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De har bidraget til renove-
ringen af klostermuren:

 Den A.P. Møllerske 
Støttefond:  750.000 
kr.

 
 Augustinus Fonden:  

200.000 kr.
 
 Kulturstyrelsen: 

350.000 kr.
 
 Realdanias Ildsjæle-

pulje: 100.000 kr.
 
 Rotaryklubberne i 

Roskilde og Rotary 
Danmarks Hjælpe-
fond: 70.000 kr. 

 
 Bidrag fra borgere og 

virksomheder i Roskil-
de: 85.000 kr.

RENSET: Roskilde 
Klosters mur frem-
står nu i en ny og 
renset udgave.

Af Lars Ahn Pedersen

ROSKILDE: - Undskyld, Sø-
ren!

Sådan lød det i går fra Kir-
sten Bjerager til klosterfor-
valter Søren Lyder Jacobsen 
fra Roskilde Kloster.

Det tidligere radikale by-
rådsmedlem er genbo til klo-
steret og blev en dag så fru-
streret over den graffi tima-
lede klostermurs udseende, 
at hun gik til forvalteren og 
spurgte, om der ikke kunne 
gøres noget.

- Jeg svarede, som jeg ple-
jede, at det kunne dér, men 
at jeg desværre ikke havde 
pengene til det. Og så sagde 
Kirsten: »Jamen, så sælger 
vi bare muren sten for sten«, 
fortæller Søren Lyder Ja-

cobsen.
Inden han havde fået set 

sig om, var der blevet opret-
tet en initiativgruppe og en 

indsamling, hvor borgerne 
kunne støtte en renovering 
af klostermuren ved at købe 
en sten til 50 kroner. I alt 

blev der indsamlet for over 
1,6 millioner kroner, hvor 
den A. P. Møllerske Støtte-
fond var den største bidrags-

yder med 750.000 kroner.
- Det er derfor, jeg gerne vil 

sige undskyld til Søren, for 
jeg har givet ham en masse 
arbejde. Men hvis han ikke 
havde lagt sjæl og glæde i 
projektet og skrevet nogle 
fl otte ansøgninger til fon-
dene, havde vi aldrig fået de 
resterende penge, siger Kir-
sten Bjerager.

Søren Lyder Jacobsen me-
ner dog også, at rosen bør gå 
den anden vej.

- Fondene støttede projek-
tet, fordi der var så mange i 
Roskilde, som bakkede op 
om det, siger han.

Spændende opgave
Arbejdet med at renovere 
klostermuren stod det loka-
le murerfi rma A. Villadsen 
for, fordi det i forvejen har 
erfaring med den type opga-
ver.

- Vi kan godt lide at lave 
bevaringsværdige ting i fi r-
maet, og når vi er færdige, 
skal det helst se ud som, at 
der ikke har været nogen, si-

ger den ene af fi rmaets ejere, 
Mikkel Henriksen.

For at bevare det oprinde-
lige udseende fi k murerne 
leveret gamle tegl af Kultur-
arvsstyrelsen, og stenene 
blev lagt med hydraulisk 
mørtel, der ikke indeholder 
cement.

- Det var en rimelig stor 
opgave, men det er en for-
nøjelse at være med til den 
slags, siger Mikkel Henrik-
sen, som sammen med sine 
medarbejdere fi k masser af 
rosende ord med på vejen af 
folk, mens de stod og arbej-
dede med muren.

Den færdige klostermur er 
behandlet med anti-graffi ti 
og skulle gerne holde de næ-
ste 100 år.

- Nu har vi i hvert fald gjort 
vores for Kulturstrøget. Så 
er det op til kommunen at 
sørge for resten, siger Kir-
sten Bjerager.

Klostermuren er som født på ny
Klostermuren omkring Roskilde Kloster var i en dårlig forfatning, men er nu blevet renoveret for 1,6 millioner kroner. Alle fugerne er blevet kradset ud, og alle de dårlige mursten er 
blevet erstattet. Muren er desuden blevet behandlet med anti-gra�  ti, så den gerne skulle holde de næste 100 år.  Foto: Kim Rasmussen

Sådan så Klostermuren ud inden renoveringen, og under arbejdet slap man heller ikke for gra�  ti. 
 Foto: Kristian Jørgensen

Lindgaard Pedersen A/S i Roskilde � k overrakt Nordeas Erhvervspris, som består af to skulpturer af kunst-
neren Søren Schaarup. Ledelse og medarbejdere fra � rmaet var til stede ved overrækkelsen i Roskilde 
Kongres- og Idrætscenter.  Foto: Mie Neel

ROSKILDE: Godt 200 er-
hvervsledere deltog, da Nor-
deas Erhvervspriser blev 
overrakt i Roskilde Kon-
gres- og idrætscenter i aftes. 

For Roskilde-området blev 
det Lindgaard Pedersen 
A/S, som modtog prisen, der 
i år består af to skulpturer 
lavet af Søren Schaarup fra 
Ejby i Bramsnæs.

Lindgaard Pedersen pro-
ducerer og sælger avanceret 
elektronisk udstyr til auto-
branchen og eksporterer til 
25 lande. Firmaet får prisen 
for at have fi ngeren på pul-
sen med fokus på kundebe-
hov og produktudvikling.

Hæder til     
Roskilde-� rma

ROSKILDE: Kun en tredjedel 
af de stemmeberettigede 
nydanskere deltager i den 
politiske proces gennem lo-
kalvalgene. 

Det har Social-, Børne- og 
Integ rat ionsministeriet 
tænkt sig at gøre noget ved, 
og i samarbejde med Roskil-
de Kommunes integrations-
råd og Boligselskabet Sjæl-
land holdes der torsdag den 
31. oktober et valgmøde på 
Rådhuset for nydanskere.

På valgmødet kan man 
høre mere om, hvad kommu-

nen laver, og hvordan man 
kan bruge sin stemmeret.

Man kan også debattere 
med et panel af kandidater 
til kommunalvalget og høre 
deres forslag. 

Panelet består af Gitte 
Simoni (DF), Martin Lang 
(K), Evan Lynnerup (V), Su-
sanne Lysholm Jensen (EL), 
Morten Gjerskov (S), Kim 
Raben (SF), Jeppe Trolle (R) 
og Berit Kristensen (LA).

Mødet begynder klokken 
19 og fi nder sted i rådhusets 
kantine.

Vælgermøde        
for nydanskere


