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Leder 

Kilden 2013/4, december 2013 

Medlemsblad for Husejerforeningen  

i Strandvejskvarteret 

Udgives 4 gange om året. Oplag 450 

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 

Tidligere numre kan findes på 

www.strandvejskvarteret.dk 

Redaktion 

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg 

Foto: Per Elvekjær m.fl. 

Forsidebilledet: Søren Klokhøj 

Indlæg kan sendes til 

kilden@strandvejskvarteret.dk  

eller til redaktørerne,  

se adresser på bagsiden 

Dette nummer er delvis et tema-

nummer i forbindelse med jul og nytår 

her i kvarteret. Det starter med det flotte 

forsidefoto, som Søren Klokhøj tog på 

torvet sidste nytårsaften. 

Så har vi lavet et interview med Knud og 

Thomas, to af hovedkræfterne for vores 

Nytårskur den 1. januar kl. 14. De for-

tæller om starten og udviklingen gennem 

årene og lidt om deres liv i øvrigt. 

De efterlyser begge flere aktiviteter, der 

skaber fællesskab. Måske er der inspira-

tion for de enkelte gader at hente i den 

”julekalender”, de har i byggeforenings- 

husene i Humleby, se side 15. 

Lone Nørmark har skrevet en fin  

gennemgang af alle kvarterets  

komponister, hvis melodier vi synger til 

Nytårskuren, se side 12. 

Af Østerbro Avis fremgår det, at Kilde-

vældsparken har fået en udviklingsplan, 

som blandt andet omfatter en opgrade-

ring af legepladsen. I 2009 blev parken 

fredet for at bevare biodiversiteten. Det 

viser sig, at den er hjemsted for seks  

typer flagermus. Flagermus findes også 

i Fælledparken, læs side 14. 

Ligesom Ole Graugaard skriver i sit opråb 

side 3, vil vi også opfordre til, at der  

bliver stort fremmøde ved vores  

Generalforsamling d. 25. februar 2014.  

Til slut vil vi gerne takke alle dem, der 

har inspireret og bidraget til bladet i  

løbet af året og ønske 

god jul og godt nytår til alle i kvarteret 

Lise og Ulla 
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Generalforsamling 

Husk Generalforsamling tirsdag den 25. 

februar kl. 19. 30. Sæt kryds i kalen-

deren. Forslag til dagsordenen skal være 

formanden i hænde senest 24. januar.  

Nytårsfyrværkeri 

Ingen nytårsaften uden fyrværkeri - 

hvem vil give en håndsrækning? Hvis vi 

gerne vil have fyrværkeri nytårsaften, så 

kræver det hjælp!  

Henvendelse til Chris Pethick, Niels W. 

Gades Gade 34, tlf. 3929 9111 eller 

5029 0099, e-mail pethick@nbi.dk 

Brøndrensning 

Siden sidste nummer af Kilden udkom, 

er der blevet afholdt "Fælles Brøndrens-

ningsdag" den 10. november. Vi retter 

en stor tak til Energigruppen, specielt til 

Jørgen Frederiksen, som tog sig af det 

praktiske. 

 

 

YouSee 

Anlægget er nu fuldt etableret - de sidste 

tilslutninger blev foretaget i løbet af 

sommeren. Alt i alt er det forløbet meget 

tilfredsstillende - og tak til de mange tål-

modige husejere. 

Tilbage står nu at få et fuldt overblik 

over tilslutninger i de enkelte huse, hvil-

ket har vist sig at være oplysninger, som 

er vanskeligere at få, end vi havde reg-

net med. Oplysningerne har vi behov for, 

fordi foreningen skal kunne videresende 

regningen til den enkelte husstand. Der-

udover har vi bedt YouSee om dokumen-

tation for nogle prisreguleringer, som vi 

ikke umiddelbart er enige i. 

Som meddelt på generalforsamlingen i 

februar vil der komme en ekstra udgift, 

når den endelige regulering gennemfø-

res.  

YouSee-kontrakten er derfor en sag, som 

fortsat tager en del af bestyrelsens tid, 

men som vi håber på snart vil nå sin af-

slutning. 

Nyt fra bestyrelsen 

Vi har snart generalforsamling. Hvis det 

går, som det er gået de sidste par år, så 

må vi forudse, at der kommer til at 

mangle folk i bestyrelsen.  

Hvad betyder det, hvis vi ikke længere 

er i stand til selv at ”drive” kvarteret? 

Tja, vi er faktisk forpligtede som huseje-

re til at drive foreningen, og vil vi ikke 

selv, så er vi forpligtede til at betale os 

fra det. Det vil sige, at generalforsamlin-

gen skal udpege professionelle folk, der 

for betaling kan indgå aftale med admi-

nistrationsselskaber, der kan sørge for 

vedligeholdelse af veje, kloakker, elfor-

syning, beplantning osv. osv.  

