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Gennem en hel del år, har jeg gjort mig notater om diverse Roskilde-begivenheder og
deres årstal. Det er som hovedregel lidt tilfældigt, hvad jeg har haft af litteratur
mellem hænderne, men ofte har det været i forbindelse med forarbejdet til en af mine
publikationer.
I takt med at omfanget er vokset, har jeg for overskuelighedens skyld sat det i
tabelform, for nemmere at kunne finde informationerne igen.
Der er intet systematisk over indholdet – bortset fra, at det er hvad jeg personligt har
fundet interessant at notere, så der er på ingen måde tale om en oversigt over alle
væsentlige begivenheder i byens lange historie, men der findes en del.
Med mellemrum har jeg noteret årstal for at koble af fra et mere seriøst stykke
skrivearbejde – i nogle år har jeg noteret mere eller mindre systematisk i forbindelse
med læsningen af dagens aviser, men under alle omstændigheder kan man finde
informationer, som kan bruges i mange sammenhænge for de lokalhistorisk
interesserede.
Roskilde i efteråret 2017
Lotte Fang

Litteratur til Roskildes historie i årstal.
Gennemset litteratur:
Uldall: Danmarks middelalderlige kirkeklokker
Danske Vitruvius
Diverse optegnelser i noteform: Jakob Kornerup, Andreas Flensborg, Arthur Fang,
Lotte Fang. De 2 sidste hovedsagelig gennemgang af forskellige værker.
Kr. Erslev: Danmarks len og lensmænd i 16. århundrede.
Kr. Erslev: Danmark – Norges len og lensmænd 1596 - 1660
Lotte Fang: Kampen om det daglige brød. A/S Roskilde Fællesbageris 100 års
jubilæum.
Jul i Roskilde: årets gang sept. 1974 – maj 1975
Jul i Roskilde: årets gang 1988 og 1986
Jul i Roskildes årets gang oktober, november, december 1998
Jul i Roskilde: årets gang januar – september incl. 1999
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Beretning om Roskilde Pigeskole af 1855 (1897,1898,1911,1916,1927, 1928, 1931,
1931,1932).
Indbydelsesskrift til afgangs- og årsprøverne i Roskilde Katedralskole.
1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,
1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,
1902,1903,1909,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1
1923,1924,1925,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1943, 1944, 1949.

Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforeningens jubilæumsskrift 1940.
Roskilde Malerlavs festskrift 1888 – 1988.
Arthur Fang: Roskilde Handelsstandsforening gennem 75 år.
Fanny Fang: Hans Winthers Læderhandel 1835 5.januar 1935.
Lotte Fang: Gader & stræder i Roskilde Kommune..
Jakob Kornerups almanakker 1890-99.
Lotte Fang: Roskilde brænder.
Om de danske præsters sommerkonverter for omtrent 300 år siden. Nyeste
Morgenpost 18.3.1829.
Arbejdet Adler 1911 – 1981. Ved Arne Jakobsen og Karl – Johan Rubæk.
Davidsen, N.: Borger – og Håndværkerforeningen i Roskilde. Jubilæumsskrift 1890.
Fang, Fanny: Handelsvilkår gennem tiderne i Roskilde Købstad. Roskilde Tidende
5/10 1957.
Friis, Niels: Th. Frobenius & Co. 1909 – 1959.
Erhvervshistorisk årbog 1970 Clausen, Niels Senius: Håndværksmestergruppen i
Roskilde ca. 187o.
Liste over indbyggertal 1945 – 1962 incl, samt antallet af opførte lejligheder 1945 –
1961 inc. brugt af kommunaldirektør Jaquet ved et møde om byens fremtid d.
19.2.1962.
ROMU 1994: Knud Poulsen: Tyren og æslet.,
Lundbo: Arne: Frederikssunds og Slangerups historie.
Danske Magasin 1.
Dokumenter i Geheime arkivet.
E. Pontoppidan: Danske atlas.
H. de Hoffmann: supplement til Danske Atlas.
Wolf, L: Encomion regni Daniæ
Langebeck: S.R.D.
Fra Københavns amt 1952
E.F.S. Lund: Danske malede portrætter. Epitafier.9. bd. 1908.
Sankt Laurentius i 125 år. Jubilæumsskrift for frimurerlogen i Roskilde 2003.
Lotte Fang: Kilder i Roskilde. 1993.
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Bayer, J. T.: De danske kjøbstæders kommunal – økonomiske stilling og
formueforhold under hensyn til folketællingen af 1880. 1880.

Fra omkring år 980 til 1200’tallet
o.980
987
1014

1020
1022
1027

29/9

o.1030
1035
1050
o.1059

1060
1067
o. 1067

9/5

o 1068
1074

8/5

Kong Harald Blåtand byggede en trækirke i Roskilde. Kirken blev indviet
til Trefoldigheden (Treenigheden)
Kong Harald Blåtand døde og blev begravet i Trefoldighedskirken i
Roskilde
Kong Svend Tveskæg døde i England. Han blev bragt til Danmark og
begravet i Trefoldighedskirken . ”Denne berømte konge forøgede
borgernes antal i Roskilde by og udvidede dens omkreds”.
Kong Knud den Store grundlagte bispesædet i Roskilde
Katedralskolen blev oprettet.
Englænderen Gerbrand blev indviet af ærkebisp Æthelnod i Centerberry,
som den første biskop i Roskilde.
”lod Kong Knud den Store sin svoger Ulf Jarl myrde under ottesangen i
Trefoldighedskirken. Hans hustru Estrid begrov ham hæderligt og byggede
i stedet for trækirken en stenkirke, til hvilken hun gav meget gods”.
Biskop Gerbrand døde. Avoco blev biskop. Han fik det danske navn: Åge.
Clementskirken på Skt. Jørgensbjerg blev opført.
En møntskat blev nedgravet ved opførelsen af en trækirke, hvor nu Vor
Frue Kirke ligger.
Biskop Åge døde. Ifølge Adam af Bremen åd og drak han sig ihjel. En
englænder Vilhelm, som havde været storkansler og kapellan blev biskop.
Han var Kong Svend Estridsens gode ven.
Skåne ophørte med at være en del af Roskilde stift.
Estrid, Kong Svends moder, skænkede til Roskilde kirke 50 bøndergårde
og lod brevet forsegle af biskop Vilhelm.
Der skulle hvert år holdes en messe for Kong Svend Estridsen og hans mor
med deltagelse af alle domkirkens gejstlige.
Roskilde var Danmarks største by og danernes kongesæde
Biskop Vilhelm døde og blev begravet i domkirken. Han havde påbegyndt
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opførelsen af en større stenkirke.
Svend Nordmand blev biskop i Roskilde. Han havde været officer i Svend
Estridsens hird.
Katedralskolens elever blev betegnet som: scholares.
1074/76
Kong Svend Estridsen døde og blev begravet i domkirken.
o. 1080
Den gamle Clementskirke på Skt. Jørgensbjerg blev erstattet med den
nuværende kirke.
Vor Frue kirke blev bygget af biskop Svend Nordmand.
1084
Fråstensbasilikaen, som biskop Svend Nordmand havde fuldført, blev
indviet. ” han lod en kostbar lysekrone ophænge til pryd i kirken. Kong
Knud den hellige understøttede ham ved opførelsen af et til kirken (på
nordsiden) stødende kloster med omgang. På en rejse til Jerusalem sendte
bispen fra Byzans helgenlevninger og rige prydelser til sin domkirke.” Som
noget helt enestående havde biskoppen ret til at slå mønt.
1087
Biskop Svend Nordmand drog på pilgrimsfærd til Jerusalem.
1088
Biskop Svend Nordmand døde på Rhodos, hvor han blev begravet.
1089
Den afdøde Kong Knud den Helliges kapellan, Arnold blev biskop i
Roskilde. Han fornyede kirkens kalkmalerier og lod opføre en mur rundt
om kirken og klosteret. I hans ”regeringstid” blev Skt. Lucii hovedskal
overført fra Rom til Roskilde og samtidig blev kirken også indviet til denne
martyr, hvis relikvie stod på højalteret indtil efter reformationen. Samtidig
begyndte en egentlig Luciuskult: d. 4.marts med en passionsfest og d. 25.
august blev helgenens overførsel til Roskilde fejret med en translationsfest,
som varede 1 uge.
1091
12.3. Kong Erik Ejegod og hans dronning Bodil fik sønnen hertug Knud Lavard.
1100
Tiendebetaling blev indført. Landet blev inddelt i sogne med hver sin
sognekirke og præst. Roskilde blev opdelt i 14 sogne og opførelsen af
kirker begyndte: Skt Hans Kirke, Skt. Olai Kirke, Alle Helgens Kirke( som
rundkirke),Skt. Laurantius kikre, Skt. Budolfi Kirke, Skt. Mikkels Kirke,
Skt. Dionysii Kirke. Skt. Ibs Kirke. blev bygget til erstatning for den sidste
af de 2 trækirker, der havde ligget på stedet.
1120´er
Ærkebiskop Asser sikrede den danske kirker retten til at missionere blandt
ne
venderne på Rügen.
1124
24/5 Biskop Arnold døde. Roskildekrøniken gav han følgende eftermæle: ”En
jævn mand af væsen og mere forsømmelig end det sømmede sig for
sjælesorg”. Han blev efterfulgt af Peder, som havde været kapellan for
Kong Niels´s søn Magnus. Bisp Peder lagde huse og gårde til Skt. Clemens
Kirke, for at der dér kunne dannes et munkesamfund. Det blev dog aldrig
til et munkesamfund, men derimod til spedalskehedshospitalet Skt. Jørgens
Gård.
1128
11/11 Helge, Kong Nielses kansler døde og blev begravet i domkirken. Han gav
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1130
1131
1133

1134

1136
1137
1139

1140

1145
1150
o. 1150

0.1150
1151

kirken mange gaver og afrystede den kongelige rets år, som havde været
pålagt kirkens kannikker af nogle af kongens råder. Mindesten med denne
ordlyd blev sat op i kapitelhuset
Margrethe, kong Magnus`s enke, blev begravet i domkirken.
7/1
Knud Lavard tilbragte julen i kongsgården. Han blev dræbt af Magnus i
Haraldsted skov.
Erik Emune belejrede og indtog Haraldsborg ved hjælp af blider, som de
tyske købmænd i Roskilde, havde lært ham at lave. Harald Kesja måtte
flygte i ly af natten fra Haraldsborg med sine heste. Haraldsborg blev
brændt ned.
4/6
Biskop Peder faldt i slaget ved Fodevig og blev efterfulgt af Eskil
Christiernsen, som var provst i Lund
Roskilde blev plyndret af venderne og Harald Kesja skar næserne op på de
tyske købmænd, som” tak” for deres hjælp til Erik Emune. Denne straf var
ellers forbeholdt ægteskabsbrydere og andre horekarle. Den tyske kejser
Lothar fik besked herom og lod sin hær rykke ind i Danmark.
Klosteret på Eskildsø blev oprettet af biskop Eskil
Biskop Eskil fik sat gang i en opstand mod Erik Emune. Han blev udnævnt
til ærkebiskop i Lund. Hans efterfølger blev Ricco.
18/10 Kronprætendenten Oluf Haraldsen dræbte bisp Ricco i Ramløse ved
Arresø.
Den tidligere biskop i Odense og Slesvig Herman blev biskop.
16/1 Almuen fordrev under en opstand biskop Herman. Han døde i Lund og blev
begravet i domkirken der.
Roskildekrøniken – den første sammenhængende Danmarks historie – blev
skrevet.
Kong Erik Lams kapellan Asser blev nævnt, som biskop
Arnfast var rektor på Katedralskolen.
Kong Svend Grathe befæstede Roskilde med en vold 10 meter bred ved
foden og en lidt bredere grav rundt om byen. På dette tidspunkt var byens
areal på 74 hektar og dermed var Roskilde, sammen med Lund landets
største byer. Han indsatte Ebbe Skjalmssøn til høvedsmand over byen.
Kong Knud kom med sin flåde og angreb byen, som overgav sig. Ebbes
gård blev brændt af, men Ebbe var flygtet til Kong Svend.
Volden forhindrede derimod et vendisk angreb.
Hestetrovet opstod, som en markedsplads lige udenfor byvolden.
For at forhindrer vendernes sørøverier stiftede Vetheman i Roskilde :
Fratres roskildenses, som med deres 32 udrustede skibe altid var parate til
at stikke i søen. Det var borgerne i Roskilde, som havde givet midler til
projektet. Resultatet skulle have været 82 erobrede vendiske skibe.
Lignende forsvarsbroderskaber blev oprettet andre steder på Sjælland.
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1153

En større vendisk hær, som ville prøve at indtage Roskilde, blev slået af
Kong Svend ved Karlslunde, efter hæren var blevet opholdt af en mand ved
nav Radulf.
Kong Svend prøvede at samle en hær ved Roskilde, men måtte flygte, da
disciplinen i hæren var dårlig og da ærkebiskop Eskild pludselig forlod
hæren sammen med de skånske styrker.

1154

1157

9/8

Kongerne Svend, Knud og Valdemar var samlet hos Kong Knud på
kongsgården i Roskilde. Kong Svend prøvede at få sine medkonger dræbt.
Det lykkedes med Kong Knud, men Kong Svend og hans fosterbroder
Absalon undslap.
Efter slaget på Grathe Hede d. 23. Oktober blev Kong Valdemar kronet i
Roskilde af ærkebiskop Eskild
1158
Forår Der var synode i domkirken. Ved det store kirkemøde mødtes kongen og
stormændene med de fleste af bisperne med ærkebiskop Eskild i spidsen.
Kongen lovede at oprette et kloster.
18/4 Biskop Asser døde og blev begravet i domkirken. Landprovst Isak fjernede
sammen med domprovst Herman og læsemester Arnfast, bisp Vilhelms ben
for at begrave biskop Asser i hans grav. Som følge af denne helligbrøde
døde Herman og Arnfast af smertefulde sygdomme.
I anledning af valgt af ny biskop, gjorde borgerne oprør og dræbte kongens
møntmester. Kong Valdemar drog ind i byen med en hær. I domkirken
ledede han bispevalget, så Absalon blev valgt.
1160
Provst Isak stiftede , for at undgå den skæbne som Herman og Arnfast fik
Vor Frue Kloster et cistercienser nonnekloster ved Vor Frue Kirke
1160´er
Biskop Absalon gav bispetienden af Roskilde By , samt en gård i Hove til
ne
Vor Frue Kloster
1165
Biskop Absalon indkaldte sin ven kannik Vilhelm til abbed i klosteret på
Eskildsø. Her fik han klosteret bragt på fode.
1169
15/6 Den vendiske tempelborg Arkona blev erobret og Rügen blev lagt ind
under Roskilde Stift.
Kong Valdemar overdrog bisp Absalon byen Havn og en del af det
omliggende herred og øen Amager.
o1170
Biskop Absalon påbegyndte bygningen af domkirken i tegl
1171
Biskop Absalon udstedte et beskyttelsesbrev og privilegium for Skt.
Thomas Kloster på Eskilsø.
Absalon indførte opkrævningen af bispetiende, således at den samlede
tiendesum gik til bispen. Det kan betyde midlerne skulle bruges til
opførelsen af den nye domkirke af brændte teglsten.
1176
25/10 Margrethe af Højselse døde. Da det var selvmord, blev hun begravet på
stranden ved Ølsemagle. Hurtigt begyndte rygterne at gå om jærtegn ved
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1177

1183

1184
1186
1188
1190
o.1190
1191
1192

1193
1198

hendes grav.
Biskop Absalon udstedte et gavebrev til Vor Frue Kloster og grundlagde
det på ny, nu som et benediktiner kloster.
Forår Kong Valdemar og biskop Absalon fejrede påsken i Roskilde
19/7 Biskop Absalon fandt ud af hans slægtning Margrethe af Højelse var blevet
myrdet af sin mand. Hendes lig blev bragt til Roskilde, hvor hun blev bisat
i Vor Frue Kloster.
Ærkebiskop Eskild fik af paven lov til at vælge sin efterfølger. Det blev
biskop Absalon, som værede sig, men modtog valget, da han af paven fik
lov til at beholde bispeembedet i Roskilde
Biskop Absalon gav Sengeløse og Gadstrup til Vor Frue Kloster.
Ærkebiskop Absalon skænkede nogle ejendomme i Tune, Vindinge,
Ingelslund, Himmelev, Korntorp, Wallensbech med en mølle og tiende og
halvdelen af skoven på Bognæs.
Vindinge blev nævnt for første gang.
Absalon skænkede borgen Havn og byen omkring den til Roskilde
bispestol.
Valdemar(2.) blev i Roskilde 2. juledagslået til ridder af Kong Knud d. 6.
Saxo påbegynder på Absalons foranledning: Gesta Danorum
Der blev opført et nyt stort anlagt kor til Vor Frue Kirke, sandsynligvis
Margrethes helgenkapel.
På grund af alder og svaghed frasagde Ærkebiskop Absalon sig biskop
embedet i Roskilde.
Ærkebiskop Absalons fætter, Peder Sunesen, blev biskop i Roskilde
Paven stadfæstede i en bulle til Ærkebiskop Absalon den gave af slottet
Havn, som Kong Valdemar havde givet ham.
Vor Frue Kloster grundlagde en datterstiftelse i Bergen på Rügen
Abbed Vilhelm skrev til de to kongedøtre, som var nonner i Vor Frue
Kloster og formanede dem om at leve et fromt liv og ikke drikke sig fulde
ved måltidet.

1200’tallet
o. 1200

1200
1201

Biskop Peder Sunesen byggede Absalonsbuen.
Skt. Laurentii Kirke fik hvælvinger.
Skt. Ibs Kirke fik kalkmalerier
Troles Krusse skødede noget gods i Snostrup i Jørlunde til Domkirken.
Før d. Ærkebiskop Absalon oprettede sit testamente og betænkte blandt andet
21/3 biskoppen i Roskilde, idet han eftergav 48 mark sølv, som han havde lånt
for at købe Almstofte. Samtidig skænkede Absalon ham et bæger, som
roskildebispen i sin til havde givet ham.
21/3 Ærkebiskop Absalon overlod ved sin død byen Havn med det omliggende
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1202

o.1210
1211

1211 14
1212
1215

1216
1217

1224

1225
1226

1231

1233
1234

herred og øen Amager til Roskilde bispestol.
Biskop Peder Sunesen overdrog og tilskødede klosteret i Sorø de
besiddelser, som ærkebiskop Absalon i sin tid som ærkebiskop havde
overdraget det af roskildekirkens erhvervelser, hvoriblandt jordegods
Absalon havde lagt til sine fædrene gårde, samt tienderne af en række
sogne, som Absalon for stedse eller begrænset tid havde overladt klosteret.
Biskop Peder Sunesen overgav brødrene ved Skt. Luciusii Kirke
årsindkomsterne af de vakante kirker i hele Roskilde stift, samt 10 mark
gulds gods, hvor det passede bedst, mod at blive mindet i kirkens bønner.
Saxo blev færdig med sit store værk: Gesta Danorum, som han tilegnede
Kong Valdemar Sejr og ærkebisp Anders Sunesen.
Biskop Peder Sunesen tog Esrom Kloster under sin beskyttelse, samt dets
besiddelser i Huseby og Skærød.
Veddelev blev nævnt for første gang , som Witheløff.
I Esrom bogen omtales:” et hospital i Roskilde”.
18/4 Kong Valdemar d. 2 Sejr var i Roskilde.
29/10 Biskop Peder Sunesen døde. Nogle kilder siger 1216. Hvorom alting er så
blev Peder Jacobsen ”med stor Kjærlighed og endrægtighed valgt til
Biskop F SLLE DENNE Kirkes Kanniker”.
maj – Pave Innocens d. 3. befalede kapitlet under vakancen, at adlyde ærkebiskop
juni Anders Sunesen , som forstander for kirken.
25/1 Paven forlængede sin fuldmagt for ærkebiskoppen til at træffe bestemmelse
om den roskildensiske kirke og til at indsætte sin brorsøn Peder Jakobsen
som biskop.
Det blev pålagt biskop Peder Jocobsen at prædike korstog i hele danmark.
Det var antagelig anledningen til biskoppen selv tog korset og drog på
pilgrimsfærd til Jerusalem
18/5 Biskop Peder Jakobsen døde i klosteret Dam i Flandern efter et skibbrud.
Klosteret var asyl for rejsende.
Niels Stigsen, Erik Plovpennings kansler, blev indviet, som biskop i
Roskilde. Han lovede at forsyne kirken med ”ornamenter, klokker, bøger
og andre nødvendige ting”. Det betød den østlige del af den nye katedral
var færdig.
Opførelsen af dominikaner klosteret Sortebrødre Kloster begyndte. Kong
Valdemar Sejrs marsk, Johannes Ebbesen, gav 40 mark sølv til opførelsen
af kirke og kloster. Ingerd af Regenstein gav megen ejendom til klosteret.
Den ansete borger Vilhelm døde og blev begravet i domkirkens nordre
korsfløj
Domkirken brændte og planen for byggeriet undergik væsentlige
ændringer.
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1237

1238

o.1240

1241

5/6

2/7

10/7
1242
1243
1244
1245

2/4

1249

23/9

o1250

1250

5/4

9/5

Opførelsen af Gråbrødre Kloster begynder. Grevinde Ingerd af Regensstein
gav brødrene sin grundmurede gård i Roskilde på hvis grund byggeriet
kunne begynde. Kong Erik Plovpenning, ærkebiskop Uffe og bisp Niels i
Roskilde var medstiftere af klosteret.
Nogle af Roskildes borgere blev slået ihjel i Skanør.
Broder Rane, den første provincialprior over prædikebrødrene i Danmark,
Norge og Sverige, tidligere dekan i Roskilde, døde og blev begravet i
Sortebrødre Kloster.
I en liste over købstædernes skattebetaling, som findes i Kong Valdemars
Jordebog var Roskilde opført med 80 mark sølv. Det var dobbelt så meget,
som Næstved, som var Sjællands næststørste by.
Kong Erik Plovpenning udstedte et brev, hvori han ønskede: ”at vi måtte dø
i de små brødres ordensdragt og begraves i denne dragt hos de små brødre i
Roskilde”.
Efter en bøn fra magister Bo, provst i Roskilde stadfæstede Kong Erik
Plovpenning, at kapitlet” dets ejendele og friheder” og ”fritog dets bønder
og Garthsæde for leding, stuth og al kongelig rettighed”.
I et brev skrevet i Roskilde tog kongen domkapitel under sin kongelige
beskyttelse.
Vor Frue Kloster brændte. Kirken blev genopbygget og udvidet.
Skt. Clara Kloster blev stiftet. Kong Erik Plovpenning meddelte borgerne i
Roskilde, at han havde tildømt klosteret en gård i Roskilde.
Magister Henrik Harpestreng, læge og kannik i Roskilde, døde.
Kong Erik Plovpenning anklagede Roskildes bisp og kongelig kansler
Niels Stigsen for sammensværgelse mod hans liv. Bispen måtte flygte først
til Norge, senere til paves hof i Lyon og klosteret i Clairvaux. Han lyste
interdikt over Roskilde Stift.
Biskop Niels Stigsen døde i klosteret i Clairvaux og blev begravet foran Skt.
Martins alter i klosterkirken. I stedet gjorde paven” provst Jakob til biskop”.
Jakob Erlandsen var også i landflygtighed ved paves hof..
Olav, kantor i Roskilde, døde og blev begravet i domkirken.
Skt. Olai Kirke’s kor og skib fik hvælvinger.
Skt. Ibs Kirke fik tårn og enkelte steder nye kalkmalerier..
Skt. Hans Kirke fik hvælvinger.
Bygningen af Bispegårdens kapel begyndte.
Pave Innocens d. 4. bemyndigede biskop Jakob Erlandsen til at hæve interdikte
over de kannikker, der havde forurettet bisp Niels Stigsen og hans kirke, når de
havde ydet kirken erstatning.
Pave Innocens d. 4. pålagde broder Nicolaus af klosteret i Tournas at begive sig
til Danmark og foranledige, at Kong Erik Plovpenning gav tilbage til bispen af
Roskilde det gods, han uretmæssig havde tilegnet sig. Senere fik broder Nicolau
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10/8
1/11

1252

17/5

1253

17/5

17/5
18/5
9/6
26/7

1254

13/3

befaling til at ramme kongen og hans hjælpere med bandlysning og interdikt.
Paven sendte brev til kongen, hvori han opfordredes til at afstå godset.
Kong Erik Plovpenning blev myrdet på Slien. Biskop Jakob Erlandsen
kunne tiltræde sit embede i Roskilde
Kong Abel og dronning Mechtild blev kronet i Domkirken. Kong Abel
åbnede den kiste, der stod hos gråbrødrene, som Erik Plovpenning havde
sagt indholdt hans skat. Det viste sig at være den gråbrødre kutte med reb,
som kongen havde ønsket at blive begravet i.
Pave Innocens d. 4. eftergav alle, der bidrog til opførelsen af
franciskanernes kirke i Roskilde, 40 dages kirkebod. Det vil sige, at
byggeriet af Gråbrødre Kloster var i fuld gang.
Jordanus, som var kannik og bygningsforstander ved domkirken, døde
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
Jakob Erlandsen flyttede Helligåndshuset ind i bymidten i en nybygning
vest for Skt. Laurentii Kirke. Kirken blev henlagt under Helligåndshuset. .
Biskoppen stadfæstede institutionens fundats, det gjorde Helligåndshuset i
Roskilde til landets ældste. Biskoppen sørgede også for økonomien med en
række grundstykker, indtægerne fra Strandmøllen og fra Skt. Laurentii
Kirke, samt indtægterne fra en række bispetiender i Voldborg, Ramsø og
Horns Herred. Bispen slog også fast, at det nye hus godt komme modtage
flere end de 12 syge, som tidligere havde været maksimum. Der blev
desuden indrettet et slags kollegium for 12 elever fra Katedralskolen. De
skulle bo nordligst i bygningen. Samtidig indstiftede biskoppen et legat,
som kunne sende de 2 dygtigste latinskolelever til udlandet for at studere.
Skt. Peders Sogn blev nævnt for første gang.
Biskop Jakob Erlandsen tilstod Helligåndshuset et privilegium, hvorved
kirkebod blev eftergivet.
Pave Innocens d. 4. pålagde ærkebispen, bispen i Roskilde og Roskilde
kannikken Jens Stejle, at beskytte grevinde Ingerd af Regenstein.
Biskop Jakob Erlandsen erklærede sig villig til forlig med staden Lübeck,
hvis den ydede Roskilde kirken erstatning for de tab, som var forårsaget af
Lübske sørøvere. Tilbudet blev gentaget igen d. 30/9.
Kannik Jens Rødes præbende fik overdraget en vandmølle, der havde
tilhørt Skt. Morterns Kirke. Det var første gang Skt. Mortens Kirke blev
nævnet.
Allehelgens Kirke blev nævnt for første gang..
Spedalskhedshospitalet på Skt. Jørgensbjerg blev nævnt for første gang.
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
Biskop Jakob Erlandsen lovgav om forholdet mellem bispen i Roskilde og
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1/8

1256

1257

3/1
4/1
5/1
13/1

13/1
13/1
13/1
17/1
17/1
17/1

16/6
8/7

Københavns borgere. Derved fik København sin første stadsret.
Jakob Erlandsen tiltrådte som ærkebiskop i Lund og hans søstersøn Peder
Skjalmsen Bang blev biskop i Roskilde
Sortebrødre Klosters kirke blev indviet til Skt. Katherine.
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
Fru Ingerd, enke efter grev Conrad af Regenstein, stiftede på ny et
nonnekloster for Skt. Clara og Skt. Damians orden. Det blev indviet til Skt.
Frans. Det var ordenens første kloster nord for alperne. Hun skænkede
betydeligt jordegods til klosteret. De første nonner kom fra Strassburg.
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
Kong Kristoffer befalede møntmester Jens i Roskilde, at betale kongens
gæld til Domkirken.
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
Pave Alexander d.4. pålagde ærkebiskop Jakob Erlandsen, at drage omsorg
for, at Skt. Clara Kloster ikke blev berøvet sit gods.
Pave Alexander d.4. pålagde franciskanernes provincialminister i Danmark,
Svend, at indsætte sjælesørgere for søstrene i Skt. Clara Kloster.
Pave Alexander d.4. pålagde bisp Peder, at tillade grevinde Ingerd af
Regenstein at bygge et clarisserinde – kloster i Roskilde Stift.
Pave Alexander d.4. tillod, at skriftefaderen for Skt. Clara Kloster
absolverede nonner, der havde forgrebet sig på hverandre, forudsat at de,
der havde lidt overlast, fik passende erstatning.
Pave Alexander d.4. eftergav alle dem, der besøgte Skt. Clara Kloster på
festdagene, den dem pålagte kirkebod.
Pave Alexander d.4. tillod søstrene i Skt. Clara Kloster et tage arv.
Pave Alexander d.4. fritog Skt. Clara Kloster for at bidrage til pavelige
legaters, sendemænds, nuntiers underhold og andre lignende formål.
Pave Alexander d.4. tillod grevinde Ingerd af Regenstein at oppebære sine
indtægter, selvom hun indtrådte i Skt. Claras orden.
Pave Alexander d.4. opfordrede Kong Kristofer d.1. at beskytte Skt. Clara
Kloster.
Pave Alexander d.4. pålagde ærkebiskop Jakob Erlandsen at beskytte
Ingerd af Regenstein mod alle dem, der vil hindre hende i at sælge af sit
gods for at opføre Skt. Claras Kloster.
Biskop Peder skænkede 2 møller og eet bol i Glim til Vor Frue Kloster,
samt forskellige afgifter på Sjælland.
Biskop Peder blev værge for grevinde Ingerd af Regenstein. Hun erklærede
at ville godkende, hvad han måtte bestemme.
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20/7
13/8
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21/1
5/2
15/9
3/11

o. 1259
1259
13/2

6/3

Pave Alexander d.4. forbød, at kvinder af verslig stand at tage ophold i Vor
Frue Kloster for længere tid.
Pave Alexander d.4. tog Vor Frue Kloster under sin beskyttelse, fritog
klosteret for bispetiende af nydyrket jord og af den jord, som det ejede før
laterankonciliet 1215, samt giver bestemmelser med hensyn til afhændelsen
af dets gods og forholdet mellem kloster og bisp.
Grevinde Ingerd af Regenstein testamenterede ”en drage af sølv og en
æske” til Sortebrødre Kloster.
Strædet blev nævnt første gang.
Paven bekræftede Vor Frue Klosters ejendomme: jorde i Roskilde by, samt
40 landsbyer syd og vest for byen, indtægterne fra Sengeløse, Gadstrup, og
Glim kirker, samt fra de 2 Roskilde sognekirker: Skt. Peder og Skt. Paul,
som blev nævnt for første gang.
Ærkebispen klagede over, at Kong Christoffer havde udstedt en anvisning
på 100 mark sølv at betale til bispen, men samtidig havde konger givet sin
møntmester i Roskilde, Johannes, hemmelig ordre til ikke at udbetale de
anviste penge.
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
Pave Alexander d.4. tillod Skt. Clara Kloster at holde gudstjeneste og at
begrave deres døde under almindeligt interdikt.
Pave Alexander d.4. overdrog franciskanernes provincialminister fra
Norden jurisdiktion og visitationsmyndighed i Skt. Clara kloster.
Ærkebiskop Jakob Erlandsen eftergav alle dem, der ydede hjælp til Skt.
Clara Kloster, 40 dages kirkebod.
Biskop Peder eftergav alle dem, der ydede hjælp til Skt. Clara Kloster eller
besøgte klosterkirke, 20 dages kirkebod.
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
Grevinge Ingerd døde og blev begravet i Gråbrødre Klosterkirke ”ved højre
hjørne af højalteret under en marmor sten”.
Kong Kristoffer fængslede ærkebispen. Ærkesædet svarede igen ved at lyse
interdikt over Lunds stift.
Biskop Peder lagde Roskilde Stift under interdikt på grund af
ærkebiskoppens fængsling, idet han påberåbte sig Vejlekonstitutionens
pavelige stadfæstelse, som han transsumerede. Biskop Peder opholdt sig i
denne periode på sin borg i København og vovede sig meget nødig til
Roskilde. Til sidst måtte han flygte til Rügen og senere i landflygtighed.
Pavestolen gav ham ikke medhold. For at kunne vende tilbage til sit stift,
måtte han afstå for alle krav.
Kong Kristoffer protesterede overfor biskop Peder og Roskilde Kapitel
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1261

1263
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mod interdiktet over Danmark og appellerede Vejlekonstitutionen til paven.
Senere befalede kongen for 2. og 3. gang Roskilde Kapitel at genoptage
gudstjenesten.
10/3 Bisp Peder bevidnede, at kannik i Roskilde Peder Ødensen havde skænket
jordejendom i Fløng til Roskilde Domkirkes bygningsfond.
Ærkebiskop Jakob Erlandsen skænkede jordejendom i Flakkebjerg herved
til Skt. Clara Kloster og indstiftede sjælemesse for sig selv og sin slægt.
Under ledelse af Jarmer d. 2 af Rügen blev København angrebet.
Svogerslev blev nævnt første gang, som Suauerslef.
De fleste købstæder i landet var krongods, således også Roskilde, der
betalte 80 mark.
29/3 Pave Alexander d.4. pålagde biskop Rudolf af Schwerin at sørge for, at de
mænd fra hans stift, der havde ødelagt København, gav bispen af Roskilde
oprejsning.
15/7 Anders, mundskænk hos Kong Erik Glipping, skiftede jordegods med Skt.
Clara i Roskilde.
maj
Ærkebiskop Jakob Erlandsen gav afladsprivilegium til Skt. Clara Kloster.
Pave Urban d. 4. hævede roskildebispens bandlysning af Kong Kristoffer d.
1.
Kong Erik Plovpennings 14 årige datter Agnes ønskede at stifte et
dominikaner nonnekloster i Roskilde, Skt. Agnes Kloster. Dette skete for
at have en stiftelse, hvor kongen 2 yngste døtre, som endnu ikke var lovet
bort kunne leve og derved en løsning på fordelingen af arven efter kongen
15/3 Den pavelige nuntius, dominikaneren Herman fra Visby, tog Kong Erik
Plovpennings datter Agnes og hendes søstre i Skt. Agnes Kloster og 2
lægsøstre under sin beskyttelse.
15/3 Pave Urban d. 4. tog Skt. Clara Kloster under sin beskyttelse.
Maj Fru Margrete, enke efter hr. Jens Gunnesen, gav sig selv, samt alt det gods,
der blev tilovers, når bestemmelserne i hendes testamente er udført, til Skt.
Clara Kloster.
30/6 Pave Urban d.4. pålagde biskop Tyge af Århus, at meddele Kong Erik
Plovpennings datter Agnes pavelig tilladelse til at grundlægge et kloster i
Roskilde Stift.
4/7
Simon af Høm skødede jordejendom i Bregentved og Provstrup til Skt.
Clara Kloster.
13/9 Roskilde kannikken Trued blev udnævnt til biskop i Reval.
19/11 Jakob Svendsen skødede jord til Skt. Clara Kloster.
Eilard af Oberghe var foged i Roskilde.
2/1
Pave Urban d. 4. overdrog biskop Tyge af Århus at varetage de
biskoppelige forretninger i Roskilde stift under biskop Peders fravær.
10/2 Agnes, datter af Kong Erik Plovpenning, udtalte, at hun af egen fri vilje
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indtrådte i dominikaner ordenen, og at hun efter samråd med dronning
Margrete havde skænket sine ejendomme til Agnete Klosteret i Roskilde.
1/4
Biskop Tyge af Århus meddelte Agnes, Kong Erik Plovpennings datter, at
han efter prøvelse intet fandt til hinder for, at efterkomme hendes ønske om
oprettelse af et kloster i Roskilde Stift og gav hende pavelig bemyndigelse
til klosterstiftelsen.
16/6 Biskop Tyge af Århus eftergav dem, der ydede hjælp til Skt. Agnes Kloster
i Roskilde, 40 dages kirkebod.
30/6 Biskop Regner af Odense skødede jordejendomme i Fuglse og Frejlev til
Skt. Clara Kloster.
13/12 Eilard, ombudsmand og borger i Roskilde, Erik, skatteopkræver i Roskilde
og de øvrige borgere bevidnede, at arvingerne efter Johannes fordum
møntmester, tilskødede søstrene Elisabeth og Tybikke den grund, på
hvilken søstrene i Skt. Agnes bo, med alt andet tilliggende til evig
besiddelse.
Nicolaus Jurisson, kannik i Roskilde døde. Han stiftede Skt. Andreas og
Skt. Thomas´ altre i Domkirken.
Agnes, datter af Kong Erik Plovpenning, meddelte dominikanernes
generalkapitel, at hun havde grundlagt et kloster, som hun stillede under
dominikaner ordenens beskyttelse, og bad om at få kyndige ordenssøstre til
sin rådighed.
Erik Abelsen, hertug af Jylland, erklærede at han og ikke biskop Peder af
Roskilde var ophavsmand til angrebet på Sjælland år 1259..
Erik, hertug af Jylland, undskyldte bisp Peder Bang, at han uskyldig var
blevet berygtet for at have tilskyndet hertug Erik og fyrsten af Rügen til at
drage med krigshær i Roskilde Stift.
22/9 Pave Clemens d. 4. tog Skt. Clara Kloster under sin beskyttelse.
22/11 Pave Clemens d. 4. udstedte en bulle, hvoraf det fremgik, at klostre af
Claras orden, blev fritaget for at bidrage til underhold af legater og nuntier.
Kongens staldmester Philip Staller døde. Han havde skænket et boel i
Havdrup til Skt. Mikkels Alter i Domkirken.
30/4 Skt. Dionysii Kirke blev nævnt første gang i forbindelse med et skødebrev
var blevet udstedt i kirken i overværelse af Kong Erik Klipping.
8/6
Legaten kardinal Guido eftergav alle dem, der besøgte Skt. Agnes Klosters
kirke på en række festdage, 40 dages kirkebod.
1/8
Legaten kardinal Guido eftergav alle dem, der gav almisser til Skt. Clara
kloster og ydede bidrag til klosterkirkens opførelse, og som besøgte denne
kirke på Skt. Claras og Jomfru Marias festdage, 60 dages kirkebod.
Legaten opholdt sig i begyndelsen af august i Roskilde.
30/9 Kong Erik Klipping blev dømt til at genindsætte biskop Peder af Roskilde
og kannik Niels Gødesen i Roskilde.
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Ærkebispen appellerede gentagen gange til at give økonomisk hjælp til Skt.
Clara Kloster. Nonnerne tyngedes af så stor fattigdom, at de endnu ikke
havde kunnet fuldføre deres kirke.
Mogens, præst i Roskilde, skødede en gård i Luderup til Næstved Skt.
Peders Kloster.
Anders Skænk lovede ærkebiskop Jakob Erlandsen, at skøde sit gods i
Aversi til Skt. Clara kloster i Roskilde, hvis ærkebispen ville løse ham af
kirkens ban.
26/5 Ærkebiskop Jakob Erlandsen pålagde provst Peder af Roskilde, kannikken i
Roskilde Jakob Thygesen og 2 riddere at foretage undersøgelser af et
mageskifte mellem Skt. Clara Kloster og den afdøde kammermester Niels
Petersen, da klosteret blev forurettet ved mageskiftet, samt at opfordre Jens
Ranesen og Anders Nielsn til at tilbagegive det klostergods, som de besad
mod lov og ret. Cecilie, enke efter kammermester Niels Pedersen, skulle
også tage provst Peder til mægler sammen med 3 andre i denne strid
mellem hende, hendes sønner og Skt. Clara Kloster.
10/9 Legaten kardinal Guido dømte Kong Erik Klipping og dronning Margrete
Sambiria at yde erstatning for de tab, som blandt andet biskop Peder og
kannik Niels Gødesen måtte have lidt, ydes de ikke ville kirken lyse dem i
ban.
12/11 Steffen Ødensen overlod Skt. Clara Kloster en gård i Roskilde at beholde,
indtil han overdrog klosteret den ejendom i Stubberup på Møn, som han
havde skødet til klosteret, eller tilbage betalte til klosteret, eller tilbage
betalte klosteret de penge, som han havde fået for denne ejendom.
Rektor ved Katadralskolen og kannik i Roskilde, Vilhelm Uplænding, døde
28/5 Abbedissen Estrid i Börringe kloster erklærede, at hendes gave til Skt.
Clara Kloster af ejendomme i Karlslunde og Gørslev stod ved magt og bad
dem, der uden lov og ret indehavede dem, om at tilbagegive dem til
klosteret. Det var blandt andet Anders Erlandsen, som havde gjort sig
skyldig.
13/6 Kong Erik Klipping fritog kannikkerne i Roskildes bryder, landboer og
gårdsæder for leding, inne, stud og de andre afgifter til kongen, til gengæld
for hvilket kannikkerne til evig tid forpligtede sig til at læse en daglig
messe for de afdøde.
14/6 Kong Erik Klipping fritog bryder og landboer under Vor Frue Kloster for
leding, befæstningsarbejde og af kongelig ret, samt forbyder, at nogen
tilegnede sig det nonnerne tilhørende tømmer, som måtte drive op på
stranden, hvad enten der havde fundet skibbrud sted eller ikke.
15/6 Kong Erik Klipping stadfæstede Roskilde Stadsret. Her nævnes for første
gang et rådhus og Roskildes byvåben.
2/8
Anders Erlandsen tilbagegav til Skt. Clara Kloster de ejendomme i

16

Karlslunde og andetsteds på Sjælland, som han uretmæssigt havde
bemægtiget sig.
9/10 Ridder Jens og andre arvinger efter Niels Stallers enke Cecilie, der var
optaget i Skt. Clara Kloster frasagde sig al ret til de ejendomme i
Hellevmagle, som Cecilie havde skænket klosteret.
21/10 Niels Stallers enke Cecilie, der ønskede at indtræde i Skt. Clara Kloster,
skænkede klostret alle sine ejendomme i Hellevmagle og viste, at hun gav
sine arvinger mere gods, end loven forpligtede hende til. Samme dag
bemyndigede hun sine sønner Jakob og Erik til at foretage tilskødningen.
Det blev skrevet i Roskilde.
18/11 Fru Gro, enke efter Esben Wagnsun, udstedte i Roskilde, et gavebrev til
Skt. Clara Kloster, hvor hun indtrådte som nonne, over en stor del
jordegods, i alt 5 gårde. På alteret tilskødede hun Skt. Clara Kloster 5
gårde. I sit testamente betænkte hun foruden sin egen slægt en stor mængde
klostre rundt omkring i Danmark, deriblandt i Roskilde: 3 mark til
Helligåndshuset, 2 mark til Sortebrødre og Gråbrødre Klostre.
Esben Vagnsen tillod sin hustru Gro at gå i kloster og meddelte, at hun
indtrådte i Skt. Clara Kloster, til hvilket hun gav en række ejendomme.
Peder Udnyrding havde pantsat 2 gårde på Ærø til Skt. Clara Kloster.
Esben Karlsen og Torben Saksesen bevidnede, at de af Roskilde Domkirke
ved provst Henrik havde modtaget et lån mod at pantsætte deres gods i
Hammer Herred.
Det blev anerkendt, at Skt. Agnes Kloster besad det gods, som lå i
Stubberup, Jonstrup, Mannerup og Svinninge Fang.
Skt. Mikkels Kirkegård nævnes første gang, da det blev bestemt, at
Roskildes torv skulle strække sig fra Helligåndshuset ved Skt. Laurentii til
begyndelsen på Skt. Mikkels kirkegård i den vestlige del.
Skt. Clara Alter i Skt. Clara Klosterkirke blev nævnt.
1270
1271

