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Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. 

”Paa alderdom hygge, skal i ungdom du bygge” 

 

 

 

 

 

 
 

                         

                                            Læs blandt andet om ”Havevandringen”.  

                                Mange børn kan tjene lidt ekstra ved at hjælpe med 

                     at holde stakitterne rene og gøre  dem klare til sommermalingen.  

  

                                                              Godt initiativ!  



LEDER  
 

 
Dette blad skulle have været et Sct. Hans nummer, MEN redaktørens dyk pumpefilter 
i bundventilen, gik i stykker og den samlede ekvipage pumpe redaktøren, befinder sig 
i øjeblikket på 6.e uge til større reparationer på Rigshospitalet. Der er imidlertid 
mange indlæg som skal ind.  
Enkelte er forkortede og et enkelt er ikke helt færdigt, men et blad kom der ud af det.  
 
Vi ses til oktober hvor jeg håber at bringe et helt nummer, uden forkortelser, til   
at se dagens lys.  
 
 
 
 
Hilsen fra den gamle redaktør. 
 
Carsten Ohmsen    
 
 
 
 
 
 
 
 

      



ÅRETS HAVEVANDRING 

Svært bevæbnet med sedler til afkrydsning for diverse forseelser og undladelser 

begav vi os ud på årets store ”havevandring”. Nu skulle de formastelige have klar 

besked: Ukrudt i rendestenen eller manglende beskæring ville blive vurderet og 

bedømt strengt, men retfærdigt – mente vi. Meeennn…. så enkelt er det nu heller 

ikke. På denne årstid gror alt, der kan gro jo i forvejen som bare pokker, så det 

kraftige regnvejr havde fået selv en samvittighedsfuld husejer/ gadefejer til at lade sig 

overliste af gevæksternes fart. Men alligevel: det er altså vigtigt at få renset 

rendestenene. Det ødelægger asfalten, hvis det får lov at gro, så husk det nu! Ellers 

var det en fornøjelse, sådan at kunne tillade sig helt legitimt at gå rundt og betragte og 

kommentere på haver og huse. Der er rigtig meget at glæde sig over: Det er utroligt, 

at så ens huse med samme beskedne størrelse forhave kan udtrykke så stor 

mangfoldighed.  

Sidste år blev indehavere af meget høje træer gjort opmærksom på, at træerne ikke 

måtte vokse højere end svarende til 1. sals vindues brøstning, og at de var forpligtede 

til at beskære eller fælde træerne, hvis deres naboer ønskede det. 

 



I forbindelse med generalforsamlingen gjorde vi opmærksom på, at vi i forbindelse 

dette års havevandring ville have ekstra fokus på de største af slagsen. Hvorvidt det er 

vores bemærkninger, kan vi ikke vide, men det kan konstateres, at størstedelen er 

forsvundet. Særligt Hornemansgade har igen fået lys og luft. 

Vi har også kommenteret overfor nogle få husejere i de små gader, at vi synes deres 

hække var for høje. Èn ting er, at de faktisk ikke må være højere end 1,3 m., men vi 

synes først og fremmest at de høje hække sender et signal om lukkethed, der ikke 

klæder kvarteret. Apropos lukkethed, så er der kommet flere eksempler på huse, hvor 

vinduer i stueetagen er blevet beklædt med matteret film, så alle os nysgerrige ikke 

kan kigge ind. Det kan vi ikke gribe ind overfor, men vi vil alligevel sige, at det ikke 

ligefrem signalerer imødekommenhed.  

 

En del husejere har gjort meget ud af at inddække skraldespandene med både hegn og 

beplantning, så den grimme spand ikke skæmmer udsynet … indefra. Man har så bare 

ikke lige fået dækket den ud mod gaden. Genboen kan have en berettiget forventning 

om at slippe for synet også, så derfor skal der altså være hegn foran spanden, ikke 

kun bag den. Skraldespandene skal være dækket af et hegn, hvis de står ud mod 

gaden.  

Vi er blevet bedt om at være opmærksom på, at nogle husejere vælger at bruge 

fortovet som fast parkeringsplads for cykler, cykelanhængere og andre ting. Vi har 

også ved selvsyn konstateret, at det et par steder var ”for meget”. Det er selvfølgelig 

irriterende, hvis de skulle fylde haven op, så man ikke kan opholde sig i den. 

