadefest, når 
regnskabet er gjort op.
 Beboerforeningens målsæt-
ning er, at hele Humleby skal ha-
ve underholdning og fest for alle 
pengene.

Årets gadefest gav 
nydeligt underskud

 Overskud er et kedeligt signal 
om, at den har fået for lidt.
 I år var der ved evalueringen 
af gadefesten stor tilfredshed he-
le vejen rundt. Der var stor ros til 
Vesterfælledvej og Lundbyesga-
de, der stod for voksenunderhold-
ningen.

 Og Freundsgade præsterede 
fremragende underholdning og 
aktiviteter for børn – uden at kø-
be sig til løsninger som en hop-
peborg eller tilsvarende.
 Küchlersgades årgang 68 bar 
var præget af oprør og gang i 
den. Festligt.
 Måske var priserne lidt for 
forbrugervenlige. Det er bestyrel-
sens ansvar, at fortjenesten i ba-
ren blev i underkanten, fordi for 
god vin blev solgt for billigt.

Gunni

Spritten er fyldt på kompasset, 
køjesækken pakket mens gulvet 
stadig flyder med kort over Tahi-
ti, Fiji og Samoa.
 Renè Bo Hansen, Jerichausga-
de 15, er på vej mod endnu et togt 
med det gode skib Disalagraptus.
 Bag skibet står en gruppe af 
kaptajner, som indtil dato har 
sejlet hende 2,5 gang rundt om 
jorden, siden hun blev bygget i 
Australien i 1986:
 ”Det lyder af meget, men vi 
tar den nu med ro. Forrige gang 
brugte jeg fire måneder på at sej-
le hende op af Amazonas og lige-
så lang tid ved Djævleøen, Fransk 
– og Engelsk Guyana og Surinam 
- inden jeg gik til Caribien.
 På mit sidste togt tog vi hul på 
Stillehavet, hvor en af de andre 
nu har sejlet i 2,5 år – og ja, vi er 

stadig kun på kanten af de mu-
ligheder, der byder sig der. Så de 
næste fem år er vi nok i Stilleha-
vet” – siger René. 
 “Vi plejer at tage gaster med, 
som betaler et grundbeløb som 
støtte at holde skibet ved lige. En 
billig måde at udleve sine drøm-
me på – hvis man tar tiden. Det 
kunne være spændende, hvis der 

Langfart, skumsprøjt og tropenætter

Tilbud til eventyrlysten 
med god tid:
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Byernes Varme & SanitetsService er en del af Bristen Gruppen A/S, som har tre hovedaktiviteter i form af ejen-
domsinvestering, ejendomsudvikling og facility service. Koncernen er siden sin start i 2004 vokset kraftigt. Kon-
cernen omfatter en række entreprenør- og håndværksvirksomheder. Se mere på www.bristen.dk.

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

Arnold Nielsens Boulevard 64A
2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

Onkel Svend har været 
med i Nabo i de sidste 20 år

Hvorfra kender vi den berygte-
de rørlægger, den galpende cock-
er-spaniel og pensionisten med 
de mange mislykkede projekter? 
Rigtigt gættet: Fra Onkel Svends 
julefeuilleton i Nabo.
 De fleste ved, at det er Gun-
ni i C 40, som har skrevet de 20 
afsnit, der indtil nu har været 
bragt. Men der er ikke mange, 
der ved, hvorfor han kalder sig 
Onkel Svend. Det gør han, fordi 
undertegnede Edel brugte dette 
pseudonym i sin elevtid på Vend-
syssel Tidende sidst i 1950erne. 
Børnesiden var altid praktikan-
tens ansvar, og jeg skrev masser 
af små, elendige historier i Onkel 
Svends navn. Skulle jeg have haft 
forfatterdrømme, blev de kureret  
ved den lejlighed.

’Det var en mørk og stormfuld nat’

sende, men i Gunnis digterhånd 
har han oplevet de mest utrolige 
ting siden det første afsnit i de-
cembernummeret 1990, der bar 
titlen ’Sådan blev det atter lykke-
jul i Humleby’. 
 Indledningen er altid den 
samme ’Det var en mørk og 
stormfuld nat’, et citat fra Radi-
serne, hvor Nuser sidder på taget 
af sit hundehus og digter (når det 
ikke er en Sopwith Camel, og han 
er i kamp med den røde baron). 
Og slutningen er som regel tåre-
blændet lykkelig: Det bliver al-
ligevel jul i Humleby, hans kone 
holder af ham igen trods diverse 
mistænkelige udflugter med den 
berygtede rørlægger fra Küchlers-
gade, hans børn kommer på be-
søg juleaften med favnen fuld af 
gaver, og flæskestegen får sprød 
svær.
 Ind imellem følger han tider-
nes op- og nedgang. Da huspri-
serne begynder deres himmel-
flugt først i 90’erne, sælger han 
sit hus og  flytter ind på D’Angle-

I 2004 forsøgte prokuristen
sig som udgiver af Genbo 
– en konkurrent til Nabo.