21/7

1272

12/3

Hr. Strange Andersen skødede sit gods i Volderup til Roskilde Kapitel.
Kong Erik Klipping tilstod Trued Romeldsen og Tue Arnfastsen et
møllested uden for Roskilde, der var overdraget dem af borgerne i
Roskilde.
Benedict, dekan i Roskilde, som stiftede Johannes Evangelists alter i
Domkirken, døde.
Jens Biskop af Børglum bevidnede, at han havde været til stede, da Agnes,
Kong Erik Plovpennings datter, erklærede, at hun af egen drift indtrådte i
dominikanernes orden, at hun gav alle sine ejendomme til Skt. Agnes og
Skt. Dominikus og ønskede klostertomten og kirkegården til Skt. Agens
Kloster konsekreret og sine dispositioner stadfæstet og at han også var til
stede, da Jutta, Agnes søster, erklærede at hun ligeledes af egen fri vilje
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indtrådte i samme orden.
16/3 Kong Erik Klipping tog Skt. Clara Kloster under sin beskyttelse, fritog
nonnernes gods for leding , ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre
ydelser og afgifter til kongen og overdrog nonnernes brydernes og
landboernes 3 marks bøder.
4/4
Sognepræsten Frederik i Haraldsted gentog sin gave til Skt. Agnes Kloster
af ejendom i Særløse og Kirke – Skensved, da gaven havde været anfægtet
af hans slægt.
Kong Erik Klipping tildømte Niels Hermansen et møllested, som denne
havde købt i Skt. Mogens Sogn af Roskildes borgere.
Edele, Aastred Rigesens hustru, skødede ejendom på Lolland til Skt. Clara
Kloster.
9/4
Rådmændene og de øvrige borgere i Roskilde tilstod Niels Hermansen
ejendomsretten til et møllested i Skt. Mortens Sogn. I dokumentet omtales
”vore borgerskabs segl” for første gang, men seglet er væk.
Skt. Mortens Kirke blev bygget.
Byvåbnet ser stadigvæk ud, som i 1268
10/5 Biskop Peder erklærede sig og Domkirken forligt med den danske krone.
23/5 Pavestolen meddelte om forliget mellem den danske krone og de
landflygtige danske gejstlige.
Roskilde kannikken Peder Nattergal eller en kollega gjorde observationer
til brug for solberegningerne, der blev grundlaget for den astronomiske
kalender, som han lavede for årene 1292 – 1369, der angav månens
faseskifter med et kvarters nøjagtighed og hvor solens deklination for hver
dag i året, kunne aflæses.
Provsten i Roskilde Peder Unæson, døde.
29/1 Bisp Peder gav Københavns borgere en række privilegier.
20/2 Biskop Peder vidimerede Københavns stadsret af 3/3 1254.
12/6 Provst Jens og Roskilde Kapitel bestemte, at der skulle holdes årtid for
Niels Hermansen, der havde skænket domkirke noget gods i NørreHylling
Roskilde kannikken Peder Arnfast, der var magister i filosofi og dr. theol.
oprettede Collegium Dacicum, det danske kollegium i Paris. Det bestod
indtil 1450.
24/1 Biskop Peder kundgjorde at provst Jens af Roskilde på sine egne og sin
mor fru Cecilies vegne havde givet afkald på ethvert krav mod Roskilde
Kapitel i anledning af noget jord i Ølsemagle.
23/6 Biskop Peder Skjalmsen Bang døde.
10/9 Skt. Clara Kloster mageskiftede nogen ejendomme med Herlug Thomsen.
13/12 Roskilde borgeren Trued Romeldsen tillod sin slægtning Jakob Jernhoved
at sælge en ejendom i Højby til Skt. Clara Kloster.
Bistrup blev nævnt første gang, som Biscopstorp.
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Niels Hermansen var foged i Roskilde.
Magister Rane, kannik i Roskilde, gav jordegods til Næstved Skt. Peders
Kloster.
Byvåbnet ser stadigvæk ud, som i 1268
12/5 Junker Jakob Nielsen solgte alt sit gods i Kyndeløse til Skt. Clara Kloster
19/6 Biskop Stig pålagde menigheden i sit stift at give almisse til Skt. Clara
Kloster og eftergav alle dem, der ydede klosteret almisse eller besøgte dets
kirke, 20 dags kirkebod.
8/9
Pave Nicolaus d. 4. pålagde biskop Stig og kannik Jens at hjemkalde på
lovlig vis det gods, der uretmæssigt var afhændet eller taget fra Skt. Agnes
Kloster.
24/10 Ærkebiskop Trued eftergav dem, der ydede almisse til Skt. Clara Kloster,
40 dages kirkebod.
Junker Jakob Nielsen gav Skt. Clara Kloster ret til skovhugst i Ejbyore.
Skt. Clara Klosterkirke var endnu ikke færdig og ærkebiskoppen
opfordrede til at støtte fuldendelsen af kirken.
Kannik i Århus Stigot blev indviet til biskop i Roskilde af ærkebiskop
Trued.
25/1 Siunde Gormsen solgte sin del af Birkedammen til Skt. Clara Kloster.
1/6
Biskop Stig kundgjorde at kapitlet havde mageskiftet sine besiddelser i
Skørping, Uglerup, samt Klinteskov med Niels Ranes ejendomme i
Værløse.
8/6
Junker Jakob, søn af Grev Niels af Halland pantsatte en gård i Ferslev til
Skt. Clara Kloster.
18/9 Det blev pålagt ærkebiskop Trued af Lund og dekanen at hjemkalde på
lovlig vis det gods, der uretmæssigt var afhændet eller solgt fra Skt. Agnes
Kloster.
22/9 Pave Nicalaus pålagde ærkebiskop Trued at bandlyse prinsesse Jutta for
hendes adfærd over for Skt. Agnes Kloster, og hvis hun sad dette
overhørig, da at bandlyse hende til hun føjede sig efter dommen
Gråbrødre Klosterkirke blev indviet til Treenigheden.
26/2 Biskop Stig tillod borgerne i København uden afgift at bryde kalksten på
Saltholm.
24/6 Rådet og menigheden i Roskilde overlod et stykke jord til Skt. Clara
Kloster, som grænsede op til dets østre side og lå imellem det og den
almindelige vej til byen, hvorom førhen havde været trætte mellem byen og
klosteret. Dog skulle klosteret holde vejen ved lige med træ- og stenbroer.
Denne vej begyndte fra bygraven og gik til bækken, der flød fra det gamle
hospitals mølle det vil sige Strandmøllen.
4/7
Niels Mathiesen i Ishøj skødede en ejendom i Jersie til Skt. Clara Kloster.
11/9 Biskop Stigor døde og den tidligere dekan i Roskilde Ingvar Hiort blev
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biskop.
31/10 Pave Nicolaus d. 3. pålagde ærkebiskoppen af Lund at hjemkalde på lovlig
vis det gods, der uretmæssigt var afhændet eller taget fra Skt. Agnes
Kloster.
10/11 Peder Gjodsen skødede en ejendom i Højby til Skt. Clara Kloster.
Kapitelhuset blev forlænget mod syd.
3/5
Biskop Ingvar af Roskilde gav foged og rådmænd i København myndighed
til at træffe beslutninger om byens forvaltning, specielt at fastsætte mål og
vægt på varer.
28/8 Biskop Svend af Børglum og biskop Jens af Reval eftergav alle, der ydede
Helligåndshuset i Roskilde hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Pave Martin d. 4. pålagde dekanen i Lund at tilbagekalde det gods, der
ulovligt var frataget Roskilde Kirke.
9/2
Esger Maar, Niels Ingemarsen og Peder Bonde solgte 8 ørtug jord i
Gundsølille til Skt. Agnes Kloster.
18/2 Biskop Ingvar fritog så længe han levede, medlemmerne af kapitlet i
København for at yde bispen gæsteri af deres personlige sognekirker.
18/5 Biskop Ingvar fornyede sine forgængere bisperne Jakobs, Peders og Stigs
privilegier og statutter for København, specielt Jakob Erlandsens stadsret af
13.3.1254.
12/6 Biskop Ingvar af Roskilde gav afkald på bispestolens jurisdiktion over
Claraklosterets bryder og landboere og alle dets undergivne undtagen i
gejstlige sager.
27/8 Domkirken brændte. Branden opstod i ærkedegnens køkken og bredte sig
til domkirken, klokkestablen, som nedbrændte tillige med flere
kannikeboliger.
En borger i Roskilde afstod sin ret til fiskeriet i ”Birkedam” og bad
nonnerne i Skt. Clara Kloster om forladelse for al den fortræd, han havde
tilføjet dem.
Dronning Margrethe bevidnede, at Erik Plovpennings døtre Agnes og Jutta
af fri vilje var indtrådt i Skt. Agnes Kloster.
Byvåbnet ser stadigvæk ud, som i 1268
5/1
Pave Martin pålagde provsten i Roskilde at tilbagegive det gods, som
uretmæssigt var frataget Bosjö Kloster.
12/3 Niels Mathiesen fra Ishøj overdrog 16 ørtug skattejord og 3 stufjord til Skt.
Clara Kloster.
24/6 For at skaffe penge til restaureringen af domkirken og inventar, udstedte
bisp Gebhard af Brandenburg og 9 andre bisper i Rom et afladsbrev til alle,
der ville bidrage til kirkens genopbygning eller besøgte kirken på store
festdage. Ifølge afladsbrevet, var domkirkens egne midler ikke
tilstrækkelige til udførelsen af det store arbejde.
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15/10 Pave Martin bekræftede Skt. Agnes Klosters privilegier.
29/9 Fogeden Niels Hermansen bekendgjorde, at Roskilde overlod Skt. Clara
Kloster et omstridt grundstykke (mellem Klosteret og Frederiksborgvej)
mod at klosteret byggede og vedligeholdt de nødvendige broer ved den
gade, der førte forbi nævnte grundstykke
1/6
Magister Rane, dekan i Roskilde, bemyndigede Oluf Lunge til at sælge sin
gård i Allindelille til Skt. Clara Kloster
29/9 Cecilie, Ove Kages hustru, skødede sin gård i Greve til Skt. Agnes Kloster
Lydeke var foged i Roskilde
o 24/6 Foged Niels Hermansen solgte en gård i Skt. Mortens Sogn til Skt. Clara
Kloster.
1/7
Biskop Ingvar erklærede, at Oluf Lunge havde skødet jord i Daastrup, som
gave og en gård i Ferslev, som pant for 140 mark gængs til Skt. Clara
Kloster.
19/3 Foged Niels Hermansen solgte sit møllested i Skt. Mortens Sogn til Skt.
Clara Kloster. Her nævnes ”staden Roskildes segl”. Seglet er bevaret og
dermed den ældste gengives af Roskildes byvåben.
1/1
Skt. Clara Kloster mageskiftede sin ejendom i Egerup med Antvorskov
Klosters ejendom i Daastrup.
22/6 Kong Erik Menved udstedte i Roskilde et brev, hvori han tog søstrene i Skt.
Clara Kloster under sin kongelige beskyttelse.
6/7
Kong Erik Menved tog Skt. Clara Kloster under sin beskyttelse, fritog det
for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser til
kongen og gav det jurisdiktion over dets bryder og landboere i
tremarkssager.
19/7 Domprovst Jens Grand skænkede Roskilde Kapitel jordegods i forskellige
midt sjællandske herreder til oprettelse af 6 præbender og træffe beslutning
om disses forvaltning.
27/7 Biskop Ingvar overlod med kapitlets samtykke domprovst Jens sine gårde i
Selsø og Gundsømagle, sin ejendom i Gerlev og tiende i Krogstrup til
livsvarig nydelse, for at han ikke ved sine jordegaver til Roskilde kirke
skulle leve i fattigdom
19/8 Biskop Ingvar bevidnede at Erik Plovpennings datter Agnes havde skødet
et bol i Bukkerup til Skt. Clara Kloster.
Kong Erik Menved erklærede Roskilde ret for gældende i Køge.
Broder Rane, prior i Sortebrødre Kloster og dekan i domkapitlet i Roskilde,
døde.
Tue Arnfastsen, borger i Roskilde, gave til fordel for Skt. Clara Kloster
afkald på sin ret til fiskedammen Birkedam.
8/5
Domprovst Jens Grand gav fortolkninger til sit gavebrev af 19.7.1288
13/2 Niels Absalonsen pantsatte sit gods i Knapstrup til biskop Ingvar af
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Roskilde
25/11 Lundeprovsten, magister Trueds gav i sit testamente 10 sjællandske mark
til Domkirken.
18/3 Pave Nicolaus udnævnte domprovst Jens Grand til ærkebiskop. Han afgav i
domkirken et højtideligt løfte om aldrig at sætte sig op mod kongemagten.
23/4 Den tidligere dekan i Roskilde, Ingvar Hiort, døde.
Abbed Niels i Esrom bemyndigede munken Jens til at skøde Konrad Franz,
borger i Roskilde, klosterets ejendom i Snostrup.
Roskildeborgeren Niels Hermansen overdrog Røde Ports Mølle til Skt.
Claras Kloster.
6/4
Tord Knudsen, kannik i Roskilde, skænkede gods til de af Jens 2. Grand,
som provst i Roskilde oprettede 6 præbender.
15/4 Kristine Hvide fra Trälleborg gav roskildeborgeren Jon Lange, boende i
Vindebode fuldmagt til at skøde hendes gård ved Skt. Ibs Kirke til Skt.
Clara Kloster for 12 mark.
O
Peder Saksesen, som har indgivet sine døtre i Skt. Clara Kloster, erklærede
29/4 at have lovet klosteret 200 mark penge og gav som pant al sit gods i
Gershøj.
30/8 Peder Uds skrev testamente i København. Han testamenterede 20 mark til
domkirken, hvor han også ville begraves. Til hospitalet i Roskilde
skænkede han en fole, til hans vært Jens Klippind i Roskilde skænkede han
sine klæder og en fole. Til hans herre (Roskildebispen) skænkede han ”
den grå gangfole, som jeg har indtaget i mit stod”
9/12 Pave Nicolaus d. 4. eftergav alle dem, som d. 12.8. besøgte Skt. Clara
Klosterkirke, 1 år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
25/12 Pave Nicolaus d. 4. tillod biskop Jens 1. af Roskilde, at udnævne 2 notarer i
Roskilde Stift, da der i byen og stiftet ofte er mangel på personer, der
kunne udfærdige offentlige dokumenter.
Skt. Clara Klosterkirke synes at være færdig.
Margrete var abbedisse i skt. Clara Kloster.
Priorinden for Vor Frue Kloster Edle mageskiftede jord i Salløv med
abbedissen Margrete for Skt. Clara Kloster med jord i Ørsted.
Ærkebiskop Jakob Erlandsen holdt et koncilium i Roskilde, hvor Vejle
Konstitutionen blev fornyet.
6/1
Kong Erik d. 6. opholdt sig i Roskilde.
4/3
Gyde, datter af Skjælm Bang og enke efter Esben Karlsen oprettede sit
testamente. Heri betænkte hun dominikanerne 3 mark til kirkens
bygningsfond og 2 mark til deres bord, fremdeles til franciskanerne til
kirkens bygningsfond 3 mark penge. Fremdeles bygningsfonden 3 mark til
Vor Frue Kloster 3 mark penge, fremdeles til Skt. Agnes Kloster 1 mark
penge, fremdeles til Skt. Clara Kloster 1 mark, fremdeles til fru Ingerd,
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som var priorinde i Vor Frue Kloster en guldring, hvorpå der var et
krucifiks, fremdeles til Helligåndshuset 1 mark penge. Til Skt. Lucius
Kirke et psalter, som er 10 mark værd og skal ligge i en jernlænke i koret,
fremdeles til Kristine Hjort i Vor Frue Kloster en kiste og 2 mark penge og
en gryde.
Skjalm Drost, der senere i kongens nærværelse blev dræbt af hertug Erik
Langben, betænkte Domkirken med 500 mark sølv til hans årlige
sjælemesse.
13/1 Erik d. 6. opholdt sig i Roskilde og rettede i et brev et forbud til
indbyggerne på Sjælland mod overgreb over for Skt. Clara Kloster. Da det
var meddelt kongen ”nogle trænger ind på og ødelægger Klosterets
fiskevande og skov”.
27/2 Jakob Katrines fra Køge fik pålæg om at rette for sig i anledning af den
skade, han havde voldt ved at hugge i Roskilde bispens skov.
4/3
Broder Degn lovede i Hjortholm at ville yde tiende af Niløse til Roskilde,
der fastsatte en termin til næstkommende påske for ydelsen.
6/4
Biskop Jens formanede den kongelige møntmester Sommer til at erstatte
Roskildekirken den skade, som blandt andet var tilføjet den i de sidste 2 år
ved, at den biskoppelige mønt ikke i god tid var blevet underrettet om
tidspunktet for den årlige udmøntning.
6/4
Biskop Jens fastsatte en frist på 15 dage, inden for hvilken Torkel af
Jørløse skulle betale den i 3 år ikke ydede tiende til bispens kældermester.
17/4 Kong Erik Menved bestemte, at Køge bys indbyggere ikke skulle betale
mere told i Roskilde end Roskildeborgerne betalte i Køge.
9/8
Kong Erik Menved opholdt sig i Roskilde.
5/11 Vizlav af Rügen gav afkald på alle krav, som han måtte kunne gøre
gældende over for Roskildekirken og lovede at beskytte dens rettigheder i
hans land.
Kong Erik Menved lod strengt forbyde, at nogen huggede træer i den lund,
som tilhørte nonnerne i Skt. Clara Kloster eller at nogen fordærvede deres
fiskeparker.
29/1 Biskop Jens gav love mellem bispen af Roskilde og København
(Københavns stadsret).
Kong Erik Glippings kammersvend Rane Jonsen blev fanget i Gråbrødre
Kloster og lagt på hjul og stejle på Roskildes henrettelsesplads.
1/3
Kong Erik Menved opholdt sig i Roskilde
23/10 Kong Erik Menved skænkede i et brev, skrevet i Roskilde, sin jord ved
byen kaldet Konnungshegnet og den derpå liggende Haraldsborg Mølle til
Skt. Agens Kloster. Det var første gang navnet Haraldsborg blev nævnt.
28/10 Kong Erik Menved var stadigvæk i Roskilde, her erklærede han, at skt.
Agnes Kloster havde skødet ham alt det gods, som Erik d. 4. Plovpennings
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døtre, Agnes og Jutta havde overdraget klosteret, og at han af dette gods
igen tilskødede klosteret noget jord, dog således klosteret igen kunne tage
hele sagen op, hvis deres ejendomsret til de nye besiddelser blev bestridt.
Kong Erik Menved stadfæstede Roskilde bispens ret til told af fiskeri
mellem København og Køge.
Pave Bonifacius d. 8. fritog nonnerne i Skt. Clara Kloster for kirkelige
skatter og afgifter.
Pave Bonifacius d. 8. pålagde bispen i Roskilde at sørge for, at det gods,
der uretmæssigt var frataget Skt. Agnes Kloster blev givet tilbage. Det
samme pålæg fik bisp Gisike af Odense.
Paven pålagde biskoppen i Roskilde at dømme i striden mellem Skt. Agnes
Kloster og Erik herre til Langeland.
Pave Bonifacius d. 8. pålagde abbeden i Næstved, provsten i Roskilde og
dekanen i København at dømme i striden mellem Skt. Agens Kloster og
Sorø Kloster. De 2 klostre var uenige om jorde, gældskrav og besiddelser.
Peder Nielsen, forhenværende drost, erkendte at være Morten Jonsen,
borger i Roskilde, 2700 mark penge og 25 mark sølv skyldig.
Kong Erik Menved opholdt sig i Roskilde på kongsgården.
Pave Bonifacius d. 8. pålagde biskop Kristian d. 2. af Ribe at undersøge,
hvorvidt franciskanernes klage over bisp Jens d.1. af Roskilde var
berettiget og i så fald at stævne denne til Rom.
Kong Erik Menved gav afkald på det gods, som Agnes og Jutta havde
skødet til Skt. Agnes Kloster og pålagde bønderne fra nu af at svare deres
afgifter til klosteret.
Biskop Jens d. 1. af Roskilde pålagde dekan i Roskilde Mogens at høre
sagen mellem Skt. Agnes Kloster og Erik Herre til Langeland.
Mogens, dekan i Roskilde, beskikket dommer i sagen mellem Skt. Agnes
Kloster og dem, der uretmæssigt tilbageholdt klosterets gods, pålagde
Jakob og Ade, præster ved Olufs – og Mikkels kirker i Roskilde, at stævne
priorinden ved Skt. Clara Kloster til Domkirken førstkommende lørdag for
at svare modparten i sagen.
Kong Erik Menved tog Skt. Agnes Kloster under sin beskyttelse og pålagde
David Thorstensen, Absalon Nielsen, Asser Jonsen og Niels Mandrup i
påkommende tilfælde at optræde som klosterets forsvarere.
Kong Erik Menved forbød jordbrugerne og landboer på det gods, der havde
tilhørt Agnes og Jutta, ikke at svare deres afgifter til andre end Skt. Agnes
Kloster.
Skt. Clara Kloster mageskiftede jord til en halv markskyld i Lyngby med
en halv markskyld i Assendløse.
Margrete, abbedisse og Skt. Clara Klosters konvent erklærede at have
besiddet godset i Hellevmagle i 30 år.
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Biskop Jens 1. af Roskilde erklærede, at have lånt 60 engelske nobler af
Niels Munks enke.
Margrethe ophørte med at være abbedisse for Skt. Clara Kloster.
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Biskop Johannes Krag døde og blev begravet i Sorø kirke. Til hans
efterfølger blev Florentius valgt, men han blev kasseret.
Vor Frue Klosters Kirke fik hvælvinger.
Keld, sognepræst ved Snoldelev Kirke døde og blev begravet ved
domkirken.
Sakristanen Jakob døde og blev begravet i domkirken.
Kannikken Jakob døde og blev begravet i domkirken.
Oluf blev valgt, som biskop i Roskilde. Da ærkebiskop Jens grand var i
landflygtighed på Bornholm, måtte han rejse til Rom for at blive indviet.
Kong Erik Menved gav Slangerup samme frihed, som Roskilde havde.
Roskilde blev omtalt som den største by i landet.
Skt. Clara Kloster brændte. Biskopperne af Roskilde, Århus, Ribe og
Viborg bemyndigede i den anledning nonnerne til at give aflad til alle dem,
som kom dem til hjælp med at opføre klosteret af mur, hvilket de ikke selv
formåede. Der blev lavet en kontrakt med Klaus Teglbrænder om at lave
sten til bygningen. Betalingen bestod dels i penge, dels i naturalier, og
klosteret skulle levere ham det fornødne værktøj, hakker, spader, børe
o.s.v. tagstenene ville han glasere i midten, hvis nonnerne ville betale det.
Skt. Hans Kirke blev nævnt for før gang.
Erik Menveds kansler magister og dr. theol Martinus kannik ved Roskilde
domkirke og Notre Dame i Paris døde i paris og blev begravet i Notre
Dame. Han stiftede Skt. Mortens alter i domkirken
Biskop Oluf vendte hjem fra Rom.
Iserni ærkebiskop af Lund gav i et brev aflad til dem, som besøgte Skt.
Agnes Kloster eller gav noget hjælp til kirkens bygning. Det samme gjorde
biskop Johannes af Århus, biskop Nikolaus af Børglum, biskop Oluf af
Roskilde, bisp Peder af Viborg.
Nonnerne i Skt. Clara Kloster indgik forlig med Klaus Teglbrænder.
Klosterets svende havde i et slagsmål såret ham. Derfor måtte de bøde 10
mark penge. Han derimod havde forurettet klosteret ved at beså dets agre,
bortføre sæden derfra og havde solgt et hus, som tilhørte klosteret.
Fru Cecilie Litle oprettede et testamente, hvori hun betænkte: Domkirken,
de fattige skoledisciple, både gråbrødrene og deres kirke, Vor Frue Kirke,
Sortebrødre klosters kirke, både Skt. Agnes kloster kirke og nonnerne, Skt.
Clara Klosters kirke, Spedalskehedshospitalet og de spedalske, beboerne i
Helligåndshuset, Skt. Laurentii Kirke, Skt. Olai Kirke og Skt. Mortens
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Fru Christina, enke efter Jacob Blåfod oprettede et testamente, hvori hun
gav Skt. Clara Kloster, hvor hun ønskede at blive begravet, 2 gårde og
penge til klosterbygningerne, rødt klæde til nonnerne, hendes bedste kiste
og fin linned.
Biskop Oluf stiftede Vor Frue Kapel på sydsiden af domkirken. En
kapellan blev ansat for at holde messe i kapellet, hvor der om natten skulle
brænde en lampe. Biskoppen ville begraves i kapellet.
Den rigeste del af Roskilde tillige med 5 kirker deriblandt Skt. Dionysii
Kirke og Gråbrødre Kloster, brændte.
1301 var ridder Josef Magnussen blevet myrdet i Lund. Da drabsmanden
ikke kunne findes, blev det besluttet at placere skylden kollektivt. Lunds
borgere skulle blandt andet stifte 3 altre for at sone drabet. De 2 skulle
oprettes i Lund og de 3. i Roskilde Domkirke. Det blev placeret i sydsiden
af kirken, nær det sted, hvor senere Hellig tre Kongers kapel blev opført.
Alteret var indviet til De hellige tre Konger og der skulle dagligt holdes
messer ved alteret. På den dødes drabsdag d. 8.2. skulle der holdes en årtid
ved alteret.
Sasser var forstander for de spedalskes hospital.
Hr. Adam Bos, kannik ved domkirken, døde og blev begravet i Skt.
Benedikts Kirke i Paris. Han stiftede et alter for sjælemesser op mod
domkirkens nordlige væg.
I Roskilde blev der sluttet forlig mellem Kong Erik Menved og hertug Erik
af Sønderjylland..
Gertrud, enke efter Hans Utrækt og deres datter jomfru Cecilia, pantsatte til
Johannes Juul et stenhus liggende i Skt. Michels Sogn i Hørsegade, østen
for badstuen, for 500 mark og gav Jacob Ebbesen fuldmagt på deres vegne,
at overlevere det. Det var første gang hersegade blev nævnt.
Domprovst Johannes Glumsø døde. Han gav en del gods til domkirkens
vedligeholdelse.
Byvåbnet ser stadigvæk ud, som i 1268
Kantorembedet blev oprettet. Der havde været en kantor ved kirken før,
men nu kom der særlige indtægter og værdighed. Kantoren havde blandt
andet ansvaret for tidebønnerne.
Kong Erik Menved gav skriftligt besked om at hertuginde Sophia, hertug
Erik af Langelands efterleverske i hans nærværd, havde skænket til Skt.
Agnes Kloster alt det gods på Sjælland, undtagen Skælskør, som hende
tilfaldt ved arv efter hendes søstre Agnes og Jutta, Kong Eriks døtre, og
desuden alt sit gods i Alsøe og lovede at skøde det til klosteret på Sjællands
landsting. Gaven var for hendes, hendes husbonds og deres forældres sjæle.
Domprovst Johannes Glumsø døde. Han havde givet en del gods til
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domkirkens vedligeholdelse
Endelig faldt sagerne vedrørende midler til De hellige tre Kongers Alter i
domkirken på plads. Da Kamstrupjordene endegyldigt blev overdraget
domkirken.
15/8 Kong Erik Menveds dronning Ingeborg døde i Skt. Clara Kloster.
13/11 Kong Erik Menved døde i Roskilde
27/3 Biskop Oluf døde og blev begravet i Vor Frue Kapel. Jens Hind, den
tidligere dekan, blev biskop
6/12 Benedict, priovisor ved de spedalskes hospital ved Skt. Clements Kirke,
samt det hele kollegium, solgte en møllegrund med bæk til Skt. Clara
Kloster.
Jens Svendsen var forstander for Spedalskhedshospitalet.
Skt. Jørgensbjerg K irkes kor fik hvælving.
Kong Christoffer tog kannikkerne med deres gods og husfolk under sin
kongelige beskyttelse.
Johan Hind blev indviet til biskop af ærkebiskop Esger
Ærkebiskop Carl gav aflad til dem, der besøgte Skt. Agnes Kloster og gav
noget til kirkens vedligeholdelse og klosterjomfruernes underhold.
Skt. Budolfi Kirke blev nævnt for første gang
Gynzike de Falkendal tilskødede på Roskilde byting Skt. Agnes Kloster sin
ager, som kaldtes Windebothæ Haughæ, beliggende mellem selve klosteret
og Prædikebrødrenes mølle.(Sortebrødre Mølle fik navnet Riemors Mølle,
så blev det til Plambecks Uldspinderi og nu er det Hjemmeværnsgården)
24/3 Biskop Jens Hind døde på Rügen. Hans klerke førte han lig tilbage til
Roskilde Domkirke, hvor han blev begravet. Halvdelen af sine fædrene
godser gav han til understøttelse af skoledisciplene ved Skt. Laurentius.
Han indstiftere testamentarisk Helligåndsalteret, ved hvilket der hver
morgen skulle holdes en messe. En franciskanermunk Johannes Nyborg
blev biskop.
Grev Johan af Holsten udstedte i Roskilde et beskyttelsesbrev for
priorinden og søstrene i Skt. Agnes Kloster, samt for klosterets gods.
Skjalm, provst i Roskilde døde. Han havde skænket Domkirken en gård i
Vindeboder, som han havde købt af Bo Falk.
Gynceke den Ældre af Falkendal var oldermand for byens fornemmeste
gilde, Skt. Knuds Gilde. Falkendal lå i Skt. Peders sogn lige øst for byen
Svogerne Gynceke Klausen og Jabok Gudmundsen indgik en kontrakt i
anledning af deres ”far” Klaus Gyncekesen var død. De forpligtede sig til at
overlade hans enke den gård i Roskilde, hvori Klaus Gyncekesen havde
boet. Her omtaltes en badstue. Klaus Gyncekesen havde testamenteret Skt.
Clara Kloster 6 boder i Holbæk. Søstrene forpligtede sig til at
højtideligholde hans årtid og sørge for det også blev gjort i Gråbrødre
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Kloster, hvor han blev begravet.
9/9
Biskop Johan Nyborg udstedte en anordning om banstraf over dem, som
begår voldshandlinger mod gejstlige.
Elena, hr. Niels Ranis datter, skødede til Skt. Agnes Kloster al sit gods i
Sønder Jernløse på de vilkår, at halvdelen af renten skulle hun beholde i sin
levetid, og der skulle bygges hende et hus i klosterets gård, i hvilket hun
med en pige kunne bo anstændigt og så skulle hun have ”2 jomfruers
portioner”.
Kong Valdemar Atterdag blev i Roskilde hyldet af sjællænderne og de
andre øboere.
Kong Valdemar bekræftede hans fars og formænds privilegier og gav
Roskildes indvånere frihed, at de uden tolds erlæggelse måtte føre og
forhandle deres købmandsgods indenfor rigets grænser.
Johannes Brun, borgmester i Roskilde døde. Han var en af gejstligheden og
domkirken vel fortjent mand.
Compendium Saxonis blev skrevet. Det var en forkortelse af Saxos værk
med selvstændige tilføjelser.
Biskop Johannes Nyborg overlod i 10 år København og Amager til Kong
Valdemar Atterdag. I sikkerhed fik han Søborg Slot og 5 herreder i det
nordlige Sjælland. Kong Valdemar udsendte i Roskilde et åbent brev, hvori
der blev givet almindeligt amnesti, samt oprettelse af stændernes gamle
rettigheder.
augus Gynceke den ældre var den eneste borger medunderskriver i Helsingborg
t
på fredsslutningen mellem Valdemar Atterdag og den svenske konge
Magnus.
Biskop Johannes Nyborg gav Hellig Åndshuset 2 møller til forøgelse af
dets indkomster.
23/1 Biskop Johan døde.
12/2 Kong Valdemar Atterdag var i Roskilde og lagde i et brev Skt. Mikkels
Kirke i Slagelse til provstiet i Roskilde, som skulle besørge gudstjenesten
der forrettet en vikar. Derimod skulle kapitlet holde 2 årlige sjælemesser
for kongen, dronning Helwig, de ”fremfarne” danske konger og
dronningen, samt deres med børn. Disse årtider skulle holdes på Philippi og
Jacobi dag om aftenen med 9 lektier udi koret og det med lys og andre
prydelser.
20/2 Jakob Poulsen var valgt som biskop.
7/1
Kong Valdemar Atterdag var i Roskilde og bevidnede at Peter Yels og hans
søn Johan Pedersen af Hirsit i Ringsted Herred skødede til de 6
ærkebiskoppelige præbender ved domkirken og til kannikkerne en gård i
Hirsit.
20/3 Joohan Magnæsson solgt og skødede godset Lindholm, som han havde fået
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i pant af abbed Peder i Ringsted til Vor Frue Kloster for 43 mark sølv.
1346/50
1/3 af Danmarks befolkning døde af byldepest.
1347
Andreas Cool var forstander for Spedalskhedshospitalet
1348
Skt. Vilhelm Alter blev indstiftet.
1349
Kong Valdemar Atterdag holdt danehof i Roskilde på Hellig Kors dag.
Gynceke den Ældre var borgmester i Roskilde
Bo Jønsun til Alsløf døde på hjemrejsen fra Det hellige Land. Han havde
skænket Domkirken en grund i Skt. Hans Sogn nord for den kapitelgård i
hvilken provst Skjalm boede.
1350
13/5 Biskop Jakob Poulsen udstedte i Stralsund sit testamente, da han var smittet
med pest. I testamentet gav han blandt andet til domkirkens bygning 4
gårde, dog skulle der holdes årtid for ham for de 2. Sortebrødre Klosteret i
Stralsund blev også betænkt, idet han skulle bisættes der indtil hans lig
kunne føres til Roskilde., Sortebrødre kloster i Roskilde skulle have en læst
sæd. Kort tid efter døde biskoppen.
Henrik Geertsen, magister og tidligere provest i Roskilde, blev biskop.
21/11 I Kalundborg udstedte biskop Henrik Geertsen et brev, hvori han beskrev
hvordan Kong Valdemar havde befriet Domkirken, kannikkerne og byens
borgere ”for fjendens trældom” med kapitlets samtykke overlod han
København Slot og by til kongen tillige med hans gods i Særethslef og en
mølle, så længe biskoppen levede.
Pesten hærgede i Roskilde, mange af byens indbyggere døde.
Huset på hjørnet af Snæversti og Algade ejedes af Jacob søn af Jens
Tuesen, senere ejedes det af hans nevø Bertold Quatz.
0.1350
Niels Kildsøn borger i Roskilde døde og blev begravet i Domkirken tillige
med sin hustru Ingerd.
1351
21/4 Johan af Capella, provst i Roskilde skrev at han af Skt. Agnes Kloster
havde fået en slette kaldet Toof, som lå vest for Jacobi Kirke, på sin livstid
imod en årlig afgift af 1 skilling sterling til Mortens dag, imod at den efter
hans død skulle tilfalde klosteret tilligemed hvad bygninger han derpå
kunne have ladet opføre.
17/8 Biskop Herman af Lybeck, der var i Roskilde, 40 dages aflad til dem som
af andagt besøgte Skt. Agnes Kloster, gik om dets kirkegård og da bad et
pater noster og salutationem angelicam for de begravedes sjæle og for alle
troendes, eller gav almisse til kirkebygningen.
5/9
I Roskilde tildømte Kong Valdemar Skt. Agnes Kloster et gods i
Olofsthorp, som fru Cecilie, enke efter hr. Johan Syælanzfar og hendes søn
Olav havde skødet det til tinge.
1353
Biskop Henrik Geertsen døbte Kong Valdemars datter, Margrethe.
1354
Kong Valdemar Atterdag modtog i Roskilde den svenske konges udsending
Hver af de syge i hospitalet i Roskilde fik testamenteret en hvid
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underklædning fra Mark Brandenburg.
Kong Valdemar Atterdag holdt dystløb i Roskilde. Her udmærkede Arnold
af Lübeck sig.
Kapitlet i Roskilde indskærpede i et brev, at de 2 årlige betaling af
korvikarene (d. 23.6. og 5.12.) skulle overholdes. Kannikkerne havde været
så efterladende med betalingen, at det havde været vanskeligt at skaffe
vikarer til tjenesten ved altrene.
Roskilde klerken Jacobus Nicolai de Dacia slog sig efter sin ungdom i
Roskilde ned i Paris, hvor han blev forstander for en studenterorganisation
ved universitetet. Han var også kannik ved Ely Domkirke. Han skrev et
digt: Salutacio Beate Marie. En lovprisning af jomfru Maria. Heri omtaler
han sin hjemby Roskilde:
Hil dig, du relikviekar
du bjerg, hvorfra rosenkilden springer frem
du kildevæld, du klare strøm,
som vederkvæger Roars rige.
Kong Valdemar Atterdag lod slå nogle dårlige kobbermønter i Roskilde.
Det var de sidste Roskildemønter, der kendes.
Gynceke den ældre var igen borgmester og han kunne desuden underskrive
sig om væbner.
Underkantoren fik en ny bolig umiddelbart vest for Domkirken
Valdemar Atterdag udvalgte en gruppe af fremstående mænd der blandt
andet skulle tage sig af de møller, som kongen lige havde bygget. Allerede
på dette tidspunkt havde Roskilde adskillige møller, som hovedsagelig var
på gejstlige hænder. Derfor var det ikke uden grund, at biskop Henrik
Geertsen af Roskilde var med i denne gruppe af mænd.
Dekan i København Jens Krag gav i biskop Henriks nærværelse gods i
Roskilde til kapitlet for en årtid. Samme dag erklærede bispen, at det var
jord og bygninger ”nord for torvepladsen øst for det stenhus, hvor nu
Werner kaldet Pundere bor”.
Jens Krag, dekan i København og Katerine, enke efter Gødeke v. Unna, en
gård i Roskilde i Skt. Mikkels Sogn ved den søndre side af torvet, som blev
beboet af Werner Pundere, med stenhus, bygninger samt tilliggende til
Lytbert evig vikar ved Vor Frue Kirke i København.
Saxa Saxesen døde. Han havde været en fortjent borger i Roskilde
Ingeborg, hertuginde af Sverige skænkede sit gods i Bjälbo til
dominikanerklostret i Skänninge, dog skulle der herud af hvert år til evig
tid betales dominikanerordenen i Roskilde 6 skilling grot fra Tours til
vedligeholdelse af deres lys i koret.
Bennike Henriksen af Århus, kantor i Lund testamenterede i Lund 30
skilling grot til kapitlet i Roskilde til køb af gods 8 Sjælland til en årtid,
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som skulle holdes hvert år i koret efter ærkedegnens og kantorens
anordning. Magister Hemming, ærkedegn i Roskilde fik testamenteret en
guld ring.
2 borgere i Stralssund kvitterede bisp Henrik af Roskilde for en gæld på
1000 mark stralsundske penge, som denne havde betalt på Kong Valdemar
Atterdags vegne.
En borger i Stralssund erklærede, at han havde deponeret alle de gælds – og
forpligtelses breve på rådhuset i Stralssund, som bispen af Roskilde i sin tid
til fordel for Kong Valdemar havde udstedt, således at de skulle udleveres
til biskop Henrik af Roskilde, når de resterende 1400 mark stralssundske
var blevet betalt.
Alle, der besøgte Roskilde Skt. Agnes Kloster i from hensigt eller rakte en
hjælpende hånd til dets bygningsfond eller udsmykning, fik eftergivet 40
dage af den dem pålagte kirkebod.
Ridder Jakob Basse indgav sin datter Ingerd i Skt. Agnes Kloster og
skænkede gods i Soderup til hendes underhold.
En borger i Roskilde, Oluf Næve pantsatte en gård i Vridsløselille til hr.
Niels Jensen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel for 9 mark sølv,
Svend, guldsmed i Roskilde bevidnede brevet.
Jakob Pedersen Spink skænkede ved sin hustru Lucies indtræden i Skt.
Clara Kloster en brydegård i Kyringe til klosteret.
Hr. Albert Frie, præst ved Skt. Laurentii Alter skænkede 3 boder i Slagelse
til nævnte alter, mod, at hans efterfølger lod holde årtider for ham og hans
forældre.
Præsten Niels Pedersen døde og blev begravet i Domkirken.
Pave Innocens d. 6. stadfæstede ærkebiskop Jakobs overdragelse af
provstiet i Lund til Niels Jakobsen, samt ærkebiskop Niels’ s overdragelse
til samme af de kanonikat og den præbende, som den tidligere provst Niels
Absalonsen havde siddet inde med sammesteds, uanset at Niels Jakobsen
havde kanonikat og præbende i Roskilde.
Peder Jensen Brun, borger i Roskilde skødede sin gård med et stenhus, øst
for kirkegården ved Allehelgens Kirke, til møntmester i Roskilde Jens
Eskilsen.
Pave Innocens d. 6. overdrag Kong Valdemar d. 4. Atterdags sendemand
Niels Jakobsen, provst i Lund og kannik i Roskilde, den præbende ved
Roskilde Domkirke, som ærkebiskop Niels af Lund sad inde med ved sin
udnævelse.
Ingefred forpagtede Hundshale ved Slagelse af bispen i Roskilde.
Niels Jakobsen, kannik i Roskilde forpligtede sig til at betale halvdelen af
første års indtægt af sit kanonikat og sin præbende i Roskilde til det
pavelige kammer.
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Niels Jensen, dekan i Roskilde erklærede, at Rolv Rolvsen, præst, og Rolv
Jensen på hans retterting var gået ind på, at lade deres strid om nogle jorder
i Roskilde og Holbæk afgøre ved en kendelse af 3 personer.
19/12 Pave Urban d. 5. overdrog præsten Jens Hennekesen det kanonikat og den
præbende ved Domkirken, som Niels Jakobsen tidligere sad inde med.
o.1362Borgmesteren i Roskilde hed Ivald.
64
1363
28/1 Jens Hennekesen, provst i Østersyssel og kannik i Roskilde forpligtede sig
til at betale 50 floriner til det apostolske kammer af sine indtægter.
¾
Niels Jensen, dekan, og Oluf Jensen, kantor i Roskilde, bevidnede, at Jakob
Poulsen, indehaver af Skt. Vincentii Alter i Domkirken, havde overladt
indtægterne af alterets gods i Thorslunde og Reerslev til alterets stifter,
ærkedegn Hemmingsen, mod en årlig ydelse på en læst korn.
8/6
Kannik i Roskilde og provst i Østersyssel, Peder Strangesen skænkede en
gård i Roskilde beliggende nær Skt. Dionysius Kirke mod nord, i hvilken
der er bygget et stenhus med andre huse af træ og med abildgård og alle
andre tilliggender, til Sorø Kloster.
11/6 Junker Kristoffer, Kong Valdemar Atterdags søn og tronfølger, blev
begravet i højkoret i Domkirken. ”kapellan ved Hellig Trefoldigheds alter,
som er ved siden af højalteret i koret, skal læse den årlige sjælemesse for
ham”. For fremtiden skulle der på denne dag holdes Anniversaie med 1
mark til fordeling mellem de kannikker, som deltog i vigilierne og messen,
med et godt måltid mad til kannikkerne, samt med 100 brød, 1 flæskeside
og 1 tønde øl til de fattige.
6/8
Pave Urban d. 5. overdrog Jens Jensen et kanonikat ved Domkirke og gav
ham ventebrev på en præbende sammesteds.
21/12 Niels Jensen Skydebjerg pantsatte 3 små stenhuse beliggende op til Skt.
Olufs Kirkegård til sin bror Poul Jensen for en gæld på 2 mark sølv, 1 mark
kobber og 2 penninge.
28/12 Niels Jakobsen provst i Lund og kannik i Roskilde betalte 20 floriner i
annat (afgift) af provstiet i Lund og 10 floriner af sit kanonikat og sin
præbende i Roskilde til det apostolske kammer og blev absolveret for at
have undladt at betalt til den fastsatte termin.
28/12 Dekan og kapitel i Roskilde erklærede over for det pavelige kammer, at
indtægterne af det kanonikat af den præbende, som Niels Jakobsen var
blevet provideret med, ikke oversteg 20 floriner.
Syd for Skt. Olai Kirke mellem Skt. Ols Gade og Rosenhavestræde lå
mindst 12 boder. Tre af dem var bygget af sten. Fire af dem hørte til Skt.
Cathrinas Alter i Domkirken og de sidste 5 var skrædderboder, som bispen
ejede.
Peder Strangesøn, kannik i Roskilde og præst i østre syssel, skænkede til
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Sorø Kloster en gård i Roskilde, tæt ved Skt. Dionysii Kirke ved nordre
side, på hvilken der er bygget et stenhus tilligemed et andet hus af træ,
tilligemed et æbletræ og andet tilliggende. Han forseglede og tilskødede
klosteret dette til evig besiddelse.
25/12 Dekan og kapitel i Roskilde erklærede over for det pavelige kammer, at
indtægterne af det kanonikat af den præbende, som Niels Jakobsen var
blevet provideret med, ikke oversteg 20 floriner.
Karl Nielsen og hans kone Katrine, som var enke efter Gynceke Klausen
indgik en ejendomshandel med hendes svigersøn Espen Nielsen. Han var
embedsmand ved kongens retterting. Svigerforældrene skulle fri bo på en
gård i Skt. Mikkels Sogn. Desuden kunne fru Katrine og hendes mand, så
længe hun levede have en årlig understøttelse på: 10 pung rug, 20 pund
byg, 2 høveder, 6 svin, 8 får, 20 ænder, 1 læs kul og 40 læs brænde
Magister Hemming var ærkedegn i Roskilde. Han oprettede Skt. Vincentii
Alter i Domkirken,
Jakob Jensen blev kannik, han deltog i det hemmelige møde om
København i 1416.
18/10 Biskop Henrik Geertsen døde og blev begravet i Domkirken. Niels Jepsen
Ulfeldt blev biskop.
Skt. Magni og Skt. Knuds Altre i Domkirken blev nævnt.
Magister Macharius Magnussen, kannik i Lund og Roskilde, samt rektor
for universitetet i Paris, døde som ærkedegn i Roskilde efter kort forinden
at være vendt hjem fra Paris.
Kantor Olaf Johansen, som var den 6. i dette embede, døde.
16/7 Jens Hennekesen, provst i Østersyssel og kannik i Roskilde blev løst af
band for ikke at have betalt sin afgift af sine indtægter til det apostoliske
kammer.
21/8 Jens Hennekesens afgift til det apostoliske kammer blev nedsat til 15
floriner.
Gyncelin og Jacob Gyncekesen pantsatte hjørnehuset Snæversti/Algade til
lægen Jens Pedersen for en periode på 3 år. Derfor skulle der erlægges 35
mark sølv
Byldepestens eftervirkninger var der stadig. På domkirkens jordegods lå 98
gårde og 71 huse øde.
Søster Catherina Claus datter, priorissa og conventet i Skt. Agnes Kloster
overlod til Nicolaus Pedersen kaldet Snyøfugl og hans hustru Gertrud på
deres levetid en øde grund, ligger østen for Sneversti Stræde i Skt. Olufs
Sogn. Der er først gang Snæversti blev nævnt.
Roskilde bispestol ejede 2600 gårde på Sjælland.
Der var 21 skomagere i Skt. Laurentii Sogn.
Bistrup Sogn blev nævnt for første gang.
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Fondensbro blev nævnt for første gang.
Biskop Niels Jepsen Ulfeldt fik lavet en revideret opgørelse over
bispegodset. Af den såkaldte Roskildebispens jordebog fremgik det at
under Roskilde Bispestol hørte der 2600 bondegårde omkring hver fjerde
på Sjælland.
Domprovst Johannes de Capella døde. For sin årlige sjælemesse havde han
givet Domkirken et vænge, kaldet Humlehave, i Skt. Ibs Sogn
I anledning af Roskilde bispens klager over, at hendes far Valdemar havde
bemægtiget sig København, hvis slot var blevet ødelagt i krigen, ligesom
han også havde pantsat de biskoppelige godser Rügen og Møn og havde
borttaget en guld kalk fra Roskilde Domkirke og mange sølvkalke fra de
øvrige sjællandske kirker under det påskud at ville indløse Vordingborg
dermed, afstod dronning Margrethes til Bisp Niels Nebbe slot med andet
tilhørende til evig tid og forskrev sig til desuden at give 3000 mark lødigt
sølv. Indtil denne sum var betalt, skulle biskoppen beholde Sømme og
Ramsø Herreder og de tre kongelige dele af Roskilde by.
Kong Olav bekræftede gaven af Nebbe slot til Domkirken og
pantsætningen af Sømme og Ramsø Herreder og kongens 3 dele af
Roskilde by.
Marbjerg blev nævnt første gang, som Madebjergh.
Kong Olaf bekræftede i Roskilde, at biskop Niels Jepsen havde fået
tilkendt den fjerdedel af Roskilde by, som fra gammel tid tilhørte
bispestolen.
Biskop Niels Jepsen afstod ”Den søndre del af Roskilde by, nemlig på hin
side Kongegaden og Hovedgaden fra den østre port, som kaldes Røde Port,
lige til den vestre port, som kaldes Botulf kirkeport” til Dronning
Margrethe og Conrad Molteke for 6 år. Den øvrige del af byen skulle
bispen beholde med al ret, og efter 6 år skulle den førnævnte del gives
tilbage.
Skt. Nicolai Kirke blev nævnt for første gang.
Biskop Niels Jepsen Ulfeldt stiftede Skt. Laurentii kapel på nordsiden af
domkirken. I kapellet var der et alter for Skt. Magnus, hvorpå der stod en
statue af helgenen af træ belagt med tynde sølvplader. Biskoppen ønskede
at blive begravet i kapellet.
Jacobus skrædder, borger i Roskilde, skødede 4 boder i Roskilde i Skt.
Olavi Sogn til hr. Thomas Lambert, sakristan ved domkirken, som legerede
dem alle til Skt. Catherine Alter i Domkirken
Niels Jensen, kaldet Skyndebyerg, pantsatte for 20 mark sølv 3 stenboder
til Garhard Stenhals og hans hustru
Nicolaus Nicolai, kaldet Kæthelsson, borger i Roskilde, pantsatte et
bryggerkar til herrerne i domkapitlet.

34

1387

1389

1390
1393

1393
1395

Roskildes byvåben har undergået en forandring. Baggrunden er nu
figureret, mens ellers er våbnet det samme, som i 1268
21/8 Magnus Saxesøn, borger i Roskilde til sin medborger Johan Holebek en
øde gård i Roskilde i Skt. Hans Sogn, vesten for Kongens Gade og for den
almindelige såkaldte Olafs Kirkegade, og tilskødede han ham den på
Roskilde byting onsdagen efter Marie Himmelfart.
Skt. Andreas Kapel blev grundlagt af 12 medlemmer af den adelige slægt
Lunge.
Roskildes byvåben har undergået en forandring. Baggrunden er nu
figureret, ellers er våbnet det samme, som i 1268. det vil sige den nye
udformning må have sat sig fast.
13/9 Kalentegildet i Roskilde nævnes for første gang i et dokument, hvor Sophie
Peters datter, enke efter ridder Oluf Pedersen til Øster Egede gav gildet
pant i en ejendom.
Derfor skulle prioren af gildet holde hendes mands årtid og en sangmesse
ved gildets alter.
24/12 Ingeborg, enke efter Johan Læghæ, overlod udi Roskilde til Vor Frue
Kloster der sin gård i Skt. Olavi Sogn tilligemed en plads, kaldet
”Goortsrum” med alt andet tilliggende, en bod undtagen, som hun
forbeholdet sig, sålænge hun levede. Derimod skulle nonnerne lade hende
dagligen få 2 portioner, kaldet proventer, og forskaffe hende en anstændig
bolig i klosteret og holde årligen 8 messer fior hendes mand, sønner og
forældre, sålænge klosteret var til.
Der blev overdraget en gård til Skt. Clara Kloster til grundlæggelsen af dets
kirke.
6/7
Dronning Margrethe grundlagde Helligtrefoldighedsalteret. Det blev
placeret i Domkirkens kor ved hertug Kristoffers grav. Dronningen
skødede Saltø til alteret.
Det blev bestemt at et af sidealtrene i Vor Frue Klosterkirke skulle
benævnes Vor Frues Alter.
18/1 Biskop Niels Jepsen Ulfeldt døde og blev begravet i Skt. Laurantii kapel.
Hans grav blev dække af en stor messingplade, hvorpå biskoppen i fuld
ornat var indgraveret.
Peder Jensen Lodehat blev biskop. Han havde været biskop i Århus. Han
var dronning Margrethes rådgiver og mangeårige ven, som gennem en lang
årrække var med til at forme landets politik blandt andet ved stiftelsen af
Kalmarunionen.
Dronning Margrethe skænkede til Roskilde Bispestol Dragsholm slot og
Saltø slot med tilhørende bønder, for at der skulle holdes messer og vigilier
i Domkirken for hendes forfædres sjæle og for hende selv.
Dronning Margrethe stadfæstede sin far Kong Valdemars privilegium for
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Roskilde borgere, at de uden tolds erlæggelse måtte føre og forhandle deres
købmænds gods inden alle rigets grænser, undtagen når de besøgte de
skånske markeder på fiskelejerne.
Kongens tre dele af Roskilde blev pantsat til Roskildes biskop, sammen
med Næbbe Slot, samt Ramsø og Sømme Herreder for en sum på 3000
mark rent sølv.
Biskop Peder Jensen Lodehat og kapitlet kvitterede over for dronning
Margrethe for modtagelsen af 13 lødige mark til afholdelse af den daglige
messe ved helligtrefoldighedsalteret.
Skt. Andreas Apostels Kapel i Roskilde stiftet af Folmer Jacobsen og
Andreas Jacobsen Lunge, riddere og Niels Lunge, kannik i Roskilde, samt
Ave Jacobsen Lunge(4 brødre) og Jacob Olafson Lunge til Skjoldnæs og
søstrene Sophie og Regitze, døtre af Jacob Olafson, ridder, til ære for Gud,
Marie Kristi moder, Skt. Johannes Baptist og Skt. Andreas Apostel til
sjælefrelse for deres forfædre.
Roskildes byvåben har undergået en forandring. Baggrunden er nu
figureret, ellers er våbnet det samme, som i 1268. det vil sige den nye
udformning må have sat sig helt fast. Fra nu af er det fremstillingen af
Roskildes byvåben.
Jacob Pedersen, borger i Roskilde, solgte til den beskedne og ærlige mand
Laurens Jensson af Kornerup sin gård i Roskilde i Skt. Micheals Sogn på
Hyrsegaden, liggende østen for Kongens Gade og den almindelige gade.
Den rige fru Ida Petersen af Gladsaxe, enke efter Thorkil Nielsen, udstedte
i Skovkloster sit testamente, hvori hun gav Gråbrødre Kloster, hvor hun
ville begraves hos sine forfædre, 20 mark sølv.
Der blev givet aflad til dem, der rakte en hjælpende hånd til den ikke
opførte Skt. Clara Klosters Kirkes bygningsfond eller arbejdede med
genopbygningen.

1400’tallet
1400

1401
1402

1403

Kort efter 1400 blev kongsgården, som lå lige vest for domkirken opgivet
som residens. Den blev revet ned og pladsen blev brugt til affald. Fra denne
tid og indtil Grevens fejde blev kongebrevene ofte udstedt på Haraldsborg.
15 mark rent sølv blev skænket til Skt. Clara klosters og kirkes bygning.
Margrethe Brunnichini, som var enke, døde. Hun havde skænket store
gaver til domkirken.
10 mark rent sølv blev skænket til Skt. Clara Klosters bygningsfond.
Sidste år at Skt. Jørgensbjerg Kirke blev benævnt Skt. Clemens kirke.
Dronning Margrethe og Erik af Pommeren stadfæstede alle Roskilde
bispestols gamle privilegier og rettigheder.
Dronning Margrethe skænkede fru Edele, datter af hr. Jacob Basse ridder,
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enke efter hr. Barnum ridder, en gård i Roskilde for hendes livstid.
Kong Erik af Pommern udstedte et brev om, at ingen måtte overfalde eller
skade de Roskilde kannikkers tjenere og husfolk.
I Bidstrup kirke flød der blod fra et krucifiks. Kirken og den tæt ved
liggende Kristi Blods kilde blev yndede valfartssteder.
Biskop Peder Jensen Lodehat stiftede Skt. Siegfrids kapel i det nordre tårn.
Biskoppen tilstod rektor ved Katedralskolen nogle huse på Skt. Lucii
kirkegård til fast bolig.
Kannikken i Roskilde Laurentius Olavi døde. Hans havde til Skt. Lucii
alter skænket alt sit gods, som han havde købt af Andreas Petri af
Svanholm.
Johannes Brynikini solgte sin bryggerkedel til nonnerne i Vor Frue Kloster.
Sct. Kathrines Kapel blev grundlagt af ridder Jens Andersen til Gl. Estrup.
Hersegade blev nævnt første gang, som Hyrsegade.
Catherine, Johan Tulesons smeds enke skødede til Karl Hansen en jord
beliggende i Skt. Olavi sogn
Søster Christine, Hennikes datter, priorisse i Skt. Agnes kloster og hele
konventet, lejede Ketil Jenssen, skomager i Roskilde og hans hustru Bodil
Ascersdatter og deres børn en gård i Hyrsegade i Skt. Michels sogn
liggende, på deres livstid mod 1 skilling grot i årlig afgift.
Ridder Johannes Andersson til Essendrop døde. Han havde stiftet Skt.
Katherine alter i Skt. Siegfrieds Kapel og skænket gods dertil.
Ridder Andreas Olai Lunge blev begravet i domkirken. Han gravsten
omtales i 1734, men er nu borte.
Dronning Margrethe overdrog Roskildes bisp og kapitel 16337§ lybske
mark
Dronning Margrethe stiftede i domkirkens søndre tårn: Bethlehems
kapellet, som blev prydet med malerier og et nyt vindue, samt et alter for
Vor Frue med en evig messe og årtid for ridder Abraham Brodersens sjæl
Abbed Niels sf Sorø, søster Christina Jensdatter, priorisse i Vor Frue
Kloster og alt konventet på samme steder og Lavrens Jensson, degn i
Roskilde, tilstod at have annammet af dronning Margrethe 6000 lybske
mark i hvide penge på den måde, at efter hendes død skal de halve
anvendes til Vor Frue klosters bygning og de andre uddeles til klerke,
jomfruer og enker..
Den flamske adelsmand Ghillebert de Lannoy rejse gennem Roskilde på
vej til kongen, som opholdt sig i Næstved.
Biskop Peder Jensen Lodehat drog til Sorø, hvor han ”næsten med vold
mod munkene” tog dronning Margrethes jordiske rester og førte dem til
Roskilde
Dronning Margrethes gravlæggelse i domkirken blev fejret med den største
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1417

1419
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kirkefest, der nogen sinde var blev afholdt i Danmark. Den varede i 3 dage.
Der blev holdt dødsmesse ved kirkens 50 altre. Kong Erik af Pommeren og
dronning Philippa skænkede hvert enkelt alter ”en gylden prydelse” og en
dug af gyldenstykke eller sildevævning fra Damaskus. Der deltog 16
bisper.
29/7 Biskop Peder Jensen Lodehat afsagde, som Danmarks riges kansler, dom
på rigsdagen i Nyborg, hvorved hertugdømmet Slesvig blev tilkendt Kong
Erik og det danske rige.
18/7 Kong Erik af Pommern stadfæstede i Roskilde Køge bys privilegier.
19/10 Biskop Peder Jensen Lodehat døde og blev begravet i Skt. Siegfrids kapel.
5/11 Kannikkerne mødtes hemmeligt i kapitelhusets forsamlingsstue for at
diskutere muligheden af at komme udenom Kong Erik af Pommerens krav
på København. Kongens ønske om at overtage København kom i den
periode, hvor bispeembedet var varkant. Det lykkedes ikke at vriste
København fra Kongen igen. I stedet gjorde han byen til Danmarks
hovedstad.
Nov. Nogle få dage efter det hemmelige møde, valgt kapitlet Jens Andersen
Lodehat til biskop. Han var brorsøn til den forrige biskop. Han havde været
kannik i Roskilde i 20 år. I en lang årrække fungerede han som rigets
øverste kansler. Han stiftede de 10.000 ridderes alter, som lå i domkirkens
vestende. Der blev foretaget en ombygning af korpartiet, hvorved
kannikekoret ble udvidet og der blev rejst et nyt lektorium.
Skødet på en øde grund, som lå sønden om bygraven, vesten fra en gård, i
hvilken nu for tiden Berthold Piber bor, norden fra den jord, som kaldes
Byhave, østen fra det stræde, som kaldes Elskovsti
Biskop Johan Andersen blev af Kong Erik af Pommeren, tvunget til at
overgive København til ham.
Kong Erik af Pommeren stadfæstede den frihed byen havde fået af
dronning Margrethe. Kun skulle borgerne betale told på markederne i
Skanør, Falsterbo og Dragør. Roskildes borgere fik samme frihed til oplag,
som bymændene i Slagelse. Desuden bestemte kongen at fremmede
købmænd ikke måtte købe levende kreaturer og svin, fersk kød og
svinekroppe eller saltede huder i Roskilde.
Deceanen Laurentius Johannis døde. Han havde oprettet et bibliotek i Skt.
Siegfrieds kapel.
Korstolene i Kannikekoret stod færdige , koret blev omlagt og biskop Jens
Andersen indviede Kannikekoret til ære for dronning Margrethe..
Skt. Jørgensbjerg kirke fik tårn
5/10 Peter Martensson, advokat i Roskilde , som havde fuldmagt fra kongen,
skødede til Skt. Marie Kloster i Sorø en grund liggende i Vor Frue
kirkesogn. Dronning Margrethe d. 1. havde ejet grunden og bebygget den.
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Kong Erik af Pommeren bestemte, at ingen bager, brygger, guldsmed,
kræmmer, skinder, skrædder, smed eller skomager måtte være borgmester
eller rådmand. Det skulle alene andre borger og købmænd kunne blive.
15/2 Kong Erik af Pommeren udstedte et brev i Roskilde Hvilke af disse breve
indeholdet det ovenstående?
28/10 Kong Erik af Pommeren udstedte et brev på Haraldsborg
Dronning Margrethes sarkofag stod færdig. Den var udført af Conrad
Guldsmed
påske Jens Pederssøn var befalingsmand på Haraldsborg. På dette tidspunkt var
tid
Haraldsborg overdraget til dronning Philippa.
I domkirken blev de 2 brødre ridder Mogens Laugesen og kannik i
Roskilde Niels Laugesen begravet.
Berthold Olafson solgte en gård, som lå i Skt. Olafs sogn til
Duebrødre Hospital nævnes første gang. Peder Herlufsen var forstander.
Vor Frue Kirkes kom blev ændret igen og blev udvidet mod øst til mere
end den dobbelte længde. Vor Frue Kirke var nu ca. 29 m lang.
15/7 Jens Andersen Lodehat døde og blev begravet i de 10.000 ridderes kapel
under en stor gravsten med indridset billede af bispen i fuld ornat. Graven
blev senere flyttet og gravsten slebet og genanvendt af købmandsfamilien
Boas Larsen ved foden af nordre tårn. Jens Pedersen Jernskæg blev
biskop.
Kong Erik af Pommeren begynder sin store udenlandsrejse og pilgrimsfærd
til Jerusalem. Bisp Jens Andersen Lodehat ledsager kongen på en del af
turen.
Væbner Morten Tuwesson af Wapn skødede en gård i Skt. Jacobs sogn
kaldet Nørregård til Ascer Nielsen, foged på Haraldsborg.
Skt. Jørgensbjerg kirkes ene klokke blev støbt med indskrifter: ”Jakob er
mit navn, min lyd være behagelig for Gud”.
Bredgade blev benævnt: Kongens Gade.
Efter overleveringen fik Roskilde et smedelaug.
Biskop Johan af Roskilde gav aflad på 40 dage til dem, som besøgte Skt.
Agnes kloster.
Biskop Christiern af Ribe gav aflad på 40 dage til dem, som besøgte Skt.
Agnes kloster.
Peder Jepsen lejede en grund i Skt. Olai sogn på den nordlige side af
Algade af Trinitatis alter. I lejekontrakten stod at Peder og hans kone
Elsebe og deres datter Wolborg skulle bygge på grunden.
22/2 Kannik Jakob Pedersen døde og blev begravet i domkirken.
Rigsråd Morten Jensen døde og blev begravet i domkirken
Kantor Johannes Brynikini blev begravet i domkirken.
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Oluf Mortensen var ærkedegn. Senere blev han provst og i en årrække var
han kansler både hos Kong Ckristoffer af Bayern og Chr. d. 1.
Kong Christoffer af Bayern bekræftede Roskilde gamle privilegier, men
tilføjede også nye bestemmelser: Kongen forbeholdt sig ret til at udpege
borgmesteren, men byrådet kunne selv vælge rådmænd. Hvis en tysker
eller en anden udlænding døde i Roskilde, så skulle 1/20 af hans gods
beslaglægges og deles lige mellem kongen og byen. Kongen forbeholdt sig
ret til at ansætte borgmesteren, men rådmænd skulle ansættes af
borgmesteren og rådet. Til vold at afværge blev det forbudt enhver at bære
sværd og armbrøst på gaden længere end til han var kommet til sit herberg.
Med spændt armbrøst måtte igen gå eller ride på gaden ved nat eller dag.
14/5 Domkirken brændte: klokker, tårne, tage, træværket, nogle hvælvinger
styrtede ned. Desuden brændte alle kannikeresidenserne med undtagelse af
tre, desuden alle de evige vikarers residenser samt ”den største og midterste
del af Roskilde by”.
28/6 Biskopperne i Ribe, Århus, Børglum, Oslo, Viborg og Odense lovede 40
dages aflad til alle, der ville hjælpe enten med bønner eller almisser til
genrejsning af domkirken.
Ærkedegnen fik efter domkirkens brand sin bolig i et stedhus på Fondens
Bro
Broder Mathes Hemmichson, guardian i Gråbrødre Kloster og hele
konventet samme sted tilbad at holde en daglig messe ved skt. Annes alter
for væbner Anders Jensen, hans hustru Cecilia og deres forældres sjæle,
hvorfor de fik 300 mark og ”tvende begængelser” som de gav 2 Lispund
korn for til konventet.
Sept. Kong Christoffer af Bayern gav Haraldsborg slot med alle rettigheder og
indtægter, som morgengave til sin dronning Dorothea.
Smed Peder Larsson, borger i København gav, med sin husfrue Christinæ
samtykke og råd, til Anders jensen, forstander i Skt. Agnes Kloster, al sin
rettighed i en gård, hus og jord i Roskilde i skt. Michaelis sogn, norden
Torvegade.
5.eller Kong Christoffer af Bayern døde i Helsingborg. Han blev begravet i
6./1
højkoret i domkirken og senere flyttet til Chr. 1.s kapel.
28/4 Ridder Morten Jensen Gyrsting og blev begravet i domkirken
13/9 Biskop Jens Pedersen Jernskæg døde. I koret ”mellem lysestagen og
splinterdøren.2. Han blev begravet Kannik og provst i Roskilde Oluf Daa,
som havde studeret i Erfurt, blev valgt som biskop. Han stiftede de 12
apostles alter ved domkirkens vestende.
Kong Christian d.1. indskrænkede Duebrødre Kloster og gjorde deraf et
kannonikat, så at den kannik, der havde dette, skulle underholde 4 fattige
lægfolk i klosteret og daglig give de fattige skoledisciple et måltid.
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Henrik Finne var foged på Haraldsborg
5/3
Jep Jenssøn var høvedsmand på Haraldsborg
28/10 Enkedronning Dorthea blev gift med Kong Christian d. 1. Ved den
lejlighed blev bestemmelserne vedrørende Roskilde by og Haraldsborg,
som dronningens livgeding gentaget.
Oluf Daa blev valgt som biskop i Roskilde
Konventhuset blev oprindelig bygget, som en del af bispegårdens
kompleks. Konventhuset havde en vinkelret bygning mod syd.
Skomagersvendene fik deres lavsskrå. Den er endnu bevaret.
Kannik Evert Jensen Krag døde og blev begravet i Domkirken.
Det danske kollegium i Paris blev nedlagt.
Skt. Olai Kirke fik våbenhus i nord og større vinduer opdelt med gotisk
stavværk.
Ascer Nielsen, foged på Haraldsborg var forstander for spedalskheds
hospital på Skt. Jørgensbjerg. Han omtale stedet som Skt. Yrens eller
Jørgens kloster
Jep Olafson degn sammen med hele domkapitlet erkendte deres
forpligtelser til at holde en evig daglig messe i det høje kor i Roskilde
domkirke, fordi samle læsningen er nedlagt, som dér stiftet var, og kong
Christian havde undt og tilladt, at Sankt Marie Magdalenæ hånd måtte
blive til evig tid ved kapitlet i Roskilde. Ud over reliquiet gav kong 1100
mark for den daglige evige messe.
20/5 Biskop Olaf Daa stiftede i domkirken et alter til ære for gud, jomfru Maria
og vor herres 12 apostle.
Største delen af Skt. Agnes kloster, men det vides ikke om også kirken var
brændt.
På bytinget i Roskilde tilskødede hr. Oluf Libbertsøn på abbed jens’ vegne
i Skovkloster til hr. Niels Jensson, sognepræst i Køge og perpetuus vicarius
i Roskilde på Skt. Yvonis alters vegne, som er i Skt. Lusii kirke, en gård,
der tilhørte Skovkloster, hvilken gård er liggende i Roskilde i skt. Dionysii
sogn hos Kongens Hærstræde ud til gaden næst Seir Jensons gård.
4.pås Kong Christian d. 1. udstedte i Roskilde et brev, hvori han til hellig tre
kedag Kongers alter i domkirken skænker sin og kronens jord og grund, liggende
vesten for skt. Lucii Kirke i Roskilde, som kaldes kongsgården. l
langfr Hr. Bo vikar ved domkirken fik sammen med daværende domprovst Olaf
edag Mortensen og hr. Joh. Oxe foretræde hos Kong Christian d. 1. der just
spadserede i abildhaven sønden for domkirken, og da bevægede kongen til
at skænke et stykke af kongsgården grund til hellig tre kongers alter, hvad
der nærmest kom ham Bo, til gode som alterets forstander. Men pladsen
var opfyldt med en uhyre dynge af jord og møg, hvilken Bo med stor møje
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og bekostning fik fjernet, så at han der kunne opføre sig et anseligt hus.
Bo Madsen, som var alterpræst ved domkirken fik af kongen, den grund,
hvor kongsgården før havde ligget. En dag ikke tre måneder efter grunden
var blevet hans lejede han 40 arbejdere og vogne til tospand og så gik de i
gang med at fjerne møget fra grunde. Klerke, præster og munke stimlede
sammen for at se på arbejdet. De smed kapperne og gav et nap med, så
længe de orkede. Den dag blev konsumeret tre tønder øl. Det svarer til
1000 flasker
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Kong Christian d.1. bestemte, at hvis byfogden var fraværende, skulle
borgmester og byråd havde fuldmagt til at skride ind mod eventuelle
forseelser.
Bondetinget blev omtalt som Sømme Herredsting
Kong Christian d. 1. forbød alle, der kom sejlende ind i Isefjorden, at holde
marked ”før de kommer op for vore købstæder Roskilde eller Holbæk”.
Asser Nielsen var forstander på Spedalskhedshospitalet. Han var også
foged på Haraldsborg slot . Han solgte Nørregården med hus, jord og
abildgård til dronning Dorothea. Gården lå i Skt. Ibs sogn og kan havde
fungeret som avlsgård.
Ascer Nielsen, forstander i Skt. Jørgens Kloster (hospital) i roskilde, sælger
til dronning Dorotheas gård, liggende i skt. Jacobs (Ibs) sogn nordest i
windebothæ kladet Nørregård.
Jep Jenssøn var stadig høvedsmand på Haraldsborg, men det var antagelig
habns sidste år på posten.
Erik Jenssøn Godov var høvedsmand på Haraldsborg
Kong Christian d. 1 udstedte i Roskilde et gavebrev til et kapel, som han og
dronning dorothea ville lade opføre sønden ved hellig Trefoldigsheds og
skt. Lucii kirke, den hellige trefoldighed, jomfru Maria, Sankt Anne og de
hellige tre konninge besynderlige med alle Guds helgene til lov og ære.
Bo Madsen var efter 5 år endelig færdig med at tømme sin grund for møg
og skarn.
Bo Madsen byggede: ”det store hus med to indgange og syv bjælkerum, til
hvilket jeg senere hen føjede den toloftsbygning mod øst og en
køkkenbygning, som tilbygning mod nord. Dernæst byggede jeg fire boder
mod vest til at leje ud til andre. Endelig byggede jeg bryggers og bagers
med delvis muret kælder og til sidst staldbygning mod øst”.
Biskop Oluf Daa døde og begravet foran de 12 apostles alter, som lå ”alle
nederst ved tårnene”.
Domkapitelet trådte sammen om valgt enstemmig, med undtagelse af Oluf
Mortensens stemme , ham til biskop. Han havde været kansler både for
Kong Kristoffer af Bayern og Christian d. 1.
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Roskilde domkirkes bygningsfond havde indtægter på 409 mark sølv 3 grot
2 sterling. Udgifterne var 500 mark sølv
Keld Nielssøn var Danmarks kansler og blev nu nævnt som høvedsmand på
Haraldsborg
I et kongebrev nævnedes ”den store borgstue” på Haraldsborg. Det må
forudsætte, at der også har været en mindre borgstue.
Kong Christian d. 1. ansøgte paven om at bevilge alle troende kristne
eftergivelse for en tredjedel af deres synder, hvis de besøgte de nyopførte
Hellig tre kongers Kapel på Jomfru Marias besøgelsesdag
Efter 21 år var restaureringen og genopbygningen efter branden i 1443
afsluttet og domkirken blev genindviet af biskop Oluf Mortensen .
Kong christian d.1. skænkede Storeheddinge Kirke til hellig tre kongers
kapel i Roskilde til en daglig messe afholdelse dér.
Hellig tre kongers kapel er nyopført og der blev med stor højtidelighed
overdraget relikvier til kapellet, foruden den gyldne rose, som kongen
havde fået af paven. Desuden skænkede kongen ”et kjæbeben fra Sankt
Anne, et stykke af Kristi kors og nogle dråber af hans blod.
Der blev holdt offentlige retshandlinger udenfor domkirkens syddør.
Jens Kruse var rådmand
Keld Nielssøn ophørte med at være Danmarks kansler og blev sidste gang
nævnt som høvedsmand på Haraldsborg
Catherine Nielsdatter Bild døde og blev begravet i Skt. Christoffers kapel ,
som hun havde stiftet. Kapellet lå på domkirkens nordside. Det blev
nedrevet for at give plads til Chr. D. 4. kapel.
Kong Christian d. 1. gav sin råd hr. Oluf Mortensen, provst i Roskilde sin
og kronens jord og grund, som strækker sig bredden sønder og nord langs
med kirkegården fra den vestre kirkestente og så til det stræde, som løber
ned til Maglekilde, udi længden i øst og vest fra kirkegården ind på den
gård og grund, som hr. Bo til de hellige tre kongers alter givet haver, og
norden langs med hans gård og så langt i øst og vest, som hans gård og
grund sig udstrækker, og sønden ved den bro, som løber ned til Maglekilde.
Magister, kantor Jens Jensen døde og blev begravet i domkirken.
Kongen bestemte, at kom nogen med ubegrundede anklager for tyveri eller
anden æreskrænkende forseelse, så skulle, den der rejste anklagen skulle
bøde 40 mark. Kunne vedkommende ikke betale, stod den på pisk ved
skampælen og vedkommende skulle jages ud af byen. Kongen forbød
fremmede købmænd og bønder at sælge varer på torvet i torvetiden uden
særlig tilladelse af borgmester og byråd. Desuden blev det påbudt slagterne
kun at sælge kød fra slagerboder. Ingen kræmmer måtte være i Roskilde
mere end 3 dage, dog var medicinsælgerne undtaget, hvis de var på vej
gennem landet fra Skånemarkedet.
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Domkapitlets store arkivskab blev taget i brug.
14/5 Johan Fikkessøn var høvedsmand på Haraldsborg. Han var i 1459 hofsinde
hos dronning Dorothea
12/11 Peder Jepsen lejede sin gård ud til sin datter Wolborg og sin svigersøn Jens
Kruse
3/2
Kannik Jens Syndsøn døde og blev begravet i domkirken
20/4 Kong Christian d. 1. havde stiftet et broderskab, som stod i forbindelse med
hans kapel. Det fik nu visse privilegier af pave Sixtus d. 4.(denne
ridderorden var oprindelsen til elefantordenen)
13/4 Mattis Lercke fra Tusenæs blerv vældelig voldført i Harrisborg og d’er sat i
stok og jern
1374 Johan Fikkessøn blev nævnt sidste gang som høvedsmand på
Haraldsborg.Har det noget med ovenstående at gøre?
efterå Dronning Dorthea, som igennem en årrække havde benyttet ærkedegnens
r
bolig lige syd for domkirken på hjørnet af Fondens Bro og
domkirkegården, fik nu boligens overdraget for livstid.
Senere byggede dronningen: Dronningegården, som lå på hjørnet af Algade
og Skt. Peders Stræde.
En speget sag om et justitsmord endte i det kongelige retterting.
Skt. Budolfi kirkes lade lå i Blågårdsstræde på nordsiden
15/2 Dronning Dorthea pålagde strengt beboerne på Skt. Jørgensbjerg at betale
deres skatter og afgifte
Peder Jepsen døde og der blev lavet en ny lejekontrakt mellem Jens Kruse,
hans kone og Trinitatis alter om den lejendom, som de havde lejet af Peder
Jepsen. Jens Kruse var nu borgmester og ægteparret fik ejendommmen i
leje ikke allne for dem selv, men for børn og børnebørn. De skulle betale
den årlige jordskyld på 1 mark og vedligeholde stenbroen på gaden ud for
grunden. Og vestsiden af snæversti, skråt overfor rådhuset og bagved en
betydelig grund ned til Adelstræde
Kannik Peder Reberg købte en gård på hjørnet af Algade
Kong Christian d. 1. og domkapitlet bestemte, at det gods som tidligere
hørte til Duebrødre Kloster nu skulle anvendes til underhold af en kannik,
som kongen fik ret til at udnævne. Denne kannik skule være forstander for
hospitalet og domkirken skulle have en årlig afgift af Duebrødre Hospital.
Til gengæld fik domkirken 24 tønder korn om året..
I Kong Christian d. 1. s fundats vedrørende Duebrødre, besluttede han, at
den kannik, som fik Duebrødre med tilliggende under sig, skulle give logi
til 4 fattige. Hver af dem skulle have 3 pund korn, en fjerding smør, en
fjerding kokød, en skæppe salt, halvanden del sild, to lam, to gæs, to høns.
Desuden skulle 2 disiple fra Katedralskolen havde middag.
Kannik Peder Reberg købte en ”øde gård” i Skt. Ibs sogn
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Roskildensere overfaldt et skib, der handlede ved Horns herreds Østkyst,
men et kongebrev synes at have beskyttet Herreds gamle handelsret.
Biskop Oluf Mortensen blev Københavns Universitets første kansler.
Denne værdighed blev forbundet med Roskilde bispestol
Alterpræsten ved skt. Andreas kapel var samtidig præst ved Skt. Dionysii
og Skt. Nicolai kirker.
Jakob Hansen fordum evig vikar i Roskilde døde og blev begravet i
domkirken
Kong Christian d. 1. døde og blev begravet i Hellig tre kongers kapel
Forstanderen for Skt. Clara Kloster Hans Keldssøn blev nævnt som
høvedsmand på Haraldsborg.
Forstanderen for Skt. Clara Kloster Hans Keldssøn blev sidste gang nævnt
som høvedsmand på Haraldsborg.
Kannik Peder Reberg købte atter en gård i Skt. Ibs sogn af sognepræsten i
Svogerslev0. Senere på året gav byrådet tilladelse til at kannikken måtte
inddrage 0et stykke af byens jord, som lå ved stranden nord for en ene af
kannikkens gårde.
Erik Jenssøn Godov var igen høvedsmand på Haraldsborg
Biskop Jacob af Børglum tillod at skt. Clara Kloster måtte indsamle
almisse i hans bispedømme i 10 år
Bogtrykker Peter Schöffer, der var elev af Gutenberg, trykte i Roskilde:
”Missale Roschildense”. Den handlede om messen.
Der var pest i byen.
Hans Kortsen, rådmand i Roskilde og Carine docters, doctor Ingelbretz
efterleverske, tilstå at have annammet af >Hr. Clement Haræ vicarius i
Roskilde 100 mark af 300 mark, som Johan Oxe og han skulle udgive for
den stenhus gård i Roskilde i vor frue sogn sønden op til Sneversti
Dronning Dorthea lod 2 hoveder af de 11.000 jomfruer bringe til
Helligtrekongers kapel.
Enken Bodil Nielsdatter og hendes 2 sønner, Per og Olaf Jensen bad
dronning Dorthea om hjælp i en arvesag
Catherine Willems datter, priorisse i vor Frue Kloster i Roskilde og alt
konvent forpligter sig til at holde en evig begængelse for dronning
Dorothea og hendes husbonder kong Christoffer, kong Christian og hendes
børns sjæle, hvorfor hun havde givet dem (nonnerne) 100 lybske mark og
andet godt til klosterets bygning.
Biskop Oluf Mortensen døde og blev begravet i Skt. Birgittas kapel, som
han havde stiftet. Han havde også bygget det nordre våbenhus, som var
prydet med en rund kobberplade med et billede af domkirkens
skytshelgen., foruden de to vestre våbenhuse og et hus til præsternes brug
nær Ro´s kilde.

