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Leder 
Denne periode er næsten den allersmuk-

keste i vores kvarter med alle de forskel-

lige blomster, buske og træer. Nu er der 

også igen en masse aktivitet i gaderne. 

Forsidebillederne viser nogle piger, 

som havde lavet en genial lille hule, med  

beskyttelse både mod solen og vand- 

pistoler. Fotografen er Per Elvekjær. 

I dette nummer vil vi gerne fremhæve 

Skattejagten, som egner sig godt til en 

sommeraktivitet. Hver enkelt tegning er 

en lille akvarel af Christian Sonne, som 

også er manden bag skattejagten. Skat-

tejagten findes på midtersiderne på side  

8-16, og den er lige til at tage ud eller 

trykke fra hjemmesiden. Løsningen  

finder du et andet sted i bladet. 

Vi havde som redaktører indkaldt til et 

idémøde om bladet Kilden. Vi var glade 

for, at nogle beboere brugte tid på at 

diskutere bladet med os, og vi fik gode 

input til fremtidige emner. 

På kvarterets Facebook-side har flere 

beboere, inspireret af artiklen om Jan 

Gehl i sidste nummer af Kilden, diskute-

ret muligheder for at formindske trafik-

ken på vores torv. 

Med de varme dage i maj fik vores 

strand en flot start på sæsonen. Huset 

dernede er blevet udvidet med iskiosk, 

omklædning og flere toiletter. Og har I 

opdaget, at der nu er en cykel- og gang-

sti derfra og videre ud mod Hellerup.  

Energigruppen har lagt nye og forbed-

rede sider på hjemmesiden. Desuden 

er det blevet lettere at finde artikler i de 

gamle numre af Kilden. Og hvis du vil 

høre vores komponisters musik, så kan 

du finde et link til den på hjemmesiden. 

Vores næste blad kommer i september, 

og vi er altid glade for ideer og artikler 

fra jer andre - som vi også har fået til 

dette nummer.  

God sommer ønsker 

Lise og Ulla 
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De blå rør 
Af Jørgen Frederiksen 

Allerede i november 2011 kunne man i 

Østerbrobladet læse om de blå rør, at de 

blev ”sat op for at fordele grundvandet, 

der pumpes op i forbindelse med anlæg-

gelsen af Nordhavnsvejen”. 

Som led i byggeriet skal grundvandet 

sænkes for at holde byggegruben tør un-

der tunnelarbejdet. 

Man er næsten færdig med at udføre bo-

ringerne på vejene omkring byggeplad-

sen, som forbindes med de blå stålrør. 

Rørene etableres i såkaldte rørbroer ca. 

fem meter over gadehøjde, hvor det ikke 

generer det almindelige liv i gaderne og 

på vejene. Alternativet ville være at gra-

ve rørene ned, men omkostningen ville 

være meget stort udgravningsarbejde i 

gaderne og på vejene omkring. Rørene 

fjernes igen i 2015. 

Nordhavnsvejen skal forbinde Helsingør-

motorvejen med den nye bydel Nord-

havn. 

Tunnelen, der skal bygges, bliver ca. 650 

meter lang og strækker sig fra området 

ca. 500 hundrede meter fra Lyngbyvejen 

og frem til ca. 2-300 hundrede meter fra 

Svanemøllehavnen, hvor vejen svinger 

højre om mod Kalkbrænderihavnsgade. 

Anlægget af Nordhavnsvejen er det sid-

ste årstid fulgt op af forskellige informa-

tioner i medierne - og også i Østerbro-

bladet, der med et foto viste, hvordan en 

beboer i Borgervænget satte en tørre-

snor op fra sin altan ud til det blå rør. 

Praktisk anvendelse. 

Der er masser af spændende information 

at hente på  www.kk.dk/nordhavnsvej  

-> Fakta om Nordhavnsvej 

Den lyseblå streg viser, hvor tunnelen skal være.  

De orange streger angiver, hvor de blå rør er sat op.  
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Nyt fra Energigruppen 
Af Søren Borch, Energigruppen 

Find store besparelser til din bankkonto 

og vores fælles CO2-konto ved enkle og 

praktiske spareråd angående varme, 

vand, el. 

Strandvejskvarterets Energigruppe har 

nu forbedret to energi-sider på kvarte-

rets hjemmeside: 

 Energiråd med spareråd til et bygge-

foreningshus. Der er fokus på konkre-

te og praktiske råd, som har doku-

menteret effekt [menuen Dit hus]. 

 Energigruppen, som indeholder tek-

ster med aktiviteter, avisudklip, kur-

ser, politiske holdninger, interviews 

mm om energi [menuen Din for-

ening].  

Hver af de to sider har en forside, nogle 

temasider og en række artikler.  

Er du én af dem, som ikke rigtigt har 

styr på fjernvarmeanlægget i kælderen, 

eller som ikke følger op på spild af vand 

og elektricitet? Så kan du sandsynligvis 

spare en månedsløn efter skat hvert år. 

Blot med ret simple tiltag. 