Det bliver dyrt, men det bliver først og 

fremmest kedeligt: Hvilket forum skal 

tage initiativ til forandringer, forbedrin-

ger og mere konkret loppemarked og 

andet godt for fællesskabet? 

Vi tror, at det mentale, det tidsmæssige 

og det faglige overskud blandt kvarte-

rets beboere aldrig nogensinde har  

- en alvorlig opfordring fra bestyrelsen 

Af Ole Graugaard, medlem af bestyrelsen 
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Hjemmesiden har fået et løft 
Strukturen på www.strandvejskvarteret.dk er blevet strammet op 

Vores website har fået ny webadmini-

strator, nemlig Søren Borch, BGG 50. 

Indholdet leveres af redaktører i besty-

relsen og i de forskellige arbejdsgrupper, 

fx Hjertestarter, Delebil og Grønne tage. 

Desuden er forsiden blevet revideret, så 

strukturen er klarere. I midterfeltet kom-

mer nyheder og indlæg fra redaktørerne. 

I højre kolonne kan beboere bidrage med 

billeder, indlæg og kommentarer.  

Hvis du har tid og lyst, er du meget vel-

kommen til at udvide med fx en billed-

præsentation af kvarteret, en spænden-

de gennemgang af kvarterets historie, en 

børne- og ungdomsside, eller hvad du 

synes mangler på websitet. 

Kom gerne med dine kommentarer og 

forslag, ris og ros til  

hjemmeside@strandvejskvarteret.dk.  /lf 

været større, end det er i dag! Derfor 

bør der også være rigeligt med dygtige 

og engagerede folk til at løfte opgaven i 

de kommende år.  

Vi synes, det ville være skønt, hvis nogle 

af de yngre husejere, der er flyttet ind i 

kvarteret, og som vi kan se er engagere-

de i gaden, naboerne og miljøet, nu tog 

en alvorlig snak sammen. 

Det er nu det gælder: Få talt med din 

nabo, genbo og andre du kender, om 

ikke det var en ide at stille op sammen.  

Vi, der sidder i bestyrelsen, vil tage imod 

med åbne arme, og vi vil med glæde 

hjælpe nye i gang med et “generations-

skifte”. Er I 2, er det fint. Er I 3 eller 4, 

er det fantastisk. 

Tal sammen og spørg os om arbejdet. 

Det er sjovt. I lærer utroligt mange  

mennesker at kende. I får venner, I altid 

vil kunne hente hjælp hos. Og I lærer 

faktisk også en masse!  

Der har lige været kommunalvalg, og 

stemmeprocenten var meget højere end 

sidst. Lad os nu holde fast i engagemen-

tet.  

Derfor: Find sammen, mød op, og stil 

op! 

Citat fra Husejerforeningens vedtægter: 

§ 8. Bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 

fem medlemmer til at varetage foreningens 

daglige drift. 

Stk 2 

Valgbare er medlemmer, der er tinglyste  

ejere eller personer, der er bemyndiget til at 

repræsentere juridiske personer, som er 

medlemmer af foreningen. 

Stk 3 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer 

på ulige årstal og 3 på lige årstal. Genvalg 

kan finde sted. 

 

Der er ikke angivet en opstillingsfrist i ved-

tægterne, og praksis er, at man oplyser sin 

interesse til bestyrelsen i forvejen, men at 

man kan stille op indtil umiddelbart før valg-

handlingen på selve generalforsamlingen. 
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 Brøndrensedag 

Af Karsten Refsgaard, Landskronagade 34 

På en regnvåd søndag i november er der 

en ting, der med garanti aldrig dukker op 

i mine tanker, når jeg har drukket mor-

genkaffen - hvordan og hvornår kan jeg 

få renset mine brønde og tagrender? 

Derfor er det heldigt, at andre med mere 

indsigt i - og viden om - vores huse, kan 

hjælpe mig og andre på vej, og at de 

søndag den 10. november arrangerede 

en brøndrensningsdag for alle i kvarte-

ret. Og lad mig da starte med at takke 

dem, som arrangerede dagen! Forarbej-

det til arrangementet var helt i top; alle 

redskaber var på plads, der var lavet ar-

bejdsgrupper, og så var der en kop kaffe 

at starte dagen med. Det hele var lige til 

at gå til. 

På dagen var der mulighed for at få 

hjælp og hjælpe hinanden med at rense 

brønde og tagrender. Som det fremgår 

af billedet, kan man med fordel bruge 

flere par hænder og det rette udstyr, når 

der skal renses brønde.  

Som relativt ny i kvarteret var dagen en 

god måde at møde nogle af kvarterets 

mennesker og samtidigt få styr på en af 

de ting, man skal lære, når man bor i et 

af vores skønne, men ældre huse. Jeg 

lod mig på dagen fortælle, at det også 

gjorde sig gældende, selv om man havde 

boet i kvarteret i længere tid. 

