Resume

Roskilde Kommune har modtaget et forslag til at navngive pladsen foran havnebassinet i den gamle
havn ”Peder Brønichs Plads”. Pladsen har i dag ikke noget officielt navn, men kaldes i almindelig
tale havnepladsen eller havneforpladsen. Senere har Roskilde Kommune fra den samme borger
modtaget forslag om alternativt at kalde haven i Rosenhavestræde ”Peder Brønichs Plads”.
Forslaget til navngivning har været forelagt Roskilde Museum, der er forbeholden overfor ideen.
Forvaltningen indstiller, at ingen af pladserne navngives som foreslået.
Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget et forslag om at give havnepladsen navnet ”Peder Brønichs
Plads” fra en borger. Det er pladsen ud til det gamle havnebassin, nedenfor restaurant Snekkens
terrasse.
Borgeren er redaktør for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Forslaget bringes på banen
nu, da Fugleskydningsselskabet har 225 års jubilæum den 28. august i år. I de første år af
Fugleskydningsselskabets historie holdt det til i ”Lille Børs”, Havnegade 41, som stadig eksisterer –
og fugleskydningen fandt sted på havnen, sandsynligvis netop der hvor havnepladsen er i dag.
Peder Brønich er den først kendte fugleskydningskonge, idet han den 28. august 1787 for snart 225
år siden vandt fugleskydningskonkurrencen, og som den første fik fremstillet en ”kongeskive”, som
i dag hænger på Roskilde Museum.
Borgeren nævner også haven ved Rosenhavestræde som en mulighed for navnet Peder Brønichs
Plads. Fugleskydningen har også fundet sted her.
Roskilde Museum er blevet hørt i sagen. Museet oplyser, at der på samme tidspunkt var to Peder
Brønich’er i byen – en drejer og en privilegeret herberger på Prindsen. Det er ikke klart hvem af de
to der var med i Fugleskydningsselskabet, men forslagsstilleren går ud fra, at det var den

privilegerede herberger på Prindsen. Roskilde Museum mener endvidere, at der er andre historiske
personer, der har mere tyngde – i forbindelse med Prindsen, for eksempel Sveistrup, der blev
udnævnt til æresborger. Museet har dog forståelse for fugleselskabets ønske om, at dets historie
markeres og fortælles et sted i byen.
Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Indstilling

Forvaltningen indstiller, at hverken havneforpladsen eller haven ved Rosenhavestræde navngives
som foreslået.
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