
Humlebys beboerblad
september 2014



2

BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • SEPTEMBER  2014

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70
I redaktionen er desuden:
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 4043 6669
Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11
Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 33 23 16 59
Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade 31 – 33 24 94 61 
Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87
Kurt Rasmussen, Freundsgade 4 – 33 22 73 75
Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 431375042

Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv.
E-mail: nabo@humleby.dk
Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – 
Giro 7 33 47 53
Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade 20 – 20 64 67 69
Bliv medlem – besked til kasserer:
Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – 
j.fenhann@humleby.dk
Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade 15 – 26 27 72 15
jettep2001@hotmail.com

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til 
alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et 
oplag på 400.

 Nabo betinger sig ret til at opbevare og publice-
re artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk 
form, fx via CD-rom og Internettet.
 Annoncer koster 1.200 kr. for 1 side, 600 kr. for 
½ side – mindre annoncer koster 300 kr. For med-
lemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke 
noget bortset fra forretningsannoncer.

Humlebys beboerblad

Næste nummer af Nabo kommer den 3. oktober 
2014. Deadline for indlevering af indlæg er den 
25. september. Indlæg sendes til: nabo@humle-
by.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlem-
merne.

Vand, kulde og mørke – men ih 
hvor bliver det hyggeligt
Efteråret startede med en ordentlig skylle, der ikke 
står meget tilbage for det berømte skybrud 2. juni 
2011, hvor kloakkerne svømmede over og ændrede 
meget af, hvad Humleby-boere havde oplagret i kæld-
rene til ildelugtende storskrald.
Virkningen var dennegang ikke nær så dramatisk. 
Ganske vist var Vesterfælledvej på et tidspunkt en 
flod, hvor man ikke kunne se til bunden, men ska-
derne i folks kældre var til at overse.
Den kostbare renovering af Humlebys kloaknet viste 
sig at være en fornuftig og god investering.
Meget passende blev Husejerforeningens bestyrelse af 
samme grund udnævnt til årets æresborgere ved årets 
gadefest.

Efter en historisk overdådig sommer er vi godt ladet 
op til et hyggeligt efterår med festlige arrangementer 
i Beboerhuset.
Vi kan igen glæde os til irsk dag og aften med Susan 
Lüth Hedegaard-udstilling i Beboerhuset og fuldt hus 
med festlige Moonshiners. 
De energiske damer bag torsdags-baren, Kina og 
Henriette, har ingen planer om at holde sig tilbage. 
Tvært imod. Glæd jer til Nabos oktober-nummer, der 
vil fortælle, hvad vi kan vente os af oplevelser i tors-
dagsbaren, som åbner efter efterårsferien.
Vi kan allerede røbe, at der er truffet aftale med Ulla 
Henningsen, som akkompagneret af pianisten Ole 
Kock Hansen vil varme op til en hyggelig aften i tors-

dagsbaren. Liva Weel med mere - jo, der er meget at 
glæde sig til, selv om vi går en kold og mørk tid i 
møde.     Gunni

På vegne af husejerforeningens bestyrelse gik prisen som årets 
æresborgere i år til Per Skovgaard Andersen og Gustav Jensen.



Få skader efter skybruddet nat-
ten til søndag

Dér lå man i sin gode, varme seng nat-
ten til søndag, og pludselig revnede 
himlen med bulder og brag, og en hø-
jere magt tømte en meget stor opva-
skebalje ud over vores små huse i Hum-
leby. Over 10 cm vand, 119 mm, faldt 
der ved Meteorologisk Institut på Lyng-
byvej, heraf de 59,8 mm i timen mel-
lem klokken 3 og 4, og det sker stati-
stisk højst hvert 480. år.

Hvad galt gik det så i Humleby, 
som for tre år siden, 2. juli 2011, fik 
kældrene fyldt af et skybrud, som i 
det indre København, nærmere beteg-
net i Botanisk Have, blev målt til 135 
mm regn. Dengang var gaderne fyldte 
af våde ting og sager fra oversvømme-
de kældre, nogle havde så meget som 
en halv meter vand i alle kælderrum, 
og det varede længe, før de blev tørre 
igen. Alle husker lyden af de brum-
mende affugtere fra mange huse.

Det gik væsentligt bedre denne 
gang. Der skete faktisk ikke ret me-
get, ifølge Husejerforeningens for-
mand Gustav Jensen.

»Der har ikke været mange hen-
vendelser om forsikring som i 2011. 
Det ser ud, som om renoveringen af 
kloakkerne har hjulpet, og mange har 
fået installeret højvandslukker i deres 
brønde, som har stoppet vandet«, si-
ger han.

Og gør opmærksom på, at der skal 
være mindst 10 cm op til kældervin-
duerne set udefra, hvis vores forsik-
ring skal dække skybrudsskader. 

edel

Det har hjulpet at få kloakkerne 
ordnet 

VI VIL BO PÅ VESTERBRO 

Vi er et par med to børn, der gerne vil købe et hus i Humleby. 

Vi har tidligere boet på Vesterbro, og vil nu gerne flytte tilbage til 
kvarteret. 