Hvis du allerede har godt styr på tinge-

ne, så kan du få ideer til mere krævende 

og marginale besparelser, og dermed til 

endnu mere at reducere dit CO2-udslip 

og træk på vores fælles vandressourcer, 

og samtidig også reducere dine omkost-

ninger til energi i huset. 

Ny og udvidet webside  

Grydeklare studenterprojekter 
Vi har udarbejdet forslag til studenter-

projekter inden for kommunikation, kam-

pagnestrategi, databasesystem, energi-

besparelse mm.  

De er baseret på data fra vores 393 byg-

geforeningshuses tilstand, energiforbrug 

og beboeradfærd.  

Læs mere på strandvejskvarteret.dk -> 

Din forening -> Energigruppen eller kon-

takt soren.borch@gmail.com. 

Hvor meget varme bruger de andre? 

Vi har fået en excel-fil fra Københavns 

Energi med data om varmeforbruget for 

hvert af vores 393 huse.  

Tallene er anonymiserede, men man kan 

lave mange interessante beregninger. Fx 

er der faktor 6 til forskel mellem top- og 

bundforbrug pr m2. 

Se de første analyser på strandvejskvar-

teret.dk -> Dit hus -> Energiråd, og lav 

selv flere analyser med excel-filen.  

Snart vil vi hjælpe fuldmagtsgiverne med 

at identificere deres egen linje i regnear-

ket. Senere vil vi benytte os af fuld-

magtsgivernes tilsagn om at levere sup-

plerende oplysninger. 
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I løbet af maj måned bør du lukke for 

"sommerventilen" på dit fjernvarmean-

læg. Så kan du spare op til 5% på var-

meregningen.  

Med inspiration fra Sommerluk.dk: 

Spar op til 5 % på varmeregningen 

Med en lille justering – det tager fem 

minutter et par gange om året – kan en 

helt almindelig parcelhusfamilie spare op 

til 1.300 kr. alene på varmeregningen. 

Derudover er der også penge at hente 

på afkølingssiden. De fleste steder mod-

tager fjernvarmekunderne nemlig typisk 

en årlig bonus eller merafgift, alt efter 

om de har en god eller dårlig afkøling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spild af energi 

Når vi glemmer at lukke for fjernvarme-

anlægget [om sommeren], giver det af-

køling og ekstra CO2-udledning. 

Sommerluk fjernvarmeanlægget i maj 

Cirkulationspumpe til brugsvandet 
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen 

Vi har køkken i stueetagen og på 2. sal, 

samt et lille badeværelse på alle tre eta-

ger, hvor vi gerne vil have varmt vand. 

Der skal derfor føres en del vand gen-

nem rørene fra vandtanken i kælderen 

og op gennem huset. Vi har anskaffet en 

lille cirkulationspumpe, der pumper det 

varme vand rundt i rørene, så der står 

varmt vand klar ved vandhanerne. 

Valget har stået mellem tre muligheder, 

og vi har valgt kompromisløsning c). 

De tre muligheder er: 

a) Ikke cirkulere varmt brugsvand – det 

betyder spild af vand, når man åbner og 

venter, til der er varmt vand i vandha-

nen. 

b) Altid cirkulere varmt brugsvand – det 

betyder spild af varme fra rørene, der 

hele tiden virker som en stor, varm radi-

ator i hele huset. 

c) Cirkulere 

varmt brugs-

vand i perioder 

med størst be-

hov. Vores 

pumpe styres 

af et ”tænd og 

sluk” ur og kø-

rer mellem kl. 

6 – 9 morgen 

og 18 – 20 af-

ten. 

En Vortex-

pumpe forbruger 23 W. Anskaffelsespri-

sen er 900-1000 kr. (ekskl. montering). 

Den er i funktion 5 timer i døgnet, og det 

koster ca. 90 kr. i el-udgifter på årsbasis, 

og så er der altid varmt vand i hanen, 

når man har mest brug for det.  

Jeg har ikke beregnet vandspildet i løs-

ning a) eller varmespildet i løsning b). 
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For et grønt og socialt kvarter 
Claus er ny suppleant i bestyrelsen, og han skal på længere sigt arbejde med 

hjemmesiden. 

”Vi har boet her siden 1993. Jeg kom fra 

forstæderne, og Henriette boede i Bell-

mansgade, så vi gik tit ture i kvarteret 

og tænkte, at det ville være et godt sted 

at bo. Dengang (i 1990’erne) var det 

faktisk økonomisk muligt. Og så var det 

et godt kompromis, for jeg kommer me-

get i Skovshoved havn, hvor jeg sejler,” 

forklarer Claus  Engelsen. 

I begyndelsen lejede de en etage ud, 

men for ca fem år siden blev alle tre eta-

ger overtaget af familien, som nu består 

af Claus og Henriette og deres to børn 

Thit (19 år) og Malte (15 år). Både Claus 

og Henriette er pædagoger, og Claus for-

tæller en morsom anekdote fra den før-

ste tid. En gammel mand fra gaden kom 

hen og spurgte dem, hvad de lavede. Da 

han hørte, at de begge var pædagoger, 

udbrød han: ”Pædagoger – endnu et 

hus, der er faldet! Der er snart ingen 

ægte arbejdere tilbage”.  