 Men Gunni kan digte. Hans 
hovedperson var prokurist i det 
første afsnit fra 1990, fik sene-
re navnet Marinus Martinussen 
og har i de sidste mange år været 
pensionist. Det lyder ikke ophid-

terre, indtil alle pengene er brugt. 
Det varer tre år, og i den periode, 
1997-90, er han derfor ikke med i 
Nabos julenumre. Men i 2001 fin-
der vi ham på en muggen drøm-
meseng i bunkeren på Vesterfæl-
ledvej, ribbet for alt, også sine 
millionærdrømme. 
 Faktisk vil han kun det bedste 
for sine medmennesker: Han ma-
ler parkeringsbåse, fordi der er 
for få af dem, han etablerer Hum-
leby Bryghus, da Carlsberg flyt-
ter ud, han lægger store planer 
for en udvidelse af Humleby, han 
jagter rotter og udfører sit eget 
vand-spareprogram ved at lukke 
for vandet til især rørlæggerens 
hus, så denne ikke kan gøre sig 
ren og lækker og charmere pensi-
onistens kone. Det hele går uvæ-
gerligt galt for ham, før tingene 
løser sig op, og julen kan indtræ-
de.
 For undertegnede har det væ-
ret både morsomt og vemodigt 
at genlæse alle julehistorierne 

I 2007 fik prokuristen ikke held med at få den berygtede 
rørlægger hængt ud som ansvarlig for “forbrydelsen” i 
Humleby i stedet for den sympatiske flyttemand, der i TV-
serien blev gjort til morderen.

(som findes på Humlebys hjem-
meside under Onkel Svend). For 
den galpende cocker-spaniel fra 
Lundbyesgade i første afsnit var 
vores Jeppe, der allerede i 1992 
blev kaldt ’den aldrende køter’ og 
i 1994 bjæffer i sin himmel. To år 
senere, i kulturbyåret 1996, hvor 
pensionisten har gang i et omfat-
tende kunstprojekt med at pakke 
hele Humleby ind, tales der om 
vore to kattekillinger Svenn og 
Bernhard, der endte deres korte 
liv under bilerne på Vesterfælled-
vej.  
 Som det fremgår, er mange 
af ideerne fostret i samarbejde, 
men med Gunnis utrolige energi 
og gode, jyske humor som driv-
kraft. Det er fast rutine, at årets 
julehistorie bliver skrevet natten 
før, Nabo skal i trykken. Sådan 
arbejder mange store kunstnere, 
og Gunni har tænkt sig at blive 
ved »så længe den berygtede rør-
lægger stadig huserer, og jeg kan 
ramme tasterne«.                   edel

Oprydning
Pr. 1. august får Humleby ryd-
det 2- og firebenedes efterladen-
skaber ved avis- og glascontaine-
re samt på legepladsen af et nyt 
team – som det hedder.
 Asta er ny sammen med mere 
garvede Laura. Begge piger er 12 
år, meget pligtopfyldende og fra 
Jerichausgades Bare Ende.
Oftest rydder de op fredag efter-
middag.                        Inger Je 30

HUSEJERFORENINGEN 
ORIENTERER
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Humleby.dk har en guldgrube af viden om livet i Humleby:

6 Masser af interesserede lejere eller huskøbere.
6 Tips om gode håndværkere
6 Hvad du skal gøre, hvis du får en rørskade eller lign
6 Referater fra general-
 forsamlinger 
6 Alt om Beboerforeningen og 
 Husejerforeningen
6 Lokalplan & Hold Humleby 
 Vedlige
6 Alle NABO blade tilbage til 
 2010, samt nogle af de 
 allerførste
     Og meget, meget mere...

Bedst af alt: Du kan abonnere på 
humleby.dks nyhedsbrev direk-
te fra forsiden. Så får du en mail 
eller et tweet, såsnart der er nyt 
om Humleby.

