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BAGGESENsVEJ 3 – DEN årlige FREMVISNING
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Realdania fremviser årligt sine renoverede
ejendomme og således også BV3. Det er der
ikke noget nyt i. Det var et vilkår for overtagelsen, og det er et vilkår for udlejningen. Fremvisningen foregår denne gang 17. & 19. oktober,
begge dage for 35 personer kl. 15-15.45. Det er
første gang efter at BV3 er taget i brug, og det
sker, selv om huset pt. står tomt.
Det er alt sammen i sin gode orden, men overraskende er det, at fremvisningen denne gang
er annonceret som Politiken-Plus-arrangement
og til en pris på 150kr/275kr (for ikke-medlemmer), hvilket er betydeligt mere end Realdania’s sædvanlige ekspeditionsgebyr. Fremvisningen er dermed blevet et kommercielt anliggende, og det er ikke i orden.
Realdania behøver naturligvis at annoncere
sine fremvisninger, og det kan gerne foregå i
Politiken, men at overlade markedsføringen til
Politiken Plus er en anden sag. Politiken Plus
er en forretning ligesom f.eks. en turistforening
er det, og sådan nogle afviser vi i Romerhusenes egen besøgsordning. Romerhusene skal
ikke være underholdning.
Romerhusenes besøgsordning betjener 5-600
mennesker om året. Det er studerende, arkitekter, planlæggere og andre med ansvar for fremtiden. Kun undtagelsesvis udvider vi kredsen, f.eks. Copenhagen Golden Days med 1950er
byggeri som tema. Vi yder en grundig gennemgang, som giver gæsterne det bedste udbytte,
og samtidig får vi kontrol med besøgene. Romerhusenes besøgsværter vil gerne medvirke

til, at Realdanias fremvisning af BV3 både nu
og fremover kommer til at foregå bedst muligt.
Undertegnede har telefonisk kontaktet Realdania v/ Per Troelsen og Christian Aagaard, og
vores tilbud og bemærkninger og de foreløbige
konklusioner er sammenfattet i følgende punkter:
 Ejerlauget tilbyder et samarbejde, hvor
Realdania står for fremvisningen af BV3,
medens ejerlauget v/besøgsværterne tilbyder at følge op med en gratis fremvisning af området for interesserede i overensstemmelse med vores sædvane.
 Parkeringsforhold skal afklares. Der er
ikke plads i bebyggelsen, men pga. efterårsferie er der aktuelt plads på Montebello, Gurrevej 90 (på de markerede
pladser).
 Realdanias arrangement med Politiken
Plus stemmer dårligt med Romerhusenes sædvanlige afvisning af turistbureauer og lignende kommercielle foretagender. En afklaring ventes før næste
års fremvisning af BV3.
 Ejerlauget beder om varsel af tid og omstændigheder for fremvisninger af BV3
forud for annoncering i pressen. Eventuelle misforståelser vil dermed kunne gribes.
/For Ejerlaugets bestyrelse & besøgsværterne
Jørgen Jørgensen
Kontakt: visit@romerhusene.dk

En rundvisning
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. juni 2016 var der arrangeret rundvisning for
foreningen ”Agenda 21 Helsingør”.

om et lukket arrangement for foreningens medlemmer. Dette viste sig sidenhen ikke at være
tilfældet idet Agenda 21 den 8. juni annoncerede arrangementet for en bred offentlighed
(”alle interesserede”) i den lokale presse.

Hvad er Agenda 21? Agenda 21 udspringer
egentlig af FN's topmøde om miljø og udvikling
i Rio de Janeiro i 1992. Her vedtog 179 lande
at arbejde for en bæredygtig udvikling af Jorden. Agenda 21 drejer sig altså om at spare på
ressourcerne, at begrænse mængderne af affald og spildevand samt at skåne natur og
miljø.

Da det blev erkendt af bestyrelsen at arrangementet var offentligt, burde man have rundsendt en forklaring til Romerne, men det blev
overset i kampens hede. Bestyrelsen beklager
at det ikke skete.

En Romer, der er aktiv i Agenda 21, henvendte
sig i foråret til bestyrelsesformanden og udtrykte ønske om at der blev arrangeret en rundvisning i bebyggelsen for foreningen.

Det siger sig selv at bestyrelsen vil bestræbe
sig på at undgå en lignende situation i fremtiden.

Bestyrelsesformanden sagde god for arrangementet under den forudsætning at der var tale

/På bestyrelsens vegne
Jørgen Raffnsøe (HV 15), formand

Medlemmer af udvalg 2016 - 2017
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bygningsudvalgets sammensætning
og konstituering for 2016-17:

Det Grønne Udvalgs sammensætning
og konstituering for 2016-17:

Sven Thomsen, KG 93, formand
Jens Harrsen, CPV 15, sekretær
Finn Lassen, CPV 17
Ole Dragø, BG 4
Per B. Rasmussen, HD 8, (bestyrelsens
repræsentant)

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
Lene Juul-Andersen, CPV 41, (bestyrelsens
repræsentant)

Kalender
Bestyrelsens næste møder:
Tirsdag 25. oktober
Møder i foråret 2017 endnu ikke fastlagt

Beskæreweekend februar 2017:
Lørdag/søndag 11. og 12. februar 2017

Arbejdsweekend efterår 2016:
Lørdag/søndag 8. oktober og 9. oktober
Frokost organiseres af HD 1 – 11 og HD 6 - 14:

Fastelavn:
Søndag d. 26. februar 2017

Julemøde:
Torsdag 24. november. I kantinen på Plejehjemmet Montebello. Vi kan ikke være på Nordvestskolen, da kantinen er
under ombygning.

