
 

Kilden 2016/4  1 

 2016/4 
December 

Leder, 2 

Nyt fra bestyrelsen, 3 

Inger fra  

H.C. Lumbyes Gade, 4 

Ny café, 5 

Magasins fabrikker i 

Landskronagade, 6 

Navigare  

necesse est, 9 

Brøndrensedag, 12 

Efterårshilsen  

fra Haveklubben, 13 

Radiatorventiler, 14 

Nytårsfyrværkeri, 15 

Kalender, 15 

Fra julemarkedet  

i Weysesgade  

27. december 



 

2                      Kilden 2016/4 

 

Leder 

Sikke en fin oplevelse med det, som no-

gen allerede har udnævnt til en ny tradi-

tion i kvarteret, Julemarked i Weyses-

gade. Den ene fine bod efter den anden 

med noget for alle aldre. På vej dertil 

mødte vi flere, der allerede var på vej 

derfra med fine juledekorationer og små 

juletræer. Og sikke mange spise- og 

drikkelige lækkerier. Her bor mange, 

som også har den slags talenter. 

Det er på opfordring fra os, at Christian 

Sonne i en artikel fortæller om deres 

mange positive erfaringer med at have 

båd i Svanemøllehavnen. 

Som det fremgår af Nyt fra bestyrelsen, 

vil næste skridt i forhold til Torvet og af-

faldshåndtering være en præsentation på 

generalforsamlingen den 28. februar  

som udgangspunkt for en fælles beslut-

ning. Så hvis du vil have indflydelse, så 

mød op. 

Nu lige inden bladet sendes til trykning, 

kan vi fortælle, at det blev en meget vel-

lykket rundvisning i FN Byen for en grup-

pe på 25 her fra kvarteret.  

Vi blev opfordret til at arrangere flere af 

den slags fællesture. 

På gensyn til nytår! 

Julehilsner fra Lise og Ulla  
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Generalforsamling 2017 

Bestyrelsen forbereder nu generalfor-

samlingen, som er den 28. februar 2017 

- sæt kryds i kalenderen, så du også kan 

være med til at præge fællesskabet, hø-

re nyt fra arbejdsgrupperne i foreningen 

samt deltage i valg til bestyrelsen.  

Fælles affaldshåndtering 

På generalforsamlingen 2016 blev det 

besluttet at arbejde videre med en ned-

gravet løsning for affaldshåndtering for 

hele foreningen. På generalforsamlingen 

skal der tages stilling til arbejdsgruppens 

oplæg. 

Affaldsgruppen har i forbindelse med 

den indledende og undersøgende fase af 

vores affaldsløsning bedt ingeniør Søren 

Knudsen om at undersøge de tekniske 

muligheder og spørgsmål, som skal af-

klares med Københavns Kommune inden 

en gennemførelse af vores affaldsløs-

ning. 

Københavns Kommunes overtagelse 

af de private fællesveje 

Vi, bestyrelsen, har haft et møde med 

Københavns Kommune, hvor vi drøftede 

de spørgsmål, der har været rejst i for-

bindelse med kommunens overtagelse af 

vores private fællesveje. Det var en god 

diskussion, hvor vi oplevede, at kommu-

nen svarede på alle spørgsmålene efter 

bedste viden. Der ligger et fuldt referat 

fra mødet på kvarterets hjemmeside, 

mens der her blot er en helt kort oprids-

ning af de berørte emner: Kommunens 

overtagelse vil ingen effekt have på 

hverken forhaver eller legegaders status. 

Ansvaret for den fortsatte vedligeholdel-

se af både beplantning, kloakering og 

vejenes tilstand vil overgå til kommunen 

- bemærk dog, at for kloakering er an-

svaret kun kommunens indtil skel, samt 

at vi fortsat selv er ansvarlige for sne-

rydning og saltning af fortovene. For 

parkering og skiltning er de præcise pla-

ner endnu ikke lagt, men forventes at få 

minimal indflydelse på kvarterets ud-

seende. 

Nyt fra bestyrelsen 

Husk at deltage i foreningens  

Nytårskur den 1. januar kl. 14.  

Vi synger sange af de komponister,  

som har givet navn til vores gader,  

og slutter med champagne(galoppen) 
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Beboerstafetten 

Inger fra H. C. Lumbyes Gade 
Marie har fået beboerstafetten, og hun har skrevet om en af sine gode naboer 

Tekst og foto: Marie Foltmann, HCL 20 

Inger styrer rollatoren over mod legega-

dens fællesbænk. Der er børnefødsels-

dag. Der er kaffe og kage og gode histo-

rier i luften – og så er Inger der også. 

