
  Ejerlauget Romerhusene  Helsingør   
 
 
 

 Ny formand 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Kære Romere 
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen kon-
stitueret sig. 
 
I den forbindelse er jeg gået fra at være for-
mand til at være næstformand.

Det har været et spændende år som formand 
med hygge og udfordringer. Men jeg har en 
meget travl hverdag, og siger tak til Jørgen 
Raffnsøe, fordi han vil overtage formandspo-
sten. 
 /Mange hilsner 
Lene, CPV 41. 
 Bestyrelsen 2016 - 2017 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Bestyrelsen konstituerede sig på mødet den  
7. juni med følgende rollefordeling: 
 
Formand  Jørgen Raffnsøe 
Næstformand Lene Juul-Andersen 
Kasserer Ulrik Vidarsson 
Sekretær Trine Jarløv 
Medlem Per B. Rasmussen 
Suppleant Jeanne Pedersen 

Du kan trygt skrive til bestyrelsen hvis du har 
spørgsmål vedrørende Ejerlauget. Skriv til be-
styrelsen pr. e-mail til mailadressen: 
bestyrelsen@romerhusene.dk .  
 /På bestyrelsens vegne 
Jørgen Raffnsøe, formand 
 
  Medlemmer af udvalg 2016 - 2017 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Det Grønne Udvalg 
Poul Kjær Mortensen, CP 27 
Henning Flendt, HD 5 Niels-Christian Clemmensen, CP 45 
Christian Schnettler, BV 6 Hedvig Vestergaard, HV 15 Preben Nygaard Andersen, CP 23  Bygningsudvalget 
Bygningsudvalget har holdt sit første møde efter ge-neralforsamlingen og et af dagsordenspunkterne 
var at konstituere udvalget. Imidlertid meddelte Jør-gen Jørgensen, at han fandt tiden moden til at af-
slutte sin mangeårige deltagelse i udvalget. Udval-get takkede Jørgen for indsatsen og engagementet gennem årene samt, at udvalget har kunnet trække 
på Jørgens store viden om romerhusene, hvilket udvalget håber at kunne fortsætte med. 
 

Med henblik på at få suppleret udvalget efterlyses 
interesserede romere, der har lyst til at være med til at deltage i arbejdet med vore huse.   
Udvalget består i dag af Ole Dragø, Finn Lassen og Sven Thomsen. Derudover deltager Per B. Ras-
mussen i udvalget som bestyrelsens repræsentant.  Interesserede romere kan henvende sig til udval-
gets medlemmer eller formanden for bestyrelsen Jørgen Raffnsøe.  
 Udvalget holder sit næste møde tirsdag den 6. sep-tember, hvor vi håber at kunne byde velkommen til 
nye ansigter samt at konstituere udvalget.  
Med venlig hilsen og på bygningsudvalgets vegne.  /Sven Thomsen  
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Bestyrelsens arbejdsprogram 2016 -2017 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Emne Start Begrundelse 
Belysningsplan 26. maj 2016 Drøftelse med Slots- og Kulturstyrelsen, dels ud fra BGU's forslag, dels ud fra tilkendegivelsen på Generalforsamlingen 
Dræningsprojekter 26. maj 2016 Vedtaget på Generalforsamlingen 2016. Projekterne gælder dræning af Gryden og Lommen. Der er forskellige udeståender med hensyn til forsikring, hensyn til sætningsrisiko der skal afklares før igangsætning 
Ekstern udlicitering 7. juni 2016 DGU kommer med forslag til hvilke opgaver eksterne firmaer kan udføre på fællesarealet 
Fårehold 7. juni 2016 Naturlig afgræsning af fællesarealet 
Grænse for bestyrelsens økonomiske råderum 7. juni 2016 Det skal tjekkes hvornår råderummet er blevet vedtaget og i hvilket forum. Det skal drøftes om der er behov for ændringer. 10.000 kr. er sandsynligvis for lidt 
Kampvalg 7. juni 2016 Kampvalg om bestyrelsesposter. Det betyder at antal kandidater til ledige bestyrelsesposter overstiger antallet af de ledige bestyrelsesposter. Det vil give vores demokrati et tiltrængt løft, begrænse tendensen til 'Tordenskjolds soldater' og klikedannelse, og fremme interessen for at gå ind i bestyrelsesarbejde 
Legeredskaber 7. juni 2016 Er der behov for nye legeredskaber, renovering af bestående? 
Restaurering af BV 3 26. maj 2016 Det drøftes med Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania hvordan "garageporten" kan føres tilbage til et normalt romerudseende 
Vedtægtsændringer 7. juni 2016 Vedtægterne er fra 2009. Bestyrelsen agter at gen-nemgå dem med henblik på at bringe dem up-to-date. 
Vejsikkerhed Carl Plougs Vej 27 - udmundingen mod Kingosvej 