45

1486

6/8

1486

10/8

1487

1488
1489

1490
Ca.

Niels Skave blev biskop efter Kong Hans´s ønske.
Johan Jepsen Ravensberg var kannik i Roskilde.
Kannik Peder Reberg testamenterede alle sine ejendomme til Skt. Erasmus
alter i domkirken. Til gengæld blev alteret forpligtet til hvert år at udføre
en lang række ”almissegerninger”. I ugen op til d. 11. november skulle
fattige folk og peblinge have en gratis badestuegang, der skulle samtidig
uddeles 100 brød, 1 tønde øl og flæsk til en værdi af 1 skilling grot. Hver
skærtorsdag skulle 12 fattige folk skiftevis mænd og kvinder, have
udleveret hver et par sko og 10 alen vadmel til klæder.
Erik Jenssøn Godov blev sidste gang nævnt som høvedsmand på
Haraldsborg
Kong Hns bekendtgjorde at skifte og fordrag, som hannem havde gjort
imellem Hr. Dyrich Friis ridder i Ramsø og forstander til Skt. Agnes
Kloster i Roskilde.
Bodil Nielsdatter var død . Per og Olaf Jensen gentog anmodningen til
dronning Dorthea om hjælp i arvesagen.
På bytinget mødte biskop Niels skaves official, Lyder Jensen, og fik
bekræftet ved vidner, biskoppens fjerding i Roskilde, af hvilken han
oppebar skatter, gik dette år fra Skt. Laurentii kirkegård til Røde Port på
den nørre gade og uden Røde Port til marken, og alt det norden torvegaden
ligger, til stranden og fra det vestre nørre hjørne ved skolerøsten og ned til
stranden og Strandgade og Vyne boder og al Skt. Jeps sogn.
Der blev holdt offentlige retshandlinger udenfor domkirkens syddør
Skoleristen lå udfor udmundingen af Fiolstræde i domkirkepladsen
Kong hans understregede endnu en gang, at borgerne ikke måtte stævnes
for nogen anden domstol, før deres sag havde været prøvet ved Roskilde
byting.
Enkedronning Dorthea og biskop Niels kom i anledning af en mordsag i
Roskilde i en voldsom strid om kronens og kirkens jurisdiktion i Roskilde.
Enkedronning Dorthea indstiftede et nyt alter i Chr. D.1.s kapel. Bo
Madsen kvitterede for 2000 mark for altertjeneste.
Tidligere kannik Peder Jensen døde og blev begravet i domkirken
Roskildere overfaldt to norske skibe, der handlede med tømmer ved Horns
Herreds Østkyst og fratog dem deres sejl og handlere ilde med
nordmændene
Olaf jeipsen, borgmester i Roskilde, tilstår at have lejet af dronning
Dorothea en kronens jord, liggende i skt. Peders sogn i Falkendale haufue,
hvilken når påfordres, skulle komme igen til Haraldsborg.
Navnet Windebode blev nævnt for sidste gang.
Skt. Clements kirke blev for første gang benævnt Skt. Jørgensbjerg kirke
Skt. Jørgensbjerg kirke får en sengotisk altertavle.
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Kannik Ole Jensen døde og blev begravet i domkirken antagelig i Vor
Frues Kapel. Da det blev revet ned blev hans gravsten flyttet. Senere
fandtes den i 3 stykker rundt om i kirken. Den blev samlet og anbragt i
midterskibet.
Roskilde Smedelaug fik sin skrå, eller lavsartikler, som blev givet af
byfoged Hemming Jensen, Jens kruse, Ole Jepsen borgmestre og byrådet.
28/12 Kong Hans stadfæstede Roskilde smedelavs skrå.
Diderik Friis, ridder af arlevad og forstander i Skt. Agnes Kloster i
Roskilde, sælger og afhænder til bemeldte kloster en hans gård, liggende i
Hørsegade.
Væbner Evert Gruppe, som var forstander for Vor frue Kloster døde. Han
blev begravet i klosterets kirke, hvor hans gravsten endnu er bevaret.
Hersegade blev benævnt Hørsegade.
14/7 Kong Hans var i Roskilde for at holde retterting. Han opholdt sig i ”vor
kjære fru moders gård”.
Jens Klint var vikar ved Skt. Andreas kapel og sognepræst ved Skt.
Dionysii og Skt. Nicolai kirker
Der blev holdt offentlige retshandlinger udenfor domkirkens syddør
Biskop Niels skave forlangte at København skulle gives tilbage til
bispestolen. På det sjællandske landsting blev kongens ret til byen
stadfæstet. Biskoppen anklagede også Oluf Jyde, abbeden for Sorø
Kloster, for voldtægt mod en nonne i Roskilde og samliv med en gift kone,
som med vold var taget fra sin mand. Desuden beskyldte han munkene i
klosteret for natlige orgier med usædelige kvinder.
12/3 Bo Matteson præst, prior vicarium i Roskilde, tillader en medbroder Niels
Skellevis at overlade Skt. Catharine alter til residentia en jord og bygning
på Munkebro i Skt. Olavi sogn.
Morten Venstermand tog efter Kong Hans´s råd med magt sin fæstemø
Anna Jensdatter ud af Vor Frue Kloster. Han blev lyst i ban og måtte afstå
sin gård til domkirken. Efter hans død indtrådte hans enke i Vor Frue
Kloster.
Jens Pedersen, kannik i Roskilde og kirkeværge til Skt. Johannis kirke,
tillader, at et hus og bygning, som stod på Skt. Johannis kirkes gård o
grund, skal herefter ligge til Skt. Erasmi alter.
Boetius Madsen, tidligere prior for de evige vikarer døde og blev begravet i
domkirken, muligvis foran Hellig tre Kongers alter.
8/6
Mads Erikssøn Bølle var høvedsmand på Haraldsborg
Per og Olaf Jensens arvesag blev afsluttet og de fik deres arv med bistand
fra dronning Dorthea.
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Enkedronning Dorthea gik ind i en mordsag i Roskilde og betalte en stor
mandebod på mordernes vegne.
10/11 Enkedronning Dorothea døde på sin gård i Roskilde og blev begravet i
Hellig tre kongerns kapel
Laurids Brandsen, som reformerede 11 af de 29 danske gråbrødre klostre
døde i Gråbrødre Kloster i Roskilde.
På det østlige hjørne af Støden og Store Højbrøndsstræde fik Skt. Agates
alter i domkirken, sin residens.
Lauge Urne blev kannik i Roskilde
I stedet for højalteret med Treenigheden kom der en gotisk fløjaltertavle for
Skt. Lucius.
Johan Jepsen Ravensberg blev dekan i Roskilde

1500’tallet
o. 1500
1500

1501
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1507

1508

Nov.

Skt. Laurentii kirkes vestende med tvillingetårnene blev nedrevet, kirken
forlænget og et nyt kirketårn blev opført.
Biskop Niels Skave døde. Kort før sin død oplevede han, at paven gav
præsterne på Rügen tilladelse til at hente den hellige olie hos biskopperne
syd for Østersøen. Han blev begravet i domkirkens søndre korfløj. Hans
gravsten er bevaret.
Johan Jepsen Ravensberg blev biskop. Han havde været kannik i Roskilde,
provst i Dalby og Kong Hans ´s kansler.
Roskilde havde o. 3000 indbyggere
Foged og magister Otto Hansen, der tidligere havde været kantor, døde og
blev begravet i domkirken.
Domprovst Johannes Nicolai døde og blev begravet i domkirken.
Bisp Jens Jepsen Ravensberg blev sammen med ridder Henrik
Krummedige sendt til Norge for at dæmpe et oprør.
Lauge Urne var i Rom, hvor paven tildelte ham ærkedegne embedet i
Roskilde
Lauge Urne blev ikke ærkedegn, men kantor. Han var nu doktor i kirkeret.
Erik Olsson, biskop Johans i roskildes officialis og kannik sammesteds,
vidner, at Hr. Anders Lassen, perpetuus vicarius og sognepræst til Skt.
Bothels Kirke i Roskilde på anna henriksdatters vegne skødet til Erik
Andersson, kaldet Wæffwere, forstander for trinitatis Gilde, en gård i
Boeths sogn.
Skt. Agnes klosterkirkes indvielsesfest var indtil dette år 25. april. Nu blev
den ændret til 24. juni.
Mads Eriksen Bølle blev forlenet med skt. Agnes Kloster
Johannes de Fastenove støbte en klokke til ære for Treenigheden og Skt.
Lusius til domkirkens søndre tårn.
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Der var 30 søstre i Skt. Agnes Kloster
Der var brand i domkirken.
Christian, udvalgt konge til Danmark giver Erik Walkendorp, domprovst
udi Roskilde og hans efterkommere udi samme domprovstedom i deres
våben en forgyldt elefant med et forgyldt slot på ryggen.
Kannik Niels Pedersen døde og blev begravet i domkirken.
Borgmester Jens Boesens datter Dorothea blev gift med en kongelige
herold Thomas Lummesden fra Skotland. Han var o. 1505 trådt i konges
tjeneste og blev brugt som sendebud til Skotland, England og Frankrig.
Han blev som regel omtalt som Thomas Sjælland. Som ordensherold havde
han en nær tilknytning til Helligtrekongers kapel
Skt. Birgitte kapel blev smykket med kalkmalerier.
Johannes de Fastenove støbte 2 store klokker. Den ene ”Stormklokken” var
den største middelalderlige klokke i Danmark. Den hænger stadig i
domkirkens nordre tårn, den anden i det søndre tårn.
Marts Kong Ludvig d. 12.s gesandt Francois de Bordeaux opholdt sig en kort tid i
/april Roskilde, hvor kongen i Helligtrekongers kapel udnævnte ham til ridder af
elefanten. I en beretning fortalte han, at han blev ført fra domkirken i
højtidelig procession til Thomas herolds hus.
Biskop Jens Jepsen Ravensberg trak sig tilbage, som biskop til fordel for
Lage Urne, doktor, kannik og kantor i Roskilde
15/4 Biskop Johan Jepsen Ravensberg døde på Hjortholm ved Fursøen 60 år
gammel og blev begravet i domkirkens midtskib. Hans gravsten er bevaret.
Allerede et par uger før biskoppens død var Lauge Urne indsat i embedet.
Joachim Jepsen Ravensberg, bror til afdøde bisp Johan Jepsen Ravensberg,
døde og blev begravet i broderens grav..
Der blev skænket en kalk til Marie Magdalenes alter.
Peder Andersen var forstander for duebrtødre Kloster
Jan. Lage Urne blev indviet af biskop Iver Munk af Ribe i nærværelse af
kongeparret.
Peder Andersen Jernskæg, kannik i Roskilde døde og blev begravet i
domkirken
Oluf Smed borger i Roskilde bekejnder at have købt af søster birgitte
Oxesdatter, priorisse og konvent i Skt. Agnes Kloster i Roskilde en gård og
bygning, liggende op til Skt. Michaelis Kirkegård.
Trykningen i Paris af Saxo´s Danmarkshistorie begyndte. I fortalen blev
biskop Lauge Urne nævnt, som værkets redningsmand
10/8 Biskop Lage Urne modtog Kong Christian d. 2.´s brud prinsesse Elisabeth
ved Hvidøre, hvor han holdt en meget lang tale på latin. At prinsessen blev
så træt, at hun måtte sætte sig ned på sin ammes skød.
Johannes de Fastenove støbte en klokke til Skt. Laurentius Kirke. Klokkens
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indskrift lød: ”O gode martyr Skt. Laurantius, som æres over hele jorden,
udsluk vellystens ild i vore nyre. Johannes Fastenove gjorde mig”.
Lage Kedelsmed og Lauritz Kleismed, borgere i Roskilde, at have i leje
anammet af søster Birgitte Oxesdatter, priorisse og alt convent i Skt. Agnes
Kloster i Roskilde, så længe de leve, deres øde jord, liggende op til
Sneversti Stræde, som fornævnte deres klosters den gamle badstue fordum
uppaa stod.
Thomas Sjællænder og hans kone Dorothea blev optaget i Skt.
Luciusgildet.
Biskop Lage Urne forlenede mester Knud Valkendorf med Skt. Agnes
Kloster.
1516

1517

6/10

1518
3/6

1519

Vor Frue Klosters kirke havde et alter indviet til Skt. Anna
Alle Helgens Kirke stod endnu
Kong Christian d.2. udstedte en købstadsforordning, der indskrænkede
markederne på sjælland til 4: Roskilde, Slangerup, Ringsted og Køge.
Biskop Lauge Urne holdt en forsamling i domkirken, som blev
indledningen til en række reformer, der skulle stramme op på
gejstlighedens disciplin og moral. Til stede var: abbederne fra Sorø,
Antvorskov, Esrom, Næstved, Ringsted og Æbelholt, prioren ved
Helligåndshuset i København, samt prælaterne og kannikkerne fra Roskilde
og København.
Arcimbaldi Confirmation på stranding og fjerde parten af Roskilde by at
tilhøre bispen ligesom dronning Margrethe havde givet det dertil.
Søren Norby, som havde Harritsborg med 4 herreder: Lille , sømme, Tune
og Voldborg i len ombyttede det med Visborg,
Biskop Lauge Urne blev lensmand for livstid for Harritsborg med 4
herreder: Lille , Sømme, Tune og Voldborg
Biskop Lauge Urne lod domkirkens tage tække med kobber.
Kong Chr. D. 2. gav borgerne i Roskilde det privilegium, at havde man
boet i byen i 3 år, kunne man ikke tvinges til at flytte, selvom man var født
et andet sted.
Roskildes højere borgerskab importerede selv øl og vin fra Tyskland.
Kongen udstedte en bekendtgørelse om at de skulle betale told i Roskilde
af disse varer.
Kong Christian d. 2. skyldte Roskilde bispestol 5.200 mark. Kongen havde
sat kronens gård og len Nygård og Nygårds len i Odsherred, som pant.
Kongen havde fået sit pant tilbage og i stedet for pantsat Haraldsborg med
tilliggende til biskop Lage Urne og dermed til Roskilde bispestol.
Dronning Christine forærede 22 relikvier til Gråbrødre i Roskilde.
Klosteret havde så mange relikvier, at en fortegnelse fyldte 12 foliosider i
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”Scriptores rerum Danicarum”.
Kongens skriver Erik Pors blev kannik ved domkirken og forstander for
Duebrødre. Kloster.
Biskop Lage Urne lod Kong Erik Plovpennings jordiske rester tage af
Ringsted kirkes gulv . De blev indmuret i en vægpille i koret i domkirken.
Skt. Jørgensbjerg Kirke fik krydshvælv i tårn og skib
Hans Ryaner var forstander for Duebrødre Kloster
Tønne Tønnesen Viffert blev forlenet med skt. Clara Klosters gods.
Biskop Lauge Urne lod domkirkens hvælvinger male og fik også malet
billederne på Harald Blåtands, Estrids, Svend Estridsens og bisp Vilhelms
pillegrave i højkoret.
Der blev nævnt en gammel alfarvej fra Roskilde til Slagelse.
Albit Jepsen, ridder skøder til skt. Lucii alter tre boder i København og en
jord, kaldet Høffvebrøndtzgaard i Roskilde. det er første gang Højbrønd
blev navnt.
Søren Jensen på 13 år, dræbte en kammerat. Af frygt for straf flygtede han
til dominikanerklostret i Roskilde, hvor han blev taget under kirkens
beskyttelse.
Skt. Jørgensbjerg kirke fik kalkmalerier.
Marts Biskop Lage Urne tog, af frygt for Sigbrit, til Jylland, hvor han, som de
Jydsk bisper og verdslige rigsråder tidligere havde gjort, opsagde Kong
Christian d. 2. huldskab og troskab.
3/8
Rigsrådet og menige adelsmænd samledes i Roskilde, hvor Kong Frederik
d. 1.s håndfæstning blev undertegnet.
23/12 Der blev i Roskilde sluttet en overenskomst mellem bisp Lage Urne og
Rigets råd på den ene side og Henrik Gøye med borgmestre og råd fra
Københavns og Malmø på den anden side om disse byers overgivelse til
Kong Frederik d. 1.
Thomas Sjællænder, som havde været indespærret i København fik lov til
at vendte tilbage til Roskilde og fik af kongen tilladelse til at beholde sine
ejendomme i Roskilde og København.
En voldsom brand lagde store dele af Roskilde øde. Bl.a. brændte Skt.
Budolfi Kirke, Skt. Olai Kirke og Skt. Nikolai Kirke. Domkirken blev også
antændt.
Kong Frederik d. 1. overdrog Vor Frue Klosters gods, som kongeligt len til
ridder Henrik Krummedige
Søren Jensen blev presset til at aflægge klosterløfte, som erstatning for de
udgifter han 1 år lange ophold har påført klosteret.
29/9 Kong Frederik d. 1. var i Roskilde, hvorfra han udstedte en forordning til
borgerne i København
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1527

1528

1529

Der blev nævnt et kildekapel ved Hellig Kors kilde.
Kong Frederik d. 1. overdrog Thomas Sjællænder og hans kone Dorothea
rettighederne til Skt. Jørgensbjerg Hospital
12/4 Anders Ebbesen Galt fik af Lauge Urne Skt. Agnes kloster i forlening.
Peder Hansen blev forstander for Duebrødre Kloster
Kannik Ole Andersen døde og blev begravet i domkirken
Adelsmanden og Kong Christian d. 1.s ”hofside” Peder Hansen blev kannik
ved domkirken og forstander for duebrødre Kloster.
Hans Olsen blev kantor.
Biskop Lauge Urne gav Anders Ebbesen Skt. Agnete Kloster i forlening.
Skt. Dionysii kirke fandtes endnu.
Værgerne ved Skt. Dionysii Kirke i Roskilde skøde med biskop Lauge
Urnes tilladelse fra samme kirke til Skt. Lucii alter en jord og grund i
Roskilde.
14/4 Kalvs Erikssen Ravensberg blev foged for Harritsborg len
16/7 Herolden Thomas Sjællænder døde og blev begravet i domkirkens midtskib
lige ud for Helligtrekongers kapel, her blev også hans kone begravet.
17/7 Skt. Dionysii kirke stod endnu og blev brugt, da både præst og kirkeværge
blev nævnt.
2/9
Adelsmanden Hans Eriksen blev forstander for Duebrødre Kloster. Han
forpligtede sig til: ” at holde gården ved magt, gudstjeneste med messer og
andet, som der plejer at holdes, og forsørge de fattige, syge mennesker
redelig og tilbørlig med mad, øl og anden del efter gammel sædvane”.
5/9 - Da Peder Hansen var ophørt som forstander for Duebrødre Kloster overtog
23/10 Hans Eriksen embedet i lidt over 1 måned
Efter Ludvig Gyldenstjerne blev forstander for Duebrødre Kloster
23/10
23/10 Adelsmanden Ludvig Gyldenstjerne blev forstander for Duebrødre
Kloster. Han fik ”livbrev ” på embedet.
Kong Frederik d. 1. bestemte, at der på hele Sjælland kun måtte holdes
marked i Roskilde og Køge.
29/4

Biskop Lauge Urne pådrog sig en akut strubebetændelse og døde i løbet af
få dage på Bistrup. Han blev begravet i Skt. Laurentii kapel, men graven
blev senere flyttet i forbindelse med indretningen af Chr. D. 4.s kapel.
Hans lange testamente med mange gaver er bevaret blandt andet
testamenterede han 10 mark til Skt. Nicolai kirkes bygningsfond.
Joachim Rønnow blev af Kong Frederik d.1. presset ind på bispesædet.
Han havde ingen højere gejstlig uddannelse. Han var nok præsteviet, men
fik aldrig pavens godkendelse af valget. Han betalte kongen 6000 gylden
for stiftet.
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29/6

1530

1531

1533

Biskop Joachim Rønnov blev forlenet med Harritsborg med 4 herreder:
Lille , Sømme, Tune og Voldborg i 6 år. Han skulle betale en afgift på 1
læs havre mod tilbagegivelse af pantebrevet af 1529.
Allehelgens Kirke nedbrudt .
Anders Ebbesen Galt døde. Hans enke pernille Gø ægtede Birger Trolle
Ridder og landsdommer Lauge Urne døde i Skåne og blev begravet i
domkirken..
Henrik Krumedige, som af kong hans havde fået Vor frue Klosters gods i
forlening, døde. Hans enke Anne Rud fik forleningen i sin livstid, samtidig
fik Mattis Görtze vebtebrev om, at han ville få forleningen efter anne Rud.
Den kongelige herold Franciscus de Medina blev forstander for Skt.
Jørgensgården
Skt. Laurentii Kirke blev nedrevet. Efter borgerne havde plyndret og
ødelagt. ”På højalterets plads rejste de gabestokken eller kagen til spot og
spe for papisterne”.
Domprovst Cunibert Jacobsen døde og blev begravet i domkirkens søndre
sideskib.
5/7
Rigsrådet gav tilladelse til at biskop Joachim Rønnov blev forlenet med
Harritsborg len uafløst for livstid.
20/7 Søster Anne Palnesdatter, priorisse og menige konvent i skt. Agnes Kloster
i Roskilde at have i leje ladet beskedne kvinde Karine Matsdatter udi
Roskilde, så længe hun lever, en deres klosters gård, som ligger i
Hirsegade.
1/9
Under et møde i Roskilde opfordrede de danske bisper indtrængende paven
til at godkende valget af Joachim Rønnow med baggrund i den tiltagende
krise for den katolske kirke i Danmark.
18/12 Vi christian(3) gjøre alle vitterlig, at vi af synderlig gunst så og for troskab
og villig tjeneste have undt og givet denne brevviser, Hans Backeleder,
byfoged i Roskilde, vor og kronens gård og ejendom i Roskilde, som
kaldes dronningens gård, og som fra østen til vesten ud til gaden holder 100
alen, i den vestre ende i sønder og nør fra Sortebrødre mur og til Algade 77
alen, i den østre ende i øster og vester ved sortebrødre mur 70 alen
Sielandtz, hvilken han og arvinger skulle nyde til evig ejendom med alle
huse, våninger, gårdrum, som den nu begreben er.
På Hjortholm fandt biskop Joachim Rønnow de gamle ankomstbreve på
København slot og by. Med et kup fik Joachim Rønnow domkapitlet til at
overdrage ham dokumenterne.
Karmalitermunken og historieskriveren Poul Helgesen opholdt sig i
Roskilde.
Biskop Joachim Rønnow fik på herredagen gennemført en beslutning om
genoprettelsen af bispernes fulde myndighed over kirkelivet.
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23/6

Christoffer af Oldenborg kom til Roskilde med hele sin hær. Bispegården
blev totalt udplyndret
24/6 Christoffer af Oldenborg’s folk sætter ild til bispegården, Haraldsborg Slot
og Bistrup. Biskop Joachim Rønnow, som var i København blev erklæret
for afsat., men han fik senere sit embede tilbage, da han sluttede sig til
hertug Christoffers parti.
Hans Barth oprette borgtrykkeri i Roskilde. I begyndelsen fungere
trykkeriet, som talerør for de humanistiske forfattere i Roskilde: Poul
Helgesen og brødrene Peter og henrik Parvus.
Poul Helgesen sendte et brev til hertug Christoffer om Roskilde
domkirkens skatte. Det lykkedes ham, at afværge, de blev afleveret til
hertugen.
Juli
Biskop Joachim Rønnow var flygtet til Jylland, men vendte nu tilbage efter
Kong Christian d. 3. havde gjort landgang på Sjælland.
Tønne Tønnesen Viffert’s kone Kirstine Ulfstand fik forleningsbrev på det
gods, som hendes mand havde i forlening. Måske var hnedes mand ikke i
stand til at varetage sit arbejde.
Den udvalgte konge Christian d. 3. lod midlertidigt slå mønt i Roskilde.
Der blev bygget en ny værkstedsbygning med 5 skorstene og herberger til
møntens mandskab: 40 svende. Roskildes guldsmede måtte også arbejde i
smedjen.
Febru I begyndelsen af måneden blev forstanderen for Duebrødre Kloster Ludvig
Gyldenstjerne dræbt ved et opløb i det belejrede København.
12/8 Biskop Joachim Rønnow blev afsat og fængslet på Københavns slot. Siden
sad han fængslet på sin egen borg: Dragsholm.
1/9
Peder Skram fik regnskabslen for Harritsborg len
30/10 Kong Christian d. 3. indførte ” Den lutherske Reformation” ”på det, at
Danmarks krone og konning kan blive desmere formuende”.Biskoppens
store godser( Bispestolen ejede hver 4. bondegård og over 30 herregårde på
Sjælland) blev nu kronens ejendom og Bispegården blev ”Kongens gård i
Roskilde”, hvor lensmand fik bolig. Han havde tidligere boet på
Bistrupgård. Bistrupgård og landsbyen Bistrup kom også under kronen.
Bistrup gods var på 4448 tdr. land, der nævnes 278 bondegårde og 111
huse.
Borgmester Diderik Friis døde og blev begravet i domkirken.
Skt. Olai Kirke blev nedlagt.
Nonnerne i Vor Frue Kloster fik lov til at vælge om de ville blive eller rejse
bort.
Efterå Sjællands nye evangeliske biskop, dr. Peder Palladius opholdt sig i
r
Roskilde i 14 dage. Han prædikede daglig under stor tilløb fra stadens
borgere. Samtidig holdt han teologiske forelæsninger på latinskolen for
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1539

1540

o.1540
1541

1542

gejstligheden. På foranledning af Bugenhagen, som kaldte Roskilde ”den
papistiske stad” blev det store billede af domkirkens værnehelgen Skt.
Lucius, fjernet fra kirken.” Horfolk, bolere og skørlevetsfolk skulle stævnes
til Roskilde dom(kapitel) og der skraffes udi knulhuset i Roskilde, hvor der
altid bør ligge 10 a 12 skoleris til at hudstryge med”.
Efter anmoding af borgmestre og råd kom Hans Tavsen til Roskilde
Kong Chr. D. 3. udstedte en kvittering for modtagelsen af inventaret fra
Sortebrødre Klosters kirke.
Horfolk, bolere og skørlevets folk skulle stævnes til Roskilde dom og dér
straffes udi Knulhuset i Roskilde, hvor altid børn ligge 10 a 12 skoleris til
at hudstryge med.
Tønne Tønnesen Viffert døde og hans kone Kirstine Ulfstand forsatte med
at have Skt. Clara Klosters gods som len.
Kong Christian d. 3. solgte Dronningegården, som var på hen ved 3000 m2
til byfoged
Skt. Dionysii Kirke blev revet ned.
Hans Tausen blev ansat som læsemester ved Domkirken. Det vil sige han
skulle undervise egenes præster i den lutherske lære. Han blev den første
protestantiske sognepræst for Skt. Jørgen og Skt. Ibs sogne.
Kong Christian d. 3 beordrede i et åbent brev, at bønderne i Darup, Hastrup
og Hedemøllen , som tilforn lå til Allehelgens Kirkes og Skt. Peders kirker,
”som nu nedlagt er” skulle herefter være til Vor frue sogn; derimod skulle
de borgere uden for kirkegården, som have tilforn søgt Frue kirke, nu
herefter søgte til domkirkens sogn ”meth the andre burgre, hvor thi
beskikket blifve”.
Byfoged hans Barcler fik på Francisci, kgl. Majestæts herolds, vegne en
gård i Roskilde tilskødet.
Før
Klaus Eriksen Ravensberg havde haft regnskabslen for Harrtisborg len. Nu
6/7
var Roskilde fadeburslen, bispegårdenslen og Harritsborg len lagt sammen
til Roskildegårds len.
6/7
Mogens Godske blev forlenet med Roskildegårds len, ligeledes skulle han
foretage stiftsstjeneste, som stiftsbefalingsmand.
Kantor hans Olsen døde og skænkede sin gård ved Højbrøndskilden til
Domkirken.
Sagnet om hvorfor Duebrødre Hospital blev oprettet blev nedskrevet.
Kong Christoffer tildømte hr. Claus Jensen 3 boder i Kjøbenhavn og
Høffvebrynds gaard i Roskilde, at beholde sin livstid.
29/11 Kong Christian d. 3. forlenede sin officer Reimer von der Wolde med
Duebrødre Kloster. Han skulle nyde godt af midlerne i 4 år begyndende fra
Valborgdag 1543.
27/12 Kong Christian d. 3. udstedte et nyt forleningsbrev på Duebrødre Kloster.

55

Denne gang til jurist, kannik i Roskilde og Lund Gotskalk Wedzelog. Han
skulle have 6 fattige på kost og logi og stadigvæk 2 disciple til middagsmad
og ” bygge og forbedre Duebrødre gård”.
Hans Tausen blev biskop i Ribe og forlod Roskilde.
1543
Kong Christian d. 3. forlenede Andreas von Barby med kongens og
kronens prælatur, provsti i domkirken
1544
1/5
Roskildes sidste biskop Joachim Rønnow døde, som kongens fange på
Dragsholm Slot.
Domkirken blev sognekirke
1545
Anders Barby blev forlenet med Skt. Clara Klosters gods.
1546
30/12 Birger Trolle blev forlenet med Skt. Agnes Kloster.
1547
1/10 Peder Skram fik følgebrev på, at han ville blive den næste lensmand for
Roskildegårds len.
4/10 Mogens Godske ophørte som lensmand for Roskildegårds len
17/12 Kong Christian d. 3. opholdt sig i Roskilde og her stadfæstede han
Duebrødre Klosters fundats fra 1478. Han gav kirketiende fra et par sogne
til klosteret og besluttede at 4 kannikker årligt skulle inspicere Duebrødre
kirke og stiftelse.
1548
7/11 Jakob Brokkenhus fik følgebrev på, at han ville blive den næste lensmand
for Roskildegårds len.
30/11 Peder Skram ophørte, som lensmand for Roskildegårds len
2 meget berygtede troldkvinder Dorthe Willums og Sitzele Leerbecks, født
af fornemme folk, blev brændt i Roskilde
Skt. Agnes kloster blev forlenet bort til Johan Høg imod en årlig afgift af
4000 Joachims dalere.
1549
Der blev igen brændt troldkvinder i Roskilde
En families i Roskilde havde 51 faddere.
Anderas Barby fik sten fra Skt. Agnes Kloster. Hvad der var tilovers købte
Corfitz Ulfeldt for at opføre Selsø slot
Roskildehistorikeren Peder Olsens notater ender.
1550
Rigsråd Bryge Trolle til Lillø, havde Skt. Agnes kloster i pant
Roskilde fik en skolelov. Heri forbydes disciplene at ”gå grassat på gader
eller søge kroer og kipper”.
1550-54
Pesten rasede i landet. Universitet og skoler lukkede.
1552
15/5 Jakob Brokkenhus ophørte, som lensmand for Roskildegårds len
Hans Bernekov blev lensmand for Roskildegårds len
Strædet Kattesundet blev nedlagt.
Der var en basilisk i en af kilderne og 3 blev dræbt, indtil man fik bugt med
den ved at hisse et spejl ned til den.
Esge Bilde, som havde Vor frue Klosters gods i forlening, døde

56

1553

Sekretær Korfits Ulfeld fik Vor frue Klosters gods i forlening
Kong Christian d. 3.s herold Franciscus den Spanier blev begravet i
domkirkens hovedskib. Hans gravsten er bevaret. Hans egentlig navn var
Don Francisco de Medina.
Som- Der var synode i Roskilde. Her udgav biskop Peder Palladius blandt andet
mer stykker vedrørende kirkedisciplin og om et kalent (gilde), således:”
sognepræster og sognedegne skulle komme tilsammen 2 gange om året i
det mindste, og handle med hverandre om lærdomme, levnet, ceremonier
og om alle andre ting, som religionen er anrørende”.

1555
9/5

1556

1557

24/3
Juni
Før
juli
10/7

1559
1559

18/8
Sept.

Kong Chr. D. 3. udstedte en forordning om at Skt. Ibs og Skt Peders kirker
skulle være uden præst.
Et orgel, som Herman Raphaelsen, havde bygget, blev opstillet i
domkirken.
Kannikkerne fik besked på at gå bort fra deres katolske korkåber og hvide
præstekappe.. ”Derfor fik Andereas Barby skyld”.
Ærkedegn ved domkirken Stig Pors blev begravet i søndre sideskib.
Kronen gav besked om at Bistrup kirke skulle rives ned. Ordren blev ikke
efterkommet.
Det blev stadfæstet, at Anders Barby var forlenet med Skt. Clara Klosters
gods.
Duebrødre Klosters forstander Gotskalk Wedzelog døde og blev begravet i
Duebrødre Kirke.
Hans Henriksen blev den nye forstander på Duebrødre Kloster.
Hans Bernekov ophørte, som lensmand for Roskildegårds len
Herluf Trolle blev lensmand for Roskildegårds len
Duebrødre Klosters forstander fik udvirket, at Herluf Trolle og andre ansete
mænd, foretog en synsforretning. De kunne konstatere, at kirken og
forstanderens bolig var i meget dårlig stand. Hans Henriksen gik i gang
med at udbedre skaderne.
Adelsmanden Niels Friis, kantor ved domkirken, blev begravet i den nordre
korsarm.
Kongen gav magistraten i Roskilde ordre til på hans bekostning at lade
Sortebrødre kloster øde bygninger tillige med kirken nedbryde.
Peder Bille blev forlenet med Skt. Clara Klosters gods.
Kong Frederik d. 2. sluttede i Antwerpen kontrakt med Cornelis Floris om
udførelsen af et gravmæle over Kong Chr. D. 3.
Kansler Anderas Barby blev begravet i domkirkens nordre sideskib.
Erasmus Lætus forfatteren til ”Res Danicæ” blev kannik med forpligtelse
til at residere ved domkirken, når han ikke studerede eller læse ved noget
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universitet.
Anders Barby ophørte med at have Skt. Clara Klosters gods i len.
1560

1561

1561

1562

1563

Der blev sendt et kongebrev til Roskilde magistrat om at sælge sten fra
Sortebrødre Kloster til Selsøs ejer Carfitz Ulfeld fremgik det, at allerede
hans forgænger Anders Barby havde købt sten fra Sortebrødre Kloster.
Der blev klaget over præsterns drikfældighed. Præsterne kunne kun købe
bøger på påskemarkedet.
9/5
Peder Bille fik følgebrev om, at han ville blive den næste lensmand for
Roskildegårds len.
Maj? Herluf Trolle ophørte, som lensmand for Roskildegårds len
Peder Bille ophørte som lensmand over skt. Clara Klosters gods
7/7
Skt. Clara Klosters gods blev mageskiftet til universitetet mod Knardrup.
Jens Rosengård til Hagerup døde og blev begravet i domkirkens søndre
korsarm.
Kong Frederik d. 2. forærede Gråbrødre klosters bygninger og grund, med
undtagelse af kirkegården og klosterkirke til rigsråd Corfitz Knudsen
Ulfeld.
Skt. Clara Kloster og en del af dets jordegods overgik til universitetet i
København.
Endnu var stedet, hvor Skt. Dionysii kirke havde ligge, kendt.
28/4 Et kgl brev til borgerne i Roskilde fortæller om kampen mod de
smitsomme kvægsygdomme. Bl. andet skulle alle døde dyr bringen udenfor
byen.
9/11 Forstander for Duebrødre Kloster Hans Henriksen døde og blev begravet i
domkirken.
Knud Pedersen blev den nye forstander for Duebrødre Kloster
Rektor ved Katedralskolen Niels Blacke døde og blev begravet i
domkirken.
Kong Frederik d. 2. manglede bly og tog derfor blyet fra en del af Vor Frue
Klosters tag. Til gengæld blev teglstenene fra den øse Skt. Mortens kirke
lagt på taget.
Blev fortæret udi Roskilde til røstning til 29 personer, som hr. abbed lå i
duebrødre med udi 4 nætter og 4 dage, 73½ mark 4 skilling. Item givet og
skænket værtinden til gæstependinge et stykke guld, som gjalt 8 mark.
Oluf Skriver var byfoged
14/2 Peder Bille fik den endelige udnævnelse som lensmand for Roskildegårds
len.
24/7 Velbyrdige fru Kirstine Hvitfeldt blev begravet i domkirkens midterskib
Kong Frederik d. 2. sendte nogle af sine hofmænd med en skrivelse til
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domkapitel. Med trussel om pinebænken befalede kongens mænd
kannikkerne at udlevere en skat, som skulle være skjult i kirken.
Sakristanten tilstod at en gammel afdød kannik på sit yderste havde betroet
ham, at nogle af domkirkens gamle klenodier var skjulte i en skorstenspibe
i sakristiets vestibule. Der blev da slået hul på muren, og der fandtes her en
skat af guld, sølv, ædelstene og klenodier. Også blev der af et skrin udtaget
4000 daler foruden en del gamle guld- og sølvmønter. Domprovst Morten
Pedersen skrev:” en vældig skat så stor at man kunne begynde krig mod
svenskerne”.
Sekretær Korfits Ulfeld ophørte som lensmand over Vor frue Klosters
gods. Det blev nu dels. En del blev lagt under Kalundborg, som sten
Rosensparre fik i forlening, resten fik Frans Brokkenhus i forlening
I et kgl. Brev til Roskilde borgmester og råd meddeles det, at der skal
betales 1½mark i told på tysk øl. Senere på året bliver den nye told
ophævet, da man er begyndt at indføre Thydschtøl. Der blev nu lagt en told
på det på 8 skilling
Der var endnu nogle nonner tilbage i Vor Frue Kloster.
Peder Skeel til Hesselballig døde og blev begravet i domkirken.
Det synes endnu at være forrettet gudstjeneste i Skt. Clara Klosterkirke.
Efter Axel Walkendorff til Glorup faldt i slaget på Falkenberg Hede d. 20/10o og
20/10 blev begravet i domkirkens hovedskib.
Kongen skænkede pladsen, hvor Sortebrødre Kloster have ligget til
lensmanden på Roskildegård Mogens Goske.
Sidealtrene i domkirken blev revet ned.
Ærkedegnens stenhus på Fondens Bro blev overladt til Duebrødre Kloster..
Niels Olufsen Helved blev rektor for Katedralskolen. Han var student fra
og lærer ved skolen.
Bjørn Andersen blev forlenet med Roskildegårds len
Den ung adelsmand Jacob Friis, søn af Henrik Friis til Hesselager, blev
begravet i nordre korsarm i domkirken. Da hans grav blev gravet, fandt
man i en gammel grav tæt til øst for, en blyplade med indskrift, som
meldte, at her var den roskildensiske borger Vilhelm begravet i år 1233.
Knud Pedersen, som havde forlening på Duebrødre Kloster for 7 år, forlod
embedet, da han blev borgmester i København. Han havde ladet Duebrødre
Kloster forfalde og puttet midlerne i egen lomme.
Duebrødre Klosters nye forstander Hans Lauritsen blev også forstander for
Helligåndshuset og Skt. Jørgensgård. Alle de 3 institutioners midler skulle
bruges til Duebrødre Kloster. Dog skulle Dorothe Heroldtz ”nyde rente og
rettighed af Spidalsberg hendes livstid ud”.
Fru Berette Andersdatter af Alverup, Erik Walkendorff til Glorups hustru,
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12/7

24/8

blev begravet i domkirkens hovedskib
Forhandlingerne om fred i Den Nordiske Syvårskrig blev indledt i
Roskilde.
Ørnemosegård i Vindinge blev nævnt i Roskilde Domkirkes JordebogÆrkedegn ved domkirken Lave Brokkenhus død
Skt. Hans kirke stod endnu.
Borgmester i Købehavn og forstander for duebrødre Kloster Knud Pedersen
døde. Der kom klager over, at han havde betragtet Klostret, som sin
personlige indtægtskilde. Rigshofmester Peder Oxe havde taget sig på at
undersøge sagen.
Hans Lauritsen blev beskikket, som forstander for Duebrødre Kloster, da
kong Frederik d. 2. havde erfaret, at det ikke alene var midlerne fra
Duebrødre Kloster, men også fra Helligåndshuset og Spedalshedshospitalet
var ”forvendt til nød og misbrug”, så besluttede han, at alle tre insitutioner
skulle slå samen under Hans Lauritsens ledelse, dog skulle Dorothe
Heroldtz – enken efter kongens herold Franciscus Hispanier – have sit
underhold fra spedalskhedshospitalet til sin død.
Frans Brokkenhus ophørte med at have en del af Vor Frue Klosters gods i
forlening.
Der blev bygget en lille herregård på Sortebrødre klosters jord. Det var
genbrugt af materialer fra Sortebrødre kloster
Kong Frederik d. 2. befalede lensmanden Bjørn Andersen, at han havde
givet den øde Skt. Olai Kirke, der lå på kongens grund, til Duebrødre
Hospital, så den straks måtte nedrives og dens tømmer og sten anvendes på
nævnte hospitals bygninger. Kongen befalede lensmanden at lade
hospitalets forstander nedtage kirken.
Kong Frederik d. 2. gav Duebrødre Kloster en ny fundats. Skt.
Jørgenshuset (spedalskehedshospitalet) blev nedlagt og jorden overflyttet
til Duebrødre Hospital. Dog kunne det ikke ske med det samme, da Kong
Frederik d. 1.havde givet sin herold Franciscus de Medina´s hustru
Dorothea livsbrev på Skt. Jørgens Hospital og gård med forpligtelse til at
bygge og forbedre hospital og kirke og opretholde gudstjenesten.
Duebrødre skulle give kost og logi til 16 gamle, værdige personer i hele
deres levetid. 1 lærer og 19 disiple fra de ældste klasser og 4 disipile fra
begynderklassen fra Katedralskolen skulle havde deres kost i Duebrødre.
Midlerne fra de 3 sammenlagte instituioner var ikke nok, så Duebrødre fik
kirketiende fra 4 sogne og en årlig afgift i mel fra Haraldsborg Mølle.
Desuden skulle mølleren male gratis for beboerne. Beboerne skulle have fri
olden til 200 svin, samt 200 læs brænde og 20 læs kviste, kogens part af
fiskeriet i Svogerslev Sø og 1 stkke eng, som kunne give 20 læs hø om året.
De 40 mennesker skulle have 2 måltider om dagen med 3 retter og have 3
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potter øl dagligt. Drengene skulle holde gudstjeneste i kirke og om
søndagen, hvor en præst holdt gudstjenesten skulle 4 drenge synge.
Broagergård lå midt i Veddelev by
De årlige indtægter fra Skt. Jørgens Hospital var: 52 tdr. rug, 88 tdr. byg,
21 tdr. havre, 1 tdr. smør, 13 lam, 70 gæs, 28 høns, 3 mark 4 skilling gros
og 424 skilling dansk.
Forfatteren Peder Olsen døde i Roskilde og overgav på sit dødsleje en lille
håndskreven bog indeholdende hans livs vigtigste arbejde til Anders
Sørensen Vedel.
Kong Frederik d. 2. sammenlagde de 3 gamle stiftelser i Roskilde
Roskilde fik en skolelov heri stod at det var forbudt eleverne at ”gå grassat
på gader eller søge kroer og kipper”.
Der var optrin på Roskilde landemode. 3 præster blev afsat for hor og en
præst blev brændt. Roskilde kapitel dømmer i ægteskabssager.
Birger Trolle, som havde Skt. Agnes Kloster i forlening døde. Klosterets
gods deles nu med 1/8, der lægges under Roskildegård og 8/8 der lægges
under Kalundborg og resten under Tryggevælde.
1/8
Bjørn Andersen, som har Roskildegård i forlening, får nu også de 1/8 af
Skt. Agnes Klosters gods i forlening.
8/8
Peder Bille får de 8/8 af skt. Agnes Klosters gods i forlening.
19/10 I et åbent brev blev der udstedt forbud mod skydevåben og jagt
25/10 Bønderne i Roskildegårds len må ikke længere skyde eller ødelægge ræve
og mår, da også andre dyr under dække af denne jagt bliver skudt.
Kong Christian d. 3.s enke dronning Dorothea døde og blev begravet i Chr.
D. 1.s kapel
Kong Frederik d. 2. gav tilladelse til at Franz Banner måtte tilbytte sig vor
Frue Kloster med hus, gård og gårdrum.
Skt. Agnes Klosters gods blev henlagt under Roskildegård, Kalundborg og
Tryggevælde.
½ million mursten fra Skt. Clara Kloster blev solgt til Jacob Ulfeld.
Jørgen Henriksen Flindt blev kaldet til præst for Skt. Ibs og Skt.
Jørgensbjergs menigheder.
Og som Bjørn Andersen får forleningsbrev på
Bjørn Andersen ophørte som lensmand for Roskildegårds len
1/7
Lave Bek blev forlenet med Roskildegårds len, som nu omfattede 5
herreder: Ramsø, Ringsted, Sømme, Tune og Voldborg
13/12 Cornelis Floris skrev til Kong
Frederik d. 2., at han havde kvitteret for et større beløb end han havde
modtaget for sit arbejde med Chr. D. 3´s monument. Det viste sig at en
mellemmand – en guldsmed fra Königsberg – havde stukket nogle af
pengene til sig..
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Sognepræst ved Domkirken Peder Paulin døde og blev begravet i
Domkirken
Store Grønnegade blev nævnt, som Grønnegade. Her var nogle frisiske
boder.
29/9 Lave Bek ophører med at være lensmand for Roskildegårds len.
Kristoffer Valkendorf blev lensmand for Roskildegårds len.
Helligåndshuset bestod af 2 huse ”det ene standende norden næst op til
Skt. Laurentii tårn, det andet vesten ved forne tårn”. Bygningerne var
meget forfaldne og det formodes de blev nedrevet omkring dette tidspunkt.
Kannik Erasmus Lætus dedicerede sin skildring på latinske vers om
dronning Margrethes historie til dronning Elisabeth af England. Han er den
første som omtalte at dronning Margrethes hvæssesten var ophængt i
kirken.
Roskilde begynder at sælge korn til Slangerup. Det kom til at stå på i 60 år.
31/1 Kong Frederik d. 2. skrev fra Frederiksborg slot til sin lensmand i Roskilde,
Christoffer Walkendorff, at Gråbrødre Klosters kirke skulle reves ned og
menigheden søge domkirken..
3/3
Eggert Ulfeld blev udnævnt til at være den nye lensmand for Roskildegårds
len.
19/3 Kristoffer Valkendorf ophørte med at være lensmand for Roskildegårds len
13/6 Kong Frederik d. 2. gav i et brev skrevet i København borgerne i Roskilde
3 års frihed for byskat for at ophjælpe byen efter en kort forud foregået
brand
Fra Frederiksborg slot kom bud om at Skt. Ibs – og Bistrup kirker skulle
nedbrydes og anvendes til istandsættelse af kirken på
”spedalskhedsbjerget”
Roskilde må have været hærget af en ret voldsom brand, da Kong Frederik
d. 2. gav byens borgere 3 års frihed for byskat for at hjælpe dem over en
brand kort forinden.
Kong Frederik d. 2. gav ordre om at Bistrup kirke skulle rives ned.
Rektor Niels Olufsen Helveg blev forstander for Duebrødre Kloster.
26/8 Et kongebrev dateret Fredensborg: Gråbrødre og Skt. Michaels kirke skulle
nedbrydes, sten, tømmer o.s.v. skulle anvendes til domkirkens reparation
og forbedringer. Ligeledes skulle de gårde, boder o.s.v. der lå til de 2
kirker, fremtidig søge domkirken
Ved nedrivningen af Skt. Mikkels Kirke og nedlæggelsen af kirkegården
opstod antagelig Store Gråbrødre Stræde.
28/9 Eggert Ulfeld fik forlænget sin forlening af Roskildegårds len.
20/10 Cornelis Floris døde i Antwerpen. På Kong Chr. D. 3.´s monument
manglede våben og indskrift.

62

1576

4/11

1577

24/3
9/4

1578

1579

Sognepræsten Morten Pedersen døde og blev begravet i Domkirken
Dorothea, enke efter 2 kongelige herolder, døde og blev begravet i
domkirken ved siden af sin første mand. Skt. Jørgens Hospitals gods tilfaldt
da Duebrødre Kloster.
Rektor Olaf Offonius død og blev begravet i domkirken
Kristoffer Valkendorf havde i forlening det gods fra vor frue Kloster, som
ikke var lagt under Kalundborg.
Niels Hemmingsen blev kannik. Hans universitetskollegaer sendte ham
hvert år til jul en halv tønde vin.
Antwerpen blev erobret af spanierne og Cornelis Floris enke måtte betale
1000 gylden i løsepenge for Kong chr. D. 3.´s monument, som stadig stod
hos hende. Hun bad så mindelig Kong frederik d. 2. at få sagen afgjort.
Kongen gav på Frederiksborg tilladelse til at Duebrødre Hospital måtte
opføre et nyt hus. Det var materialerne fra Skt. Olai kirke.
Lave Bek blev forlenet med Roskildegårds len
Sognepræst Mikkel Rasmussen døde og blev begravet i domkirken.

Duebrødre Klosters forstander Niels Olufsen Helveg trådte tilbage og
levede som residerende kannik i Roskilde. I hans sted blev dr. med. Mads
Povlsen forstander.
Duebrødre Klosters nye forstander fik af kong Frederik d.2. tilladelse til, at
stiftelsen fik materialerne fra den nedbrudte Skt. Olai Kirke. De blev
sandsynligvis brugt til den ølkælder, der blev fundet i 1918.
April Der blev givet ordre om at Kong Chr. D. 3.´s monument skulle afsendes fra
Antwerpen til Danmark.
24/6 Kong Christian d. 3.´s kiste blev overført fra Skt. Knuds kirke til
domkirken og nedsat i krypten under Chr. D. 1.´s kapel.
Christine Ablertsdatter blev født i Roskilde. Hun blev gift med borgmester
Gert Schrøder.
Kong Frederik d. 2. gav i et kongebrev, skrevet i Sorø, tilladelse” til Lauge
Bech, om at lade Paul Wernicke få 4000 mursten fra Skt. Agnes Klosters
bygning, dog , at hen dem selv skal lade bryde og afføre”.
4/4
Lauge Beck gav ordre til at lade Poul Wernicke få 4000 mursten fra Skt.
Agnes Kloster, hvis han selv ville bryde dem og føre dem bort.
Maj Kong Chr. D. 3.´s monument var ankommet til Danmark.
Nov. Der blev hentet sten i Dinant til opstilling af Kong Chr. D. 3.´s monument
Hans Thuedt blev ” ihjelskudt ”og blev begravet i domkirken
Biblioteket på Roskildegård blev nedlagt.
Dr. Med. Mathias Pauli, kannik ved domkirken og økonom ved Duebrødre
Kloster, døde og blev begravet i domkirkens søndre korsarm foran døren til
kannikekoret.
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Hans Level blev den nye forstander for Duebrødre Kloster
1579/80
Kong Chr. D. 3.´s kiste var nu nedsat i krypten i Chr. D. 1.´s kapel ”hvor
det prægtige af Cornelius Floris i Antwerpen udførte monument opstilledes
over ham.”
1580
Den sidste restbetaling for sten fra Dinant til brug ved opstillingen af Kong
Chr. D. 3.´s monument, blev betalt.
Kong Frederik d. 2. sendte en skrivelse til Roskilde, hvoraf det fremgik, at
Skt. Ibs kirke måtte blive ståenden og beholde sin klokke( den anden
klokke var sendt til den tyske kirke i København), da sognefolkene
værgede sig ved at søge Skt. Jørgensbjerg Kirke.
Professor Johann Seckerwitz i Greifswald beså domkirken
1581
24/5 De sjællandske adelsmænd blev kaldt til Korsør for at ledsage dronning
Dorothea, Kong Chr. D. 3.´s enkes kiste til domkirken, hvor den blev
nedsat i krypten under Chr. D. 1.´s kapel.
26/5 Kong Christian d. 1.´s gravhvælving blev åbnet for at lensmand Lave Beck
efter kongens befaling, fordi han ville have kongens lig målt, for at finde ud
af om rygtet om hans formidable længde holdt stik.
26/10 Kongen befalede kapitlet at lade en tavle, som familien havde lavet,
opsætte ved Hans Thuedt grav.
80.000 mursten fra Skt. Agnes kloster blev omtalt. De var i Eggert Ulfeldts
lensmandstid blevet nedbrudt fra klosteret. En del af dem var efter Kongens
ordre sendt til Jylling for derfra at blive sendt videre til kronborg, de var
dog ødelagde af vand, da de ikke var blevet afhentet.
26/11 Kongebrev dateret Frederiksborg slot:” Borgerne i Roskilde blive i 2 år fri
for deres årlige byskat til hjælp til at bygge og forbedre deres rådhus m.m.
Der blev oprettet nogle fattigboder, som lå på Skt. Mikkels Kirkegård ud
mod Hersegade.
1582
Rektor og canonicus Franciscus Anreæ døde og blev begravet i domkirken
Kong Frederik d.2. købte et hus i Helsingør, nedrev det og genopbyggede
det som hovedbygning på Bistrupgård.
1583
Prins Magnus, konge af Liefland, Kong Christian d. 3.s søn døde. Han lig
blev bragt til Roskilde og senere hensat i kælderen under Chr. D.4.s kapel.
1584
Lensmanden i Roskilde Lauge Bech fik en øde jord, hvorpå havde stået
Sortebrødre Klosters ladegård.
Kong Christian d.3.´s søn prins Magnus, konge af Liefland, døde og blev
bisat i domkirken. Senere blev hans kistr nedsat i krypten under Kong
Christian d. 4.´s kapel
1585
7/11 Kong Frederik d. 2. skrev til kapitlet: ”om at det foretagende at sætte 2 spir
på domkirken, bliver til bedre tider, eftersom kirkens tag og i andre måder
er meget brøstfalden, og ingen penge haves”.
Sømme Herredsting blev af Kong Frederik d. 2. flyttet fra Bondetinget til
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Bistrup.
Samuel Kiechel fra Ulm rejste gennem Roskilde
Hans Olsen, tidligere præst ved Vor Frue kirke, døde og blev begravet i
kirke
Præst ved Vor Frue Kirke Johannes Olavi døde og blev begravet i denne
kirke
Niels Parsberg får brev om, at han skal være den næste lensmand for
Roskildegårds len.
Niels Parsberg får sin udnævnelse til lensmand for Roskilde len. Det
betyder, at Lave Bek er afgået, som lensmand,
Hans Lauritsen blev forstander for Duebrødre Kloster
Kong Frederik d. 2. lod Bistrup by med nogle torper ligge øde, og
befolkningen søgte nu til ”Spidtalsbierge kirke” , der lige siden har været
områdets sognekirke.
Kong Frederik d. 2. ´s kiste blev ført fra Antvorskov til Roskilde. Kongen
var død d.4./ 4. 53 år og 9 mdr. gammel. Han havde regeret i 29 år og 3
mdr.
Kong Frederik d. 2. blev højtideligt bisat i Roskilde i Chr. D. 1.s kapel.
”Liget hidførtes fra Antvorskov kloster til bispegården i Roskilde og bares
derfra under psalmesang af kannikker, præster, degne og hundrede
studenter fra København. Bagefter kisten fulgte enkedronningen og den 11
årige Christian d. 4.. Derefter kom kongens stridshest og alle rigsrådene,
der bare regalerne og sørgefaner med alle provinsernes våbener m.m.”
Lensmanden for Roskildegårds len Niels Parsberg blev nu forlenet med
Bistrup og fik derfor en ny udnlvnelse.
Franskmanden Josias Mercier rejste gennem Roskilde på vej til Gedser.
Karen Venstermand Otto Brochenhus kone døde og blev begravet i
domkirken
En rejsende sagde om byen:” den var fordum ærkebispestad—frembyder i
dag næppe udseendet af en middelstor landsby. Den gamle prægtige kieke
er dog blevet stående”.
Tyskeren Johann David Wunderer besøgte domkirken

Herolden Johan Maria Borcht fik til opgave at bestille et monument for
Kong Frederik d. 2. Han foretog forskellige rejser og indkøbte marmor og
alabast der blev fragtet ad Rhinen til Amsterdam – for i alt pr. 31.12 1593
5.810 rdl.
30/4 Kong Frederik d. 2.`s sekretær Elias Eisenberg døde 56 år gammel og blev
begravet i domkirken.
18/10 Tidligere rektor ved Katedralskolen og tidligere forstander for Duebrødre
Kloster, kannik Niels Olufsen Helveg døde 56 år gammel og blev begravet
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i domkirken.
Kong Jakob af Skotland besøgte Roskilde og holdt gudstjeneste i
domkirken, hvilket den øverste kapellan hr. Søren Olsen, satte sig imod og
blev derfor forvist fra byen så længe, Kong Jacob var der.
Christoffer Nielsen blev forstander for Duebrødre Kloster.
Michael Franck fra Frankfurt rejste gennem Roskilde på vej til Ringsted.
23/10 Der blev indført regler for kostgængerne i Duebrødre Kloster. Teologen
Niels Hemmingsen og skoleforstander Christoffer Knoff, som havde
underskrevet reglerne, skulle også sørge for ro og orden blandt drengene,
som skulle have middag kl. 10 og aftensmad kl. 17.
17/1 Sognepræst Søren Olsen oprettede et hospital i Skt. Olsgade og
Rosenhavestræde.
Lensmanden for Roskildegårdslen Niels Parsberg døde. Hans enke var
Lisbeth Sested.
9/6
Kristoffer Parsberg blev forlenet med Roskildegårds len
Der var pest i Roskilde
Gesandten Heinrich von Schwrin rejste med sit selskab gennem Roskilde.
Kancelliregistrantoren Michael Heberer fra Bretten gav i sin dagbog en
nærmere omtale af domkirken.
Kristina, hertug Karls ( senere den svenske konge Karl 9.) vordende brud,
besøgte, på sin vej til Sverige, domkirken.
Skt. Ibs kirke var anneks til Bethlehems præbendet ved domkirken
Aug. Englænderen Fynes Moryson tog til Roskilde med en rejsefælle fra
København til Roskilde for at se kongen, da hoffet besøgte Roskilde. Om
kongens vogn skrev han, at denne blev trukket af 3 heste. Disse vogne var
ligesom de, der blev brugt i Tyskland, dækket med sort, groft klæde
underforet med lærred eller sejldug og holdt oppe af små runde bøjler af
træ fastgjort med jernkroge, således at dækkenet faldt tilbage, når de ville
køre under åben himmel, eller kunne blive trukket sammen over deres
hoveder fra begge sider og blive spændt på midten, hvis vejret var
regnfuldt eller køligt. Han besøgte domkirken og fik blandt andet dronning
Margrethes ,hvæssesten og kjole at se. Han beskrev dronning Margrethes
sarkofag og Kong Frederik d.2.´s kenotaf.
17/10 Vilhelm Larsen, præst ved Vor Frue Kirke og vikar ved domkirken, døde
og blev begravet i Vor Frue Kirke.
Den schlesiske adelsmand Erich Lassota, ærkehertug Maximillians
udsending til Rusland, passerede Roskilde på sin vej til Korsør.
Christoffer Rosengaard til Herlufstrup, den sidste mand af sin slægt døde
og blev begravet i domkirken i søndre korsarm
Præsten ved Vor Frue kirke Vilhelmus Laurentii døde
Roskildes vognmænd kunne for 3 skilling havde deres heste i en stald, når
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de var i København. De skulle selv sørge for føden til deres heste og skulle
den næste dag retunere til Roskilde, selvom de var tomme, hvis det ikke var
lykkedes dem, at få nogle passagerer.
Herolden Johan Maria Borcht sluttede kontrakt med Geert van Egen om et
monument for Kong Frederik d. 2. Det skulle være færdigt på 3 år og koste
4.500 rdl. Alene i arbejdsløn. Materialer og transport blev holdt udenfor
kontrakten.
De forenede Nederlandes gesandtskab rejste gennem Roskilde på vej til
København. Jan von Doornik, en af deltagerne, meddelte i sin dagbog
forskellige detaljer om domkirken.
Et spanske – nederlandsk gesandtskab gennem Roskilde. En af deltagerne
omtalte i sin dagbog de kongelige begravelser i domkirken.
Otto Brochenhus til Voldersløf døde i Roskilde og blev begravet i
domkirken hos sin hustru Karen Venstermand
I domkirkens søndre tårn hænger en klokke, som blev støbt da Niels Kaas
og dr. Niels Hemmingsen var kirkeværger.
Johan Bernekov får at vide, han skal være den næste lensmand for
Roskildegårds len. Kristoffer Parsberg ophører som lensmand.
Roskildegårdslen omfattede nu Alsted, Ramsø, Sømme, tune og
vordingborg herred, samt Ringsted., _
Der blev taget mursten og tagsten fra Bistrup for at forbedre Roskildegård
Der blev sendt 10 store stykker ru alabast fra England til København,
hvortil Geert van Egen var flyttet for en kortere tid.
Christoffer Nielsen, forstander for Duebrødre Hospital, skænkede en
klokke til Skt. Jørgensbjerg kirke.
Den kongelige kansler blev forlenet med Helligtrekongerns kapel.
Johan Bernekov ophører som lensmand for Roskildegårds len. Afløseren
var Kristoffer Parsberg.
Lensmanden på Roskildegård fik ordre til at skaffe Geert van egen jern, bly
og medhjælp til opsætningen af Kong Frederik d. 2.´s monument. Ved
denne lejlighed indhuggede Geert sit navnetræk i kongesøjlen
Den tyske hofpræst Christoffer Knopf døde og blev begravet i domkirken
Kristoffer Parsberg ophører som lensmand på roaskildegård. I stedet blev
det Peder Basse til Sørup.
Der var en stor ildebrand i byen. Den sydøstlige del: Hestemarket,
Torvegaderne Læderstræde, Hersegade og Lille Grønnegade brændte.
Vor Frue Kirkes østgavl blev muret op til sin nuværende skikkelse.