Kontakt os gerne, hvis I overvejer at sælge på: 

post@annedortemichelsen.dk

”Der lød et voldsomt knald og så fløj det runde kloakdæksel en halv meter op i luf-
ten presset op af et springvand”, fortæller Jesper Rasmussen, Vesterfælledvej 8. 
Han optog en video med sin mobiltelefon. 
Vesterfælledvej var en flod, men der var stadig både cykler og biler, som stred sig 
gennem vandmasserne. Jesper Rasmussen ringede til politiet, og så  blev gaden 
spærret for trafik ind til kloakdækslet igen var lagt på plads. Det runde kloakdæk-
sel ses til højre for cyklisten, så det var et stort og farligt hul, der pludselig var i 
kørebanen.
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Husejerforeningen orienterer

Sommeren er gået, og byggeriet på 
Carlsberg har taget fart i højden. Og 
det udvikler sig hurtigt. Der er andet 
end øl i pipe-linen!  Et helt nyt semina-
rium i form af et gigantisk skur er byg-
get langs Ny Carlsberg Vej. Det bliver jo 
spændende med en ny nabo, som forlø-
ber til det store UCC Campus, som skal 
stå færdig i 2016.

Lige før sommerferien havde Hus-
ejerforeningens bestyrelse foretræde 
– ja, det hedder det – for kommunens 
Teknik og Miljøudvalg for at fortælle 
om Husejerforeningens synspunkter 
på den kommende lokalplan for byg-
geriet omkring Humleby. Der blev ar-
gumenteret for at byggeriet ikke må 
være for massivt ind mod Humleby, 
bl.a. ved at det grønne område ved 
KB-siloen bevares, at der laves små 
legepladser for enden af langgaderne, 
så de påtænkte stiforbindelse på en 
naturlig måde begrænser cykeltrafik-
ken, og vi stadig har et legeområde til 

vores børn. Og endelig argumenterede 
Husejerforeningen for at bevare Ny 
Carlsberg Vej i sin nuværende udform-
ning med brosten og træer. Vi blev 
godt modtaget, og der blev lyttet til 
ønskerne. Hvor meget, der blev hørt, 
kommer vi til at se, når lokalplanen 
kommer til offentlig høring i septem-
ber.

Mht. Ny Carlsberg Vej er vi klar 
over, at brosten kan larme. Særligt 
hvis der køres stærkt. Og da Carlsberg 
for øjeblikket ikke lukker bommen 
ved Pile Alle, har vi desværre fået et 
støjproblem med hurtigkørende taxa-
er midt om natten. Det skal stoppes 
med bump, som er ligeså høje, som 
dem ved Elefantporten. Og også ved 
at den planlagte lukning af Elefant-
porten gennemføres, når den nye vej 
fra Gl. Carlsberg Vej ind i området står 
færdig til jul.

Efter Husejerforeningens opfat-
telse vil det være en 
skam, at det smukke 
syn ad Ny Carlsberg Vej 
op mod malteriet øde-
lægges af asfalt. Derfor 
skal der findes andre 
løsninger. Kommunen 
mener, at en del turist-
bustrafik til den nye at-
traktionen i Bryghuset 
skal gå via Ny Carlsberg 
Vej. Her mener vi, at 
busserne skal køre ind 
ad den nye bro fra Vi-
gerslev Alle og via Pa-
steursvej.

I det hele taget øn-
sker vi, at Ny Carlsberg 
Vej belastes så lidt som 
muligt, da det bliver en 
vigtig skolevej både for 
os her i Humleby og for 

Skal brønden renses? Spiller TAP1 hø-
jere, end de må? Er din egen stige for 
kort? 

Intet problem! Vi har i Humleby en 
række redskaber, som Beboerforenin-
gen og Ejerforeningen har indkøbt 
gennem tiden. Redskaberne er til fæl-
les og fri afbenyttelse. 

Hvis du gerne vil bruge et af de 
fælles redskaber, så gå ind på hum-
leby.dk/digitalt-redskabsskur og se 
hvilke redskaber, der er til rådighed, 
og hvem der har redskabet lige nu. 

Listen inkluderer pt: 

•	 Lang stige (hvem har den?) 

•	 Kloakrenser (hvem har den?) 

•	 Lydmåler 

Opråb:

Ligger du inde med et redskab, der 
ikke fremgår af listen, så send en mail 
til jens@humleby.dk med info om 
redskabet, gerne et billede - og dit 
navn & adresse. Så vil redskabet blive 
“oprettet” på Humleby.dk.

Digitalt redskabsskur - 
redskaber efterlyses!

Ny Carlsberg Vej og Brosten
den nye Europaskole. Der står faktisk 
direkte i aftalen mellem Københavns 
Kommune og Carlsberg Byen, at der 
skal sikres en tryg skolevej. Det prø-
ver vi at holde dem op på, også der-
for ønsker vi en Ny Carlsberg Vej som 
er så trafikdæmpet som overhovedet 
mulig.

Husejerforeningen v. Per Skovgaard 
Andersen
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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 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 
byggeforeningskvarterer

Udvalg: Byggeforeningsenergi

Bestyrelsesmedlem Per 
Vesterberg

Küchlersgade 6, st

Tlf.: 33 79 88 08 / 29 23 51 11

per@humleby.dk

Ansvar: Kontakt til 
gaderepræsentanter

Suppleant: Hjemmesiden · 
Mailadministration

Udvalg: Trafik på 
Vesterfælledvej og Ny 
Carlsberg Vej

Bestyrelsesmedlem Brian 
Jensen

Carstensgade 4, st.

