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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 8. februar 
2014. Deadline for indlevering af indlæg er den 
25. januar. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk 
eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Pølsefabrik uden plads til nye ideer
Det var en opmuntrende men også beklemmende ople-
velse at høre Birger Brodin fortælle om, hvordan vigti-
ge naturvidenskabelige opdagelser er gjort gennem ti-
den. 
Opmuntrende fordi vi var så mange til mødet i Beboer-
huset onsdag aften, som fik en underholdende og tan-
kevækkende oplevelse.
Beklemmende fordi grunden til, at Birger nu som for-
sker tager ud og holder foredrag er for at advare om, at 
forskningsmiljøet i Danmark er ved at blive strangule-
ret.
Birger laver på Københavns Universitet grundforskning 
i, hvordan hjernens celler reagerer på forskellige på-
virkninger.
Den forskning er bl.a. en forudsætning for, at psykiate-
re får bedre psykofarmika med færre bivirkninger at gø-
re godt med.
Birger viste med historiske eksempler, at vigtige natur-
videnskabelige opdagelser skyldes rene tilfældigheder, 
men vel at mærke hændelser, som har fået begavede 
mennesker til at finde frem til gode forklaringer.
Hans første og ældste eksempel var Arkimedes’ tur i 
baljen, hvor denne fandt ud af, at man ved at veje den 
fortrængte mængde vand får et præcist mål for vands 
bæreevne.
Inden for sit eget område gav Birger som et eksempel 
opdagelsen af penicillin. Også den opdagelse skete ved 
en tilfældighed. Desværre er dette fantastiske stof, som 
har reddet millioner af menneskeliv ved at blive øde-
lagt, fordi det bliver brugt uansvarligt og forkert.

Blandt mere kuriøse opdagelser nævnte Birger stoffet 
Viagra, som for medicingiganten Pfizer blev en fiasko 
som det hjertemedicin, det var udviklet til, men som til 
gengæld ved et tilfælde viste sig at have en fornøjelig 
bivirkning og endte med at skæppe mere i Pfizers kas-
se end noget andet produkt, virksomheden nogensinde 
har udviklet.
Birger kunne også have nævnt H.C. Ørsteds ”tilfældige” 
opdagelse; at en elektrisk ledning kan få en magnet-
nål til at give udslag. Den tilfældighed ændrede verden 
med telegrafen, dynamoen, elektromotoren, telefonen, 
H.C. Ørsteds værket og alt hvad, der er forbundet med 
det - f.eks. alle julelysene i hele Humleby.
Men desværre er der ikke plads til tilfældigheder i den 
taxameter-styring, Helge Sander  pålagde universite-
terne som var de pølsefabrikker og ikke lære- og forsk-
ningssteder – og som den nuværende minister Morten 
Østergaard holder fast i og skærper yderligere. Kravet 
om effektiv og hurtig produktion af akademikere ender 
med at universiterne leverer mere af det samme, men 
til gengæld får vi ingen nye opdagelser og aldrig mere 
et forskningsmiljø, som f.eks. det Niels Bohr i sin tid 
var midtpunkt i og som gjorde København og Danmark 
til noget enestående, når det gjaldt udvikling af ny vi-
den. 
Morten Østergaard må have partifæller i Humleby, som 
måske kan råbe ham op og give ham Birger Brodins 
adresse og telefonnummer: 
Carstensgade 80, 1770 Kbh. V. Tlf. 33 31 52 94. 
Gunni
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Nu går det stærkt med 
Carlsbergs byggeri 
rundt omkring Humleby. 
Husejerforeningens 
Carlsberg-udvalg fortæller 
om planerne, som ikke alle 
imødekommer Humlebys 
ønsker.

Det er nok ikke nogen hemmelighed, 
at der endeligt er kommet godt gang 
i byggeriet af Carlsberg Byen. Faktisk 
går det så godt, at der nu også er sat 
gang i planer om byggerier på samtlige 
grunde rundt om Humleby. Det har så-
ledes været et travlt efterår for Carls-
bergudvalget, da vi i husejerforeningen 
hele tiden forsøger at henlede opmærk-
somheden på vores holdninger, som de 
gode naboer vi er. 

Det er en speciel situation, for vi 
er meget glade for, at Carlsberg Byen 
tager form. Men vi bor også i et unikt 
historisk miljø, med en karakteristisk 
stemning, som det er vores pligt at 
værne om. Og hvordan gør vi så det?

Først og fremmest er vi meget op-
mærksomme på hvordan de nye byg-
gerier påtænkes. Den oprindelige plan 
fra 2008 kan man kalde en grovskitse, 
som nu udmøntes i byggefelter. Der 
skal bygges boliger, højhuse, skole 
og der er sågar forslået en større dis-
countdetailbutik, samt enkelte min-
dre butikker. Husejerforeningen er 
ikke automatisk imod dette, men vi 
forsøger at opretholde en fornuftig 
dialog med Carlsberg Byen og kom-
munen, så de nye tiltag tager mest 
muligt hensyn til nabolaget. Derud-
over er der planer om at rive vores 
legeplads ned og erstatte den med et 
stisystem og nogle boliger.    

Lad os tage udviklingen et punkt 
ad gangen.

Om lidt er vi omringet
Boligbyggeri rundt om Humleby er vi 
umiddelbart positive overfor. Dog er vi 
bekymrede over skyggevirkninger, så-
fremt der bygges i højden. Det er dog 
ikke vor opfattelse, at der bliver byg-
get specielt højt i og omkring Humleby 
i det nuværende forslag.

Skolebyggeri hvor det nuværende 
Boxland i dag er glimrende, og vi ser 
frem til igangsættelsen.

Discountdetailbutik er vi skepti-
ske over for, da det er placeret med 
indkørselsvej ad Ny Carlsberg Vej. Det 
er vores bekymring, at det er placeret 
klods op og ned ad Humleby og det 
er ærgerligt, at man ikke placerer en 
sådan butik, hvor den ikke er til gene 
for nuværende naboer.