Tak for en hyggelig og effektiv dag til 

alle de fremmødte. Det kan varmt anbe-

fales at deltage på brøndrensningsdagen 

- det er rart at gå vinteren i møde og  

vide, at brønde og tagrender er klar til 

både regn, sne og slud. 

Hvis der sidder andre derude, som gerne 

vil have renset brønde og tagrender, kan 

der lånes både kloakskovle og Jørgens 

hjemmelavede og effektive "tagrende-

skeer" i materielkælderen.  

Jørgen Frederiksen, som arrangerede dagen, 

har opfundet en effektiv si, som kan filtrere 

slammet fra væden. Den består af to lag 

gulvtæppe-underlag! Slammet putter man i 

en plasticpose og derefter i skraldespanden. 

Væden kan man hælde tilbage i brønden.  

HOFOR rådgav om fjernvarmeanlæg 

I forlængelse af Energigruppens åbne informationsmøde om fjernvarmeanlæg 

og energibesparelser, tilbød HOFOR at give gratis, ekstraordinær rådgivning 

om fjernvarmeanlæg 21. oktober.  Af Ole Munch, Energigruppen 

I alt 10 familier havde tilmeldt sig dette 

enestående tilbud, og Flemming Jensen 

fra HOFOR tilbragte ca. en halv time pr 

sted. Beboerne var velforberedte, og 

Flemming Jensen opdagede flere steder 

forkerte indstillinger, som han rettede. 

Desuden fik deltagerne råd om, hvilke de-

le af deres anlæg der burde udskiftes. Så 

det var "alle pengene værd", og man vil 

kunne spare adskillige tusinde kroner ved 

at følge hans råd om udskiftninger og ind-

stillinger.  
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Beboerstafet: 

Charmen ved Kildevældsgade ... 
Af Jonas Pallesen, Kildevældsgade 26 

Jeg husker den første fremvisning i Kil-

devældsgade 26 ret tydeligt. Jeg var 

kommet i god tid og havde gået en tur i 

området. Det stemningsfyldte Strand-

vejskvarter havde efterladt et solidt ind-

tryk på mig, inden jeg mødte mægleren 

fra Home. Det, tror jeg, var afgørende 

for min videre interesse i huset, som 

ellers fremstod slidt efter flere års ud-

lejning og manglende vedligeholdelse. 

Bl.a. viste det sig at indeholde Øster-

bros største fuglehus på loftet, hvor  

duer havde gjort deres indtog pga. hul  

i kvisten. 

Min kæreste og jeg havde set en del hu-

se og lejligheder, og jeg havde derfor 

mine betænkeligheder ved at vise Tine 

et hus, der langt fra var indflytningsklart 

ved overtagelse. Vi var lige blevet foræl-

dre til vores datter Naja, og et byggepro-

jekt synes ikke at være den optimale 

løsning. Men vi blev enige om, at vi ger-

ne ville lægge vores kræfter og penge i 

et hus, der rummer så meget person-

lighed, og som er indrammet i et områ-

de, der er charmerende som få. 

Seks mdr. senere står vi stadig med et 

hus, som mangler den sidste finish, og 

rejsen hertil har været noget mere ud-

fordrende, end vi havde regnet med. På 

trods af det er min lille familie ikke i tvivl 

om, vi har gjort det rigtige. Vi glæder os 

over beslutningen om at flytte hertil. 

Modtagelsen i området har været en op-

levelse. Man fornemmer hurtigt, at bebo-

erne både går op i området/husene, men 

også i hinanden. Vi har fået flere vel-

mente råd og vejledninger omkring alt 

fra hæk til tag, og da jeg en mørk april 

aften stod og skrabede tapet af vægge-

ne, kom min gode genbo Kristian forbi 

med sodavand og øl og hilste på. Også 

på den måde føler vi, at vi er blevet del 

af noget unikt i København. 

Da jeg besøgte boden med Kilden ved 

loppemarkedet, fik jeg stafetten med en 

opfordring om at skrive lidt om os og 

give lidt erfaring videre omkring vores 

renoveringsprojekt. Vores naboer skal 

have en tak for stor tålmodighed i for-

bindelse med de ulemper, de har levet 

med under vores renovering. Og jeg har 

lagt mærke til, at vores fælles hjemme-

side og facebook-gruppe giver en flot 

beskrivelse, og at beboere er meget 

hjælpsomme med referencer på hånd-

værkere. Jeg vil derfor nøjes med at give 

ét råd videre – læs ’håndbog for huseje-

re’ grundigt og understreg reglerne over 

for håndværkerne - så ofte at de måske 

bliver trætte af dig. 