Claus og hans familie bor i et hus i H.C. 

Lumbyes Gade, som tidligere var ejet af 

Kaptajnen – en kendt skikkelse i kvarte-

ret. Kaptajnen var barnefødt i huset, så 

Claus’ familie er således kun den anden 

ejer af huset. 

Vi taler om, at der er sket en gradvis ud-

skiftning af beboere i kvarteret. ”Nu er 

det snart kun jurister, der flytter ind”, 

siger Claus, ”og det er blevet mere ho-

mogent. Jeg kan godt savne en større 

variation og rumlighed, fx det tidligere 

kollektiv med udviklingshæmmede. Der 

er næsten heller ingen lejere, som der 

var tidligere.” 

 

Gerne nye fælles arrangementer 

Claus havde ikke på forhånd besluttet, at 

han ville stille op til bestyrelsen, men 

han føler en forpligtelse over for kvarte-

ret. ”Da jeg i begyndelsen deltog i gene-

ralforsamlingerne, tænkte jeg, at det var 

en række gamle mænd, der sad der. Og 

nu er jeg jo selv blevet en gammel 

mand”, siger Claus med et stort smil.  

Han skal gradvis overtage ansvaret for 

hjemmesiden, og derudover vil han især 

gerne vedligeholde de fælles arrange-

menter, der er, så de er velfungerende 

og velbesøgte. ”Og gerne give plads til 

nye arrangementer”, opfordrer han, ”det 

styrker fællesskabsfølelsen og gør os 

stolte af at bo her.”  

Både Claus og Henriette er enige om, at 

der mangler et fælleshus, som kunne 
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 give anledning – og plads – til andre 

slags aktiviteter, fx en litteraturklub, fo-

redrag, etc. ”Desuden mangler vi plads 

til at holde store fester!” mener de. 

Fest i nord- og sydgaderne 

I mange år holdt syd-enden af H.C. Lum-

byes Gade en vejfest hver sommer.  

”Det var altid meget festligt, men også 

sådan ”Klondyke-agtigt”, fortæller Henri-

ette, og Claus har derfor for sjov døbt 

den del af gaden Soho. 

”So ein Ding müssen wir auch haben, 

tænkte vi her i de nordlige forstæder”, 

fortæller Claus, og Henriette supplerer 

leende: ”og så fandt vi i nordgaden på at 

holde gadefest med hvide duge og kan-

delabre. Og dét har de så mobbet os for 

lige siden”. 

Claus og Henriette bor for enden af 

Berggreensgade, dvs lige ud til den luk-

kede legegade. ”Den bruger vi meget 

hele sommeren. Det begyndte jo med, at 

børnene legede derude, og vi lærte deres 

forældre at kende. Mange af vores ven-

ner er fra kvarteret, og de er kommet via 

børnene”, forklarer Claus, ”vi har et stort 

netværk her, også gennem fritidshjem-

met. Den gamle bestyrelse derfra samles 

stadig hvert år til en fællesweekend”. 

Det grønne præg 

Det første, Claus fremhæver som en 

kvalitet ved kvarteret, er det grønne 

præg. ”Det er så smukt med de mange 

træer, buske, blomster – et grønt ånde-

hul, en oase i byen.” Og det vil han ger-

ne arbejde for i bestyrelsen. ”Ellers bliver 

det en tom omgang.”  

Han fortæller om en ny indflytter, der i 

flere dage har gået rundt og taget fotos 

af de mange blomster og træer, som 

præger gaderne netop i foråret. 

”Desuden er alt jo inden for cykelaf-

stand, både byen, skoven og stranden”, 

siger Claus, som til daglig klarer sig med 

cykel – eller motorcykel. Desuden deler 

de en bil med en anden familie. 

Tour de badeværelse 

Da Claus og Henriette skulle indrette et 

nyt badeværelse, gik de rundt til flere 

forskellige huse og så, hvordan andre 

havde løst det. ”Det er sjovt at gå på be-

søg i andre huse, og folk er meget glade 

for at vise frem. Vi gik også rundt og så 

på trapperum, men de er nu ret ens”, 

siger Claus. 

Vi taler om husenes indretning, og Claus 

fremhæver fleksibiliteten, ”det er en af 

husenes forcer. Og når børnene flytter 

ud, kan man jo leje en etage ud.” 

”Men på en måde er det jo også uprakti-

ske huse, der er trange pladsforhold, der 

er ikke plads nok til bilerne – og så de 

skide brandkamme, der skal vedligehol-

des! De er et mareridt! Jeg ville ønske, 

man kunne få et hus uden brandkam-

me”, slutter Claus. /ul & lf 



 

8           Kilden 2012/2 

 

”Jeg er foreløbig mest med på side-

linjen”, forklarer Dorte, som endnu 

kun har deltaget i ét bestyrelses-

møde.  