Asfaltering af Ny Carlsberg Vej. 
Husejerforeningen synes det er en 
forkert udvikling at asfaltere Ny Carls-
berg Vej. Det er en af de få brostens-
belagte veje i København, en unik 
smuk vej, på de svage trafikanters 
betingelser, herunder de mange nye 
skolebørn. Det er vigtigt at se hele 
Ny Carlsberg Vej som en del af Carls-
berg Byens bevarelse af det oprinde-
lige miljø. Husejerforeningen har op-
fordret Carlsberg Byen til at lave en 
cykelsti på brostenene og evt. slibe 
brostenen flade, men at asfaltere vil 
være en historisk fejltagelse. Dog må 
vi konstatere, at dette slag er ved at 
være tabt, da Carlsberg Byen står fast 
på at asfaltere.  

Der er ikke angivet legearealer. 
Det er vigtigt, at der er tilstrækkelige 
faciliteter til både mindre og større 
børn. Der er for øjeblikket tinglyst 
en legeplads og boldbane for enden 
af Carstensgade. Boldbanen benyttes 
af større børn og legepladsen af min-
dre børn fra Humleby og nærliggende 
dagsinstitutioner. Der kan naturligvis 
ske en mindre flytning, men legeplad-
sen og boldbanen bør bevares samt 
suppleres med yderligere faciliteter. 

Der er i den oprindelige skitse placeret 
en boldbane foran det såkaldte Halm-
lager. Det er en placering Husejerfor-
eningen har været tilfredse med. Men 
Carlsberg Byen vil godt rykke denne 
placering længere mod Rahbeks Allé. 
Husejerforeningen er meget imod at 
rykke boldbane og legeplads længere 
væk end det oprindelige forslag fra 
2008.  

Adgang fra Küchlersgade og Car-
stensgade. Carlsberg Byen vil godt 
åbne op til Küchlersgade og Carstens-
gade. Det er Husejerforeningen for 
så hvidt enige i, såfremt det ikke er 
biltrafik, men gangtrafik og cykler. 
Husejerforeningen har udtrykt ønske 
om, at cykeltrafikken fartdæmpes, da 
vi har en vis bekymring for, at cykli-
ster vil bruge Humleby som en super 
hurtigt smutvej til Vesterbro.  

Som sagt er vort mål ikke at stop-
pe udviklingen i Carlsberg Byen. Men 
i Humleby bor vi i huse, der har udvist 
sublim bæredygtighed siden 1885, det 
er en erfaring vi hjertens gerne vil vi-
deregive til byudviklerne i Carlsberg 
Byen. 

Men hvad synes du som beboer 
eller husejer? 

Husejerforeningen inviterer alle til 
at deltage med holdninger og kom-
mentarer. Det kan man gøre på vores 
hjemmeside humleby.dk under Carls-
berg Byens Forum. Her kan du også 
finde links til uddybende materiale.

Med venlig hilsen 
Husejerforeningens Carlsbergudvalg

Gustav Jensen, formand & 
Per Skovgaard, næstformand.

Husejerforeningen orienterer
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Formand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Mail: GustavJensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforeningen  

 - Kontakt til andre byggeforenings-  
 kvarterer

Suppleant :Gader – Gartner - Lege-  
 plads 

Udvalg :  Carlsberg  -  
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.: 21 62 05 61
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: Opdatering af Hold Hum-
leby vedlige, God byggeskik i Hum-
leby 

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
opdatering af Hold Humleby ved 

 lige, God naboskik, Velkommen til  
 Humleby

K o n t a k t a d r e s s e r :
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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

Traditionen tro blev julemarkedet 
afviklet på bedste julemaner. Bak-
ket op af en del glade humlebybo-
ere. Kranseværkstedet blev endnu en 
gang et stort tilløbsstykke.  Kranse, 
adventskranse, juledekorationer og 
andre julepyntelige ting blev kreeret 
af meget koncentrerede folk - store 
som små. Imens kunne andre uden-
for kigge på og eller købe forskellige 
skønne husflidsvarer og kunsthånd-
værk i teltet i Ernst Meyers Gade bl.a. 
smukke øreringe, magiske glassmyk-
ker, fantastisk glaspynt og postkort, 
smagfuld honning, farverige hånd-
ledsvarmere og grydelapper, skønne 
kræmmerhuse, alskens bolsjer, lækre 

honningkager,  finurligt naturpynt 
med glimmer og perler, fjerlette ju-
letræspynt af ler og de mest kreati-
ve til-og-fra-kort jeg længe har set.  
En halv time inden juletræstæn-
dingen leverede sangkoret Ørevox 
måske deres måske bedste jule-
koncert til Humlebys julemarked. 
Beboerforeningens medlemmer løb tør 
for glögg og æbleskiver fem minutter 
i juletændingstid. Selvom det ikke var 
vanvittigt koldt, så var det alligevel 
rart med noget varmt at drikke. De 
sidste kopper glögg blev derfor nydt 
til juleorkesterets optakt til juletræ-
stændingen. Lyset kom på magisk 
efter første vers af Juletræet med sin 

Julemarkedet skød julen i gang 

Juleænder til salg!
Her er et godt tilbud på anden til juleaften. Det kommer fra Svend 
Andersen, engang Irmas slagter-direktør, nu nærmest pensionist – 
og med god forbindelse til Humleby. Det er Svend, der år efter år har 
lånt os sine to kæmpegriller til gadefesten (i sommer forsvandt i øv-
rigt jernstativerne, er der nogen, der har set dem?) og vi er man-
ge Humleby-boere (Kina, Gunni, undertegnede), der gerne anbefaler 
hans Cherry Valley-ænder til den forestående højtid. Dybfrosne, 3400 
gram, 135 kroner pr. stk.Der medfølger en opskrift på langtidssteg-
ning, som altid lykkes (6 ¼ time!).
Send en mail senest på næste fredag, 13. december, til edel.hilde-
brandt@pol.dk., hvis du vil have en and eller flere, så sørger vi for 
det videre fornødne. Ænderne kan afhentes i Beboerhuset torsdag 
den 19. december mellem kl. 17 og 18. Kontant afregning, tak. Og 
god jul! 
Edel & Petter, Lu 8

pynt og den berømte trommehvirvel.  
Derefter fulgte den fælles julesang.  
Alt i alt en julet eftermiddag og en 
god måde at skyde julen i Humleby i 
gang. Husk det igen næste år, for jo 
flere der kommer des mere giver det 
mening at holde liv i traditionen.