Vi glæder os til vores nye tilværelse i 

Strandvejskvarteret, forhåbentlig snart 

uden håndværkere - selvom vi har været 

rigtige glade for deres arbejde.  
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Konfliktmæglere i kvarteret 
Selv om vi har indtryk af, at alle beboere er meget glade for at bo i vores kvar-

ter, modtager både bestyrelsen og Kilden med mellemrum klager fra beboere, 

som har en uoverensstemmelse med deres naboer 

Af Ulla Liberg og Lise Fogh, redaktører af Kilden 

Det drejer sig typisk om sager, hvor der 

ikke findes regler eller lovgivning, og 

hvor der derfor heller ikke er en myndig-

hed, der kan træffe beslutning. Sager, 

som erfaringsmæssigt skaber gnidninger, 

er fx nabostøj, håndværkerstøj, brænde-

røg, skyggende træer, eller cykler på for-

tovet. Ofte er det et spørgsmål om at 

vise hensyn og se sagen fra den andens 

synsvinkel. Men hvis sagen er gået i hår-

knude, kan der være behov for hjælp.  

Vi mener dog, at Kilden ikke er det rette 

forum for den slags. Bladet udkommer 

kun fire gange om året, og er derfor ikke 

egnet til en diskussion. Desuden løses 

konflikter meget bedre ved en dialog an-

sigt til ansigt end ved en (ofte bitter) 

ordveksling på skrift i fuld offentlighed. 

Voldgiftsmænd i  

Lyngbyvejskvarteret 

I vores søgen efter en anden løsning 

fandt vi ud af, at Lyngbyvejskvarteret 

har en ordning med tre frivillige vold-

giftsmænd (m/k), som vælges på gene-

ralforsamlingen, og som man kan hen-

vende sig til i tilfælde af en potentiel 

konflikt mellem naboer. Desuden kan 

bestyrelsen foreslå stridende parter, at 

de benytter en af voldgiftsmændene. 

Normalt er der kun 1-2 sager om året, 

og bestyrelsen i Lyngbyvejskvarteret un-

derstreger, at voldgiftsmændene ingen 

juridisk kompetence har. ”Det drejer sig 

blot om at få folk til at tale sammen”, 

forklarer en af voldgiftsmændene.  

En anden fra Lyngbyvejskvarteret fortæl-

ler: ”Jeg har set i hvert fald ét eksempel 

på, at ordningen kan være værdifuld. 

Det var i en situation, hvor naboer var 

blevet meget uenige over et barns trom-

mespil. Trommespil er jo som sådan ikke 

forbudt og ikke noget, som politiet vil 

blande sig i. Det er også mere en sag 

mellem to naboer end en fælles sag, og 

derfor heller ikke rigtig en sag for hus-

ejerforeningen. Så der var ikke nogen 

naturlig tredje part, som kunne bidrage 

til at mediere og bearbejde konflikten. I 
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Grønne tage 
En regnfuld eftermiddag i november hav-

de vi besøg af Torben Hoffmann,  

rådgiver i firmaet Byggros, som leverer 

materialer til grønne tage. Han forklare-

de, hvordan vi skal opmåle tagene på 

vores haveskure og cykelskure. Han gav 

desuden et skøn over, om tagene vil 

kunne bære et grønt tag. 

Dermed er Projekt Grønne Tage kommet 

et skridt videre. Vi har nu fastsat  

den 5-6. april 2014 til arbejdsweek-

end, hvor vi i fællesskab vil lægge de 

grønne måtter op på vores tage.  

Hvis du har lyst til at være med i projek-

tet, så kontakt Sanne Norre-Jacobsen på 

sannenorre@gmail.com  

Du kan læse mere om projektet på 

Strandvejskvarterets hjemmeside, se 

under Din forening > Grønne tage. /lf 

dette tilfælde var voldgiftsmanden med 

til at arrangere nogle møder, hvor det 

lykkedes at etablere en ramme for en 

fælles aftale mellem naboerne. Det er 

mit indtryk, at begge parter her efterføl-

gende var glade for voldgiftsmandens 

bidrag.” 

Konfliktmægling i vores kvarter 

Vi har derfor talt med Christian Weren-

berg, Kuhlausgade, som er advokat og 

desuden uddannet konfliktmægler. Han 

er villig til gratis at påtage sig rollen som 

konfliktmægler i kvarteret – foreløbig i 

en forsøgsperiode.  

Christian forklarer, at det væsentlige ved 

konfliktmægling er, at det er parterne 

selv, der skal finde frem til en løsning. 

Mæglerens rolle er at skabe et fortroligt 

rum, hvor parterne lytter til hinanden og 

i fællesskab undersøger, om en løsning, 

som begge parter oplever som rimelig, 

er mulig. 

Desuden understreger han, at det ude-

lukkende drejer sig om uoverensstem-

melser mellem to naboer (eller genboer). 

Konfliktmæglingen gælder ikke sager 

mellem beboere og husejerforeningens 

bestyrelse, som fx drejer sig om overhol-

delse eller fortolkning af foreningens re-

gulativer. Konfliktmægling er ikke en 

ekstra retsinstans. 