1600’tallet
1600

Aug.

Herman von Zesterfleth besøgte domkirken på sin turistrejse gennem
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Den lærde teolog dr. Niels Hemmingsen, kannik i Roskilde, blev begravet i
domkirken
Den store klokke i domkirkens søndre tårn blev støbt af Bernhardt
Gelgether
11/8 Sognepræst Søren Olsen døde. Han oprettede en stiftelse i Skt. Ols Gade og
Rosenhavestræde på den gamle Skt. Olai kirkes grund
29/10 Barbara, Hans Povlsen Resens kone, døde. Hun var født i Roskilde d.8.
marts 1568. Hun blev begravet i domkirken.
Kong Christian d. 4. lod foretage reparationer på hvælvinger, tag og render
på Roskildegård.
Rektor Laurentius Andreæ døde og blev begravet i domkirken.
Borgmester Hans Jensen døde og blev begravet i domkirken
Præsten Peder Christiernsen blev begravet i domkirken
På vej til Holsten døde 72 år gammel i Roskilde rentemester hos
enkedronning Sophia, Hans Hartmann. Han blev begravet i domkirken og
enkedronningen lad opsætte et epitafium.
18/1 Jesper Christoffersen Herløv, hører ved katedralskolen blev kaldet til præst
ved Skt. Ib og Skt. Jørgensbjerg kirker.
Ærkedegn Jacob Vind blev begravet i domkirken
28/9 Kvinden Skaege, der var dødsdømt som heks blev henrettet af
mestermanden fra Roskilde.
Købstædernes værnepligt ophørte.
23/3 Roskilde Snedkerlaug fik af Kong Christian den 4. sine første laugsartikler
3.
”Brix Snedker bepligtede sig at gøre et af sine mesterstykker, som er en
påske tresor, til Skt. Hans dag førstkommende under en fjerding danske øl til
laugsbrødrene”. Det vil sige Brix Michgell skulle lave et et skab på bordfod
mes små rum og skuffer. Hvis han ikke blev færdig til tiden, skulle han af
med øl til laugsbrødrene.
Alleh Brix Michgell forpligtede sig til at have sit andet mesterstykke , en kiste,
elgen færdig til påske året efter.
sdag
Kantor Christophorus Hieronimus Knof fra Frisland døde i Prøjsen. Han
havde tidligere været feltpræst og hofpræst. Han blev begravet i
domkirken.
15/4 Kong Christian d. 4.s dronning Anna Catherina blev bisat i domkirken
Påske Brix Michgell blev ikke færdig med sit mesterstykke, så laugbrødrene i
Roskilde Snedkerlaug fik en lystig påske, da det skulle tage sig af Brix
Michgells ”bod” ½ tønde Dantziger øl.
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Brix Michgell afleverede sit mesterstykke og blev optaget i Roskilde
snedkerlaug
Niels Pedersen præst ved domkirken, døde.
Skt. Laurentii kapel blev revet ned for at give plads for Kong Christian d.
4.´s kapel. Biskop Niels Jepsens messingplade blev flyttet til højkoret.
2. jule En læredreng blev skrevet ind i Roskilde snedkerlavs protokol, at han
skulle lære ”både med høvlen og at skære”. Det vil sige kan skulle både
være snedker og billedskærer.
Kong Christian d. 4. Sluttede akkord med Lorens Steenwinkel om
opførelsen af et kapel ved domkirken.
Skriver og bygnings tilsynsmand på Frederiksborg Slot Johan Bøgvad blev
forlenet med et vikariat ved domkirken.
Peder Basse til Sørup ophører, som lensmand for Roskildegårds len. I
stedet blev det Kristen Fris til Krogerup
Domkirken fik støbt en lille klokke om. Dens indskrift sagde: ”Når jeg
drages, lyt, jeg kalder Eder til livets glæde”.
3/11 Jens Pedersen Vallø, som i 29 år havde været forstander for Duebrødre
Kloster døde og blev begravet i Vor Frue kirke.
Nogle unge adelsmænd var med deres hovmester på besøg i Danmark for at
se landets seværdigheder. De besøgte også Roskilde for at bese domkirken.
Økonomen ved Duebrødre Hospital Joannes Petri døde.
Kristen Fris til Krogerup ophører som lensmand for Roskildegårds len. I
stedet blev det Holger Rosenkrans til Glimminge
Det kapel, som Catherine Nielsdatter havde ladet opføre i 1470 blev
nedrevet for at gøre plads til Kong Chr. d.4.s kapel.
Der lå en have, en gård og nogle boder på Skt. Mikkels kirkegård.
Skt. Jørgensbjerg kirke fik en prædikestol skåret af Anders Nielsen Hatt.
Efter Christian Gyldenstjerne til Restrup blev begravet i domkirkens hovedskib.
21/2 Han døde d. 21.februar.
Christian d. 4.s kapel kom under tag
Den svenske gesandt Johan skytte rejste gennem Roskilde. En deltager i
hans selskab Petrus Jansonius beskrev udførligt rejsen.
Hertug Karl Filip af Södermanland, den svenske arveprins, besøgte
domkirken. Hans læge, tyskeren Johan Richter fortalte herom i sin dagbog.
Blandet andet så de dronning Margrethes klole.
Mads Sørenden Colding blev præst ved Skt. Ib og Skt. Jørgensbjerg kirker.
Lensmanden Holger Rosenkrans blev afløst af Mogens Pax til Torup og
samtidig hørte ringsted ikke mere til Roskildegårds len.
6/1
Kong Christian d. 4. Noterede i sin dagbog, at han havde sluttet akkord
med Kaspar Fincke om arbejdet med et jerngitter til kapellet.
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Brix Michgell lavede 6 nye stole og 4 bænke i våbenhuset i Vor Frue kirke.
17/5 Kong Christian d. 4. Opholdt sig i roskilde. Han var samme dag kommet
fra Frederiksborg slot.
Maj Kaspar Fincke fik udbetalt 700 rdl. For sit prægtige jerngitter.
Kongelig råd Jonas Carisius blev begravet i domkirken. På pillen ved
prædikestolen er en mindetavle over ham.
Kaspar Finkes jerngitter blev sat op i Chr. D.4.s kapel,
Byen blev hærget af brand.
Skt. Jørgensbjerg kirke fik en ny altertavle skåret af Anders Nielsen Hatt
Mogens Pax var lensmand
Indtægterne til akt. Erasmi alter blev givet til borgmester Reinholdt Hansen
i København
Borgmester Søren Nielsen døde og blev begravet i domkirken
Ikke alene bønderne kom til byernes markeder, men de små byers
kræmmere rejste til de større markeder, således købte kræmmer jens
Thomsen i slangerup(i 1621) sine bånd, bændler og hægter på det berømte
Roskildemarked, hvortil der kom udlænginge langvejsfra.
Vor Frue kirke fik ny altertavle skåret på Brix Michgell´s værksted.
Hofpræst Søren Guldager blev begravet i domkirken
Søren Nielsen Hjort blev rektor ved katedralskolen.
Inger Christendatter havde i Køge stjålet nogle klæder. Hun blev pågrebet i
Roskilde og blev sat 2 år i Børne – og tugthuset i København.
Karen Nielsdatter fra Roskilde, som havde siddet 2 år i Børne – og
tugthuset i København, fordi hun ” har ligget udi løsagtighed og fået et
barn med en ungkarl” skulle forblive i fængsel endnu 1 år.
To dominikaner munke Nicolaas Janssenius og Jacques Brouwer fra
Flanders, der var udsendt af den katolske propaganda kongregation for at
undersøge mulighederne for en katolsk mission i Danmark, besøgte
domkirken, hvor de blaant andet så Saxo´s.
2/1
Tømmer Søren Jensen havde stjålet forskelligt værktøj fra en tømmer i
Roskilde. Han blev sat i jern for 4 år.
2/3
Fyrst Christian af Anhalt – Bernburg besøgte domkirken. Han skrev i sin
dagbog, at kirken var dækket med kobber, men ”kuplerne” med bly og han
havde også set dronning Margrethes kjole.
Marts En stor flok kvæg på 280 stk., samt nogle heste og hopper blev drevet
gennem Roskilde på vej fra Holsten til Frederiksborg Slot. Lensmand
Mogens Pax fik besked om at sørge for foder til dem.
Vor Frue Kirke fik prædikestol fra Brix Michgell´s værksted.
Roskilde snedkerlav fik en ny skrå (love).
Efter Hertug Ulrik den ældre døde d. 27. Marts. Han var født i Kolding d. 30.
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December 1578. Han var administrator over det Schwerinske bispedømme.
Han blev ført til domkirken, hvor han kiste blev sat i krypten under Chr.
D.4.´s kapel
Regensen, som var oprettet af Kong Christian d. 4., blev højtidelig indviet
Postvæsnet fik nu faste ruter og faste takster. Ruterne København –
Hamborg og København – Kalundborg gik over Roskilde, hvor der skulle
stå heste rede til at føre posten videre. Allerede før dette år var vejen over
Roskilde en hovedrute for postvæsnet.
Kong Christian d. 4. Befalede at den usømmelige vinkælder med udsalg,
som lå på domkirkengårdens område skulle flyttes.
Om natten rejste Kong Christian d. 4. Gennem Roskilde fra Frederiksborg
Slot til Holsten,
Sognepræst Daniel Knopf blev begravet i domkirken
En del af Gråbrødre klosters kirke blev nedbrudt. Tilbage stod den østlige
del, som et kapel.
Roskilde Kapitlet fik besked på at dømme i en sag mellem Karen
Hansdatter i København og Bjørn Bentsen.
Kongen befalede Mogens Pax på roskildegård, at lade bønderne gå i gang
med en Kongevej fra Roskilde til Haraldssted, men det blev tilsyneladende
ikke til noget.
Kong Christian d. 4. Opholdt sig på Roskildegård.
Ebbe Jensen Brun blev i domkirken ordineret til slotspræst på Antvorskov.
Det blev stadfæstet, at Sidsel, enke efter Hans Steffensen, forstander i Sorø,
blev fri for al kongelig og borgerlig skat i Roskilde og hun fik tilladelse til
at brygge øl af eget korn, alt dette gjaldt, så længe hun forblev enke.
Rektor ved katedralskolen Søren Nielsen Hjort blev afsat på grund af
utilbørlig strenghed.
Det antages at snedkermester Brix Michgell døde
Mogens Pax ophørte med at have roskildegård i forlening. I stedet blev det
Gabriel Kruse til Hjulebjergæ
Enevold Nielsen Randulf blev sognepræst ved domkirken. Han var lærer
for de kongelige børn.
Niels Sørensen blev kaldet til præst ved Skt. Ibs og Skt. Jørgensbjerg
kirker.
Wichmann Hasebart fik et kanonikat ved domkirken.
Kong Christian d. 4. overnattede på Roskildegård og fik her underretning
om Kronborgs brand 24. og 25. september.
Niels Sørensen, som året før var kaldet til præst ved Skt. Ib og Skt.
Jørgensbjerg kirker, døde.
Sognepræst Holger Gagge døde og blev begravet i domkirken.
Louis Deshayes de Courmenin, den franske konges gesandt til Danmark og
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Rusland, rejste gennem Roskilde.
Frederik Urne var lensmand.
Lensmanden på roskildegård, Gabriel Kruse fik instruks om så snart, som
muligt at begive sig til Elben med flåden og være kommanderende admiral
og vente der på nærmere ordre.
Biskop Peder Jacobsens ben graves op i klosterkirken i Dam og overflyttes
til klosterkirken i Brügge
De kongelige børn gjorde ophold i Roskilde under rejsen for at tage mod
enkedronning Sophies kiste i Vordingborg. Dronningen blev bisat i Vor
Frue Kirke i København d. 13/11.
Kong Frederik d. 2.s dronning Sophia´s kiste blev ført til Roskilde, hvor
den blev sad ned i krypten under Chr. D. 1.´s kapel under Kong Frederik d.
2.’s monument.
Der blev foretaget udvendige reparationer på Roskildegård
Da Kong Christian d. 4. havde erfaret, at Duebrødre Kloster have midler til
at bespise flere end fundatsen havde bestemt, gav besked om at der nu
skulle bespises 30 elever og 2 lærere fra Katedralskolen.
Øverste kapelmester og senere kannik Melchior Borch døde i Roskilde.
Gabriel Kruse holdt op med at have Roskildegård i forlening. I stedet blev
det Siverd Urne til Rårup.
Møller Søren Jensen i Skt. Clara Mølle skænkede en altertavle til Skt. Ibs
kirke.
Kannikkerne tilbød at vælge prins Valdemar Christian til kantor, hvis
kongen tillod det.
På Frederiksborg Slot døde prinsesse Anna Catherina d. 20/8 kun 15 år
gammel, datter af Kong Christian d. 4.s og Kirsten Munk. Hun blev bisat i
kælderen under Chr. 4.s kapel.
Da det viste sig at hvælvingerne i det nye kapel var for svage, befalede
Kong Christian d. 4. Hans Steenwinkel på den afdøde broders bekostning at
opføre en ny hvælving.
Kong Christian d. 4. gav ordre til, at begyndte at bygge spirene på
domkirken.
To hold vogne skulle være rede i Roskilde 2da kongen ofte må lade gå bud
mellem Skanderborg slot og København”.
Roskilde kapitel modtog et brev med besked om at lade deres bønder føre
et godt parti hugne sten til den nye bro i København.
Roskilde fik ret til at udskibe korn ved Sundby Bro (som var kongeligt
ladested), afhænde det der og fragte de skuder og pramme, som de har
fornødent til deres korns udskibning. Siden 1573 havde Roskilde afsat sit
korn til Slangerup og nu kom der skrid mellem de to byer. Det endte med
klager til regeringen.
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Kurfyrstinde Magdalena Sibylla af Sachsen rejste med sine 2 sønner og
datter, samt følge, hvor hofprædikanten og teologen professor Paul Röber
deltog gennem Roskilde mod København. I begyndelsen af november
passerede selskabet atter Roskilde på hjemvejen.
Kong Christian d. 4 opholdt sig på Roskildegård.
Kong Christian d. 4.s søn prins Ulrik blev skudt d. 11. august 1633 ved
Schweidnitz af en snigmorder. Han døde næste morgen. Han blev bisat i
Dresden, men året efter ført til domkirken og nedsat i krypten under Chr.
D. 4.s kapel.
Kong Christian d. 4 bestemte at der skulle være et årligt syn over
domkirken i nærværelse af nogle kapitularer og kongens bygmester.
Der blev igen foretaget udvendige reparationer på Roskildegård
Sivert Urne, lensmand på Roskildegård fik besked om at lade bønderne
skære så mange rør, som muligt på søerne, hvis der ikke kunne fås
tilstrækkeligt mange rør, skulle der skaffes så meget langhalm som
nødvendigt.
Spirene på domkirken blev opført af tømmer købt i Visby på Gotland. 3
skibsladninger tømmer blev sejlet til Køge, da Roskilde fjord ikke var
sejlbar. Domkirkens bønner i Sømme, Tune, Voldborg og Ramsø herreder
kørte tømmeret til Roskilde.
Kong Christian d. 4. lad stenhugger Geert Brockman opstille en portal ved
domkirkens Kongeport.
Der blev foretaget udvendige reparationer på Roskildegård.
Roskilde Snedkerlaug havde eget hus.
Kong Christian d. 4. opholdt sig på Roskildegård.
Christian Friis mødtes i Roskilde med Kong Christian d. 4 på vej til
Antvorskov. Der skulle forhandles om hertugen af Gottorps unions hjælp.
Frederik Urne havde sørget for der var en vogn klar til kongen i Roskilde.
Kong Christian d. 4. skrev til rentemesteren om at tække det nye trappehus,
der var bygget til kongens værelse på Roskildegård.
Kong Christian d. 4. opholdt sig på Roskildegård
Susanne Worm , Ole Worms 2. kone, datter af Hr. Mads Jensen Medelfar
døde af pest 24 år gammel og blev begravet i domkirkens koromgang, hvor
hendes portræt ses på en mindetavle.
Kong Christian d. 4. beordrede Frederik Urne til med det første at sende de
penge, der fandtes i toldkisten i Helsingør til Roskilde.
Kong Christian d. 4 ophold sig på Roskildegård.
Kong Frederik d. 2.´s søn , prins Hans´s kiste blev sat ned i krypten under i
Chr. 4.s kapel. Han var død i Moskva i 1602.
Roskildes borgere meddelte, de havde betalt vognmændene som ægter med
folk, som havde kongens fripas og som kongen selv var forpligtet til at
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betale. Det tyder på byen opnåede en særordning på grund af sin
beliggenhed.
23/3 Hofjunker Hans Diepholt v. d. Rothfelser skulle føre en hest til Hr. Åke
Tott i Sverige. De fornødne rejsepenge havde Kong Christian d. 4. beordret
rentemestrene at sørge for lå klar i Roskilde.
Juni Den 16 årige Karl Gustav af Pfalz ( senere Karl d.1o. Gustav) besøgte
domkirken, hvor han beså kongegravene.
4/7
Arbejdet på Kongevejen mellem Roskilde og Haraldsted begyndte. Der
blev kørt sand, sten og andet materiale på og den blev forsynet med
bomme, porte og broer.
Der blev anskaffet vingetegl for at tække Roskildegård..
Snedkermester caspar Lubbeke blev optaget i Roskilde Snedkerlaug
Møller ved Skt. Clara Mølle søren Jensen blev dræbt uskyldigt af rådmand
Marcus Matzen i sit hus, idet han blev slået oveni hovedet med en
sølvkande. Han blev begravet i Skt. Ibs kirke.
19/11 Frederik Urne på Frederiksborg Slot og Sigvart Urne på Roskildegård fik
befaling om at undersøge, hvor en kongevej bedst kunne gå, men
vejanlægget blev øjensynlig ikke til noget
Domprovst Holger Gagge blev begravet i domkirken.
14/3 Kong Christian d. 4 opholdt sig på Roskildegård.
Kongevejen mellem Roskilde og Haraldsted var færdig. Der blev ansat en
bevæbnet vejinspektør.
Casper Lubbeke afleverede en degnestol til Fløng kirke.
Casper Lubbeke påbegyndte arbejdet med en prædikestol til Fløng Kirke
27/3 Lensmændene på Roskildegård og Københavns slot fik brev om, at de med
det første skulle finde ud af, hvor kongens nye vej skulle gå.
8/4
Sivert Urne til Raarup havde Roskildegård i forlening, nu fik besked om at
tage Tryggevælde len. Samme år blev han afløst som lensmand af Niels
Trolle til Troldholm.
12/4 8 uvildige danemænd blev på tinge udtaget til at undersøge, hvor vejen
bedst kunne gå. Da vejen var færdig blev den gamle alfarvej stadig
benyttet.
Posthuset, bryggerhuset og bagerset på Roskildegård blev repareret og
lensmanden Niels Trolle fik befaling til at opbygge muren mellem
borggården og staldgården.
Kong Chr. D. 4. gav 2 tømrere fra Roskilde besked om at lave to porte, en
ved Munkesø og en ved ”Vejrmøllen på Heden”. Samtidig blev der lavet to
hovednøgler til kongen.
April Dr. Jur. Heinrich Meyer, rådherre i Bremen rejste gennem Roskilde mod
København. I juni passerede han igen byen på hjemvejen.
21/5 Corfitz Ulfeldt fik af Kong Christian d. 4. ordre til at lade hertug Ulriks lig
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føre fra Mecklenborg til Roskilde, samt anbringe dronning Anna
Catharinas kiste op mod muren, i krypten, så der blev plads ved fodenden
til kisterne med de 3 børn kongen havde med hende. Dronningens kiste
skulle stå i midten. Kongens brødre Hans og Ulrik, og Marie Cathrine
skulle stilles tværs overfor på den anden side af samme krypt. Samt en søn
Ulrik skulle stå til højre for dronningens kiste. De 3 børn kongen havde
med Kristine Munk: grev Frederik, frøknerne anne Cathrine
28/8 Chirstine Albertsdatter døde 64 år gammel og blev begravet i domkirken..
Hun var gift med borgmester Gert Schrøder.
16/10 Regensen med plads til 16 disciple og conrektor ved Katedralskolen blev
oprettet i dekanens residens.
Kong Frederik d. 2.´s søn Prins Ulrik´ s kiste blev sat ned i krypten under
Chr. D. 4.s kapel. Han var død i Bützow i 1624.
1/1
Borgmester Gert Schrøder døde i en alder af 54 år og blev begravet i
domkirken. Hans epitafium og gravsten er i koromgangen. Han var født i
Tyskland og var en driftig købmand
9/12 Kong Christian d. 4. befalede de 2 lensmænd Hans Ulrik Gyldenløve og
Niels Vind at komme overens om, hvor kongevejen mellem Frederiksborg
slot og Roskilde skulle gå.
Dec. 124.800 daler blev sendt til Roskilde, hvor de skulle fordeles på
bøndervogne til videre transport.
Købmand herman Schröder, søn af gert Schröder giftede sig med Eva
Motsfeldt, som var Griffelfelds moster
Skt. Siegfried kapel i det nordre tårn blev ryddet i forbindelse med
etableringen af et gravkapel for Trolleslægten. Lensmanden i Roskilde
Niels Trolle havde fået kongens tilladelse. Biskop Peder Jensen Lodahats
grav blev åbnet og her lå den døde i ført bispeskrudet og med bispestaven
ved siden under en pragtfuld gravsten. Kun gravstenen blev bevaret og blev
flyttet til koromgangen.
Augustinus Sandt Kong Christian d. 4´s feltpræst, kannik og vikar ved
domkirken lod et epitafium over sig og sin hustru sætte på i domkirken.
Lensmanden stadfæstede krigsartiklerne for Roskilde.
Hans Pedersen, tolder i Helsingør, kannik i Roskilde og tidligere Kong
Christian d. 4.´s kammertjener døde og blev begravet i domkirken.
Krucifikset i skt. Ibs kirke var faldet ned og gået i stykker. Casper snedker
fik 10dlr. Og Hans maler 6 Sldlr. For et nyt krucifiks.
Skt. Ibs kirkegård var hegnet af et kampestensdige.
Dec. Den svenske fæstningsingeniør og officer Erik Dahlberg besøgte
domkirken, hvor han beså kongegravene.
7/7
”afbrændte i Roskilde 160 gårde og huse, som aldrig siden blev opbygt,
der, hvor nu Frøkenklosteret har sin mark”. Kong Christian d.4. kom
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gennem byen den dag og tog den omfartsvej, der var fra Frederiksborg vej
ad Store Grønnegade til Hestetorvet og det var netop bygningerne lang
denne gade, som gik op i luer..
9/8
Kong Christian d. 4. befalede i et brev fra Frederiksborg slot, ”at da
Roskilde havde lidt en del ved ildebrand,hvortil især stråtagene havde
været årsag, skulle de nye huse tækkes med teglsten og skielnes med kalk”.
10/10 Kong Christian d. 4´s kansler bad Christen Thomsen Sehested at sætte
arbejdet på den udvalgte prins Christians kiste i gang. Arbejdet blev
overdraget oldermand Jacob Brun og 3 andre mestre Alexander Trægaard,
Jørgen Hansen, Jochum v. Kleve. De 2 sidste havde leveret lister, skruer og
3 løvehoveder. Jacob Brun havde leveret 9 løvehoveder, Alexander
Trægaard leverede våbnene, de kronede løver, samt kongekronen.
8/11 Den udvalgt tronfølger pris Christian, Kong Christian d. 4.´s ældste søn,
som var død i Gørbitz blev bisat i Chr. D. 4.s kapel
Et svensk gesandtskab til Frankrig under ledelse af Magnus Gabriel de la
Gardie rejste gennem Roskilde på vej til Sverige. Hofjunker Carl
Lilliecrona nedskrev små træk fra turen.
”End var der tre hopitalsboder på Spedalsbierg, kaldes stakkelsboderne og
ere nu nedfaldne”.
Hans Sejermager afleverede et ur til Fløng kirke.
14/9 Dorrothea Rud til Hellestrup, enke efter Christian Gyldenstierne døde og
blev begravet i domkirken.
18/11 Kong Christian d. 4. blev højtideligt bisat i sit kapel.
Bernardino de Rebolledo, den spanske gesandt i Danmark passerede
Roskilde på sin rejse fra Hamborg til Købenahvn.
Rådmand i Roskilde Chr. Ostersen Veylles juridiske ordbog.
Lensmanden på Roskildegård fik besked på: ”at bruge sand og jord og ikke
blåler til at udbedre vejen (Roskilde landevej) med”
1/3
Mester Alexander Trægaard fik 220 enk. Rdl. For sølvbeslag til Kong
Christian d. 4.`s kiste.
Der var regelmæssig postforsendelse fra roskilde til Hillerød via slangerup.
Kong Christian d. 4.s forhenværende feltpræst magister og kannik
Augustinus Sandt blev begravet i domkirkens koromgang.
Kong Frederik d. 3. gav Otto Krag og Mette Rosenkrans lov til at få det
gamle kapel ”Bethlehem” i domkirkens søndre tårn til deres gravkammer.
Peder Wibe til Gjerdrup, kongelig lensmand i Tronhjem fik tilladelse til at
få en gravkælder under kannikekoret.
Snedker Casper Lubbeke leverede 23 nye stole i sidesiden af Vor Frue
kirke á 8½ daler. Hans Sejermager satte hængsler og slåer på dørene.
22/6 Esaias Fleischer fik kongeligt brev på at måtte holde et apotek i Roskilde
Casper Lubbeke leverede en degnestol og en ligbåre til Vor Frue kirke.
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o. 1650
1651

1652

1653

1654

1655

Hr. Augustinus Sandt, canonicus rochildensis er begraven udi domkirken.
Duebrødre Kloster blev flyttet ind i byen til ærkedegnens tidligere residens
i Fondens Bro.
På en studierejse i Danmark besøgt den 21 år gamle friherre Gabriel Kurck
domkirken, han blev senere landshøvding.
Giffelfelds farbroder Albert Schumacher var tolder i Roskilde indtil 1661.
den franske teolog og digter Pierre Daniel Huet passerede sammen med
teologen Samuel Bochart Roskilde på vej til dronning Kristinas hof i
Sverige.
Niels Pedersen blev kaldet til præst ved Skt. Ibs og Skt. Jørgensbjerg
kirker.
Janua Feltherre og rigsfyrste Raimondo Montecuccoli passerede Roskilde på vej
r
til København og derfra videre til Sverige.
8/7
Eksdronning Kristina af Sverige red med et lille følge gennem Roskilde på
vej til Rom
19/9 Roskilde Postkontor blev opretet.
For at beskytte alabastudsmykningen på dronning Margrethes sarkofag var
der opstillet et kunstfærdigt jerngitter hvilende på 4 løver. Det er den første
omtale af gitteret.
Der blev indrettet en muret ”begravelse” for Fru Kirsten Munks børn i
domkirken
Selvom der kom vand fra andre kilder, så var det hovedsagelig vand fra
Maglekilde, som trak: maglekilde Mølle, Skt. Mortens Mølle,
Kapelsmøllen, skt. Clara Mølle og Strandmøllen.
I en bekrivelse af Roskilde blev Roskildegård og Absalonsbuen omtalt.
Desuden stod der at der havde været mange klostre og kirker i byen ”som
med gamle mure hafver været bevise, hvilket Hs. Maj. Højlovlig
ihukommelse ( Kong Chr. D.4.) lod til Kjøbenhafn føtr, der devare
nedbrudt oc deraf lod male senet til at mure provianthuset, tryghuset oc
den ny haffn med udi vandet”.
Duebrødre Kloster flyttede ind i den gamle ærkedegnebolig. Da der ikke
var nogen kirke til boligen, blev beboerne og drengene henvist til
Gråbrødre Kirke.
Haraldsborg blev omtalt første gang i litteraturen således:” den plads og
sted som samme befæstning var bygget på, er for mange år siden ødelagt,
og nu med græs overgroet, og står der på stedet en vandmølle (Haraldsborg
mølle).
Hans Andersen Guntzow, tidligere borgmester i Halmstad blev begravet i
domkirken. Samme år døde også hans svigerdatter Apollone Marcusdatter,
som også blev begravet i domkirken
Kirsten Munks børns kister blev flyttet til krypten under Skt. Birgittas
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1656

1657

o.1657
o.1658
1658

kapel.
Vor Frue kirke var så fattig, at præsteresidensen ikke kunne blev
vedligeholdt..
Forpagtningsafgiften for Accise i Roskilde var 580 daler
Otto Skade, kgl. Lensmand på Nykøping Slot opsatte en tavle til minde
Niels Trolleophørte som lensmand på roskildegård i stedet blev det
Frederik Urne til Bregentved.
Allehelgens kirkegård blev omtalt for sidste gang.
Snedker Casper Lubbeke leverede 21 kirkestole til Vor Frue kirkes
nordside for 9 daler stykket.
Casper Lubbeke afleverede et pulpitur til Fløng kirke.
Frederik Urne blev afløst som lensmand på roskildegård af Ove Skade.
Otto Pagwisch var lensmand
I Danske Vitrues står at svenskerne ville blortføre stormklokken, men måtte
lade den hænge.
26/2 ”var den svenske Konge Carl d. 10. Gustav i Roskilde, og den såkaldte
Roskilde evige fred sluttedes, som han strax efter brød”.
27/2 Roskildefreden blev beseglet i domkirken.
Marts De svenske soldater havde forladt byen
8/8
De 3 første svenske regimenter til hest nåede Roskilde.
10/8 Den svenske konge Carl d.10. Gustav kom til Roskilde og overnattede hos
ellen, enke efter magister Iver Eilersen. Senere overnattede han samme
steds med sin dronning Hedvig Eleonora.
13/11 Forstander for duebrødre Kloster Simon Vibe trådte tilbage. De hårde tider
på grund af krigen med Sverige gjorde det umuligt, at skaffe penge til
underhold af beboerne og skoledrengene. Alt standsede og alle måtte nu
klare sig selv.
24/12 Roskildenseren Jørgen Jensen blev den nye forstander for duebrødre
Kloster. Af egen lomme begyndte han med det samme bespisningen efter
fundatsen.
Konrektor ved Katedralskolen magister Søren Kornerup rejste til Kronborg
for at anholde om skånsel for brandskat af domkirken hos den svenske
kommandant Paul Hilker og måtte betale denne 50 rigsdaler for at
”salvogardere” domkirken.
I dette år stod det dårligt til med domkirkens indtægter, ”da Kjøbenhavn
var belagt, och all kirkens tillæg var af fjenden henlagt til krigsofficierer
indtil 1661”.
1.400 svenske soldater lå på lazaretter i Roskilde. De var byen som skulle
forpleje dem.
Det indkomne beløb på skatten i Roskilde var 903 skilling.

78

1659

Febr.
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1660

April
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Efter
19/12

1661

Febr.

Maj
28/8

1662
1663

Boel Mogensdatter, enke efter Hans Andersen Guntzow døde og blev
begravet i domkirken
Den svenske kaptajn Otto Reinholdt Brachel, livlandsk adelsmand, stående
ved oberst Delwigs regiment til fods, der var faldet i stormen på
København, blev begravet i Vor Frue kirke. En begravelsesfane fandtes i
kirken.
Den svenske dronning Hedvig Eleonora ”borttog” dronning Margrethes
kjole, hvæssesten og fane fra domkirken, der dermed blev en god
turistattraktion fattigere.
Prinsesse Elisabeth datter af Kong Christian d. 4 og dronning Anna
Kathrine var død i Skanderborg d. 24. oktober 1608. Hendes kiste var året
før blevet plyndret ” af fjende hånd” Nu sørge kongen for at hendes kiste
blev ført til Roskilde og sat ned i krypten under Chr. D. 4.´s kapel.
Svenskekrigene havde kostet byen 108.796 rigsdaler.
Den hollandske officer Johan van Beveren, som deltog i hollændernes
undsættelseskorps besøgte Roskilde, hvor beså domkirken.
Oberstløjtnant Jacob Hilchen havde ”med gevalt” indkvarteret sig hos
ellen, enke efter magister Iver Eilersen. To af hans tjenere fandt på taget
ved skorstenen et skrin, som de tog. Oberstløjtnanten lavede en fingeret
undersøgelse og skrinet forblev hans.
Rigsadmiral Ove Giedde til Tommerup døde d. 19. december og blev bisat
i en gravkælder under kannikekoret.
I dette år kunne bønderne ikke bestride afgifterne til domkirken, da ”i dette
sidste år såre lidet blev sået, eftersom bonden blev af fjenden en del
forhindret, en del berøvet både korn og andet”.
Roskilde havde omkring 2000 indbyggere
.Ellen, enke efter magister Iver Eilersen husede grav Magnus de la Gardie
og general Banier og fyrsten af Sulzbach
Kansler Peder Reedtz ejede Sortebrødregård
Der blev holdt en grundig synsforretning vedrørende Duebrødre Kirke og
kloster. Forstander Hans Pedersen Kalundborg havde foreslået at rive alle
Diebrødre Klosters gamle bygninger i Duebrødre Vænge ned.
Den svenske officer Erik Johan Meck besøgte domkirken på vej mod
Hamborg.
Domkapitlet modtog et kongebrev med tilladelse til at nedrive Duebrødre
Kirke og andre bygninger på stedet.
Den indkomne skat beløb sig til 446 skilling
Kong Frederik d. 3. gav Bistrupgård til København, som tak for borgernes
indsats i Svenskekrigen.
Otto Krabbe var stiftsbefalingsmand i Roskilde Amt.
Ved et mageskifte blev munkebro nævnt første gang.
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Rektor og Canonicus Johannes Petræus Calundanus blev begravet i
domkirken
Thomas Michelsen Hein, patron for Skt. Ibs kirke, skænkede kirken
alterstager.
1665
11/12 Da svenskerne havde taget 2 års indtægter fra duebrødre Kloster og da der
var misvækst det 3. år, fordi man ikke havde haft mulighed for at så og da
domkirken i en årrække havde skyldt duebrøre Kloster 1000 slet mark, blev
de inddrevet, så bespisningen af skoleeleverne kunne fortsætte.
Borgmester Herman Schrøder, søn af borgmester Gert Schröder døde og
blev begravet i domkirken.
Sammen med andre antikviteter blev Skt. Lucii hoved afleveret til
Kunstkammeret.
Kurprins Johann Georg af Sachsen besøgte sammen med sit følge
domkirken.
1666
10/5 Ole Christensen, første præst ved Gadstrup og Syv kirker, dernæst ved vor
frue kirke i 47 år, døde og han blev begravet i Vor Frue Kirke.
Efter Rigsråd Otto Krag til Volborg, som døde i København d. 4. februar blev
4/2
bisat i sit kapel i domkirkens søndre tårn.
Efter Jens Frandsen Troiel første lærer ved Katedralskolen, dernæst førstepræst
4/12 ved domkirken kannik og provst i Sømme herred, døde d. 4. december og
blev begravet i domkirken.
Vor Frue Kirke fik 2 stræbepiller på sydsiden.
Domprovst Enevold Randulf døde og blev begravet i domkirken
1667
1/7
Kong Frederik d. 2.s fundats for duebrødre Kloster blev konfirmeret.
Efter Lensmand i Roskilde, Niels Trolle, blev bisat i sit kapel i domkirkens
20/9 nordre tårn.
Nicolaus Erami Jersovins, præst ved domkirken, døde
1668
1/5
Der kom et spisereglement for Duebrødre Kloster. Beboerne fik nu hver 2
mark om ugen og skulle så holde sig selv med kost. De 16 dispile skulle
stadigvæk bespises.
26/10 Ved et reskript flyttes Roskildes toldsted til Frederikssund. Roskilde har 2
skibe. Roskilde må losse tømmer ved frederikssund og tømmerhandlerne i
Roskilde må vente både 3 og 4 uger til der bliver så meget vand, at
tømmeret kan flådes. Roskilde besøger ikke toldstedet, da skibene ikke kan
gå over grundene(Eskildsø) derop.
1668
Franskmanden Alfred Jouvin de Rochefort besøgte domkirken.
Evt.69?
Kirsten Jensdatter skænkede en sygekalk og sygedisk til Vor Frue kirke,
”så god som 8 rdl., sin salig husbond Oluf Poulsen´s amindelse”.
1670
½
Hertug Albert af Sachsen – Coburg besøgte domkirken.
4/5
Kong Frederik d. 3. blev bisat i Chr. D. 4.s kapel
Augu Guldsmed Ferdinand Küblich afleverede til Kong Christian d. 5. en
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st

kobberliste, der var forgyldt for 600 rdl. Og pyntet med figurer, emblemer
og lister af drevet sølv til Kong Frederik d. 3.´s kiste.
Efterå Ferdinand Albrecht, hertug af Braunschweig – Lüneburg . Bevern
r
passerede Roskilde på vej til København.
Jens Hansen Anslet blev kaldet til præst ved Skt. Jørgensbjerg og Skt. Ibs
kirker.
0. 1670
Kapitlet forsvinder endeligt, som følge af at kongen overførte kannikke- og
vikardømmernes gods til underhold af ryttere.
1671
6/9
Et reskript flytter toldstedet tilbage til Roskilde
Der blev indført konsumption (accise) det vil sige told af alle varer, som
kom til købstaden. Der blev åbnet toldsteder ved alle indfaldsvej til
Roskilde
1671-73
I dette tidsrum købte Peder Reedtz fra Sortebrødregård Kapelsmøllen.
1672
Efterå Prinsesse Charlotte Amèlie de la Trémoille blev på sin vej til det danske
r
hof modtaget i Roskilde
Borgmester Herman Schrøders enke fru Eva solgte Skt. Agnes kloster med
tilliggende på 11 tdr. hartkorn til Peder Reedtz på
Sortebrødregård.(Roskilde Kloster)
Roskilde havde 2196 indbyggere
1673
Den østfrisiske adelsmand og forfatter Ulrich von Werdum passerede
Roskilde på vej til København.
Magister Enevold Randulf enke Benedikte Rasmusdatter døde og blev
begravet i domkirken
1674
13/5 Roskilde snedkerlav fik 36 nye artikler(love).
Kansler Peder Reedtz døde og hans datter Mette Reedtz arvede
Sortebrødregård
1675
Eva Schrøder, som havde ført sin afdøde mands handelsvirksomhed videre,
sluttede nu hermed. Hun havde mest handlet med korn, som blev udskibet
fra Frederikssund. Dette år indladede en hollænder 540 tønder korn til
hende i Frederikssund.
Roskilde havde 5 skibe
1676
Der blev lagt en gravsten i midterskibet over domprovst Enevold Randulf
og hans kones grav.
Domkirken fik overdraget indtægterne til vedligeholdelse af Regensen,
men lod den forfalde.
1677
Efter Ritmester Johan Gietzbert v. Wersabe, der var død den 4. marts i
4/3
Landskrona under Den skånske krig, blev begravet i domkirken
Katedralskolen lå ved det nordre tårn på hjørnet af Skolegade og
Weysegangen
Præsident Resen tegnede på fri hånd sit kort over Roskilde
Regensstien var indtegnet på Peder Resens kort, men ikke navngivet.
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Skt. Pederstræde hed ”Sejermagerstræde” d.v.s. Urmagerstræde.
23/7 Albert Schumacher, som var tolder i Roskilde 1651 – 1661 blev begravet.
Marts Den svenske officer Erik Johan Meck passerede igen Roskilde. Denne gang
på vej mod København.
Med sin hustru Mette Reedtz’s samtykke solgte den jyske herremand
Christian Lindenow Sortebrødregård.
4/9
Alle de mindre toldsteder ved Isefjorden nedlægges: Frederikssund,
Roskilde, Holbæk og Nykøbing og samles i et toldsted i Rørvig. De
tidligere toldsteder fik en visitør.
Overjægermester Hahn døde og blev bisat i domkirken .
Lector theol. Thomas Mikkelsen Hein døde i Roskilde.
Prinsesse Charlotte Amèlie de la Trémoille passerede Roskilde på
hjemvejen
5/6
Den franske forfatter Jean – Franq1ois Regnard besøgte sammen med sine
2 venner Claude Auxcousteaux de Fercourt og Nicolas de Corberon
domkirk
en, hvor de beså kongegravene.
Roskilde domkapitel blev opløst. Jakob Worm skrev:
” Hvor mangt et provsti, hvor mangt et kannikdømme,
Hvor mangt kapitel må til ryttergods henrømmes,
Det som til alterbog og bibel fordum lå,
Til sabel og pistol, til rytterhest må gå”.
16/1 Det blev forbudt de små byer at handle på udlandet og samtidig blev
borgmester og råd afskaffet. Af øvrighed blev der kun en byfoged tilbage.
Slangerup og Frederikssund mistede sin magistrat, mens de større byer,
som Roskilde og Holbæk beholdt borgmester og råd, samt ret til udenlands
– handel.
16/2 Kong Christian d.5. konfirmerede at overhofjægermester Vincentz Joachim
Hahns enke og arvinger for 500 rdl. Overdraget det tidligere 10.000
ridderes kapel. Bisp Jens Andersen Lodehats gravsten blev flyttet til Vor
Frue kapel.
16/6 Kæmneren betalte for deller(brædder) til træhesten og 12 alen træ til
støtterne (benene) den skulle stå fast ved. Endvidere blev betalt for søm til
benene og andre store søm til ryggen og nok små søm til hovedet.
Træhesten stod i Algade ud for nr. 21, som var vagthus for
”soldatervagten” .
Ifølge grundtaksen var Roskilde opdelt i 8 roder: Skt. Larsens, Ringsteds,
Bondetingets, Rådhusets, Hestemarkedets, Vor Frues, Maglekildes og Skt.
Ibs rode med i alt 363 ejendomme.
Ifølge grundtaksen findes endnu ”vicarie huset” i Bondetinget (se 1470 om
hr. Bo)
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Skt. Mortens Kirkegård målte 56 alen i bredden og 65 alen i længden.
Roskilde købte for 11 rigsdaler en ny bytyr” eftersom den forrige ej
længere var dygtig”. Den blev købt hos ridefogden på Cathrinebjerg ved
Sengeløse. 4 af byens borgere gik derud for at besigtige dyret og undervejs
fik de formedelst 1 mark og 8 skilling øl til at styrke sig på. Det var byens
kasse der betalte.
Elleore blev nævnt for første gang, som Eldoffre.
I Kong Chr. D. 5.s artikler blev Lynghøjen nævnt. Den var på 54 meter.
Otto Krabbe ophørte med at være stiftsbefalingsmand i Roskilde Amt.
Der blev foretaget reparationer ved Kong Frederik d. 2.´s kiste.
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27/3

1686

23/4

1687

Maj

1688

1/8

24/9

1689

Kong Frederik d. 3.s dronning Sophie Amalie, som døde den 20. februar
blev bisat i Chr. 4.’s kapel
Vintappersvend Hansen – Jernskæg gæstede domkirken og lavede en
længere rimet beskrivelse af besøget.
Borgmester Jørgen Jensen blev begravet
eller året efter var Kong Frederik d. 3.´s sarkofag færdig. Han havde da
ligget i domkirken i 16 – 17 år i en sarkofag, som nu ikke findes mere, men
som i materiale værdi langt overgik den nuværende. Guldsmed Kohlman,
Mohr og de Moor modtog hver 500 rdl. For arbejdet på Kong Frederik
d.3.´s og dronning Sophie Amalies kister.
Den svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin den Yngre besøgte sammen
med Mårten Törnhielm domkirken.
Hofsnedker Hans Balch modtog 44 rdl. For modeller af Kong Frederik d.
3.´s og dronning Sophie Amalie´s kister, som var tegnet af kongens
generalbygmester Lambert van Hauen.
Alle kystbyer fik ret til at handle med udlandet(de nordtyske handelsstæder
undtaget) med egne skibe.
Kong Christian d. 5. overlod rektor ved katedralskolen og de 4 øverste
hørere tiende mod at de vedligeholdt Vor Frue kirkes bygning og inventar –
det gjorde de dog ikke.
Guldsmed Ferdinand Küblichs enke fik resten af pengene for arbejdet på
kisterne til Kong Frederik d. 3. og dronning Sophie Amalie, i alt 1482
rdl..Mohr og de Moor fik 970 rdl.
Borgmester Berent Meier blev begravet i domkirken.
Højkoret blev indrettet til ”gravkapel for kongehuset, hvorved hele dets
gamle udstyrelse, altre og grave fra middelalderen blev forstyrret”. Niels
Jepsens messing gravplade blev flyttet til Vor Frue Kapel. Højkoret blev
indrettet af Kong Christian d. 5. til kongelige begravelse, da nedsættelsen
af Kong Frederik d.3. og hans dronnings, deres børn, samt en del af Kong
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1692

1693

1694

1695

Christian d.5¨´s børn i gravkældrene, var disse blevet så overfyldte,
børnekisterne var stablet ovenpå hinanden.
Alle kroer, der ikke lå ved alfarvej blev forbudt og bønderne måtte ikke
brænde brændevin.
Efterå I den kejserlige gesandt Franz Ottokar Starhemberg´s selskab var den
r
østrigske jesuitpater Martin Gottscheer, som besøgte domkirken.
Biskop Jens Bircherod skrev, at nu ved ingen at sige, hvor Skt. Jørgens
Hospital havde stået
Professor Holger Jacobæus købte en gård i Veddelv, hvor nu veddelev
bygade nr. 22 ligger.
27/4 Stiftsbefalingsmand Otto Krappe skrev til magistraten at bønderne i
Roskilde og Holbæks amter skulle køre frådsten til København, så de
kunne blive brændt til kalk. Denne praksis fortsatte i mange år. I slutningen
af århundredet blev der beordret at borgmester og råd skulle sende 500 læs
frådsten til København.
Et stræde ved røde Port blev nedlagt og lagt til det vænge, som det gik hen
over. Strædet have haft stemgærder med frådsten på begge sider. De var
sendt til København for at blive brændt til kalk. På kong. Christian d. 5.’s
tid var der en ordre til borgmester og råd i Roskilde om at sende 500 læs
frådsten til København ”til Kongelig Majestæts tjeneste til at brænde kalk
af. Bønderne i Roskilde og Holbæks amter måtte køre disse sten til
København”.
Christian Lodberg, biskop i Ribe, tidligere domprovst i Roskilde, blev
begravet i domkirken.
Den 16 drenge, som blev bespist i duebrødre Kloster skiftedes til at holde
gudstjeneste kl. 12 om søndagen i Gråbrødre kirke
Sept. Louis Armand de Lom dÁrce, Baron de La Hontan besøgte Roskilde på vej
til Rendsborg.
Admiral Christian Bjelke til Basnæs blev bisat i domkirken i en gravkælder
under kannikekoret.
Den svenske fødte arkæolog og numismatiker Karl Gustaf Heræus
passerede Roskilde på vej til Sverige.
Ændringen af højkoret var nu afsluttet som følge heraf blev kannikekoret
også ændret. Alteret blev flyttet og tværmuren med sangkoret, der lukkede
for kannikekoret ned mod kirkeskibet, blev nedbrudt.
Roskilde havde et Vognmandslaug
5/3
Forordningen om ”offentlige Herberger og værtshuse i Danmark”. Den var
en slags grundlov indtil 1857
11/9 Prins Christian, Kong Chr. D. 5.´s søn blev bisat i Domkirken. Prinsen var
død i Ulm på en rejse til Italien.
Professor Holger Jacobæus skrev et langt latinsk digt:” De villa mea
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Weddeløf”. Om lyksalighederne i hans ”liden lystgård i Veddelev
2/1
Roskilde fik et Brand- og Lig Societet Lav. Det fik 16 artikler. Heraf
omhandlede 4 brandvæsnet og 4 andre lavets medlemmers funktion, som
ligbærere. De resterende artikler vedgik omhandlede fælles bestemmelser
for lavets medlemmer, hvilken af de to funktioner de udførte. Det er
roskildes første brandforordning.
Købmand Evert Weinman i København solgte Sortebrødregård til
Margrethe Ulfeld og Berte Skeel
19/3 Admiral Niels Juels enke Margrethe Ulfeld og Berthe Skeel, enke efter
generalløjtnant Niels Rosenkrantz stiftede Det adelige Jomfrukloster. Det
skulle rumme 1 priorinde og 18 jomfruer. Det blev senere til 20. Mette
Reedtz, som var enke blev klosterets første priorinde. Klosterets
jordtilliggende var ca. 24 tdr. hartkorn.
Marts Margrethe Ulfeld indbetalte 8000 rdl. for 4 patronpladsen for den Juelske
familie ved Det adelige Jomfrukloster. Berte Skeel indbetalte for 2 pladser
for den Skeelske famile
18/4 Det adelige Jomfrukloster fik den kongelige stadfæstelse og er dermed
klosterets stiftelsesdag..
26/5 Roskilde adelige Jomfrukloster beboere blev ved kongelig bevilling
fritagelse for personlige skatter. Det var ikke alene priorinde og
konventualinderne, men alle der henhøre under stiftelsen eller stod i
klosterets tjeneste eller opholdt sig der.
3/11 Kong Christian d. 5. kiste blev ”henstillet” i domkirken. Først efter hans
dronning Charlotte Amalies død 1714 begyndte arbejdet på kongeparrets
sarkofag.
Berthe skeels plejebarn Jytte Katrine Friis flyttede som 25 årig sammen
med de første 5 jomfruer ind i det ny oprettede kloster.

1700’tallet
1700

1700-20

Berte Skeel købte Skt. Andreas kapel til gravkapel for Roskilde adelige
Jomfrukloster…
Hans Kjeldsen Tausen blev kaldet til præst ved Skt. Ibs og Skt.
Jørgensbjerg kirker
Hidtil havde byen haft 2 borgmestre, nu blev der skiftet til at magistraten
bestod af 1 borgmester, 2 rådmænd og 1 rådhusskriver.
Forordning om konsumoption, der bestemte, at alle kroer, som lå indenfor
en afstand af 2 mil fra en købstad skulle købe deres brændevin i den
pågældende by.
Endnu kaldte klokken i rådhustårnet borgerne sammen til rådstueret hver
onsdag og var der ildebrand, klemtede den.
Under krigen mod Sverige og i lang tid derefter havde Roskilde jævnligt
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O 1700

1701

1703

1705

1706

Efter
23/11

20/1

1707

1709

25/8

indkvartering, men derud over en del tunge skatter, som var pålignet alle
købstæder: krigsskat, indkvarteringsskat, told- og konsumptionsskat,
kopskat, parykskat, heste- og karosseskat og mange flere. Hver gang en
prinsesse skulle giftes, blev der udskrevet en skat: Prinsessestyr
Fra reformationen havde der være gudstjenester og begravelser i det, der
var tilbage af gråbrødre klosters kirke. Nu sluttede det.
Billedhuggeren Johann Friedrich Hännel istandsatte dronning Margrethes
sarkofag. Alt hvad der var tilbage af alabastudsmykninger op siderne blev
fjernet. Selve figuren blev udbedret, således den blev for kort og gav
skikkelsen et undersætsigt udseende, samtidig var den barfodet. Ved fødder
blev der anbragt et dødningehoved og to korslagte knogler på en pude, alt
af marmor. Taphullerne efter alabastudsmykningen blev kilet til. Tumbaen
blev strøget med sort oliefarve og indskriften blev renoveret.
Anders Jyde nedsatte sig i Munkebro, som værtshusholder. Han kaldte sit
værtshus for Jylland.
Der blev indrettet en kirke i Roskilde adelige Jomfruklosters sydfløj. Den
blev indviet af Domprovst, mag. Søren Jonæsen
Hans Ehm var oldermand i Roskilde Snedkerlaug.
Margrethe Ulfeldt døde. Priorinden og jomfruerne gik i sørgedragt i et helt
år, som klosteret havde bekostet, for at ære hendes minde.
Margrethe Ulfeldt´s børn Knud Juel, amtmand over Roskilde amt, herre til
Tåsinge, Sophie Juel og Vibeke Juel indtrådte i Roskilde adelige
Jomfruklosters patronat
Prins Wilhelm, Kong Chr. D.5.s søn blev bisat i domkirken.
Der blev bygget en lukket stol til Roskilde adelige Jomfrukloster øverst
oppe i arkaden under kongestolen. Lige foran indgangen til Skt. Andreas
Kapel var der bænke til de adelige damers tjenestepiger.
Eva Schrøder døde 80 år gammel.
Generalløjtnant Andreas Harboe blev bisat i domkirken.
Ambassadørparret Henning og Christiane de Meyercrone vendte tilbage fra
Paris og bosatte sig i Roskilde, som var hendes barndomsby.
Kisten, som indeholdt delene af hertug Christoffers gravmæle stod nu i
Helligtrekongers kapel.
Mindetavlen over Kong Niele´s råd Helge var i rektor Peder Schades eje.
Henning de Meyercrone døde.. Christiane de Meyercrone fornyede sine
forældres legat til bagning og udlevering af brød til byens fattige. Hun stod,
sammen med sin søster Maria for uddelingen.
Charlotte amalia Krabbe, datter af Otto krabbe døde og blev begravet i
domkirken(? Ved domkirken)
Der var jordskælv, som kunne mærkes i Roskilde
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1711

o. 1711
1712

1713
1714

Eft.
1714 før
1720
1715
Efter
8/8
1716

1717

Domkirken var forfalden. Der manglede 1000 ruder.
Der var pest i Roskilde. Der døde så mange mennesker, at de nedlagte
middelalderlige kirkegårde ved Skt. Morten, Skt. Hans og Duebrødre
Kloster, blev taget i brug.
Henrik Plate, konrektor ved Katedralskolen, døde.
Ved kongelig bevilling blev Svogerslev kirketiende lag til Roskilde adelige
Jomfrukloster. Det gav gennem årene en mindre indtægt.
Det adelige Jomfrukloster fik kaldsretten til Himmelev Kirke.
Ridefoged Niels Anderløv købte Blå gård på Bondetinget.
Rektor Bernhard Schnabel udgav sin latinske disputats om Davids dans
foran Arken.
Roskilde adelige Jomfruklosters priorinde Mette Reedtz købte herregården
Lejregård.
Rektor Bernhard Schnabel udgav sin latinske disputats om sammenligning
mellem Frelserens hebraiske, græske og latinske navn.
Berte Skeel betalte 4000 rdl. For patronpladser for den Skeel – Plessenske
familie ved Roskilde adelige Jomfrukloster
Kong Christian d. 5.s dronning Charlotte Amalie blev bisat i domkirken
Berte Skeel lod et hus opføre, som var beregnet for de 2 konventualinder af
den Scheel – Plessenske familie.