7. marts 2016 Vejstykket bliver blandt andet brugt som genvej mellem Kingosvej og Kronborg Ladegårdsvej. Det betyder at biler kan komme op i anseelig fart med risiko for børn og voksnes sikkerhed 
YouSee kontrakten 1. februar 2016 Gammel bestyrelsessag. Opfylder kontrakten vore ønsker med hensyn til optimalt valg af kanaler og levering af de kanaler vi faktisk betaler for 

 26. maj 2016 er datoen for Generalforsamlingen 2016; 7. juni 2016 er datoen for bestyrelsens konstituerende møde. Emner, der er startet før Generalforsamlingen, er emner fra den gamle bestyrelse der stadig er aktuelle.  
/Jørgen Raffnsøe,  
Formand for bestyrelsen 
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    Forum Romanum 
- eller farvel og god dag

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
For nogen er det en glædens dag. For andre en ve-
modens. Kære læser - den udgave af Romernyt, du ser nu, kan meget vel være den sidste trykte udgave 
du får at se.  På generalforsamlingen i maj måned blev det vedta-
get at alle udsendelser for fremtiden sendes digitalt. Alt! Inklusive invitation til generalforsamling og jule-
møde. Oplever vi møder hvor den ene halvdel af Ro-merne sidder med dagsorden på papir eller iPad, og den anden halvdel hænger på. Er det et demokrati 
som vores værdigt?  
Lad det være sagt med det samme. Beslutningen er ikke min kop the. Bestyrelsen vil dog efterleve den. 

Se hvor den fører hen. 
 Hvis du, kære læser, læser artiklerne lige så meget 
– eller lige så lidt - som i den trykte udgave, er der jo ikke nogen forskel.  
Føler du derimod at din viden om hvad der foregår i ”Romerriget” er blevet ringere, så skriv det gerne til 
bestyrelsen.  Det gælder selvfølgelig også hvis du synes at den 
digitale ”udsendelse” er en forbedring. Ris som ros. Så kan vi se om der er noget der skal 
forbedres – eller ændres.  /Jørgen Raffnsøe, HV 15 

 Birthe Andersen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. I 2002 tilfaldt det mig at byde Birthe og P.K. Andersen velkommen til Carl Plougs Vej 47, men i vir-
keligheden var det som om det modsatte skete da jeg blev budt på kaffebord med hjemmebagt 
kage og sommerdug på bordet. For en tilflytter skal der lang tid og mange oplevelser til for at blive 
ægte helsingoraner, og her var jeg den nye, da selve det gamle Helsingør flyttede ind.  
 

PK var den udadvendte, som i livets løb havde 
været lærer for det halve Helsingør. Birthe var 
den, som skabte rammerne med praktisk greb 
om sagerne, hjemmebag og egne klare menin-
ger. Sammen og hver for sig repræsenterede 
Birthe og PK et nyttigt og virksomt liv, hvor 
også kirkeligt arbejde havde sin plads. 
 
Birthe blev alene i 2014, men livet fortsatte med 
daglige gøremål og ture omkring Søen alene 
eller sammen med datter Lisbeth. Stilfærdig, li-
getil og tolerant overfor omgivelserne, venlige 
hilsener i det daglige og præcise svar når det 
skulle til. 

 Nu er også Birthe borte som den sidste af de to. Det er et stykke Helsingør-historie, som hermed 
har passeret Romerhusene. 
/Jørgen J, HD3 
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En digter med komik og alvor 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Den sidste historie om digtere og forfattere, 
som har lagt navn til vore veje, er om Jens Em-
manuel Baggesen. 
 
Han bliver født i Korsør i 1764 i en fattig familie 
med en stor børneflok, hvor han er den ældste. 
Faderen er skriver hos Amtsforvalteren. Han 
lærer den lille Jens at læse og skrive. Moderen 
tager sig af opdragelsen, som er streng. Hun 
læser Biblen tynd for ham og lærer ham bønner 
og salmesang. Drengen er en eventyrlysten fyr, 
som tager imod. Men hvor meget de hellige 
tekster smitter af på hans livsførelse og digte-
rier er tvivlsomt.  
 