Det er hun også til vejfesten. Og til den 

store sommerfest helt nede i Berg-

greensgade. Altid klar med en bemærk-

ning – og til en kop kaffe eller en slush 

ice. ”Det skal man da prøve”. Men jule-

markedet burde ifølge Inger være, som 

høreapparatet fejlagtigt opfanger, i 

”Heise” og ikke helt nede i ”Weyse”-

gade. ”Der skal alligevel være utroligt 

meget solskin, før jeg kommer helt der-

ned”, som hun tørt bemærker til kvarte-

rets seneste sociale tiltag. 

For Inger er, hvor det sker – i ”hjertet” 

af H. C. Lumbyes Gade. Det har hun væ-

ret siden 40’erne, hvor hun begyndte at 

komme i det hus, der senere skulle blive 

hendes hjem. I 1968 blev det hendes tur 

til at flytte med sin mand ind i ”familie-

huset”, der har været i familiens eje fra 

1890’erne. Her har hun boet siden. I 

mange år også med sin svigerinde, Ben-

te. Herfra var det nemt at smutte på ar-

bejde som rengørerske på Øresunds-

hospitalet. Og herfra var det helt natur-

ligt at følge med i gadens liv med famili-

er og børn. Inger er stadig på fornavn 

med børnene i gaden – også selvom no-

gen af dem er blevet temmelig store i 

mellemtiden.  

Over kaffen og kringlen fortæller hun, at 

der ikke var lige så meget fest i gaden, 

da hun flyttede ind. Det er ungdommen i 

dag, der er så ”fornøjesyg”, som hun til-

føjer med et smil. Men dengang kom da-

merne sammen til kaffe. Og dengang fik 

hendes svigermor ”rullet tøj” i kælderen i 

nummer 9. Og dengang var der butikker 

på alle gadehjørner. Særligt bageren på 

hjørnet af Niels W. Gades Gade var god i 

en snæver vending.  

Dåbsattesten snakker vi ikke meget om, 

men hun har fejret fødselsdag mange 

gange, og synes det er helt på sin plads, 

at naboerne i kvarteret fejrer hende med 

stort fyrværkerishow igen og igen, år ef-

ter år på nytårsaften.  

Helbredet er heller ikke altid den bedste 

ven, men med rollatoren kan hun stadig 

få komponistgaderne usikre. Inger ken-

der alle forhaverne – i hvert fald de vel-

holdte af dem. Hendes egne roser bliver 
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 nippet, så vi andre 

kan se ”roser sky-

de” også i decem-

ber. Ukrudtet er 

sirligt luget og træ-

er og buske klippet 

ned efter alle kun-

stens regler. Nabo-

ens evner udi i det 

grønne er hun vist 

ikke imponeret 

over.  

Men hun er impone-

ret over, hvordan vi 

kommer hinanden 

ved på gaden i dag 

– meget mere, end 

hun husker fra 

”dengang”. På 

tværs af alder, bag-

grund og husnumre 

sætter hun stor pris 

på det fællesskab, 

hun oplever på daglig basis. Ikke mindst 

når Bent køber ind for hende flere gange 

om ugen, taler dunder til kommunen og 

ordner ”alt det bøvl med EDB og NemID” 

– Ingers egen computer er nemlig blevet 

”sagt op”.  Når Frans og Anita besøger 

hende med blomster på hospitalet. Når 

Nikolaj hjælper i haven. Når Kathrine 

sikrer, at hendes hoveddør er ordentlig 

lukket. Og når Ingrid kommer forbi med 

årets første pebernødder. 

”Det er dejligt at følge med i, hvad der 

sker. Og så er det dejligt med søde na-

boer, der hjælper. Ikke mindst Bent. Han 

fortjener stor ros”, slutter Inger.  

Skal vi krejle? Ny café i området 
Af Marie Foltmann, HCL 20 

Kender du Krejl og Kaffe på Vennemin-

devej 38? Hvis ikke, må du ikke snyde 

dig selv for at kigge forbi til en kop kaffe 

i den fineste keramikkop eller for at gøre 

et kup med lokale krejlervarer. 

Krejl og Kaffe er både en kaffebar og en 

retrobutik med smukke genbrugsfund. 

Du kan gå på nostalgisk opdagelse i bag-

lokalets mange fine krejlergevinster, der 

søger nye hjem på Østerbro.  

Eller du kan bare svinge forbi til en kop 

kaffe fra lokale Nordhavn Coffeeroasters 

eller brød fra Bread Station i Charlotten-

lund.  
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Magasins fabrikker på Landskronagade 

Vi ved, at mange af de oprindelige beboere i vores kvarter arbejdede på B&W, 

altså skibsværftet Burmeister og Wain på Refshaleøen. Det gjaldt især mænde-

ne, som var smede, værktøjsmagere, elektrikere mm.  