 

Forsøgsordning 

Denne konfliktmægler-ordning er et  

initiativ, som er taget uafhængigt af  

bestyrelsen, og tanken er, at konflikt-

mæglerne melder sig frivilligt. De skal 

ikke udpeges af generalforsamlingen.  

Christian foreslår at sætte ordningen i 

gang - som et forsøg. Så kan vi senere 

debattere og evaluere, om det skal være 

en permanent ordning.  

”Allerbedst ville det være, hvis vi var en 

gruppe på to-tre stykker”, siger Christi-

an, ”så hvis der er andre i kvarteret, som 

arbejder med konfliktmægling, og som 

har lyst til at tilbyde assistance til kvar-

terets beboere, hører jeg meget gerne 

fra dem”. Kontakt Christian på: cjweren-

berg@gmail.com.  

Læs mere på www.mediatoradvokater.dk 

Figurerne er hentet fra:  

www.dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/nabokrig/

saadan_opstaar_konflikt.htm 

Er sagen gået i hårknude? 

Har I brug for hjælp til at løse en nabo-

strid, så opsøg vores konfliktmægler og få 

professionel hjælp.  

Kontakt Christian Werenberg, Kuhlaus- 

gade 38, cjwerenberg@gmail.com,  

tlf. 2234 3570 
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 Nytårskur 
Det er ikke forbeholdt Dronningen at holde Nytårskur. Hos os er det Knud  

Palsbro og Thomas Sandberg, der åbner det nye år, når vi mødes Nytårsdag og 

synger sange af de komponister, som vores gader er opkaldt efter.   

I virkeligheden var det Per Munch, som 

fik ideen til at starte traditionen i 2001. 

Per foreslog det til Knud Palsbro, som 

han kendte fra Sankt Annæ Gymnasium. 

Knud mente, det ville være bedre med 

en Sommerkur, men Per gav sig ikke, så 

det blev til Nytårskur. Per kontaktede 

multikunstneren Thomas Sandberg, som 

straks var med på ideen. 

- Der er jo nogle kendte nytårssange af 

Berggreen og Weyse, fortæller Knud, 

men der manglede nytårssange af Kuh-

lau, Heise og Gade, så derfor har jeg dig-

tet et par vers på nogle af deres vel-

kendte melodier. Med H.C. Lumbye var 

det jo oplagt at bruge Champagne-

galoppen. 

Knud er god til at skrive sange, og han 

tilføjer et vers af og til. – Men der skal 

ske noget specielt i kvarteret, før jeg 

skriver et nyt vers, understreger han; 

sidst skrev jeg et vers, da vi fik Svane-

møllestranden. 

Slagtøj og champagnepropper 

Thomas er uddannet i slagtøj, og han 

kan spille på alt muligt.  

– Især er det sjovt at lave musik ud af 

det, som ikke er instrumenter. Siden jeg 

var lille, har jeg lavet rytme og musik, 

fortæller han.  

Thomas Sandberg  

Blå bog 

 Thomas Sandberg,  

H.C. Lumbyesgade 36 

 Far til Freja (18 år) og Johan (15 år) 

 Slagtøjssolist fra Det Kongelige  

Danske Musikkonservatorium 

 Arbejder som freelance musiker, 

skuespiller og komponist 

 Optræder blandt andet for skolebørn 

med soloshow 

 Arbejder på en ny forestilling, som 

udforsker det digitale legende  

menneske 

 Om kvarteret: "Når man først er  

flyttet ind, er det svært at flytte ud 

igen”. 
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I flere år spillede Thomas Champagne-

galoppen fra sin bil Ford Philharmonics, 

som ”havde en dejlig klang, men den 

måtte til sidst bukke under”. Måske vil 

hans nye VW UP debutere i år. Højde-

punktet er, når Thomas betjener 

”champagneprop-

instrumentet”. 

- Det første år kom der ikke 

ret mange til Nytårskuren, 

og vi havde købt rigeligt ind 

af champagne, mindes Tho-

mas, så vi blev ret beruse-

de, da vi ryddede op. 

- Ja, det første år var der 

40, husker Knud, og sidste 

år uddelte vi 171 papkrus, 

så der har nok været ca 200 

personer.  

 

Specielle uniformer 

Det hører med til traditionen, at Thomas 

og Knud optræder i hver sin særpræge-

de uniform.  

Thomas’ uniform er et kostume fra en 

Macbeth-forestilling på Bådteatret, hvor 

han var kapelmester. De fine sølvlidser 

på ærmerne forestiller G-nøgler. 

Knuds uniform er en ægte uniform fra 

Ingeniørkorpset, ”Og den er dejlig lang 

Blå bog 

 Knud Palsbro, Heisesgade 4 

 Far til Ella (13 år) og Dagmar (10 år) 

 Uddannet som cand. merc i  

Corporate Design på CBS 

 Meget foreningsaktiv, er fx medlem i 

skolebestyrelse, menighedsråd, poli-

tisk parti og Akademisk Skyttefor-

ening 

 Spiller klaver, synger og komponerer 

melodier 

 Om kvarteret: "Man går til købman-

den om formiddagen, og så kommer 

man først hjem til aften (fordi man 

kommer i snak med naboer)". 