Han bliver anbragt i Slagelse Latinskole, hvor-
fra han bliver student. Som 19-årig debuterer 
han i “Nytaarsgaver” - et magasin, som udgives 
af en lokal bogtrykker. Et par år senere kommer 
han med “Comiske fortællinger”, som er på 
vers i stil med Johan Herman Wessels måde at 
skrive på, i f.eks. “Smeden og bageren”. 
 
Omverdenen får øje på hans udgivelser, og en ældre digter skriver om ham til en kollega: “Det 
er en Dreng, som har alle mulige Talenter, til at 
blive en god og stor digter, en Dreng, som du 
vil elske frem for alle Dine Venner, hvis Du  
kiændte ham. Han hedder Baggesen, er en 
Sjællænder, og en underlig, enthusiastisk, me-
lancholsk, ubeskrivelig En”. 
 
Kort tid efter er Baggesen det nye fund i Kø-
benhavns litterære cirkler med sine “Comiske 
fortællinger”. Men han er også en fattiglus. Dog 
har han en evne til at ynde sig ind i de højere 
og adelige klasser, hos Rewentloverne og Au-
gustborgerne, hos hvem han henter økonomisk 
støtte. 
 
Året 1789 bliver Baggesens skæbneår. Få uger 
før Den franske Revolution bryder ud, har Bag-
gesens opera “Holger Danske” premiere på Det 
Kgl. Teater. Den ryger af plakaten allerede efter 
6 opførelser. Ikke fordi publikum svigter, men 
fordi operaen ikke har meget med Holger Dan-
ske at gøre, og at musikken er af tyske kompo-
nister. Handlingen er et kærlighedseventyr mel-
lem en ridder og en orientalsk dejlig prinsesse 
og deres talrige prøvelser for at genforene de 
høje kærlighedsmagter Oberon og Titania. 
Sandheden er nok, at Baggesen er mindre nati-
onal, end det blot få år senere er opportunt at 

være. Tysk kultur er hans inspirationskilde, og 
herboende tyskere er hans mæcener. 

Jens Baggesen var på mange måder en livsnyder  
med stor sans for at indynde sig i adelige kredse,  
hvor der var økonomisk hjælp at hente.  

Det bliver for meget for danskerne, og et efter-
spil i form af en heftig dagbladspolemik (Hol-
ger-fejden) om operaens kunstneriske beretti-
gelse og indvandrede tyskeres ret til magtfulde 
stillinger i enevældens administration. 
 
Baggesen står midt i skandalen, men inden den 
når sit højdepunkt, er han smuttet til udlandet.  
Han får tilbudt flere forskellige job i Danmark af 
sine adelige venner. Men hans uro gør, at han 
kun er er ansat som viceprovst ved Regensen, 
direktør for Det Kgl. Teater, professor i Kiel i 
korte perioder. 
 
I Schweiz gifter han sig med en Sophie Haller 
fra Bern. Hun dør 7 år efter at have født 2 børn. 
Han gifter sig på ny med en formuende Fanny 
Reybaz, hvilket siges at være en misforståelse, 
men ikke hvorfor. Nogle mener, at han er inde i 
en periode, hvor han er besat af erotik og kær-
lighed. Der er beretninger om talrige sværme-
rier for skiftende kvinder, som oftest blev omsat 
i kærlighedsdigte til den udkårne.  
Baggesen en produktiv herre med rigtig mange 
digte, historier og episoder bag sig - så mange, 
at det ikke er muligt her at berette om dem alle-
sammen.  
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Havde Baggesen levet i dag, ville han nok 
være storleverandør af satiriske tekster til avi-
ser, revyer og komedier i radio og tv. 
 
62 år gammel beslutter Jens Baggesen for 
good at vende hjem til Danmark. Han er syg og

lider af nyresvigt. Han når kun til Hamburg, 
hvor døden tager ham. Han bliver begravet i 
Kiel ved siden af sin første kone. 
 /Per B., HDV 8 
  

Indbrud i Romerhusene 
............................................................................................................................................................................................. 
.Efter en længere periode med forholdsvis ro 
hvad indbrud angår syntes det ved juletid 2015 
som om risikoen var tiltaget noget. 
 
I 2. halvår 2015 forekom der 2 indbrud og 2 ind-
brudsforsøg. Denne tendens holdt sig ind i 1. 
halvår 2016 hvor der indtil nu er indtruffet 3 ind-
brud og 1 indbrudsforsøg. 
 
Ingen af de ramte huse havde installeret tyveri-
alarm på tidspunktet for indbruddet. 
 
