
Siden 1780´erne har der hver sommer, med enkelte undtagelser
grundet krige, været afholdt fugleskydning i Roskilde.
I de tidligere år havde traditionen til hensigt at øve
skydebrødrenes træfsikkerhed for at forsvare fædrelandet mod
fjenden. I dag er formålet af mere selskabelig karakter, men en
betydningsfuld tradition, der har stor kulturhistorisk vigtighed for
byen.
Fugleskydningen har gennem årene foregået forskellige steder i
byen. I de første år foregik den ædle tradition på havnen i
Roskilde, hvor havnepladsen ligger i dag, tæt på Museumsøen og
Vikingeskibsmuseet. Fugleskydningsselskabets oprindelige
tilholdssted, ”Lille Børs”, ligger stadigvæk på Havnevej.
Den 28. august 2012 har Roskilde og Omegns
Fugleskydningsselskab officielt 225 års jubilæum. Det vil være
flot, hvis der i den anledning bliver rejst et kunstværk, der
symboliserer den historiske tradition.
Interesserede læsere vil finde meget stof på
www.roskildefugleskydning.dk.

Roskilde havn emmer af liv. Der er altid mennesker, og det har
der været i århundreder.
Havnen ligger ved foden af ”Bjerget” med den smukke gamle
”Sct. Jørgensbjerg Kirke”. Her er en smuk udsigt ud over fjorden
og de imponerende skibe, der lægger til eller sejler ud fra
havnen. Roskilde Vikingeskibsmuseum og Museumsøen er yndet
mål for turister. Her har vikingeskibet ”Havhingsten”, der for et
par år siden tog turen til Irland og tilbage igen, hjemme.
Sulten har rige muligheder for at blive stillet på havnen.
Restauranterne ”Store Børs” og ”Snekken” er velbesøgte
spisesteder. Er man til en is eller en pølse, er her også et godt
ishus, der bl.a. tilbyder landets største isvaffel til 200 kr.
Så er der ”M/S Sagafjord”, der flere gange dagligt sejler gæster
på fjorden og serverer veltilavet mad om bord. Her kommer man
blandt andet omkring to særprægede øer. Det er ”kongeriget”
Elleore og Ringø, hvor der for snart 100 siden blev indspillet
filmen ”Løvejagten”.
I havnens "baghave" ligger Roskilde Gasværk, der danner en flot
ramme omkring individuelle værksteder med billedkunst og
kunsthåndværk samt Galleri NB. I det område har vi også
Byparken, hvor byen samles til bål Sct. Hans Aften, og til skønne
Byparkskoncerter hver tirsdag i midsommertiden.
I den vestlige del af havneområdet, ud mod det storslåede Sct.
Hans Hospital og den smukke Boserup Skov, findes det grønne
område, der hedder "Kællingehaven". Her lå en stenalderlandsby
i sin tid.
Der er også overnatningsmuligheder, da også byens vandrehjem
ligger på havnen.
Gamle stolte sportstraditioner finder man også ved havnen.
Roskilde Sejlklub og Roskilde Roklub hører til her. Ældre
roskildensere husker stadig da toeren med styrmand sikrede
byen olympisk guld i 1948.
Skal man have lavet ægte håndværk, er havnen også, hvor
godtfolk kommer. Her findes både en møbelpolstrer og en gørtler.
Man bliver aldrig skuffet ved en tur til Roskilde havn.

Den 6. april 2011 blev en glædelig dag. Her blev givet tilsagn til
den lokale donation til ”Vores Kunst”. Håbet er så, om vi når helt i
land til ”Havnen”.

På dagen, hvor bøgen for alvor sprang ud, besøgte jeg havnen.
Det var den 10. april 2011. Der var liv overalt, og området
emmede af forår. Snekken havde travlt med udendørs servering,
Havnekiosken solgte pølser, og isboden havde også travlt, mens
Sagafjord var fyldt op med glade gæster. Motorcyklister
valfartede til havnen, det samme gjorde såvel unge som gamle til
fods. Bådene blev gjort forårsklare, og bajerne blev tømt. Alt var
idyl og charme.
Jeg havde medbragt mit kamera og fik meget travlt. At sortere i
”paletten”, ville være dybt urimeligt, så alle stemningsbilleder fra
den skønne forårsdag ligger her på siden.

Havnepladsen i Roskilde
Del på Facebook

Om afstemningen

2620 274 151

INDSENDT AF: Henrik Brandt, redaktør for Roskilde og Omegns
Fugleskydningsselskabs hjemmeside.