Men kvinderne, hvor arbejdede de mon? Mange var ansat på varehuset  

Magasins fabrikker på Landskronagade.  

Af Lise Fogh, Kilden 

Varehuset 

I 1870 havde Maga-

sins grundlæggere 

Theodor Wessel og 

Emil Vett besluttet at 

åbne en afdeling i Kø-

benhavn. Forretningen 

var startet i Århus i 

1868 som ”De Forene-

de Hvidevare Forret-

ninger”, som solgte 

diverse typer bolig-

tekstiler, altså duge, 

sengelinned, møbel-

stof etc. 

I København lejede de 

sig først ind på Kon-

gens Nytorv i nogle 

lokaler på Hotel du 

Nord. Senere overtog 

de hele ejendommen 

og nabobygningen, 

som begge blev revet 

ned. I stedet opførte 

de i 1893-94 den nu-

værende bygning, som – efter parisisk 

forbillede - er i fransk ny-renæssancestil, 

og de navngav forretningen Magasin du 

Nord, med henvisning til navnet på det 

oprindelige hotel.  

Bygningen var moderne og luksuriøs ef-

ter tidens smag, og den blev udstyret 

med 80 ovne og 600 gaslamper, så kun-

derne kunne holde varmen og føle sig 

godt tilpas. I slutningen af 1890erne 

havde Magasin 50 filialer i danske pro-

vinsbyer, i 1920erne var dette tal vokset 

til 170 filialer. I dag er der seks, nemlig 

på Kongens Nytorv, i Odense, Aarhus, 

Lyngby, Rødovre og i Fields i Ørestaden. 

Fabrikken 

Fra 1870erne fremstillede Magasin du 

Nord selv mange af varerne, og fordi for-

retningen gik godt, byggede de i 1887 et 

dampvæveri og en møbelstoffabrik i 

Da fabrikken blev bygget, var det på åbent land – vores kvarter var 

endnu ikke opført, og Landskronagade og Kildevældsgade var anlagt, 

men endnu ikke brolagte.  

Vævesalene havde såkaldt ”shedtag”, et skråtstillet, takket tag med 

store nordvendte vinduer, der gav godt lysindfald til arbejdet.  

Magasin-grunden var omgrænset af Landskronagade, Vennemindevej, 

Kildevældsgade og Helsingborggade. Tegningen, set fra Venneminde-

vej, er fra Magasins efterårskatalog 1890.  
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Landskronagade. Det første væveri  

bestod af 120 maskinvæve drevet af en 

dampmaskine. 

Efterhånden udvidedes fabrikken. Der 

var brug for lager til garn, hør og fjer til 

tekstilfremstillingen. Senere voksede fa-

brikken yderligere, da man også byggede 

en smedje og et møbelsnedkeri. Desuden 

var der kontor, garderobe og spisestue til 

de ansatte. Magasin var kendt for at ha-

ve en god personalepolitik. Fx havde 

man allerede fra 1934 feriehuse, som de 

ansatte kunne leje. 

I årene 1899-1900 anlagde man en 

egentlig møbelfabrik i flere etager på 

hjørnet af grunden mod Kilde-

vældsgade. Desuden byggede 

man i 1915 en hovedbygning 

ud mod Landskronagade – den 

står her stadig ved hjørnet 

mod Vennemindevej, og den 

huser nu Københavns Er-

hvervsAkademi og Aldi.  

Den kraftige ekspansion i byg-

ninger indebar også en vækst i 

arbejdsstyrken. I 1914 var der 

ansat 202 personer i væveriet, 

og 91 i møbelsnedkeriet. Des-

uden arbejdede der indtil 1932 

også drenge, som hjalp i kæ-

deskæreriet.  

På dette tidspunkt var både vores kvar-

ter og andre boliger i området opført, så 

fabriksanlægget var nu omgivet af anden 

bebyggelse, hvor arbejderne kunne bo. 

Efter 1. verdenskrig faldt efterspørgslen, 

og man lukkede møbelfabrikken i 1921. 

Til gengæld gik det bedre for tekstilpro-

duktionen, som fortsatte helt op til 1955, 

og da var der ansat omkring 350 arbej-

dere, heraf 75 % kvinder. Dertil kom 

dem, som syede tøjet; de var ofte hjem-

mesyersker. 

Da tekstilfabrikken endelig lukkede i 

1955, blev nogle af de ansatte tilbudt job 

andre steder i firmaet, mens andre fik en 

fratrædelsessum.  

Fabrikken er blevet udvidet med diverse lagre til såvel væve-

riet, smedjen og møbelfabrikken, som ses til venstre i bille-

det. Den lå ud til Kildevældsgade og Helsingborggade. U.å. 

