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Romerhusenes belysning skal drøftes på Julemødet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ideen om „at bo med naturen’“ var central for udformningen af Romerhusene som bebyggelse.
Til ideen hører, at lysniveauet skal være lavt, således at „man kan se stjernerne“.

Lys i indgangene er i denne forbindelse af betydning, dels som en diskret markering af sammenhængen i bebyggelsen, og dels for, at enhver kan finde sin dør, selv om det er mørkt. Herninglamper ved vejender og vejknæk supplerer
denne belysning.
Ideen med dem er, at man altid går mod lys, selv
om man går i mørke. Visse steder er Herninglamper erstattet af Skotlamper for at mildne
overgangen til fællesarealet og/eller undgå gener for omkringboende. Endelig indgår nogle offentlige Albertslundlamper i almenbelysningen.
De står i indkørslen til HDV, HV og på CPVs
blinde ende.

Endelig er det sådan, at de Skotlamper, som
måtte indgå i en godkendt plan, skal bygges om
for ikke at blænde, når man sætter energipærer
i.
Det endelige forslag til Belysningsplan forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Private Skotlamper er i tidens løb kommet til på
mere vilkårlig vis. De første med daværende bestyrelses billigelse, fordi almenbelysningen
endnu ikke var fuldt etableret, men det blev den
siden, efter mere individuel indskydelse.

Bestyrelsen har udarbejdet et spørgeskema
som indstik i bladet. Vi beder venligst om at alle
huse besvarer det.

Skotlamper er uønskede

Kulturstyrelsen v/Charlotte Iversen har i et brev
erklæret Skotlamperne for uønskede, og i „Vejledning for bevaring og vedligeholdelse af Romerhusene“ (2012) bliver Ejerlauget bedt om „at
udarbejde en belysningsplan til Kulturstyrelsens
godkendelse“ (side 51).

Formål med det vedlagte Spørgeskema

Formålet er, at bestyrelsen ønsker at kende Romernes holdninger på forhånd, så debatten på
Julemødet bliver konkret og ikke mindst, at bestyrelsen får mulighed for at indflette beboernes
udsagn og ønsker i forslaget til Kulturstyrelsen.
På Spørgeskemaets er angivet, hvordan det
skal udfyldes, og hvordan det kan returneres til
bestyrelsen.

Historien om belysningen i Romerhusene

……………………………………………………………………………………………….….
Fra begyndelsen bestod Romerhusenes almenbelysning af lys over indgangsdørene samt 1
stk. lysmast af træ med emaljeret skærm og rå

pære på HDV nr. 3 og en tilsvarende mast på
CPV over for nr. 25. Ideen var „bo med naturen“
og lysniveauet skulle derfor være lavt.

Nye tiltag

Offentlig belysning af omgivende veje blev etableret i1960erne, og i den forbindelse fik Romerhusene tilbud om lysstandere på de indre veje.
Det syntes Romerne ikke om, og et lampeudvalg
blev nedsat.

1998-udvalgets første opgave var at rydde op i
de private lamper, „rædslerne“ som formanden
kaldte dem. En standard Skotlampe blev foreslået, og dens præcise placering på facaden
blev anvist. Udskiftningen skete individuelt. Sort
set overalt er den foreslåede Skotlampe nu anvendt, men placeringerne varierer en del fra det
anviste. I dag er forholdene igen ændrede pga.
af nye typer lavenergipærer. De passer ikke til
afskærmningen, og Skotlamperne står derfor til
udskiftning eller ombygning, hvis de skal bevares.

Lampeudvalget

Bo Jonassen var udvalgets formand. Han var arkitekt og boede på CP19 fra 1971 til 1986, hvorfor udvalget må have arbejdet efter 1971. Bo husker stærke meninger om lyspullerter eller tilsvarende som almen belysning i stedet for kommunale standere. „Man skal kunne se stjernerne på
himlen“. Bo husker ikke, hvor ideen om de fælles
Herninglamper kom fra, men de blev sat op ved
vejender og vejknæk, så man altid går mod lys,
selv om man går i mørke. Kommunale Albertslundstandere supplerede denne belysning i de
mørke indkørsler til HDV og Hauchsvej. Først
senere kom der tilsvarende to standere på CPVs
blinde ende, HDV og Hauchsvej. Det skete år
2000 i forbindelse med renovering af den offentlige belysning på CPV

Revurdering af fællesbelysningen

1998-udvalget anden og særlige opgave var at
revurdere Romerhusenes fællesbelysning og reparere og supplere Herninglamperne i fornødent
omfang. Det skete med fastholdelse af ideen
med lys i indgangene, og lys for vejender og
vejknæk.