/Annette
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Der var dagen igennem helt 
fyldt op i Lone Haugmarks 
kranseværksted, hvor der blev 
lavet mange fine ting.

Udenfor på julemarkedet solg-
te en dreng finurligt hjemme-
elavet julepynt. Små kviste var 
påklistret alt muligt glimmer 
og halløj. Originalt og festligt 
pynt, som kunne købes for små 
penge.
Ved siden af ham var igen i år 
den fantastiske bolchebod med 
et overdådigt udvalg af hjem-
melavede bolcher.
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Ville det ikke være hyggeligt, 
hvis nogen bankede på din dør 
med en gave, når du havde fød-
selsdag? Eller du fik en blomst 
og måske besøg, hvis du kom på 
hospitalet? Eller din datter fik 
200 kr. til sin konfirmation?

Det kunne da også være rart, hvis 
nogen mailede rundt en sommerweek-
end og spurgte, hvem der havde tid 
til at mødes og grille om aftenen. 
Hvis du boede i Bissensgade, kunne 
du oven i købet være sikker på, at 
ejeren af kæmpegrillen ’pølseorglet’ 
ville passe godt på din bøf, mens den 
stegte. Pølseorglet er nemlig anskaf-
fet, for at den skal komme hele gaden 
til gode.

Hvad er det, de gør i Bissensgade, 

som får os andre til at blive helt mis-
undelige? 

Kan man finde svaret hos Anna i 
Bissensgade 18? Anna har boet i gaden 
i over 20 år og kender Humleby særlig 
godt, fordi hun har været dagplejemor 
for et utal af kvarterets børn. Efter at 
hun havde fået sin datter Sascha, var 
forhaven alligevel altid fuld af unger, 
og hun var vild med dem alle sammen. 

Julekalender
Nu er Anna holdt op som dagple-

jemor og gået på pension, til gengæld 
er forhaven fuld af julepynt: lanter-
ner, lyskæder og de yndigste opstil-
linger af kitsch og kuriosa.

Det var selvfølgelig også Bissens-
gade, der begyndte med gadejuleka-

lender. Hvad er det dog, de kan i den 
gade?

Anna mener nu ikke, at de er en 
særlig slags mennesker i Bissensga-
de. ”Vi er så utroligt forskellige,” si-
ger hun, ”men det bobler hele tiden. 
Jamen, vi kan ikke støde hovederne 
sammen, uden at det bobler med ide-
er. Man er hjertelig velkommen til at 
være med - det er ikke alle, der vil, 
men alle er velkomne.”
Og så fortæller hun om julekalende-
ren, om hvordan nr. 4 lavede skygge-
spil bag den store rude i gadedøren, og 
alle ungerne havde fået nattøj på un-
der flyverdragterne, og der var så død-
stille, at Ole troede, der måske slet ik-
ke var kommet nogen, indtil forestillin-
gen var slut, og han kiggede ud på den 
propfyldte forhave. Eller hvordan der 
sad en nisse og spiste risengrød i kæl-
deren hos Birte og Steffen, og sidste 
år var der tre nisser, og det må være 
en enorm mængde risengrød, der skal 
produceres. 

Gavekasse og fællesspisning
Bissensgade har en gavekasse, og 

den bestyres af Anna. 
Som alt andet i Bissensgade byg-

ger gavekassen på frivillighed. Når 
der er lavvande, bliver der mailet 
rundt, og så er der altid nogle styk-
ker, der har en 100 kr.-seddel til-
overs. 

GADENS ÅND

Anna Tovborg
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”Gavekassen startede vist omtrent 
samtidig med, at vi begyndte at spise 
sammen om sommeren,” mener Anna, 
”og det er snart mange år siden. Der-
ved fik vi jo indblik i folks fødselsdage 
og så videre. I stedet for at gå fra hus 
til hus og samle ind, var det nemmere 
at lave en gavekasse.”

”Vi spiser ude i gaden næsten hver 
uge om sommeren, og Sct Hans aften 
har vi et lille bål i gaden med heks 
og snobrødsbagning, fordi det er for 
hårdt for børnene at vente på bålet 
ovre i Frederiksberg Have. Så var det 
et efterår, at Merete sagde, at vi kan 
da ikke holde ud ikke at se hinanden, 
så nu spiser vi i beboerhuset en gang 
om måneden i vinterhalvåret, og alle 
tager noget med.”

Gadens kronikør
Anna røber ikke nogen hemmelighed 

ved at fortælle, at Steffen elsker at 
holde tale. Og de er vigtige, de små ta-
ler, han holder ved de fælles middage, 
hvor han opsummerer, hvad der er sket 
i månedens løb – altid med vægt på det 
positive.  

De taler betyder noget for gadens 
identitet, tænker NABO’s udsendte, og 
der gives jo ikke noget entydigt svar 
på spørgsmålet om, hvordan den iden-
titet, den ånd, det fællesskab blev til. 

Det særlige ved Bissensgade er, 
set udefra, at det ikke er én eller to 
ildsjæle, der trækker et læs, men at 
det meste af gaden er involveret. 

Det begynder allerede, før du flyt-
ter ind. Der bliver skrevet til dig og 
bedt om din emailadresse, og så kom-
mer der besked om, at nu foregår 
der det og det. Det er hændt, at nye 
beboere er mødt op med mad til fæl-

lesspisning, inden de er rykket ind i 
deres hus.

Og skulle du blive ramt af en god 
idé, har du fået en mailingliste, så det 
er nemt at skrive ud til alle.

I NABO vil vi gerne høre fra andre 
gader, som har skabt deres egne tra-
ditioner.

Sidsel  

En af de mange sammenkomster i 
Bissensgade, hvor Steffen Støvring hol-
der tale.
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Det var en mørk og stormfuld nat. 
Pensionisten havde forvildet sig 
langt ud i nattelivet, hvor vragre-
ster fra diverse julefrokoster tumle-
de rundt mellem hinanden. 