Viceadmiral Just Juel faldt i et søslag mod svenskerne i Pronevig ved
Rygen Han blev bisat i domkirken. Den 12 punds lænkekugle, som dræbte
ham blev indmuret under hans epitafium.
Den russiske zar Peder var i Domkirken, hvor hans højde blev afsat på
søjlen i Chr. D.1.s kapel.
Før
Generalbygmester W. Fr. von Platen udarbejdede en specifikation over det
augus marmor, som skulle bruges til forarbejdningen af sarkofagerne til Kong
t
Christian d. 5. Og dronning Charlotte Amalie. Marmoret blev bestilt i
Holland og ankom i begyndelsen af august til København.
5/9
Stenhugger Andreas Gercken skulle have 1100 rdl. For polerarbejdet,
stenhuggerarbejdet og sammensætningen af sarkofagerne. Billedhugger
J.C. Sturmberg påtog sig billedhuggerarbejdet for 2400 rdl. Til Kong
Christian d. 5.´s og dronning Charlotte Amalies sarkofager.
14/7 Kong Frederik d. 4. Bestemte at etatsråd Frederik Rostgård, admiral Ole
Judichæer, politimester J.B. Ernst og etatsråd Vilhelm Helt skulle
udfærdige forslag til indskrifterne på Kong Christian d. 5.´s og dronning
Charlotte Amalies sarkofager.
Vikar og sognepræst Sverin Nicolai Lyngby blev begravet i Domkirken.
Roskilde blev belagt med en kop-, heste- og karosseskat.
Ridefoges Niels Anderløves kone Else Jacobsdatter Steenhoff døde og blev
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1718

1719

1720

begravet på kirkegården syd for Domkirken.
Geheimeråd Adler ophørte med at være stitsbefalingsmand i Roskilde Amt.
3/3
Kong Frederik d. 4. godkendte forlaget til indskrifterne til Chr. D. 5.s og
dronning Charlotte Amalies sarkofager.
14/9 ”Håndværkssvende og drenge sidde om søndagen og andre helligdage og
drikke ud på natten og holde derefter fra mandag og indfinde sig ikke om
aftenen i deres mestres huse inden af hans Majestæt foreskrevne tid, hvilket
oldermændede og lavene selv lade upåtalt. De advares at holde Kongens
anordning”.
Jacobus Bartholomæi fik kgl. Privilegium som apoteker i Roskilde.
Krigsstyr og kopskat beløb sig dette år til 2.206 rigsdaler. 1 skilling og 1
penning
Generalmajor Donops kyrasserregiment lå indkvarteret i byen hele året.
Niels Lunde afløste Hans Jacobsen Korlp, som borgmester.
På stiftsbefalingmandens ordre lod borgmester Niels Lund byfogden og
nogle dertil valgt uvildige mænd, som under ed skulle erklære sig om
rådhuset , som var noget forfaldent, kunne repares eller om det måtte
nedbrydes og genopbygges.
April En søndag i april kaldte borgmester Niels Lunde magistraten sammen i sit
hus efter højmessen. Han sagde, det forbavsede ham, at se
markedskræmmerne bygge kramboder på torvet og gaderne om søndagen.
Efter Geheimeråd, stiftsbefalingsmand på Sjælland Otto Krabbe til
13/7 Egholm og Krabbesholm, døde d. 13. Juli på Egholm og blev bisat i sit
kapel i Domkirken.
Før
Kong Christian d. 5.´s og dronning Charlotte Amalies sarkofager var
2/9
færdige og blev opstillet i Højkoret. Nu blev restbeløbet udbetalt til J.C.
Sturmberg og Didrik Gercken, som i 1718 havde overtaget arbejdet efter
sin afdøde farbror.
Rådmand Stephan v. Essen døde.
Erik Villadsen Lyche blev kaldet til præst ved Skt. Ib og Skt. Jørgensbjerg
kirker
Den forrige borgmester Hans Jacobsen Korlp døde.
Skt. Mortens Kirkes kirkegård blev ”udskåren” til mølledam for Skt.
Mortens Mølle.
Byskatten i 4. Kvartal var på 20 rigsdaler.
I rådstueprotokollen stod, der at Skt. Ols Gade var forfalden og inpassabel.
Gaden blev repareret og brolagt. Det var en borgerpligt, at deltage i
arbejdet ellers ”bliver han straks pantet og må betale en bøde”.
Berte Skeel , stifterinde af Det adelige Jomfrukloster, døde 70 år gammel
under et ophold i København.
Birgitte Skeel til Egholm og Krabbesholm indtrådte som patronesse for
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1721

1722

1723

Skeelerne i Det adelige Jomfruklosters patronat. Hun skænkede klosteret
4000 rdl. ” for fem adelige jomfruer at indskrives”. Desuden gav hun 1000
rdl. Til Roskilde. Renten af disse penge skulle gå til de fattige i byen.
Vægter Christen Madsen kunne ikke betale 1 rdl. I krigsstyr og magistraten
lod ham slippe, da han var for gammel og fattig.
Byskatten var på 16 rigsdaler i et kvartalet, 20 rigsdaler i næste alt efter
skillingslæget.
Magistraten fastslog: Sydlige del af Store hede og Lille Vang skal med dige
indelukkes til en særdeles græsgang for byens køer og heste. Der skille
være græsning til 100 høveder.
¾
Kong Frederik d. 4 dronning Louise, som døde d. 15. Marts blev med stor
højtidelighed bisat i hvælvingen under højkoret. Kongen, kronprinsen, samt
flere af hoffets herre og en stor stab af alle slags tjenestefolk boede på
Roskildegård.
Juni Nogle borgere indsendte en klage over skatterne til magistraten, men
modtog kun en drøj irettesættelse: skatterne skulle betales.
23/12 Da nogle borgere stadigvæk var utilfredse med skatterne måtte
stifsbefalingsmanden formane dem til lydighed mod øvrigheden.
Sognepræst Nicolai Severin Lyngby, søn af den foregående præst døde.
Årets 5. Og sidste skat var på 64 rdl.
9/9
Tobaksplantør Jochum Palman ville leje rådhusets loft for der at hænge
tobak til tørring. Magistraten skulle dog reparere taget. Det tyder på hans
selv foretog reparationerne og indsendte en regning.
Ludvig Knudsen, byfoged i Roskilde, døde. Hans efterfølger blev Arends
Nagel.
Efter sine søskendes død stod Vibeke Juel alene i spidsen for Roskilde
adelige Jomfrukloster
20/1 Roskilde snedkerlav henvendte sig til magistraten for at få udpeget en
oldermand. Desuden skulle magistraten have forevist mesterstykkerne og
godkende dem.
April Ved en auktion blev en del ag byens gamle stæder bortfæstet for livstid:
Skt. Nikolaistræde ved Erik Stubs vænge ( en overgang kaldet
Natmandsstræde), anslagen for 2 á 3 skæpper sæd blev tilslagen rådmand
Anders Rasmussen for årlig afgift: 1 daler.
Vestre ende af Store Høibrønd Stræde opbuden for 8 skilling blev tilslagen
Jokum Pallman for 8 skilling årlig.
Skt. Ibs stræde så og Skt. Ibs kirkestræde ved Lars Jensens vænge, opbuden
for 2 mark, tilslagen Lars Jensen på Bjerget for 2 mark og 8 skilling.
Det jordsmon imellem Skt. Agnes og strædet for 1 daler årlig blev tilslagen
Jens Peersen i Skt. Ibs sogn for 5 mark årlig afgift.
Rimors Møllestræde blev ansat for½ læs foder tilslagen Anders Jensen
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11/7
15/9

17/9
23/9

3/12

1724

Jan

1725
1726

22/2
26 /5

Møller for 7 mark. 8 skilling årlig afgift.
Skt. Gertruds stræde ansat for 3 skp. Sæd, tilslagen Anders Rasmussen for
årlig afgift 7 mrk. 8 skil.
Skt. Hans Stræde tilslagen Lars Rasmussen for 2 mrk årlig afgift.
Munkesøen opråbtes for 1 daler.
Otto Olsen Maar blev kaldet til præst ved Skt. Ib og Skt. Jørgensbjerg
kirker
Magistraten besluttede at det gærde som bogeren Jens Pedersen havde
opført ud til Skt. Agnes stræde skulle rives ned;” men byens stræde, som
gik der forbi, måtte i ingen måde fornærmes, men skulle beholde sin vidde
og størrelse, som den har havt fra geammel tid”.
Otto Olsen Maar , præst ved Skt. Ib og Skt. Jørgensbjerg kirker, blev
forflyttet til Magleby.
Der var blevet foretaget forskellige reparationer på rådhuset. Ifølge
rådstueprotokollen beløb det sig til 448 rigsdaler og 1 skilling. Rådhusets
tage var blevet repareret. Der blev holdt auktion på egespær, tømmer,
brædder og tagsten
Hans Poulsen Bager blev kaldet til præst ved Skt. Ib og Skt. Jørgensbjerg
kirker
Skt. Nikolai Stræde og Natmandsstræde blev nedlagt.
Skt. Ibs kirkestræde, som gik nord om Skt. Ibs Kirke blev ved auktion over
byens øde gader ”tilslaget Lars Jensen på Bjerget”.
Munkesøen blev bortloddet.
Byen havde en strid med Roskilde adelige Jomfrukloster om Skt. Agnes
stræde, idet klosterforvalteren S.r. Andersløf påstod, at strædet var
klosterets
Der blev lavet reparationer på rådhuset for 448 rdl og der blev holdt
auktion på inventar fra tingstuen
Domprovst r. Øgler bygge en friskolen på domkirkepladsen bag
Konventhuset. Børnene blev undervist af 2 lærere og 2 lærerinder.
Christof Vilh. Hønnemann var byfoged.
Christian Ernst Puhan fik bestalling, som skarpretter i Roskilde og
kronborg amter.
Major ved Det nordre sjællandske National –regiment til fods Werner
Kaas døde i Roskilde og blev begravet i domkirken
Magistraten udtalte:” Efterson nogle slemme og skarnagtige mennesker
befindes at afbryde og bortrane en del mursten af muren ved de fattiges
huse på Gråbrødre, da man dog havde i sinde, ved samme murs hjælp at
opbygge flere huse for fatér sammensteds, hvilket forsæt ved slige liderlige
menneskers skarnagtighed bliver hindret, foruden at de kan have sig guds
straf at forvente for sådan ugerning, så blev borgerskabet ombedet at ville
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30/7

30/7

3/12
1728

29/6

1729

28/6

gjøre deres flid til at efterspørge og udforske, hvem det er, der berøver
denne gamle mur, som med videre ved christelig fundats er henlagt og
helliget til nødtørftige fattiges brug; og dersom nogen kan skaffe kundskab
derom, vilde det enten hos provsten eller borgmesteren anmelde, da dem
gjerne skal gives en liden recompense for umagen”.
Efter kgl. Forordning fik byen besked på at udrede ”en godvillig gave” til
det grønlandske kompagni i Bergen.
Bernhard Schnabel blev rektor på Katedralskolen. Hans embedsbolig var
Skolegade 13.
Forstander for Duebrødre Hospital Caspar Schade mødte for rådstueretten
og påstod nedlæggelsen af et stræde” som går tvert igennem hans
tilhørende vænge, ved røde port beliggende, der er til samme vænge
indlagt, hvilket og er sket af den fornødenhed, at de mange frådsten, med
hvilke strædet på begge sider var aflukket, fra ommeldte vænge ere
bortførte til kgl. Majestæts tjeneste at brænde kalk deraf.. Magistraten gav
lov til at strædet blev nedlagt om inkorporere i vænget.
Casper skade mødte for rådstueretten og påstod, det lidet stræde, som gik
tværs gennem hans vænge ved røde Port beliggende ”er til samme vænge
henlagt efter en amtsskrivelse af 1692, hvoraf fremlagtes en kopi. Dette
var sket fordi de mange frådsten, med hvilket strædet på begge sider var
aflukt, ere bortført til hans majestæts tjeneste til at brænde kalk af”.
Magistratens bestemme vedrørende Schades vænge, som er området, hvor
banegården ligger, blev ”approberet2 ad stifsbefalingsmanden.
Mette Iversdatter blev mellem kl 6 og 7 halshugget på Hestetorvet. Hun
havde dræbt sit barn, som hun havde født i dølgsmål. Skarpretteren mester
Christian Ernst Puhan eksekverede dommen. Hun fik lov til at blive
begravet i indviet jord.
3 kompagnier af det kgl. Grenaderkorps blev lagt i kvarter for længere tid i
Roskilde. Det drejede sig om i alt 234 militærpersoner.
Den mindetavle over Saxo, som biskop Lage Urne havde opsat, blev
fornyet.
Det hus, som Berte Skeel havde bygget, ved Roskilde Kloster, blev revet
ned og et andet blev bygget.
Kong Frederik d.4. lod hente vand til hoffet fra Helligkors Kilde, da han
var syg og lægerne ikke kunne kurere ham.
Årets 5. Og sidste skat var steget til 80 rdl.
Prins Carl, søn af Kong Christian d. 5., døde på Vemmetofte blev bisat i
domkirken
Sognepræst, magister Paullin døde, som den sidste kannik i Roskilde.
Der var klammeri i værtshuset Jylland i munkebro mellem Anders Jydes
enke og hans søn Søren og en soldat.
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April Den ene bataljon af det kgl. Grenaderkorps afmarcherede.
Maj 4 andre kompagnier af det kgl. Grenaderkorps blev indkvarteret i byen i
flere år.
16/12 Kong Frederik d. 4., døde i Odense natten mellem d. 11. Og 12. December.
Hans kiste var ført til Roskilde. Nu fandt en højtidelig bisættelse sted, hvor
kongen, blev bisat i hvælvingen under højkoret.
17/12 Hans Poulsen Bager, præst ved Skt. Ib og Skt. Jørgensbjerg Kirker, døde.
Niels Krag var byfoged
Blågårdsstræde fik i folkemunde Knudsensstræde, fordi ridefoged Christen
Knudsen boede på hjørnet af skomagergade og Blågårdsstræde. Han var en
af byens rigeste mænd. Navnet Knudsensstræde forsvandt o. 1760
Kroen i Møllehusene blev drevet af Søren Terkelsen.
23/2 Roskilde adelige Jomfrukloster fik tilstået 10 års skattefrihed.
April 7. 12. og 13. april blev byen hærget af en voldsom brand. 22 gårde og 25
huse nedbrændte, især på Algades nordre del, hvor også rådhuset med
byens arkiv blev luernes bytte. Skaderne på ejendommene beløb sig til:
17.370 rdl. Og på ødelagt indbo 12.122 rdl. Kongen gav de brandlidte 10
års frihed for at svare konsumption. Grenadierkorpset var på øvelse, men
det blev straks kommanderet til byen og indsat i brandbekæmpelsen. Det
var grenadierne, som sprængte et par huse i Skt. Ols gade i luften, så ilden
blev standset. Og resten af gaden reddet.
April Maglekilde mølle brændte og på tomten blev der bygget en papirfabrik.
2/5
Magistraten lod en trommeslager forkynde rundt om i gaderne at, hvis man
var i besiddelse af andres ejendele efter ildebranden, så skulle disse
afleveres inden d. 9.5. til Peder Sørensen kræmmer i Ringstedgade. Han
ville skrive op, hvad der blev afleveret og af hvem, hvis man ved en
ransagelse efter denne dato var i besiddelse af andres effekter, ville blive
tyvtet og blive straffet.
19/5 ”Magistraten var forsamlet i en stue, hvor borgmester Lunde efter den
ulykkelige byen overgangne ildebrand er indlogeret.”
29/5 I en skrivelse til magistraten udtalte stiftsbefalingsmanden sin tilfredshed
med at alle ildsteder nu blev efterset og at det var blevet forbudt at tætne
med halm under tegltagene.
Efter branden blev den store grund på hjørnet af skt. Ols gade og
Palædtræde udlagt til tømmerplads til brug for byens købmænd. Hjørnet
blev derfor kladt byens tømmerplads.
22/6 Kong Christian d. 6. Havde for hjælpe byen givet en større sum penge og
nu gav han byen fritagelse i 10 år for konsumption . Desuden ville de som
genopbyggede deres ejendom blive fritaget for told og alle afgifter af de
materialer, som skulle bruges til genopbygningen, dog skulle tømmeret og
jernet komme fra Norge.
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Foran Skt. Laurenii kirketårn lå der det såkaldte stenhus. Måske en del af
den gamle kirke. Det blev nu købt af byen antagelige med et formål for øje
at nedbryde det og bygge det nye rådhus her i stedet for.
Rådmand Anders Rasmussen Lange købte Blå Gård i Bondetinget.
Ved branden gik det også ud over soldatervagten i Algade nr. 21. det var en
af de bygninger, der var brug for og derfor blev den genopbygget, som
noget af det første. Det nye vagthus var i 1 etage med bindingsværk og
tegltag. Der var 12 fag mod Algade. Indvendig var huset delt i 2 rum med
borde, bænke, brikse og kakkelovn.
27/2 Borgmester Niels Lunde sammenkaldte de borgere, som endnu ikke havde
fået genbygget deres ejendom og de blev mindet om de lettelser, som
Konge havde givet. Rådstueskriver Holst, Knud Svendsen og saddelmager
Eberhards enke lovede alle at tage fat på genopbygningen.
20/8 Rådstueskriver Holst og Knud Svendsen blev kaldt op på rådstuen, da de
endnu ikke var begyndt at bygge. Nu fik de besked på at begynde
genopbygningen, hvis de ville havde del i fordelene.
24/10 Kong Christian d.6. bestemte, at Roskildegård skulle rives ned, da den var
for dyr at reparere.
Kong Christian d.6. bestemte ”at en del stråtage på huse, liggende omkring
domkirken, skulle aftages og stentage igen derfor pålægges. Hans majestæt
gjør dertil selv allernådigst en anselig bekostning for at de fattige beboere i
så kostbar en forandring et soulagere og dimkirken fra ulykkeligt tilfælde,
hvilket gud i nåde afvende,så vidt muligt at conservere.”
Søren Andersen kom i sit værtshus Jylland i Munkebro i klammeri med 2
soldaterGrenadierne forlod Roskilde.
Diderieh Gercken istandsatte Kong Frederik d.2.´s monument for 262 rdl.
11/3

Nov.

1734

13/8
9/6

Efter kgl. Beslutning blev den gamle bispegård revet ned. Byrådet
formanede borgerne om ikke at komme i klammeri med de fremmede
håndværkere, som arbejdede med at bygge Det kongelige Palæ. Kong
Christian d.6. nedlagde selv på en gennemrejse til Norge grundstenen.
Palæet var tegnet af arkitekt Lauritz Thura.
Priorinde Mette Reetds døde på Lejregård og blev begravet i Allerslev
kirke.
Niels Krag blev efterfulgt af Holman, som byfoged.
Den nye gade ned mod Palæet blev anlagt.
Morten Münthe blev født. Han var borgmester i Roskilde o. 1756
Borgmester Niels Lunde, domkirkens værge og stiftsskriver, døde og blev
begravet i domkirkens søndre sideskib. Han havde først boet i en gammel
gård fra Chr. D.4.´s Algade nr. 4, senere flyttede han til Algade nr.14.
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19/12 Der var brand hos 4 borgere: Christen Knudsen, Johan Lange, Niels Fosøe
og Mathias Eilersen.
Morten Munthe blev borgmester.
16/2 Gennem stiftsbefalingsmand, gehejmeråd v. Holstein modtog Kong
Christian d.6. et bønskrift om økonomisk hjælp til bygningen af et nyt
rådhus.
Febr. Rådmand Anders Rasmussen Lange solgte Vandhusmøllen til birkeskriver
på Skt. Jørgensbjerg Anton Westfalen.
13/3 Prinsesse Sophie Hedevig, Kong Chr. D. 5.’s datter blev bisat i Domkirken
29/6 Land –f iskal Tausan blev forhørt angående ” en foregiven formastelig
skyden med gevær ind udi det Kgl. Palæs vinduer”. Det var slotsfogden
Otzen, som havde sendt en klage til byfogden. Nu fik han røde øre, da det
viste sig at det var hans 2 døtre, som havde moret sig med at skyde sammen
med 3 herrer.
16/7 Geheimeråd Ludvig v. Holstein tog sin afsked, og baron v. Gersdorff blev
stiftsbefalingsmand
15/9 Hofbygmester Lauritz Thurah på Kong hristian d. 6.´s vegne kontrakt med
Didrik Gercken om udarbejdelse af sarkofager til Kong Frederik d. 4. Og
dronning Louise.
4/10 Der udbrød atter en voldsom ildebrand. Denne gang brændte det meste af
Skomagergade og en stor del af Algades søndre side, i alt 86 gårde og huse.
Deriblandt Den danske Skole, som lå på hjørnet af Stændertorvet og
Allehelgensgade. Det var natmandsdrengen Nikolai Christian som havde
antændt branden i et udhus i en gård i Skomagergade.86 gårde og huse
brændte ned og 96 blev husvilde. Ødelæggelserne blev opgivet til 49,474
rigsdaler.
18/10 Der var brand i Ringstedgade. Jørgen Fischers enke mistede sit baghus.
24/10 Der opstod brand hos Niels, en vognmand nær det adelige Jomfrukloster.
Denne brand var også Nikolai Christians værk
25/10 Natmandsdrengen Nikolai Christian blev fanget og fængslet.
23/11 Lille Allehelgensstræde, som løb mellem ejendommene Stændertorvet 4 og
6 blev nedlagt, som følge af branden.
25/11 Kong Kristian d. 5. underskrev Roskildes brandforordning på
Frederiksborg slot
30/11 Der blev oplæst en af Kongen approberet ”brandordning” for byen,
hvorved byens brandvæsen blev bedre organiseret og forbedret.
Stiftsbefalingsmanden bad om forskellige oplysninger om byen.
Magistraten svarede:” Vægt og mål blev opbrændt tilligemed rådhuset i år
1731,” privilegier have vi igen, thi de blev desværre opbrændt med
rådhuset
Med støtte fra Kong Christian d.6. på først 1800 rdl., derpå med 1000 rdl.
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Blev der opført et nyt rådhus op mod Skt. Laurentii tårn. Byens borgere
deltog aktivt i byggeriet enken med arbejdskraft, materialer, eller trækkraft.
Rådhuset kom til at koste: 3.536 rdl 2 m. 3 sk.
Patronessen ved Roskilde adelige Jomfrukloster Vibeke Juel døde.
Borgerne var så forarmede at der kun kom 23 – 24 ridl ind i skat.
Der blev afholdt forhør i anledning af tyverier i domkirken. Byfoged
Holmann havde foretaget en skarp undersøgelse hos et par mistænkte folk,
Jørgen Andersen og Anna Jørgensdatter og han havde fundet domkirkens
stoleknapper.
Domprovst, magister Buch skrev til magistraten for at minde om, at det ved
forordning af 24.9. 1708 var pålagt borgerne, at de skulle lade deres børn
og ungdom møde hver søndag i domkirken fra 12 til 1 for at lade sig
informere af præsterne og skoleholderne i deres kristendom.
Efter branden opstod der strid mellem 2 borgere Claus Lentz Bager og
Anders Winther om det imellem deres afbrændte plader værende stræde:
Lille Allehelgensgade. Magistraten erklærede, at stræde tilhørte byen, og at
Anders Winthers lange brug af det ikke kunne give ham hævd eller
adkomst til det. Senere blev byens borgere kaldt sammen for at give deres
mening til kende om strædet. De var enige med magistraten, men havde
ikke noget imod det blev nedlagt.
Møller Søren Terkelsen ejede en gård i Skomagergade
Roskilde nye rådhus på torvet blev bygget op ad Skt. Laurentii kirketårn
6/2
De 96 personer, som havde lidt tab ved branden, mødtes på rådhuset og fik
oplæst den kgl. Resolution af 30. Januar, hvori kongen skænkede 20.000
rdl. Til fordeling blandt dem.
21/4 Kong Christian d. 6. Godkendte kontrakten på 7000 rdl. Med Didrik
Gercken om sarkofagerne til Kong Frederik d. 4. Og dronning Louise.
Arbejdet blev påbegyndt kort efter, da den første udbetaling fandt sted.
27/4 Kong Christian d. 6. Var i Roskilde på sin rejse rundt i landet.
Aug. Der blev nedsat en kgl. Kommission i ”Mordbrænder sagen” fra 1735
7/10 Algade 14 blev solgt for 1600 rdl. Af Niels Lundes arvinger til borgmester
Munthe.
16.11 Blev hr. rådmand Hartmans salig kæreste Ellen Kirstine indsat i Paulins
begravelse og der fra taget d. 12.dec. og nedsat i den store kirkes gulv i
hens egen begravelse
7/12 Geheimeråd baron v. Gersdorff dømte 4 plantører bøder, da der var
indgivet klager over dem.
17/12 Plantørerne Isach Maillon, Abraham de Hore, Jacob Forman og Jacob Feu
måtte betale 1 rdl. 2 mark 1 stk. hver for ”opsætsighed imod den kgl.
Befaling vedrørende pligtarbejde ved den nye rådstue”..
Algade 2 var nu genopbygget efter branden. Ejeren satte i taknemmelighed
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1738
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en mindeplade på sit hus. Indskriften lød: ” Jeg blev i asken lagt ved Guds
retfærdig riis. Jeg blev igen opvagt, Gud ske lov, ære og priis.” Anno 1736
Ifølge kgl. Befaling blev der oprettet et ”Comerce Collegium” bestående af
magistraten og 4 købmænd
Grevinde Anna Catherinas kiste (død 1633) havde endnu sin
udsmykning med sølvplader, våben, skriftsplade m.v.
16/1 Natmandsdrengen Nicolai Christian, der i 1735 havde sat ild på byen, blev
henrettet ved Hedegårdene.
28/8 I rådstueprotokollen stod der, at Ringstedgade var i ”aldeles slet stand” til
gene for byens borgere og fremmede. Det var ”fast ikke uden fare og
fortrædelighed” at komme igennem med hest og vogn. Resultatet blev, at
det blev pålagt byens borgere, at købe materialer og udføre arbejdet, som
borgerpligt.
12/9 Sophie Christiane, markgrevinde af Brandenburg – Kulmbach, dronning
Sophie Magdalenas mor blev bisat i domkirken.
Patronesse ved Roskilde adelige Jomfrukloster Birgitte Skeel døde og blev
bisat ved sin mands side i Krabbernes Kapel.
Charlotte Amalie skeel gift med statsminister Iver Rosenkrantz til
Rosenholm og Ryegård indtrådte begge som patroner for Roskilde adelige
Jomfrukloster
Strædet Dynen blev nedlagt. Det havde været den gamle kørevej til
stranden
Roskilde adelige Jomfrukloster og dets omgivelser udgjorde Roskilde
Jomfruklosters sogn, som var et anneks til Himmelev.
30/6 Roskilde Snedkerlaug stiftede en Syge- Hjælpe- og Begravelseskasse. Der
blev lavet en lade, hvor pengene kunne iobevares.
1/10 Borgekompagniet paraderede foran rådhuset. Det fin en ny fane og byfoged
Holmann blev af magistraten udnævnt til kaptajn for kompagniet.
11/10 Rådstueprotokollen kunne fortælle at borger kompagniets gamle fane også
brændte i 1731
Ridefoged Christen Knudsen døde, som en ruineret mand.
17/4 Den nye skoleforordning medførte at rektor Schnabel lavede en plan for
undervisningen. Skoletiden var daglig 8 timer og dagen begyndte kl. 6.30.
Christiane de Meyercrone døde. Og hendes søsterdatter oprettede
Meyercrones Stiftelse
12/10 Hans Eksell. Stiftsbefalingsmand baron v Gersdorff selv i høje person var
til stede på rådstuen og efterså protokollerne. Borgerskabet var opkaldt ved
3 gange ringen med rådstueklokken. Brandredskaberne blev dernæst
proberet og alt efter hans eksell.´s tilståelse befunden udi behørig stand.
Strålemestrene ansøgte, om de måtte få sorte lærredskjortler til brug, når de
blev kommanderede. Højbemeldte herre resolverede, at de dermed snarest
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19/2

4/10

1741

1742

6/10

1743

Janu
1/5

skulle forsynes op byens bekostning.
Magistraten forbød:” den spadseren ud og ind i kirken under tjenesten af
unge folk”, som havde fundet sted, og satte vagt ved byens port om
søndagen.
Byens borgere fik oplæst en kgl. Forordning om, at ingen borgerfolk ved
barnedåb måtte bede mere end 5 personer af begge køn
Kong Christian d. 6. Gav Duebrødre Kloster en ny fundats. Økonomien
blev saneret, uden det gik ud over beboerne og skoleeleverne. Nu skulle 32
drenge havde kostpenge: 4 mark om ugen og alle katedralskolens lærere fik
også 4 mark om ugen.
Byfoged Holmann blev afsat og Peder Herman v. Ham blev byfoged.
Skt. Mortens kirkegård blev nedlagt og det blev tilladt Jørgen Mogensen,
møller i Skt. Mortens mølle, at udgrave den til udvidelse af mølledammen
han skulle svare byen 1rdl. Son jordskyld og der skulle sættes et forsvarligt
dige om mølledammen.
Kildehuset overfor Hellig kors Kilde blev bygget, som bolig for
opsynsmanden ved kilden.
Domprovst , magister Buch klagede til magistraten over:” at Niels Bødkers
og Morten Plantørs kone skulle være gået i kirke efter deres barsel uden at
lade sig introducere, samt påstod, at disse skulle pålægges for deres
forseelse at erlægge, hvad de ved deres foregående introduktion plejede at
give, og at hele borgerskabet måtte tilholdes, efterdags at vogte sig for
kongens lov og kirkens ritualets overtrædelse”.
Møller Søren Terkelsen blev sindssyg og blev på sin kone, Salomes,
foranledning arresteret på rådhuset, hvor han sad i fængsel i over et år. På
hans kones anmodning kom han hjem igen.
Foran vagthuset, Algade 21 var der foruden træhesten, tre skilderhuse med
behørige pæle. Disse pæle blev kaldt æselpæle.
Smedelavet købte et tinkrus med hul i bunden til terningspil.
Kong Christian d.6. lod en ny bygning til duebrødre Kloster bygge.
Naturligvis for klosterets egen midler. Det var en 1 etages grundmuret
bygning med plads til 20 beboere. Den lå på hjørnet af fondens Bro og
domkirkes kirkegård. Ærkedegneboligen skulle derpå rives ned.
Kong Frederik d. 4.´s og dronning Louise´s sarkofager blev opstillet i
højkoret. De blev besigtiget af hofbilledhugger Le Clerc og da de fandtes
tilfredsstillende, blev resten af tilgodehavendet til Didrik Gercken, udbetalt.
Anders Andersen Borch slog sig ned, som købmand i Algade 12.
Købmandsgården var i familiens eje indtil 1881.
Peter vagtmester var vært i værtshuset Gulland. Der opstod igen slagsmål i
gaden omkring værtshuset.
Snedkersvend Anders Larsen, som var uddannet i København, foreviste
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1744

1745

1746

30/3
31/8
5/10

1747

1748

12/5

28/6

magistraten sit mesterstykke, som Roskilde Snedkerlaug sagde god for det.
Han bad om at han måtte nedsætte sig som snedkermester i Roskilde.
Derefter aflagde han ” borgerlig ed efter loven”.
Christen Hansen, karl hos klokkeren, benyttede sin adgang til domkirken til
at stjæle sølvplader på kisterne i Kristine Munks begravelse. Han blev
fængslet og dømt til at blive pisket ved kagen og derefter indsat i
fæstningen Christianshavn for der at arbejde for livstid.
Byen måtte levere 25 artilleri heste til Hans Majestæts tjeneste.
På en forespørgsel fra stiftsbefalingmand baron v Gersdorff angående
gamle dokumenter, svarede magistraten:” Alle byens betydelige og gamle
kongebreve ere tilligemed rådstuen opbrændt år 1731 udi den store
ildebrand og haves intet deraf”.
Duebrødre Hospital fik en ny bygning på hjørnet af Fondens Bro og
Domkirkepladsen og samtidig blev fundatsen ændret.
Kammerherre Niels Juel til Tåsinge blev patron for Roskilde adelige
Jomfrukloster.
Duebrødre Kloster solgte ”Klokkervænget”, som forstanderen før havde
haft til ”avling” i alt 2½ tdr. land. Latinerhaven i dag.
Roskilde adelige Jomfruklosters patron Iver Rosenkrantz døde og hans
kone Charlotte Amalie Skeel stod derefter alene i spidsen for klosteret.
Der var kvægsyge i byen
Rådmand Anders Rasmussen Lange tog sin afsked. Han blev af kongen
fritaget for byens skatter og for indkvartering i sin gård.
I anledning af tronskiftet var stiftsbefalingsmand baron v. Gersdorff på
rådstuen og tog de civile kgl. Betjente i ed.
Kong Christian d. 6. Blev højtidelig bisat i domkirken. Kisten blev sat i
Chr. D.4.´s kapel.
Der blev opført en ny bygning til duebrødre Hospital på hjørnet af Fondens
Bro og Domkirkepladsen.
Ved højesteret fik Roskilde tilkendt sin gamle rettighed over Lille Vang og
Store Hede.
Kong Frederik d. 5 var i Roskilde på sin rejse til Holsten. Han blev
modtaget af stiftsamtmanden og amtmanden. Senere paraderede
”borgerskabet i gevehr i Det kongelige Palæs gård” da kongen steg ud af
vognen.
Kongen var atter på Palæet.
2 af domkirkens kapelaner klagede til øvrigheden over, at den del af
borgerskabet ikke ofred på de store højtider efter kongens lov
Peder Hersleb Abildgaard blev hører ved Katedralskolen og det samme
blev magister Chr. Schnabel.
Vagthuset, Algade 21 havde under vinduesskodderne to bænke. Der var
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fortsat et æsel og 1 justitspæl foran det og inde i sprøjtehuset var der
opmagasineret 3 skilderhuse med behørig pæle.
Janua Salome Terkelsen gift med møller Søren Terkelsen, havde ført kroen i
r
Møllehusene videre. Hun fik bøde fordi hun søndag mellem jul og nytår
havde holdt julestue med dans og musik.
2/5
Kong Frederik d.5. besøgte byen.
5/11 Det gamle Nicolaistræde ved Ringstedgades Port blev nedlagt og lagt til
forvalter Roested på Bistrupgaard ´s ejendom i Ringstedgade mod en årlig
jordskyld til byen
5/12 Stifsbefalingsmand v. Reventlow var på rådhuset for at undersøge
ligningen i anledning af prinsessestyret.
Magister Chr. Schnabel drog udenlands med tilladelse til at hans stilling
måtte besørges ved vikar.
Roskilde Smedelav klagede over, at smeden på Skt. Jørgensbjerg ødelagde
lavets næring.
7/7
Rådmand Hans Rasmussen Lange, stifteren af Den langeske Stiftelse døde
og blev begravet i domkirken.
Der var endnu rester af Skt. Clara Kloster.
Nuværende Frederiksborgvej blev på en strækning benævnt: Strandgade.
Frue Kirkestræde blev kaldt Kirkestræde.
Peder Kornerup nedsatte sig som købmand i ejendommen Stændertorvet 2.
Rådmand David Lange nedlagde Vandhusmøllen.
Kongen bekostede at Johannes Rach og H. H. Eegberg malede billeder fra
de danske provinsbyer. De malede blandet andet et billede af Roskilde
adelige Jomfrukloster.

1751

1752

26/1
8/6

Skt. Peder Stræde hed Klosterstræde
Magister Chr. Schnabel vendte tilbage fra sin udenlandsrejse og genoptog
sit arbejde som hører ved katedralskolen.
I Algade løb en hest løbsk og nedlagde træhesten og en justitspæl foran
vagthuset. Hesten døde.
Kong Frederik d. 5.’s dronning Lovise, som døde d. 19. december 1751
blev bisat i domkirken. Kisten blev stillet i chr. D.4.´s kapel.
Peder Stenstrup fik borgerskab, som herberger i Prindsen, som han havde
købt af N.A. Blich.
Sognepræst ved domkirken, mag. Erasmus Bernhard Øgler døde og blev
begravet i domkirken.
Peder Hersleb Abildgaard blev kaldet til sognepræst til Vor Frue Kirke.
Vor Frue kirkes sogn: Kamstrup, Tjæreby, Skalstrup, Darup og Hastrup
ophørte med at være annekteret til det nederste kapellani ved domkirken.
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Magister Chr. Schnabel blev ”adjungeret” sin far i rektor stillingen med
løfte om at overtage stillingen, når hans far døde..
14/9 Ved en kgl. Resolution blev Regensen med lagt.
12/10 Regensen blev solgt til Peder Hersleb Abildgaard. Han gav 300 rigsdaler
for bygningen og 1000 rigsdaler for vænget. Han købte også ved kongelig
tilladelse Regensstien, mod at han betalte 10 rigsdaler til kæmnerkassen og
forpligtede sig til at holde en åben kirkevej på den østlige side af
regenspladsen. Dermed blev den gamle Regenssti nedlagt.
Okt. Apoteker Stær døde og blev begravet i domkirken.
30/11 Vor Frue Kirke blev stiftlandsbykirke.
Roskilde havde 1550 indbyggere.
Rådmand Anders Rasmussen Lange, døde..
Rektor Bernhard Schnabel udgav M. Wøldikes dogmatiske lærebog:
”Compendium theologiæ theticæ” med oplysninger og polemiske
anmærkninger.
27/5 Rektor Berndt Schnabel døde og blev begravet i domkirken. Hans søn
magister Chr. Schnabel blev hans efterfølger.
Købmandsfamilien Brönniche nedsatte sig i ejendommen Algade 9.
Algades navn blev udlagt, som gaden, hvor adelen havde haft til huse.
Weysegangen gik stadigvæk under sit oprindelige navn: Skt. Sørensstræde.
23/4 Tårnvægter Mogens faldt på trappen i rådhustårnet og kom til skade. Det
tyder på tårnvægteren havde drukket. Han blev kasseret og erstattet med
Niels Andersen Bornholm. Han blev afskediget 1.10., men hvem af dem
var det? Undersøg side 14. Kornerup
12/9

Der blev givet kgl. Tilladelse til at den gamle rektorbolig Skolegade 13
kunne sælges. Rektor Chr. Schnabel købte den for 600 rigsdaler.
I almindingen, som var et fællesareal lå, grænsende op til den gamle
Roskilde landevej, den gamle hedekro.
Skt. Hans Kirkegård var 62 alen bred og 75 alen lang og var hegnet med et
kampestensdige.
Der stod endnu ganske store murrester tilbage af Skt. Agnes kloster.
Salome Terkelsen fik igen en bøde fordi hun havde holdt julestuen på
kroen i Møllehusene.
Peder Hersleb Abildgaard solgt Regensen og vænget til sin svoger, rektor
Christen Schnabel
I sin bog om Roskilde skrev domprovst Meyer:” Roskilde bys nuværende
tilstand er ikkun slet” og ”Kun nogle få over 200 betaler skat. De andre
lever af fattiges penge”.
Det blev nævnt at Riemors Møllestræde udmundede i Store Grønnegade.
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J.F. Hännel reparerede Kong Frederik d. 2.´s monument.
Domprovst Henrik Meyer døde
Morten Münthe var borgmester i Roskilde
Udskænkning af brændevin til bønderne også i købstæderne forbydes
Den sidste begravelse fra Roskilde Kloster blev foretaget i Skt. Andreas
kapel. Det indeholdt nu 28 kister. 13 kister stod i selve kapellet resten i
krypten.
Roskilde snedkerlav fik ”Velkomst” en smuk kobberopstas med låg
Øvrigheden foreslog borgerskabet at anskaffe et nyt urværk i rådhustårnet,
men da kun nogle af byens ”bedste borgere” ville give bidrag, mens resten
ikke var til sinds at give noget som helst” så blev dette for byen såvel til
nytte, som zirlige værk udsat i henseende til disse dyre og vanskelige tider,
da magistraten fandt det betænkeligt at pålægge eller pesuadere
borgerskabet, som ikke ville godvilligt dertil contribuere”.
Der var 40 elever, som fik kostpenge af Duebrødre Kloster og 20 beboere.
Skt. Peder Stræde hed Vagthusstræde
13/1 Der blev udsendt en brandforsikringsordning for købstæderne.
24/1 Der blev udsendt en brandforordning for købstæderne.
17/10 Selvom rektor Chr. Schnabel var svag, så holdt han en tale på latin i
anledning af 100 året for enevældens indførelse.
16/11 Rektor ved Katedralskolen Chr. Schnabel døde og blev begravet i familie
gravstedet i domkirken. Ursula, hans søster og arving fik lagt en gravsten
med en lang latinsk tekst..
Hans Chr. Saxtorph blev conrektor ved Katedralskoen
24/9 Frøken Sofie Hedevig Juel købte af justitsråd Kraften gård på hjørnet af
Algade og Skt. Peders Stræde for at oprette Den juelske Stiftelse, som var
beregnet for en enke. Desuden stænkede hun 1500 rdl til enkens underhold.
Ursula Schnabel solgte Regensen og vænget til commerseråd Holst, som
ville bruge bygningen til fabriksanlæg, men det blev ikke til noget.
Rådmand David Lange solgte sin ejendom i Rosenhavestræde.
Birkedommer Dinesen blev byfoged
Roskilde Smedelaug fik sin ”Velkomst”
Ursula Schnabel ægtede læge og botanikeren C.F. Rottbøll
Sukkerhuset blev bygget
4/6
Morten Münthe døde. O. 1756 var han borgmester i Roskilde
Borgmester, etatsråd, landsdommer Munthe døde og Justitsråd Rasmus
Lange blev borgmester
Conrektor Hans Chr. Saxtorph blev rektor ved
Tegneren Søren Abildgaard var i domkirken og tegnede blandt andet
Morten Jensen Gyrstings gravsten og biskop Niels Jepsens messing
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gravplade..
Patronesse ved Roskilde adelige Jomfrukloster Charlotte Amalie Skeel
døde og blev efterfulgt af stifsamtmand og medlem af overskatterådet,
geheimeråd Holger skeel til Birkelse og Mullerup.
En inventarliste omtaler stadigvæk træhesten foran vagthuset, Algade 21.
Roskildes skibsbro blev ombygget og forbedret. Der blev henlagt ret til at
opkræve accise.
Etatsråd A. C. Teilmann til Nørholm, som var blevet student i 1740,
erstattede de beneficier på 97 rigsdaler, som han i sin skoletid på
Katedralskolen havde nydt med 200 rigsdaler til indkøb af bøger til skolens
nytte og blev derved grundlæggeren af katedralskolens bibliotek.
Fyrstinden af Ostfrislands lig hidført og nedsat udi højsalige Kong chr. 5.s
begravelse
Peder Brønniche, privilegeret gæstgiver i Prindsen, blev af
stiftsbefalingsmand grev Knuth udnævnt til stadskaptajn.
Ved bygningen af Skomagergade 33 blev der under udgravning til brønden
fundet en del murede grave.

1764

1765

1766

19/3

1767
1768

14/5

1769

½

1769/70
1770

1771

14/6

Kong Frederik den 5. Blev bisat i domkirken. Kisten blev sat ind i Chr. D.
4.´s kapel.
Der var slagsmål igen ved værtshuset Gulland.
Borgerskabet blev sammenkaldt for at vælge 8 deputerede eller formænd.
Hoveriet blev afskaffet på Bistrup Hovedgård. På Skyttemarken og
Studemarken blev der oprettet en husmandskoloni ved navn Margrethehåb
opkaldt efter overpræsident i Købenahvn von Lüthe´s kone.
Ebbe Andernsen Borch, fordum køb- og handelsmand boende på Børsen,
døde og blev begravet i Skt. Jørgensbjerg kirke.
Roskilde havde 1831 indbyggere.
Rektor Bernhard Schnabel døde.
I grundtaksten stod der, at Karen Olsdatter Stræde førhen hed Skt. Jørgens
Stræde.
De 3 stræbepiller på Vor Frue kirkes sydside blev revet ned og derpå
genopført.
Enkedronning Sophie Magdalena blev bisat i domkirken. Kisten blev sat
ind i Chr. D. 4.´s kapel.
Kagen på torvet foran rådhuset blev fjernet.
Kong Gustav d. 3.s af Sverige besøgte domkirken. Desuden fik han
udpeget algade 2, som det sted, hvor roskildefreden var underskrevet. Der
blev henvist til en mindeplade oppe på huset. Den svenske konge udbad sig
en stige og kunne ved selvsyn konstatere, at mindepladen var den, som den
taknemmelige ejer havde sat op efter branden 1735.
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Ærkedegnens gård, den såkaldte ”Klokkergård” på Fondens Bro blev revet
ned . Vor frue Kapel blev
også revet ned for at gøre plads til Frd. D. 5.´s kapel, som var tegnet af
arkitekt Harsdorf. Samtidig blev Niels Jepsens messing gravplade flyttet til
riddersalen.
Den nye landevej til København blev anlagt.
Gierlew blev udnævnt til byfoged.
Købmand Anders Borch gav byen et ”seierværk, at opsætte udi
rådhustårnet”.
Biskop Jens Andersen Lodehats gravsten blev solgt til købmand Boas
Larsen. Teksten blev slebet ud og den nye indskrift forfattet af kantor
Gessing lød:” Denne steen er af domkirken købt og ved tinglysd skøide af
1. Februar 1776 til ævig arv og eye erhverved af Boas Larsen. Her sover og
hviler i Herren tvende Mødre, en datter og en søn, sr. Boas Larsen, født i
Tersebølle Mortens aften 714, opdragen ved kiøbmands Handel, derefter
forpagter paa Herre- gaarden Gunderup.

1772

1773

26/5

Kobbersmed Niels Pedersen Fresløv og Karen Bollesdatter havde stjålet 5
sølvplader fra Kong Frederik d. 2.´s kiste. De kom nu for retten.
Degnens bolig på Skt. Jørgensbjerg lå i kirkegårdens nordvestlige hjørne.
Den hørte til kirken og havde fordum været kirkelade

1774

8/7

Grundstenen til Kong Frederik d. 5.’s kapel blev nedlagt.
”Udi Peder Brönniches Hauge er der fundet mure og gravsteder. Peder
Brönniche ejede herberget Prindsen”. Fundene stammede fra Skt. Olai
Kirke.
Endnu var der synlige rester af murværk fra Skt. Agnes Kloster.
Skt. Hans Kilde var næsten udtørret.
Lille Allehelgensstæde var nedlagt, men endnu var dets placering kendt.
Vagthusstræde skiftede navn til Skt. Peder Stræde
Der lå en losseplads nær ved Højbrændskilden
Borgediget blev kaldt Blegdam Strædet.
Skt. Sørensstræde (Weysegangen) hed nu Store Fiolstræde.
Store Grønnegade blev nævnt for sidste gang.
Lille Gråbrødre Stræde hed Lille Gråbrødre Klosterstræde.
Fejlagtigt oplyses det at skt. Mikkels Kirke lå udenfor Røde Port ”der hver
nu Niels Smeds har et vænge” senere blev der fundet murrester evt. af skt.
Pouls kirke.
Konferensråd grev Eggert Christoph von Knuth var stiftsbefalingsmand i
Roskilde amt.
Det blev oplyst at Allehelgens kirke” den stod hvor nu Fugls have og
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1775

3/9

1776
1776 68

1777

1778

Dec.

hosliggende vænge er”.
”Byens våben er en sort ørn og denne ses i borgerskabets fane på hvidt
atlask”
Og igen d. 10/9 begge søndage var der optøjer af en del stenhuggere,
mursvende og tømmersvende, som arbejdede med opførelsen af Fr. d.5´s
kapel. De havde sammen med nogle af byens folk ”forøvet optog og grasat
gang med sang og spil på gaderne”. De blev indstævnet for politiretten,
hvor det blev besluttet , at de som havde været med 1 dag skulle betale 2
mark, mens de, som havde været med begge dage skulle betale det
dobbelte.
Magister Buch skrev til magistraten” for at minde om, at det ved
forordningen af 24. 9. 1708 var pålagt borgerne , at de skulle lade deres
børn og ungdom møde hver søndag i domkirken fra 12 til 1 for at lade sig
informere af præsterne og skoleholderne i deres christendom.”
4 mester eller svende i snedkerlavet havde skillinget sammen til at pryde
”Velkomstens” låg med en sølvfane.
Roskilde landevej var færdig.
Det var sædvane at bytyren stod opstaldet hos en af byens borgere, som så
fik betaling for det. Dette år var det købmand Boas Larsen, som fik 32
rigsdaler for dette hverv, men så skulle han også have byens orne stående.
Samme år fik kæmneren afkortet sin løn med 4 rigsdaler, som han skulle
betale til byens kasse, for brug af byens tyr.
Alle byens værtshusholdere blev indkaldt til møde med magistraten, hvor
de fik klar besked på ”ikke at skænke øl om aftenen længere end til
klokken 10 – uden bøde”.
Byen fik fast garnison af 4. Eskadron af Husarregimentet indtil 1842.
Eskadroncheften boede i Palæets hovedbygning. I den en sidefløj var der
fægtesal og der var ridebane i de nuværende palæhaver. Den såkaldte
Husarstald i Palæstræde var til fourage. I Hersegade15 var der stalte og
plads til fourage og der var sygestue ud mod gaden.
Roskilde ejede Skomagergade 33.
Roskilde adelige Kloster havde afstået noget jord ved Røde Port til byen,
hvor den nye landevej til København skulle anlægges. Til gengæld afstod
byen den østlige del af det gamle stræde ved Sortebrødre Mølle, senere
kaldet Rimors Møllestræde, til Roskilde adelige Jomfrukloster. Den del af
strædet blev dermed nedlagt.
Den nye Ringstedvej blev anlagt over en del af byens jorder. Ringstedgade
blev udvidet med ca. 4 m. Der blev taget 6 alen af Skomagergade 3´s jord
og ejendommen fik skåret et stykke af hjørnet, så det blev lettere at komme
rundt om det. Roskilde fik erstatning. Roskilde havde meget svært ved at
udrede de 20 skilling pr dag til de daglejere, som skulle udføre den del af
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1779

1781
1782

1783

1784

1785

1786

o.1786
1787

landevejen, som det var pålagt Roskilde at anlægge.
Der blev klaget over, at de husarer der lå i garnison i Roskilde ødelagde
Københavnsvej ved at smide hestemøg på vejen.
Kong Frederik d. 5.´s kapel stod nu færdig i sit ydre, så at stilladset kunne
tages ned.
Der var kvægsyge i byen.
Ifølge kgl. Reskript blev Roskildes gader og stræder målt op.
17/6 Deputeret borger, købmand og stadskaptajn Peder Kornerup, døde.
18/11 Kong Frederik d.4.s datter, prinsesse Charlotte Amalie blev bisat i
domkirken.
Bertil Buchwaldt underskrev en fæstkontrakt på Kapelsmøllen.
Nogle af byens borgere, som var interesseret i at et fugleskydningsselskab
blev stiftet, henvendte sig til værtshusholder Lundberg i Børsen for at få
ham til at opsætte en stang til fugleskydning på den 20 alen høje bakke, han
havde i sin have.
Hans Christian Frederik Hytter kom i Roskilde Katedralskole. Han
dimitterede 1788.
H. L. Nansen, polarforskeren Fridtjof Nansens far, blev student fra
Katedralskolen.
Jens Palæmon Jensen Aagaard blev præst ved Skt. Jørgensbjerg Kirke.
Træhesten foran vagthuset, Algade 21 blev for sidste gang nævnt i
inventarlisterne.
Det kgl. Danske Livregiments nationale mandskab holdt 28 dage eksercits i
Roskilde
Henrik Steffens familie flyttede til Roskilde og han kom i Roskilde
Katedralskole
Rådmand anders Rasmussen Langes ejendom omtaltes som de 6
Blågårdshuse i Bondetinget.
I Roskilde gik en såkaldt luftmaskine op.
Jens Palæmon Jensen Aagaard, præst ved Skt. Jørgensbjerg kirke døde og
blev begravet foran alteret.
Gregers Kristian Haxthausen var stiftsbefalingsmand i Roskilde amt.
27/1 Rektor Hans Chr. Saxtorph døde Han var født d. 13.2.1726.
28/8 Roskilde og omegns Fugleskydningsselskab blev stiftet. Drejer, senere kgl
privilegeret herberger i Prindsen, Peder Brøniche blev fuglekonge.
Grev Haxhausen blev udnævnt til stifsbefalingsmand
Ejendommene i Roskilde blev vurderet til assurance i brandkassen
Carl Christian Rosted, gæstgiver på Prindsen døde og blev begravet på
domkirkens kirkegård. Hans kone førte gæstgiveriet videre.
Som 14 årig begyndte Henrik Steffens at udgive et håndskrevet ugeblad,
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1788

12/8
25/8

1789

24/7

1790

22/2

12/6
22/7
Sommer
22/9

Efter
1790
1791

26/7
Nov.

som indeholdt rørende fortællinger, digte og mere alvorlige betragtninger,
ofte af religiøst indhold. Familien forlod senere på året Roskilde. Der er så
vidt vides ikke levnet nogle eksempler på ugebladet.
Byfoged og rådmand A.N. Gierlew blev fuglekonge.
Byrådet var samlet med brandmajor Brannemann fra København for at
bese byens sprøjte, som ikke kunne repareres mere. Brandmajoren foreslog
byen skulle købe en ny sprøjte med en slange, der var 60 alen lang. Den
kunne fås for 500 rigsdaler, men han gik med til at skaffe byen en til 450
rigsdaler.
Til at sørge for ro og orden i byen og til at våge over den, havde Roskilde:
1 politibetjent, 1 arrestforvalter og 3 vægtere. Borgervæbningen måtte være
politibetjente for at klare det hele. Den en af vægterne var tårnvægter.
Chef for Bosniak – Eskadronen, ritmester Arnoldus Juel blev fuglekonge
Ifølge det kgl. .danske kancellis resolution blev der for Roskilde by
bevilget en ny grundtakst. Alle byens gader og stræder blev målt op.
Ved kgl. Reskript blev borgmester Friis og rådmændene Hansen og Møller
formedelst efterladenhed i at aflægge regnskab for offentlige midler
suspenderede fra embedet indtil Friis kunne stillede antagelig sikkerhed,
hvad der dog snart lykkedes for ham.
Udkastet til hovedvedtægter for Roskilde etablerede skydeselskab forelå
færdig.
Købmand J. P. Obel blev fuglekonge
Grev Joh. Heinrich Knuth til Knuthenborg var stiftsamtmand og
tilsyneladende stiftsbefalingsmand i Roskilde amt
Kronprinsen og gemalinde meddelte magistraten deres tilfredshed med de
æresbevisninger, byens indvånere havde vist dem.
Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs skydning blev henlagt til en
plads i nærheden af havnen og de dertil hørende festligheder til
traktørstedet Børsen, hvor restauratør Lindberg havde indrette en mindre
sal alene til skydeselskabets brug..
Det borgerlige fugleskydningsselskab begyndte at skyde til papegøjen ved
Møllehusene.
Wegener blev fuglekonge.
Postmester Zimmer i Hamburg Herberg, det senere Gl. Postgård fik
bevilling til at have skydning på den bane, han havde opført i sin have. Han
prøvede at kapre fugleskydningen, men det mislykkedes. I stedet blev der
oprettet endnu et fugleskydningsselskab..
Frue Kirkestræde hed Vor Frue Kirkestræde og Frederiksborgvej havde
forskellige navne: Strækningen fra Algade til Kobbermøllen hed Sankt Ols
Gade og resten Strandgade. Dronning Margrethes Vej hed
Klosterhusstræde, Hedegade blev kaldt Vandhusmøllestræde og Lille
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Magelkildestræde var for første gang med på et bykort. Det var kun den
nordlige del af Lammegade, som stadig fandtes. For første gang var Lille
Gråbrødrestræde navngivet, som i dag og både det og Store Gråbrødr
Stræde var indtegnet på kortet. Strækningen fra Hestetorvet til ved
Klostermusen hed Sortebrødrestræde. Det nedlagte skt. Ibs Kirkestræde så
stadig på kortet, men nu var der også Strandstræde, som gik syd om kirken.
Den forfaldne skibsbro blev overtaget af købmændene Kornerup, Bruun,
Brønniche og Obel, imod at de udbetalte den af offentlige midler i broen
stående kapital, samt istandsætte og vedligeholde den.
Grænsen mellem vor Frue Klostervange også kaldet Gråbrødrevænge og
Munkesøvænget blev stadfæstet.
Fodstien til skt. Jørgensbjerg var det gamle Store Badstuestræde.
1792
25/7
30/8

1793

Feb.

Feb.
23/4

10/7

Købmand, vognmand og ejer af Sukkerhuset Jacob Olsen Elsberg blev
fuglekonge
Roskildes første trykte ugeavis ” tilskueren i og uden for Roskilde” udkom.
Udgiveren var Hans Christian Frederik Hytter, født 9.8.1768. Han gik på
universitetet og var uden tvivl blevet inspireret af Henrik Steffens forsøg i
1787.
Den første hollandske vindmølle ved Roskilde blev bygget.
I det 3. Nummer af ”Tilskueren i og uden for Roskilde” var der indrykket et
anonymt brev, rettet til udgiveren. Her blev der fortalt om forlystelseslivet i
Roskilde, og følgende sætning var af en så fornærmende karakter, at den
førte til et sagsanlæg: ” forleden, må De tro, var det ret fornøjeligt, jeg var
der med en god ven, og der gjorde just en dame af selskabet opstand
derimellem, da hun opholdt sig over, at en del af selskabet gik skødesløst
påklædt, nogle var benklæderne alt for vige på, andre for snævre, disse og
andre mangler opfattede damerne som anstødelige, og altså forbeholdt de
sig at reflektere derpå”. I det eneste bevarede eksemplar af ugebladets
numre, er der i marginen i dette nummer angivet, at den omtalte dame var
domprovstens datter Ane Medea Schultz. Bal- og koncertselskabets leder
major Gade opfattede sætningen som et angreb på damernes ære og
selskabet anlagde sag mod redaktøren
Efter 5 numre gik ”Tilskueren i og uden for Roskilde” ind.
Der blev afsagt dom i sagen vedrørende det anonyme brev i ”Tilskueren i
og uden for Roskilde”. Da avisen var gået ind og redaktøren var soldat,
måtte den fornærmende udtalelse være anset for død og magtesløs. H. C. F.
Hytter skulle betale 6 rigsdaler i sagsomkostninger.
Niels Henningsen blev fuglekonge.
Roskilde adelige Jomfrukloster havde kaldsretten til degne- og
skolelærerembedet i Jylling.
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1794

1795
1796

1797

1798

1799

Det nye fugleskydningsselskab fik faste regler.
”Roeskilde Bal- og Concert – selskab” blev nævnt.
17/7 Købmand Jacob Borch blev fuglekonge ved havnen.
21/8 Købmand Jacob Borch blev fuglekonge i Hamburg herbergs have.
I anledning af Christiansborgs brand blev der holdt en andagts – og
bededag i domkirken, og borgerne blev opfordret til at yde frivillige gaver
til slottets genopførelse.
Prinsesse Sophie Frederikke, arveprins Frederiks hustru blev bisat i
domkirken. Kisten blev sat ind i Chr. D. 4.´s kapel.
Købmand i og ejer af Roskilde Børs, Søren Brønniche blev født.
17/7 Amtsforvalter Christian Henrich Kierulff blev fuglekonge.
22/7 Organist ved domkirken Peder Herman Stuch blev fuglekonge.
12/11 Kong Frederik d. 5.s dronning Juliane Marie blev bisat i domkirken. Kisten
blev sat ind i chr. D. 4.´s kapel.
20/7 Forpagter af Kathrinebjerg og Lellingegård Jens Thaning blev fuglekonge.
Den nye Ørnemosegård blev bygget øst for mosen i Vindinge. Det var en af
de første udflyttergårde.
19/7 Købmand Jacob Borch blev fuglekonge for 3. gang.
3/9
Post- og vognmester Johan Sigismund Johne blev fuglekonge
Købmand Søren Brønniche gik af som stadskaptajn. I hans sted blev
købmand John Jacob Aarstrup udnævnt
2/3
25/7

Tidligere sognepræst ved Vor Frue kirke, Peder Hersleb Abildgaard, døde
og blev begravet i Vor frue kirke.
Inspektør ved Egholm fabrik i Ry sogn, Christian Wineken, blev
fuglekonge.