Skotlamper var ikke med i revurderingen

Klar dig bedst muligt

Mængden af Skotlamper blev ikke diskuteret i
forbindelse med den renovering. Ved disse vejender blev Skotlamper sat op som fælleslys i
stedet for Herninglamper ifølge planen.

Mens alt endnu var uafklaret, tilskyndede skiftende bestyrelser Romerne til at klare sig som
de bedst kunne ved at opsætte individuelt supplerende lys på deres huse, og da Herninglamperne var etableret, blev der ikke taget stilling til
de private lamper før et nyt lampeudvalg tog fat
i 1998. Thomas Jensen KV91 var formand og
øvrige medlemmer var: Erik Skov CP 49, Hans
Olesen HD7 og Ole Dragø BV 4.

Det skete for at mildne overgangen til det indre
ubelyste område, samt der hvor der kunne være
indlysgener. Dette „stilbrud“ gør det naturligvis
mindre klart, hvad der er fælleslys, og hvad der
er private Skotlamper.

Sluk alle private Skotlamper i november

………………………………………………………………………………………………….
På Julemødet skal vi som nævnt drøfte belysningen på fællesarealet og på Romerhusene,
herunder den oprindelige ide, hvor kun lyset i
indgangene og fælleslyset med Herninglamper
o. a. indgår.

Formålet med slukningen er, at alle beboere får
lejlighed til at opleve og gøre erfaringer med Utzons oprindelige lysidé og ikke mindst forholde
sig til den.

Bestyrelsen beder derfor Romerne om at slukke
alle private Skotlamper fra

søndag den 1. november
til
tirsdag den 24. november 2015
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Vandretur ved aftenstide

…………………………………………….…………………………………………………….
Bestyrelsens og Bygningsudvalgets medlemmer
forbereder, hvordan debatten på Julemødet skal
afvikles.

Det er hensigten, at man skal forholde sig til de
faktiske forhold, snakke om dem og eventuelt
pege på områder, hvor lysforholdene er i orden
og besigtige steder, hvor der kunne være bedre
belysning.

Bestyrelsen og BYGNudv inviterer derfor på en
vandretur i ”Romerriget”, som har til formål at
give deltagerne en oplevelse af Utzons oprindelige lysidé, når de private Skotlamper er slukket.

Vandreturen finder sted

Tirsdag den 17. november 2015 kl. 20.00
- 21.00
med start på Hauchsvej

Sommerfest og Petanque

…………………………………………………………………………………………………..
Med regntunge mørke skyer på himlen tog årets
sommerfest sin begyndelse på Havremarken
med et slag Petanque.

Ni hold stillede op i kampen om den eftertragtede pokal. De let rustangrebne kugler kom
frem, og de første kast viste, at trods en tilsyneladende planeret bane, hoppede kuglerne rundt
på gruset som forfulgte harer og lagde sig tæt op
mod den gule kugle, så den selv-udnævnte
dommer og målemand (Per HD 4) ikke blot én
gang, men næsten i alle spillene, måtte frem
med målebåndet, før han kunne pege på vinderen.

Vin, sang og god stemning

Et stærkt hold lokale teltarbejdere havde under
ledelse af sjakbajs Jens (BV 6) fået det efterhånden gamle telt på højkant.

Trods, at de gamle inkarnerede håndledssvingere viste gode takter og fint spil, kunne de ikke
stå distancen mod de unge Anton & Wilma, CPV
15 og Oscar og Anna HDV 2, som med elegance
trillede sig ind i finalen. Den blev afgjort ved et
spændende omspil, hvor Anna missede det endelige og sidste kast og måtte dermed se pokalen gå til Anton og Wilma.