Fortovene skal imidlertid være mulige at gå på f.eks. med en barnevogn og ikke 

mindst som gangbesværet eller synshandicappet.  Vi slutter med at bevæge os fra 

gadeniveau til tagene: Der er kommet mange nye flotte tage og kviste. Der er bare 

det, at det åbenbart blandt blikkenslagere er blevet moderne at føre zinken frem på 

forsiden af kvisten, så kun selve vinduet fremstår i træ. Det ændrer kvistens udtryk og 

er heller ikke i overensstemmelse med facaderegulativet. Hvis man oven i købet 

vælger at få isoleret kvisten, risikerer man at kvisten får et sært og kluntet udtryk 

sammen med den massive zink. Lige er dette ikke helt efter reglerne, men vi har fuld 

forståelse for at man forsøger at få denne kuldebro fjernet.  
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Men det er måske ikke altid nødvendigt med maksimal isolering her. Vær 

opmærksom på at få det lavet rigtigt, hvis I beslutter at få taget renoveret. 

Vi fik os en hyggelig sludder med mange mennesker undervejs. Kun et enkelt sted 

blev der givet en seddel på grund af dårlig opførsel. Ingen steder var det dog som 

dengang, da den gamle redacteur gik havevandring i sine yngre dage, og en beboer, 

som ikke var tilfreds med en påtale råbte: ” Junta!” 

 

 

 

 

Hilsen Bestyrelsen. 



 

 

KOMMUNIKATION YES! 

En feuilleton i adskillige afsnit. Her kommer andet afsnit: 
 
I første afsnit fik vi kridtet banen op: Vi skal have skabt orden 
i kaos, overblik, indsigt, forståelse. Til eventuelle ny læsere 
kan jeg berolige: Dette er ikke en selvhjælpsbog, bragt som 
udklipsark i vores glimrende blad ”Kilden”, nej – der er alene 
tale om at prøve at finde ud af:  
 
1. Hvad skal det koste at modtage en given mængde TV og radio 
(Nydansk: ”Content”).  
2. Hvad kan en given pengesum købe på området TV og radio.  
3. Hvad bringer fremtiden? 
 
Da ingen af vore 393 huse har samme opsætning og behov, er der 
udvalgt 3 modelhusholdninger; vi hilser lige på dem igen: 

o Enkefru Albrektsen. 
o Familien Bendtsen. 
o Charlie Christensen. 

For nu ikke at gøre det hele alt for kunstigt bliver vi lige enige 
om følgende: 

• Alle 3 husstande følger loven 100 % – om end ud fra 
forskellige motiver.  

• Alle 3 familier har såvel radio som TV og telefoner af 
forskellig art og alder. Alle 3 familier har kabel tv lagt 
ind, thi de bor jo alle her i kvarteret. 
 

Nu kan vi så gå i gang: Vi tager fat i Andrea Albrektsen. Andrea 
(med undulaten Alf) har følgende udstyr: 
 

• 1 stk fjernsynsapparat, 19 tommer sort hvidt (analogt) Linnet 
& Lauritsen (”LL”)  på rullebord med smalle messinghjul, med 
kabinet i træ, inklusive  jalousilågen foran. 

• 1 rørradio model To-R, som Andrea og salig Knut Albrektsen 
købte sammen, da de var nygifte. Desuden: 1 transistorradio 
af nyere herkomst, med FM. Mono. Med oplader. 

• 1 fastnettelefoniforbindelse med 2 telefonapparater.  

• 1 grammofonpladeafspiller plus en ikke ubetydelig samling af 
lakplader (”78ére”) med Jussi Björling; dette falder 
imidlertid uden for emnet og bliver ignoreret totalt 
fremover. 

 
Rørradioen er vigtig, skønt snoren til skalatrækket knækkede 
allerede i 1972, og derfor blev hængende på ”Kalundborg”, Danmarks 
Radiofonis langbølgesender. Undulaten Alf bor imidlertid i sit bur 
oven på radio-kabinettet, på en hæklet bordskåner fra KFUKs 



julebazar, og (ja, vi skal have det hele med…) her nyder Alf den 
subtropiske, om end noget tørre, varme, når radioen er tændt i 
vintermånederne, og radioapparatets grønne skalaøje lyser magisk. 
Nå, vi må fokusere: Der er i husstanden ingen PC, ingen DAB-radio, 
intet internet, ingen stueantenner, ingen parabolantenner, ingen 
bilradio, ingen mobil-telefon(er).  
 