Arbejdsweekend forår 2017:
Lørdag/søndag 29. april 2017 og 30. april 2017
Frokost organiseres af HV 9 – 15 og HV 2 - 6

Næste nr. af Romernyt: Frist for indlæg søndag d. 3. marts 2017. Indlæg sendes til Trine, CPV 29
(mail: trinejarloev@gmail.com )
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Marna Henriksen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vores gode genbo, Marna Henriksen, døde den 3. august 2016. Marna var en af de første romere.
Hun flyttede sammen med Helge ind på Hauchsvej 6 i 1961.
Æret være hendes minde
/Hedvig Vestergaard & Jørgen Raffnsøe
HV 15

Fra ruin til gæstehus
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Det var en rigtig god ide Per Axelsen, HD4 fik,
da han inviterede Romerne til at se og spise i
det nu færdigt restaurerede Kyhns Gæstehus
i Stengade.

og ombygge lejligheder og huse, som de har
boet i.
Bænket skulder ved skulder fyldte Romerne
cafeen til randen. Maden var god og til en meget rimelig pris. Stemningen og spørgelysten
var stor.

Det gamle hus fra 1700-tallet har rejst sig fra
at være en ruin til at blive et gæstehus med 6
værelser, cafe og gårdhave, og øverst under
taget et meget særpræget mødelokale. Værelserne er smukt indrettede i de skæve omgivelser, med badeværelser og køkkenfaciliteter. På den måde skiller det sig hotelverdenens ofte kedelige overnatningssteder.
Det er Ove og Ulla Kyhn - han er tømrer, og
hun er pædagog, der købte ruinen, fordi de
har altid haft interesse for at forvandle, bygge

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på
www.kyhnsgaestehus.dk, hvor du finder billeder og historier om, hvordan huset kom på
benene igen.
Alt i alt en rigtig herlig aften.
/PBR, HD 8
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Besøg i Bagsværd kirke
………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Jeg er inspireret af skyerne”, sagde arkitekt
Jørn Utzon, da han præsenterede sit skitseprojekt for menighedsrådet i 1970’erne til omkring
10 millioner - et beløb som forskrækkede både
embedsmænd, kirkeminister og menighedsråd,
fortæller organist Jørgen Ellegård Frederiksen
til den lille flok Romerne, der var mødt op lørdag den 24. september, for at høre om ideerne
og tankerne bag Utzons bygning af Bagsværd
kirke. Skyerne, som han var inspireret af, kom
med. I et fantastisk samspil med det foldede
loft, bryder solens stråler gennem skyerne og
fylder kirkerummet op med lys.

blev kortere i både længde og højde. En arkitektonisk grønthøstermetode, som tilfredsstiller
bygherren, men næppe arkitekten.
Utzons projekt skiller sig meget kraftig ud fra
det traditionelle kirkebyggeri. Det er et arkitektonisk kunstværk uden lige, som fik flotte anmeldelser i pressen, men hos kirkegængerne
og almene folk, blev kirken til et hadeprojekt,
fortæller Jørgen Ellegård. De syntes simpelthen, at kirken var GRIM! Det har de imidlertid
ændret holdning til.

Utzon tegnede også et flygel til kirken, som
først blev færdig efter hans død i 2008. Det er
ikke sort, som flygler er almindeligvis, men bygget op med en udvendig kasse, lavet af fyr, der
er hvidpigmenteret ligesom bænkerækkerne.
Vi fik at høre, hvor godt det klinger, da kirkesanger Effie Thing-Simonsen akkompagneret
af Jørgen Ellegård gav smagsprøver med et
par engelske folkesange. Også orglet fik vi at
høre - både i det romantiske stille og bløde toneleje og det voldsomme, hvor alle piberne
synger med for fuld kraft.

Vi fik ikke alene en række anekdoter om Utzon’s adfærd under byggeriet, men også et interessant tilbageblik over udviklingen af kirkebyggeriet i Bagsværdområdet.

Alt i alt en rigtig herlig dag.
Da Utzon ikke kunne holde sig indenfor budgettets rammer, lod han de færdige tegninger fotografere 10 procent ned, så alle fabriksmoduler

/PBR, HD 8
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Sommerfest
.............................................................................................................................................................................................

"Mændene knoklede i flere timer.
Festudvalget havde glemt øllerne i depotet,
men kom dog med en nødløsning fra deres
egne køleskabe."

/Birgit Kragh, HD 8
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