I væveriet arbejdede hovedsageligt kvinder. 
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Bygningerne blev solgt til 

et grafisk firma. Bortset 

fra hovedbygningen, som 

står endnu, er de øvrige 

bygninger revet ned og 

har givet plads til gårdha-

ven Wessels Minde og den 

moderne boligbebyggelse, 

som ligger ud til Kilde-

vældsgade og Helsing-

borggade, Wessels Have, 

De er begge opkaldt efter 

den ene af de to grund-

læggere af Magasin du 

Nord, nemlig industriman-

den Theodor Wessel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: 

 Industrialismens bygninger og boliger, 

nr. 2 1975 

 www.magasinmuseum.dk 

 www.da.wikipedia.org 

 www.denstoredanske.dk 

 www.visitcopenhagen.com 

 www.wesselshave.dk 

Fra møbelfabrikken, der havde fire etager ud mod Kildevælds-

gade plus en tilbygning med tegnestue. U.å. 

Faktaboks 

Fotoene er venligst udlånt af Magasin 

du Nord Museum, Vingårdsstræde 6. 

Museets samling består af varer fra Ma-

gasins 150-årige historie, og desuden af 

fotos og scrapbøger mm. Museet udgø-

res af ét rum, og museets værter er tid-

ligere ansatte i Magasin, som viser 

rundt og fortæller. Der er fri entré.  

Et besøg kan varmt anbefales.  

Åbningstider:  

Torsdag og fredag kl. 13-17 

Lørdag og søndag kl. 11-15. 

Magasin-fabrikkens hovedbygning på Lands-

kronagade op mod Vennemindevej. U.å. 
Hovedbygningen 2016, som nu rummer  

Københavns ErhvervsAkademi og Aldi.  

Til højre Wessels Have. 
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 Navigare necesse est 
Tekst of foto: Christian Sonne, Heisesgade 49 

Vi har ikke bil. Og for den sags skyld hel-

ler ikke kørekort. Derfor har vi heller ik-

ke noget sommerhus, for – som min ko-

ne, Rea siger: ”Hvor finder vi lige et 

sommerhus ved vandet ved et busstop-

pested ikke alt for langt væk – som er til 

at betale?” 

Til gengæld har vi båd. Efter vores me-

ning en ideel kombination af at bo i 

Strandvejskvarteret, i en by der er groet 

og vokset op omkring en havn – oven i 

købet med en lokal havn ”Svanemølle-

havnen” så tæt ved, at der lige om 

”hjørnet” er fantastiske og varierede  

sejlmuligheder med adgang til både 

Sund, by og havn.  

Ingen af os er vokset op som vante båd-

mennesker – jeg er decideret landkrab-

be, men Rea har fra barndommen i en 

kystby i Finland været vant til at bruge 

båd om sommeren i skærgården øst for 

Helsingfors. Derudover har vi i vores 

voksenliv haft stor fornøjelse af at sejle 

på Øresund med finsk/danske venner i 

deres klinkbyggede damjolle Trine – en 

båd vi næsten betragtede som vores 

egen. 

Bådejere for første gang 

— fra Small til Large 

I 1993 flyttede vores venner imidlertid til 

Finland. Med flytningen opstod tanken 

om selv at få båd. Så da Rea lidt henka-

stet spurgte, om vi ikke skulle købe én, 

var jeg straks med på den! 

Vi købte den første båd i 1994 – en ny, 

14 fods (4,20 m) glasfiberjolle med en 

20 HK påhængsmotor. Båden, der blev 

døbt Silden, var sjov at sejle, men me-

get let, rank og levende og kun egnet til 

kortere ture. Jeg arbejdede på Islands 

Brygge – og en sommerdag havde jeg 

sjov med at tage båden på arbejde – og 

vores genbo, der også arbejdede på 

Bryggen fik så lov at sejle med hjem. Vi 

husker stadig turen med et stort smil! 

Efter nogle år opstod ønske om en større 

båd. Vi købte en brugt Ørnvik 566 (5,7 

m lang) med 60 HK’s påhængsmotor.  

Båden, der blev døbt Multe, havde mid-

terkahyt, hvor det var muligt for to voks-

ne (der skulle være meget gode venner!) 

at overnatte. Kahytten kunne lukkes helt 

af, så man i tilfælde af dårligt vejr kunne 

sidde godt og trygt indendørs.  

Vi havde meget glæde af Multe – og 

havde mange gode oplevelser og ture; 

der blev spist mange dejlige frokoster 

om bord! Vi overnattede også i den en-

kelte gange bl.a. i Skanør, men det var 

lidt for trangt og bøvlet. Båden blev der-

for først og fremmest brugt til kortere 

ture - herunder badeture, på ture ind i 

Inderhavnen eller ud til Skudehavnen, 

hvor vi ofte sejlede ud og fortøjede i lune 

eftersommeraftener, så solen gå ned 

 

Marella i Skanør 
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over Svanemøllebugten – og så listede 

hjem på plads, når det blev mørkt.  

