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Vikingemuseet er fredet men truet

Over hele verden kæmper man for at bevare 1950 - 60’ernes brutalis-
tiske mesterværker. I Danmark er der debat om det eksklusive Vikinge-
skibsmuseum og dets fremtid. 

Museet blev fredet i 1997. I afgørelsen står der blandt andet: “I det 
indre danner den markante, retvinklede konstruktion baggrund for 
de spinkle skibes svungne linier. Det formmæssige modspil - mellem 
bygningens lyse skelet og de mere eller mindre skeletagtige, mørke 
skibsvrag - understreger både den bygningsmæssige ramme og ind-
holdet: de udstillede skibe.” Og “Hallens placering i strandkanten giver 
de bedste betingelser for, at den besøgende kan forestille sig sejladsen 
med skibene.”

Det er placeringen i vandkanten, der nu volder problemer. For hvad 
stiller man op med stormfloder og betonforvitring, når man har at gøre 
med en bygning, der har så stor værdi, at den er fredet.

Bølgerne har også gået højt i debatten, hvor politikere, menings- 
dannere og professorer har diskuteret højlydt fra hver deres afsæt. 
 
På cykelturen vil Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde 
kommer med deres bud på, hvorfor bygningen skal bevares og hvilke 
tiltag, der kan være med til at sikre at Roskilde også i fremtiden huser 
en af landets smukkeste modernistiske bygninger.

Turen begynder ved Roskilde Højskole, går forbi Vikingeskibsmu-
seet og slutter i maleren L. A. Rings atelier og have i Brøndgade 1. 

Dato: Søndag den 21. august 2016.

Tidspunkt: Kl. 10:00. Turen slutter kl. 13:00 efter vi har hørt om 
restaurering og fremtidsplaner for L. A. Rings Atelier. RUTlukLEKY-
CREMMOS

Mødested: Ved indkørslen til Roskilde Højskolen, hvor Thomas 
Bredsdorffs Allé munder ud i Frederiksborgvej.

Pris: Turen er gratis for foreningens medlemmer og koster 30 kr. 
for andre.

Tilmelding: Send en mail på oslev@os.dk.

Kom på cykel. Det er ikke en lang tur, men hvis det passer dig 
bedre. er du velkommen til at deltage i bil eller lignende. Vi kom-
mer ikke indenfor i Højskolen og Vikingeskibsmuseet.

Bent Oslev formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabs-
kultur i Roskilde er guide på turen.