Som stort set den eneste i det 
kaotiske mylder var pensionisten 
æddru og årvågen. Han havde i en 
månedstid deltaget i et intensivt 
kursus i udvidet førstehjælp, og  
var nu draget ud i en del af natteli-
vet, hvor han var helt sikker på at 
få brug for sit nyerhvervede talent.

Inspirationen havde han fået 
en aften i Beboerhuset, hvor der 
blev spillet folkemusik af et popu-
lært orkester med en lokal truba-
dur som forsanger. Hver en stol var 
optaget, og der var kamp om de 
få ståpladser. Pludselig dejsede en 
nydelig herre, der var presset op 
mod baren, omkuld. Servitricen fik 
stoppet musikken. Heldigvis var 
der en læge til stede, og hun fik 
møvet sig frem til den bevidstløse 
mand og ringede efter en ambu-
lance efter at have taget mandens 
puls. Der gik rystende lang tid, før 
ambulancen kom. 

Pensionisten erfarede senere, 
at manden overlevede sin tur på 
hospitalet. Men hvis der nu ikke 
havde været en læge til stede? Og 
tænk hvis der var tale om et hjer-
testop? Ja, så var den pæne mand 
død. 

– Det kunne lige så godt have 
været mig selv, tænkte pensioni-
sten; nogen må gøre noget.

Det slog ham, at der selvfølge-
lig burde være en hjertestarter ved 
Beboerhuset. Men det vil kræve 
investering og måske et initiativ 

fra husejerforeningens bestyrelse, 
som gennem snart et helt år ikke 
havde bestilt andet end at overtale 
husejerne til at hælde deres spar-
somme tusindekronesedler direkte 
i kloakken. Fra den kant var der 
ingen hjælp at hente.

Han satte sig for selv at tage af-
fære. Han fandt ud af på internet-
tet, at Tryg-fonden forærede hjer-
testartere til steder og foreninger, 
hvor forsikringsselskabet kunne 
se en reklameværdi i at få hængt 
en iøjnefaldende hjertestarter op. 
Men Tryg var han ikke tryg ved. 
Havde hende Tryg-bossen fru Bos-
se ikke netop fyret den kongelige 
teaterdirektør netop på den tid af 
året, hvor det gør allermest ondt 
at blive sparket ud i kulden uden 
noget at leve af? 

I et indslag om førstehjælp i en 
OBS i TV så han, at man også kan 
genstarte et stoppet hjerte manu-
elt helt uden brug af et dyrt appa-
rat med påklistrede reklamer fra et 
tvivlsomt selskab.

Så slog det ham: Humlebys hjer-
testarter...Det er jo lige mig. 

Det var ikke svært at få plads 
på et aftenskolekursus i udvidet 
førstehjælp. 

Han gik op i det med liv og sjæl. 
Instruktøren var en nydelig dame i 
sin bedste alder - ca. 20 år yngre 
end ham selv. Det var et stort øje-
blik, da han med hende som ”pa-
tient” fik lov at demonstrere for de 
andre kursister, at han havde lært, 
hvordan man giver hjertemassage. 

Hun vendte dog siden af ansig-
tet til, da han ville vise, at han 
havde forstået, at man efter korte 

rytmiske tryk på hjerteregionen 
også skulle sætte gang i patientens 
åndedræt med  regelmæssige pust 
fra mund til mund (- eller mund til 
næse! - onkel Svend). 

Hans demonstration blev god-
kendt, selv om han måtte nøjes 
med at pruste på patientens kind. 
Efter det følte han sig parat til at 
gå i kast med Humlebys koner ef-
terhånden, som de faldt om med 
åndenød og hjertekvaler.

På vej hjem efter første-
hjælpkursets sidste dag købte han 
i Tiger-butikken et selvklæben-
de rødt hjerte. Da han kom hjem 
skrev han ”Humlebys hjertestar-
ter” på hjertet og klæbede det på 
sin jakke øverst i venstre side. 

– Nu sidder det hjerte på rette 
sted, tænkte han, da han gik ud 
på sin første patrulje. Men ingen 
reagerede. Et synligt rødt hjerte 
vækker ikke opsigt i december, 
hvor der er så meget julehalløj.

– Torsdagsbaren i Beboerhuset 
kan være et godt sted at starte. – 
Måske får en eller andet drukket 
sig ud i en tilstand, hvor der er 
brug for førstehjælp, tænkte han.

Om torsdagen mødte han op 
iført sit røde hjerte. Der var bortset 
fra ham selv kun damer til stede, 
og blandt dem en hel del, som det 
ville være ham en fornøjelse at yde 
førstehjælp.

Han hørte en af damerne hviske 
til en veninde: ”Har du set, hvad 
der står på hans røde julehjerte?” 
Og veninden svarede: ”Ja, mit hjer-
te får han sgu’ ikke til at banke...”. 

Det var let for pensionisten at 
lade som om, han ikke hørte det, 

Håndelag og hjertelag
i Humleby

21. afsnit i Onkel Svends julefeuilleton
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for det var åbenbart ikke deres me-
ning, han skulle have hørt det. 

En tredje dame henvendte sig 
direkte til ham: ”Jeg har tit tænkt 
på, at der burde hænge en hjerte-
starter på Beboerhuset. Det er en 
pudsig måde, du har valgt at rekla-
mere for den ide. Ved du, at man 
kan få sådan en gratis fra Trygfon-
den?”.

– Emsige kælling, tænkte pen-
sionisten. Højt sagde han: ”Jeg er 
ikke tryg ved Tryg. Og inden folk 
får læst brugsanvisningen, er pa-
tienten garanteret stendød. Jeg 
stoler mere på en mand med det 
rette håndelag end på et indviklet 
apparat.”

Efter det svar satte damen sig 
hen og hviskede sammen med 
dem, han havde lagt øre til.

Der var ingen tegn på, at nogen 
af de tilstedeværende damer var på 
vej ud i en tilstand, der kunne bli-
ve kritisk. Pensionisten prøvede at 
hjælpe dem på vej ved at give en 
omgang og nok en omgang. Men 
da han også ville byde en tredje 
omgang, ville ingen nyde noget. 