Hun og hendes mand har boet i 

kvarteret i 16 år, så da hun blev 

opfordret til at træde ind i bestyrel-

sen, syntes hun, at det var på tide 

at engagere sig. ”Nu har jeg i så 

mange år nydt godt af andres ind-

sats og arbejde for kvarteret.” 

Stor fornøjelse af stranden 

Nærheden til vandet er en af de fordele 

ved kvarteret, som hun fremhæver – 

foruden nærheden til byen. ”Vi bruger 

stranden hele sommerhalvåret”, fortæl-

ler Dorte. ”Tidligere gik vi i Kildevælds-

parken, men nu er det mest stranden.”  

Godt naboskab 

”Og så det gode forhold til naboerne! 

Børnene render ind og ud hos hinanden, 

og tit har vi et par ekstra børn til aftens-

mad.”  

Det er både meget vigtigt og meget spe-

cielt ved kvarteret, at der er den gode 

kontakt. ”Stemningen er kolonihave-

agtig på grund af forhaverne”, siger hun 

og fortæller, at det var noget af det, de 

faldt for, da de i sin tid flyttede ind. 

”Vi har god kontakt med vores naboer, 

og da vi skulle bygge om, kiggede vi ind 

hos flere for at se, hvordan de havde 

gjort.” Desuden fremhæver Dorte  

Husejerhåndbogen, som ligger på for-

eningens hjemmeside. ”Den brugte vi 

flittigt, da vi renoverede huset, så vi ikke 

gjorde noget forkert”, fortæller Dorte 

med et smil. 

Kildevældsgade er svær at krydse 

På spørgsmålet om der er noget at klage 

over i kvarteret, nævner Dorte, at der 

mangler en fodgængerovergang i  

Kildevældsgade.  

”Jeg er altid nervøs, når vores store barn 

skal krydse gaden alene”, siger hun og 

påpeger, at der dagligt er mange børn, 

som skal krydse den for at komme til 

skole, eller bare for at besøge deres 

kammerater på den anden side. 

Det er måske en sag, som trafikgruppen 

vil tage op? 

/ul & lf 

Ønske = Fodgængerovergang  

i Kildevældsgade 
Dorte er ny suppleant i bestyrelsen.  Hun har endnu ikke fået tildelt  

et ansvarsområde.  
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Løsningen findes  

andetsteds i bladet 
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Der sker mange spændende ting i områ-

det uden for vores kvarter. Se kalende-

ren side 23 med diverse arrangementer 

bl.a. fra Områdefornyelsen.  

Kulturcenter på Østerbro 

Københavns Kommune har besluttet at 

oprette et Kulturcenter på Østerbro, pla-

ceret ved Kildevældsskolen.  

Områdefornyelsen er i samarbejde med 

andre interessegrupper i gang med at 

diskutere ideer til, hvad det skal indehol-

de.  

Områdefornyelsen arrangerer derfor et 

debatmøde med titlen Kulturcenter for 

en dag den 18. juni, hvor du kan være 

med til at diskutere mulighederne.  

Lokaler til leje 

På Vennemindevej under kontoret for 

Områdefornyelsen er der en fin kælder 

med lokaler til leje.  

De omfatter et storrum med bænke 

langs to vægge og løse borde og bænke 

samt toiletter. Der er plads til 50 perso-

ner. Der er også køkken, med hvad der-

til hører.  

Lokalerne kan anvendes til mindre mø-

der og lignende, fx en reception (men 

ikke en fest med musik etc).   

Vi var med til indvielsen og blev glæde-

ligt overrasket over stedets kvalitet.  

Lokalerne kan lånes for 300 kr. for tre 

timer. Hvis man ønsker en aftale om at 

benytte lokalerne fast en gang om ugen, 

er prisen lavere. 

Kontakt Klaus Wilbrandt Kjær på: 

kwk@sund.ku.dk.   

Gymnastik på gaden 

Desuden kan du gå til udendørs gymna-

stik hver mandag kl. 16.30 på Tåsinge 

Plads. /ul & lf 

Nyt fra Områdefornyelsen 

Lokalerne ved indvielsen 
 

Faktaboks  

Områdefornyelsen  

Skt. Kjelds Kvarter 

Vennemindevej 39 

2100 København Ø 

 

 

Tlf: 30 45 48 50  

E-mail: skt.kjelds.kvarter@tmf.kk.dk 

Åbningstider: 

mandag - torsdag: kl. 9.00 - 16.00 

fredag: kl. 9.00 - 15.00 
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Fra nytår kan man ikke længere købe 

glødepærer. Afløserne bliver diverse spa-

repærer. 

Situationen er lidt uoverskuelig, da nogle 

af alternativerne har flere ulemper end 

forudset, og en del ikke holder, hvad de 

lover.  