Efterhånden som vi blev ældre, blev vi 

mere magelige og ville gerne have lidt 

mere plads, lidt bedre faciliteter og sove 

mere blødt. Altså en lidt større og mere 

komfortabel båd. Samtidig opstod også 

ideen om at få en båd, der var stor og 

sødygtig nok til at kunne fungere som et 

lille, flydende sommerhus. 

Efter nogen søgen efter den rette bådty-

pe købte vi i 2004 en brugt Nimbus 27 

Coupé i Gøteborg. Båden blev døbt 

”Marella” opkaldt efter familiens fire 

kvinder (Marie, Rea, Laura og Anita). Det 

er en solid, sødygtig, svenskbygget mo-

torbåd med indenbords dieselmotor på 

150 HK – 8,45 m lang og 2,85 m bred. 

Vores finske ven, der arbejder med bå-

de, kom ned fra Finland og hjalp med at 

sejle nyerhvervelsen hjem fra Gøteborg.  

Båden har en dejlig lys kahyt (med store 

ovenlys, der kan skydes tilbage) med 

førerplads, spiseplads til fire, gaskomfur 

og ovn, køkkenskabe med plads til ser-

vice, potter og pander mm. samt vask, 

vand og køleskab. I regn- eller dårligt 

vejr kan kahytten lukkes helt med en 

skydedør. Og ”nede” foran er en adskilt 

soveafdeling med en dejlig dobbeltseng, 

stikkøje, toilet med håndvask samt ind-

bygget garderobeskab. Båden har ind-

bygget varmt og koldt vand samt varme.  

Det er utroligt, hvor meget der er plads 

til, hvor godt pladsen er udnyttet og hvor 

lidt, man egentlig kan nøjes med. 

Og så har båden det store plus (og årsa-

gen til at vi faldt for præcis den model) – 

nemlig et dejligt agterdæk, ”terrassen”,  

med bænke og plads til spisning for seks 

voksne. Agterdækket kan lukkes med en 

kaleche med store ruder og bliver derved 

til en dejlig udestue. Under agterdækket 

er der et stort lastrum med plads til bor-

de og stole og et par foldecykler. Fra ag-

terdækket er der adgang til en badeplat-

form med badestige og bruser med 

varmt og koldt vand.  

Og tænk, så kan hele ”hytten” flytte sig 

med en marchfart på 20-25 km i timen! 

Et flydende sommerhus 

Alt i alt et dejligt, flydende sommerhus 

for to, hvor der også er plads til at have 

et par børnebørn med på tur – eller have 

4-6 gæster om bord på en frokosttur til 

Trekronerfortet eller ind i Inderhavnen. 

Vi nyder vores hus og kvarter om som-

meren, når mange er på ferie eller i 

sommerhus, og her er stille og fredeligt: 

at spise morgenmad og læse avis i for-

haven (vi bor på det ejendomsmæglerne 

kalder den forkerte side af gaden) eller 

at indtage aftensmaden i baghaven til 

lyden af snak eller duften af grill fra nog-

le af de andre huse i gården!  

Men det er også fantastisk at stå op, 

konstatere at det er flot sejlvejr og så 

sige: skal vi ikke spise morgenmad på 

vandet? Lave kaffe, pakke lidt mad sam-

men, tage avisen under armen og kort 

tid efter kaste anker ved Hellerup strand, 

hvor vi bader, læser avis, spiser morgen-

mad og frokost osv., for så at liste hjem, 

når vi ikke kan holde luksuslivet ud læn-

gere! Og er det rigtig varmt, bliver vi i 

båden og sover – det er hyggeligt og hu-

leagtigt, vi nyder de lune aftener om-

bord, der er alt, hvad vi behøver. Bortset 

fra avisen – den kan vi så om morgenen 

lige smutte hjem og hente i Heisesgade 

– evt. med et besøg hos bageren under-

vejs! 

At se byen fra vandet 

Vi tager ofte ture på tværs af Sundet og 

kan i løbet af en god times tid være på 

Ven, i Barsebäck eller Borstahusen på 

den svenske side – og nyde de smukke 
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havne og huse der. Det er næsten som 

at være på ferie – de taler anderledes og 

har andre sedler og mønter! 