Dagen efter stod det ham klart, 
at han måtte længere ud i byen for 
at få brug for sine færdigheder. De 
nye cafeer og diskoteker i Kødbyen 
må være det helt rigtige – der stik-
ker de med knive og alt muligt, 
som man kan tage skade af.

I det diskotek han fik mast sig 
ind på, så det ud til, at der i høj 
grad kunne gå hen og blive akut 
brug for en beslutsom førstehjæl-
per. En kraftig herre dansede tilsy-
neladende med sig selv. Pludselig 
lavede han en slags pirouette med 

himmelvendte øjne og sank sam-
men på gulvet.

Pensionisten væltede et par 
tæt omslyngede unge par på sin 
vej frem til den herre, han havde 
set synke sammen. Patienten lå 
sammenkrummet mellem et virvar 
af dansende og spjættende ben. 
Manden lå og rystede; klukkende - 

nærmest rallende - lyde tydede på 
noget af det rigtige – hjerteflim-
mer! –  Pensionisten kæmpede for 
at få ham om på ryggen, så han 
kunne give hjertemassage. Mund 
til mund håbede han, at der ikke 
blev brug for i dette tilfælde.

Det gik op for pensionisten, da 
han lagde øret til, at de klukkende 

21. afsnit i Onkel Svends julefeuilleton

Pensionisten kastede sig beslutsomt ud i nattelivet for at finde de steder, 
hvor det gik hedest til, og hvor der var størst chance for, at folk kom alvor-
ligt til skade.
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lyde skyldtes, at manden lå og gri-
nede...

Pludselig spilede manden øj-
nene op og råbte: ”Hvem fanden 
er du? – Hold op med at  rage på 
mig?”

”– Jeg er øh – jeg er parame-
diciner, jeg troede du var kommet 
noget til”, fik pensionisten frem-
stammet

”- para hvaffernoget - nårh så-
dan en para - ja det er en hård nød 
at knække. Men dig skal jeg nok 
få ned med nakken...Eller siger du, 
at det her er paradis? Fedt. Her er 
godt gang i den.”

Den grinende mand viste sig 
heldigvis, at være en vennesæl 
type. 

Da de havde hjulpet hinanden 
op at stå og fik kæmpet sig igen-
nem mylderet hen til baren, gav 
han øl. Og præsenterede pensioni-
sten for de nærmest stående som 
sin nye ven - ”han er ikke så far-
lig, han er kun paramilitær”, sagde 
han om ham. 

Folks reaktion gjorde pensio-
nisten bange - nærmest paranoid 
- han skyndte sig at drikke ud og 
kante sig hen til udgangen.

Udenfor rasede en storm, som 
vakte minder om den  store snur-
rebasse i 1999.  Han trodsede op-
hængte advarsler om løse tagsten 
og stred sig tappert frem ad for-
tovet mod vinden. Der var jo gode 
chancer for at nogen kom til skade 
og fik brug for førstehjælp.

Han nåede helt hjem til Küch-
lersgade uden at have været til no-
gen verdens nytte. Konen tog ra-
sende imod ham. ”Hvor i al verden 
har du været på denne tid og i det 
vejr. Jeg har været ude af mig selv 
af bekymring. ” 

Da det gik op for konen, at han 
hverken var kommet noget til el-
ler havde drukket sig fuld, gav hun 
ham dog en kærlig krammer og øn-
skede ham god nat.

Dagen efter konstaterede pen-

sionisten, at papirhjertet på hans 
jakke var væk. Han fik klippet et 
nyt rødt hjerte ud af et stykke stof 
og fik det rimpet fast på jakken 
med nål og tråd. Det sad godt fast 
men var ikke til at skrive på. Så 
klippede han et par hvide kors ud 
af et lagen og fik også dem rim-
pet fast på begge ærmer. – Det 
kan folk ikke tage fejl af. Nu kan 
enhver se, at her er der hjælp at 
hente, tænkte han.

Da han gik sin patruljerunde i 
hele Humleby, havde stormen lagt 
sig, men han mødte kun en kvin-
delig hundelufter, der havde hele 
fire små livlige køtere i snor. Hun 
så langt fra ud til at fejle noget. 
Pensionisten så dog for sig, at hun 
faldt over en af hundesnorene og 
måske på en måde, så hun blev 
kvæstet og fik brug for mund til 
mund og alt muligt. Han fulgte 
efter i passende afstand, men der 
skete hende desværre ikke noget.

Efter sin runde på Vesterfælled-
vej så han hele to rollatorer og en 
klapvogn parkeret uden for Bobs 
hytte. Det så lovende ud.

Men inden for var alle glade og 
meget levende. For enden af baren 
stod den berygtede rørlægger og 
lyste op i et stort smil, da han så 
ham:

”Du er godt nok blevet pyntet 
til jul med kors og hjerter”, sagde 
han. ”Jeg fejrer, at jeg i dag har 
fået mit livs sidste fyreseddel. Fra 
nu af er jeg også pensionist. Hvad 
vil du have at drikke?”

Pensionisten skønnede, at der 
her ikke var umiddelbar brug for, 
at han holdt sig æddru og årvågen. 
Faktisk var det stærkt fristende at 
slappe af og få noget at styrke sig 
på. 

Da han kom hjem, så hans kone 
ikke glad ud: ”Du er godt pyntet”, 
sagde hun.

Han fortalte hende, at han des-
værre var løbet ind i den beryg-
tede rørlægger, som insisterede på 

at blive fejret, fordi han var blevet 
pensionist.

”Det var da en dejlig nyhed”, 
sagde hun. 

Da pensionisten ikke kunne se, 
hvad der var dejligt ved det, for-
klarede hun ham, at rørlæggeren 
var utrolig god til at give massage: 
”Det har han lært på aftenskole 
sammen med sin kone, men hun 
har jo ikke tid til at give massage 
efter at, hun er blevet pedel på 
diakonissestiftelsen...”

Pensionisten var rystet: ”Det 
anede jeg ikke; kan han også 
give hjertemassage og yde første-
hjælp?”.