Tlf.: 40 61 90 27

Mail: brianjensen1@me.com

Suppleant: Lokalplan · Kloak · 
Forsyningsnettet

Udvalg: God byggeskik i 
Humleby

Bestyrelsesmedlem Christian 
Maegaard

Küchlersgade 43, st.

Tlf.: 29 64 93 01

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 Peter 
Holst

Küchlersgade 55

Mail: ph@peterholst.com

Tlf.: 51 24 52 90

Ansvar: Lokalplan 

Udvalg: Trafikudvalg

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

Årets humlebyfest gav et 
knapt så pænt underskud

Anna Tovborg havde igen i år gang i en isbod i sit hus i Bissensgade. Og som sædvanlig havde hun hos lokale forretninger 
samlet fine gaver ind til et lotteri. De to ting tilsammen indbragte 4.240 kr. til Beboerforeningen. Det er under 500 kr. mindre 
end hvad baren kastede af sig. Enten må vi konstatere, at uden Anna går det ikke, ellers også drikker folk i Humleby for lidt – 
hvis de da ikke drikker noget, som er købt andre steder end i gadefestens bar. Beboerforeningen har fået noget at tænke over 
før næste års Humleby-fest.
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Regnskab for gadefesten 2014
Udgift Indtægt Overskud

Barsalg 25061,50 29784,00 4722,50
Udstyr til baren 7612,00 -7612,00
Mad 29282,39 35675,00 6392,61
Loppemarked 7488,00 7488,00
Musik i alt 16500,00 -16500,00
Opsætning af stillads 10000,00 -10000,00
Børneunderholdning/kagekonkurrence 2740,03 1540,00 -1200,03
Voksenunderholdning/fakkeloptog 1391,00 1215,00 -176,00
Anna's lotteri & ishus 311,00 4550,00 4239,00
Ialt 92897,92 80252,00 -12645,92

Bilag Udgift Indtægt Bilag nr.
Musik hovedorkester 12000,00 0
Jazz til kaffen 3000,00 0
Natmusik 1500,00 4
Stillads 10000,00 0
Mad (Lykke) 24415,13 35675,00 15 & 18
Køb af grøntsager 3608,86 19
Køb af 2 af grill 936,00 1
Trykning af madbilletter m.m. 322,40 18
Baren 2609,00 29784,00 2
Stillads+haner+kulsyre+levering til baren 5075,00 3
Lys til baren 1775,00 2
Pynt til baren 762,00 17
Køb af øl 16774,00 3
Køb af vin & spiritus 5678,50 5
Anna's ishus 311,00 1015,00 6
Anna's lotteri 3535,00
Banko 300,00 14
Loppemarked 7488,00 7
Buket til humlebyprisen 400,00 13
Fakkeloptog 691,00 915,00 8
Chili smagning 300,00 9
Dyrskuet 648,63 10 & 16
Salg af burgere til dyrskuet 1040,00
Lorteslik til dyrkuet 1158,40 12
Skattejagt 933,00 11
Kagekonkurrence 500,00
Ialt 92897,92 80252,00

Page 1

Beboerforeningen holder ikke som-
merfest i Humleby for at tjene på 
det, men et underskud på 12.500 
kr. er i overkanten – især når vi ta-
ger i betragtning, at vejret var op-
timalt – ikke så varmt at folk tog 
til stranden men tørt og varmt nok 
til at opholde sig udendørs hele 
dagen.

Bortset fra det lidt kedelige 
regnskab var det en forrygende 
fest. Kagekonkurrencen var lige 
så eventyrlig som den har været 
de senere år. (Se billedet herover)

Underholdningen for både 
børn og voksne var afvekslende 
og af sædvanlig høj standard.

Baren var i år flyttet ned midt 
i Ernst Meyers Gade. Det var en 
god ide. Der var samling på folk 
omkring hyggejazzen til efter-
middagskaffen. Folk i både bar og 
loppemarked var i kontakt med 
alt, hvad der foregik på scenen.

Så den model vil vi nok holde 
os til fremover.

Gunni

Solvig Krøgholt fra Küchlersgade vil 
snart vokse sig ind på de store mu-
sikscener. Det samme vil Lau An-
dersson fra Carstensgade, hvis han 
bliver ved med at udvikle sit gui-
tarspil.
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Det går stærkt inde hos naboen nu. Her er fire snapshots af byggeriet 
på Carlsberg taget af Aerodan Luftfoto gennem det sidste 1½ år.

s  marts 2013
t  september 2013

marts 2014 s
september 2014 t
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Enghaveparken skal holde Hum-
lebys nederste etage tør

Som en oase midt i al den forskøn-
nede og forskønnende aktivitet på 
Vesterbro, ligger Enghaveparken: et 
yndigt omend godt slidt åndehul med 
en relativt nyligt istandsat bemandet 
legeplads og et leben af alle mulige ve-
sterbroere i alle mulige aldre og kulø-
rer, der bruger parken og har det helt 
rart side om side.

Byggepladserne invaderer ydre Ve-
sterbro, så vi snart ikke kan bevæge 
os tre skridt ud af Humleby, før vi 
støder på høje hegn, larmende grave-
maskiner, store kraner og dybe huller. 

Jeg nævner i flæng Enghave Plads, 
Carlsberg, Platanvej, Carlsberg, Ve-
sterbrogade, Tove Ditlevsens Plads, fik 
jeg sagt Carlsberg? Resten af Vesterbro 
er allerede så skingrende fin og ny-
pudset, at en ærlig øldrikker knap tør 
besudle bydelen - med et  cigaretskod 
for eksempel. 