Knud Palsbro synger for 
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 og varm, når det nogle år har været 

smadderkoldt Nytårsdag”, siger Knud. 

Mere kultur og flere hækkebuer 

Vi har spurgt Thomas og Knud, hvad de 

savner i kvarteret. 

Knud har tre forslag: 

1) at klimaeffekten bliver fremskyndet, 

så der er varmt til Nytårskuren ;-) 

2) at vi opretter en scene på Torvet med 

træet som baggrund 

3) at flere forhaver får hækkebuer, dvs 

at hækken vokser i en bue hen over ind-

gangen. 

Thomas synes, at der skal være flere  

arrangementer, som skaber fællesskab. 

Han har boet i en Sydgade og ved, at 

man dér let kan føle sig udenfor. Måske 

et julemarked ...  

Han nævner også, at man kunne oprette 

”Strandvejskvarterets Kulturformidling” 

og så søge midler til flere kulturelle begi-

venheder i kvarteret. /ul & lf 

 

Læs også artiklen side 12 om komponi-

sterne.  

Faktaboks 

Nytårskuren i Strandvejskvarteret foregår 

hvert år den 1. januar kl. 14 – uanset vind 

og vejr.  

Vi mødes i den østlige ende af Berggreens-

gade, og så går vi langsomt i samlet flok ned 

ad gaden mod vest. Vi synger sange på me-

lodier skrevet af de komponister, som gader-

ne er opkaldt efter.  

Til slut – ved H.C. Lumbyesgade - bliver 

Champagnegaloppen spillet akkompagneret 

af Thomas og springende champagneprop-

per.  

 

Og så ønsker vi hinanden Godt Nytår med et 

glas champagne. Der serveres også juice til 

børnene og til dem, der ikke har lyst til 

(mere) champagne. 

Sangene findes i udskriftsformat på kvarte-

rets hjemmeside, se under Dit kvarter > 

Komponisterne.  

Arrangementet nævnes nu i nogle ejendoms-

mæglerannoncer for huse i kvarteret. 

Kom og vær med til denne enestående  

tradition, 1. januar kl. 14. 
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En musikalsk vandring på Østerbro 
Af Lone Nørmark, Niels W. Gades Gade 41 

Som en særlig service inden Nytårskuren den 1. januar 2014 bringer vi her  

Lone Nørmarks tekst om komponisterne, der giver navn til vores gader. Den 

har tidligere været sendt som ”Danmark Kort” på P1.  

I de næste små 5 min. inviterer jeg på 

musikalsk vandring - en rask lille mor-

gentur gennem et boligkvarter, hvis ga-

der er opkaldt efter komponister 

(fortrinsvis) fra 1800-tallet. 

Et område, der af gode grunde bliver 

kaldt Komponistkvarteret. Det ligger på 

Østerbro i København – og vi kan jo be-

gynde ved Svanemøllen station  - eller 

rettere lige overfor den. Her ligger Berg-

greensgade. 

Andreas Berg-

green har bl.a. 

komponeret mu-

sik til nogle af 

de sange, vi 

sang for ikke så 

længe siden: ”Et 

barn er født i 

Betlehem”, 

”Velkommen 

igen Guds engle 

små” og ”Vær velkommen Herrens år”. 

Norges store komponist Edvard Grieg er 

hædret med en gade, der ligger parallelt 

med Berggreensgade mod nord.  

Men vores tur går i den modsatte retning 

– vi drejer til venstre - og dermed ind i 

et kvarter med omkring 400 små bygge-

foreningshuse – opført i slutningen af 

1800- og begyndelsen af 1900-tallet. 

Den første gade hedder Hornemans-

gade. Emil Horneman har også gjort det i 

julemelodier. Det var ham der satte mu-

sik til Peter Fabers ”Højt fra træets grøn-

ne top”. Samme år – det var i 1848 – 

skrev han musik-

ken til en anden 

Peter Faber-sang, 

nemlig: 

”Dengang jeg 

drog af sted”. 

Hvis vi drejer om 

hjørnet ved Kil-

devældsgade – 

den har ikke 

umiddelbart  

noget med musik at gøre, bortset fra 

måske en lystig klukken af kildevæld i 

tidernes morgen – men vi drejer om 

hjørnet – og bliver måske inspireret til at 

bryde ud i sang. Det kunne være endnu 

en julesang: ”Julen har bragt velsignet 

bud”, eller det kunne være ”I østen sti-

ger solen op” – eller ”Den signede dag” – 

eller ”Lysets engel går med glans”.   