Alf og Andrea lever et temmelig ydmygt liv, og har altid betalt 
enhver deres; omvendt forventer de begge at blive behandlet med 
anstændighed og omtanke - hvilket da også ofte hænder. Vi ser på 
omkostningerne ved at husstanden betjenes af ovenstående tekno-
logi, og må her henvise til skemaet på næste side, thi overblik 
kræver struktur og regler; Alf pipper henrykt og gør sig klar til 
sin skefuld foder-blanding klokken 19:25, som altid lige lidt før 
(også salig) John Danstrup tidligere tonede frem med TV-avisen 
klokken halv otte. 
I skemaet er medtaget alle omkostninger på nær anskaffelsesprisen 
på de forskellige stykker udstyr. I Ernas tilfælde ville denne 
post have været minimal, idet hun altid har passet på sine ting og 
sørget for, at de holder længe.  
Ernas årlige omkostning (”Out of pocket” på flyverjysk) er på 8059 
kroner. Om dette kan reduceres (Det kan det)  tager vi fat på, når 
vi (om et par numre af ”Kilden”) har trukket profilerne op for 
familien Bendtsen og for hackeren Charlie ”Chip” Christensen. 
Allerede nu er det klart, at som beboer/husstand i 
”Strandvejskvarteret” kommer man ikke uden om licensen og betaling 
til fællesantennen, som landet ligger. Det vil sige en udgift på 
3120 kr/år som absolut minimum for hver af de 3 husstande. Dertil 
kommer, hvad forbruget trækker med sig, herunder også elforbruget 
til at drive apparaterne.  
 
Denne feuilletons vignet viser to blikdåser med en snor mellem. 
Med stram snor er det muligt at tale over en vis afstand. En 
dåsetelefon. Vi, der stadig kan huske hvordan det var at bygge 
krystalradioapparater, har også fusket med dåsetelefoner. Den er 
valgt som illustration til beretningens mange enkelte afsnit, idet 
den viser, at den, der ejer snoren, styrer samtalen. Denne tomme-
tykke symbolik er ikke kun valgt for at anskueliggøre det helt 
elementære, nemlig at kabelfirmaet i høj grad sætter dagsordenen, 
når der først er valgt kabel. Det er også således, at ligegyldigt 
hvilken dåse der anvendes, kommer der kun det ud i den ene ende af 
linien, som der puttes ind i den anden ende, og knap nok endda.  
For Ernas forbrugsprofil er dette uden større betydning lige nu. 
Når vi næste gang tager fat i familien Bendtsen, er billedet 
anderledes. Helt anderledes. Mere herom i næste nummer!  
 
 
 
 



 
ANDREA ALBREKTSENS OMKOSTNINGER VED FORBRUG AF FORSKELLIGE MEDIER 

   SAMTALER 
 FAST AFGIFT ELFORBRUG OPKALD TRAFIK 

  STAND BY TÆNDT   
TELEFON 134 kr/m  

= 
1608 kr/år 

  50 stk/m 
til 0,23 
kr/stk 

= 
138 kr/år 

20 min/d 
til 0,25 
kr/min 

= 
1825 kr/år 

GIROKORT 
AFGIFT TDC 

40 kr/3 m 
= 

160 kr/år 

    

MOBILTELEFON      
PC      

INTERNET 
UDBYDER 

     

RADIO  0 4000 timer 
med 100 

Watt koster 
820 kr/år 

  

TRANSISTOR 
RADIO 

 Oplader: 
7760 timer 

med 
5 Watt 
koster 

80 kr/år 

1000 timer 
med 

50 Watt 
koster 

103 kr/år 

  

KABEL- 
FORBINDELSE 

75 kr/m 
= 

900 kr/år 

0    

PROGRAMPAKKE 0     
FJERNSYN  0 400 timer 

med 
250 Watt 
koster 

205 kr/år 

  

PARABOL- 
MODTAGER 

     

VCR      
HARDDISK 
RECORDER 

     

MEDIE-
LICENSEN 

1110 kr/6 m 
=  

2220 kr/år 

    

 
SUM: 

 
4888 kr/år 

 

 
80 kr/år 

 
1128 kr/år 

 
138 kr/år 

 
1825 kr/år 

 
SUM FOR 1 ÅR: 

 

 
8059 kr/år 

 
 
På genhør.  
Søren Klokhøj 
 
- som kan nås således: 
Stabiltelefon: 39 296 619, mobiltelefon: 28 490 906 
Elektronisk post: soren.klokhoj@get2net.dk 
Fodpost: Berggreensgade 52.  



