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Bil stod i lys lue
mens den kørte
ROSKILDE: Tirsdag klokken
11 ﬁk politiet en anmeldelse
om en bil, der var brudt
i brand på Sortebrødre
Plads. Bilens mandlige ejer
kom kørende i sin bil, da
den pludselig brød i brand.
Brandvæsnet ﬁk dog hurtigt
slukket ilden og kunne fastslå, at branden skyldtes en
teknisk fejl.

Fulderik hjulpet
hjem i seng
ROSKILDE: Natten til onsdag
modtog politiet en anmeldelse om, at en ung og tilsyneladende meget fuld mand
sad på fortorvet på Ringstedgade. Politiet rykkede
ud og fandt en 20-årig mand
fra Roskilde, der havde fået
sig en ordentlig tår over tørsten. Politiet valgte at køre
den unge mand hjem til sin
bopæl, hvorefter han kvitterede med et »tak for turen«.

GPS-chip fører til
hælerisigtelse
Danmarks største operasanger, Bo Skovhus, gæstede i går Roskilde til dem mest ventede koncert på hele dette års Schubertiade-program. Publikum fik, hvad de kom efter.
Foto: Bjørn Armbjørn

Bo Skovhus henrykkede hele Prindsen
Der var stuvende
fuldt da Bo Skovhus
som i en årrække
hørt til blandt den
internationale elite
af operastjerner i
går gav koncert på
Prindsen.
ROSKILDE: Der var fyldt godt

op på Prindsen i går aftes
med forventningsfulde gæster. Det skyldes at der på
scenen stod vel nok Danmarks største operastjerne,
Bo Skovhus. Koncerten må
siges at være kronen på dette års Schubertiade og det
havde da også trukket den
statslige tv-station helt fra
hovedstaden og til Roskilde
for et live interview.
Bo Skovhus har i en årrække hørt til blandt den in-

ternationale elite af operastjerner, men har samtidig
etableret sig som inkarneret liedkunstner.Han blev
med et slag kendt efter sin
vellykkede debut i titelpartiet i Mozarts Don Juan på
Volksoper i Wien i 1988 , og
har siden 1991 været fast tilknyttet Wiener Staatsoper
og optrådt på alle de kendte
operascener i roller som
Eisenstein i Flagermusen
og , Greven i Figaros Bryl-

lup. Operaelskere har naturligvis også oplevet ham
i Operaen i København. I
kraft af maskulin gennemslagskraft og en stærk psykologisk karaktertegning
har Bo Skovhus i mere end
20 år sat et fornemt personligt præg på den internationale operascene. Bo Skovhus modtager i september
P2 kunstnerprisen i DR.
Ved ﬂyglet sad pianisten
Stefan Vladar, som er et

unikt musikmenneske, der
både har etableret sig som
pianist med indspilning af
samtlige Mozarts klaverkoncerter, Bachs Goldberg
variationer og samtidig har
en karriere som dirigent.
Så publikum ﬁk hvad de
kom efter en gedigen klassisk koncert der vil være en
absolut milepæl i dette års
Schubertiade.

Mistænkelige
pakker på taget

Tag med til Elleore
ROSKILDE:
Nationalparkprojekt Skjoldungelandet
har aftalt med Cabinettet i
Elleore, at øriget i Roskilde
Fjord åbner grænserne søndag den 4. september.
Ministre og andre høyadelige vil tage imod og vise
rundt i kongeriget, og naturvejledere er klar med
kikkerter og gode historier
om fugle og natur på øen og
på Roskilde Fjord.
Skjoldungelandet sørger
for pendulsejlads mellem
Veddelev og Elleore mellem
klokken 11 og 15.
Elleore er en af perlerne
midt i Roskilde Fjord. Herfra er der et fantastisk udsyn
til Roskilde med Domkirken
tronende højt over byen, til
Kattinge Vig og Bognæs,
hvor havørnene har rede
samt vidt udsyn over hele
Yderbredningen. Øen ejes