Hans kones svar beroligede ham: 
”Nej, det er kun sådan afslappende 
kropsmassage, altså sådan noget 
med at løsne op for spændinger og 
den slags. Det er noget så dejligt at 
give sig hen til. ”

De følgende dage gik pensio-
nisten sine ture rundt i Humleby 
uden at få brug for sine særlige ev-
ner - nu med et armbind med et 
rødt kors. Det mente han ikke ville 
blive forvekslet med julepynt. 

Det blev det heller ikke. ”Nå, i 
år samler han ind til Røde Kors, 
godt at nogen gider gøre godt for 
andre”, hørte han en sige bag sin 
ryg.

Den bemærkning varmede. Det 
var der også brug for. Efter den 
voldsomme storm var vinden dre-
jet om i det kolde hjørne. Og sneen 
lagde sig tykt over Humleby.

Da han efter at have afsluttet 
sin runde drejede ind i Küchlers-
gade, så han sin kone stå sammen 
med rørlæggeren: ”Farvel og tak , 
hvor var det dejligt”, sagde hun.

Rørlæggeren hilste fornøjet på 
pensionisten: ”Jeg gav hende hele 
turen. Så nu er hun så god som ny. 
Glædelig jul begge to”.

”Tak. I lige måde”, sagde pen-
sionisten.

Onkel Svend.
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Herfra skal lyde en opfordring til, at 
også Du kaster dig ud i aftenfrosten 
til en øl eller to på næste torsdag og 
næste igen. Tanken er at beboerhu-
set åbner for, alle der har lyst til at 
drikke et glas vin eller en øl i sel-
skab med gode naboer, og når tra-
ditionen for alvor har sedimenteret 
sig, vil det være så trygt at vide, at 
der foregår noget, som man kan del-
tage i, når man har tid og lyst. Når 
man ikke har tid eller lyst vil det 
være godt at vide, at der foregår no-
get derude, som man kunne have ta-
get del i, hvis man havde haft lyst 
og tid...

Ideen var Kinas og Henriettes og 
sammen med en række andre gode 
folk, er initiativtagerne indtil videre 

Er det snart torsdag?
- næsten - fast inventar i beboerhuset 
om torsdagen. 

”Kommer I her tit?” – Ja, det gør 
de og tak for det!

Med et slag er torsdag nemlig en 
anledning til at pleje fællesskabet i 
Humleby under afslappede forhold. 
Kom forbi ved halv 9 tiden og få fuld-
byrdet den spændende snak du kun 
lige fik taget hul på til julekalender i 
din nabos have. 

I baren styltes der ikke noget op, 
som overdøver eller kamouflerer snak-
ken omkring bordet. Her er ro på og 
mulighed for at snakke, som man gør 
det vest for Valby Bakke. Stemnin-
gen skabes af hyggeligt barpersonale, 
som ganske frivilligt har afsat en af-
ten til fællesskabet, et par stearinlys 

på bordene og derudover alene af de 
fremmødte hoveder (10-15 stykker 
per gang, så der er bestemt plads til 
lidt flere). Og som bekendt er sum-
men af 1 + 1 ind imellem mere end 2, 
og magien opstår i mødet. Hyggeligt 
var det i hvert fald den sidste torsdag 
i november, hvor jeg efter børneput-
ning og daglig trummerum stod imod 
sofaens magnetisme og besøgte bebo-
erhuset.

For mit vedkommende blev det 
vist til tre (øller) og det er ikke sid-
ste gang, man har set mig i baren. Så 
er der jo lige det med den temmeligt 
fristende sofa – men hvis DU nu kom-
mer, så kommer jeg nok også. 

Sofaen kan vente til en af ugens 
andre dage, eller måske til vi en dag 
bliver gamle. Og er man allerede gam-
mel, så kommer man selvfølgelig al-
ligevel - det siger sig selv...

Vel mødt og skål!     Camilla

Nu nærmer julen sig og på ju-
lemarkedet solgte Inger fra JE 
30 Humleby honning til Hum-
linge. 
Her en opskrift på dejlige kryd-
dede Honnighjertekager til 
højtiderne, oplagt er at bruge 
det dejlige Humleby honning.

Honninghjerter
ca. 12 stk ( eller ca 50 små)

125 g   smør
150 g   honning ( humleby 
honning )
150 g   brun farin
1 tsk    kanel
1 tsk    stødt ingefær
1 tsk    stødt nellike
2         æg
600 g   hvedemel
1 tsk    bagepulver
200 g   mørk chokolade

Kom smør, honning og brun fa-
rin i en gryde og smelt lang-
somt. Rør krydderierne i og 
hæld op i en skål, lad blan-
dingen afkøle helt. Rør ægge-

ne ned i honningdejen. Bland 
500 g mel med bagepulver og 
rør i blandningen. Tilføj resten 
af melet lidt efter lidt. Dejen 
skal være smidig og blød. Kom 
dejen i plastikpose og stil den 
koldt natten over eller mindst 
i 3 timer. tag dejen ud af kø-
leskabet. Sæt ovnen på 190 g 
del dejen i 2-3 stykker og rull 
ud på et bord. Lad dejen væ-
re ca 8 mm tyk. Tryk dejen ud 
med hjerteform og læg på en 
bradepande med bagepapir. 
Bag kagerne i ca. 10 minutter. 
Afkøl og dyp i smeltet choko-
lade.
Velbekommen og god jul. 
Andrea Je 39

HumlebyHonningHjerter
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Efter det vellykkede fælles sommer-
festmorgenbord på Vesterfælledvej tog 
nogle af vejens aktive og brave kvinder 
nye skridt til at fortsætte successen. 
Det resulterede i en fælles brunch i nr. 
14 sidst i november, hvor altså Sig-
ne, Christian, Peter og lille Isak lagde 
(stort hjørne-) hus til, og vi, der kunne 
komme, mødte op med hver vores bi-
drag til et overdådigt bord. Og det re-
sulterede i planer om en Vesterfælles-
vejjulekalender, selv om vores husnum-
re jo ikke alle passer til julemånedens 
datoer som inde i kvarteret. Og selv om 
vores forhaver både er små og ret støj-
plagede i forhold til de øvrige. Men det 
vælter ikke os af pinden, for man kan 
stå tæt i en lille forhave eller spredt i 
en stor baghave, og desuden er vores 
huse hule indeni. Så nu er alle hver-
dage fra mandag til torsdag fordelt fra 
den 2. til 19. december. På gadedørene 
kan man se kreative kalenderlåger, som 
forkynder, hvilken dato, man skal møde 
op ved det enkelte hus. 
 Det nye fællesskab betyder, at der 
ikke går år, før man opdager, at nogen 
er flyttet og andre rykket ind. I løbet 
af de sidste måneder er der sket rigtig 
meget på Vesterfælledvej, så Humleby 