BESKRIVELSE:
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Roskildes historie. I et sagn om Roskildes opståen hedder det, at
det var sagnkongen Ro, der lod huse bygge omkring en dejlig
kilde. Han gav byen navn efter sig selv og kilden: Roskilde.
I byparken finder man Møllestenen, hvor vandet fra Sct. Hans
Kilde og Maglekilde mødes. Herfra løber vandet ned gennem
Parken til en smuk sø, og derefter ud i Roskilde Fjord, hvor
Havnepladsen og Museumsøen grænser op til
Vikingeskibsmuseet.

Min inspiration til at foreslå dette sted, er Roskilde og Omegns
Fugleskydningsselskabs grundlæggelse lige her, for 224 år siden. I
processen og i de mange konstruktive tilkendegivelser, jeg har
modtaget, er jeg blevet bevidst om, at rigtig mange deler ønsket
om et kunstværk på havnen. Det er ikke alle, der har samme
indgangsvinkel og tanker som jeg. Jeg er sikker på, at placering
og udformning af et kunstværk kan blive til stor glæde for rigtig
mange roskildensere og kærkomne gæster.

Roskilde Kommunes kultur- og idrætschef har den 14. april
tilkendegivet kommunens opbakning til dette projekt.
Kommunens kommunikationsafdeling vil nu gøre tiltag på
kommunens hjemmeside og udsende nyhedsbreve m.v. om
projektet.

Blot et stenkast fra havnen ligger Roskilde Miniby. Minibyen er en
modelleret udgave af byen som den så ud i år 1400. Minibyen er
lavet af aftenskolekursister på AOF. Den er altid offentlig
tilgængelig.

Restaurationsskibet M/S Sagafjord har hjemsted i Roskilde Havn
og har dagligt sejladser på Roskilde Fjord. Skibet blev bygget i
1957, og blev oprindeligt bygget som bilfærge. I 2010 blev skibet
udbudt på folkeaktier og har i dag en bred opbakning blandt
omegnens befolkning. Der er i dag ca. 500 anpartshavere, som
alle har en særlig interesse i at sikre at Sagafjord vil være en del
af by- og havnebilledet i Roskilde.
Der har i århundreder været transport- og restaurationsskibe på
fjorden. I nyere tid har vi haft M/S Harald Blåtand, der sejlede til
Frederikssund. Tidligere i historien kan nævnes det gode skib
”Horns Herred”, der begyndte at sejle mellem Roskilde, Boserup,
Gevninge og Selsø i 1881. Senere kom ”Bertel I”, derefter ”Bertel
II” og sidst ”Bertel III”.
Det første dampskib kom til Roskilde lørdag den 24. august 1844.
Det var hjuldamperen ”Harlequin”, der fra København var ude på
en enkelt lysttur.
Også kongelige personer har været på fjordsejlads i Roskilde –
rent bortset fra, at Christian den Tiende i sin tid med sin isbåd
skøjtede til de stegte ål på Gershøj Kro. I sin tid var Frederik den
Syvende på en tur med en damper, der bar hans navn, og som
var købt af den legendariske kommandør Alexander Wilde, der
boede på Palæet i Roskilde byes midte.

Roskilde og Omegns Nimbusklub er en motorcykelklub der blev
stiftet den 9. januar 1988. Nimbus er Danmarks eneste
seriefabrikerede motorcykel, der blev producerede fra 1919 til
1960. På trods af, at det er mere end 50 år siden den
legendariske motorcykelfabrik ophørte, er maskinen stadig et
populært syn på gaden i sommerhalvåret.
Hver onsdag aften fra slutningen af maj til slutningen af august,
mødes klubbens medlemmer på Roskilde Havn foran restaurant
Snekken. Efter en vaffelis går turen til forskellige arrangementer
rundt på Sjælland. Termokanden er medbragt, eller en kop kaffe
og en ostemad nydes på bestemmelsesstedet, inden en hyggelig
aften sluttes med turen hjem til domkirkebyen.

Den gode tremastede skonnert ”Fulton” af Marstal, der blev
bygget i årene1914-15, lå i 1970´erne og 80´erne ofte til på
Roskilde Havn. Den legendariske skipper Mogens Frohn Nielsen
havde et kontant frisprog over for drengene, som han kaldte
”hvalpe”. Kunne de ikke forstå ”Skippers” budskab kunne et drag
over nakken blive afregningen. Metoden er i dag utænkelig, men
der er ingen tvivl om at drenge blev gjort til mænd, og mange
potentielle samfundstabere blev gjort til gode borgere af
”Skippers” pædagogik, der ikke blot var hård men også kærlig.