Der findes fire forskellige typer pærer til 

afløsning af glødepæren. Det er  

 Halogenpærer 

 Halogensparepærer 

 Sparepærer (CFL)  

 LED (diode-)pærer 

 

Halogenpæ-

rens lys er li-

gesom gløde-

pærens base-

ret på gløde-

tråde og bru-

ger kun lidt 

mindre energi 

end glødepæ-

ren. Dens 

holdbarhed 

skulle til gengæld være mindst det dob-

belte af glødepærens nemlig 2-5000 ti-

mer mod glødepærens 1000 timer (1000 

timer anses for ca et års forbrug). Dette 

har dog vist sig ikke at holde. Tænk an-

giver i 2012, at det er helt almindeligt, at 

halogenpærer springer efter 500 timer. 

Halogensparepæren ligner en gløde-

pære i form, men indeni sidder en lille 

halogenpære. Ved at anvende særlige 

gasser i pæren og i nogle tilfælde at om-

forme til lavvolt  opnås en besparelse på 

mellem 30 og 

50 % i forhold 

til glødepæ-

ren.  

Begge halo-

gentyper har 

en god farve-

gengivelse og 

har fuld lys-

styrke med 

det samme. 

Sparepæren (CFL eller kompaktlysstof-

rør) er i princippet et lysstofrør i miniud-

gave. Her er energiforbruget nede på 

25% af en glødepære med samme lys-

styrke, og dens levetid er mellem 6 og 

15 gange længere end en glødepære. 

Så hvis man regner med, at en pære ly-

ser tre timer 

i døgnet = ca 

1000 timer 

på et år, 

sparer man 

70 kr om 

året, hver 

gang man 

skifter en 

glødepære 

ud med en 

sparepære, og endnu mere hvis man 

medregner den lange levetid. 

Men farvegengivelsen er ringe, mange af 

dem giver et koldt lys, og de er længe 

om at komme op på fuld lysstyrke (1-3 

minutter, og endnu længere i kulde/

frostvejr).  

Og så skal man huske, at de indeholder 

kviksølv, hvilket indebærer, at de skal 

afleveres på genbrugsstationen, og at 

Når glødepæren forsvinder 
Af Ole Munck, Energigruppen 
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 der skal tages særlige forholdsregler ( i 

op til 14 dage efter!), hvis de går i styk-

ker (se fx video på Youtube) 

 

LED-pærer (Light Emitting Diode = på 

dansk lysdi-

ode) er små 

elektroniske 

komponen-

ter, som 

udsender 

lys, når der 

sendes 

strøm igen-

nem dem. 

En lysdiode 

bruger typisk fra 0,1W til 5W, dvs et helt 

ubetydeligt strømforbrug.  Farvegengi-

velsen er ikke for alle på højde med glø-

depærens, men dog meget bedre end 

sparepærens. Levetiden er mindst 50 

gange længere end glødepærer, dvs de 

kan holde i op til 25-80 års brug! – så 

man skal vælge den rigtige fra starten, 

også fordi: Prisen er ofte flere hundrede 

kroner. 

Konklusion 

Der er ingen oplagt afløser til glødepæ-

ren.  

Halogenpæren sparer ikke ret meget 

energi og holder ikke længe.  

Sparepærerne er ikke lige så gode til at 

lave behageligt lys som glødepæren, og 

LED–pærerne, som generelt klarer sig 

bedst, er alt for dyre i indkøb. 

Bladet Tænk giver i okt. 2011 et overblik 

over de forskellige typer pærers anven-

delse med begrundelser og opsummere-

de karakteristika i plus + og minus - : 

 

Halogen: 

Velegnet til arbejdsborde og lamper, 

hvor farvegengivelsen er vigtig dvs køk-

ken, spisested og badeværelse, eller hvis 

pæren skal på fuld lysstyrke med det 

samme og brænde kort (bevæge-sensor 

lamper). 

 + billig i indkøb 

 + behageligt lys 

 + hurtig opstarttid 

 -  kort levetid 

 -  ikke energieffektiv. 

Sparepærer (CFL): 

Velegnet indendørs, hvor lysgengivelsen 

ikke er meget vigtig fx på trappe- og  

gangarealer, kældre og pulterrum, og 

lamper med timer. 

 + energieffektiv 

 -  langsom opstart 

 -  indeholder kviksølv (skal afleveres 

på genbrugsstationen mm). 

LED: 

Velegnet hvor lyset skal være tændt me-

get lang tid ad gangen (på grund af det 

lave strømforbrug og pærens lange leve-

tid), også udendørs inklusive frostgrader.  

 + energieffektiv  

 + lang levetid  

 + kort opstarttid   

 -  utrolig dyr i indkøb. 

Kilder: 

Ovenstående bygger på oplysninger fra 

Energistyrelsen, go’energi, og artikler 

bragt i bladet Tænk. 
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Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen har konstitueret sig efter ge-

neralforsamlingen. Ole Graugaard og 

Benditte Skyhøj Olsen fortsætter som 

henholdsvis formand og næstformand. 

Bestyrelsen har også gennemgået forde-

lingen af de forskellige ansvarsområder. 

Fordelingen fremgår af kontaktinforma-

tionerne på bagsiden af dette blad.  