har fået mange nye beboere:
Henning og Lilje Lahrmann flyttede ef-
ter i rigtig mange år at have boet til le-
je i Vesterfælledvej 24 i sommer til Gre-
ve – nu var de trætte af trapper. Nr. 24 
blev solgt i løbet af ingen tid, og vi har 
budt de nye beboere, Ane og Peter, vel-
kommen. William Scharling, som boede 
i nr. 22  i ca. 18 år, er på grund af ond-
skabsfuld sygdom flyttet på plejehjem. 
Familien har fremlejet hans hus i to år 
til Thore og Ida. Med forkøbsret. Så vi 
håber det bedste!
 Samme Thore og Ida bidrager i øv-
rigt talstærkt med børn til Vesterfæl-
ledvejs voksende børneflok. Med tre 
børn! Og så er der jo også dem, der ik-
ke flytter ud eller ind, men bare øger 
bemandingen af deres hus. Vi kan der-
for også byde velkommen til Theodora 
Arendse i nummer 28, Hatlas og Chri-
stians lille pige, som den 2. december, 
om end noget misfornøjet, deltog i sit 
livs første julekalenderarrangement på 
vejen.
 I løbet af 2013 er børnetallet på Ve-
sterfælledvej altså nået op på – mindst 
– 16.
 Glædelig jul!
Kina Vf 30

Anne Skogstad er død
Anne Hjørne hed hun blandt beboerne 
i Den bare Ende. Og hun blev betrag-
tet som en af vores - skønt hun egent-
lig havde adresse i Küchlersgade – for 
hun var et festligt indslag til såvel ef-
termiddagskaffen som til gadefesterne.
Når Anne ikke havde job som skuespil-
ler, var hun en af dem, der skabte sig 
et arbejde hjemme i Humleby. I en pe-
riode var hun en højt elsket dagpleje-
mor, og henover nogle somre holdt hun 
hotel på Verners Plads. Så måtte Kurt 
og drengene stuve sig sammen på no-
get mindre plads, og de turister, som 
flyttede ind i Annes sommerhotel fik 
virkelig noget for pengene. Anne folde-
de sig ud på alverdens sprog med tegn 
og fagter – og turisterne lod til at for-
stå (i det mindste) noget af, hvad hun 
fortalte dem.
I 2007 flyttede Anne fra Küchlersga-
de, men hun blev på Vesterbro og kom 
jævnligt på besøg i Humleby, hvor hun 
foruden Bastian, Nikolaj og Kurt hav-
de mange venner. I de senere år havde 
hun det dog ofte svært, og den 9. no-
vember valgte hun selv at tage afsked 
med livet. Hun blev 55 år.
Skønt slutningen på Annes liv således 
blev forfærdelig trist, vil vi, der var 
hendes naboer i Humleby, huske hende 
som et generøst, omsorgsfuldt og vir-
kelig festligt menneske.
Henriette – Je 31

Vesterfællesskabet fortsætter for fulde juleblus!
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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 

 

 

Jacob Kerkov er rejst til de 
evige jagtmarker!
I midten af november sov Jacob stille 
ind på Skt. Lukas Hospice, efter et års 
uhelbredelig sygdom. 
Jacob var uddannet lærer og arkitekt, 
han har boet i Humleby i rigtig man-
ge år. Ud over huset i Humleby havde 
Jacob også et hus i Sverige og et som-
merhus i Nordsjælland, som han selv 
havde tegnet. 
Jacob var jæger med både riffel, bue og 
pil og realiserede mange af sine vild-
marksdrømme - tog på bjørnejagt i Ca-
nada, kørte af sted over stepperne un-
der de nordlige himmelstrøg, nogle 
gange ganske alene, i sin store grøn-
ne LandRover som mange sikkert ken-
der fra gadebilledet.
Jacob delte gerne ud af sin faglige vi-
den om husene og gav en hånd med, 
hvis det var nødvendigt.
 Jacob var en god nabo som vi vil sav-
ne! 
Ejvind og Susan Lüth Hedegaard
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FARINELLIS JULEBUFFET
Mandag den 16. december kl. 18.00  
i Beboerhuset
Kom som I er, mød venner og naboer 
i spiseklubben Farinelli – og tag lidt 
mad med til den fælles buffet. Der 
kræves ikke være de store kulinariske 
bedrifter (selvom vi naturligvis ikke 
vil være afvisende over for smagfulde 
nyskabelser). Næh, de travle kan købe 
et stykke god ost eller pynte et par 
hårdkogte æg, pensionisterne kan 
stege frikadeller og medisterpølse, de 
sunde kan lave en lille salat, de mindre 
sunde frembærer måske en tallerken 
med julegodter. 
Vi garanterer for, at traditionelt 
nordisk køkken bliver stærkt 
repræsenteret. 
Farinelli leverer brød og smør, 
drikkevarer tager I selv med.
Meld jer til på seddelen i røret under 
Beboerhusets udhængsskab eller skriv 
til farinelli_mad@googlegroups.com
P.S. Vi respekterer, at man lige smutter 
hjem til gadejulekalenderen, bare man 
kommer tilbage igen.

Kommu-
nalvalg 
og 
Ragnarok
 

De fleste borgmestre har fået aftalt 
med sig selv og andre, hvilke poster 
de skal tro de har reddet sig, og de 
fleste valgskrøner er vel for længst 
blevet endevendt til ukendelighed. 
Jeg har blot en enkelt historie som 
jeg nødig vil brænde inde med fra 
den gang jeg var valgstyrer på Bav-
nehøjskolen.