Kommende arrangementer af Lars Bjerregaard 

Loppemarked/sommerfest den 29. august i Berggreensgade 



























Halloween lørdag den 31. oktober i H.C. Lumbyes Gade syd 














Hvem boede i H.C. Lumbyes gade fra 1924 og frem? 

  

 
 
Billedet er fra H. C Lumbyes gade nr. 12, i 1949,hvor familien Ohmsen boede. Hvert år blev flagstangen male, og da 

dens længde betød at man måtte hav hjælp af naboen og vise versa blev det efterhånden en hel gadebegivenhed. 

Det er den ”Gamle redacteur” i forgrunden der qua sin alder ikke kunne hjælpe så meget til.. 

 

 
Man kan læse masser af bøger om livet i Arbejdernes Byggeforeningshuse, selve 
deres idegrundlag og initiativ fra arbejderne på Danmarks dengang største 
virksomhed, skibsværftet Burmeister & Wain. I 5 generationen lige fra importen af 
min tipoldefar Van Acker fra Flandern der var mester i spanntebøsning og som blev 
ansat på Engelsmandens Plads på Christians havn (der hvor Henning Larsens sorte 
klodser ligger mellem havnen og strandgade) til min far som maskinarbejder på 
Motorfabrikken på Chr. havn udførte verdens største dieselmotor (landstående) som 
svendestykke i 1932. Min farfar stoppede på ”øen” i 1952, og den sidste jeg havde 
jævnlig kontakt med Onkel Vilfred stoppede som skibsbygger i 1965. 
Det sjoveste er at tale med en gammel familie medlem som har boet i husene før der 
blev lagt toilet ind og hvor latrinspanden og skarn spanden blev placeret på fortovet l 



gang om ugen, og hvor der kun var adgang til gaderne når bommene blev låstop.                    
Min bedste nulevende kilde til kvarterets historie gennem de sidste 90 år er min faster 
Hertha som fra 1916 til 1943 boede i huset H.C. Lumbyes gade nr. 12. Hendes bedste 
kammerat Gerda boede også i H.C. Lumbyes gade i dette tidsrum. De har kendt 
hinanden fra 1920 til i dag, hvor de begge lever i bedste velgående, deres alder på 94 
år betragtet. Ofte mødes de for bl.a. at genopfriske gamle minder fra barndommen i 
H.C. Lumbyes gade, som de sammen oplevede i 20 erne. Hertha har en forbløffende 
hukommelse og en udviklet evne for at sætte sine barndoms erindringer i relation til 
begivenhederne i den samtidige verden, specielt i Danmark. Hun er ligeledes i stand 
til, at huske hvem der var de mest markante folk i bybilledet og specielt i 
gadebilledet. Ofte husker hun de forskellige huses beboere for en sjov eller en trist 
historie.                                                 
 
Lad mig prøve at gengive de familiers særkende som boede i H.C. Lumbyes gade.  

 

Nr.1 Fiskehandleren som var en stor grov fyr og som meget ofte tævede sin søn, 
Fiske-Leo med en 10 kilos levende torsk som han hev op af et af de store terrezzo-
stenbassiner i forretningen, han holdt fisken i halen, og dens tunge hoved klaskede 
over Fiske-Leos kinder, hvorefter fisken blev smidt tilbage i bassinet, indtil der kom 
en kunde og købte den. Alle i gaden synes at afstraffelsen var lige i overkanten. 
 

 



Nr.2  
Her boede manufakturhandler Mikkelsen. Hver dag kørte han med sin ”jumpe” 
trukket af en lille islandsk hest en tur i kvarteret og nærmeste omegn. Hesten havde 
stald sammen med jumper i gården, og for at kunne køre ud gennem porten med hele 
ekvipagen havde han ladet denne bygget en del om således at den blev bredere (se 
fotoet fra nr. 2 hvor den savtakkede portal mangler). 
 

 
 

Nr.3.  
Hr. og Fru Sørensen havde ingen børn, men tog sig af to nevøer som var ”skorper” 
(velbegavede drenge med meget fattige forældre, som var placeret på det Kgl. 
Opfordringshus). Deres ca. 15. årige niece boede i huset. Hun var meget smuk med et 
kulsort pagehår. 
 
