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at artiklen ”Romerhusenes belysning skal drøftes på Julemødet” indeholdt fejlagtig information. Artiklen stod i ROMERNYT nr. 64 (oktober
2015).
Centralt i artiklen fremsættes den påstand at
”skotlamper er uønskede” og endvidere at påstanden skulle fremgå af et brev fra ”Kulturstyrelsen v/Charlotte Iversen”.
Som læser kunne man derfor nemt forledes til
at tro at: 1) skotlamper er uønskede, og 2) det
er Kulturstyrelsens politik.

Under debatten på Julemødet den 24. november udtalte Sven Thomsen (KV 93), formand for
Bygningsudvalget, at Kulturstyrelsen ikke stiller
ultimative krav vedrørende belysningen, men
alene ønsker en forenkling af tingene.
Desuden gav Skov- og Naturstyrelsen i 1998
tilladelse til opsætning af 1 – 2 skotlamper pr.
hus ifølge beretning fra Hans Olesen (HDV 7)
til Generalforsamlingen i 1998. Hans Olesen
var på dette tidspunkt formand for Bygningsudvalget.

Husk …

Hertil kommer at det indtil videre ikke har været
muligt at lokalisere brevet fra Charlotte Iversen,
og påstanden om at ”skotlamper er uønskede”
har derfor ikke – i skrivende stund – kunnet valideres.
Bestyrelsen mener derfor at overskriften ”Skotlamper er uønskede” er misvisende i forhold til
de foreliggende oplysninger.
Bestyrelsen skal beklage at påstanden er fremkommet i en artikel der angiveligt skulle introducere og motivere til deltagelse i et rundspørge
blandt Romerne om deres syn på belysningen
her i bebyggelsen.
At påstanden om skotlamperne fremsættes i
denne sammenhæng er beklageligt da det
kunne opfattes som et forsøg på at manipulere
et bestemt resultat af spørgerunden. Det har
bestemt ikke været bestyrelsens hensigt.
Bestyrelsen påtager sig ansvaret for artiklen og
beklager den misvisende information.
/På bestyrelsens vegne

Jørgen Raffnsøe (HV 15), næstformand

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

at ansøge om godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen, når I vil omlægge adgangsvej og indkørsel til huset. Se side 26 og 27 i Den Grønne
Plan.

Fastelavn og naboskab

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

Kære alle!
Der var stort fremmøde og god stemning til årets
tøndeslagning.
Fastelavn er en god anledning til at komme ud af
husene og hilse på ens naboer.

Har du ikke fået nok af det hyggelige samvær fra
tøndeslagningen på Baggesensvej, kan du møde
op til årets Beskæreweekend. Som altid serverer
Hanne kaffe og snitter.
Måske er vores tøndeslag startskuddet til forårets
komme. Der er i hvert fald set vintergækker i området.

Mange hilsener
/Lene Juul-Andersen, formand.

Holger Drachmann - den store charmør

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

I serien om forfatterne, der har lagt navn til vore
veje, er Holger Drachmann en herre, der ligesom
Thomas Kingo havde et godt øje til kvinderne.
Han var gift tre gange og mellem anden og tredje
ægteskab var han ti år sammen med musen syngepigen Amanda Nilsson. Ubekræftede rygter
fortæller, at han sideløbende havde adskillige
kortere eller længere forhold til kvinder, som faldt
for hans charme.

glemme, at han også har givet os sangene „Du
danske mand“, „Den spillemand snapped fiolen fra
væg“ og „Se, det summer af sol over engen.“

Holger Drachmann tilbragte sine sidste år i Skagen. Han døde i 1908, 62 år gammel. Hans malerier kan ses på Skagen Museum.
/Per B. Rasmussen, HD 8

Han er født i 1846 og kom som 19-årig på Kunstakademiet for at uddanne sig som marinemaler.