1800
1800

14/3

15/7

0 1800

Sukkerhuset blev solgt til Jacob Borch og Jacob Kornerup, som ejede
Algade 15. Han ønskede at få sit landområde udvidet. Derfor fik han
halvdelen af Sukkerhuset, Skanderborggade, haven og vænget, så lå
mellem Sukkerhuset og Skt. Peder stræde. Han nedlagde Skanderborggade
og Skt. Ols stræde blev ført igennem til Skt. Peder Stræde
Postmester Jens Bøeg Petersen blev fuglekonge.
Skt. Ibs kirke blev nedlagt. Bygningen blev brugt til våben – og
krudtmagasin.
Peder Danielsen Nesel var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
”Borgerskabets fane som bevares i rådhus tårnet, viser en moderniseret sort
ørn på hvidt silke.
Den gamle hedekro som var flyttet med hen til den nye Roskilde landevej,
fik navnet Roskildehvile.
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1801
1801

18/7

Universitetsforvalter, birkedommer ved Skt. Jørgensbjerg og
forligelsescommissairi i Roskilde Peder Fischer blev fuglekonge.
Roskilde havde 1768 indbyggere
Bistrupgård og det meste af dens marker blev solgt.
Byens fællesskabsjord blev udskiftet.
Svanemosegård flyttede, som den første ud af fællesskabet i Svogerslev.

1802
1802

4/6
23/7

1802-04

Reglement, hvorefter de, som henhøre under borgervæbningen i
købstæderne udi Danmark, udenfor København, sig skal rette og forholde.
Løjtnant i husarregimentet Hans Georg Faith blev fuglekonge
Husmandskolonien Margrethehåb blev udskiftet. Ved ledighed blev fæstet
forandret til leje i 10 år.

1803
1803

22/7

Kammer – assessor, landsdommer og herredsfoged i Lejre herred, Johannes
Galschiøt blev fuglekonge.

1804
1804

19/7

Bager Johan Jacobsen blev fuglekonge.
Jens Michael Hertz blev domprovst

1805
1805

Juli

I de første dage af juli måned påbegyndte hr. Rugaard opførelsen af en stor
hollandsk vindmølle i Jernbanegade mod Hersegade.
7/8
Henning Henningsen, løjtnant på Søholm blev fuglekonge
29/11 Stiftsskriver Willads Mathias Bing henstillede til domkirkens inspektion, at
biskop Niels Jepsens messing gravplade ikke blev solgt ved auktion, men at
den blev gjort ren og opstillet et passende sted i kirken, da den var at ligne
med en indskriftstavle. Inspektionen fastholdt at pladen skulle sælges.
Baunehøjen var tydelig markeret på et matrikelkort.
Det borgerlige Fugleskydningsselskab ophørte med at skyde til papegøjen
ved Møllehusene.

1806
1806

Jan.

Hersegades mølle fik sat vinger op.

Feb..
30/7
10/4

Hersegades mølle begyndte at male i den første uge i februar.
Fuldmægtig ved postvæsnet Gerhard Lammers blev fuglekonge.
”afholdtes auktion i domkirken over de siden 1683 opbevarede
inventarsager i riddersalen – resterne fra kirkens middelalderlige
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storhedstid – solgtes ud og blev ødelagt – en ubodelig skade”.Som nr. 3
blev biskop Niels Jepsens messing gravplade solgt sammen med 15 stykker
gammelt messing, i alt 11 lispund 5 pund til kobbersmeden Johan Grant for
45 rdl. 4 mk 5½ sk (á 24½ sk pr. pund).
Arveprins Frederik, Kong Chr. 7,s halvbroder, som var død d. 7.12 1805
blev bisat i domkirken og kisten sat ind i chr. D. 4.´s kapel.
Ved Den almindelige Skolereform fik Roskilde katedralskole frataget sit
navn og rettigheder. De var allerede nogen år før overført til vor Frue skole
i København, men nu blev det lovmæssigt slået fast.

1807
1807

30/7
26/8

Købmand Carl Frederik Wulfsberg blev fuglekonge
Den engelske hær sendte et korps på 6000 mand til byen og derfra videre til
Køge. General Wellesly, den senere lord Wellington, med stab tog kvarter
på Palæet.
Under et besøg i domkirken tog en engelsk officer skeden til Kong
Christian d. 4.´s sværd med sig som souvenir.
Der blev bygget en hollandsk vindmølle: Ladegårdsmøllen til afløsning af
en stubmølle fra Kong Chr. D. 4.s tid.

1808
1808

Efter
13/3
¼

Kong Christian d. 7. døde og blev bisat i domkirken. Kisten blev sat ind i
Chr. D. 4.s kapel
Skt. Ibs kirkes menighed skulle henlægges under Skt. Jørgensbjerg kirke.
”Kirken samt dens inventar skulle sælges til nedbrydning ved offentlig
auktion. Dog skulle kirkegården stadig benyttes.” Skt. Ibs sogn var på 250
ha.
31/7 De to spanske regimenter Asturien og Guadelajara ca.3000 mand som i
noget over to måneder under krigen med England og Sverige havde ligget
indkvarteret i og omkring Roskilde, gjorde oprør imod den franske
overkommando general Fririon, som boede på palæet, og dræbte i
Palægården hans adjudant løjtnant Marabail.
14/10 Vor Frue Sogn blev sammenlagt med Skt. Jørgensbjerg Sogn.
Alteret i Skt. Ibs kirke blev revet ned.
Skt. Ib`s kirkegård blev planeret og indrettet til lejrplads for de spanske
tropper. De spanske officerer var indlogeret på Prindsen og de franske
officerer på Palæet.
Skt. Ibs kirke blev indrettet til lazaret for de spanske soldater, der lå
indkvarteret i Roskilde og omegn.
Bistrupgård blev købt af Direktionen for Københavns Fattigvæsen.
1808-09
Høravlsgården blev bygget tillige med 22 hørhuse, som hørte til gården.
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1809
1809

Roskilde adelige Jomfruklosters kaldsret til Himmelev præstekald ophørte
Skt. Ibs kirkes 2 klokker blev solgt for 253 rdl. Til kanonstøberierne i
Frederiksværk.
Roskilde adelige Jomfrukloster havde siden sin oprettelse hørt under en
særlig jurisdiktion: Skt. Jørgens Birk. Det blev nu nedlagt og klosteret kom
til at høre til Lejre herred, som blev udgjort af Sømme- og Voldborg
herreder.
Udbetalingen af kostpenge fra Duebrødre Kloster til 32 elever og lærerne
ved Katedralskolen ophørte.
Borgmester Heinrich Christian Müller købte matr. Nr. 10 på Rådhustorvet.
I dag stændertorvet nr. 4.
Parcelgården blev bygget, der var 350 tdr. land til gården.

1811
1811

Den gamle kannikebolig, nu konventhuset blev nedrevet på domprovst
Hertz´s foranledning
Maglekilde Bomuldsmanufaktur åbnede.

1812
1812
4/10

Stiftsbiblioteket, som var grundlagt af biskop Münter blev opstillet i salen
over Chr. 1.s kapel.
Efter Landemodet læste Grundtvig Roskilde – Rim op i Stiftsbiblioteket. Et
andet sted: 2.10.

1814
1814

16/7

Kong Chr. d. 7. blev bisat i Domkirken
Slæggerupvej blev anlagt.

1815
1815

28/8

Købmand Israel Levin blev fuglekonge.
Skt. Ibs kirke blev sammen med kirkegården solgt på auktion for 5300 rdl.
til købmand Jacob Borch. Efter kirkens gæld var betalt, skulle resten af
købssummen tilfalde Skt. Jørgensbjerg sogns fattige.
Efterå Dr. Søren Nicolaus Johan Bloch blev rektor for latinskolen.
r

1816
1816

15/5
5/7

Ejeren af Kattingeværk, Christian Hansen døde og blev begravet i Skt.
Jørgensbjerg kirke.
Overkrigskommisær, prokurator Nicolai Christian Dahlstrøm blev
fuglekonge.
Købmand Jacob Borch lod tårnet, koret og våbenhuset, samt hvælvingerne
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i skibet på Skt. Ibs kirke rive ned og brugte derpå bygningen til lager.
Skt. Hans Hospital og Claudi Rossets stiftelse flyttede fra Ladegården i
København til Bistrup ved Roskilde, hvor der blev indrettet et
sindssygehospital og en lemmestiftelse. Der var 175 patienter, deraf 61
sindslidende. De fik nu deres egen læge.
Der blev fastslået, hvordan det økonomiske mellemværende mellem
Katedralskolen og Duebrødre Kloster skulle være. Der kom en regel for
fælles udgifter og fordeling af evt. overskud. Klosteret fik 3/11 og skolen
8/11. Det svarede nogenlunde til de ugentlige beløb, som var fastlagt i
fundatsen i 1740. Duebrødre Kloster fik også 200 rigsdaler af
konsumptionsafgiften.

1817
1817

18/7
19/9

Købmand Søren Brønniche blev fuglekonge
Rektor S. N. J. Bloch fik på ny skaffet latinskolen en katedralskoles navn
og rettigheder.
Roskilde havde 2100 indbyggere
Høravlsgården blev forpagtet bort.

1818
1818

31/7

Købmand Hans Kornerup blev fuglekonge
Maler H.J. Ehlers malede Vor Frue kirkes korbuekrucifiks.

1819
1819

12/7

Bagermester i Holbæk Gustavius blev fuglekonge.
37 år gammel flyttede snedkermester L. Hansen fra København til
Roskilde. Han havde værksted på hjørnet af Skt. Ols Gade og Munkebro.
Klostermarken, som var på 6 tdr. land blev beplantet og åbnet for Roskildes
borgere. Det var klosterets priorinde Christiane Henriette Louise Møsting,
som forstod arbejdet. Til minde om hende blev den lille halvø (nu ø) i
parkens midterste sø kaldt: Møstingholm..

1820
1820

14/7

Over- og underretsprokurator , kammerråd i København, Christian Peter
Feilberg blev fuglekonge.
30/10 Geheimeråd, højesteretsadvokat C. Liebe blev født i ”Liebes gård” i Skt.
Ols Gade.
Snedker Bruun fik 20 rdl. for 10 stoledøre til Skt. Jørgensbjerg kirke.
Domprovst Jens Michael Hertz blev udnævnt til biskop i Ribe. Den nye
domprovst blev Eiles Hammermand(undersøg navnet)
En kancelliresolution meddelte, at alle tage i Roskilde skulle beklædes med
tegl.
Landøkonom, professer G. O. B. Begtrup solgte sin ejendom i Skolegade
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med tilhørende have, to vænger og en jordlod i byens mark til
Katedralskolen. Hovdbygningen blev revet ned, men sidelængerne bevaret.

1821
1821

13/7

Distritktskirurg i Roskilde, Selio Andreas Rauchmaul blev fuglekonge
Rekorboligen til Katedralskolen blev bygget. Den var tegnet af Peder
Malling.
Kæmner J.Wilstrup sendte et forslag til kongen om anlæg af en havn og
uddybning af fjorden.

1822
1822

20/2

Plan angående ophævelsen af borgervæbningens 2. afdeling i adskillige
købstæder i Danmark.
15/7 Møller, ejer af Haraldsborg Mølle Jørgen Petersen, blev fuglekonge.
18/12 Da Duebrødre Klosters forstanderbolig var revet ned, blev der lagt 700
rigsdaler til forstanderens løn.
Domprovst Eiles Hammermand døde.
Rigsgrevinde Helene Cathrine Betty komtesse Lüttichau blev priorinde på
Roskilde adelige Jomfrukloster.
Peder Brønniche, som var premierløjtnant ved brandkorpset, ejede nu
Hersegades Mølle

1823
1823

11/7

Prokurator Jens Jørgensen blev fuglekonge.
Roskilde adelige Jomfruklosters ældste sølvtøj blev smeltet om, deriblandt
en sølvkande med Margrethe Ulfelds navn.
Kisten, som indeholdt delene af hertug Christoffers monument blev flyttet
til Helligtrekongers kapel. Fra midten af 1700-tallet stod kisten i Skt.
Birgittas kapel.
Gråbrødre Kirkegård blev anlagt

1824
1824

23/7

Fuldmægtig i postvæsenet S. Christensen, blev fuglekonge
Roskilde adelige Jomfruklosters priorinde, komtesse Helene Lüttichau
omlagde Klostermarken, da den var gået i forfald..
Roskilde adelige Jomfrukloster fik ændret sine statutter. For fremtiden
skulle, foruden adelige damer og døtre af mænd i de højere stillinger i
riget,. Også døtre af mænd i de 3 første rangklasser være berettiget til at
blive indskrevet i klosteret.
P. Nielsen anlagde et bryggeri i Skomagergade 1.
Brændevinsbrænder Rasmus jensen ejede Møllehusene. Foruden at brænde
brændevin, drev han også den bekendte landevejskro ”Møllehusene”. Han

113

havde også kohold og stort landbrug.

1825
1825

12/7
14/7
12/9

o.1825

Kammerråd, kgl. Forvalter for Bistrup gods, landvæsenskommissær blev
fuglekonge. Han boede Ringstedgade 21.
Madam Rosted på Prindsen døde og blev d. 18/7 begravet på Gråbrødre
Kirkegård.
Kong Frederik d. 5.s kapel blev indviet af biskop Münter. Kapellet
aflastede Christian. D. 4.s kapel for kongelige kister: Christian. D. 6.,
dronning Louise, arveprinsesse Sophie Frederikke, dronning Juliane Marie,
arveprins Frederik, Christian. D. 7.
Der blev foretaget en delvis undersøgelse af pillegravene i domkirken.
Et lille stråtækt hus med tykke mure, som sandsynligvis var det sidste der
var tilbage af Skt. Agnes kloster, brændte. Resterne blev derefter revet ned.

1826
1826

15/7

Overauditør, herredsfoged i Lejre Herred, Niels Møller, blev fuglekonge.
Kalkmalerierne i Helligtrekongers Kapel blev genfundet under
hvidtekalken
Den italienske indvandrer Johannes Dominio Borello grundlagde en
forretning med olier og vande, kolonial, manufaktur og isenkram.

1827
1827

20/7
26/8

Kaptajn, ejer af Prindsen, ridder af Dannebrog Nicolai Christian Sveistrup
blev fuglekonge.
Den gamle borgervæbning 2. Afdeling blev ophævet efter en beslutning d.
20.2.1822.
Bomhuset på Frederiksborgvej blev solgt til malermester Ehlers og
bommen blev flyttet til hjørnet Provstevænget og Skt. Ols Gade.
Gråbrødre Kirkegård fik sit reglement.

1828
1828

0 182829

22/7

Byskriver, fuldmægtig Herluf Trolle Heering, blev fuglekonge.
Skt. Andreas kapel var nu fyldt op med kister både i kapellet og krypten.
Alle kisterne blev begravet på domkirkens kirkegård. Klosteret fik skøde på
et stort fælles gravsted på Gråbrødre Kirkegård.
Nu hvor borgervæbningen ikke fandtes mere, blev det nødvendigt med et
nyt brandreglement.
Höftz var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Pillegravene i domkirken blev åbnet og knogleresterne blev genstand for en
osteologisk undersøgelse.

1829
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1829

3/7

Agent, farver og stænderdeputeret i næsten 40 år, formand for
borgerrepræsentationen Thomas Hagedorn Svane blev fuglekonge.
1/8
Udkom det første nummer af Roskilde Avis. Udgiveren var den 33 årige
jurist Johan Henrick Tauber Gjemsøe, der var søn af degnen og
kirkesangeren på Skt. Jørgensbjerg. Subskriptionsprisen var 24 skilling.
25/8 Ved en kgl. Resolution bliver præsteembedet på Skt. Hans hospital
selvstændigt og dermed udskildt fra Skt. Jørgensbjerg sogn.
31/10 Det kgl. Danske Kancellis ordre om at ”forstørre og forøge” duebrødre
Kloster indløb
Hans Hertz udnævntes til præst ved Vor Frue og Skt. Jørgensbjerg . Hans
præstegård lå, hvor nu Odd- Fellow Logen ligger og komponisten C.E.F.
Weyse begynder igen sine besøg i Roskilde efter hans gode ved Hans Hertz
er flyttet til byen.
Kaptajn Sveistrup åbner sin have: Trægården til fri benyttelse af byens
borgere. Det samme gælder gartner Ehlers have på hjørnet af dronning
Margrethesvej og Frederiksborgvej
4. husareskadron fik tilladelse til at bruge en baggård ved Palæet til
ridebane (nu Palæets have)
Møller Lars Madsen gik fallit og fraflyttede Møllehusene.

1830
1830
19/2

6/4
17/7

o.1830

I begyndelsen af året blev der sat en etage på Duebrødre Hospital på
Fondens Bro. Den nye etage indeholdt 8 værelser og 2 nye køkkener.
Ved en resolution fik forstanderen, stiftsamtmanden og biskoppen tilladelse
til, at kæbe inventar til Duebrødres nye etage i lighed med det, der var i
stueetagen.
De 37 beboere fik hver et 6 punds brød om ugen, brændsel, lys, samt fri
medicin og 100 rigsdaler om året.
Lorenz Weber fik borgerbrev, som tømrer
Bager Johan Jacobsen blev fuglekonge.
For at sikre arbejdskraft til Det adelige Jomfruklosters avlsgård havde
klosteret 21 huse: 9 Klosterhuse, hver med 3 tdr. land, 10 Skt. Agnes Huse
med lidt mindre lodder og 2 jordløse huse.
Der blev bygget en etage på Duebrødre Hospital på hjørnet af Fondens Bro
og domkirkepladsen.
Katedralskolen købte den gotiske bygning, der lå nord/øst for domkirken
og som var resterne af den gamle bispegård. Her blev der indrettet
gymnastiksal.
Møllehusenes ejer var Rasmus Jensen.
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1831
1831

11/3
2/4

5/4
5/4
9/4

9/4
16/4
16/4
16/4
23/4
25/4

30/4
30/4

30/4
30/4
30/4
7/5

Foreningen til Roskilde bys Forskønnelse blev stiftet på initiativ af
malermester H.J. Ehlers
Roskilde dagvogn kørte kl.6 morgen mandag og lørdag til København og
vente tilbage fra gardergården samme dag kl. 5. Betaling: 4 mark 8 skilling
pr. person.
Kl. 11 blev snedkermester Henning Olsens ejendom matr. 227 i Skt. Ols
Gade atter stillet til offentlig auktion
Gartner Hansen i Gråbrødrestræde solgte gode havefrø.
Kæmner I. Wilstrup bekendtgjorde ordlyden af det brev han havde tilsendt
kongen om opmudringen af fjorden og forespørgsel om man måtte lade
subskriptionsplaner cirkulere?. Svaret var.” Forslaget er tilsendt kanal-,
havne- og fyringsinspektøren, capitainlieutenant v. Leth til afbenyttelse,
desuden skal han foretage lokale undersøgelser. Hvad angår subskription
må det anses for betænkeligt at bevillige det, da det vil gå imod de
almindelige bestemmelser angående collecter”.
Gartner Rørbye Skt. Ols Gade solgte gode havefrø.
Ole Jensen havde fået borgerskab, som vandkigger og brøndsætter i
Roskilde og omegn.
Et jordstykke på 6 tdr. land i Roskilde bys store hale var tilkøbs på billige
betingelser.
Hos I. C. Engelhardt i Støden kunne man få hvidt strandsand.
Hos I. H. Tauber Gjeemsøe, exam. Juris kunne ansøgninger, breve, klager,
contracter og alle andre dokumenter udfærdiges.
Den halvårlige eksamen i Roskilde borgerskole begyndte kl. 8 og fortsatte
de følgende dage indtil den var afsluttet. Prøver på den qvindelige
håndgerning – skoles arbejder var fremlagt den 27/4 kl. 10
Organist Struch var flyttet fra madam Brangstrups gård til fru majorinde
Müllers gård på hjørnet af Skt. Olsgade og Algade,
Et jordlod på 14 tdr. land i Roskilde bys store hale er til leje, fæste eller køb
fra 1/5 1832. Betingelserne er fares hos I.M. Kornerup på Ramsø – Tune
kontor i Roskilde.
10 alen sort silkefrynse var til købs hos skræddermester Winzer, Karen
Olsdatter Stræde
Bogbinder P. E. Mehl boende i skomagergade ligefor ringstedgade
indbandt skolebøger og læsetabeller for børn – meget billigt.
Til næste flyttedag blev en lejlighed i købmand Albr. Kornerups gård i
ringstedgade til leje.
De handlende og fabrikanterne skulle inden d. 21/5 indsende en liste over
de varer, som før havde været fritaget for stempling, fordi ulden eller
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14/5

14/5

14/5
16/5

17/5

21/5
21/5

28/5
4/6

5/6

bomulden i varen var under halvdelen. Disse varer skulle nu stemples.
Byens bagere blev anmodet om at lave grovbrød til 2 mark og 4 skilling i
stedet for brød til 24 skilling. Herved ville man få større skiver, det ville
glæde dem, der tyggede dårligt og derfor skar skorpen bort. Nu måtte de
spise mange små skiver og bruge alt for meget smør. Efter indsenderens
mening lavede bager Reimert det bedste grovbrød.
Til geometrisk tegnings udbredelse blev der oprettet en skole af en komité.
Skolen blev bestyret af major, landinspektør Petersen. Der blev undervist
om aftenen 3 ’a 4 gange om ugen. Tilmeldelse kunne ske på rådstuen d.
15/5 kl. 3 – 5. Gebyret blev 2 mark om måneden.
En slump kampesten var tilkøbs hos murermester Schultz’s enke, boende
ved hestemarkedet her i byen.
Klokken 10 blev den første auktion over afdøde gørtler Peter Jensens
ejendom matr. 34 med tilhørende jordlod. Ejendommen lå på
Skomagergades nordre side lige overfor Postgården. Gården var i
brandkassen forsikret for 2760 rigsdaler sølv. De næste auktioner fandt sted
d. 30/5 og 13/6. Den 25/4 var indboet solgt ved auktion.
I Roskilde Avis stod følgende annonce: ” En rødlig sogris med sorte pletter
er bortløben. Ved tilvejebringelse eller opdagelse af grisen loves en
passende dusør henvendelse til ejerinden, smedemester Ole Olsens enke på
Hestetorvet.
Murermester Fenhan takkede alle der havde hjulpet under hans og hans
kones sygdom.
Johan Laudens som logerede hos Ernst Werther i Ringstedgade klinkede
porcelæn, glas og stentøj og loddede tintøj, samt reparerede paraplyer,
briller m.m.
Forordningen om Stænderforsamlingens indførelse blev udsendt og derefter
blev der hvert år holdt en ”skøn folkelig” fest på dagen.
Bagermester Reimers blev takket fordi han havde efterkommet
opfordringen til at bage 2 marks brød, men man bad om de måtte blive bagt
korte og tykke, som første dag of ikke som senere lange og amalle.
Kong Frederik d.6. besøgte Roskilde på vej til Holsten.
”Kl. 9 ankom kong Frederik d. 6. Ledsaget af den i Roskilde
garnisonerende husar- eskadrons officerer, samt af cheften for
Borgervæbningen kaptajn Sveistup og 2, løjtnanter af disse kor, hvilke
herre, alle til hest, havde modtaget kongen udenfor byen og ledsaget ham
til Det kgl. Palæ, hvor der hilstes med 27 kanonskud. Da kongen stod af
passerede han i gangen byens politi – vagt (af borgere) der var opstillet som
æresvagt. Byens embedsmænd fik foretræde. Senere beså kongen
domkirken, Katedralskolen med dens gymnastiske læreanstalt, den for
nylig udvidede og forskønnede herlige stiftelse, Duebrødre Kloster og
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9.6.

11/6
13.6.

18/6
18/6

18/6
18/6
18/6
18/6
25/6
25/6
20/7

byens borgerskole. De prøver der blev afholdt i skolerne vandt kongens
allerhøjeste bifald. Desuden aflagde byens brandkor prøve på deres
duelighed. Til sidst efterså kongen på rådstuen byens regnskaber og såvel
byens som herreds – embedsmændenes protokoller. Kl. 12 forlod kongen
byen pr. vogn,”
Byens embedsmænd og borgere samledes til spisning og ”festivitet” på
Prindsen dels i anledning af kongens besøg, dels i anledning af
anordningen af 28.maj om stænderinstitutionen. På melodien: vift stolt på
Kodans bølge blev følgende vers afsunget:
Hæv Ro dig på dit sæde
I Odins kongehal,
Del med os hjertets glæde
Her i vor bogersal!
Vor Fred´rik har os gæstet
Set mildt sin gamle by,
Ved troskab end befæstet
I borgerheld og ry.
Købmand Gjemsøe solgte som sædvanlig godt, sort blæk.
Da ikke alle byens borgere kunne deltage i festlighederne d. 9.6. blev der
holdt fest i Commandørsergent Weiz have, som var oplyst, man forlod først
hinanden ved solopgang
Hos skomagermester C. Hansen i Skomagergade var en butiks – lejlighed
til leje.
”Nogle af fattiglemmerne, som bliver udlejede til dagarbejde hos byens
beboere, fordrer højere betaling ens den af commissionen bestemte, nemlig
12 skilling for dem, som nyder kosten i fattighuset, 8 skilling for dem, som
får kosten, hvor de arbejder. Ingen er pligtige at give mere, undtagen hvad
enhvers egen gode vilje tilsiger.
Hattemager Jacobsens enke i skomagergade havde i sin ejendom i
ringstedgade en lejlighed til leje.
Hvis man henvendte sig til vognmand Peder Hansen i Skt. Ols gade kunne
man aftale lejen vedrørende en lejlighed i Munkebro.
Ved at henvende sig til Fritz kunne man under hånden få gåde med
tilhørende jordlodder til salg.
Hos rebslagermester R. Larsen kunne man købe vind – og bilæggerovne.
Det af høker J. C. Engelhardt i Støden beboede ejndomssted kan under
hånden købes eller lejes, hvis man henvender sig til ejeren.
Hos lysestøber Hanche fås ekstra god bøgeaske ’a 3 mark pr. skeppe.
Proprietær, ejer af Østrup Hovedgård og Søgaard Hans Peder Kornerup
blev fuglekonge.
Roskilde Bys Ligsocietet havde anskaffet sig et ”meget brillant og kostbart
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ligklæde”.
Produktionen i Skt. Clara Mølle blev lagt om fra kornmølle til papirfabrik
Der blev oprettet en aftenskole, hvor der blev undervist i tegning blandt
andet til videre teknisk uddannelse af byens håndværkere.
Tuttesti blev anlagt med sit nuværende forløb og blev beplantet.

1832
1832

25/2
18/3

25/3

16/4

13/7
1/8

Hans Matthisson-Hansen blev ansat som organist ved Domkirken
Om natten til d. 18. brændte 2 gårde og 1 hus i Vindinge. Ilden var påsat og
ildspåsætteren blev anholdt med det samme. I den første gård måtte
beboerne ”nøgne flygte fra ilden” Indboet blev reddet i den anden gård,
men begge brændte ned til grunden inklusiv hele høsten.
Der opstod det rygte, at Roskildes landsprøjte var kommet alt for sent.
Harmdirrende sendte kaptajn Sveistrup et brev til Roskilde Avis, hvori han
gennemgik nattens forløb.
En kongelig anordning, gjorde det klart:
nu skulle strå- og halmtagene udskiftes. Det var allerede pålagt i
brandforordningen i 1761 og igen påmindet om adskillige gange. Nu skulle
byens borgere i gang, nu var det alvor. Levestandarten var blevet bedre og
der kom tegltage.
Justitsråd, borgmester og byfoged medstifter af Roskilde Sparekasse i
1833, Heinrich Christian Müller blev fuglekonge.
Joseph Fridrich Pætges fik borgerskab som skomagermester i Roskilde.
Han var også bedemand og gik i den egenskab forrest i ligtoget iført en vid
slængkappe.
Opmudringen af fjorden begyndte.
Jørgen Pedersen, som ejer hraldsborg mølle borgbanken viste venligt
enhver rundt på området, hvor der kun var enkelte murbrokker.
Støden 22 blev bygget af distriktslæge Johan Henrik Seidelin
Klosterhusstræde (Dronning Margrethes Vej) var øde ligesom en del andre
gader. På bykortet var de angivet med stiplet linjer og de havde stengærder.
Frederiksborgvej hed Store Strandstræde på strækningen fra Kobbermøllen
og videre ud i landet.
Lammegade var nu helt væk.
Der var endnu Kildemarked ved Hellig Kors Kilde.
Der blev klaget over, at Store Fiolstræde var i en sådan stand, at den burde
hedde Benbrækkerstræde.
Maglekilde gav ca. 82.365 liter vand i timen

1833
1833

11.3.

Foreningen til Roskilde bys Forskønnelse blev stiftet på initiativ af
malermester H.J. Ehlers, farver Svane, lærer Hage , doktor Seidelin og
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12/7
3.11.

kammerråd, stiftsskriver Hansen. Foreningen anlagde Tuttesti med sit
nuværende forløb, den blev udvidet, der blev gravet grøfter og plantet
træer. Den sydlige del af stien hed Tuttesti, den nordlige del Strandalléen.
Desuden blev Birkealle anlagt. Der blev også anlagt en spadseresti fra
”Ringstedgade Port til Møllehusene”.
Apoteker Christian Albrecht Jørgensen blev fuglekonge.
Sparekassen for Roskilde by og 0megn bliver oprettet. Den fik ”husly” på
rådhuset.
Skt. Hans Hospital ønskede at gøre brug af sognepræsten ved Skt.
Jørgensbjerg kirke. Denne ordning blev ophævet i 1865.
Der blev forgæves gravet i gulvet i domkirkens nordre korsarm i den grav,
som skulle rumme Saxo Grammaticus.
Domkirkens orgel blev ombygget af orgelbygger Marcussen. Komponisten
Weyse deltog.
Komitéen for en Tegneskole udskrev en konkurrence i geometrisk tegning
og i frihåndstegning og udstillede de udførte tegninger. Samtidig var der
udstillet” som prøver på fortrinligt håndværksarbejde to af smedemester
Mørch særdeles kunstigen forfærdigede låse, samt et af en af snedker
Hansens læredrenge som svendestykke forarbejdet mahonie tebord. Af
fruentimmer håndgerningsarbejder var udstillet en del broderier,
linnedsyning, strikkede og andre sager”.

1834
1834
1/2
18/7

Bellevuestien og Birkeallé blev anlagt og beplantet og der blev plantet
træer ved Røde Port. Det var Forskønnelsesforeningen for Roskilde
Købstads værk.
Havde Roskilde 2828 indbyggere
Kaptajn, ejer af Prindsen Nicolai Christian Sveistrup blev igen fuglekonge.
Det første skib anløb havnen efter opmudringen. Det kom fra Norge
Søbadeanstalten begyndte med en badehus
Prins Wilhelm af Hessen Philipsthal – Barkfelds kiste blev overflyttet fra
Christian d. 4.s kapel til Frederik d. 5.s.
Der blev i Roskilde valgt repræsentanter til Stænderforsamlingen.
Forlægger I. D. S. Hanson trykte A. C. Hanson’s bog: Baron von
Münchhausens vidunderlige reiser, felttog og hændelser.
C. Tilly malede sidste års fuglekonge apoteker Jørgensens skive. Den viste
Domapotekets laboratorium, Algade 8.

1835
1835

5/1

Garver Jørgen Frederik Winther anlagde sit garveri på hjørnet af
Allehelgensstræde og Rådhustorvet. Facaden lå ud mod torvet og garveriet
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i en længe og gård langs med strædet
22/4 Stiftedes Roskilde Asyl for småbørn. Det lå på Fondens Bro
17/7 Skovrider, forstråd Christian August Klüver, Vernersminde pr. Hvalsø,
blev fuglekonge.
1.10 Samledes Roskilde Stænderforsamlingen for Østifterne første gang på
Palæet. Hvor en sal var blevet indrettet i dronnings tidligere værelser efter
tegning af J.H. Koch. Algreen – Ussing skrev at det var en skøn efterårsdag
og hele byen festede” alle madammerne har fået deres silkekjoler på, og
gaderne glimrer af gyldenstykkes huer”. Præsidenten Anders Sandøe
Ørsted boede i Palæets hovedbygning i stueetagen.
Skræddermester J.N. Lundstrøm rejste sammen med skræddermester E.C.
Petersen og købmand P. Lassen en bevægelse for oprettelsen af et sygehus
for den tjenende klasse. Et andragende herom med 49 underskrifter blev
sendt til magistraten .
31/10 Byrådsmedlem, malermester Ehlers rensede Skt. Hans kildes brønd op.
Den var 17 alen dyb. Der var 10 alen dynd og mudder. Blandt de mange
potteskår var der 2 næsten hele keramik kander, som han sendte til
Nationalmuseet. Det var ham, som gav kilden sit nuværende udseende og
afløb.
Roskilde Friskole blev åbnet med lokaler på Fattiggården i Bredgade
Distrikskirug Selio Andreas Rauchmauls gård blev købt af byen og
nedrevet. Derved blev Nytorv skabt.
Jørgen Løytved grundlagde sit blikkenslagerfirma.
Opmudringen af sejlrenden blev afsluttet og med det samme mærkedes
forbedringen for skibsfarten.

1836
1836

13/7
9/10

Skovrider på Svendstedlille ved Åstrup C. Jochumsen, blev fuglekonge.
Stiftsskriver i Roskilde, kammerråd chr. Hansen skrev til kancelliråd
Thomsen, oldsagskommissionen om at der var stødt på bygningsrester ved
haraldsborg. Da fæsteren af vandmøllen for at opflydt et sumpet sted var
begyndt at planere dfen østlige del af højen. Der blev fundet ”grunden af
en gammel bygning, der har været bygget af gamle, røde, svære mursten”.
Fæsteren havde bortgravet murrester og store sten.
Vandet fra Roars kilde bliver nu ledet i en stensat rende under
Frederiksborgvej ind i haven for at munde ud i Riemors mølledam.
Beboerne fra Skt. Jørgensbjerg havde en begravelsesplads nord for Skt. Ibs
kirkegård, stødende op til denne.
Der blev fundet betydelige grundmure af munkesten ved Haraldsborg og
der fandtes også mønter fra Erik Emunes tid..

1837
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1837

19/7
16.9

Toldkontrollør, senere toldinspektør i Kalundborg, Fåborg og Svendborg,
ridder af Dannebrog, etatsråd Christian Car4l Voigt, blev fuglekonge.
Døde overlærer Johannes Hagen. Han havde kæmpet for en fri forfatning. I
Roskilde havde han deltaget i byens liv og foruden medstifter af
Sparekassen også sørget for en søbadeanstalt.
I anledning af havnens og fjordens uddybning komponerer Weyse:
”Venlige Isefjords blinkende bølge”.
Lorenz Weber købte en ejendom i Skolegade for 2050 rdl.
Farver Svane fik opført en farveribygning med en vindfløj i form af en
svane.
Et sygehus for den tjenende klasse blev opført i Bredgade. Det skete på
opfordring af 49 af byens borgere.

1838
1838

8/8

Inspektør på Bistrupgård 1808 – 1840 Lars Friederich Conradsen, blev
fuglekonge.
Der bygges et krudttårn til opbevaring af husareskadronen krudt og til at
støbe patroner. Bygningen kostede 400 rdl.
Hestetorvet blev planeret og der blev opsat bomme til tøjring af heste ud
mod Algade. Der blev ryddet på udenfor Roskilde Port (senere Røde Port),
hvor der ellers har været ”bygnings- og andet affald og skarn ” . Området
blev planeret og der blev lavet et lille anlæg
Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen var i Domkirken
Carl Ludvig Kornerup åbnede den først egentlig manufakturhandel i
Skomagergade.
P. A. Schram kom i lære hos agent Anders Borch
Billedhuggerne H. W. Bissen og H. E. Freud fik overdraget tilsynet med
monumenterne i domkirken.
Chr. Dehn fra Swerin var i Roskilde og kunne fortælle at der kun var en
klub i byen og at den holdt til på Prindsen.
Der blev lagt 38 tdr. land til Parcelgården.
Ved omlægningen af stengærdet i weysegangen blev der fundet en
grundmuret bygning ca. 8? 13 meter med en hvælvet kælder under.

1839
1839

12/7

Stiftsskriver og værge ved domkirken siden 1822, medstifter af Roskilde
Sparekasse, kammerråd, ridder af Dannebrog, Christian Hansen blev
fuglekonge.
1/9
Duebrødre Kloster fik tilladelse til, for 10.000 rigsdaler, at købe en stor
ejendom på Rådhustorvet. Ejendommen havde en ualmindelig stor have.
Nu Stændertorvet 4.
28.10 Indvielse af rådhuset, som var blevet forhøjet med en etage. Det kom til at
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3/12

koste ca. 10.000 rigsdaler.
Indvielse var med tale af borgmester Foss, sang før og efter talen, samt et
festligt aftensmåltid i Prindsen, hvor enhver af byens borgere kunne deltage
for 1 rigsdaler pr. næse
Farver Hammer købte Skomagergade 33.
Kong Frederik d. 6.døde og hans kiste blev indsat i Christian d. 4.s kapel.
250 sjællandske bønder samledes ved Roskildehvile for at bære kongens
kiste det sidste stykke til Roskilde. Det var en tonstung egekiste, så der
måtte hyppigt skiftes bærere.
Byrådet kom med en opfordring til byens borgere ikke at give
nytårsgratulanter en gave. Denne skik havde udviklet sig til en form for
tiggeri.

1840
16.1.
1840

Kong Frederik d. 6. Blev bisat i domkirken. Weyse kommer til stede for at
medvirke i sin og Oehlenschlägers sørgekantate. Derpå blev kisten sat ind i
Frederik d.5.s kapel.
1.2.
Roskilde havde 3138 indbyggere
17/2 Komitéen til geometrisk tegnings udbredelse fik oprettet en skole, hvor der
var almindelig undervisning af håndværkere fra alle fag.
Juni Duebrødre Klosters nye stiftelse i Bredgade blev bygget. Den var tegnet af
etatsråd, hofbygmester Koch og var blevet bygget i haven til den ejendom
på rådhustorvet, som klosteret havde købt året før. Den nye 2 etages
bygning, havde på hver etage 6 boliger: stue, soveværelse, pigeværelse og
køkken. Der var 2 bygninger bag ved. I det ene var der 12 rum til brænde
og i det andet var der lighus, vaskehus og rullestue. Haven var inddelt i 12
små lodder
4/7
Andreas Pozzi fik borgerskab i Roskilde, som konditor
15/7 Stænderforsamlingen blev åbnet med en højtidelig gudstjeneste i
domkirken.
Juli
Kong Christian d. 8. og dronning Caroline Amalie var på gennemrejse og
gjorde ophold for at besøge byen. De ”aftrådte” i gæstgivergården
Prindsen, hvor de gav kur til byens og omegnene embedsmænd,
borgerrepræsentanterne med flere. Kongeparret var i domkirken,
Latinskolen, Duebrødre Hospital, rådhuset, asylet, fattiggården, så en
sprøjtemønstring på Rådhustorvet og besøgte borgerskolen. Efter et kort
taffel på Prindsen fortsatte kongeparret deres rejse til Ringsted.
9/9
Kancelliråd, rådmand Anders Pilegaard Jessen blev fuglekonge
26/10 Håndværker- og Borgerforeningen blev stiftet. Den egentlig stiftelsesdag
kendes ikke, men 50 års jubilæet blev holdt d. 26/10. Den bærende kraft
både ved stiftelsen og i foreningens første år var snedkermester L. Hansen.

123
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O 1840

Foreningen blev stiftet i ”Stadt Hamborg” i Algade hos gæstgiver og
hjulmand Johansen. Foreningen havde også mødelokale her det første år.
Hattemagermester Johan Jacob Pætges fik borgerskab i Roskilde og
nedsatte sig i sadelmagermester Bodholts sted i Ringstedgade. Hans blev
gift med sadelmagermesterens datter Karen Marie.
Roskilde Tegneskole(senere Tekniske skole) blev stiftet.
Anlægget Plantagen udenfor Roskilde Port (senere Røde Port) blev
beplantet.
Blågårdsstæde og Maglekildebakken bliver udvidet
Bryggergården Algade 17 ejedes af købmand Jakob Kornerup
Rasmus Jensen, som ejede Møllehusene indrettede et nyt
brændevinsbrænderi.
Skomagermester F. Pætges blev oldermand for skomagerlauget.
Tilskyndet af billedhugger H. W. Bissen begyndte billedhuggeren Johann
Scholl på et restaureringsforslag til dronning Margrethe d. 1.s sarkofag i
Bissens værksted.
Roskilde havde 3138 indbyggere.
Duebrødre Hospital købte den gamle borgmestergård på Rådhustorvet.
Borgmester foss lejede sig ind. I en del af haven ud mod Bredgade blev der
bygget en stiftelse for 8 jomfruer og 4 enker af embeds- og fornemmere
borgerstand.
Byrådet kasserede uret i rådhustårnet og det blev solgt til tårnurmager
Bertram Larsen, som satte det i stand. Det blev derpå solgt til Voergård.

1841
1841

28/2
20/6

Domprovst Bang døde.
Hele Cathrine Betty komtesse Lüttchau , priorinde ved Det adelige
Jomfrukloster, døde.
13/7 Agent, købmand Søren Borch, Rådhustorvet 2, som havde været
borgerrepræsentant i 25 år, blev fuglekonge
27.10 Københavns amts skytteforening blev stiftet
14/12 Louis Albert Francois Pio blev født i Store Gråbrødrestræde. HAN DØDE I
Chicago 8/7 1894.
Duebrødres nye stiftelse i Bredgade blev taget i brug af 12 beboere, som
hver fik 50 rdl om året og frit lægetilsyn
Der bliver købt en grund af prokurator Walløe og bygningen af den nye
katedralskolen begyndte
Der bliver fundet en forgyldt kalk og disk ved Haraldsborg. De blev
antagelig udført kort efter 1100 tallet.
Ludvig Christian Thuerecht Møller tog borgeskab i Roskilde, som maler.
Han fabrikerede cementvarer, navnlig gravmonumenter.
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Håndværker- og Borgerforeningen flyttede til ”Skandinavien” på hjørnet af
Skt. Ols gade og Domkirkestræde. Værten hed Tonnes Lassen. Da der ikke
var nogen stor sal til rådighed, dækkede værten op til fællesspisning på den
udsmykkede keglebane også om vinteren, hvor der blev sat kakkelovne op.

1842
1842

14/1

Håndværker- og Borgerforeningen afholdt bal. Der blev sunget en til
lejligheden skrevet sang, som også blev sunget ved jubilæet 26/10 1890.
23/6 Der blev for første gang afholdt dyrskue i Roskilde. Det foregik på
Hestetorvet, hvor der blev fremstillet 5 tyre, 11 køer og 2 kvier. Det var
arrangeret af Københavns Amts landbo forening.
30.6. 4. husar eskadron forlod sin mangeårige garnison i Roskilde til fordel for
Jægersborg.
21/7 Roskilde Præstekonvent blev stiftet.
Kongen skænker en del af Palæets have til brug for Asylet.
Aug. Komponisten C.E.F. Weyse besøgte for sidste gang Roskilde
8.10. døde komponisten C.E.F. Weyse. Han blev begravet på Gråbrødre
Kirkegård efter eget ønske. Han havde på sit sidste besøg i Roskilde
begrundet sit valg med:” på de københavnske kirkegårde er der altfor
megen uro og spektakel, og det koster da heller ikke alverden at blive kørt
ud til Roskilde i stilhed”. G. Hetsch havde udført hans sarkofag.
21.12. Den nye Katedralskole, som var tegnet af hofbygmester, etatsråd J. H.
Koch, blev indviet ved en stor højtidelighed Skolens lærere og elever gik i
procession fra den gamle skolen til den nye. Her samledes alle i
solennitetssalen. Der blev holdt taler og sunget en kantate med tekst af
pastor Hertz og domkanter Hartmann havde skrevet musikken. Der var
festmåltid i gæstgivergården Prindsen og her var der også bal for 200
nuværende og tidligere elever. Ballet sluttede kl. 6 morgen.
13/? Duebrødre Klosters nye stiftelse fik sin fundats. ”I stiftelsen optages 4
enker eller koner, der uden egen skyld eller brøde er forladt af deres mænd,
og 8 piger af den dannede middelstand”.
Nytorv og en del af Algade brolægges, Rådhustorvet bliver helt omlagt,
rendestenen ændret, så de ikke længere adskiller torvet fra gaden, derved
blev begge torvene til jævne flader. Hele herligheden kostede 2350 rdl.
Som blev betalt over 2 år.
Roskilde Fattig- og Friskole (Borgerskolen) flyttede fra fattiggården i
Bredgade til Hersegade 15, som nu var blevet ledig efter husarenes afrejse

1843
1843

22.3.

Hjulmand Chr. Jensen og skrædder Carl Larsen af Venslev by blev
henrettet for mordet på husmand Niels Jørgensen, hans kone og søn. Det
var den sidste henrettelse på Galgebakken
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16/5
30/5

7/7
Nov.

3/11

4/12

7/12

En læser spurgte i Roskilde Avis om den Regensti, som var blevet anlagt i
1754 til erstatning for den nedlagt sti af samme navn, nu også var nedlagt.
Agent Svane formand for borgerrepræsentationen endte diskussionen om
Regnesstien med at kundgøre, at stien måtte nedlægges på grund af
ombygningen af domprovstegården, men der ville blive anlagt en ny
mellem Meyercrones østlige hegn og Regensvænget. Indtil den var
etableret måtte forgængere gerne gå gennem Domprovsteboligens gård.
Præst ved domkirken 1839 – 46 Christen Pram Gad blev fuglekonge.
Domprovst Ortved fik på en audiens hos Kong Christian d. 8. tilladelse til
at foretage en udgravning i Helligtrekongers Kapel mellem de to
monumenter for at finde Kong Christian d. 1.s og Christian d. 3.s kister.
Håndværker – og Borgerforeningen vedtog en blanding af bestemmelserne
fra en stiftende generalforsamling, men også nolge nye. De blev
konfirmeret på denne dag.
”Foreningens hensigt er dels, at kunne samles på bestemte tider til
selskabelig underholdning, dels at bevirke enighed og gensidig velvilje
blandt borgerne. Til disse øjemeds opnåelse har foreningen lejet et værelse
hos værtshusholder Lassen, hvor dets medlemmer kunne samles 3 gang
ugentligt, nemlig søndag, mandag og fredag. Værelset bliver holdt varmt
og belyst af hr. Lassen, fra kl. 6 om aftenen og for værelsets afbenyttelse,
samt lys og varme erholder hr. Lassen 20 rigsdaler årligt”. Foreningen
havde 38 medlemmer. Skræddermester Petersen var formand.
Ved udgravningen i Helligtrekongers Kapel blev Kong Christian d. 1.s
gravkammer fundet. Kongens kiste blev åbnet og hans sværd taget ud af
kisten. En stafet blev sendt til Kong Christian d. 8. på Frederiksborg og
stifsskriveren skrev til C. J. Thomsen om fundet.
Kong Christian d. 8. gav C. J. Thomsen og Werlauff befaling til sammen
med domprovst Ortved og stiftsskriver Chr. Hansen at undersøge Christian
d. 1.s og dronning Dorotheas kister. Det sker 11 og 12. 12.
Håndværker- og Borgerforeningen gav 1 rigsdaler 2 mark til de
forulykkede Vesterhavsfiskeres efterladte.
De sidste rester af Skt. Clara Kloster bliver fjernet, idet fundamenterne
brydes op.
Jens og Frederik Jensen skænkede en model af ”Bellona” til Skt.
Jørgensbjerg Kirke, som tak for at være blevet reddet ud af stor fare under
sejladsen til Amerika på dette skib.
Island fik sin egen forsamling – Altinget. Hidtil havde der været to
islandske repræsentanter ved Stænderforsamlingerne i Roskilde.
Vinteren var streng. Den begyndte først efter fastelavn og varede til efter
påske. Fjorden lagde til og der blev kørt store læs med brændsel fra
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Bognæs over isen til Roskilde.
Duebrødre Klosters forstander fik lagt 300 rigsdaler til sin løn.
C.E. Petersen blev formand for Roskilde Borger-, Håndværker- og
Industriforening.
1843/ I tidsskriftet: Den danske Bondeven fortælles om domkirken
44

1844
1844

12/2

Der blev nedsat en kommission vedrørende udsmykningen af Christian d.
4.s kapel og de blev også bedt om at komme med et forslag til den endelige
undersøgelse af Kong Christian d.1.s og dronning Dorotheas grave, til
kisternes fornyelse og til en passende indskrift i kapellet.
3.pins Blev det første lærermøde afholdt i byen
13/7 Sadelmager Lars Madsen blev fuglekonge.
24/8 Det første dampskib ankom til byen
11/10 Tobaksspindemester Frederik Ferdinand Bang fik borgerbrev og
grundlagde en tobaksfabrik med udsalg i en ejendom på Nytorv.
Nov. Den gamle latinskole ved domkirkens nordre tårn blev revet ned.
Domkirkegården blev nedlagt.
Håndværker- og Borgerforeningen lejede et værelse med lys og varme 3
gange om ugen af værtshusholder Lassen i ”Skandinavien”, som fik 25
rigsdaler for lejemålet. Snedkermester J. Nielsen blev formand.
Maglekilde Bomuldsmanufaktur lukkede.
J. Nielsen var oldermand i Roskilde Snedkerlaug

1845
1845

1.2.
8/7

Roskilde havde 3343 indbyggere
Agent, købmand, overformynder Anders Borch, Algade 12 blev
fuglekonge.
Domprovst Ortved bygger den nuværende domprovstegård
Der bliver fundet 573 mønter ved Haraldsborg. De fleste var slået i
Roskilde under Erik Emune
Håndværker- og Borgerforeningen lejede et værelse med lys og varme 3
gange om ugen af værtshusholder Lassen i ”Skandinavien”, som fik 30
rigsdaler for lejemålet. Foreningen havde 56 medlemmer. J. Nielsen var
formand
I folketællingen havde Munkebro skiftet navn til Gammel Jylland på grund
af værtshuset af samme navn, som lå i strædet.
Munkesø var stadigvæk en temmelig stor sø. Den var måske” en levning af
den fordums bygrav, men havde senere fået navn efter det nærliggende
Gråbrødre kloster.
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Domkantor Hartmann blev ansat som sanglærer på Katedralskolen.

1846
1846
22/5
1/6
10/7
Nov.

1846-47

26/8

Maglekilde Papirmølle blev revet ned og mølledammen fyldt op.
Der var rejsegilde på Maglekilde Vandkuranstalt. Flensborg har noteret den
23. som datoen
Strømbadeanstalten blev indviet.
”Chirurg” J. Jensen, som havde barberforretning ind i gården i
Skomagergade nr. 20 blev fuglekonge
Den gamle katedralskoles bygning ved domkirkens nordre tårn blev revet
ned.
Udenfor Roskilde Port (senere Røde Port) blev der fundet et rundt
fundament omtrent 8 – 10 alen i diameter fra o. 1200.
Håndværker- og Borgerforeningen lejede et værelse med lys og varme 3
gange om ugen af værtshusholder Lassen i ”Skandinavien”, som fik 40
rigsdaler for lejemålet. Dermed var prisen lagt fast for en årrække.
Foreningen havde 74 medlemmer. A. Manniche blev formand
Klonemose Teglværk lå på Store Valbyvej.
Den engelske forretningsmand William rogers købte et stykke jord i det
vænge, der var mellem Kastelsvej og clermontgade ud mod hedegade. Jan
opførte en villa, som fik namvet Clermont.
Jernbanen havde nu befordret 98.234 personer fra København til Roskilde.
På Kong Christian d. 8.s befaling blev Kong Frederik d. 2.s tinkiste sættes
ned i en ny trækiste, men det blev ikke til noget.
Riemors mølle brændte. Den nye ejer byggede en ny bygning og begyndte
et uldspinderi og væveri.
I Stænderforsamlingen i Roskilde fremtrådte Orla Lehmann med
”Ejderprogrammet” med kravet om en fri forfatning.
Billedhuggeren Jahann Scholl udstillede et restaureringsforslag til dronning
Margrethes sarkofag, bestående af en serie farvelagte tegninger. Han
udbedrede forskellige små skavanker på dronning Margrethes ansigt og
kappe.

1847
1847

11.2.

Roskilde Sangforening blev stiftet

28.5.
11.6.

Lokomotivet Odin kørte sin første prøvetur fra København til Roskilde
Kong Christian d. 1. og dronning Dorotheas grave blev åbnet og undersøgt
i nærværelse af kong Christian d. 8. Chr. 1. højde blev afsat på kongesøjlen
Kongen var også til stede ve den endeligt undersøgelse af gravene i
Helligtrekongers Kapel. Der blev tegnet en unøjagtig tegning af Kong
Christian d. 1.s kranium. Begge kisterne blev indsat i nye egetræskister og

17/6
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26.6.

10/7
12.7.
26/8

1847/48
1847/48

kom på plads i gravkammeret, som derefter blev muret til.
blev den første jernbane strækning i det nuværende Danmark åbnet fra
København til Roskilde. Turen tog 40 minutter. 1250 personer blev
befordret den første dag. Samtidig blev Roskilde Jernbanestation indviet.
Agent, købmand i Rådhustorvet 2, Søren Borch blev fuglekonge igen.
Det skandinaviske Naturforskermøde med 600 deltagere tog med jernbanen
til Roskilde, beså domkirken og holdt Sexa i Palæets gård
Jernbanen havde nu befordret 98.234 personer fra København til Roskilde.
På Kong Christian d. 8.s befaling blev Kong Frederik d. 2.s tinkiste sættes
ned i en ny trækiste, men det blev ikke til noget.
Riemors mølle brændte. Den nye ejer byggede en ny bygning og begyndte
et uldspinderi og væveri.
I Stænderforsamlingen i Roskilde fremtrådte Orla Lehmann med
”Ejderprogrammet” med kravet om en fri forfatning.
Billedhuggeren Jahann Scholl udstillede et restaureringsforslag til dronning
Margrethes sarkofag, bestående af en serie farvelagte tegninger. Han
udbedrede forskellige små skavanker på dronning Margrethes ansigt og
kappe.
Boserup Pavillonen blev bygget
Banemester Schnede byggede ejendommen Hersegade 18. Han anvendte
tiloversblevet træværk fra Jernbanestationen blandt andet vinduesrammer.

1848
1848

26.2
1.4

Kong Christian d. 8. blev bisat i domkirken
Håndværker- og Borgerforeningen abonnerede på det sønderjyske blad
”Dannevirke”.
Den Slesvigsk Krig bryder ud. Skræddermester J.N. Lundstrøm slog til lyd
for at soldaterne, som drog igennem Roskilde på vej til krigen, skulle
bespises. Vejinspektør A. Manniche, skræddermester Petersen,
smedemester A. Christensen og skomagermester F. Pætges udgjorde den
komité, som førte ideen ud i livet.Tropperne kom med tog til Roskilde,
hvor de bliver modtaget med sang og hurra og beværtes med ”øl,
brændevin og hvedebrød”. Derpå gik turen under musik og sang gennem
byen. Ved Ringstedgades port holder vogne for at køre tropperne til
Ringsted. Alle udgifter blev dækket af frivillige bidrag. Roskildes eksempel
blev fulgt i andre købstæder. Dette gentog sig hver gang, der kom tropper
gennem byen.
For at man kan komme til Jernbanestationen blev der anlagt en gangsti
langs vestsiden af Hestetorvet.
”Skandinaviens” vært hed nu Kanstrup
Sadelmager Madsen fik tilladelse til at ombytte sit borgerskab til at være
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te- og kaffeskænker. Han boede på hjørnet af Hestetorvet og Algade mod
vest. Han bød på underholdning, forloren skildpadde, kødfars, sorte pølser
og hvide risengrynspølser.
Stænderforsamlingen sluttede.
J. L. Schade kom i lære hos agent Anders Borch.
Håndværker- og Borgerforeningen havde 118 medlemmer.
Efter ministeriel tilladelse blev der oprettet en restaurant i et lokale i
banegårdens stueetage.
Eva Schrødersstræde blev nedlagt.

1849
1849

9/2

På Håndværker- og Borgerforeningens generalforsamling skiftede navnet
til Klubben Borger- og Håndværkerforeningen. Nye medlemmer skulle
betale 1 rigsdaler ved indmeldelsen. Foreningen havde 118 medlemmer.
1/7
Syge- og begravelsesforeningen for Skt. Jørgensbjerg blev stiftet.
17/10 Peter Angell Schram begyndte som købmand: ”Jeg åbnede min lille handel,
min hele formue bestod i et godt humør og frisk mod, samt 100 rdl., som
var min løn for det sidste halve år, og 50 rdl. som jeg have sparet sammen.
Min handel gik temmelig godt”. Købmand Schram blev førende ikke
mindst på kornhandelens område. Hans skonnert” Roskilde” sejlede til
England og lossede kulladningerne af i havnen. Han blev
borgerrepræsentant, direktør for Roskilde sparekasse og fra 1872 svensk
konsul. I 21 år var han formand for Handelsforeningen.
Efter slaget ved Fredericia var der æresport og guirlander over gaden.
Tropperne blev mødt ved byens grænse og under sang og jubel ført til
Nytorv, hvor beværtningen fandt sted.. Tropperne fik middagsmad,
aftensmad med øl og brændevin. Inden afrejsen fra byen fik de kaffe og
frokost
Købmand P. A. Schram købte ejendommen Skomagergade 27
På Møstingholm i Klostermarken blev der opsat en lille tepavillon til det
adelige Jomfruklosters damer. Det lille næs var den eneste del af parken,
som var forbeholdt klosterets damer.
I. H. Damgaard, som var vært i banegårdens restaurant reklamerede kraftigt
med den smukke beliggenhed og udsigten over Roskilde by og fjorden.

1851
1850

1.2.
19/7

Roskilde havde 3805 indbyggere
Rebslagermester Rasmus Lassen blev fuglekonge. Han ejede Ringstedgade
23 og en reberbane i Borgediget.
”Troppernes frem- og tilbagemarch bragte liv og begejstring i alle, men
arbejde og fortjeneste var ringe”.
Byen havde 2 priviligerede gæstgiverier Prindsen og Postgaarden, samt 20
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værtshuse og spiseværtslokaler.
Syge besøgte endnu Vor Frue Kirke og søgte helbredelse ved at ofre i
kirkeblokken
Klubben Borger- og Håndværkerforeningens bestyrelse underskrev en
lejekontrakt med billardholder Blach i ”Skandinavien”. P. Rasmussen var
formand.
F. F. Bang købte hjørneejendommen Algade/Nytorv for at få bedre plads til
sin tobaksfabrik. Desuden købte han den ubebyggede nabogrund på Nytorv
P. Rasmussen blev formand for Roskilde Borger-, Håndværker- og
Industriforening.
Hos Anders Borch, Algade 12 var der 4 – 5 mand i butikken, 1 gartner,
1herskabskusk, 1 maltgører og 3 mand i brænderiet. Hovedsagelig til
købmandsforretningen: 2 loftkarle, 3 gårdskarle og 3 kørekarle. Til
landbruget: 1 avlskarl og 3 – 4andre karle og til husvæsenet: 2 jomfruer og
3 piger
Waldemar Dübbiger var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Byens gadenavne blev lagt fast og der kom skilte med navnen op.
Blegdamsstræde ( Borgesiget) fik navnet Blegstræde og Dampestræde fik
navnet Gullandsstræde. Jernbanegade hed smedegade.
I Hersegade lå 5 af byens beværtninger.
Roskilde havde 10 vognmænd. Heraf boede de 5 i Hersegade.