Nr.4.  
Her boede børnene Edmund og Lizzie. Deres far sejlede på Østen og var derfor 
sjældent hjemme. Moderen var nærmest usynlig for kvarteret. 
 
 
 
 



Nr.5.  
Min bedste veninde Gerda boede her. Faderen som hed Johan, var ud af en stor 
murefamilie og var selv murer. Det var i dette hus, kvarterets første W.C. blev indlagt 
i 1922. 
 

Nr.6.  
Mutter Søborg boede her. Hun havde nøglen til gadebommen som spærrede vejen for 
gennemkørsel, hun skulle dog være parat når latrinen skulle afhentes, og hvis der 
kom udrykningskøretøjer. Sidst skal det nævnes at hun skar alle bolde som ind i 
hendes have i to stykker. Faderen arbejde på Østre Gasværk, han hed Bob og var bror 
til den Berømte professor Tribini fra Dyrehavsbakken. 
 

Nr.7.  
Her boede ”Mutter” Goth som vidste alt hvad der foregik, og gerne delte ud af sin 
viden. Hun sad hele dagen og fulgte livet i sit gadespejl på 1 sal. 
 

Nr.8.  
Her boede familie Sørensen. Faderen arbejdede på Orlogsværftet. Datteren hed Lis, 
og jeg legede meget med hende. Hun havde en meget høj bror som igen havde en 
meget høj cykel. 
 

Nr. 9.  
Her var indrettet en stenrulleforretning i kælderen. Alt foregik med håndkraft og 
selve kundeunderlaget var gadens beboere som fik rullet deres kaffeduge og sengetøj 
efter vask i gruekedlen i kælderen og tørring på baggårdens tørresnore.   
 

Nr.10.  
Beboet af en kriminalbetjent som alle i gaden havde dyb respekt for. På et eller andet 
tidspunkt i livet havde man jo nok gjort noget ulovligt. 
 
Nr.11.  
Her boede en teatermaler som jeg har glemt navnet på, men han havde en datter som 
hed Valborg og moderen lavede indsamlinger til ”de vilde i brazilien” 
 
Nr.12.  

Hele familien Ohmsen boede her. min bedstefar Wilhelm i stuen, min mor og far på 1 
sal og jeg min bror og min farfars bror på 2 sal. Da min mormor i Pilestræde,  
dødede, flyttede min farfar Victor ind og delte værelse med min bror. I nummer tolv 
var det liv og glade dage fordi der fandtes et klaver som den gang var 
samlingspunktet, for hele gaden. At have klaver den gang, var en måde at være 
”moderne” på.  



Ligesom man i dag ser en god film på TV, mødtes man den gang, til en god omgang 
sang og musik. 
 

 
 
Betty og Holger Ohmsen, boende i H C- Lumbyes gade, fotograferet en gang i 40. erne ,til ”den store vaskedag”.  

 

 

Fortsættelse i følgende nummer.  
 



BESTYRELSEN 

 
Formand                                                                    Best.medl. 

Væver, Jan                                                                  Falkesgaard,Jørgen 
Kildevældsgade 13                                                     Heisesgade 31 
Tlf. 2068 9088                                                            Tlf. 39207062 
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Træbeskæring                                                              (ansvarlig) 
Kontakt til trafikgruppen 
You See (ansvarlig) 
 
Næstformand                                                            Kasser 

Graugaard,Ole                                                            Bjerregaard,Lars  
Berggreensgade 60                                                     Niels W Gadesgade 44  
Tlf. 3927 1307                                                            Tlf. 26132600 
e-mail                                                                          e-mail 
ole.graaugaard@hotmail.com                                     lars.bjerregaard@hotmail.com 
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Haver (ansvarlig) 
 
Best. Medl.                                                                  Suppleant  

Ohmsen,Carsten                                                          Pethick,Chris   
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e-mail poco@webspeed.dk                                          e-mail pethick@nbi.dk 
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                                                                                     Matriel.  

Best. medl.                                                                  Ingvartsen,Niels  

Olsen, Benditte, Skyhøj                                               Hornemansgade 29 
Hornemansgade 22                                                      tlf.39294218 
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E-mail beneditte.olsen@gmail.om                              Kildevældsgade 1 
Haver                                                                           Tlf.22163361 
                                                                                    E-mail hans.halvorsen@gamil.dk                                                                                    


