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Midt på Algade ligger en meget markant bygning med et umiskendeligt tilhørsforhold til Roskilde 

adelige Jomfrukloster. 

Bygningen, der i dag ejes af Roskilde Kommune og benyttes til aftenskolernes kontorer og 

undervisningslokaler, er oprindeligt Roskilde adelige Jomfruklosters forvalterbolig. 

Bygningen er i modsætning til Roskilde Kloster ikke fredet, hvilket blandt andet kan ses af de 

skæmmende ovenlysvinduer, og også af den ufølsomme modernisering af bygningens indre til 

kontor- og undervisningsformål. 

Trods alt er det heldigt, at bygningen stadig ligger her midt på gågaden, for da den i sin tid blev 

afhændet til kommunen var den dømt til nedrivning med henblik på anlæg af et moderne 

butikscenter på stedet. Det blev heldigvis aldrig til noget! 

I forbindelse med købet af klosterforvalter-

boligen i 1972, erhvervede kommunen også 

ca. 2.000m2 grund nord for bygningen, der i 

dag er udlagt som park. Senere er der an-

lagt en lille legeplads vest for bygningen. 

Grundsalget fra klosteret var led i en større 

handel, hvor klosteret også solgte jord fra til 

udvidelse af Roskilde Bibliotek. 

Parken har ført en noget omtumlet tilværel-

se og har tidvis tiltrukket en del generende 

elementer. Den var - indtil politiet satte 

hårdt ind - centrum for byens hashsalg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klosterforvalterboligen ca. 

1940. Den store forvalterbolig 

rummede et kontor for 

klosterforvalteren, men var i 

øvrigt indrettet som privatbolig 

for klosterforvalteren og hans 

familie. Langs Algade skilte 

muren klostergrunden fra 

gaden og var samtidig 

grænsen mellem Roskilde 

Kommune og Himmelev. 

Klosterforvalter, oberstløjtnant C.F. Løkkegaard var i perioden 

1940 - 1956 en højt respekteret klosterforvalter.  

Han og hans familie boede i Klosterforvalterboligen, og her 

kom forfatterinden Lise Nørgaard ofte. Hun har brugt 

klosterforvalterens hustru, Maren Løkkegaard som forlæg for 

sin figur "Maude Varnæs" i serien "Matador".  

Læs den nuværende klosterforvalter Søren Lyder Jacobsens 

beskrivelse af en dramatisk episode under Besættelsen, der 

forklarer, hvorfor Lise Nørgaard blev inspireret af Maren 

Løkkegaards person. 

D. 19. februar 1971 om aftenen 

oplevede Roskilde sin første 

husbesættelse, idet 30 unge 

boligaktivister besatte den gamle 

Klosterforvalterbolig, som havde 

stået tom nogen tid. 

Det hele forløb dog temmelig 

udramatisk, og på et møde mellem 

aktivisterne og priorinden lovede 

aktivisterne at opføre sig pænt. 

Om morgenen d. 24. februar var det 

dog slut, da 20 betjente stormede 

huset og satte de unge mennesker 

på gaden. 

Læs mere om husbesættelsen på 

kulturstroeget.dk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLJ 29/3 2015 

Arkitekt Richard Bergmann tegnede den nye klosterforvalterbolig, som kom til at ligge på 

klosterets grund ud mod Algade. Bergmann har flere spektakulære projekter på sit CV, bl.a. 

Tivolis hovedindgang, Nimb, Tivolis Koncertsal (schalburgteret i 1944) og Højbrohus på Højbro 

Plads. 

Tegningerne til klosterforvalterboligen er dateret 1901, og bygningen er opført umiddelbart 

derefter. 

Tidligere boede 

klosterforvalteren i denne 

bygning, som blev 

nedrevet i 1907. Den lå, 

hvor nu Klosterstien 

forløber. I baggrunden ses 

den nye 

klosterforvalterbolig.  

Billedet er taget 

umiddelbart før 

nedrivningen, og det ses 

tydeligt, at bygningen er 

forfalden og forladt. 