Som valgstyrer havde vi ret god tid 
til at løse de par opgaver, som det 
forventedes, at vi fik afviklet i løbet 
af valgdagen, så der var god tid til 
at se på udsmykningen. På Bavne-
højskolen bestod den blandt andet 
af en kopi af Herman Ernst Freunds 
relieffrise, som havde indbragt Fre-
und megen rosende omtale. Og den 
var jo nok værd at studere, når man 
selv boede i Freundsgade, som var 
opkaldt efter den meget roste bil-
ledhugger.

Frisen har oprindelig været op-
hængt på Christiansborg, hvor den 
fik en sørgelig skæbne i forbindelse 
med slottets brand i 1884.

Billedfrisen – Ragnarokfrisen – reg-
nes for et bedre kunstværk end H.W. 
Bissens og Bertel Thorvaldsens til-
svarende friser.
Kurt, Freundsgade 4.
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H. E. Freunds hoivedværk gik tabt ved Christianborg Slots brand i 1884. Men Statens Museum for Kunst har en gips-kopi. Der-
for kan frisen også opleves på Bavnehøjskolen.
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Jeg har skrevet sange siden jeg var 
ganske ung. Det kom sig af, at jeg ikke 
havde nogen penge. Ikke fordi jeg tog 
penge for sangene, næ-næ, men hvis 
jeg var inviteret til en fest og kun hav-
de råd til en fedtet gave, havde jeg en 
sang med. Det kompenserede lidt.

Jeg har skrevet sange til mit ar-
bejde, revyer, ansættelse, afsked, ju-
bilæum. Kolleger har fået sange til 
familiebegivenheder. Jeg har skrevet 
sange til min egen familie og venner 
og en uartig til fakkeltoget ved gade-
festen.

Hvis jeg skal skrive en sang til dig skal 
du sende mig nogle stikord og vælge 
en melodi. 

Det er vigtigt at festens deltagere 
kender melodien. Jeg laver så et ud-
kast, som du får til godkendelse. Jeg 
retter til og laver en endelig udgave. 

Du kan maile 
nijen@webspeed.dk 
eller ringe 33 22 97 53. 
Jeg tager 400 kr. for en sang, 300 

hvis det er nemt , 500 hvis det er 
svært.

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

Lone C 54 

Mine sange I anledning af julen har jeg skrevet et 
lille vers:

Melodi: Sikken voldsom trængsel 
og alarm

Det er atter jul i Humleby.
Julemarked har vi haft på ny.
Her i Nabo skriver Onkel Svend.
Juleanden, kan vi vinde den?
Midt i haverne er lys og blus,
pynt på døren på hvert en’ste hus.
Glem misundelsen for den er gul!
Alle ønskes nu en glædelig jul!

Lone C54
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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

Fra vision til konkrete projekter, der 
skal realiseres efter styrtregnen den 
2. juli 2011

Styrtregnen i 2011 satte tanker i 
gang om at åbne nogle af de gamle kø-
benhavnske åer, som i dag ligger i rør 
under jorden. Det drejer sig især om 

En god julegave, også til dig selv!  Humlebys lokalhistoriker 
Christian Kirkeby har skrevet en ny bog:

ÅER, RENDER OG SØER, 
VANDFORSYNING 
OG LOSSEPLADSER

Lygteåen i Bispebjerg-Nordvest, Lade-
gårdsåen på Nørrebro og Rosenåen på 
Vesterbro. Københavns kommune er 
i gang med at udarbejde planer, der 
sigter imod at åbne dele af disse åer, 
som engang udgjorde et stort netværk 
af vandløb.

Christian Kirkeby beskriver også el- og 
gasledningsnettet, de lossepladser, der 
tidligere lå i Bispebjerg-Nordvest, på 
Nørrebro og i Brønshøj, samt Utterslev 
Mose,der er en del af Københavns pro-
blematik i forbindelse med overflade-
vand.

Bogen er udgivet af Lokalhistorisk 
Selskab for Brønshøj, Husum og Utter-
slev. Den koster 100 kr. og kan bestil-
les hos forfatteren via email: chr.kir-
keby@live.dk eller købes på adressen 
Ernst Meyers Gade 20. 



Leje af beboerhuset

Torsdag 12. december kl. 19,30: JULEBANKO
Det store spil om gaver fra lokale handlende. Der 
plejer at være flere vindere end tabere. 1 plade 20 
kr., 2 plader 30 kr., 3 plader 40 kr.

Mandag 16. december kl. 18: Farinellis julebuffet.
Se s. 17.

Torsdag 19. december: Torsdags-bar i Beboerhuset.

Humleby-kalender

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 er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrange-
menter 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 be-
talt. 

Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arran-
gementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hen-
syn 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 pri-
vate fester er dog tilladt.

Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, 
salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten. 

Nabos julekonkurrence

Torsdagsbaren i Beboerhuset blev for 
5-6 torsdage siden genindført af nogle 
godt tørstige hunhumlinge, der gerne 
vil komme ligesindede ved i vores rig-
mandsghetto. Så lad firhjulsdytten stå 
og strid dig gennem blæst, regn og slud 
af sted hver torsdag klokken 20.30. 
Men først skal vi julegætte, ja vi skal. 
På torsdag vil der af Notarius Publicus 
blandt de fremmødte torsdagsgæster, 
som har besvaret spørgsmålet herun-
der rigtigt, blive trukket lod om en flaske 
Champagne, Jacquart. Ifølge tilgængeli-
ge oplysninger er vi ovre i noget demi-
sec, så den passer sikkert fint til kranse-
kagen nytårsaften. Jacquart har en lys 
guldfarve, som klæ’r den florale næse. 
For ikke at tale om den indbydende tex-
tur på den righoldige palet af noter fra 
skårne tagetes på tredjedagen til Le 
Mans-brændt gummi og FCKs omklæd-
ningsrum. Passer perfekt til foie gras 
(fy!), Pekingand og alt godt fra havet. 

Besvar og vind:

Hvilken ugedag er der torsdagsbar

Ved ikke

Medlemmer af Nabos redaktion kan ikke 
deltage i konkurrencen. 
petter   

Nabos redaktion ønsker alle i Humleby 
glædelig jul og godt nytår. Bladet udkom-
mer ikke i januar. Vi ses igen i februar 
2014.