En sammenligning med den ”store” bølge i peri-
oden 2012 – 2014 (indtil uge 10) viser følgende 
billede:  

Periode 
Antal 

indbrud 
Indbruds-frekvens pr. 

år 
2012 - 2014 26 22% 
2015 - 2016    5   8% 

 
Et mål for indbrudsrisikoen er indbrudsfrekven-
sen hvor antal indbrud sættes i relation til det an-
tal huse der er under risiko. 
 
Selv om risikoen forekommer at være steget på 
det sidste, er der i virkeligheden sket en ret dra-
matisk reduktion af risikoen fra den store bølge i 
2012 – 2014 til den mindre bølge som vi har op-
levet i løbet af det sidste år.

En ændring er det dog værd at bemærke: Me-
dens indbruddene i 2012 – 2014 var præget at 
mange, men små tyverier (der efterfølgende for 
en stor dels vedkommende kunne karakterise-
res som ”drengestreger”), bærer det seneste års 
tyverier præg af en vis systematik i tyvenes 
fremgangsmåde: 
 ”(De) har været i alle skuffer, toilettaske. Tem-
melig systematiske. Det var et rod at komme 
hjem til.” 
 
"Tyvene har haft god tid og gået meget grundigt 
til værks indtil de fandt hvad de vel søgte – 
gemte smykker mv.” 
 
Et indbrud er altid en grænseoverskridende er-
faring. Men der kan gøres noget. Det er vigtigt at 
sikre døre og vinduer ud mod gårdhaven. Det vil 
i de fleste tilfælde være tyvenes foretrukne ad-
gangsvej. Sørg for at huset ser beboet ud når du 
er længere tid væk hjemmefra. Alliér dig med en 
nabo der kigger efter huset og fylder skrald i af-
faldsposen. Klik ind på http://www.stopind-
brud.dk/Sider/forside.aspx og søg gode råd dér. 
 Ejerlauget udsendte i september 2014 et Kata-
log over sikringstiltag til samtlige huse. Hvis du 
ikke er i besiddelse af et eksemplar, er du vel-
kommen til at skrive til mig. Så skriver jeg et ek-
semplar ud til dig.  
/Jørgen Raffnsøe, HV 15 Nøgleholder 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Jeg har overladt nøglen til depotrummet til Lene 
Juul-Andersen, CPV 41. Hvis du har brug for at 
låne service til en fest i Romerhusene, bedes du 
henvende dig til Lene. Adgangskode til depot-
rummet ligger sammen med nøglen. 
 
Henvendelse skal ske til: Lene Juul-Andersen, 
Carl Plougs Vej 41, 3000  Helsingør,  
Tlf. 2299 4936, Mail: ljuula@gmail.com. 

Depotrummet ligger i et lagerhotel på adressen: 
H. P. Christensenvej 1, 3000 og befinder sig 
inde i en gård ved siden af murerfirmaet Lars 
Nilsson ApS  
 /Jørgen Raffnsøe, HV 15 
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Kalender 
  
Sommerfest Arbejdsweekend: 
Lørdag den 13. august Lørdag/søndag 8. oktober og 9. oktober  

Frokost organiseres af HD 1 – 11 og HD 6 - 14   
Fælles arrangement: Grillaftener: 
Besøg i Bagsværd Kirke lørdag d. 24. september 
kl. 14. Ved redaktionens slutning har vi fået en af-tale med Bagsværd Kirke om dette besøg. Der 
kommer yderligere information om turen senere. 

Hver torsdag i perioden 2. juni – 25. august pr. e-
mail fra Paul Paludan-Müller af 29/5/2016 

  
Bestyrelsens næste møder: Julemøde 
Tirsdag 16. august Torsdag 24. november på Nordvestskolen 
Tirsdag 13. september  
Tirsdag 25. oktober    
Næste nr. af Romernyt: Frist for indlæg: d. 25. september. Indlæg sendes til Trine, CPV 29  
(mail: trinejarloev@gmail.com ) 

 
 
 
 Arbejdsweekend 
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Rødstjerter 
 

   

  Det var en fornøjelse at følge familieforøgelsen hos rødstjerterne. 
Foto: Trine Jarløv 

 Grillaftener 
 

 Så var der torsdagsgrill igen. De første gange i dejligt vejr. 
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Sankt Hans Aften 
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Redaktion: Trine Jarløv, CPV 29,              Layout: Henning Vils Pedersen, HV 4. 
 

Vores smukke, fredede orkidé Dactylorhiza 
majalis, Maj-Gøgeurt 
Foto: Alice Brink 