En og anden snublede nok også i 
ordet ”slidt” i ovenstående manchet, 
og hvad er den nu også af? Vi kan da 
ikke tage til takke med en nedslidt 
oase her midt i vores pæne kvarter. 
Men fortvivl ej, og lad endelig være 
med at få morgenkaffen i den gale 
hals, for der er minsandten endnu en 
betryggende byggeplads med iboende 

løfte om snarlig skønhed i farvandet.

”Fejebakkeparken” bliver både 
skønnere og meget mere praktisk

Den 26. juni 2014 står det at læse 
i dagbladet Politiken, at det er kom-
met for en dag, at selveste Arne Ja-
cobsen i slutningen af 1920’erne har 
tegnet bygningerne i Enghaveparken 
(Nabo-bladet er helt stille omkring 
den sindsoprivende opdagelse, for 
redaktionen er som bekendt gået på 
sommerferie). Men enhver kan jo sige 
sig selv, at det ikke går an, at nogle af 
Arne Jacobsens tidligste værker står 
så helt og aldeles forfaldne og over-
taggede hen (to boder ved Enghavevej 
er ovenikøbet helt jævnet med jor-
den) – heldigvis har AP Møller fonden 
i hvert fald haft blik for katastrofen 
og prompte doneret 11 millioner kro-
ner til renovering af de eksisterende 
indgangsporte, pavilloner og scene.

Områdefornyelsen Centrale Vester-
bro er på banen (og har i øvrigt været 
det siden 2012) og forsøger at rejse 
den nødvendige kapital – i alt cirka 
80 millioner er slaget på tasken. En 
arkitektkonkurrence er gennemført 
– Ikke alene skal Enghaveparkens 
eksisterende kulturskatte renoveres 
og føres tilbage til deres oprindelige 
glans, parken spiller også en rolle i 
kommunens såkaldte skybrudsplan. 
Ingeniørfirmaet COWI, arkitektfirmaet 
Tredje Natur og proceskonsulenterne 
Open Air Neighbourhood har vundet 
udbuddet med et projekt, som blandt 
andet betyder, at Enghaveparkens 
nyklassicistiske inddeling og struk-
tur bevares, der laves to ekstra ind-
gange, Arne Jacobsen-boderne genop-
føres, mens søen forsvinder, samtidig 

Slut med vand i kælderen
(så godt som ...)

Særligt interesserede og/eller utålmodige sjæle kan tilmelde sig områdefornyelse Ve-
sterbros nyhedsbrev og/eller følge dem på facebook. 
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vil ”(p)arken (…) ifølge forslaget i 
fremtiden kunne sikre bydelens kældre 
imod såkaldt 100 årsregn (…). Med 
sin grundform som en slags kæmpe 
fejebakke vil parken kunne opmagasi-
nere op til 26.000 m3 regnvand, som 
efter et skybrud langsomt kan tømmes 
til kloakken.” (citeret fra Københavns 
Kommunes hjemmeside)

26.000 m3 vand! Så er det dælme 
slut med det tilbagevendende soppe-
bassin i min kælder!

Men hvornår?

En telefonsamtale med projektle-
der Mette Willaing Zeuthen fra Om-
rådefornyelsen Vesterbro skal afklare 
spørgsmålet om tidsperspektivet. 
Hvornår kan jeg forvente, at denne 
væsentlige forbedring af min person-
lige livskvalitet indtræder? Svaret er 
ikke så enkelt, og samtalen med Met-
te bliver ganske lang. Jeg forstår på 
det hele, at visse dele af projektet er 
særligt usikre - kan der rejses kapital 
til at genopbygge Arne Jacobsens bo-

der med dertil hørende mulighed for 
caféliv omkring hovedindgangen, og 
i hvilken udstrækning kan man ind-
fri ønsket om at skabe vandmiljøer, 
hvor det opsamlede regnvand bliver 
synligt i parken (fx på legepladsen og 
i en regnvandshave)? Projektet for-
hales dels af det oplagte økonomiske 
spørgsmål: financieringen af forslaget 
afhænger blandt andet af kommunens 
aktuelle budgetforhandlinger. Dels er 
parken fredet, og alle ændringer skal 
behandles og godkendes, hvilket tager 
tid. Heldigvis er der et godt samar-
bejde med de relevante myndigheder, 
og da vinderprojektets løsning er en 
fleksibel ramme, som bevarer parkens 
oprindelige struktur, er Mette Willa-
ing Zeuthen ret sikker på, at man nok 
skal komme frem til en godkendt løs-
ning. Det optimistiske bud er, at før-
ste spadestik tages i efteråret 2016. 
Bygningsrenovering og nye indgange 
mener Mette dog godt kan komme i 
gang noget før, hvis kommunen vel at 
mærke vælger at takke ja til A. P. Møl-
lers penge.    

Og hvad spørgsmålet om Vesterbros 
måske af al den sk… pænhed truede 
mangfoldighed angår, så er den skam 
med i planen. Vesterbros områdefor-
nyelsesslogan ”plads til forskelle” lø-
ber som en understøm i projektet: Alle 
parkens brugere fra øldrikkeren til 
den ensomme ældre dame, den stude-
rende og børnefamilien bliver spurgt, 
hvad der er vigtigt for dem. Alles øn-
sker og behov skal fortsat – og endda i 
endnu højere grad – rummes i parken. 
Fremover skal den så bare rumme en 
hel masse regnvand også.