Jens Je 48

De fleste humlebyboere har sky-
bruddet den 2. juli 2011 i frisk 
erindring. Kloakkerne blev over-
fyldte, kloakvand stod op i stride 
stråler, kældre blev oversvømmet 
og moster Odas tæppe og utallige 
Anders And-blade måtte graves 
frem og smides ud, da vandmas-
serne fortog sig.
 Ikke underligt, at flere hum-
linge mødte op, da Københavns 
Kommune på et velbesøgt møde 
den 13. august fortalte om, hvilke 

Formand Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Mail: GustavJensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - Kon-
takt til andre byggeforeningskvarterer
Suppleant: Gader · Gartner · Legeplads
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 byggeforenings-
kvarterer
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 Carls-
berg Vej

Bestyrelsesmedlem Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Mail: brianjensen1@me.com
Suppleant: Lokalplan · Kloak · Forsynings-
nettet
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 · 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
Mail: duch@humleby.dk
Tlf.: 33 22 00 53
Ansvar: Lokalplan · NABO kontakt
Salg af Humleby 120 år
Udvalg: God byggeskik i Humleby

Få styr på hvad der sker i Humleby og omegn

Skybrud og blå-grønne 
vandveje

HUSEJERFORENINGEN ORIENTERER HUSEJERFORENINGEN ORIENTERER

Bestyrelsens næstformand Per Skovgaard 
skriver om kommunens skybrudsplaner.

tiltag kommunen ville gøre for at 
imødekomme nye skybrud.
 Vi startede med en indledning 
fra By- og Skybrudsborgmesteren, 
der levende redegjorde for, hvor-
dan hun havde stået i vand til hal-
sen på selvsamme dag i en kæl-
der på Østerbro. Oplevelsen hav-
de sat en skræk i livet på den kun 
170 cm. høje borgmester, så sam-
men med gode embedsmænd og 
rådgivere, kunne hun fremlægge 
en plan for, hvordan kommunen 

kan imødekomme lignende situa-
tioner. Svaret er ikke en hundedyr 
udbygning af kloakkerne, men at 
skabe muligheder for at vandet 
ved et skybrud kan løbe i overfla-
den i gader og parker indtil van-
det kan finde vej til havnen.
 En lidt tør ingeniør fremlagde 
en meget visionær blå-grøn plan 
for, hvordan kommende vand-
masser skal forsinkes f.eks. i en 
ny lavere liggende Sct. Jørgens sø, 
eller i omlagte gader, f.eks. med 

en anden profil af Sdr. Boulevard, 
så den nuværende profil, som vel 
bedst kan karakteriseres som høj-
bedsagtig, skal erstattes af en V- 
profil, så vandet kan opsamles i 
de grønne områder. Det samme 
gælder med Istedgade og Eng-
haveparken. Særlig interesse for 
Humleby var, at Ny Carlsberg Vej 
skulle bruges som sådan en af-
vandingskanal. Vi må håbe Carls-
berg Byen er med på ideen, da ve-
jen er planlagt med cykelstier in-
den så længe.
 Kommunens repræsentan-
ter gjorde dog situationen ganske 
klar : Det er en meget langsigtet 
plan, rent statistisk skulle  næste 

skybrud først komme om 100 år 
men planens fulde realisering vil 
ske i løbet af de næste 30 – 40 år. 
Indtil da, er det stadig husejernes 
pligt at sikre egne kældre.
 Og hvordan gør vi så det. Er-
faringerne fra 2. juli siger, at der 
er tre problemer, som hver hus-
ejer skal være opmærksom på : 
Kloakkerne, også inde i husene, 
skal være i orden, døde ledninger 
skal være afproppet, og har man 
toilet og bad i kælderen bør man 
overveje en højtvandslukke. Kæl-
dernedgangen skal have en kant 
på mindst 10 cm, s højde og regn-
vandsbrøndene skal være i orden 
og renset.

 Vi kan håbe, at de meget visio-
nære tanker om grønne vandve-
je i København og på Vesterbro 
realiseres så hurtigt som muligt, 
og vi må håbe, at Sct. Jørgens sø 
bliver en ny lækker badesø, men 
indtil da må vi gribe i egen barm 
og ikke mindst egen kloakrenser 
og sørge for, at vores kældre kan 
modstå et nyt skybrud, for ingen 
kan garantere at de stastistiske 
100 år holder stik.
 Københavns Kommunes Sky-
brudsplan kan hentes på deres 
hjemmeside eller på biblioteket.

Christian Duch 



20                         september 2013

LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af foreningens 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 arrangementer 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 forud, og bestillingen bliver først ført ind i 

kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Be-

boerhuset, 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. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salg-

fremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten

søndag 8. september kl. 15 Fernisering på udstilling af Nabo gennem 40 år

torsdag 26. september Afhentning af haveaffald

søndag 29. september kl 14 Børnebio i Beboerhuset

Hver fredag kl. 17:00 Fælles leg, gymnastik, boldspil mm. for de 3-8 årige. Carlsbergs Idræthal

Hver mandag kl. 18:30 Fællesspisning i Farinelli - Tilmeldingsliste på Beboerhuset

Nyholmsallé 19 
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOGVARME OG VVS TEKNIK

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

NABONABO

 HUMLEBYkalender
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