YouSee 

YouSee er nu i gang med renoveringen 

af vores antenneanlæg. På vores hjem-

meside strandvejskvarteret.dk ligger en 

oversigt (.pdf) i to dele, som er udarbej-

det af YouSee. Oversigten viser, på hvil-

ke tidspunkter de forventer at arbejde i 

netop din gade. Oversigten er ikke speci-

el pædagogisk, men kig lidt ned gennem 

siderne, så forstår du det nok. 

YouSee kravler over hegnene, når de 

skal trække kabler. Derfor check, hvor-

når de er i din gade, så I undgår for-

skrækkelser. 

Huse med mere end én husstand vil på 

et eller andet tidspunkt i løbet af projek-

tet blive kontaktet om opsætning af et 

ekstra stik. Du vil altså ikke blive kontak-

tet, hvis du bor i et enfamiliehus, fordi 

YouSee blot benytter eksisterende stik. 

Havevandring 

Ved havevandringen den 3. juni vil vi 

endnu engang have fokus på høje træer, 

men først og fremmest vil vi gøre hus-

ejere, der har hængt deres postkasse 

udenpå hegnet, opmærksomme på, at 

dette er i strid med reglerne, og at post-

kassen skal flyttes. 

Vedligeholdelse af beplantning 

I løbet af sommer og efterår vil der blive 

foretaget genplantning de steder, hvor 

vejtræer eller bedplanter er gået ud. 

Loppemarkedet 

Loppemarked og sommerfest er sidste 

weekend i august, altså lørdag den 25. 

august. Sæt kryds i kalenderen, hvis 

ikke du allerede har gjort det. 

Godkendelse af hegn 

Som det formentlig også er de fleste be-

kendt, skal opsætning af nyt hegn god-

kendes af kommunen efter høring af 

husejerforeningens bestyrelse. Bestyrel-

sen reagerer således, hvis der uden for-

udgående godkendelse opsættes et 

hegn, der ikke er i overensstemmelse 

med reglerne, og foranlediger en lovlig-

gørelse.  

En artikel i BT kan efterlade det indtryk, 

at PET har foretaget en ændring af heg-

net omkring statsministerens bolig uden 

godkendelse. Dette er ikke tilfældet. 

Kommunen har efter ansøgning fra PET 

bevilget en forhøjelse og ændring af heg-

net, og bestyrelsen har godkendt dette, 

under forudsætning af, at PET bringer 

hegnet i overensstemmelse med regula-

tivet, når den ønskede udformning ikke 

længere er sikkerhedsmæssigt begrun-

det.  

Nyt fra bestyrelsen 
Løsning på skattejagten side 8-16 

Post 1: Obelisken er rejst 1916. Post 2: Hor-

nemansgade 29. Post 3: Berggreensgade 12. 

Post 4: Weysesgade 37. Post 5: Weysesgade 

14. Post 6: Kuhlausgade 15. Post 7: Kuhlaus-

gade 50. Post 8: Niels W. Gades Gade 53.  

 

Post 9: Niels W. Gades Gade 10. Post 10: 

Landskronagade 34. Post 11: Heisesgade 27. 

Post 12: Heisesgade 33. Post 13: H.C. Lum-

byesgade 67 
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 Vild med kvarteret fra første øjeblik 
Cinte Faurhøj fortæller om et langt og godt liv her i kvarteret – og om dengang 

der boede flere familier i hvert hus. 

 

Efter mere end 50 år i kvarteret er Astrid 

Cinte Faurhøj så småt begyndt at lede 

efter en ny bolig – i nærheden. ”Det kni-

ber med trapperne i huset, selv om de jo 

også er med til at holde mig i gang,” si-

ger hun. Heldigvis tegner det til, at hen-

des søn Peter vil overtage huset. Og det 

glæder hende meget. 

Cinte flyttede ind i Berggreensgade nr. 12 

i 1959 med sin mand Ole Faurhøj. Huset 

havde tilhørt hans familie lige fra begyn-

delsen – det var hans morfar, som købte 

huset, da det var nybygget. Dengang bo-

ede morfaren på 1. og 2. sal med sin fa-

milie, dvs kone og fire børn plus en ung 

pige. Stueetagen var lejet ud til en anden 

familie, som også havde fire børn. ”Og 

der var lokum i gården”, tilføjer Cinte. 

Da hun og Ole overtog huset fra hans 

familie, stod det tomt, men de skulle alli-

gevel leje stueetagen ud, forlangte kom-

munen. Dengang var der boligmangel i 

København, så man måtte ikke nedlægge 

lejemål. De lejede derfor lejligheden til 

fru Nybro. Men da hun begyndte at be-

klage sig over Oles og Cintes to børn, 

spurgte de kommunen, om de måtte op-

sige hende. Det måtte de kun, hvis de 

kunne finde en anden bolig til hende. Det 

lykkedes dem at finde en tilsvarende lej-

lighed i Hornemansgade, og så flyttede 

fru Nybro ud, og familien kunne udnytte 

hele huset. 