Her står jeg i min pæne udgravede 
kælder iført gummistøvler og kan næ-
sten ikke vente… 

Camilla

At det er Arne Jacobsen, der står bag de to toiletskure ved Ejderstedgade, er ordentligt kamufleret under mågeklatter og 
graffiti. Engang i fremtiden kan vi under koncerten på scenen gå på toilettet i en irgrøn pavillon prydet af arkitektens karak-
teristiske ovale vinduer og af fine slyngplanter i stedet for spraymaling. 
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SÆSONSTART I SPISEKLUBBEN FARINELLI

Nu er sommeren officielt forbi, og efteråret lokker med 
sin overdådighed af frugt og grønt. Kom og smag på, hvad 
Farinellis kokke får ud af de gode råvarer! Vi skiftes til at lave 
mad to og to, og hver mandag kl. 18.30 bliver der serveret en 
lødig middagsret plus kaffe og lidt sødt, for den beskedne pris 
af 30 kr. pr. voksen. Børn og unge er selvfølgelig velkomne til 
familievenlige priser: under 5 år er det gratis, fra 5-15 år koster 
det 10 kr., og fra 15-18 år 20 kr.

Det foregår i beboerhuset, og man kan melde sig til senest 
lørdagen før, enten på listen i røret under udhængsskabet, 
eller på farinelli@google.com  

Fernisering i Beboerhuset
Af Jørgen Fenhann 

Søndag 7. September kl. 14.00-17.00 er 
der fernisering for Kirsten Hagelskær i Be-
boerhuset.

Kirsten er autodidakt kunstner gennem snart 
8 år. Hun siger selv: 

”Da jeg i 2007 for første gang satte en pensel 
på et lærred, var det som en åbenbaring for mig. 
Her fandt jeg mit udtryk! Det var som at åbne en 

dør, der bare havde ventet på, at jeg skulle blive klar.
Meget hurtigt, efter en kort famlen i det abstrakte, fandt jeg, at 

det naturalistiske var mit element”

Hun maler naturalistisk med en forkærlighed for malerier af 
heste, kvindekroppe og portrætmaling.

Kirsten er meget optaget af lys og skygge, den måde et billede 
bliver ”rammet ind” af kontrasten. Baggrunden er ofte mørk og 
enkel, så spillet mellem lys og skygge bliver særlig tydeligt og 
samtidig giver en ro i billedet uden ”støj”.

I de seneste år har hun været meget optaget af at male por-
trætter, pt.  i gang med en større kvindeportrætserie af ”Markante 
Kvinder” fra 1900 – til nutid. På udstillingen vil der være et par 
billeder fra denne serie af Annisette og Nina Simone, samt nogle 
kultegninger af Frida Kahlo.

Se mere på: www.jorn-bie.dk og www.hagelskaer-art.dk 

Kom og nyd Kirstens billeder til et glas vin.

Jens Krøgholt har sendt Nabo denne septemberstemning fra en bænk i 
Küchlersgade. Manden i midten er kendt fra Onkel Svends julefeuilleton.
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[..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 

 

 

Lige efter bogen
Det koster ikke mere at udføre byggearbejder korrekt og hensyns-
fuldt.

Humlebys ældste huse har skorstenslignende ventilationsudluftning sammenbyg-
get med brandkammene, både de og den rigtige skorstenspibe var blevet noget 
brøstfældige, hvorfor det skønnedes hensigtsmæssigt at forny dem.  

I NABO annoncerede Jonas Zacho med kendskab til Humleby. 

Flere humlebyboeres gode erfaringer og be-
sigtigelse af hans arbejder fik os til at rette 
henvendelse til ham. Af de to bydende hånd-
værksmestre reagerede Jonas hurtigt, over-
bevisende og økonomisk rimeligt, og vi skrev 
kontrakt på entreprisen.

Arbejdet er gennemført i en god stemning, 
og som angivet i arbejdsbeskrivelsen, til den 
tilbudte pris og tid, i overensstemmelse med 
lokalplanen, med korrekte materialer, som 
opbevaredes i forhaven og med godkendt stil-
lads, gaden var på intet tidspunkt blokeret. 

Der var i det hele taget minimum ge-
ner for de omkringboende. Mester og 
svend ønskede at udnytte sommervej-
ret også en lørdag - forhåbentlig har 
det ikke afstedkommet en anonym 
henvendelse til skat - det betød at 
stilladset blev fjernet hurtigt og der 
blev tid til opretning af en trykket 
flisebelægning og pæn afsluttende 
oprydning inden deres ferie.

Fakturaen omfattede ingen ekstra-
arbejder, den var opdelt på de to ejen-
domme og specificeret som det kræves 
til håndværkerfradraget.

En proces helt i overensstemmelse 
med ”Hold Humleby ved lige”

Jane Kü. 37      Christian Kü. 39
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Og sollyset er smukt og gyldent. 
Solen står lidt lavere nu, så den 
kaster fine mønstre af lys og 
skygge fra blomsterne ind på fli-
serne.