Festen startede præcis kl. 18.00 med en frisk
sprudlende Lambrusco. Festudvalget havde
som sædvanlig sørget for både rigelige og fremragende delikatesser. Sangduoen Poul &
Birgit (CPV 27 og HDV 8) underholdt med Carl
Nielsen og Halfdan Rasmussen sange. Den gl.
redaktør, HDV 8 fortalte om Halfdans ensomme
verden og gav eksempler på hans fortræffelige
digterier. Fællessangbogen kom i brug og forsamlingen sang sig gennem mange af de gode
gamle sange. Aftenen sluttede i ro og orden, og
morgenen efter var der som sædvanlig kaffe og
friskbagt morgenbrød.
Festkomiteen fortjener stor ros og tak for et flot
arrangement.
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En hård arbejdsweekend

…………………………………………………………………………………….………….…
Lørdag den. 3. oktober kl.10.00 stod omkring 35
romere med hakker, skovle, koste, spader, trillebøre og andre finurlige redskaber, klar til at
fjerne buske, træer og ikke mindst rette stikanter
og gøre stierne bredere og fortovene rene Det
var hårdt arbejde.

Det var et godt forslag, og det gjorde man så.
Men tiden, holdt ikke. Man var først færdig ved
et-tiden og kunne med ømme rygge og skuldre
vakle til frokosten, som var en herlig buffet med
solskin og snaps. Tak for den.
Det planlagte arbejde blev gjort færdigt henover
søndagen, men dog med færre deltagere. Mon
ikke en hel del Romere var temmelig flade mandag morgen?
Nå, man piver jo ikke!

Formanden Lene Juul-Andersen foreslog, at alle
fremmødte, den første times tid, skulle give sig i
kast med at ordne flisefortovet på Carl Plougs
vej, som var i en forfærdelig forfatning.

Torsdagsgrillerier

…………………………………………………………………………………………………
Selv om vejret i den første periode, hverken
var stabilt eller egnet til at grille bøffer og pølser, har tilslutningen henover forår og sommer
været rimelig god. I virkeligheden er disse
torsdagstræf en herlig social aktivitet, hvor
man dels lærer at kende hinanden og dels

snakker om, hvad der sker i området.
Grillfolket håber på enten at få en ny grill eller i
det mindste en restaurering af den gamle og
rustne.
Kræver ikke Kulturstyrelsens godkendelse,
derimod bestyrelsens.
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Besøgstjenesten

……………………………………………………………………………………………...……
I Årets løb har der været stor interesse for at
kigge på Utzons huse. Det er både enkeltpersoner og større eller mindre grupper, som har
meldt deres ankomst, men ikke kun for at
snakke arkitektur og landskab. Gæsterne er i
lige så høj grad interesseret i at høre om, hvordan livet leves her, og om hvordan Ejerlauget
administreres med arbejdsgrupper og fælles arbejdsweekender og møder m. m. Og de er altid
glade, hvis de kan komme indenfor i et eller flere
af husene.
Der har bl. a. været besøg af Designskolen, Den
Internationale Højskole, Universitet i Lund, Arkitektskolen og senest studerende fra LIFE – De
naturvidenskabelige uddannelser ved Københavns Universitet, hvorfra man kan blive Landskabsarkitekt.
Vi kan bryste os af, at vi inden udgangen af oktober har haft mellem 500 og 600 besøgende.

Anette Sjøl skriver mindeord om Birthe Appelrod

…………………………………………………………………………………………………..

værelse var Birthe en meget aktiv person med
mange interesser. Birthe tog del i "livet" i Romerhusene, og har blandt andet været med i Ejerlaugets bestyrelse samt været aktiv og hjælpsom, når det gjaldt de sociale arrangementer,
som for eksempel sommerfesterne.
Dagligt gik Birthe sine ture med hunden, ofte
sammen med Peter, både i området, men også i
skovene her omkring.
Sammen tog de på mange udenlandsrejser og
højskoleophold. Altid med et bredt indhold af aktiviteter og kultur.