”Jeg var vild med kvarteret fra første øje-

blik”, fortæller Cinte. Ole drillede hende 

med, at det var derfor, hun havde giftet 

sig med ham. ”Beliggenheden – tæt ved 

vandet, S-toget og skoven. Man kan sid-

de i haven, og naboen kommer forbi og 

snakker. Og så det tætte forhold der var 

mellem forældrene, da vi havde små 

børn”, forklarer hun ”og børnene ses sta-

dig!” 

Hvis Cinte skal sige noget negativt om 

kvarteret nu, nævner hun, at det er irri-

terende, at fortovene er fyldt med alt 

muligt, så det er svært at komme forbi 

med rollatoren. 

Gløden fra 68 

I sit arbejdsliv var Cinte sekretær på stu-

diekontoret på Arkitektskolen, hvor hun 

havde med optag af nye studerende at 

gøre. ”Det var en vidunderlig tid, vi hav-

de det sjovt.” 

Ole var ansat i DSB, og derfor havde de 

frikort til togene og ingen bil. Når de tog 

på udflugt om søndagen, gik de ned til 

stationen og tog det første S-tog, der 

kom. Så lod de det bestemme, hvortil 

udflugten gik. Cinte får stadig frikort til 

DSB, og hvert år skriver hun til dem og 

takker. 

Cinte Faurhøj, foto: Per Elvekjær 
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Ole var meget aktiv i husejerforeningens 

bestyrelse, og han var formand i mange 

år. Cinte bakkede op og bagte boller til  

møderne. ”Det var en skæg forening”, 

mindes Cinte, ”vi havde det hyggeligt og 

gemytligt. De arbejdede godt sammen, 

og der var stadig noget af gløden fra 

68”. 

Cinte deltager naturligvis i ”De Dankede” 

– en gruppe af tidligere bestyrelsesmed-

lemmer, som mødes et par gange om 

året, blandt andet til en sommerudflugt. 

Gadefester, spiseklub og lancier 

Cinte husker stadig mange af de sjove 

aktiviteter fra de unge år. Der var gang i 

den.  

”Dengang holdt vi de første gadefester. 

Der stod to lange borde i Weysesgade, 

de gik fra Kildevældsgade og helt ned til 

Berggreensgade. Midtvejs var der bygget 

en slags tribune i en af haverne, og der 

sad der et jazzorkester og spillede”. 

På et tidspunkt havde de en spiseklub, 

hvor de mødtes i Argentina, som var en 

nedlagt grøntforretning i Landskrona-

gade. Der var mange med, nok omkring 

20 personer, og man skiftedes til at lave 

mad. Cinte husker, hvordan hun en gang 

stod hele dagen og lavede en kæmpe 

portion skipperlabskovs – ”og så var der 

alligevel næsten ikke nok!” 

En vinter blev hun og Ole inviteret til at 

danse lancier hos et par damer i H.C. 

Lumbyes Gade. De ryddede stuerne, så 

der kunne være en kvadrille i hvert rum 

– og så gik man en sæson og lærte at 

danse. ”Vi fik aldrig brug for det, men 

sjovt var det”, bemærker Cinte. 

De havde også tradition for at holde en 

stor julefrokost med naboerne. Det år, 

hvor den skulle foregå hos Ole og Cinte, 

var de midt i at bygge om, så på vægge-

ne var tapetet delvis revet af. Så gik Ole 

ned og købte nogle ruller med julepapir 

og tapetserede væggene med det. 

I de år var det populært at brygge sin 

egen vin på ekstrakt, så de havde en 

vinklub i Weysesgade, hvor de selv bryg-

gede en ”farlig” vin, som blev døbt 

”Weyse Wein”. De blev hundesyge af at 

drikke (for meget af) den. 

I mange år afholdt man Grundlovstur 

den 5. juni for alle i kvarteret. Man tog 

toget fra Svanemøllen til Klampenborg 

og gik ind til Eremitagen med madkurve. 

Her spiste man, og bagefter spillede man 

fodbold og badede i Øresund.  

Senere opstod traditionen med en Dra-

getur – også til Eremitagen. En søndag i 

september samles man stadig på Eremi-

tagesletten og sætter drager op. Dagen 

slutter på Peter Liep, hvor man spiser 

den medbragte mad, og der bliver uddelt 

præmier til dagens vindere (og tabere) i 

drageflyvning. 

 

 

Det flotte skilt er en gave, som Ole fik af 

håndværkerne, dengang de flyttede statio-

nen fra denne side af Østerbrogade (hvor 

Borgervænget begynder ved Jet-tanken) til 

den modsatte side. Håndværkerne vidste, at 

han arbejdede i DSB og samlede på tog-

genstande. Foto: Per Elvekjær 
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Mandag den 18. juni kl 16-20: 

Borgermøde: Kulturcenter for en 

dag, Kildevældsskolen 

Lørdag den 23. juni: 

Skt. Hansaften i Kildevældsparken, arr. 

af DUI, spejderne og andre foreninger. 