Plantetid

Alt kan plantes nu, men også i 
oktober, så det var måske en god idé 
at forberede sig lidt. Det  gamle Ha-
vens Planteleksikon giver stadig god 
besked hvad angår træer og buske. 
<vembye og Månsson har lavet hver 
deres staudeleksikon. Der findes også 
megen litteratur om roser, f.eks. Gu-
stavsson: Rosenleksikon, men ellers 
se på biblioteket, klassemærke 63.56. 
Valbyparkens rosenhave er på retur, 
men dog ikke mere end at man kan 
danne sig et indtryk af de mange sor-
ter.

   Når man har fundet ud af, hvad 
man er interesseret i, kan man gå på 
nettet og finde forhandlere, plante-
skoler, såvel som netbutikker. Det 

enkleste er at google plantens latin-
ske navn.

At plante

Det vigtigste er at grave et ordent-
ligt hul. Det skal være 10 cm videre 
end planten fylder hele vejen rundt. 
Så skal det være 20 cm dybere end 
plantens rodspids. Det er bedst at 
være to om at plante. Først fyldes grus 
i bunden af hullet og der vandes godt. 
Den ene holder planten ned i hullet, 
mens den anden fylder jord ned om-
kring. Når jorden er 5 cm under ni-
veau, tramper man rundt om planten. 
Der fyldes efter med jord, og til sidst 
hiver man planten opad, så rødderne 
strækker sig.

Løg

Det er tid at sætte forårsblom-
strende løg. Måske har man i foråret 
bemærket bare pletter, som kunne 
trænge til lidt forårsflor. Supermarke-

derne præsenterer et begrænset ud-
valg, men det er helt fint, hvis man 
vil have det mest gængse. Køb lø-
gene straks de er fremme i butikken, 
ellers vil blomstringsevnen blive re-
duceret fordi løgene opbevares for 
varmt. Plant dem med det samme 
eller opbevar dem køligt, til du har 
tid.

Et større udvalg findes på nettet, 
f.eks. zimtrade.dk eller lundhede.
dk. Zimtrade har det største udvalg, 
men har også lidt pebrede priser. I 
øvrigt er det et pålideligt firma med 
god kvalitet. Lundhede har et min-
dre sortiment, men er billigere.

Humleby netop nu

Syrisk rose, en hibiscus i fami-
lie med stueplanten Hawaiiblomst, 
er på sit højeste netop nu. Blå ses 
i C56 og K16 om hjørnet ved Jeri-

chausgade, hvide ses i C24, L6 og L8. 
Der findes også én med røde blomster, 
og jeg synes, jeg tidligere har set den 
i Humleby, men jeg kunne ikke finde 
den, da jeg var ude at kigge i styrt-
regn d. 31.8. I Botanisk Have står 
tre store syriske roser, rød, blå, hvid 
langs stien op ad stenhøjen.

I F6 står et parti meget fine hvide 
høstanemoner. Ellers er der ikke så 
meget at se på, lidt sene roser rundt 
omkring, men gadetræernes paradis-
æbler er ved at få farve og er gode til 
fuglene. Indtil da hærges de af kvar-
terets børn, og umodne paradisæbler 
smager meget ramt, så det kan være 
en passende straf.

Vi kan glæde os over en lang og 
varm sommer her i Humleby. Det har 
i de seneste dage regnet en del, men 
vejrudsigten siger, at der vil komme 
tørre dage med det fine septembersol-
skin. Nyd det!

Lone C54

Septembers  himmel er så blå ...
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Seniorfilm-
klub 
i Valby 
Kino

I efteråret er der hver onsdag kl. 
12.30 fra den 24. sept. til den 10. dec. 
filmklub for seniorer og andre, som kan 
gå i biografen i dagtimerne.

Temaet for efteråret film er: Mandli-
ge amerikanske karakterskuespillere, og 
der vises film med Paul Newmann, Sean 
Penn og George Clooney.  De udvalgte 
film viser på forskellig vis bredden og 
dybden i disse tre skuespilleres talent. 
Prisen er 240 kr. for 12 film. Efter hver 
film er der diskussion over en kop kaffe. 

Hilsen

Vibeke, K19
Gammel Jernbanevej 36   2500 Valby   tlf. 7199 1122

VALBYKINO.DK

ONSDAGSFILMEN O
n

sdage kl. 12.30    

din lokale biograf – drevet af frivillige

MANDLIGE KARAKTERSKUESPILLERE 
SIDEN 60’ERNE / EFTERÅR 2014
12 FILM, INTRO, KAFFE/KAGE  KR. 240

Paul Newman

Sean Penn

George Clooney

KAARE LINDHARDT
INDEHAVER, CAND. JUR.

ROBERT BØRNUM
INDEHAVER, STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER MDE

KRISTIAN KYED
INDEHAVER, STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER MDE

JONAS LEHMANN
INDEHAVER, SALGSCHEF

SOLGT
Jerichausgade 17

SOLGT
Ny Carlsberg Vej 70

SOLGT
Carstensgade 2

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
OG VED AT EKSTRAORDINÆRE BOLIGER KRÆVER EN EKSTRAORDINÆR 

INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. 
GRATIS SALGSTJEK - RING NU PÅ TLF. 3264 0800

Ny Carlsberg Vej 70
SOLGT

Ny Carlsberg Vej 70
SOLGT

Ny Carlsberg Vej 70
SOLGT

INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. 
GRATIS SALGSTJEK - RING NU PÅ TLF. 3264 0800

INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. 
GRATIS SALGSTJEK - RING NU PÅ TLF. 3264 0800

INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. 
GRATIS SALGSTJEK - RING NU PÅ TLF. 3264 0800

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
OG VED AT EKSTRAORDINÆRE BOLIGER KRÆVER EN EKSTRAORDINÆR 

INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. 
GRATIS SALGSTJEK - RING NU PÅ TLF. 3264 0800

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
OG VED AT EKSTRAORDINÆRE BOLIGER KRÆVER EN EKSTRAORDINÆR 

INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. 
GRATIS SALGSTJEK - RING NU PÅ TLF. 3264 0800

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
OG VED AT EKSTRAORDINÆRE BOLIGER KRÆVER EN EKSTRAORDINÆR 

INDSATS. DERFOR SKAL DU VÆLGE ESTATE VESTERBRO. 
GRATIS SALGSTJEK - RING NU PÅ TLF. 3264 0800

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
EKSTRAORDINÆR 

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
EKSTRAORDINÆR 

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
EKSTRAORDINÆR 

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66
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bolig™ 

serviceplan 
lejlighed • villa • ejendom

Hold din bolig i topform og få 
en række fordele med en billig 
serviceaftale skræddersyet til 
din bolig.

Bolig Serviceplan er et tilbud til alle boligejere, 
der ønsker tryghed omkring boligens tilstand 
samt en række praktiske fordele, der gør livet som 
boligejer mere bekvemmeligt.

Ring på 70 223 263 eller besøg os på 
www.BoligServiceplan.dk

og få en uforpligtende aftale om en 
gennemgang af din bolig i dag.

Bolig Serviceplan udbydes af Byggevejlederen der i mere en 15 år effektivt har renoveret danske boliger. 
Det er med grundlag i den erfaring, vi nu kan tilbyde et servicekoncept.

• Kontrol af vandmængde på varmeanlæg 

• Kontrol og efterspænding af el-tavle 

• Visuel gennemgang af boligens 

klimaskærm - facader, sokkel og tag.

• Ovenstående sammenfattes i rapport 

efter hvert besøg

• Tilmeldning af vores vagttelefon til 

   alarmselskab

• 24 timers adgang til hotline via vagttlf.

• Gennemgang og rensning af tagrender,  

   nedløb og tagvandsbrønde 

• Gennemgang og justering af alle vinduer
 og døre samt smøring af gummilister med 
silikone. 

Din bolig serviceplan aftale:

295,- 
pr md 

v/min 12 mdr.

»I dag, 2. juledag, kan De betragte os 
som forlovede. Adolf«. Sådan lød bil-
ledhuggeren Jens Adolf Jerichaus ret 
uromantiske frierbrev til den dejlige pi-
ge, som blev hans kone et par måneder 
senere: Elisabeth Baumann, talentfuld 
maler og dybt forelsket i ham. Året er 
1845, stedet er Rom, og brevet gengi-
ves i første kapitel af Birgit Poupliers 
bog om kunstnerparret, som har lagt 
navn til en af Humlebys gader, Kunst, 
kamp og kærlighed hedder den, udgi-
vet af Forlaget Vandkunsten (349 kr.) 
og absolut anbefalelsesværdig.

Det blev værre endnu. Jerichau af-
lyser egenmægtigt Elisabeths polter-
aften før deres bryllup i februar 1846, 
skønt hun havde glædet sig vildt til 
den, og da de bliver gift 19. februar, 
forlader han hende på bryllupsnatten 
for at vandre alene den lange vej fra 
Abruzzerne tilbage til Rom. 

Birgit Pouplier, som døde tidlige-
re i år, har stor respekt for Jerichau 
og hans kunst og fortæller loyalt om 
hans svære sind og mange depressio-
ner – men det  er Elisabeth Jerichau 
Baumann, der løber med sympatien 
bogen igennem. Hun er et jern, en 
Mutter Courage, der strider sig gen-
nem livet og hele tiden kan få øje på 

de gode ting midt i mange 
sorger og genvordigheder. 

Ni børn fik hun med 
Adolf, to af dem døde som 
små, én som voksen, to end-
te på sindssygehospitaler 
– og alligevel udvikler Elisa-
beth sig som en fornem por-
trætmaler og rejser Europa, 
Rusland og Tyrkiet rundt 
for at sælge sine billeder og 
skabe kontakter. En glim-
rende købmand er hun, der-
til charmerende og smuk, og 
hun færdes hjemmevant ved 
de forskellige kongelige og kejserlige 
hoffer. Og hun skriver om det, så man 
mærker silken rasle. 

Birgit Pouplier har bygget  bogen 
på mange hundrede breve til og fra fa-
milien Jerichau. Man skrev jo til hin-
anden i 1800-tallet, i et blomstrende 
og rigt sprog, for vennerne var 
navne som H. C. Andersen, 
Ingemann, Johanne Louise 
Heiberg og andre af tidens ko-
ryfæer, som Elisabeth portræt-
terede. Mest rørende er Elisa-
beths breve til sin mand, som 
meget af tiden opholder sig i 

Rom, mens hun hol-
der sammen på den 
voksende familie i 
Danmark.

Til sidst er det 
dog hende, der en-
der i Rom. For Adolf 
vil ikke bo sammen 
med hende længere 
og isolerer sig i et 
hus nord for Køben-
havn. I 1881 kom-
mer hun hjem for at 
dø, 62 år gammel. 
Hendes mand lever 
i endnu to år – som 

Et umage par
Glimrende bog om kunstnerægteparret 
Jerichau.