Birthe Appelrod, Carl Plougs Vej 43, afgik ved
døden den 15. august 2015 efter længere tids
sygdom. Hun blev bisat fra Helsingør Kapel den
25. august i år.
Birthe voksede op i Hillerød, men flyttede senere
til Helsingør. Sammen med sin mand, Peter flyttede de i slutningen af 1950erne ind i Romerhuset på Carl Plougs Vej.

Naturen har altid betydet meget for Birthe og det
satte også sit præg på Romerhuset på Carl
Plougs Vej samtidig med, at Birthe levende
fulgte med i plejen og vedligeholdelsen af fællesarealet.

Birthe var uddannet som socialrådgiver, og var
ansat i Helsingør Kommunes Socialforvaltning
fra begyndelsen af 1960erne og frem til sin pensionering. I Socialforvaltningen beskæftigede
Birthe sig især med familie- og børneområdet.
Børn og børns vilkår optog Birthe meget.
Både i sit arbejdsliv og siden i sin pensionisttil

Birthe vil blive savnet, som den personlighed hun
var, og ikke mindst for sit store engagement i de
sociale sammenhænge, hvori hun deltog med
stor iver.
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Au revoir - Daniel

……………………………………………………………………………………………..…...
Daniel Muller og Irenne Sidsel Peier, flyttede for
et par år siden flyttede ind i huset CPV 39. Han
døde den 27. juli 2015 efter kort tids sygdom.
Daniel var født og vokset op i Frankrig. Han var
et meget søgende menneske, som var knyttet til
Mazdaznan bevægelsen - en filosofisk spirituel
bevægelse, som stammer fra Iran og kan føres
tilbage til forhistorisk tid mange tusind år før Kristi fødsel.
Mazdaznan betyder kreative tanker og selvudvikling.
Daniel blev bisat fra kapellet på Helsingør Kirkegaard efter et usædvanlig smukt og anderledes
ritual.

Det analoge tv-signal slukker og prisen stiger

…………………………..………………………………………………..……………….……
YouSee har meddelt, at det analoge tv-signal
slukker den 9. februar 2016. Har du/I et ældre
tv-apparat, som kun kan modtage analoge signaler, går tv-skærmen i sort.

Det drejer sig hovedsageligt om billedrørs-tv,
men også ældre fladskærme, som ikke har DVBC/MPEG-4 modtager eller en ekstern HD-boks.
Du/I skal være opmærksomme på, at i tiden fra
den 15. februar og 10. marts 2016 flytter en
række kanaler placering for at give mere plads til
bredbånd.
Fra 1. januar 2016 stiger prisen på grundpakken
til 543,18 kr. pr. kvartal.
Du kan orientere dig nærmere om ændringerne
på yousee.dk/tv2016 og bl. a. her kontrollere om
dit tv-apparat kan modtage digitale signaler.

Nyt telt

…………………………………………………………………………………………………...
Bestyrelsen har købt et nyt telt. Det kom i brug
under arbejdsweekenden, men blev ikke foldet
helt ud, fordi vejret var så fint med en strålende
sol, at der kunne spises ude.
Teltet kan iøvrigt stilles op i flere sektioner, så det
kan blive kortere eller længere og dækkes med
en presenning med vinduer.
Det ser ud til at være mere stabilt, end det gamle
telt. Det kræver stiger, når det skal samles, fordi
det er højere, og fordi de enkelte rørdele sættes
sammen med bolte og møtrikker.

Hvis det skal bruges i privat øjemed, er det en
god ide at sætte sig ind i, hvordan det samles
ved f. eks. at være med under opstillingen til fester eller arbejdsweekender.
6

Skriv til Romernyt

………………………………………………………………………………………………….

Romernyt er ikke blot et nyhedsbrev, der fortæller, hvad bestyrelsen og udvalgene arbej-der
med og har beslutter. Romernyt fortæller også,
hvad der er sket og sker i området.Har du et eller
andet på hjerte, som du synes, alle skal have del
i, hvad enten det er et billede, en kommentar, et
forslag eller noget, som vi al-lesammen har brug
for at vide, så send en mail.
Du kan også få en gratis annonce i bladet, hvis
du har noget du vil sælge, forære bort eller
købe. Du kan også efterlyse ting, som er blevet
væk. Redaktionen adresse er:
perbrasmussen@gmail.com

Thomas Kingo havde talent

…………………………………………………………………………………………………
Gift tre gange

Han nåede at blive gift tre gange. Sidste gang
som 60-årig med en 30 år yngre lægedatter.
Som medgift fulgte Fraugdegaard Gods på Fyn.
Men glem nu ikke, at Kingo skrev mange, kærligheds- og fædrelandsdigte og salmer, som den
dag i dag synges i kirkerne.