En måned er gået i denne proces. Det er en opgave, der både er
spændende og interessant. Vi er nu ved at nå det tidspunkt, hvor
udskildningsesløbet starter. Mere end 1200 gode og konstruktive
forslag har fundet vej til ”Vores Kunst” fra ildsjæle rundt omkring i
landet. Egentlig fortjener vi alle et kunstværk, men sådan ser
situationen ikke ud.
Jeg håber naturligvis, at vores projekt går hele vejen. Men jeg er
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bevidst om, at konkurrencen er hård, og at alle har mulighed for
at blive sendt hjem af kunstens tre ”X-Factor”-dommere.
Ikke færre end 16 forslagsstillere har fundet Roskildes
havneområde som stedet for et kunstværk. Jeg er sikker på, at
der vil kunne findes en løsning til alle forslagsstilleres og byens
borgeres tilfredshed.
Jeg vil gerne her give min varme tak og anerkendelse til alle jer,
der har støttet dette projekt. Mange har stemt på forslaget og har
givet deres mening til kende. Også mange har sendt mig mail og
på anden vis udvist anerkendelse for dette projekt.
Her er opnået støtte fra byrådspolitikere fra begge fløje, Roskilde
Kommunes Kultur- og idrætschef, formanden for kommunens
Kulturudvalg, embedsmænd, foreninger, organisationer,
havneselskaber, festivalfolk, Lokalhistorisk Arkiv, Museet for
Samtidskunst, Roskilde Kunstforening, kunstnerne fra Gasværket
og rigtig mange borgere fra Roskilde og omegn.
Lokalaviserne og radioen har givet projektet dækning. Mange har
rundtsendt mails og nyhedsbreve med med opfordring om støtte,
og flyveblade er uddelt.
Kun en person vil jeg nævne ved navn. Det er Elsebeth Stryhn,
der har givet tilsagn til den økonomiske støtte, der lokalt skal
skaffes til projektet. Jeg blev meget glad og dybt rørt over denne
gestus.
Jeg vil også sige tak til alle jer, der med den røde tommeltot
nedad har sagt nej til mit forslag, og jer der har kommenteret,
hvorfor I ikke synes, at dette forslag skal vinde. Det er en del af
spillet at have modstandere. Alle anerkendes for de input der er
kommet. Disse input er med til at skabe fokus på sorte pletter, så
vi ikke blot bliver alt for selvfede, men derimod skarpe og
fokuserede.

I det videre forløb vil foruden forslagsstilleren, være
repræsentanter fra museum, kunstforening, Roskilde Havn og
Roskilde Kommune. Gruppen vil trække på flere kræfter efter
behov.

BILLEDER AF STEDET (165)
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SKRIV KOMMENTAR

Din kommentar Vælg din holdning til dette sted

Neutral

Dit navn Din emailadresse

KOMMENTARER ( )151
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Når jeg kigger på de mange billeder, kan jeg ikke finde plads til
mere. Der er jo så mange ting og emner at et kunstværk vil
forsvinde i mængden. Der er jo lige netop hvad der skal være på en
havn. Fortøjninger, tykke reb og mennesker der nyder luften,
duften, liv og leben. Hvad i alverden skal der stå moderne kunst
der for? Der er jo lige nøjagtig det liv der skal være på en havn -
det skal ikke være moderne - det skal være praktisk. De billeder
oser af rigtig dansk kajhygge!
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Virker som om der er rigeligt kunst allerede i Roskilde og ved
Roskilde Havn. Burde gives til et mere tiltrængt sted uden alle de
tilbud, visuelle ting og kunstværker som der allerde er her...
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At dette forslag er blevet fordoblet på stemmer på et døgn. Det er
helt sikkert snyd. TAG JER SAMMEN

I ved godt at det er snyd at stemme 2 gange, ikke? Bare fordi man
sletter sin coockies og sin browser giver det ikke en ret til at
stemme 2 gange, og Dr 1 skal nok finde ud af det.
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Hmm....hvad mener i....

loooooooooooooooooooooooooooool

Nice far

Jeg er enig med Ann-Sofie. Et kunstværk i Roskilde ville ikke blive
lige så værdsat som det ville i en mindre by!

Det er da også helt vildt sørgeligt at Roskilde ikke fik alle de der
super store ting ;( Men de små byer fortjener helt klart det her
mere!! Alle kender Roskilde, siger ordet Roskilde Festival jer ikke
noget!? Nej, dennne kunst ville blive sat meget mere pris på hvis
den var i en lille by hvor alle næsten kender alle, det er sammen
hold. Så i min mening er Roskilde det helt forkerte sted at sætte
kunstværket!

Det er det helt forkerte sted

total det forkerte sted
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35e4tert

Halvanden million til kunst

Gemte sider Mest populære Seneste nyt ( )7+ DR Anbefaler



Danmark skal have tre nye kunstværker
Få tip til, hvordan lige netop dit sted får halvanden million

Uundgåelig kunst

Hvad findes der af kunst i det offentlige rum allerede?

Kunsteksperterne

Charlotte, Marie og Peter er de tre eksperter, der vil være med til at føre VORES KUNST ud i livet.

TV- og Radioklip

Vi har samlet alle klip om vores kunst her
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