C.E.F. Weyse har skrevet et utal af 

smukke melodier. Den allermest kendte 

og brugte er nok ”Altid frejdig når du 

går”. Den bliver ofte sunget ved begra-

velser, såvel som den under Anden Ver-

denskrig blev frihedskæmpernes sidste 

sang inden hen-

rettelsen i Ry-

vangen. 

Vi fortsætter ned 

ad Weysesgade 

til Berggreens-

gade – drejer om 

det næste hjørne 

og står nu i  

Kuhlausgade. 

Andreas Berggreen 

Emil Horneman 

C.E.F. Weyse 
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 Friederich Kuhlau 

er i dag nok mest 

kendt for sin mu-

sik til Johan Lud-

vig Heibergs 

”Elverhøj”, hvor 

nationalsangen 

”Kong Christian 

stod ved højen 

mast” indgår i 

ouverturen. 

Den næste gade er – rent utalemæssigt 

– lidt problematisk: Niels W. Gades  

Gade. Men sådan hedder den altså – op-

kaldt efter kom-

ponisten til bl.a. 

”Elverskud” og 

”Et folkesagn”, 

hvori indgår en 

ganske kendt og 

brugt melodi: 

”Brudevalsen”. 

Det er også  

Niels W. Gade, 

der har skrevet 

melodien til 

”Grøn er vårens hæk” og ”På Sjølunds 

fagre sletter”.  

Men han er ikke ophavsmand til en af de 

mest spillede melodier i verden, ”Tango 

Jalousie”. Den er skrevet af Jacob Gade 

– og nej, de to ”Gader” var ikke i familie 

med hinanden. 

Vi er igen nået ned 

for enden af Berg-

greensgade  og 

drejer om hjørnet 

til Heisesgade. 

Peter Heise skrev 

bl.a. musik til ope-

raen ”Drot og 

Marsk”, med tekst 

af Chr. Richard. 

Peter Heise satte 

også musik til Emil 

Aarestrups digt ”Til en veninde”: ”Der er 

en trolddom på din læbe/Der er en af-

grund i dit blik,/der er i lyden af din 

stemme/en drøms æteriske musik”. 

Oppe ved Kildevældsgade drejer vi igen 

om hjørnet – og begynder måske nu at 

nynne ”Drømmebilleder”, ”Champagne-

galoppen”,  ”Britta polka” eller andre af 

H.C. Lumbyes 

ørehængere. 

Med H.C. Lum-

byesgade kom-

mer vi ud af kvar-

teret med bygge-

foreningshuse, 

men der er endnu 

en komponist-

gade tilbage:   

Thomas Laubs 

Gade. 

Thomas Laub har skrevet melodier til et 

stort antal salmer – bl.a. ”Morgenstund 

har guld i mund” med tekst af Grundt-

vig; Steen Steen-

sen Blichers ”Der 

er hvidt herude” 

og Jeppe Aakjærs 

”Stille hjerte sol 

går ned”. 

Tiden er ved at 

være gået, så lad 

os slutte denne 

mini-musik-

historiske vandring 

med at gå ned ad Thomas Laubs Gade – 

til højre ad Bellmansgade – videre ad 

Edvard Griegs Gade og tilbage til Svane-

møllen station.      

Kilde: ”2100 Ø – Nyhedsbrev fra Østerbro 

Lokalhistoriske Forening”, nr. 4, nov. 2000. 

Komponist & pianist Erling Jan Sørensen har 

indspillet mange melodier af vores komponi-

ster. De kan aflyttes via vores website: Dit 

kvarter > Komponisterne 

Friederich Kuhlau 

Niels W. Gade 

H.C. Lumbye 

Thomas Laub 

Peter Heise 
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Flagermus i Fælledparken 
- en lokal naturoplevelse 

Af Ulla Liberg, Berggreensgade 54 

Ved du, at der lever fem forskellige typer 

flagermus i Fælledparken? Det vidste jeg 

ikke, da jeg i september meldte mig til 

en aftentur med lederen af Miljøpunkt 

Østerbro Lene 

Midtgaard. 

Vi var en flok på 

ca. 20 i alle aldre, 

som fik en spæn-

dende oplevelse. 

Først fik vi vist et 

træ, hvor den 

brune flagermus 

havde ynglet, og 

derefter et andet træ, hvor den nu bor. I 

eftersommeren er flagermusene i fuld 

gang med at fede sig op til at kunne kla-

re en vinter i hi inde i 

træet. Man kunne se, at 

deres afføring havde lø-

bet ned af træet, og høre 

deres piben inde fra 

stammen.  

Da solen var gået ned 

bag træerne, begyndte 

de i massevis at flyve ud af det lille hul i 

stammen. Der var flere personer, der 

forsøgte at tælle dem, og de nåede op på 

et par og halvtreds dyr fra bare dette 

ene træ. 