af Kongeriget Elleore - en
gammel lærerforening fra
en gymnasieskole i København. Kongeriget har et
væld af særlige traditioner
og ordninger, som på underfundig vis afspejler, at man
opretholder alle de centrale
funktioner, som et kongerige skal have: der er en konge
og en dronning, ﬂere universiteter, egen møntfod,
frimærker, et forsvar, egne
stednavne osv. Alle rigets
borgere samles en uge på
øen hver sommer.
På andre tider af året har
fuglene øen for sig selv. Danmarks nationalfugl Knopsvanen ﬁndes i stort antal
tillige med mange andre
vandfugle. Naturvejledere
fra Danmarks Ornitologiske Forening og Skjoldungelandet vil fortælle om naturen.

Der er sejlads med vikingeskib og færøbåd til øen
i pendulfart fra Veddelev
havn. Overfarten tager ca.
15 minutter. Der sælges ikke
toldfri varer ombord, så lidt
at spise og drikke må gerne
medbringes. Vikingeskibsmuseet står for denne overfart.
Klokken 09.00 sejles med
det store Vikingeskib Aslak
fra Maritimt Forsøgscenter
i Lyndby. Det går til Herslev,
hvor påstigning også er mulig. Klokken 10.20 sejler skibet mod Elleore. Det forventes fremme cirka klokken
12, og det returnerer igen
klokken cirka 13. Denne
del af arrangementet står
Danmarks Naturfredningsforening for som led i foreningens 100 års jubilæum.
I princippet kan man kombinere sejladserne så det

ROSKILDE: Tirsdag aften ﬁk
politiet en anmeldelse om, at
en motoriseret trillebør, der
blev stjålet den 22. august i
Hedehusene, var sporet til
en adresse nord for Roskilde. Trillebøren var udstyret
med en GPS-chip, så politiet
havde let ved at ﬁnde frem
til den. På adressen fandt
politiet en 38-årig mand, der
erkendte at have købt trillebøren meget billigere, end
hvad der er realistisk. Han
havde ikke tænkt over, at der
sad en GPS i børen, og er nu
sigtet for hæleri og afhøres
onsdag af politiet.

ROSKILDE: Tirsdag morgen
kørte politiet til en bygning
på Algade over for biblioteket, hvor en opmærksom
borger havde bemærket
nogle mistænkelige pakker
på bygningens tag. Roskilde
Brandvæsen ankom med en
stigevogn, så politiet kunne
komme op på taget, hvor de
konstaterede, at de mistænkelige pakker blot var nogle
brugte olieﬂasker.

SØndag den 4. kan du sejle med vikingeskib på ruten Roskilde-Veddelev- Elleore. Eller Lyndby- Herslev-Elleore. Arrangementet er gratis.
denne dag er muligt at sejle
med vikingeskib tværs over
Roskilde fjord. Der er ikke
tilmeldingsmulighed, så det
er efter princippet »først til
skib«.
Der er således lagt op til en
helt speciel dag, hvor Lejre, Roskilde- og Elleborgere
kan møde hinanden under
åben himmel på grænserne
mellem de tre territorier.
Natur, kulturhistorie, natio-

nalpark, fjordlandskab: det
hele kan opleves i en skøn
blanding. Husk påklædning
efter vejr og vind.
Deltagelse er gratis. Ingen
tilmelding, men der er mulighed for at book sig ind på
sejladserne fra Roskilde til
Veddelev (klokken 10-11)
og fra Veddelev til Roskilde
(klokken 15-16) – ring til Vikingemuseets booking på
4630 0253.

Gør det selv-tyv
på værktøjsrov
ROSKILDE: En byggeplads
på Håndværkervej ﬁk mellem tirsdag og onsdag stjålet
boremaskiner fra en aﬂåst
materialevogn. Indbrudstyven klippede en kæde med
hængelås til bognen over og
kunne frit tage for sig af boremaskiner af mærket Hilti.