Svanemøllestranden bliver bemandet 

med livreddere 

Lørdag den 18. august: 

Klimadag på Tåsinge Plads,  

Områdefornyelsen 

Lørdag den 25. august: 

Loppemarked kl. 14 og gadefest kl. 

18.30, begge i Berggreensgade 

Lørdag den 1. september: 

Kulturfestival i Kildevældsparken 

 

Kildens udgivelsesplan 2012 

 Nr. 3 i slutningen af september 

Frist for indlæg: 3. september 

 Nr. 4 udkommer i midten af december 

Frist for indlæg: 16. november 

Indlæg kan sendes til  

kilden@strandvejskvarteret.dk eller  

afleveres til redaktørerne. 

Kalender 

Farverige personer 

Cinte fortæller, at der boede mange sjo-

ve typer i kvarteret. Fx var der en Stif-

telse for Modister i Weysesgade, hvor 

der boede tre søde (hatte)damer. Når 

der var fester, optrådte de med flotte, 

fantasifulde hatte.  

Familien Pedini kom fra Italien, ”de før-

ste gæstearbejdere”, fortæller Cinte. De 

havde en kiosk på hjørnet af Kildevælds-

gade og Weysesgade (huset med det 

lille vindue til søndagsaviser), ”og det 

var en skæg familie. Når de havde fami-

lie på besøg fra Italien, troede vi de 

skændtes, sådan snakkede de i munden 

på hinanden.” Hr Luis Pedini kørte ud 

med varer på en ladcykel. ”Jeg skal ud 

med øl. Hvad koster de?” spurgte han 

sin kone. ”To øl koster det dobbelte af 

én” svarede hun. Ægteparret Pedini læ-

ste ”Det Bedste”, og de deltog i bladets 

konkurrencer, og én dag vandt de en bil! 

Ingen af dem havde kørekort, men så 

måtte Hr Luis lære at køre, så de kunne 

køre i bil til Italien og besøge deres  

familie. 

Flagstangen 

Mange kender måske allerbedst Cinte på 

grund af flagstangen, hvor hun hejser 

flaget, når en af naboerne har fødsels-

dag.  

Cinte fortæller: ”Historien er den, at fru 

Thomsen i Weysesgade bad Ole om at 

tage flagstangen ned, og han fik så lov 

til at få den. Det lille flag øverst på flag-

stangen er smedet af hr. Thomsen, som 

var smed på B&W.  

I begyndelsen hejste vi blot flaget, når 

vores egne børn havde fødselsdag, men 

så begyndte naboerne at spørge, om vi 

ikke også kunne flage for dem. Til sidst 

havde vi en kalender, hvor alle flag 

dagene var indtegnet. Vi fik også en  

tavle, så vi kunne annoncere, hvem der 

havde fødselsdag – men nu er tavlen 

gået i stykker. Og jeg er heller ikke så 

flink til at hejse flaget – så skal jeg jo 

rende op og ned af trapperne flere  

gange”, indrømmer Cinte.  

Når hendes søn overtager huset, vil han 

videreføre traditionen, har han sagt.  

/ul & lf 
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Bestyrelsesformand  

Ole Graugaard,  

Berggreensgade 60,  

T 3927 1307, M 2164 0399, 

ole.graugaard@hotmail.com 

Opgaver: Gader, fortove og 

renholdelse (ansv), YouSee 

(ansv), kontakt til Trafikgruppe 

Næstformand  

Benditte Skyhøj Olsen 

Hornemansgade 22,  

T 3929 3968, M 2023 6216 

benditte.olsen@gmail.com 

Opgaver: Haver, hegn (ansv),  

Facader (ansv) 

Grete Kladakis 

H.C. Lumbyes Gade 52 

T 2518 6628 

lumbyesgade@live.dk 

Opgaver: 

Renovation/ 

papircontainere (ansv) 

Chris Pethick 

Niels W. Gades Gade 34 

T 3929 9111 

pethick@nbi.dk 

Opgaver: 

Fællesarrangementer 

Jan Væver 

Kildevældsgade 13 

M 2579 3333 

jan.vaever@gmail.com 

Opgaver: Kloakker/rotter/el/

vand (ansv), Graffiti (ansv), 

YouSee 

Claus Engelsen 

H.C. Lumbyes Gade 61 

T 3920 3743 

henrietteogclaus@hotmail.com 

Opgaver: Hjemmeside (ansv) 

Desuden Dorte Nørby, 

Hornemansgade 15 

Lars Bjerregaard 

Niels W. Gades Gade 44 

T 2613 2600 

lars.bjerregaard@hotmail.com 

Opgaver: Kasserer, 

Fællesarrangementer (ansv) 

Niels Ingvartsen 

Hornemansgade 29 

T 3929 4218, M 2036 2008 

nisser@ingvartsen.eu 

Opgaver:  

Materielforvalter 

Lise Fogh 

Berggreensgade 50  

T 3929 4126, M 5090 9214 

Opgaver: 

Redaktør Kilden (ansv) 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Ulla Liberg 

Berggreensgade 54  

T 3920 0757  

Opgaver: 

Redaktør Kilden 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk  

Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com 
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