Udover maleriet har han haft et omfattende og alsidigt forfatterskab af digte, bøger, teaterstykker
og journalistik.
Digte som "Engelske Socialister" og "King Mob"
satte aktuelle problemer på lyrikkens dagsorden,
og Drachmann blev placeret som det moderne
gennembrudsfrodigste og mest umiddelbare talent.

Hans rastløse og brogede livsforløb bragte ham
tit i offentlighedens søgelys, når han ytrede sig
om borgerskabet og imod samfundets vedtagne
normer.
Hver Skt. Hans mindes vi Drachmann, når vi synger hans „Vi elsker vort land“, og vi må ikke
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Utzons arv
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Ny bog om Jørn Utzon fortalt af hans ældste søn til journalist og forfatter Stig Matthiesen.
Udkommet på Gyldendal 2015, 176 sider

„Utzons arv“ er en kærlig fortælling i mange små
kapitler med erindringsbilleder, sjove historier og
anekdoter om Jan Utzons eget liv, og ikke mindst
om forholdet til sin far i bestræbelserne på at
komme nærmere ind til mennesket og arkitekten
Jørn Utzon.
„Jeg er blevet en art lejlighedsvis kustode for min
fars liv“, fortæller han.

skabte. De skulle helst være en inspirationskilde
for mennesker. Han ville skabe levende bygninger til levende mennesker, som derefter kunne
lade sig inspirere og få det bedste ud af livet.
/Per B. Rasmussen, HD 8

Bogen lægger ud med de første erindringer, Jan
kan huske, da han er omkring fem år gammel, og
de fortsætter med hans op-vækst og uddannelse
og syn på og oplevelser af faren.
Han bliver selv arkitekt og endda husarkitekt for
Tvind, og det er interessant at læse, hvad der
kommer ud af det makkerskab.

Fra 1970’erne arbejder han sammen med faren.
Vi får historien om det voldsomme drama, da Utzon må forlade operabyggeriet i Sydney og om,
hvordan Jan i 1999 bliver stand-in for ham og
sendt til Sydney, for at renovere den forslidte
bygning. Jørn Utzon ønsker ikke selv at rejse så
langt. På det tidspunkt er han 90 år.

Bogen går ellers ikke dybt ind i arkitekturen, men
billeder og fortælling går hånd i hånd, så man får
et godt indtryk af, hvad Utzon familien har skabt.

Selvportræt af Jørn Utzon med åben pandeskal formet som et blækhus, hvor han dypper
sin pen og skriver sit efternavn. Ved siden af
står sønnen Jan, og skriver sit navn med blod
fra det åbne hjerte. Et symbol på forholdet
mellem far og søn, som indledning til bogens
historier.

Jørn Utzon var på mange måder et tilbage- trukket menneske, som slet ikke havde lyst til at
træde frem i rampelyset, og som Jan siger: „Det
spekulative lå aldrig min far på sinde.“

Det var et stort ønske for Jørn Utzon, at mennesker skulle føle sig godt tilpas i de bygninger, han

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Kalender

Bestyrelsens møder i foråret:
Tirsdag 23. februar 2016
Tirsdag 15. marts 2016
Tirsdag 19. april 2016
Tirsdag 3. maj 2016
Beskæreweekend:
Lørdag/søndag 27. og 28. februar 2016

Arbejdsweekend:
Lørdag/søndag 30. april og 1. maj 2016
Frokost organiseres af Baggesensvej + HDV 2 - 4
Generalforsamling:
Torsdag 26. maj 2016 (NB! Tidligere ved en fejl
annonceret som tirsdag 26. maj 2016).
Forslag fra Romere til hvad der skal tages op på Generalforsamlingen skal sendes til formanden Lene,
CPV 41 (mail: ljuula@gmail.com ) senest torsdag
19. maj 2016

Næste nr. af Romernyt: Frist for indlæg mandag 25. april 2016. Indlæg sendes til Trine, CPV 29 (mail:
trinejarloev@gmail.com )
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