1851
1851

11/7

Købmand i Algade nr. 9, Jacob Brønniche blev fuglekonge
Baron Dircknich-Holmfeld købte Maglekilde
Kunstgartner Wendt købte Skt. Jørgensbjerggård og anlagte
handelsgartneri og planteskolen på en lille del af gårdens 100 tdr. land.
Den nye vært i ”Skandinavien” hed Christoffersen.
O.H. Smeltz løste borgerskab som tøjmagermester og føjede dertil
borgerskab som købmand. Han havde sin virksomhed og bopæl i sin
ejendom Rådhustorvet 6.
2. præsten ved domkirken, pastor L. P. Grüner, ansøgte byrådet om at måtte
købe ejendommen Hersegade 18, som embedsbolig. Ejeren var
jernbanekonduktør Christensen. Der blev givet afslag med den
begrundelse: ”ejendommen ligger ubekvemt i byens sydligste grænse i
forhold til domkirken i dens nordligste, ubekvemt for præstegerningen og
dertil behæftet med mangler, indkørsel, stald og haveplads”.
H. P, Cappel blev formand for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforeningen.
Port – konsumptionen blev ophæve, defor blev bommene ved alle byens
indfald veje fjernet.
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Assice – tolden blev ophævet.

1852
1852

21.3.

Dronning Marie Sophie Frederikke enke efter Kong Frederik d. 6. Blev
bisat i domkirken
9/7
Købmand J. Bentzen blev fuglekonge.
Som. Der var besøg af svenske og norske studenter i byen. Den blev afhold Sexa
i Palægården.
Restauratør I. H. Damgaard i Jernbanerestauranten åbnede et konditori,
som foruden kager havde is og varme postejer.
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen havde 115 medlemmer og
brugte 100 rigsdaler på en skovtur til Frederiksværk. I. P. Hansen var
formand.

1853
1853

24/5

15/7

Den røde mur omkring Gråbrødre Kirkegård blev indviet. Kirkegården var
blevet udvidet med madam Windings vænge ud mod Hestetorvet.
Kirkegårdens sydgrænse var Søren Lassens reberbane.
Proprietær Frederik Suell på Grønnebjerg blev fuglekonge.
Der udbrød kolera i bomhuset ved Plantagen på Københavnsvej. Koleraen
spredte sig til hele byen
Riemors Mølle brændte for 3. gang og den nuværende bygning blev opført.
Ferdinand Bangs nye ejendom, tegnet af arkitekt , professer V. T. Walther
var færdig. Byggeriet var påbegyndt året før. Under fjernelsen af
fundamentet til en gammel skorsten blev der i en lerpotte og en læderpung
fundet en møntskat fra 1500 – tallet.
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen besluttede ved et møde at
opstilles sin egen kandidat til byrådsvalget samme år. Daværende farver P.
Rasmussen blev valgt. En sådan optræden af håndværkere og jævne
borgere var uhørt og hidtil ukendt. Som modkandidat blev klosterkasserer
cand. jur. Glückstadt opstillet, men P. Rasmussen vandt.
Ølbrygger Christen Christensen fik tilladelse til på fortsættelsen af madam
Windings Vænge, det vænge til hørte vognmand Niels Lorentzen, en 2
etages ejendom, det senere jernbanehotel, men 635 kvadrat alen blev
eksproprieret af byen til udvidelse af hestetorvet og torvet fik da det
udseende, som det beholdt lige til den store ændring i 1960erne. I
ejendommen var der de første år værelser for ”bedre rejsende” og staldrum.
Han havde tilladelse til værtshushold ved Næringsfrihedslovens
gennemførelse 1857-58. ejendommen hed ”Løven”.
De, som i Skt. Jørgensbjerg sogn, var døde af koleraen skulle alle begraves
på Skt. Ibs kirkegård, til trods for at jorden var så vandrig, at ”ligene
druknede”.
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Farver P. Rasmussen blev som den første håndværker valgt ind i byrådet.
Det var ikke mindst Klubben Roskilde borger- og håndværkerforenings
fortjeneste.

1854
1854

14/7

Postfuldmægtig og vognmand 1836 – 56, ejer af Skomagergade 24 Jacob
August Breum blev fuglekonge
Malermester Sivertsen foreslog, at Klubben Borger- og
Håndværkerforeningen skulle give 20 rigsdaler, som en opmundring for
eleverne på Tegneskolen. Dog med det forbehold, at pengene skulle
anvendes til at købe genstande for til uddeling mellem de mest trængende
af eleverne.
På Skt. Hans Hospital begynder opførelsen af Kurhuset efter tegning af G.
M. Bindesbøll.
Værten i ”Skandinavien” hed nu Donn.
Banegårdsrestauranten flyttede til 1. sal. Restaurationen var i blomstring,
hvad der gik ud over de andre næringsdrivende. Der blev reklameret
kraftigt med koncerter, bal, musik af 1. regiments jægerkorps, optrædende
kunstnere, billard og et fortepiano til benyttelse. Friske norske fladstrandseller Flensborg østers og udmærket engelsk porter.
Ved gravning i Haraldsborg Slotsbanke blev der fundet en skat. Det blev
antaget De var sikkert blevet begravet af en af Harald Kesjas mænd i 1134.
Skatten indeholdt 3 Lunde – mønter slået for kong Niels, 166 Lunde –
mønter slået af Erik Emune og 459 Roskilde – mønter ligeledes slået af
Erik Emune. Der blev også fundet brudstykker af en forgyldt sølvkalk og
af et halvrundt og buet forgyldt sølvlåg. Det sidste dateret til omkring 1000
tallet. Omtrent samme sted lå der kanten af en tredje skål af forgyldt
kobber og flere stumper forgyldt kobbertråd, et ca. 4,3 cm langt sølvbeslag
og et par meget små stykker læder.
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen besluttede på
generalforsamlingen at købe 24 – 40 par sivsko til brug for medlemmerne
på de almindelige klubaftner. Da der var meget fodkoldt i foreningslokalet.
A. Manniche blev formand.
Roskilde Fattig- og Friskole flyttede fra Hersegade 15.

1855
1855

1/2
12/5
Nov.

Roskilde havde 4338 indbyggere
Roskilde Pigeskole blev grundlagt af frk. Betty Bruun
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen besluttede på sin
generalforsamling, at” på grund af den dyre tid, måtte den værten tilståede
betaling for husleje, ildbrændsel og belysning forhøjes med 10 rigsdaler for
indeværende år”. Han havde hidtil fået 60 rigsdaler. Selvom det var ”for
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indeværende år”, så forblev lejen 70 rigsdaler. Desuden blev det besluttet at
optage ”dansende medlemmer”. De havde ingen forpligtelse overfor
foreningen, men skulle ”erlægge 3 mark for hvert assemblé de deltog i”.
Restaureringen af domkirken blev påbegyndt under ledelse af professor
Jakob Kornerup og stiftsskriver Steen Friis
Kapellet på Gråbrødre kirkegård blev bygget efter tegning af arkitekt
Henning Wolff
Møller Frederik Ferdinand Wæber, som ejede Storemøllegården, oprettede
Storemøllen.
Det adelige Jomfruklosters kirkesal blev istandsat.
Købmand Søren Møller købte ejendommen Rådhustorvet 6
Tømrermester Harald Weber overtog firmaet. Han havde gjort
mesterstykke og fået borgerbrev i 1847.
Gartner Jens Petersen flyttede ud i den ellers ubeboede Jernbanegade.
Jens Andersen fik tilladelse til at drive høker- og brændevinshandel i
Veddelev på hjørnet af Høkerstræde og Veddelev bygade.
I tidsskriftet: Tre skilling fortælles om Blodgildet i Roskilde

1856
1856

26.4
4/6
5/6

Dato?

Det nye jernbanespor fra Roskilde til Korsør blev taget i brug
Pinsemorgen blev de ærede skovbesøgende mødt med hornmusik fra kl. 5 –
7.
2. pinsedag var der Grundlovsfest i Boserup. Festen blev åbnet med salut
kl. 4 og endte med fyrværkeri kl. 11. Der var boder, karuselbane, gynge,
keglebane. Der var et musikkorps og akrobatselskab fra København.

Dec Klubben Borger- og Håndværkerforeningen afholdt assemblé i juleugen.
ember Der var ikke mindre en 36 ”dansende medlemmer” med. C. L. Christensen
blev formand.
Frederik Wilhelm Frisenette, Gartner i Avedøre pr. Glostrup blev
fuglekonge
P.S. Nimb var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Købmand P. B. Ingstrup åbnede sammen med købmand Chr. Schou en
købmands-, isenkram-, hørkram- og vinhandel i Ringstedgade.
Domkirkens værge kammerråd Hansen, lod biskop Oluf Mortensens
gravsten flytte til Skt. Andreas kapel. Nu blev stene suppleret med 2
stykker der mangelede og derpå blev gravstenen flyttet tilbage til Skt.
Birgittes kapel.
Restaureringen af kalkmalerierne i Christian 1.s kapel begyndte og den
blev afsluttet året efter.
Duebrødre Klosters forstander fik lagt 300 rigsdaler til sin løn.
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Roskilde amts Syge, Dåre – og arbejdsanstalt blev opført efter tegning af
arkitekt H.S. Sibbern

1856/ 57

1857
1857

1.4.
28/5
Eller
26/5

Roskilde Amts Syge, Dåre- og arbejdsanstalt åbnede i en nyopført bygning
Kong Frederik d. 2.s tinkiste skulle indsættes i en ny egetræskiste. I
overværelse af Kong Frederik d. 7. , arveprins Ferdinand og prins Christian
af Danmark. Ved denne lejlighed blev tinkisten åbnet og en guldring med
en blå turkis blev taget fra Frederik d. 2.s hånd. Kong Frederik d. 7. satte
ringen på sin egen hånd. Ringen er nu på Rosenborg.
9/10 32 af byens købmænd holdt et forberedende møde på Postgården for at
danne en handelsstandsforening. Her blev der valgt en midlertidig
bestyrelse, som skulle skaffe lokale og lave udkast til love.
30/10 Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i den påtænkte H
andelsstands forening, men der mødte for få op, så der skulle indkaldes ti
en ny generalforsamling
7/11 ”Handelsstanden i Roskilde har for at søge fremmet og varetaget fælles
interesser, der kun kan opnås ved enighed og sammenhold, dannet en
forening under navn: ”Handelsforeningen i Roskilde”. Søren Møller blev
formand. Han forretning lå Rådhustorvet 6. En af foreningens
hovedopgaver var til stadighed at fastsætte indkøbspriser på kornvarer.
Priserne blev ofte med få dages mellemrum ændret nogen gane på et af
medlemmernes foranledning.
Borgmester Foss tog sin afsked. Feddersen blev den nye borgmester.
Købmand Søren Brønniche flyttede sammen med sin datter Amalie til sin
nyopførte ejendom ”Bækken” på Frederiksborgvej.
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen havde 150 medlemmer og
A.Manniche blev formand.
Kommandør Alexander Wilde, som boede i Palæets hovedbygning stiftede
et aktieselskab, som ville drive sejllads på fjorden. I London blev der købt
en hjuldamper, som fik navnet:” Frederik den Syvende”. To gange om ugen
sejlede den mellem Roskilde og Frederikssund, Frederiksværk og
Nykøbing. Den mere lokale trafik til Gershøj og Selsø Møllekrog sørgede
”Adjudanten” for. Den var også ejet af Wildes selskab.
Vor Frue Kirke fik et nyt våbenhus, efter det senromanske våbenhus var
nedrevet samme år.
Farver Hammer opførte ejendommen Ringstedgade 3.

1858
1858

21/3

Handelsforeningens bestyrelse besluttede at der skulle lukkes et par timer
søndag aften på grund af den klokken 6 berammede takkegudstjeneste i
anledning af Kongens helbredelse
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9/7

Partikulier, cand phil fhv. godsejer Anders Richard Arboe Theill blev
fuglekonge.
4/10 Bertel Thorvaldsen besøgte formanden for Stænderforsamlingen
conferentråd Ørsted ved hans sædvanlige torsdags soiree. Der var over 100
kuverter og der blev sunget for billedhuggeren og talt og skålet for ham.
29/12 Tømrermester Lorentz Peter Wber blev født
Stiftsbiblioteket – det nuværende Konventhus - blev udvidet med en
tilbygning efter tegning af arkitekt Meldahl.
Ved nedrivningen af en mur med port og låge, fra Konventhusets
sydvestlige hjørne og tværs over Kirkestræde (nuværende Domkirkestræde)
til Palæet, blev kantor Olavs gravsten fundet.
På det store areal mellem Hersegade og Frue Kirkestræde åbnede Roskilde
Tømmerplads. Den var på 5.469 m2.
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen besluttede at give 20 rigsdaler i
understøttelse til glarmester Foltmers hustru og 10 rigsdaler til murersvend
Schjellerup. F. Pætges blev formand.
Agent Anders Borch solgte sin ejendom Hersegade 11, som han havde
bygget på en af sine markgrunde til distriktslæge I. C. V. Ryge.
Igen blev forgæves ledt efter Saxo Grammaticus´s grav i domkirkens
nordre korsarm.
Amtssygehuset på Køgevejblev taget i brug.
Der blev lagt fortov langs Gråbrødre Kirkegård

1859
1859

Stiftsbiblioteket blev flyttet fra salen over Chr. D. 1.´s kapel til
Konventhuset
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen fejrede for første gang
Kongens fødselsdag (Kong Frederik d. 7. var født 6. oktober 1808).
Foreningen gav 30 rigsdaler til formålet. P. Rasmussen blev formand.
Restaureringen af domkirken begyndte. Steen Friis fandt i Kapitelhuset,
den niche, hvor mindestenen over Kong Niels´s råd Helge, har siddet. Der
blev opsat en kopi. Originalen kom på Nationalmuseet i 1808. Kapitelhuset
fik zinktag i stedet for tegltag.
Skt. Peder Stræde skiftede navn til Klostergade
Jørgen Løytved fik borgerskab som skifferdækker og udvidede derved sit
blikkenslagerfirma.
Jacob Kornerup afdækkede kalkmalerier i Skt. Ibs Kirke.
Lille Grønnegade var med på bykortet, men uden navn.
Villavej var med på bykortet, som en sti.

1860
1860

1/2

Roskilde havde 4651 indbyggere
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12/3

Klubben Borger- og Håndværkerforeningen havde ekstraordinær
generalforsamling. Her kunne bestyrelsen oplyse, at” der var sammentrådt
en komite i det øjemed at få opført en bygning, hvori 8 mindre formuende
borgere for en billig betaling kunne erholde husly eller lejlighed”.
Bestyrelsen forslog at foreningen skænkede hele dens opsparede formue på
103 rigsdaler 32 skilling til formålet. Det blev enstemmig vedtaget. Indtil
stiftelsen var en realitet i 1870 satte foreningen penge af til formålet. A.
Manniche blev formand
21/3 Redaktør, forlægger og udgiver af Roskilde Avis Joh. D. Chr. Hanson døde
Den årlige løn til de ansatte på Skt. Hans Hospital var følgende: overlægen
fik 1600 rigsdaler, reservelægen 500 rigsdaler, kandidaten 250 rigsdaler,
inspektøren 1000 rigsdaler, foruden bolig og brændsel. Præsten fik 300
rigsdaler organisten 75 rigsdaler, uden bolig. Opførelsen af Kurhuset var
færdig.
Et tykt lag grå oliemaling på kannikestolenes relieffer blev taget bort, men
samtidig blev det meste af de gamle farver ødelagt.
Nytår Købmand J. L. Schade overtog købmand Anders Borchs forretning.
Købmanden blev boende i købmandsgården Algade 12 i en stuelejlighed ud
mod gaden. Han fortsatte at handle med korn, vin og tømmer.
C. F. Oppenheujer var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Det nye Kurhus på Skt. Hans Hospital blev bygget.
Ved den overpløjede Baunehøj blev der fundet flere bronzegenstande.

1861
1861

18/3

Det blev ved kgl. Resolution tilladt priorinden og konventualinderne ved
Det adelige Jomfrukloster at anlægge og bære et specielt ordensbånd: et
guldkors med en adelskrone over. Det bæres i et rødt atlaskets bånd. Korset
var belagt med blå emalje, øverst var Kong Frederik 7.s navnechiffer og på
korsets arme årstallene 1699 og 1861. I korsets midt var en cirkelrund
plade af mat guld med de 2 stifterinders våben.
Marts I Roskilde Bygningskommission blev tegningerne til ejendommen
Hersegade 9 fremlagt. Anders Borch ville igen opføre en ejendom i gaden.
13.5. ”Stormen på Maglekilde” en menneskemængde kastede sten mod
Maglekilde, som ejedes af den forhadte tyskvenlige baron Constantin
Dirckink Holmfeldt. Ruder blev slået ud og politiet var magtesløse.
Familien kom ikke noget til og flyttede til Holsten.
Juni Restaureringen af den østlige del af domkirken var tilendebragt.
13/8 Købmand i rådhustorvet nr.6, medstifter 1857 af Roskilde
Handelsstandsforening Søren Peter Møller blev fuglekonge.
1/11 Klubben Borger- og Håndværkerforeningen havde generalforsamling. Her
fremsatte foreningens formand skomagermester P. N. Grausen, at
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Efter
1861

foreningen skulle ”arrangere, at der i foreningens lokaler en gang ugentlig
blev afholdt forelæsning af mænd med kundskab dertil”. Det blev
enstemmigt vedtaget. H. P. Cappel blev formand.
9/12 Klubben Borger- og Håndværkerforeningen besluttede på
generalforsamlingen, at ”der for eftertiden i borger- og
Håndværkerforeningen kan optages, som virkelige medlemmer enhver
uberygtet, pletfri mandsperson, uanset om han er i næringsdrift eller anden
respektabel stilling, hvorved han kan anses for værdig at optages som
medlem i foreningen”. Hvornår foreningen havde aflagt ”Klubben” i
navnet vides ikke.
20/12 I anledning af snedkermester L. Hansens guldbryllup foranstaltede Klubben
Borger- og Håndværkerforeningen en fest. Der blev skrevet en sang: ”
Velkomsthilsener til hr. snedkermester L. Hansen”. Snedkermesteren blev
også foreningens første æresmedlem.
Det adelige Jomfruklosters pulpitur blev nedlagt. I stedet fik klosteret en
lukket ”stol” oppe i nordre omgang ved siden af Chr. 4.s kongestol.
Hans Peter Boje Hertz skrev i synsprotokollen for Skt. Jørgensbjerg kirke
en omhyggelig gennemgang af kirkens inventar.
Kirken på Skt. Hans Hospital i Kurhuset blev indviet.
Geheimeråd C. Liebe repræsenterede nu Roskilde Købstad i Folketinget.
Stiftsskriver, kancelliråd Bang skænkede Vor Frue Kirke en glaslysekrone.
J. L. Schade overtog agent Anders Borchs købmandsforretning. Agent
Borch beholdt selv tømmer, korn og vin.
Roskilde Kloster sammenlagde 2 gårde og 2 huslodder i Veddelev til i alt
16 tdr. hartkorn, og oprettede Veddelev Gård, som blev bortforpagtet.
Hersegade 9 blev bygget af agent Anders Borch.
Roskilde Klosters hovedgårds jordtilliggende var fordelt således: 93 tdr.
blev drevet under avlsgården, ca. 43 tdr. var henlagt til huslodder, veje,
gårdsplads, have, plantage, ca. 13 tdr. land var bortforpagtet eller bortlejet.

1862
1862

4/2

Kaptajn Svejstrup sendte et brev til Klubben Borger- og
Håndværkerforeningens bestyrelse, hvor han foreslog at der skulle afholdes
en Industriudstilling i juli samme år. På foreningen generalforsamling d.
12.2. blev det vedtaget at følge opfordringen og bestyrelsen skulle
udarbejde en liste over de medlemmer, som den mente ville være
interesseret i sagen og være med i en komite.
Udstillingskomiteen blev kaptajn Svejstrup, malermester Mølle,
skomagermestrene Pætges og Grausen, smedemester Fricke,
hanskemagermester N. Lander og institutbestyrer Grewe. På grund af for
ringe tilmelding af udstillere blev den ikke til noget.
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25/3

21/7

1/9

Okt.

1862-64

Klubben Borger- og Håndværkerforening havde indbudt de 4 lærere ved
Katedralskolen, som i vinterens løb gratis havde holdt forelæsning for
foreningens medlemmer, til en fest i foreningen, hvor deres indsats blev
hyldet i en sang. Det var overlærer Flemming, adjunkt Thomsen, Holger
Foss og Martin Hansen. P. N. Grausen blev formand.
Iver Peter Petersen blev fuglekonge. Han havde siden 1851 været
skomagermester i Rådhustorvet nr. 6. Han havde deltaget i krigen 1848 –
50 og var blevet hædret med erindringsmedaljen.
Ved en festlighed fik Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening
foræret en fane fra medlemmernes koner. Den blev benyttet blandt andet
ved Grundlovsfester. Festligheden bestod af en skovtur med efterfølgende
bal i ”Skandinavien”. Samme år var det blevet besluttet, at foreningen
skulle have et repræsentantskab på 12 medlemmer.
Det særlige Kirkesyn vedtog at søge gennemført en fuldstændig
restaurering af dronning Margrethe d. 1.s sarkofag. Billedhuggeren
Frederik Gottlieb Herzog påtog sig opgaven. Han mente arbejdet ville tage
4 – 5 år og koste 12.000 rigsdaler.
Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab flyttede fugle- og
skiveskydningen til Boserup
Hr. Krogen var gæstgiver i ”Skandinavien”.
A. Michaelsen var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Rasmus Jensen, ejer af Møllehusene døde. Brænderiet og jordene blev
overtaget af Formann.
Skt. Jørgensbjerg kirke fik ny altertavle. A. Dorph fik 500 rigsdaler for
oliemaleriet: ”Kristus i Gethsemane have” og billedskærer Wille fik 200
rigsdaler for rammen. Den gamle altertavle blev taget i forvaring af
domkirkens værge Steen Friis.
I Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening blev man enige om:”
enig om at give så talrigt møde som muligt, så ofte kommunalbestyrelsen
holder møde for åbne døre, for derved at vække den rette borgerånd”.
Der blev oprettet et toldkammer, som fik til huse i Smedegade
(Jernbanegade) lige ud for Toldbogade.
Næringsloven, som var vedtaget i 1857 trådte nu i kraft. Det betød blandt
andet ophævelse af lavsvæsenet, men i Roskilde forsvandt kun
snedkerlavet. Skomagerlavet fortsatte som ligkasse og skrædderlavet som
sygekasse
Skt. Jørgensbjerg kirkes skib fik stræbepiller.

1863
1863

3/6

Den første Industriudstilling i Roskilde åbnede. Udstillingskomiteen,
kommunalbestyrelsen, udstillerne og mange flere samledes i Hotel

139

Prindsens store sal og drog kl 10 med borgerkorpsets musikkorps i spidsen
til Palæet, hvor den forrige Stændersal med tilstødende værelser var festligt
smykkede. Udstillingskomiteens formand kaptajn Svejstrup sagde blandt
andet i sin åbningstale: ”ved bedømmelsen må det ikke glemmes, at
Roskilde er mindre heldig stillet med hensyn til en industriudstilling, idet
dens nære beliggenhed ved København, kun én times afstand pr. jernbane,
har bevirket, at byen ikke kan anses for synderligt andet end en forlængelse
af Vesterbrogade, hvilket er årsag i, at folk herfra egnen og byen helst søge
at forsyne sig med industrielle genstande fra den større markedsplads,
hvorved de industridrivende hersteds afholdes fra at udvikle nogen stor og
udvidet virksomhed eller at holde masser af deres frembringelser på lager”.
Udstillingen omfattede 93 udstillere med 844 genstande, bestående af
kunst, fabriks -, håndværks- og husflidsarbejder, samt landbrugsmaskiner
og – redskaber og gartneriets produkter med mere. Alle leveret fra Roskilde
og omegn. Udstillingen var åbent kl. 10 – 19 og entreen var 1 mark.
Udstillingen skulle holde åbent i 5 dage, men midt under udstillingen blev
det ændret, da det blev kendt, at en del beboere fra Slagelse og omegn ville
komme til Roskilde om torsdagen for at besøge udstillingen. Der kom 80.
De så først udstillingen, derpå domkirken, så var der en køretur med 50
vogne til Boserup Skov og endelig var der en festlig fællesspisning om
eftermiddagen på Prindsen. Året forud havde der været besøg fra Roskilde
på Slagelses industriudstilling. Det blev erindret i en sang ved spisningen:
”Velkommen, gæstfri Slagelse!
Til Roars kildes høje.
Hav ”Tak for sidst!” tiljubles jer
Af hjerte, mund og øje”.
Udstillingens havde godt 100 rigsdaler i overskud, som blev givet til
Billigere boliger til byens borgere. Desuden fik Roskilde Borger- og
Håndværkerforening et mindre beløb tilbage, som foreningen havde lagt ud
i forbindelse med udstillingen og så havde foreningen fået tilladelse til at
gemme forskellige rekvisitter på Palæets loft, hvis der skulle laves en ny
udstilling.
6/7
Arveprins Ferdinand blev bisat i Domkirken
13/7 Murermester Johan Heinrich Schumacher blev fuglekonge
10/10 Byen blev for første gang oplyst med gas.
Den 13. Skrev Roskilde Avis skrev ” Gasværket er nu i gang. I lørdags
aftes var byens gader for første gang oplyste med gas, og prøven faldt
heldigt ud. Blussenes klarhed og styrke dannede en besynderlig
modsætning til lysene fra de gamle tranlygter. Byen har nu ombyttet sine
60 tranlygter med 74 gaslygter, og der er indlagt gas til 140 private”.
1/11 Det blev besluttet at Handelsforeningens bestyrelse nu skulle fastsætte
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indkøbspriserne på kornvarer hver mandag og fredag aften, efter et forslag
samme dag havde cirkuleret.
27/11 Handelsforeningens bestyrelse besluttede at holde alle butikker lukket på
grund af Kong Frederik d. 7.s bisættelse
2/12 Duebrødre Klosters forstanderpar Georg Julius Johnsen Liebe og Caroline
Frederikke havde guldbryllup. I den anledning oprettede deres næstældste
søn Carl Liebe et legat, som skulle uddeles på dagen til klosterets 8 ældste
beboere.
5/12 På Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling
blev det enstemmigt vedtaget,” at lade udgå en indbydelse til en
fireskillingssamling til fordel for de udkommanderede krigeres efterladte
koner og børn”.
19/12 Frederik d. 7. blev bisat i domkirken
På sin rejse til England for at blive gift med den engelske kronprins, kom
prinsesse Alexandra til Roskilde. Honoratiores og et sangkor var til stede
på banegården for at hylde prinsessen
D.H. Plambeck købte spinderiet, væveriet og ejendommen: Riemors mølle.
Plambecks Uldspinderi fik nogle gode år bl.a. ved at væve hestedækkener
Frederiksens bryggeri Algade 15 blev grundlagt.
Skt. Ibs Kirkestræde blev ikke nedlagt, som det var besluttet i 1723, men
nu skete det.
Købmand P.B. Ingstrup blev formand for Handelsforeningen
Vor frue Mølle blev bygget. Det var en stubmølle.

1864
1864

7/4

Hvornår
?
26/4
29/7
Nov.

Landgrevinde Louise Charlotte, prinsesse af Danmark blev bisat i
domkirken.
På Gråbrødre Kirkegård blev premierløjtnant Frederik Bruun, som faldet
ved Dybbøl d. 22.2. begravet.
Kaptajn Grüner og sekondløjtnant Lindhard, som begge faldt ved Dybbøl
d. 18. April, blev begravet på gråbrødre Kirkegård.
Slagtermester Otto Andreas Lund blev fuglekonge.
Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening afholdt deres
generalforsamling hos restauratør Christensen på Rådhustorvet. Foreningen
havde kort forinden opsagt lejemålet i Skandinavien, da den nye vært, hvad
forestillet sig en klækkelig forhøjelse af foreningen betaling for værelset.
Hr. Christensen skulle have 25 rigsdaler om året og da der ikke var lokaler
til foreningens baller med mere. Lejede foreningen sig ind i Maglekilde,
den gamle vandkuranstalt for 20 rigsdaler om året.
Hvælvingerne i Vor Frue Kirke blev taget ned, da de var alt for
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brøstfældige. Et bjælkeloft blev sat op i stedet.
Vagt- og sprøjtehuset på hjørnet af skt. Pederstræde og Algade blev
nedlagt, men i bygningen blev Roskildes første telegraf oprettet i
forbindelse med krigen 2864.
Løjtnant Eusebius Bruun havde deltaget i krigen 1864. Kort efter blev han,
på grund af et ulykkestilfælde under en manøvre ved Roskilde, bragt ind i
Møllehusene, som dengang var ejet af ægteparret Jensen, ældre rige
mennesker, som have taget en lille pige, datter af en fattig vognmand Brun
i Roskilde til sig, som deres datter. De unge blev forelskede og gift og da
Jensen døde overtog Eusebius Bruun Møllehusene. I slutningen af
1870erne gik foretagendet fallit og Eusebius Bruun blev blind. Dette var
”sagnet”, se o. 1830, 1862 og 1867.
Rektor ved katedralskolen etatsråd, dr. Phil. E. C. F. Bøisen døde i
Mentona.

Efter
1864

1865
1865

Som- Maleren Wilhelm Marstrand boede i villa Clermont, mens han arbejdede på
mer vægmalerierne i Chr. D. 4.s kapel.
28/7 Cigarfabrikant F. Rasmussen blev fuglekonge.
Anders Borch byggede Hersegade 9
18/11 På grund af krigen havde foredragsvirksomheden i Klubben Roskilde
Borger- og Håndværkerforeningen var afbrudt i 3 år. På
repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at foreningen af
kassebeholdningen skulle bruge de midler, som var nødvendigt til at få
disse foredrag genoptaget.
15/12 Handelsforeningen oprettede en Understøttelsesfond for gamle købmænd
og deres enker. Det var kommissionær Malte Conrad Bruun, som var
fondes stifter.
Købmand Søren Brønnich ejer af ejendommen: ”Bækken” på
Frederiksborgvej, døde
Snedkermester Mads Nielsen nedsatte sig i Roskilde.
Sognepræst ved Vor Frue – og Skt. Jørgensbjerg kirker Hans Peter Boje
Hertz døde og blev begravet på Gråbrødre kirkegård, ved siden af
komponisten C. E. F. Weyses grav.
Vor Frue Kirke fik tagværk af fyr og et alterbord muret af munkesten.
Købmand J. L. Schade blev formand for Handelsforeningen

1866
1866

16/6
17.6.

Kreaturholdet i Roskilde er på 372 heste, 736 stykker hornkvæg, 386
stykker får og 545 stykker svin.
300 sangere fra 14 forskellige sangforeninger deltog i en sangerfest i
Roskilde
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Sommer
27/7
18.8.

Maleren Wilhelm Marstrand boede i villa Clermont, mens han arbejdede på
vægmalerierne i Chr. d. 4.s kapel.
Skomagermester Thor Frederik Bruun blev fuglekonge.
Roskilde Sparekasse tog sin nye bygning i brug
Det viste sig at Kong Christian d. 4. Kister, både den indre tinkiste og den
ydre trækiste var i meget dårlig stand. Begge kister blev udskiftet. Det
samme var tilfældet med den udvalgt prins Christians ydre kiste. Den blev
nu restaureret blandt andet blev en række løvehoveder fornyet. Kong
Frederik d. 3.s og dronning Sophie Amalies kister blev taget op af krypten
under Christian d. 4.s kapel. De var anløbne og rustne. Efter istandsættelsen
blev de opstillet i kapellet.
4/10 På en ekstraordinær generalforsamling i Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening blev det vedtaget at foreningens medlemmer på
udflugter og ved festlige lejligheder skulle bære et emblem i form af en
forsølvet bi, der blev båret i en Dannebrogssløjfe.
Okt. Restauratør Christensen var flyttet fra Rådhustorvet ind på Prindsen ,som
han havde forpagtet, da kaptajn Sveistrup ønskede at trække sig tilbage.
Roskilde Borger- og Håndværkerforening flyttede med ind i lokaler i
”Gæstgivergården Prindsens stueetage i den store bygning”.
24/12 Den første juleaftensgudstjeneste i domkirken blev holdt af domprovst
Gude. ” Ved den til juleaften kl.5 bestemte gudstjeneste, under hvilken
domkirken vil blive oplyst med gas, vil kun det søndre våbenhus stå åbent”
24/12 Såfremt det kan lykkes, hvad senere, vil blive forsøgt, at bruge gas som
varmemiddel indeværende vinter, måtte det anses ønskeligt til forebyggelse
af træk, i hvilken henseende Fr. 5. og Chr. 4.s kapeller er bleven
tildækkede, fremdeles at holde indgangen fra kirkens nordre side lukket i
vintertiden i det mindste efter at gudstjenesten er begyndt.
Roskilde Kloster flytter indgangen fra Skt. Peders Stræde til Algade
Pastor Carl Tolstrup blev 2. Præst ved domkirken
Nationalmuseet gav mindestenen over Kong Niels ´s råd Helge tilbage til
domkirken, hvor den blev sat op på sin oprindelige plads i Kapitelhuset.
Roskilde Klub og Læseforening blev stiftet.
På initiativ af købmand J.P. Rasmussen blev der oprettet et korntorv i
Roskilde. Det medførte at der kom mere plan og organisation i kornhandlen
og ikke mindst konkurrence.
F. E. Wiismann var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Efter Hans Hertz havde taget sin afsked, som præst ved vor frue og Skt.
Jørgensbjerg blev hans ejendom på hjørnet af skolegade og Weysegangen
solgt til distriktslæge ryge, som nedrev ejendommen og byggede en ny
bolig på stedet.
Justitsråd, forstander for Duebrødre Hospital G.J. Liebe døde
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Kr.
Him

Domprovst Gude holdt sin tiltrædelsesgudstjeneste

1867
1867

1/3

Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening foranledigede, at der
blev holdt et møde med samtlige industridrivende i Roskilde i anledning af
der var påtænkt en industriudstilling for Gammel Roskilde Amt. Køges
industridrivende sluttede sig til og justitsministeriet havde velvilligt stillet
første sal i Palæets hovedbygning til rådighed. Det var næsten de samme
medlemmer, som havde siddet i udstillingskomiteen i 1862, som udgjorde
den nye udstillingskomite.
13/5 Det sneede så voldsomt på Roskildeegnen, at jernbanen lukkede og
sognene rundt om måtte sende folk ud for at kaste sne på landevejen.
24/5 Igen et voldsomt snefald, men denne gang over næsten hele Danmark
11/7 Materialist Hansted blev fuglekonge.
Som. Pastor Carl Tolstrup, som var 2. Præst ved domkirken flyttede med sin
familie ind i ejendomen Hersegade 9, som nu skule være embedsbolig.
10Den 2. Industriudstilling i Roskilde blev åbnet på samme måde, som det
14/8 var sket i 1862 og blev omtalt med anerkendelse både i den lokale- og
hovedstadspressen.
Eftår. Der blev foranstaltet en basar til fordel for de faldnes efterladte, så udlånte
Roskilde Borger- og Håndværkerforening rekvisitterne fra
industriudstillingen i 1863.
10/12 Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening afholdt en stor fest i
anledning af, at kaptajn Svejstrup blev foreningens æresmedlem. Om
morgenen mødte foreningens medlemmer op med forenings fane og
borgerkorpset i spidsen. Der var også repræsentanter for andre af byens
foreninger. De ville bringe kaptajnen foreningens hilsen og lykønskning og
overrække ham diplom som æresmedlem.
Roskilde tekniske Skole blev oprettet af rådmand Glückstadt, pastor
Tolstrup, skomagermester N. P. Grausen
Hellig tre Kongers kapel blev istandsat udvendig
Hr. Formann solgte Møllehusene til løjtnant Bruun og proprietær
Rasmussen.
Distriktslæge Ryge solgte sin ejendom Hersgade 11 til sognepræst ved Skt.
Jørgensbjerg og Vor Frue J. Bang. Selv købte han pastor Hertz´s ejendom
Skolegade 13, som han nedrev og opførte en ny bygning.
Skt. Laurentii kirkes tårn gennemgik en hovedreparation.
Marinemaler Wilhelm Melbye flyttede ind i villa Clermont for at male i
Chr. D. 4’s Kapel..

1868
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1868

22/6

Det lykkedes for Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening at få
koncession på et industrilotteri. Foreningen skulle vælge en
lotteribestyrelse, som skulle bestå af 5 medlemmer, som skulle varetage
foreningens og håndværkernes interesser ved lotteriet.
17/7 Bøssemager Frederik Christian Steen blev fuglekonge. Han boede i
Bredgade.
27/7 Steen Friis foreslog direktoratet for Damnarks Folkeminder, at Kong
Christian d.3.s og dronning Dorotheas kister blev flyttet fra krypten, hvor
de ville gå til grunde på grund af den manglende ventilation op i kapellet.
Han foreslog ligeledes en flytning af Kong Frederiks d. 2.s kiste, da den
allerede var ret ødelagt af fugt. Den blev flyttet i august.
15/10 Købmand Anders Borch solgte ejendommen Hersegade 9 til domkirken.
2/12

1868 –
70

Roskilde Borger- og Håndværkerforening fik nye love og en ny bestyrelse.
Malerne W. Marstrand og H. Hansen afsluttede udsmykningen af Chr. D.
4.s kapel
Snedkermester L. Hansen som var en af hovedkræfterne i oprettelsen af
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen, døde.
De 10.000 ridderes kapel blev revet ned.
Grønnegade blev brolagt fra Frue kirkestræde til hersegade og der kom
også fortove med fliser.
Der blev opført et malteri og kornmagasin i tilknytning til købmandsgården
Rådhustorvet nr.?
Havnevej blev nu anset for at være en offentlig gade.
Der blev foretaget udgravninger ved Bistrup.
Købmand Chr. Winther åbnede kolonialbutik på Rådhustorvet
Krabbernes Kapel i det nordre tårn blev nedlagt. Gehejmeråd Otto Krabbe
og Birgitte Skeels sarkofager blev flyttet til krypten under Frederik d. 5.s
kapel.
Der blev lavet en plade til dronning Dorotheas kiste i lighed den, der var på
Kong Christian d. 3.s kiste.
Kalkmalerierne i skibet i Skt. Jørgensbjerg kirke blev afdækket, men da
resterne var så ubetydeligt, blev de ikke bevaret. I stedet malede L. Ehlers
en ny farveudsmykning.
Købmand P. A. Schram blev formand for Handelsforeningen
J.F. Pætges gik af som formand for skomagerlauget.
Skt. Jørgensbjerg kirkes indre blev grundigt istandsat. Blandt andet blev
prædikestolen restaureret og de 6 udskårne helgenfigurer, der stod på
prædikestolens himmel blev taget ned. Domkirkens værge Steen Friis tog
dem i sin varetægt. De blev opbevaret i domkirkens brevkammer.
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1869
1869

28/1
16/7

Der var jordrystelse i omegnen af Roskilde, Holbæk og Frederikssund
Bagermester Chr. Jepsen Schmidt blev fuglekonge. Han boede
Rådhustorvet 3.
31/8 Borger- og Realskolens nye bygning, tegnet af arkitekt Sibbern, blev
indviet
Sept. Arkæologkongressen havde udflugt til Roskilde og Lejre.
4/10 Carl Daniel Friboe Blechingberg blev udnævnt til borgmester
22/10 På Handelsforeningens generalforsamling blev det vedtaget at oprette en
aftenskole for handelselever. Der skulle gives 2 timers undervisning
mandag og torsdag i dansk, regning, skrivning og engelsk.
30/12 Duebrødre Hospital solgte på en auktion ejendommen rådhustorvet 4.
Køberen var boghandler W. Arends, som åbnede en boghandel i
ejendommen. Borgmester C.D.F. Blechingberg lejede sig ind på 1. sal.
Aktieselskabet: Roskilde Ligbærerlaug af 1869 blev oprettet.
Roskilde Handelsskole blev oprettet.
Den gamle borgerskole Algade 4 fik revet facaden ned og ombygget.
L. Møller blev formand for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening.
Købmand Carl Müller, søn af manufakturhandler August Müller tog
borgerskab i sin fødeby.
C. Pozzi overtog faderens konditori. Han blev senere også
mineralvandsfabrikant.
Domprovst Gude fik den østre ende af domprovstegårdens ældste fløj
bygget om, så han fik et stort studereværelse for enden af en lang gang med
egen udgang til haven.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 43,796 kr.
1869/70
En husrække, der lå nordøst for Vor Frue Kirke blev revet ned, så Fruegade
kunne føres igennem. Beboerne fik lov til at benytte materialerne og bygge
nye huse langs den nye vej, så fruegade blev bebygget så at sige med det
same.
Virksomheden i Møllehusene blev delt: proprietær Rasmussen overtog
jordene og løjtnant Bruun overtog fabrikken og omdannede brænderiet, idet
han anlagde den første luft – gær fabrik.

1870
1870

1.2.
6/2
Feb

Roskilde havde 5.229 indbyggere. Der var 990 skatteydere og
skatteindtægten var 504.594 rigsdaler.
Gl. Roskilde Amts Landboforening blev stiftet. Som også holdt dyrskue
ligesom Københavns amts Landboforening.
Dronning Sofies kiste var meget medtaget. Urmager Holm foretog en
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restaurering af kistens sider og låg. Arbejdet, som kostede 185 rigsdaler,
var nu afsluttet og kisten kunne flyttes op i kapellet.
11/3 Skt. Jørgensbjerg kirkes altertavle blev omdannet først til et skab for
apparater til gasbelysningen, derpå til skab for opbevaring af alterklæder og
det kom til at stå i præsteværelset.
Roskilde Sparekasses indskud udgjorde 1.432.770 rigsdaler
22/7 Tømrermester Peter Ferdinand Hansen blev fuglekonge. Han boede i
Hersegade 7.
22/9 Efter forslag fra Steen Friis blev Kong Christian og dronning Dorotheas
kister flyttet op i kapellet. Begge havde fået nye kister
4.10. Jernbanen til Masnedsund blev åbnet
Jernbanen mod Korsør blev udvidet, og sydbanen til Køge blev åbnet.
22.11. Roskilde Håndværkerforening blev stiftet
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 44,875 kr.
Redaktør ved Roskilde Avis H.A. Müller og hans kone får ideen til at
arrangerer julefest for fattige børn. Pengene blev indsamlet ved, at der blev
spillet dilettantforestillinger med lokale kræfter.
Da Allehelgensstræde var for snævert til fodgængere og vogne på en gang
rykker garver Hans Winther sin port længere ind, så der i port åbningen
bliver plads til fodgængere, mens vognene kører forbi og O. H. Schmeltz
gav Roskilde Kommune et lille areal i Allehelgensstræde syd for sin
indkørsel, så fodgængere kunne have en fredelig zone.
”Stadt Hamburg” Algade 7 blev nedbrudt.
Barbermester Krausmann nedsatte sig på Algade. En barbering kostede 4
skilling og arbejdstiden var fra kl. 6 –7 til kl. 22. Svendene fik 6 kr. om
ugen og kost og logi.
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen havde 237 medlemmer.
På et kort var både den gamle fodsti ved Vor Frue Kirke og den nye gade
(Fruegade) aftegnet. Bebyggelsen begyndte først i gadens østlige side,
dernæst i den vestlige.
Borgerstiftelsen blev bygget på det vestlige hjørne af Støden og Store
Højbrøndsstræde.
En gruppe håndværkere brød ud af Borger- og Håndværkerforeningen for
at danne Roskilde Håndværkerforening.
1870/71
Efter
1870

På Skt. Hans Hospital blev Fjordhus opført. Derved blev der fundet
fundamenter og grave fra den middelalderlige Bistrup kirke.
Roskilde Kloster begyndte at sætte hvide marmorplader på
konventualindernes grave på Gråbrødre Kirkegård.

1871
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1871

30/1

Der blev opnået bevilling for Sjællands Varelotteri, der fik sæde i Roskilde.

24/2

Pladen til dronning Dorotheas kiste var nu færdig. Inskriptionen havde
Steen Friis forfattet.
Marts Der blev fundet en grav fra middelalderen på Bistrup i inspektørens have
tæt ”tæt øst for den store ”nye” bygning”, Det blev antaget, at det havde
været landsbyens Bistrups kirkegård. I graven lå et kvindeligt skelet 59 ”
langt.
6/7
Gårdejer i Himmelev Lars Christoffersen blev fuglekonge.
5/9
Ved en resolution udsondres et mindre landdistrikt ”Roskilde Landdistrikt”
af købstaden.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 43,325 kr.
Eng- og Flengmarken også kaldet Roskilde Domsogns Landdistrikt, var
delvis udskilt fra Roskilde. Det hørte kun gejstligt og kommunalt til
Roskilde, mens det havde eget distriktsråd og ligningsvæsen.
Det adelige Jomfrukloster fik sit kommunale forhold ordnet og indvilligede
i, at dets særlige sogn, som før havde været et anneks under Himmelev, nu
blev lagt ind under Himmelev.
Løjtnant Bruun i Møllehusene gik fallit.
Restaureringen af domkirken var nu nået til vestenden. Kongeporten, som
Kong Chr. D. 4. Havde ladet opsætte, blev taget ned og foræret til Holmens
Kirke. Den nye Kongeport var tegnet af arkitekt Herholdt.
Søren Brønniche døde, som den sidste købmand Brønniche på Børsen.
Borgerstiftelsen blev bygget på hjørnet af Støden og Højbrøndsstræde
Der blev sat en jernkumme op under Neptun hovedet i Maglekildes udløb.
Ved opførelsen af ”Store Pleje” på Skt. Hans Hospital blev der fundet
kampestens fundamenterne til Bistrup kirke, som adskillige romanske
grave.

1872
1872

31/1

14/2
29/4

4/7

På en ekstraordinær generalforsamling i Handelsforeningen blev der
vedtaget et tillæg til lovene foranlediget af understøttelsesfondens
oprettelse.
Arbejderforeningen for Roskilde og Skt. Jørgensbjerg blev stiftet
Roskilde borger- og Håndværkerforening oprettede en lånekasse. Lånene
kunne være på 10 – 40 rigsdaler og kun medlemmer kunne låne. 500
rigsdaler af foreningens midler blev lånekassens startkapital.
Gårdmand i Darup, sognefoged og dannebrogsmand Jens Nielsen blev
fuglekonge. Hans gård, som lå ved gadekæret i Darup brændte i 1894 ved
lynnedslag.
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1/10 Roskilde Borger- og Håndværkerforening havde 252 medlemmer.
31/12 Marie Munter, født Jensen døde 89 ¾ år gammel efter 46 års ophold i
Duebrødre Hospital.
Sidst Der blev foretaget en erhvervstælling, hvor alle industri- og
på
håndværksvirksomheder fik stillet en række spørgsmål. For Roskilde
året. vedkommende så det således:
6 bagere, som havde 13 voksne mænd ansat og 4 kvinder og unge mænd.
4 blikkenslagere, som havde 4 voksne mænd og 6 kvinder og unge mænd
ansat.
1 bogbinder, som havde 1 voksen mand ansat.
3 bundtmagere, som havde 3 voksne mænd og 1 kvinde eller ung mand
ansat.
3 bødkere med 4 voksne mænd og 2 kvinder eller unge mænd ansat.
2 drejere med 2 voksne mænd og 2 kvinder eller unge mænd ansat.
2 garvere med 2 voksne mænd ansat.
Der var yderligere 2 garverier med henholdsvis 5 og 6 ansatte. De blev
betragtet som fabrikker.
1 glarmester med 1 voksen mand ansat.
1 guldsmed med 1 voksen mand ansat
1 hattemager med 2 voksne mænd og 1 kvinde eller ung mand ansat.
5 hjul- og karetmagere med 8 voksne mænd og 6 kvinder eller unge mænd
ansat.
6 malere med 13 voksne mænd og 3 kvinder eller unge mænd ansat.
5murere med 68 voksne mænd og 8 kvinder eller unge mænd ansat.
2 rebslagere med 3 voksne mænd ansat.
9 sadelmagere med 7 voksne mænd og 6 kvinder eller unge mænd ansat.
11 skomagere med 30 voksne mænd og 15 kvinderller unge mænd ansat.
6 skræddere med 10 voksne mænd og 11 kvinder eller unge mænd ansat.
3 slagtere med 2 voksne og 2 kvinder eller unge mænd ansat.
11 smede med 12 voksne mænd og 14 kvinder eller unge mænd ansat.
7 snedkere med 22 voksne mænd og 6 kvinder eller unge mænd ansat
3 tømmere med 38 voksne mænd og 13 kvinder eller unge mænd ansat
3 urmagere med 2 voksne mænd og 2 kvinder eller unge mænd ansat.
Allehelgensstræde gik til hjørnet Grønnegade/Bredgade. Det sidste hus i
gaden var nr. 13. Sparekassen for Roskilde og Omegn opfordrede
tømmermester Harald Weber og muremester Louis Schumacher, at opføre
arbejderboliger. De blev bygget i vænget syd for Allehelgensstræde og
strædet blev forlænget til Jernbanegade med en gade.
Restaureringen af domkirken blev afsluttet. Samme år var Kongeporten
opført af Chr. D. 4. i 1635 taget ned og overflyttet til Holmens Kirke.
Fruegade blev navngivet.
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De nyopførte arbejderboliger stod færdige i Allehelgensgade, som var
anlagt, som en forlængelse af Allehelgensstræde. Den nye gade fik
belysning.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 45,863 kr.
Chr. D. 4.s kongeport på domkirken blev nedrevet og opsat på Holmens
kirke. I stedet kom den nuværende kongeport tegnet af arkitekt Herholdt
Peder Brønniche døde og hans søn I. P. Brønniche arvede Hersegades
Mølle.
I Roskilde Købstads menighed:
Født af mandkøn 75
Deraf udenfor ægteskab 7
Dødfødte 3
Født af kvindekøn 63
Deraf udenfor ægteskab 6
Dødfødte 4
Døde af mandkøn 62
Døde af kvindekøn 60
Ægteviet 42 par
F. F. Bang overdrog sin Tobaksfabrik til sin søn Vilhelm Bang
Garver J. F. Winther overdrog sin virksomhed til sin søn Hans Jørgen
Winther.
Handelsforeningen samledes i de første år i Gæstgivergården Prindsen. Så
flyttede den over gaden til Algade nr. 14, hvor der blev lejet et par værelser
af konditor Possi. Nu hvor hans søn havde overtaget forretningen fik
foreningen at vide, at han ikke kunne afgive lokalerne. Foreningen flyttede
til det nye og flotte Hotel Frederiksstad, hjørnet af Hestetorvet og Algade.
Restauratør N. P. Petersen var en dygtig og omsorgsfuld vært i Hotel
Frederiksstad. Han kunne lave en god forloren skildpadde. Han blev også
kaldt Jyde – Petersen.
På Industriudstillingen i København var der udstillet hør fra Høravlsgården.
Der var beskæftiget 199 arbejdere i byens industrivirksomheder. Det var
3,8% af byens indbyggere.
Vilh. Bang overtager ledelsen af tobaksfirmaet Ferd. Bangs Efterfølger

1873
1873

3/1

3/1

Urmager Schwarz, kancelliråd Glückstadt, brygger P. Nielsen, adjunkt M.
Hansen og købmand Schram blev genvalgt tl byrådet. Nyvalgt blev
proprietær C. Hansen i ”Bækken”. Sagfører Christensen blev valgt, som
revisor.
En hat var fundet på Hestetorvet og ejeren kunne hente den hos vægter
Niels Jensen.
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6/1

7/1
7/1

8/1

10/1

10/1
13/1

15/1

15/1

På månedsmarkedet var tilførslen og omsætningen af heste kun ringe, men
af kvæg derimod temmelig god. Priserne var: For gamle arbejdsheste 40 –
60 rigsdaler, gode, unge malkekøer 80 – 100 rigsdaler og nogle enkelte
derover. Simplere malkekøer 55 – 65 rigsdaler, gamle do 35 – 45 rigsdaler,
tyre 50 – 80 rigsdaler, 4 – 6 ugers grise 4 – 5 rigsdaler stykket.
En ung pige, som kunne malke, kunne få plads straks hos Hans Kornerups
enke.
Første sal i købmand Carl I Becks ejendom, bestående af 5 værelser,
gæstekammer, vaskehus, kælder og øvrige bekvemmeligheder til en leje af
200 rigsdaler om året bliver til leje til april. Den iboende lejer, hr.
vejassistent Jacobsen påviser lejligheden og kontrakt afsluttes med hr.
prokurator Jacobsen
I dette det første byrådsmøde blev det vedtaget, at afholde byrådets
ordentlige møder hver anden onsdag fra i dag at regne.
Der blev valgt medlemmer til de forskellige udvalg.
Der blev behandlet en skrivelse fra inspektøren ved domkirken, om at det
vad domkirkens brandvæsen ansatte mandskab måtte fritages for at yde
tjeneste ved Roskilde Brandkorps, 150å længe det blev i domkirkens
tjeneste. Det blev vedtaget at brandkaptajn Hansen og tømmermester
Weber skulle sammentræde i et udvalg med borgmesteren for med
vedkommende autoritet ved domkirken nærmere at forhandle om
ordningen af de domkirkens brandmandskab vedrørende forhold.
Desuden blev der anvendt et beløb på 50 rigsdaler, som godtgørelse for
rulleførelsen ved brandkorpset.
Hr. Manzius vil i Katedralskolens solennitetssal oplæse: ”Slaven” af
Paludan – Müller, ”Træsnit” af Chr. Winther og ”Svinedrengen” af H. C.
Andersen
Om eftermiddagen løb et par heste løbsk i Algade, heldigvis uden at
forårsage nogen skade.
Vadmel til stampning blev modtaget på Kobbermøllen. Det blev bemærket,
at der blev sæbestampet og at tøjet blev valket lidt eller meget, som man
selv ønskede det.
Adjunkt Martin Hansen holdt kl. 7 foredrag over ”Frederik den sjettes
regering” i Håndværkernes aftenskole. Fri adgang for skolens elever, som
for samtlige medlemmer af Borger- og Håndværkerforeningen.
I Roskilde Sparekasse var der i måneden fra 12. December 1872 – 11.
Januar 1873 indgået 103.737 rigsdaler og udgået 53.861 rigsdaler 48
skilling. Status d. 12. Januar 1873 udgjorde: 2.024.057 rigsdaler 80
skilling.
Ind- og udbetalinger skete hver mandag, onsdag, torsdag og løverdag efter
middag kl. 2 – 3. Renten var 4% pro anno.

151

15/1
19/1

21/1
24/1
24/1
24/1

24/1
25/1

28/1
29/1
3/2
3/2
4/2
6/2
7/2
9/2
15/2
Maj

En ung, flink og godmodig pige, helst fra landet, med gode anbefalinger,
kunne få kondition, som barnepige hos møller Lassen, Strandmøllen.
Roskilde Borger- og Håndværkerforening afholdt bal til hvilket kun
foreningens faste medlemmer havde adgang hver med én dame. Billetter á
1 mark pr. person hos foreningens kasserer hr. købmand Chr. Winther. Ved
indgangen blev der ikke udstedt billetter. Kl. 11 (23) ville der finde en
fællespisning sted á 4 mark pr. kuvert foruden vin. Til fællesspisningen
tegnede man sig forinden på en ” i foreningen henlagt liste. ”
Der kom et andragende fra beboerne i Grønnegade med flere, om at
værtshusholder Petersens post måtte blive erhvervet til offentlig brug.
Samtlige ved domkirken brandmandskab foreløbige antagne, fortiden til
købstadens brandkorps henhørende personer, må udgå af sidstnævnte.
Hr. Manzius oplæser kl. 7 i Katedralskolens solennitetssal : ”Dronning
Mathilde” af Ploug og ”Visitter” fra Barselsstuen.
At jeg forsætter professionen efter min afdøde fader, skræddermester P.
Lundstrøm, bekendtgøres herved, og tillader mig at anbefale mig såvel til
min faders tidligere kunder, som til enhver, der vil beære mig med deres
arbejde.
P. Lundstrøm
Skræddermester.
Østers kan nu daglig erholdes. Større ordre udbedes dagen forud i Hotel
”Frederiksstad”.
En hvid puddelhund klippet i hovedet og lydende navnet ”Hektor” er
bortløben fra gæstgiveren i ”Kronprindsen”, til hvilket sted den bedes
afleveret imod en dusør.
Til begravelser på landet, udlejet ligbærerlaugets ligklæder til følgende
priser: det store 6 rigsdaler, det mindre 4 rigsdaler
Adjunkt Fritsche fortalte kl. 7 en saga i Håndværkernes aftenskole –
adgang, som sædvanlig.
Albani – øl til 5 skilling ½ flaske anbefales fra øludsalget ved Hestetorvet.
Kl. 7 (19) oplæsning med efterfølgende ensemble i Roskilde borger- og
Håndværkerforening.
De svenske nationalsangere dhr. Notini, Rosén, Anjou, Ellberg og Forsberg
vil afholde koncert kl. 7 i Hotel Prindsen
Kl. 7 afholder De forenede værtshusholdere bal i ”Kronprindsen”.
Pastor Tolstrup holder kommunion i domkirken og skriftemålet begynder
kl. 10.
De danske Våbenbrødres afdeling i Roskilde afholdt maskerade i
”Prindsen”.
Roskilde Klub- og læseforening afholdt aftenunderholdning og dans.
Der blev fundet en muret grav ved Vor Frue Kirke.
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10/7

Snedkermester i Ringstedgade 42 Frederik Ernst Wismann blev
fuglekonge.
23/2 Maskerade i R.B. og HF. Indgangen åbnede kl. 7. Demaskeringen fandt
sted kl. 11. Derefter bal til kl. 5.
4/2
De svenske nationalsangere dhr. Notini, Rosen, Anjou, Ellberg og F
onsberg vil afholde koncert kl.7 i Hotel Prindsen.
23.12 Det første nummer af Roskilde Tidende udkom. Det var redaktør Julius
Christiansen, som stod for udgivelsen.
Marinemaleren Wilhelm Melbye fraflyttede Villa Clermont og flyttede ind
i Palæets hovedbygning på 1. Sal
J. L. Schade overtog agent Anders Borchs kornhandel
Fuldmægtig i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Gotfred
Burman – Becker fik ministeriet til at henstille til stiftsøvrighedens
overvejelse, om ikke de bevarede rester af hertug Christoffers gravmæle
burde istandsættes.
Eng- og Flengmarken fik navnet Roskilde Domsogns Landdistrikt.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 48,352 kr.

1874
1874

3/1
5/1
7/1

19/3
1/6
2/7
Vinte
6/11
23/12

23/12
23/12

Roskilde Brandvæsen fik nye vedtægter.
Murermester Schledermann døde. Han arbejde ved domkirken 1847 – 52 i
Chr. D. 4.s kapel
”Den for sin smukke beliggenhed bekendte ejendom ”Fjordvilla” har ved
byen, tilhørende oberst Bardenfleth er efter forlydende i disse dage solgt til
enkegrevinde Schulin – Zeuthen fra Tølløse for 25.000 rigsdaler”.
Roskildes æresborger, kaptajn Sveistrup, døde. Efter hans død blev han
have: Trægården offentlig.
Katedralskolen havde 123 elever.
Købmand Anderas Adolph Galberg blev fuglekonge. Han boede
Skomangergade 15, den tidligere gæstgivergård Gl. Postgaard.
I vintermånederne læste skuespiller K. Mantzius op.
Domprovst Gude talte ved udvidelsen af Gråbrødre Kirkegård.
Brandinspektør Rasmussen havde henledt byrådets opmærksomhed på, at
den vandforsyning, der ville være til rådighed når der var ildebrand og hvis
alle sprøjterne var i gang, så ville der kun være vand til ¼ time. Det blev
besluttet, at alle borgere, der ejede en hest skulle levere forspand og der
blev købt 12 nye sluffer, som blev udstationeret hos de borgere, som nu
skulle køre med band, når der var ildebrand.
Byrådet besluttede, at sælge den gamle borgervæbnings våben med mere.
Byrådet lempede de meget strenge regler for opbevaring af
tømmerpladsens bræddestabler, men skærpe reglerne for opbevaring af
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krudt.
Den nye gade, der blev anlagt, som en forlængelse af Allehelgensstræde får
navnet: Allehelgensgade
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 48,179 kr.
Bagermester Løhde købte den nedlagt skole på hjørnet af Havnevej og
Brøndgade og indrettede: bageri, butik og et par lejligheder i ejendommen
Den private Kegleklub blev stiftet af Carl Müller.
Der blev lagt dobbeltspor på jernbanestrækningen København – Roskilde.
De årlige udgifter til brandvæsnet var 2400 kr.
Jernbanen til Kallundborg og til Holbæk blev anlagt, men diligencen måtte
stadig besørge forbindelsen til Skibby og Frederikssund.
Den tekniske Skole havde 55 elever, der var fordelt på 3 klasser. Der blev
undervist i tegning, skrivning og regning. Bestyrelsen var fabrikant L.
Møller, pastor Tolstrup, Murmester Schumacher, kancelliråd Glückstadt,
urmager Schwartz og malermester Kyhse. Der var undervisning i 5
vintermåneder 4 aftener om ugen i 6 timer med 2 timer ad gangen først
tegning, så regning og til sidst 2 timers skrivning
Erhard Flensborg overtog W. Arends boghandel, Rådhustorvet 4
Roskilde Borger- og Håndværkerforening oprettede et bibliotek på ca. 200
bind.
Anders Jensen efterfulgte sin far, som høker- og brændevinsbrænderi i
Veddelev.