Selv om det var ved at blive mørkt, gik 

nogle af os bagefter over til søen og så 

en mængde mindre vandfla-

germus jage lige over vand-

overfladen.  

For nogle år siden 

var der en ulykke i 

Fælledparken, da 

et råddent træ 

væltede og dræbte en mand. Derfor be-

gyndte man at fælde en del af de træer, 

som var bolig for flagermusene. Man har 

forsøgt på forskellig måde, at erstatte 

disse ”boliger”, dog uden succes. 

En tredje art af Fælledparkens flagermus 

har dog fundet et mere sikkert sted at 

slå sig ned, nemlig i tårnet på Ansgarkir-

ken på Jagtvejen. 

Det er lidt anderledes efter denne ople-

velse at gå tur i parken og vide, at der er 

fuld af liv inde bag hullerne i nogle af 

stammerne. 

Hvis der er interesse 

for det, kan vi spør-

ge Lene Midtgaard, 

om hun vil lave en 

tur for os fra kvarte-

ret, når flagermuse-

ne igen er aktive.  

Og ellers kan vi selv lave en tur med den 

viden, vi har nu.  

Send en mail til Kilden 

(kilden@strandvejskvarteret.dk) eller 

meld tilbage med et indlæg på Facebook 

eller hjemmesiden, så går vi videre, hvis 

der er nok, der melder sig. 
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Kalender 

7. december kl. 15-17 

Østerbro synger, Krudttønden  

8. december Kl. 11-18 

Julemarked på Tåsinge Plads 

1. januar 2014 kl. 00.45 

Fyrværkeri på Torvet 

1. januar kl. 14 

Nytårskur, Berggreensgade øst 

24. januar  

Frist for indsendelse af forslag til GF 

25. februar kl. 19.30 

Generalforsamling,  

Svanemøllens kaserne 

Kildens udgivelsesplan 

Kilden nr. 1, 2014 udkommer i marts 

Frist for indlæg: 10. marts 2014 

Kilden nr. 2, 2014 udkommer i juni 

Frist for indlæg: 1. juni 

Kilden nr. 3, 2014 i september 

Frist for indlæg: 7. september 

Kilden nr. 4, 2014 i december 

Frist for indlæg: 30.november 

Indlæg kan sendes til  

kilden@strandvejskvarteret.dk 

eller afleveres til redaktørerne,  

se adresser på bagsiden. 

Hyggelig juletradition i Humleby 
Det startede for 5-6 år siden i én gade, og nu har det bredt sig fra gade til gade 

Det fortæller Edel Hildebrandt, som bor i 

Humleby ved Carlsberg. Traditionen går 

ud på, at man skiftes til at lægge forhave 

til blot et kvarters nabotræf på hver-

dagsaftner i december. – Det er bare et 

lille Goddaw, og så går man hver til sit 

igen, siger Edel. 

Her er opskriften, citeret fra Humlebys 

beboerblad Nabo: 

Her i november udfærdiger en energisk 

person i gaden en liste, man kan skrive 

sig på – som regel er det kun hverdage, 

der anvendes, fordi weekenderne ofte er 

besatte til anden side. Man mødes kl. 19, 

efter aftensmad og før børnene skal se 

julekalender, og traktementet er helt 

valgfrit, fra en skål pebernødder til hjem-

mebagte pralekager, fra Brugsens gløgg-

blanding over kaffe og te til laber port-

vin. 

Og eftersom det foregår i forhaverne, 

hvad enten det regner eller sner, behø-

ver man ikke rydde op inden døre. Ra-

sende hyggeligt er det under alle om-

stændigheder. 

Så kom i gang! 
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Bestyrelsesformand  

Benditte Skyhøj Olsen 

Hornemansgade 22,  

T 3929 3968, M 2023 6216 

benditte.olsen@gmail.com 

Opgaver: Haver, hegn (ansv),  

facader (ansv) 

Næstformand 

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 

Grete Kladakis 

H.C. Lumbyes Gade 52 

T 2518 6628 

lumbyesgade@live.dk 

Opgaver: 

Renovation/ 

papircontainere (ansv), facader 

Lars Bjerregaard 

Niels W. Gades Gade 44 

T 2613 2600 

lars.bjerregaard@hotmail.com 

Opgaver: Kasserer, 

Fællesarrangementer (ansv) 

Materielkælder i Hornemansgade 36 

Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid: 

Niels Ingvartsen 2036 2008 

Benditte Skyhøj Olsen  2023 6216 (3929 3968)

Jan Væver  2579 3333 

Christian Corfixen 2980 0884 

Jørgen Frederiksen 2049 1701 

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 

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk 

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

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

Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk 

Grønne tage: Sanne Norre-Jacobsen, Weysesgade 11, sannenorre@gmail.com 

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 

Claus Engelsen 

H.C. Lumbyes Gade 61 

T 3920 3743 

henrietteogclaus@hotmail.com 

Opgaver: 

Hjemmeside (ansv) 
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