J. A. Jerichau: Lille pige med død fugl

bliver gode, med stor arbejdslyst og 
ingen depressioner. I juli 1883 dør 
han også. Ægteparret er begravet på 
Solbjerg Kirkegård.

Edel
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bolig™ 

serviceplan 
lejlighed • villa • ejendom

Hold din bolig i topform og få 
en række fordele med en billig 
serviceaftale skræddersyet til 
din bolig.

Bolig Serviceplan er et tilbud til alle boligejere, 
der ønsker tryghed omkring boligens tilstand 
samt en række praktiske fordele, der gør livet som 
boligejer mere bekvemmeligt.

Ring på 70 223 263 eller besøg os på 
www.BoligServiceplan.dk

og få en uforpligtende aftale om en 
gennemgang af din bolig i dag.

Bolig Serviceplan udbydes af Byggevejlederen der i mere en 15 år effektivt har renoveret danske boliger. 
Det er med grundlag i den erfaring, vi nu kan tilbyde et servicekoncept.

• Kontrol af vandmængde på varmeanlæg 

• Kontrol og efterspænding af el-tavle 

• Visuel gennemgang af boligens 

klimaskærm - facader, sokkel og tag.

• Ovenstående sammenfattes i rapport 

efter hvert besøg

• Tilmeldning af vores vagttelefon til 

   alarmselskab

• 24 timers adgang til hotline via vagttlf.

• Gennemgang og rensning af tagrender,  

   nedløb og tagvandsbrønde 

• Gennemgang og justering af alle vinduer
 og døre samt smøring af gummilister med 
silikone. 

Din bolig serviceplan aftale:

295,- 
pr md 

v/min 12 mdr.



18

BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • SEPTEMBER  2014

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

Lone C 54 

Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

Det har længe været hot med høj-
bede, hvilket man kan blive forsikret 
om blot ved at se på udbuddet af ha-
vebøger om emnet.

At vi gik i gang i foråret, skyldtes 
først og fremmest, at vi var nødt til at 
gøre noget. Desuden havde vi sidste 
sommer set, hvor flotte og frodige og 
nemme at holde sådan nogle højbede 
kan være. Og ingen have er for lille til 
et højbed eller to.

Efter års slendrian var vores bede 
totalinvaderet af skvalderkål, som 

havde filtret sig ind i alle vækster. Der 
var ingen blød mellemvej.

Alt blev gravet op. De stauder og 
andre vækster, vi egentlig ikke var 
så vilde med, blev kasseret, de øvrige 
blev omhyggeligt renset for hver en 
rodstump af skvalderkål og anbragt i 
midlertidige potter. Samtidig blev be-
dene tegnet og materialer bestilt: Træ 
og jord i bigbags. Terrassebrædder i 
lærketræ til bedene og ny terrasse og 
to bigbags med muld (4 ton). Lærke-
træ holder nærmest evigt, og så får 
det sådan en smuk hvidgrå silkeglans 
med tiden – hvis man vel at mærke 
lader være med at behandle det med 
olie eller andet godt. Man kan allige-
vel ikke bevare den gyldne farve, som 
det nye træ har. Det bliver snarere 
sort og skjoldet af behandling. Vil 
man ikke bygge selv, kan man købe 
færdige højbedsrammer i mange af-
skygninger.

Da kasserne 
var bygget, blev 
der båret jord ind 
– i spande gen-
nem kælderen, 
sådan er det jo. 
Derefter skulle 
der plantes og 
sås – og vandes! 
Derfor har vi sam-
tidig anskaffet 
os en regnvands-
søjle, som rummer 
400 l vand. Der 
hersker uenighed 
mellem husstan-
dens to medlem-
mer om, hvorvidt 
den er ufatteligt 
grim eller slet 
ikke så grim endda. Køn er den ikke. 
Men den optager ikke ret meget plads 
i den beskedne have, og det er en stor 

Højbede 
i Humleby
Inspiration til en herlig efterårs-
aktivitet



BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • SEPTEMBER  2014

19

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

tilfredsstillelse at tappe vand af mes-
singhanen. Vi vander naturligvis også 
stueplanterne med det bløde regn-
vand nu. Vi har sået en strimmel græs 
på en plæneklippers bredde mellem 
højbedene og hækkene i begge sider. 

Skvalderkål kan nemlig ikke tåle at 
blive slået. Så den første sommer med 
højbede har været en succes. Ikke en 
eneste skvalderkål er pippet op, og alt 
hvad vi har plantet og sat og sået er 
myldret op. Noget alt for overvælden-

de, men man lærer jo af sine fejltagel-
ser. Bladbeder skal vi i hvert fald ikke 
have til næste år.

Kina Vf 30



Leje af 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. 

Søndag 7. september kl. 14 i Beboerhuset Fernisering. Kirsten Hagelskær 

         udstiller. Se s. 12

Tirsdag d. 23. september kl. 18.15    Københavns kommune arrangerer   
         byvandring med start fra hjørnet af   
         Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej.

         Lokalplan for Carlsberg præsenteres  
         forud for offentlig høring. Se mere   
         på www.humleby.dk

Onsdag d. 24. september kl. 12,30   Valby Kino starter senior-filmklub.

         Se s. 15.

Affald

Haveaffald hentes 2. oktober        Storskrald hentes 12. november