Men de fleste af vores ture går nok ind i 

Inderhavnen – det er altid en stor fornø-

jelse og glæde at opleve sin by fra van-

det – vi nyder det, og vores gæster el-

sker det – man bliver virkelig glad for og 

stolt over sin by. Der er hele tiden noget 

nyt at se – nye byggerier og nye aktivi-

teter og steder. I år har vi opdaget Tre-

kronerfortet – som selvfølgelig har været 

der hele tiden, men nu er ”åbnet” for al-

mindelige lystbåde. 

Hver sommer i juni har vi en længere 

sejltur, hvor vi er af sted i ca. 14 dage – 

afhængigt af kalender, vejr og vind. Vi 

har bl.a. været på Christiansø og Born-

holm, i Blekingeskærgården, og i år hav-

de vi en dejlig tur til det sydfynske Øhav. 

Det er en oplevelse at fornemme livet i 

og omkring de små (og store) havne 

rundt om i landet – og det kan af og til 

være lige så eksotisk som et besøg i 

Thailand eller andre ”fremmede” steder.  

På turene har vi stor glæde af de to fol-

decykler, som ligger pakket ned i last-

rummet på Marella. Cyklerne giver mu-

lighed for at komme rundt inde i baglan-

det og besøge landsbyer, 

seværdigheder og museer 

osv. – eller tage på en ba-

detur i den anden ende af 

øen! 

Om vinteren står båden på 

land ude på Svaneknoppen 

i Svanemøllehavnen – godt 

pakket ind i sin vinterpre-

senning. Også her nyder vi 

godt af nærheden til hav-

nen – når vi alligevel går en 

tur eller er nede at vinter-

bade, er det både naturligt og nemt lige 

at smutte rundt om Marella og konstate-

re, at alt er vel ombord. Og når det bli-

ver forår og tid til klargøring, er det hyg-

geligt at gå nede på havnen sammen 

med de andre bådejere og vaske, bund-

male pudse og polere – og evt. lave lidt 

små forbedringer. Og ikke længere væk 

hjemmefra end at Rea nemt kan smutte 

ned med lidt kaffe og frokost. 

Alt i alt er vi meget glade for at være 

bådejere. Kombinationen af netop at bo 

HER og samtidig have en båd i Svane-

møllehavnen er efter vores mening ideel. 

Det har i den grad været med til at for-

øge vores livskvalitet og givet en masse 

oplevelser, som vi ikke ville være for-

uden.  

Jeg tror ikke, det er afgørende, om man 

har en stor eller lille båd, om man er til 

motor eller sejl, til fisketure, lystsejlads 

med venner eller badeture. Enhver skal 

følge egne lyster!  

Men kombinationen af båd og hus så tæt 

på hinanden med de mange muligheder, 

det giver, - ja, det ER altså bare fanta-

stisk! Navigare necesse est! 

Solnedgang i  

Svanemøllehavnen 
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Brøndrensedag 2016  
De voksnes Halloween 

Af Astrid Birk Nicolajsen, Kuhlausgade 8 og Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1 

Årets event – Brøndrensedagen - var i år 

fyldt med både solskin, højt humør og 

formidabelt hjemmebag, da vi samledes 

hos Esben og Bente i deres hyggelige 

stuer i H.C Lumbyes Gade. Både os uer-

farne, unge mennesker og de mere gar-

vede fik kyndig vejledning om både red-

skaber, brønde og mandehuller af kvar-

terets brøndrense-eksperter: Esben, Ole 

og Søren.  

Velforberedte og spændte drog vi efter 

et par kopper kaffe og en skarp morgen-

snaps rundt i kvarteret for at udføre da-

gens mission: at komme til bunds i del-

tagernes sandfang (som vi netop havde 

lært, at opsamlingsbundene i brøndende 

hedder på fagsprog). Vi var bevæbnet til 

tænderne med højteknologisk udstyr fra 

materielkælderen, som både omfattede 

små- og store brøndrenseskovle, span-

de, plasticposer og indtil flere sisyste-

mer til at skille vand fra brøndsnask.  

Vi bevægede os rundt i kvarteret i små 

indsatsstyrker med mindst én brøndren-

seekspert i hver, opdelt efter område. I 

vores lille team var Astrid fra Kuhlaus-

gade, Susi fra Kildevældsgade og Søren 

(aka. Brøndrenseeksperten) fra Berggre-

ensgade. I løbet af en times tid nåede vi 

både at få renset brønde i alle tre ejen-

domme og repareret en gammel rist —

alt i alt en særdeles vellykket mission.  

Selvom vi fik skovlet et par spande va-

skeægte brøndsnask op på turen, ude-

blev fangsten af rotter og andre spæn-

dende gnavere. Vi måtte desværre også 

se os slået med flere længder i konkur-

rencen om den største brøndsnaske-

fangst, da Jens fra H.C. Lumbyes Gade 

stolt kunne berette om "tre fulde spande 

med snask" fra familiens ejendom. Bedre 

held næste år...  