Økonomisk fiasko

Kong Christian V bad Kingo om at udarbejde en
ny salmebog, og han blev lovet eneret til såvel
trykning som salg. Da salmebogen udkom viste
det sig, at over halvdelen af salmerne havde
Kingo selv skrevet. Det blev der ballade over, og
kongen kaldte bogen tilbage, og den blev en
økonomisk fiasko for Kingo.

I forrige nummer af ROMERNYT fortalte vi om
forfatteren og politikeren Carl Ploug, som var en
bitter modstander af, at kvindernes fik valgret.
Digteren, biskoppen og professoren Thomas
Kingo, som vore huse og en vej er opkaldt efter,
var derimod meget begejstret for fruentimmerne.

Fy, fy, det må man ikke

Som ung kom han til at gøre en purung pige fra
Slangerup gravid. For denne „forseelse“ fik han
ikke alene en korporlig afstraffelse, men måtte
også gå spidsrod nøgen gennem byen til hån og
spot, fortæller historien.
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Farvel og goddag

.......................................................................................................................................
HDV 14 er solgt
Inge Kristensen har boet på Holger Drachmanns
Vej 14 siden 2002. Inge fortæller, at hun har
solgt huset pr. 1. januar 2016. Hun flytter lidt
sydpå – til Kirsebærparken i Snekkersten. Vi siger pænt farvel.
Til januar skal vi sige velkommen til den ny ejer,
Else Margrethe Fisher, medmindre hun flytter
ind allerede i november, fordi huset er tomt og
den nye ejer har fået dispositionsret over huset
tidligere end, hvad skødet angiver.

seringschef på Det Kgl. Bibliotek og ved siden
af, har han eget forlag,”SISYFOS”, som udgiver
europæisk kvalitetslitteratur.

Børnefamilie overtager CPV 35

”Sådan bliver det indtil videre”, siger forældrene
samstemmende, ”selvom det er et værre mas
med at få logistikken om, hvem der bringer og
henter til at gå op i en højere enhed.”

Sara er udannet kunsthistoriker, og er museumsinspektør på Museet Ordrupgaard, som ligger i Charlottenlund, som p.t. har en udstilling
om ”Matisse og eskimoerne”.
Arthur går på Rudolf Steiner skolen i København, der bærer navnet Vidarskolen og Ursula
går i skolens børnehave.

Velkommen til Sara Hatla Krogsgaard og Peter
Jonas Thiesen, Arthur på 8 år, Ursula er 3 ½ år
og en næsten nyfødt dreng, uden navn, som er
rykket ind på Carl Plougs Vej 35.
Familien kommer fra en lejlighed på Frederiksberg, som de nærmest blev sat ud, fordi ejendommen fik en ny ejer, som mente at have ret til
en bolig i sit eget kompleks.
”Det var måske det spark, som fik os til at gå i
reelle forhandlinger om at købe CPV 35”, fortæller Peter”, men medvirkende var også, at min
nærmeste familie, bor ikke ret langt herfra, og vi
ar i lang tid været opsatte på at få et Romerhus.
Vi har set på dem flere gange”
Peter er cand. mag. og har læst litteratur på Københavns Universitet. Han arbejder som digitali-

Kalender

………………………………………………………………………………………………
Bestyrelsens møder
Tirsdag 19. januar 2016
Tirsdag 23. februar 2016
Tirsdag 15. marts 2016
Tirsdag 19. april 2016
Tirsdag 3. maj 2015

Arbejdsweekend
Lørdag/søndag 30. april og 1.maj 2016
Generalforsamling
Tirsdag 26. maj 2016
Romernyt
Udkommer 2 gange i foråret

Beskærerweekend
Lørdag/søndag 27. og 28. februar 2016
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