Dagen sluttede tilbage hos Esben og 

Bente for at vaske udstyr og få en vel-

fortjent fyraftensøl, hvor der blev videre-

udviklet lidt på konceptet "Brøndrense-

dag" og delt røverhistorier fra kvarteret.  

Vi har nu fået overdraget stafetten og 

det meget ærefulde hverv at være vært 

ved årets "Brøndfest" i 2017. Bare rolig, 

- både Søren, Ole og Esben har lovet 

fortsat at stille op til arrangementet som 

uafhængige eksperter og hjælpe med 

instrukserne.  

Astrid og Susi med det  

højteknologiske brøndrenseudstyr 
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 Datoen bliver i 2017 lidt tidligere (en af 

de sidste to søndage i oktober), da sand-

synligheden for sne og stiv kuling er en 

anelse mindre lidt tidligere i efteråret. 

Dresscode bliver casual med gummistøv-

ler og handsker, så vent lidt med at smi-

de den gamle jakke og de slidte jeans 

ud...  

Der vil naturligvis være både hjemme-

bag, en skarp og kaffe at styrke sig på, 

og sidst men ikke mindst vil der være en 

præmie til "dagens største fangst" og 

"bedste påklædning".  

Velmødt til Brøndfest i 2017!   

Efterårshilsen fra Haveklubben 
Af Kirsten Bruus, Haveklubben 

Torvet 

Har du bemærket nogle forbedringer på 

torvet? Takket være den vedholdende 

kommunikation med kommunen, som 

Louise Garde Wibroe (suppleant i Besty-

relsen) har stået for, så er vores gamle 

træ og dets naboer på torvet blevet trim-

met på bedste vis for ganske nyligt.  

Vi er taknemmelige for kommunens ind-

sats over flere dage med denne gode  

revitalisering af disse gamle smukke træ-

er, som jo nærmest er vores vartegn på 

Kildevældsgade. 

Forårshaver 

Er du klar til at revitalisere din egen  

have? Har du brug for inspiration eller 

nogen til at hjælpe dig? Så besøg Strand-

vejskvarterets hjemmesite under “Dit hus 

> Håndværkere og rådgivere > Øvrige 

håndværkere”, hvor vi har listet nogle 

gode gartnere, som er godt bekendt med 

vores særlige kvarter, og som er klar til 

at hjælpe. 

Kontakt 

Hvis du vil deltage i et af Haveklubbens 

møder eller komme på dens mailliste, så 

kontakt venligst Kirsten Bruus på e-mail 

Haveklub@gmail.com.  

De sidste deltagere nyder en fyraftensøl  
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Programmérbare radiatorventiler 
Viceværtens  råd 

Af Søren Klokhøj, Energigruppen 

Hvis du allerede har monteret de traditi-

onelle Danfoss ventiler i hele huset, og 

mangler inspiration til at tage hele op-

varmningen til ”The next level”, er her et 

godt forslag. 

Produktet RONDOSTAT fra Honeywell 

erstatter de traditionelle Danfossventiler, 

og kan nøjagtigt det samme. Imidlertid 

kan den desuden tilpasse den enkelte 

radiators adfærd til beboernes adfærd. 

Primært er der fornuft i at sænke rum-

temperaturen – og dermed varmetabet – 

i de dele af døgnet, hvor folk sover, eller 

er på arbejde. Ikke til frostgrader, men 

måske til 15 °C i stedet for 21 °C, mel-

lem klokken 23 og klokken 06 næste 

morgen? Frit programmérbart. Tager 5 

minutter at bytte ud, og 2 minutter at 

programmere. Den ser således ud: 

Kan det overhovedet betale sig?  

Svaret er: Ja. 

Fra forfatterens hverdag tager vi disse 

tal: Årligt varmeforbrug: 12000 DKK, 

heraf 25 % til varmt vand. Resten – 

9000 DKK) fordeler sig (hos mig) pri-

mært om 2 etager + generel opvarmning 

i resten, ikke altid til ophold i dagligstue-

komfort. Hvis vi bare siger én etage med 

ophold koster 2000 DKK årligt at opvar-

me, og varmetabet herfra reduceres 5 

%, er der 100 DKK per år hjemme i ap-

paratets levetid – som hos mig har pas-

seret 15 år. 1500 DKK voila! 

Udgiften på cirka 239 DKK spredes over 

de 15 år, og udskiftning af de 2 AA bat-

terier koster 10 DKK om året.  

Netto: Over 1000 DKK! 

Det var én ventil. Nu monterer vi så én 

på hver etage, og indstiller dagskurven 

til den aktuelle etages funktion. Kælde-

ren? Kun befolket om aftenen? Fint, kan 

indstilles. Loftet: Kun gæsterum? Fint, vi 

holder ventilen på permanent 15 °C i 

manual mode, og når tante Yrsa over-

natter: Op med graderne i dagtimerne. 

Desuden kører ventilen selv en komplet 

cyklus igennem hver dag klokken 10, så 

spindelen ”masseres”. 

De skønnede 5 % besparelse er yderst 

konservativt skønnet; sandsynligt er  

10 %. Produktets egne reklamer nævner 

30 %. 

Et konkurrerende produkt, som kan det 

samme, ses jævnligt i Aldi – til den halve 

pris. 



 

Kilden 2016/4  15 

 

Kalender 2017 

Søndag den 1. januar  kl. 0.45 

Nytårsfyrværkeri på torvet 

Søndag den 1. januar kl. 14 

Nytårskur, Berggreensgade  

Søndag den 26. februar 

Fastelavn 

Tirsdag den 28. februar kl. 19.30 

Generalforsamling 

Kildens udgivelsesplan 

Kilden nr. 1 udkommer i marts 

Frist for indlæg: 12. marts 2017 

Kilden nr. 2 udkommer i juni 

Frist for indlæg: 21. maj 2017 

Kilden nr. 3 udkommer i september 

Frist for indlæg: 3. september 2017 

Kilden nr. 4 udkommer i december 

Frist for indlæg: 19. november 2017 

HUSK Nytårsfyrværkeriet 
Af Henrik Bruus, NWGG 4 

Hvis vi skal fastholde traditionen med et  

flot fyrværkeri nytårsaften, er der brug  

for, at I melder jer til at hjælpe ved selve 

affyringen. Kravene er:  

1) du skal mindst være 18 år gammel 

2) du skal møde op til instruktion på  

torvet 31.12.2016 kl 15.00   

3) du skal være ædru ved affyringen,  

som begynder 01.01.2017 kl. 00:45. 

Hvis du kan leve op til kravene, så meld  

dig til Henrik Bruus, NWGG 4, 

bruus@fysik.dtu.dk, snarest muligt, og 

senest den 23. december. 
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Materielkælder i Hornemansgade 2 
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid: 

Niels Ingvartsen 2036 2008 

Esben Wolstrup  4092 6692 

Jan Væver  2579 3333 

Christian Corfixen 2980 0884 

Jørgen Frederiksen 2049 1701 

Kasserer 

Lars Bjerregaard 

Niels W. Gades Gade 44 

T 2613 2600 

lars.bjerregaard@hotmail.com 

Opgaver: Kasserer, 

Arrangementer  

Affaldsgruppen: Flemming Toft, Niels W. Gades Gade 13, doctortoft@gmail.com 

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

Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk 

Haveklubben: Kirsten Bruus, Niels W. Gades Gade 4, haveklub@gmail.com 

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

Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com, 2234 3570 

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

Lise Fogh 

Berggreensgade 50  

M 5090 9214 

Opgave: 

Redaktør Kilden (ansv) 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Ulla Liberg 

Berggreensgade 54  

T 3920 0757  

Opgave: 

Redaktør Kilden 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Formand  

Benditte Skyhøj Olsen 

Hornemansgade 22 

T 3929 3968, M 2023 6216 

benditte.olsen@gmail.com 

Opgaver:  

Facader, haver og hegn 

Ole Graugaard 

Berggreensgade 60  

T 3927 1307, M 2164 0399, 

ole.graugaard(at)

patienterstatningen.dk 

Opgaver:  

Gader, fortove og YouSee;  

Kontakt til Trafikgruppen 

Jan Væver 

Kildevældsgade 13 

M 2579 3333 

jan.vaever@gmail.com 

Opgaver:  

Kloakker, rotter, el, vand og 

graffiti; affaldshåndtering 

Næstformand 

Peter Faurhøj 

Berggreensgade 12 

M 2926 7827 

mail@hottentot.dk 

Opgaver: 

Affaldshåndtering 

Flemming Toft  

Niels W. Gades Gade 13 

M 2673 5214 

doctortoft@gmail.com  

Opgaver:  

Gader, fortove og affaldshånd-

tering  

Suppleant 

Merete Hoffmann Munk Nielsen  

H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal 

M 3093 5496 

mhm.nielsen@gmail.com 

Opgaver:  

Arrangementer 

Suppleant 

Louise Garde Wibroe 

Kuhlausgade 34 

M 2969 6986 

louise@wibroe.dk 

Opgaver: 

Gader og fortove 

 

 

Hjemmeside 

Søren Borch 

Berggreensgade 50 

M: 2025 7667 

hjemmeside@strandvejskvarteret.dk 

Opgave: Webadministrator for 

www.strandvejskvarteret.dk 
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