1875
1875

24/3
31/3

1/6

Rektor ved Katedralskolen, dr. Phil. Professor Søren Ludvig Povelsen døde
Ved Katedralskolens morgenandagt tale pastor Chr. Sørensen om rektor
Povelsen. Samme dag blev rektor Povelsen bisat fra kapellet på Gråbrødre
Kirke. Højtideligheden blev forrettet af domprovst dr. Theol. Gude.
Katedralskolen havde 126 elever.
Undervisningen i svømning var ordnet således, at hver disipel på enhver
søndag enten skal møde til undervisning i svømning eller har lejlighed til at
bade sig i lærernes tilsyn. Svømmerne af de ældre klasser indrømmes heri
noget større frihed, og de have også udenfor svømmetiden adgang til
skolens svømmeflåde. I juli måned finder på grund af eksamen ingen
regelmæssig svømmeundervisning sted, men en lærer er daglig tilstede på
broen fra kl. 1 – 3 for at føre tilsyn med den, der ønske at bade sig. 99
havde deltaget i undervisningen og aflagt prøve. Der var 23 begyndere og 4
deltog ikke i undervisningen, da de havde lægeattest.
Undervisning i skydevåbens brug var blevet ”meddelt” 33 gange i
sommerens løb og 24 elever havde deltaget.
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10/6

Rektor ved Ålborg katedralskole Peder Knudsen Blichert blev udnævnt til
rektor for katedralskolen.
Juni Konsul Loytved, som var dansk konsul i Syrien, udstillede på
katedralskolen en samling fotografier fra Grækenland, Lille – Asien,
Syrien, Det hellige Land og Ægypten. I løbet af et par timer havde over
1000 mennesker besøgt udstillingen.
8/7
Købmand i Skomagergade Christian Winther ( 2.7. 1844 – 30.1. 1922) blev
fuglekonge.
14/7 Der var translokation på Katedralskolen.
15/7 P. L. K. Blichert tiltrådte, som rektor for Katedralskolen.
27/7 Kl. 13 udbrød der en heftig brand i den nye Borgerskolen i Læderstræde.
Trods brandvæsnets ihærdige indsats og hjælp fra 1. bataljon, der lå i
kvarter i byen, udbrændte skolen.
Branden på Borgerskolen medførte en lang række indlæg i Roskilde Avis
og Roskilde Tidende om fordelene ved at byen fik et vandværk.
Skriverierne resulterede i en underskriftindsamling til fordel for et
vandværk.
16/8 Skoleåret begyndte igen efter sommerferien. Katedralskolens nye rektor
samlede skolens elever og lærere og holdt en tale om sine forventninger til
elever og lærere. Han sluttede sin tale således:
”Jeg tænker da, at jeg her ligesom i min tidligere stilling kan følge mit
valgsprog i henseende til de unges behandling. Det lyder således: fortiter in
re, svaviter in modo, det vil sige: jeg forfølger det mål, jeg har sat mig,
uden at lade mig drage bort derfra, men jeg bruger helst milde midler. Ja,
gid mildhed og godhed må blive de egenskaber, som kommer til at råde i
forholdet mellem yngre og ældre ved denne skole, thi de alene skabe liv, et
liv, som vi ønske må udfolde sig her, et liv i videnskab og dannelse, et liv i
arbejdsomhed og sædelighed, et liv i kappelyst og ungdomsvenskab, ja –
blomsten af alt liv – et liv i Gud!”.
20/8 Grundstenen blev lagt til det nye hotel Prindsen. Ved opførelsen af det nye
hotel blev der fundet pestgrave, som antagelig var fra pesten i 1721, hvor
flere af byens middelalderlige kirkegårde blev taget midlertidigt i brug.
13/9 Fhv. borgmester, etatsråd Lauritz Foss døde.
20/9 Pastor Sørensen, som havde undervist i religion og tysk på katedralskolen
blev udnævnt til kapellan i Nyborg. I stedet blev cand. Ph. P. S.
Christensen ansat
14/12 Domkirkens værge, stiftsskriver, justitsråd Steen Friis døde og blev
begravet på Gråbrødre Kirkegård.
30/12 Banen mellem Roskilde og Kalundborg blev åbnet
Vinte I vintermånederne læste skuespiller K. Mantzius op
Der kom dobbeltspor til København
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Løjtnant Bruuns fallitbo blev solgt til Akts. Dampbrænderiet Møllehusene
De årlige udgifter til brandvæsnet var: 1450 kr.
Fuldmægtig Gotfred Burman – Becker lader ministeriet bringe sagen om
istandsættelse til af hertug Christoffers gravmæle i erindring og ved det
særlige syns møde samme år, blev det besluttet, at lade billedhuggeren
Vilhelm Bissen udarbejde et forslag til monumentets restaurering.
Klubben Borger- og Håndværkerforeningen havde 263 medlemmer.
Der var en mindre skomagerstrejke i byen.
Brandvæsnets årlige udgifter var 1450 kr.
Maglegård blev bygget syd for Roskilde på de ca. 150 tdr. land, der havde
hørt til den kornerupske købmandsgård ”Isefjorden” Skomagergade 21.
Borgmester Blechingberg købte ejendommen, Rådhustorvet 4 af
boghandler Arends, som forsatte med sin boghandel.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 48,462 kr.
Roskilde vognmandslaug blev nedlagt.

0.1875

1876
1876

17/3
28/5

Adjunkt ved Katedralskolen M. F. Hansen blev stiftsskriver.
Katedralskolen havde 114 elever. ”Disciplene fordelte på 5 hold, have
deltaget i gymnastik og eksercits og det ældste hold har tillige haft hugning.
100 disciple have deltaget i øvelserne. For deltagelse i svømmeøvelserne
vare 3 disciple fritagne, af de øvrige kunne 83 svømme”.
4/7
Tobaksfabrikant Vilh. Bang blev fuglekonge.
14/7 Der var translokation på Katedralskolen.
30/8 Der var rejsegilde på Ting – og arresthuset. Amtsrådsmedlemmer og
byrådets medlemmer ”med flere” deltog.
10/10 Hotel Prindsen blev åbnet med et festmåltid. Forpagteren hed Christensen
og kom fra traktørstedet ”Constantia” på Strandvejen. Borger- og
Håndværkerforeningen lejede sig ind i det nye hotel.
Efter at have været i Vally ved Køge, kom Skt. Ibs Kirkes altertavle til
Nationalmuseet.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 47,653 kr.
Der blev gravet grund ud til Hotel Prindsen i Skt. Ols Gade. Der blev
”fundet en mængde menneskeben” fra Skt. Olai Kirkegård.
Agent Nielsens ejendom på hjørnet af Skomagergade og Gullandsstræde
blev revet ned.
Akts. Dampbrænderiet Møllehusene gik konkurs.
Allehelgensstræde og Allleherlgensgade fik belysning.

1877
1877

13/1

Det første frimureriske møde blev afholdt hos overlærer ved
Katedralskolen Eduard Flemmer

156

24/4

28/5
5/7
14/7
12/8
1/10

Fabrikant L. Møller gik af som formand for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening. Der blev ikke valgt en ny formand, da ingen ville
modtage valg, men urmager Schwartz fungere som formand og blev
lovformelig valgt året efter.
Katedralskolen havde 114 elever.
Tømrer Rasmus Peter Nielsen blev fuglekonge. Han var søn af
værtshusholder Nielsen i Algade 3. Selv boede han i Grønnegade 17.
Der var translokation på Katedralskolen.
500 deltagere i Det nordiske Skolemøde tog på udflugt til Roskilde
Nattoget fra København til Roskilde begyndte hver anden fredag kl. 23
indtil 30. April 1878
Ved synsmøde i domkirken var der en prøveopstilling af hertug
Christoffers gravmæle.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 49,277 kr.
Borgerstiftelsen blev betydeligt udvidet. Nu kunne borger- og
Håndværkerforeningen disponere over 4 lejligheder
Handelsforeningen ændrede sine love og heri blev det bestem: at
foreningen skulle samles” så ofte der viser sig trang og tilstrækkelig
tilslutning: til selskabelige sammenkomster, fællesspisninger, foredrag og
drøftelser af indkomne forslag og lignende. Ved sådanne lejligheder kan
bestyrelsen benytte et efter deres skøn passende beløb af foreningens kasse,
når der for at fremme ovenstående finder anledning dertil”.
Roskilde sygehus i Bredgade blev nedlagt, men bygningen indrettet til
alderdomshjem.
Der blev fundet en muret grav nord for domkirken imellem Oluf Mortens
Våbenhus, nordre kors og chr. D.4.s kapel.

1878
1878

27/3

Præst i Herslev pastor Halvor Emil Wolf ansøgte på 15 roskildeborgeres
vegne om, at der måtte blive oprettet en instruktion loge for frimurer i
byen. Begrundelse var blandt andet, at det sidste tog mod Roskilde gik, så
tidligt, at brødre, som besøgte logen i København måtte overnatte
27/4 Katedralskolens rektor P. K. Blichert blev ridder af Dannebrog.
3-9/5 Indlæg i Roskilde Avis gik imod at omdanne skt. Laurentius kirketårn til
vandtårn.
28/5 Ting- og Arresthuset for Roskilde Købstad, Lejre Herred og Ramsø Herred
i Jernbanegade, som var tegnet af arkitekt V. Petersen, blev indviet
28/5 Katedralskolen havde 117 elever.
4/6
Der blev givet tilladelse til at oprette en instruktionsloge for Skt. Johannes
graderne. Ved frimurerlogens stiftelse var der 20 brødre, hvoraf 15 var fra
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4/7
13/7
16/7

1/10
31/10
23/11
13/12
22/12
Dec.

Roskilde. Møderne blev holdt hver anden mandag på Hotel Prindsen
Farver H.G.W. Hammer blev fuglekonge. Han boede Skomagergade 33.
Der var translokation på Katedralskolen.
Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening betalte 908 kr. til
hotelforpagter Christensen for leje af lokalerne til klubaftener, assembléer,
baller m. m. det syntes bestyrelsen var for dyrt og tog imod et tilbud fra hr.
Bjørnstadt i Hotel Isefjord. Samtidig blev det besluttet at sælge foreningens
møbler blandt andet et billard. Et par år efter var foreningen igen tilbage på
Prindsen.
Det første nummer af Roskilde Dagblad udkom
Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening ophævede lånekassen.
Der var rejsegilde på Duebrødre Hospitals nye bygning
Flere af Skt. Jørgensbjerg henhørende arealer, henlægges både i gejstlig og
verdslig henseende under Roskilde.
Det første juletræ for fattige blev tændt kl. 15 i Hotel Prindsens sal
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet godkendte istandsættelsen
af hertug Christoffers gravmæle.
Det lykkedes for N.C. Nielsen Magelkilde Maskinfabrik at konstruere en
kontinuerlig centrifuge.
Indtægten af beskatningen af faste ejendomme i Roskilde var 51,286 kr.
Der blev oprettet en forsvarsbrødreforening. Redaktør Julius Christiansen
var en af stifterne
”Løven” på Hestetorvet fik navneforandring til Postgården, senere til
Jernbanehotellet.
Etatsråd C.A. Olsen køber Spritfabrikken i Ringstedgade
Købmand Chr. Winther flyttede sin kolonialbutik til Skomagergade 3
Brænderiet i Møllehusene blev overdraget til C. A. Olesen og J.W.
Heymann og virksomheden blev omorganiseret.
Agent, brygger N.P. Nielsen lod hjørneejendommen
Skomagergade/Gullandsstræde opføre. Huset var tegnet af arkitekt Ove
Petersen. Ejendommens lighed med Hotel Prindsen medførte, at den nye
ejendom blev døbt: Prinsessen i folkemunde. Brygger Nielsen bryggede
sammen med sin partner M.H.G. Breyen øl i et baghus, der lå i
Gullanssstræde.

1879
1879

1/1

28/1

Roskildes ejedomsoverskud eller formue var 626,487 kr. Byen havde 5,895
indbyggere., pr. hoved var det 106 kr 27 øre og roskilde lå som nr. 4 på
listen over de danske købstæder.
Roskilde og Amts Beværterforening blev stiftet i Jacob Hansens Cafe´ med
L.W. Jacobsen som formand. Han Algade5 boede .Formålet var ”at værne
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31/1
27/4
28/5
3/7
14/7
Juli/
Aug.
Aug.

Sept.

og fagets rettigheder”
Beværterforeningens bestyrelse samledes og lavede foreningen love, som
blev afleveret til trykken
Klubben Roskilde borger- og Håndværkerforening fik nye love.
Kontingentet var 8 kr. om året. Heraf skulle ¼ henlægges til en byggefond.
Katedralskolen havde 142 elever.
Fuldmægtig Valdemar Berthelsen blev fuglekonge.
Der var translokation på Katedralskolen.
Billedhuggeren Vilhelm Bissen istandsatte hertug Christoffers monument.
Omkostningerne var ca. 34.000 kr. heraf var Bissens honorar 1.800 kr.
Hertug Christoffer Valdemarsøns gravmonument blev opstillet i
domkirkens højkor. Det blev formodet, at det var første gang det blev
opstillet. Hertugen døde i 1363.
Duebrødre Hospitals nye bygning stod færdig.
Th. Schwartz blev formand for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening.
Skomagergade nr.1 blev nedrevet og en ny bygning opført, som en kopi af
Hotel Prindsen. Derved kom ejendommen i folkemunde til at hedde:
Prinsessen.

1880
1880

11/1
12/1

15/1
23/1
28/1
½
12/2
6/3
19/3

6/4
24/4
30/4

De københavnske Sangforeninger gav koncert i domkirken. Ca. 1200 hørte
på.
Året stod nærmest i Vandværkets tegn. Hele året var der artikler med
tilknytning til vandværket. Opførelsen af vandværket blev udbudt i
licitation.
Restaureringen af hertug Christoffers statue var færdig.
Det var 50 år siden agent Anders Borch fik borgerskab
H.H. Nielsen blev formand for Beværterforeningen. Han var gæstgiver i
Hersegade
Roskilde havde 5893 indbyggere
Resultatet af licitationen forelå
Prisen på vand blev diskuteret og det vandtårn, som skulle opføres i
Jernbanegade lige over for Ting- og arresthuset skulle ”stå til” dette.
Arbejdet med opførelsen af vandværket var i fuld gang. Der blev regnet
med, at der den 1. april kunne nedlægges en hovedledning i gaderne og
hele værket ventedes færdigt om 3 måneder.
Vedtægterne for Vandværket var blevet udsendt.
Skonnerten Karen Kristine kom til Roskilde fra Skotland med jernrør og
forbindelsesdele til Vandværket.
Byrådet vedtog at indlægge vand blandt andet i rådhuset.
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8/6
9/6

8/7
10/7
14/7
24/7
29/7
14/8
16/8

1/9

Katedralskolen havde 155 elever.
Der var indlæg i pressen om, at der var nogle af brandhanerne i gaderne
,som var placeret noget ubekvemt og ”et par af dem forekommer også os at
være opstillet i høj grad hensynsløst og generende”.
Proprietær S. Christensen, Oropgård syd for Særløse blev fuglekonge.
Det blev diskuteret i pressen i nogle dage om der var vand nok.
Der var translokation på Katedralskolen.
2 side i pressen om brandvæsnet
Duebrødre Hospitals nye bygning blev højtidelig indviet domprovst dr.
Gude og den gamle bygning ud mod domkirken blev solgt til nedrivning.
Roskilde Vandværk var færdigt og kunne tages i brug.
H.H. Nielsen fratræder som formand på grund af forandret stilling og Poul
Larsen, som i mange år boede i kælderen Hestetorvet 1 overtog tvervet til
næste generalforsamling
Roskilde Vandværk begyndte sit virke
Skovbomarkerne ophørte.
Købmand Carl Müller blev indvalgt i byrådet, hvor han kom til at sidde i
23 år.
Wilhelm Pedersen, den senere direktør for Skt. Clara Mølle Papir – og
Støbepapfabrik, blev ansat, som skriverdreng ,af Westberg, den daværende
leder af fabrikken. Wilhelm Pedersen kom til at lede fabrikken i mere end
53 år.
Skt. Jørgensbjerg kirkes ydre blev istandsat.
Skt. Hans Hospitals vejerbod blev opført
Klubben Borger- og Håndværkerforening havde 139 ordinære og 20
ekstraordinære medlemmer.
Roskilde havde 5.895 indbyggere. Byen var nr.14 på listen over alle de
danske købstæder. Totalsummen af byens ordinære indtægter var 125.642
kr. det var 21kr.31øre pr. hoved. Indtægter af kapital, ejendom m.v. var
56,771 kr. pr. hoved:9 kr. 63 øre. Indtægterne af afgifter og kendelser efter
loven af 29.12.1857 og senere tillægsbestemmelser var næringsindkomster,
afgifter for dansetilladelse, billard- og keglehold, stadepenge,
firmabenyttelse m.v. heraf udgjorde: Afgiften af brændevinshandel og
udskænkning den langt overvejende del. Roskilde lå her på 10 pladsen med
et totalbeløb på 6,117 kr. heraf udgjorde brændevinsafgiften: 4,058 kr.
Når det gjaldt indtægter af pålignede og oppebårne skatter lå Roskilde nr.
48 med 52,955 kr. heraf formue- og lejlighedsskat: 39,374. totalsummen af
Roskildes kommunale udgifter på 120,149 kr. placerede Roskilde på 63
pladsen af Danmarks købstæder. Fattigvæsnet kostede byen18,515 kr.
Udgifterne til skolevæsnet på25,774 kr. satte byen på 10. pladsen og
indbragte byen en 37. plads. Udgifterne til Roskildes ”bestyrelse” gav byen
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35. pladsen med 14,291 kr.
Klostergade skiftede navn til Vagtstræde
Villa Clermont blev nedrevet.

t
1881

Kort før agent Anders Borchs død overtog købmand J. P. Schade
vinhandlen. Anders Borchs tømmerhandel blev nedlagt. Købmandsgården,
algade 12 havde været i slægten Borchs eje siden 1742.
19/1 Agent Anders Borch døde. Han stiftede forskellige legater, som tak blev
der på rådhuset i vestibulen ophængt et
portræt medaljon af ham og hans kone udført af Elna Borch.
28/1 Ved Beværterforeningens generalforsamling blev gæstgiver Chr. Jensen
Algade i en ejendom, som nu ejes af H. P. Nielsen. I mange år havde han
domprovstejordene i forpagtning.
29/3 Enkedronning Caroline Amalie blev bisat
7/4
Arveprinsesse Caroline datter af Frederik d. 6. Blev bisat
27/4 Byrådet blev indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, hvis eneste sag var :”
vedrørende jord til den nye kirkegård”.
28/5 Katedralskolen havde 170 elever.
7/7
Sagfører, ridder af Dannebrog, Jacob Peter Nielsen blev fuglekonge.
14/7 Der var translokation på Katedralskolen.
9.8.
Ved C.F. Thietgens hjælp stiftes på grundlag af spritfabrikken i Roskilde
aktieselskabet De Danske Spritfabrikker
21.9. På byrådsmødet var en af sagerne om den nye kirkegård. Fra byrådsmødet
kunne aviserne referere at ”Assistens Kirkegården øst for Byen på Lars
Jeppesens Ejendom matr. 2 af Hedegårdene kan erhverves i en Størrelse af
i alt 71/2 Tdr. Land, samt at Roskilde Kommune var villig til at overtage
vedligeholdelsen af hele Vejen, der måtte anlægges til Kirkegården”.
Efterå Fridtjof Nansen besøgte sammen med sin bror og far sin onkel og tante
r
præst Gottlieb Schønheyder og hans kone Hanne. Gottlieb Schønheyder
var 92 år og boede i Skt. Jørgenslund ved Skt. Hans kilde.
17/12 Borger- og Håndværkerforeningen afholdt en fest til ære for foreningens
fhv. formand, byrådsmedlem, fabrikant Møller. Festen blev afholdt på
grund af fabrikant Møller var blevet udnævnt til foreningens æresmedlem.
Ca. 70 deltog i festen.
”Frederik den Syvende” og ”Adjudanten´s” sejlads på fjorden blev
indstillet, men blev i nogen grad overtaget af ”Horns Herred” en lille
skruedamper, som var indkøbt i Sverige.
Fabrikken i Møllehusene brændte og en ny, moderne fabrik blev bygget i
stedet.
Kantor Olavs gravsten blev flyttet til Skt. Birgittes kapel.
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Roskilde Børnehjem i Hedegade blev bygget.

1882
1882

28/1
31.1.

H.P.Nielsen, som boede i detsenere ”Gundsømagle” i Algade
Domorganist Hans Matthison-Hansen havde 50 års embedsjubilæum og
blev fejret med en stor fest på Prindsen. I anledning af jubilæet
testamenterede han sit stueorgel, som venner havde givet ham i anledning
af hans 25 års embedsjubilæum til Roskilde Domsogns menighed med
ønsket om, at det ville blive opstillet i kapellet på Gråbrødre Kirkegård.

3/2

Klokker ved Domkirken, lærer ved Borgerskolen, kammerråd Jørgensen
fejrede sit 50 års embedsjubilæum.
Lokalerne i Roskilde Spritfabrik fik elektrisk lys. Der var opsat 15
glødelamper for i alt 3000 kr.
Udvalget for det nye rådhus opførelse trådte sammen for at bedømme de
indkomne konkurrenceforslag. Der var i alt 8 forslag. 1. Præmien tilfaldt
arkitekt H. Storck, 2. Og 3. Præmien gik til arkitekt O. P. Momme og
murermester Schledermann. Byrådet bestemte at det var 2. Præmiens
forslag, som skulle bygges..
Arbejderforeningen for Roskilde og Skt. Jørgensbjerg fejrede sit 10 års
jubilæum
Byrådet vedtog et tillæg til brandvedtægten. Der skulle ansættes 40 fast
lønnede mand, samt 2 sprøjteførere. Det ulønnede mandskabs tjenestepligt
ophørte med det fyldte 45. år.
Roskilde – Borger- og Håndværkerforening nedsatte kontingentet fra 8 til 6
kr. årligt. Det blev besluttet, at det beløb, som nu var i byggefonden skulle
sættes i Roskilde sparekasse og at beløbet ikke måtte bruges til et andet
formål.
Ved opmudring i havnen vest for østre bolværk blev der fundet resten af en
båd: kølen, noget af forstavning, bundstykker og beklædning et stykke var
mærket 1615, alt af eg. Fartøjet var en meget fladbundet åbendækrobåd.
Katedralskolen havde 176 elever.
Tillægget til brandvedtægten trådte i kraft.
Eksem. Pharm. Materilist Toxen Balle blev fuglekonge.
Ministeriet godkendte Katedralskolens plan om at bygge til skolen på
grund af pladsmangel for eleverne.
Der var translokation på katedralskolen.
Rektor Peter Knudsen Blichert blev udnævnt til rektor for Sorø Akademis
Skole og Opdragelsesanstalt.

8/2
10/2

14/2
22/3
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23/8

27/9
5/10

6/10

18821883

Byrådet besluttede at begyndte arbejdet med opførelsen af et nyt rådhus.
Nedrivning af det nuværende rådhus og Skomagergade 48, udgravning af
fundament, nybygning o.s.v. alt skulle beløbe sig til 59.399 kr.
Politistationen, som var i tårnet skulle rømmes inden d. 15. 2. 1883 og
Teknisk Skole som havde lokaler i de gamle fængsler på øverste etage
skulle være ud inden d. 1. 3. 1883. Drænings- og kloakarbejder skulle gå i
gang efteråret 1882.
Agens Schmeltz havde skænket 21.500 kr. og agent Carl Madsen 6.500 kr.
til opførelsen.
Rektor ved Ribe Katedralskole Christian Marius Krarup blev udnævnt til
rektor for katedralskolen d 11/9 og tiltrådte nu sit embede.
Overlærer Fritsche blev udnævnt til rektor i Ribe. Han havde ledet
Forberedelsesskolen siden dens oprettelse i 1875. Nu overtog kandidat
Østrup dette hverv.
Marinemaleren Vilhelm Melby døde. Han og hans kone boede på 1. Sal i
Palæets hovedbygning. Fru Melby var medvirkende til at forfatteren Holger
Drachmann med sin familie overtog lejligheden.
Skt. Hans Hospital tog fra nu af aktiv del i Skt. Jørgensbjerg
Velgørenhedsforening.
Friskolen flyttede fra domkirkepladsensøstside til den nye skole og
samtidig blev Absalonsgade anlagt.

1883
1883
April
April
Juni
5/7
6/7

14/7
20/8
26/9
11/10
15/10

Roskilde havde 6000 indbyggere.
Det forsinkede drænings- og kloakarbejde til det nye rådhus kom endelig i
gang
Det gamle rådhus blev revet ned.
Katedralskolen havde 158 elever
Redaktør af Roskilde Avis Heinrich Alexander Müller blev fuglekonge.
Grundstenen til det nye rådhus blev højtidelig nedlagt af borgmester
Blichingberg.. Under den blev sat en lille zinkkiste, som indeholdt et
eksemplar af hver af de gangbare mønter, de 3 lokale aviser og et
dokument, som gjorde rede for byggeriets forhistorie.
Der var translokation på Katedralskolen. På grund af pladsmangel blev
lovsangsalen opdelt i 2 klasseværelser til 20 elever i hver klasse.
Den alm. Danske lægeforenings 17. Møde blev afholdt på Hotel Prindsen.
Den tekniske Skoles nye bygning, bag rådhuset ,blev højtidelig indviet
Der var rejsegilde på rådhuset. I løbet af året blev bygningen taget i brug.
Først kontorerne i underetagen. Salene og de øvrige lokaler tog lidt længere
tid.
”Med særlig velvilje for bestyrelsen for Den tekniske Skole” havde
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Handelsskolen begyndt sin virksomhed med 13 elever
Toldkammeret i Jernbanegade blev bygget
Familien Drachmann rejser til udelandet på en rejse, som varer 1½ år. Da
de vender tilbage til Danmark fraflytter de Roskilde
Skomagergade 17 blev revet ned.
L. Schumacher blev formad for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening.
Pastor C. F. Madelung blev præst på Skt. Hans Hospital
Jægermester Th. Havsteen købte Maglegård og ombyggede den delvist.
Den hollandske vindmølle,Ladegårdsmøllen brændte.
Skt. Jørgensbjerg fik sit asyl. Det blev bygget i sladregade, som nu fik
navnet Asylgade,

1883-84

1883
1883
9/4

9/4

April
April
Juni
5/7
6/7

14/7
20/8
26/9
11/10
15/10

Roskilde havde 6000 indbyggere.
På byrådsmødet forelå der en indstilling fra udvalget for byens jorder og
ejendomme om at afhænde det ældre sprøjtehus i Algade, på hjørnet af Skt.
Peders Stræde. Det skulle sælges ved auktion. Der var kommet et tilbud på
køb af ejendommen, men byrådet ville ikke sælge den under hånden.
Weber mente ikke man skulle sælge før det var blevet besluttet at bygge et
nyt. Det blev tiltrådt.
Uden for dagsordenen blev der oplæst en skrivelse fra Roskilde Amtsråd,
hvor det blev meddelt, at rådet stillede ting- og arresthuset til rådighed for
byrådsmøderne i tidsrummet ”efter at det gamle rådhus er nedrevet og
indtil det nye er opført og taget i brug”.
Det forsinkede drænings- og kloakarbejde til det nye rådhus kom endelig i
gang
Det gamle rådhus blev revet ned.
Katedralskolen havde 158 elever
Redaktør af Roskilde Avis Heinrich Alexander Müller blev fuglekonge.
Grundstenen til det nye rådhus blev højtidelig nedlagt af borgmester
Blichingberg.. Under den blev sat en lille zinkkiste, som indeholdt et
eksemplar af hver af de gangbare mønter, de 3 lokale aviser og et
dokument, som gjorde rede for byggeriets forhistorie.
Der var translokation på Katedralskolen. På grund af pladsmangel blev
lovsangsalen opdelt i 2 klasseværelser til 20 elever i hver klasse.
Den alm. Danske lægeforenings 17. Møde blev afholdt på Hotel Prindsen.
Den tekniske Skoles nye bygning, bag rådhuset ,blev højtidelig indviet
Der var rejsegilde på rådhuset. I løbet af året blev bygningen taget i brug.
Først kontorerne i underetagen. Salene og de øvrige lokaler tog lidt længere
tid.
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3/11
6/11

Roskilde Sparekasse havde 50 års jubilæum.
Roskilde Borger- og Håndværkerforening nedsatte en markedskomite. Der
arbejdede med de årlige markeder, arrangerede fjerkræudstillinger, som
gav impulsen til oprettelsen af lokale husflids- og fjerkræforeninger.
”Med særlig velvilje for bestyrelsen for Den tekniske Skole” havde
Handelsskolen begyndt sin virksomhed med 13 elever
Snedkermester Mads Nielsen oprettede en fagskole for snedkere.
Toldkammeret i Jernbanegade blev bygget
Familien Drachmann rejste til udlandet på en rejse, som varede 1½ år. Da
de vendte tilbage til Danmark fraflyttede de Roskilde
Skomagergade 17 blev revet ned.
L. Schumacher blev formad for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening.
Pastor C. F. Madelung blev præst på Skt. Hans Hospital
Jægermester Th. Havsteen købte Maglegård og ombyggede den delvist.
Den hollandske vindmølle,Ladegårdsmøllen brændte.

1884
1884

12/1

11/2
2/4
26/6
1/6
3/7
14/7
17/7

Medlem af byrådet, tømrermester Harlad Weber døde. Nogle år før havde
han købt et vænge i Allehelgensgade og her byggede han værksted og hus,
som hans søn Lorentz flyttede ind i 1884, som nygift. Han ledte firmaet for
sin mor.
Skomagermester P. N. Grausen blev æresmedlem i Klubben Borger- og
Håndværkerforeningen. Han døde 13/9 samme år.
Skt. Jørgensbjerg Asyl blev åbnet
300 sønderjyske piger gæstede byen
Katedralskolen havde 166 elever og forberedelsesskolen havde 69 elever.
Guldsmed Fritz Gold blev fuglekonge
Der var translokation på Katedralskolen.
Aktieselskabet Roskilde Bank blev stiftet på Hotel Prindsen. Borgmester
Blechingberg var underskriveren på den store annonce i Roskilde Dagblad:
”I henhold til loven af 23. Januar 1862 om benyttelse af firmaer m. m.
bekendtgøres herved, at det dags dato for mig er anmeldt, at der under
firma ”Roskilde Bank” er dannet et aktieselskab, hvis hjemsted er Roskilde
og hvis næringsvej er bankforretninger, at bankens bestyrelsesråd består af:
Prokurator, byrådsmedlem P.S. Jacobsen af Roskilde, formand
Købmand, byrådsmedlem Carl Müller af Roskilde, næstformand
Købmand H. P. Schram af Roskilde
Forpagter S. W. Bülow af Bidstrup Parcelgård
Grosserer Emil Fryd af Roskilde, administrerende direktør
Grosserer Edv. Hellesen af Roskilde, kontrollerende direktør
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29/7
Som

11/8
19/8
3/9
1/11

At bestyrelsesrådet repræsenterer banken i alle dens forhold såvel til det
offentlige og 165redjemand, udenfor den daglige forretningsplan, som til
bankens aktionærer, at den administrerende direktør eller i dennes
fraværelse den kontrollerende direktør forpligter banken ved sin underskrift
under bankens firma ved udstedelse og transport af veksler og andre
pengedokumenter samt skriftlige forpligtelser og, at aktionærerne overfor
selskabet og 165redjemand ikkun hæfte med deres aktiers pålydende og
ikke udover disse.
Roskilde Magistratskontor.
Roskilde Bank åbnede
Kantor Hartmann gik af som kantor og derfor ønskede han ikke at fortsætte
med sangundervisningen på katedralskolen. På opfordring fortsatte han
indtil juleferien, hvor den nye kantor V. Jähnigen tog over.
Foreningen Teknisk Selskab afholdt stiftende generalforsamling.
Efter sommerferien tog Katedralskolen den nye bygning i brug.
Den evangeliske Alliance havde udflugt til Roskilde.
Der blev afholdt en stor fest i Roskilde borger- og Håndværkerforening i
anledning af , at malermester Kyhse og skomagermester Grausen blev
udnævnt til æresmedlemmer.
Urmager Schwartz ønskede ikke genvalg, som formand for Roskilde
borger- og Håndværkerforeningen. I stedet blev murermester Schumacher
formand.l
Grubelatrinerne blev afskaffet til fordel for tøndelatriner
Der kom diakonisser i Roskilde
Kammerråd, farver P. Rasmussen trak sig på grund af alder fra byrådet.
Han havde siddet der i mere end 30 år.
En indsender klagede i Roskilde Avis over, at Tinghusstien var meget
snavset og åbenvbart ikke blevet holdt ved lige.
P. Hertel blev ansat som bogholder ved den nyoprettede Roskilde Bank.
Skt. Ibs Kirke ophørte med at være pakhus. Den blev henlagt til de danske
landsbykirker, der blev bestyret af stiftsskriveren i Sjællands stift. Ibs
Kirkegård blev igen benyttet mest af beboere fra Skt. Jørgensbjerg.

1885
1885

8/1

22/1
23/4

Skødet på salget af det gamle sprøjtehus på hjørnet af Algade og skt.
Peders Stræde blev tinglyst. Køberen L. Hansen havde udbetalt 2.600 kr.
Hele salgssummen var 3000 kr.
Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening oprettede en ligkasse
(begravelseskasse). 74 medlemmer indbetalte til kassen.
På Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling,
blev det vedtaget at oprette en understøttelsesfond for værdig trængende af
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1/5

foreningens medlemmer. 132 medlemmer indbetalte til fonden.
Handelsforeningen besluttede at det blev overladt til de kornkøbende
købmænd at afgøre spørgsmålet om torvepriserne indbyrdes.

22/5

På Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforenings ekstraordinære
generalforsamling blev det besluttet at bruge 1500 kr. til oprettelsen af et
svendehjem for unge rejsende håndværkere.
Foreningen havde 184 ordinære og 54 ekstraordinære medlemmer.
1/6
Der var 77 elever i Forberedelsesskolen til Roskilde Katedralskole. Der var
første gang skolens arbejde blev omtalt i katedralskolens ”efterretninger”.
Skolens formål var at forberede børn til optagelse i katedralskolen, til hvis
tidligere 1. Og 2. Klasse dens to første klasser svare; den optager drenge fra
6 – 7 års alderen.
Juni Katedralskolen havde 159 elever.200 årsdagen for Ludvig Holbergs fødsel
blev fejret med en lille fest i festsalen, hvori eleverne lærerne og deres fruer
deltog. Der blev blandt andet læst dele af ”Maskerade” og Jacob v Thybo.
2/7
Urmager, senere telefondirektør i Roskilde Niels Lauritz Christensen blev
fuglekonge.
3/7
Den konservative klub i Roskilde blev stiftet
5/7
Den konservative Klub holdt møde i Provstevænget med ca. 15000
deltagere.
14/7 Der var translokation på Katedralskolen.
På grund af elevafgang måtte Handelsskolen lukke midt på året.
Augu Da vandværket blev taget i brug, blev en del spildevand ledt ud i
st
mølledammene. Det betød dammene slammede hurtigere til end før.
Efter en lang diskussion i byrådet, besluttede det, at hver mølle skulle
betale for rensningen af sin mølledam.
30/9 Indvielse af Østre Kirkegård, som var på 2 ha og tegnet af kommunegartner
Ove Høgh-Hansen. Kapellet som var af træ og ottekantet, var tegnet af
arkitekt I .D. Herholdt. Det var domprovst dr. Theol. Gude, der foretog
indvielsen, samtidig med at en ung mor, der var død efter fødslen af sit
første barn, blev begravet
17/11 Klubben Roskilde borger- og Håndværkerforening afholdt en stor fest i
anledning af fabrikant L. Møllers udnævnelse til æresmedlem.

1886
1886

15/4 Roskilde Borger- og Håndværkerforening fik nye love.
Melle Telefonen begyndte. Det var urmager N. C. Christensen, som stod for det.
m 15.
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Og
20.
april
Juni
8/7
14/7
19/8

Katedralskolen havde 163 elever og Forberedelsesskolen havde 80 elever.
Garvermester Hans Winther blev fuglekonge
Der var translokation på katedralskolen.
Da jernbanekøreplanen var blevet lavet om lagde Katedralskolen
undervisningstiden om til kl. 8.15 til 14.15. det ville passe med ankomsten
af de fleste tog, men skolen ville være åbent 1 time efter skoletid, hvor de
elever, der skulle vente på toget, kunne læse lektier under en lærers tilsyn.
Der blev bygget et sygehus i Bredgade bag Fattiggården
Pastor V. E. S. Henningsen blev præst på Skt. Hans Hospital.
Pastor Carl Tolstrup døde og provst Gabriel Heiberg blev 2. præst ved
domkirken.
Fabrikant L. Møller blev formand for Den tekniske skole efter pastor
Tolstrups død.
Urmager Niels Lauritz Christensen oprettede en telefoncentral i
Rådhustorvet 4..
Wilh. Bang blev formand for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening.

1887
1887

April Der blev foretaget gravninger ved Vor Frue Kirke. Der blev blandt andet
fundet en muret grav af frådsten og munkesten.
26 - Der blev afholdt en stor håndværkerfest med optog og folkefest i
27/6 Trægården og Brudeengen. Byen havde o. 20.000 besøgende. Overskuddet
på 3854 kr. skulle bruges i veldædige øjemed
1/6
Katedralskolen havde 165 elever. Skolen fik 3.300 kr. til tilvejebringelse af
en svømmeflåde med derpå anbragt svømmehus, som forsynet med
pontoner skulle henlægges nord for den i fjorden anbragte offentlige
badeanstalt. Skolen havde i en række år været lejer af denne badeanstalt for
visse timer daglig, men havde ikke kunnet undgå at føle forskellige
ulemper herved. Den har derfor grund til at påskønne, at den nu bliver ejer
af en egen svømmeanstalt, som den kan benytte uden indskrænkninger.
Forberedelsesskole havde 71 elever.
14/7 Der var translokation på Katedralskolen.
25/8 Blikkenslagermester, Gas- og vandmester Christian Løytved,
Skomagergade 24 blev fuglekonge.
23/9 Den kongelige familie samt sine gæster kejseren og kejserinden af Rusland,
kongen og dronningen af Grækenland og prinsen af Wales besøgte
domkirken. De kongelige herre blev alle målt på kongesøjlen i Chr. 1.s
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kapel
Vor Frue Kirkes søndre sideskib, tegnet af I. D. Herholdt, blev bygget
Amtsforvalter i Randers A. J. S. J. Wilde udstillede malerier på
Charlottenborg. Han var født i Roskilde, hvor han også tilbragte sit otium
fra ca. 1924
Bagermester Gregersen byggede ejendommen Toftegade 9, hvor han havde
bageri og beboelse.
Urmager N.L. Christensen begyndte at drive telefonvirksomhed i Roskilde.
Han åbnede den første telefon mellem Roskilde og København.

1888
1888

7/2

5/4
7/5

1/6
5/7
14/7
15/7
34/11
9/11

Roskilde Malerlav blev stiftet under navnet:” Malermestrenes Forening
Roskilde” af 15 mestre og malermester Axel Hacke blev valgt som
oldermand. Siden blev der holdt en fest på stiftelsesdagen.
Roskilde Snedkerlav ændrede sine love og navn til Roskilde
Snedkermesterforening.
Roskilde Borger- og Håndværkerforening be3sluuttede sammen med
Håndværkerforeningen, at oprette et søndagshjem for lærlinge. De to
foreninger skulle stå for udgifterne og ledelsen, mens Det tekniske Selskab
stillede sine lokaler til rådighed.
Katedralskolen havde 164 elever. Forberedelsesskolen havde 71 elever.
Købmand Viggo Lauritz Carl Thomsen, Skomagergade 46, blev
fuglekonge.
Der var translokation på Katedralskolen.
Der kunne nu ringes fra Roskilde til København, idet urmager N.L.
Christensen oprettede en central i Skomagergade 34
Der blev afholdt en forsvarsfest på hotel Prindsen. Med det formål at samle
penge ind til ”Fædrelandets forsvar”.
Handelsforeningens bestyrelse vedtog enstemmig at lukke kl 5 eftermiddag
på grund af Kong Kristian d. 9.s 25 års jubilæum, som Konge. Om aftenen
var hele byen flot illimuneret med tællelys i alle gode borgeres vinduer.
Kammerråd, farver P. Rasmussen forlod på grund af alder byrådet, han
havde med et par års afbrydelse siddet i byrådet siden 1853.
Toldbogade blev anlagt på en del
af møller Brønniches vænge. På dette tidspunkt havde gaden intet navn.
N. Lander blev formand for Klubben Roskilde Borger- og
Håndværkerforening.
Klubben Roskilde Borger- og Håndværkerforening og Roskilde
Håndværkerforening arbejdede sammen om at oprette et søndagshjem for
lærlinge.
Den sidste grund i Allehelgensgade blev solgt
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Frits Andesen var oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Det søndre sideskib på Vor Frue Kirke blev bygget.
Sofie Holten malede et ungdomsportræt af maleren L.A. Ring.
Ved den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København fik
Hans J. Winther ”hædrende omtale for såle-, bindsåle-, plat- og
smurtlæder”.
Jakob Kornerup gjorde opmærksomt på at stavemåden Ahlgade var forkert.
Det var den tyske form for ordet og var begyndt at få indpas i 1700-tallet. I
Roskilde bispens jordebog fra 1370 blev gaden omtalt, som: Platea
communis, den fælles gade, Algade.
Roskilde Tekniske Skole havde 100 elever. Heraf var de 92 fra Roskilde
resten fra omegnen. De var fordelt i 5 klasser og blev undervist af 7 lærere i
fagtegning for bygningshåndværkere, geometrisk og stereometrisk tegning,
perspektiv og skygning. Dansk, regning og skrivning.

Se 1887

1888-89

1889
1889

Foreningen ”Roskilde Højskolehjem” blev stiftet. Den fungerede fra starten
ikke blot som stifter af et højskolehjem, men desuden som
foredragsforening. Til stiftelsesmødet var ”Roskilde og Omegns
foredragsforening” indbyder. Pastor Meyling blev den første formand.
18/4 På 25 års dagen for stormen på Dybbøl blev de 3 faldne soldater på
Gråbrødre Kirkegård hædret. Der blev lagt blomster og på hver grav rejst
en lille flagstang med et Danneborg, som blev udskiftet hvert år på Dybbøl
– dagen.
19/5 Der var stiftende generalforsamling i ”Roskilde Højskolehjem” i Prindsen.
Foreningens love skulle vedtages og der skulle vælges en vært eller
værtinde. Der var lejet lokaler i hjørneejendommen Algade og hestetorvet.
Lejemålet gjaldt i 3 år og der skulle årligt betales 460 kr. i leje. Til værtinde
blev e3nke Jørgine Olsen Hårlev ved Fakse valgt.
1/6
Katedralskolen havde 156 elever og Forberedelsesskolen havde 59 elever.
Juni Den højtidelige indvielse af Roskilde Højskolehjem fandt sted under
overværelse af over 100 mænd og kvinder fraland og by. Det nye
Højskolehjem er indrettet på hjørnet af algade og hestetorvet i hr.
proprietær Calusens ejendom.y
4/7
Urmager og telefondirektør Skomagergade 34 Niels Lauritz Christensen
blev igen fuglekonge.
5/7
Roskilde Højskolehjem blev indviet. Det var indrettet i en syv værelses
stuelejlighed i hjørneejendommen Hestetorvet 1 Stedet manglede
staldplads og det lå for afsides til at blive besøgt.
13/7 Der var translokation på Katedralskolen.
Efterå Der blev dannet en roforening mellem Katedralskoles elever. Med bistand
31/3
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Okt.

Nov.

fra forskellige sider lykkedes det at erhverve en robåd.
Roskilde borger- og Håndværkerforening uddelte for første gang portioner
fra understøttelsesfonden. 1 håndværker, 1 købmand og 1 enke fik hver 40
kr.
Der var 1691 skatteydere i Roskilde. Deres anslåede indtægt var 2.273.700
kr. Discipel G. Salomonsen var byens største skatteyder med 26.000
kr.(skat 1170), så fulgte agent H. J. Kornerup 20.000kr.(900 kr.) Købmand
A. Borch 13.000 kr.(585 kr.) Prokurator Jacobsen og kammerråd Wätzold
hver 12.000 kr.(540 kr.)
Omkring 10 af byens borgere har anskaffet en kaproningsbåd og begyndt –
hovedsagelig i de tidlige morgentimer – at ro på fjorden.
Elisagård blev bygget.
Købmand Carl Müller blev formand for Handelsforeningen
Læderstræde Skole var blevet for lille. Den nye skolebygning ud mod
Allehelgensstræde stod færdig. Nu fik skolen navnet: Allehelgensskole.
Det var den nye borgerpigeskole. H. Meyer var arkitekt.
Børnehøjen, som var ca. 20 meter i diameter og 2 meter høj blev fredet.

1890
1890

Jan.
7/1
13/1
28/1

Hele måneden var der influenza i byen.
Domorganist Matthison – Hansen døde.
Domorganist Matthison – Hansen blev begravet på Gråbrødre Kirkegård.
Der var møde i Oldskrifts Selskabet i København. Kongen var til stede og
Julius Lange holdt foredrag om Roskilde Domkirke.
1/2
Roskilde havde 6962 indbyggere
12/2 Stæren var kommet.
April Skt. Jørgensbjergs nye fattiggård var færdig. Der var plads til 20 mænd og
20 kvinder.
30/4 Adjunkt ved Katedralskolen Chr. Hansen blev ridder af Dannebrog
Forår Der blev opført et skur til Katedralskolens roforeningens båd og der blev
købt en grund i Maglekildestræde til ”gymnastiske øvelser og spil og
idrætter”.
1/5
Politifuldmægtig Schult blev ansat som politifuldmægtig. Han var født i
Roskilde d. 16/3 1866
1/6
Katedralskolen havde 148 elever og Forberedelsesskolen havde 53 elever.
10/7 Smedemester Niels A. Dreyer, Ringstedgade 18, blev fuglekonge
12/7 Der var translokation på Katedralskolen. Efter sommerferien begyndte 23
elever at spille cricket.
7/8
1200 deltagere i det 6. nordiske skolemøde besøgte byen
28/9 Borgmester C.D.F. Blechingberg døde. Han ejendom rådhustorvet 4 blev
købt af boghandler Erhard Flensborg
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Efter borgmesterens død blev amtsrådssekretær Bruun konstitueret.
Politifuldmægtig Bertelsen, som havde været urørlig under den afdøde
borgmester blev nu suspenderet og der kom en revision, som viste han
havde sveget for 20.000 kr. Politifuldmægtigen tog sin gode ven bestyreren
på Amtssygehuset Rosseau - Jensen med sig i faldet. De havde lånt
hinanden penge, når der var kasseeftersyn.
3/10 Borgmester Blekingberg blev bisat.
23.10 De Samvirkende Arbejder- og Fagforeninger i Roskilde blev stiftet.
Mødernes blev holdt i Prindsens lokale ”Den lille Prins” ud mod Skt.
Olsgade.
26.10. Klubben Borger- og Håndværkerforeningen fejrede sit 50 års jubilæum ved
at udgive et jubilæumsskrift forfattet af redaktør N. Davidsen. Foreningen
havde 179 ordinære og 20 ekstraordinære medlemmer.
Det katolsk – apostolske kapel blev bygget i Toldbogade
Boghandler Erh. Flensborg købte borgmester Blechingbergs ejendom på
Rådhustorvet. Der blev boghandel i stueetagen, men familien beboede
resten af huset
Hans Jakob Kornerup tilbød Roskilde Kommune: ”til brug for og i
anledning af en ny friskole” til kommunen at afstå: ”grunden på den søndre
side af Blegdamsstræde, haven der danner en trekant og begrænses af
Ringstedgade, Blegdamsstræde og en tjørnehæk til agentens tømmerplads,
så meget til af grunden til Blegdamsstræde på begge sider af strædet, som
kommunen måtte ønske til strædets udvidelse”. Agent Borch afstod jord så
strædet kunne blive udvidet derved forsvandt stengærdet. Stenen ”Fandens
fingre” som sad i gærdet blev flyttet til haven til Algade 15.
Roskilde borger- og Håndværkerforenings bibliotek talte ca. 1100 bind og
der blev udlånt 1617 bind om året.
Tømrer N. F. Frederiksen skulle afgive jord til Havnevejs udvidelse.
Roskilde havde 5 fagforeninger.
Formanden for Den tekniske Skole fabrikant L. Møller døde.
Købmand F. R. Frederiksen solgte en del af sin have, samt en keglebane til
Hotel Prindsen.
Svanemosegårds udlænger brændte.
Den første kloakledning blev lagt ned i Bondetinget på grundejernes
bekostning.
Julius Lange beviste at teglstenskatedralen var blevet opført udenom den
gamle frådstenskirke.
Jernbanegade blev reguleret. Grøfterne blev kastet til og området blev
drænet. Det var specielt sydsiden, der blev gjort noget ved.
Inspektør ved Skt. Hans Hospital C.S.Sahlertz ophørte på grund af sygdom
med at være formand i frimurerlogen. I hans sted blev arkitekt og hans
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efterfølger som inspektør ved Skt. Hans Hospital Henry Vilhelm Meyer
også hans efterfølger, som formand i logen.
Domorganist Hans Matthison – Hansen døde.
Det adelige Jomfruklosters riddersal blev restaureret af arkitekt professor
Martin Nyrop

1890-91

1891
1891

8/1
23/3
22/4
23/5
1/6
2/7
21.22.7
14/7
6/8

Theodor Johan Aagaard blev udnævnt til borgmester
Domprovst Gude havde 25 års jubilæum
Udgravningen af grunden til Anders Borchs nye hus, begyndte.
Dr. Ryge blev begravet på Gråbrødre Kirkegård.
Katedralskolen havde 147 elever og 69 elever i Forberedelsesskolen.
Tømrermester Hans Jacob Bruun Kornerup blev fuglekonge. Hans
tømmerplads lå Hersegade 7
Der var hingsteskue i byen. Kong Chr. D. 9. var til stede.

Der var translokation på Katedralskolen.
Der var Dansk Skolemøde i byen. Jacob Kornerup var i domkirken med
mødets deltagere.
5/9
Ved kloakering i Skt. Peders Stræde blev der fundet murværk. Et
murstensgulv 21/2 alen under strædet, samt 12 skeletter placeret øst – vest.
Nogle år tidligere blev der gravet i lunden og da blev der fundet betydelige
murrester placeret øst – vest.
26/9 Provst Pram Gad døde.
27/9 Der blev afholdt præmiespil i kricket. Katedralskolens boldklub kunne,
som sædvanligt ikke skaffe nogen plads i foråret, men efter sommerferien
blev det muligt at spille kricket, 19 elever deltog.
Okt. Der blev lagt kloak i Hersegade.
13.10 Anders Borch flyttede ind i sit nye hus.
29/10 Roskilde Klub havde 50 års jubilæum.
20/11 Nu sluttede fodboldsæsonen på Katedralskolen. Efter at have afsluttet
kricket, gik eleverne over til at spille fodbold.
6/12 Et udvalgt på 11 mand skulle stå for aktietegningen til Roskilde
Fællesbageri. Der blev valgt en bestyrelse på 9 medlemmer, som skulle
fungere indtil 1. maj 1892. Værtshusholder L. Petersen blev formand.
Guldsmedesvend Christian Andersen åbner sit værksted i en stuelejlighed i
Karen Olsdatter Stræde. Han kalder sig ”den billige guldsmed i Karen
Olsdatter Stræde ”. Sammen med sin kone Anna Enig skabte han en
blomstrende forretning i en gade, som ikke før havde nogen egentlige
forretninger.
Borgmester Aagaard blev udnævnt til etatsråd
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Købmand P. A. Schram overdrog virksomheden i Skomagergade til sin
ældste søn Hans Peter Anders Schram, som havde været kompagnon siden
1885..
L. Dreyer blev formand for Håndværks- og Borgerforeningen.
I den nordlige ende af Skt. Peder Stræde blev der gravet skeletter frem, som
så ud til at have været i jordfæstede murede grave. Måske havde de
tilknytning til Sortebrødre Kloster.
Der blev foretaget en foreløbig undersøgelse sydligt i midtskibet langs de
søndre arkadepiller i Domkirken
Der blev gravet på Domkirkepladsen ud for den nordre korsfløj. Der blev
stødt på en usædvanlig rig samling af grave.
Der blev oprettet en pigeskole, som blev kaldt: skolen på Veddelev Mark.
Skolen lå ved nuværende Koldekildevej.

1892
1892

Jan
Der var influenza i byen.
Febr. Aktietegningen for Roskilde Fællesbageri var nu så langt fremme, at der
blev averteret efter en passende byggegrund.
26/2 Stæren var kommet.
Marts Billedhuggeren Frederik Gottlieb døde og billedhugger Carl Aarsleff blev
udnævnt, som hans efterfølger med restaureringen af dronning Margrethe
d. 1.s sarkofag.
26/5 Jacob Kornerup blev Dannebrogsmand i forvejen var han ridder.
1/6
Katedralskolen havde 127 elever og forberedelsesskolen havde 70 elever.
Roforeningen havde haft meget svært med at skaffe midler og resultatet
blev at skolen overtog robåden og bådehuset. Fra foråret var roningen
genoptaget under ledelse af to lærere.
21/6 Et heftigt uvejr med torden og voldsomme regnskyl drog over Roskilde. Et
lyn slog ned i Kapelsmøllen. Det lykkedes at begrænse ilden til
møllebygning og beboelsen og dyr og mennesker blev reddet, men
bygningen var så beskadiget at den blev revet ned. Bygningerne var
assureret for 12.000 kr.
26/6 Byen fejre kongeparrets guldbryllup. Agent Schmeltz blev ridder,
postmester Holmblad og professer Kornerup blev dannebrogsmænd.
27/6 Der var bestyrelsesmøde i Roskilde Fællesbageri, hvor det blev slået fast, at
møllen var i foreningens eje og den skulle derfor have brandforsikringen
udbetalt.
6/7
Der var Landemode.
7/7
Der var kaproning på fjorden.
12/7 Møller i Kattinge F. Reimert blev fuglekonge.
14/7 Der var translokation på katedralskolen.

174

17/7

Roskilde Fællesbageri fik udbetalt brandforsikringen på 9.866 kr. Nu blev
den nye mølle bygget. Den blev trukket med vandkraft og i en sidebygning
blev der opført en bagovn med fast hærd, hvori der blev fyret med brænde.
Denne ovn klarede brødbagningen indtil 1906.
14/9 Agens O. H. Schmeltz havde fødselsdag. Han blev dannebrogsmand.
24/10 Jacob Kornerup og O. H. Schmeltz var i audiens for at takke for
udnævnelsen til Dannebrogsmand.
Byggeriet af Absalons Skole i Støden tegnet af arkitekt Meyer begyndte.
Der blev fundet omfattende ruiner af biskop Svend Nordmands kloster,
som var anlagt i tilknytning til domkirkens nordside
Skomagergade 40 blev revet ned. Her boede i en periode Louise
Rasmussen, den senere grevinde Danner på kvisten.
Munkesø var nu en lille ”pyt bag banegården.”
Smedegade fik navneforandring til jernbanegade.
Var der ildebrand, blev der stadigvæk klemtet med klokken i Rådhustårnet.
Den gade, som var anlagt i 1888, skulle nu have et navn. Da den
udmundede i Jernbanegade lige overfor toldboden, kom den til at hedde
Toldbogade.
Pastor J. M. I. Hatting blev præst på Skt. Hans Hospital indtil 1896
1892-93
Friskolen flyttede fra domkirkepladsen til den nye skole Absalons Skole),
samtidig blev gaden anlagt.

1893
1893

4/1
12/1
14/1
17/1
16/3
10/5

14/5
1/6
3/7
6/7
15/7
15/7
23/7

Farver Hammer døde
Roskilde Klubbens medlemmer tog på kanetur.
Frost: 15 grader
Frost: 17 grader
Isen brød op i fjorden.
På Den danske Boghandlerforenings møde blev der behandlet et
andragende ”fra medhjælper A. Rechtwig i Odense om at blive antagen
som rabatberettiget kommissionær i Roskilde”. Det blev bevilliget mod en
kaution på 8000 kr.
16 elever på katedralskolen deltog i roning. De fortsatte indtil 6. juli.
Eleverne var opdelt i 4 hold og de roede 50 ture.
Katedralskolen havde 117 elever og forberedelsesskolen 58 elever.
Der var dyrskue.
Grosserer J. P. Rasmussen, Algade 35, blev fuglekonge.
Kreaturholdet i Roskilde var på 454 heste, 718 stk. hornkvæg (deraf 467
køer) 171 får, 596 svin og 18 geder.
Der var translokation på katedralskolen.
Det blev pålagt Roskilde Fællesbageris bestyrelse at få aktiekapitalen op på
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23/8

14/9

11/10

21/10

19/11
20/11
15/11
14/12

Dec.

4000 kr.
De 16 elever fra katedralskolen genoptog deres roning indtil den 28.
september. Denne gang blev det til 36 ture. Det var gymnastiklærer
Enevoldsen, som stod for undervisningen.
Kongens bror prins Vilhelm af Glüchsborg blev bisat i Domkirken
Kongefamilien, Kong Georg af Grækenland, kejserinden af Rusland,
prinsesse Alexandra var til stede. Kejseren af Rusland var ikke rask, så han
blev på Fredensborg.
På Den Danske Boghandlerforenings Møde blev der behandlet et
andragende fra A. Rechtwig om at få kautionen nedsat. Det blev vedtaget at
”nøjes” med 6000 kr. i kaution.
Udgravningen, i det område hvor Skt. Clara Kloster havde ligget, begyndte.
Det var Jakob Kornerup, som på nationalmuseets vegne foretog
udgravningen.
Oddfellowlogen i Hersegade blev indviet
Der blev udstedt købmandsborgerskab til John Ludvig Alfred Rechtwig,
der begyndte sin boghandel i Roskilde med lokaler i Skomagergade 5.
Udgravningen af Skt. Clara klosters sluttede uden der blev fundet noget.
Udgravningerne blev foretaget af Jakob Kornerup.
Sjællands Stiftsamt og Indenrigsministeriet gav samtykke til at flytte
mandagsmarkedet med levende kreaturer, heste og svin fra den 1. mandag i
måneden til den 2. onsdag. Der var marked af samme slags i Odense den
samme dag, så kreaturhandlerne fortrak Odenses marked, da det var større.
Valgte man onsdag da ville kreaturhandlerne komme for at købte kreaturer
til videresalg til København, hvor der var kvægmarked om torsdagen.
På opfordring af ministeriet indtrådte Julius Lange og Vilhelm Bissen i en
komité, sammen med det særlige Syns medlemmer, for at overveje
restaureringen af dronning Margrethe d. 1.s sarkofags, fuldendelse.
Billedhuggeren Th. Stein fortalte, at alabastudsmykningen fra dronning
Margrethe d. 1.s sarkofag lå på Matrikelgårdens loft i København hos
Wiedewelt og hans efterfølgere og at man brugte deraf, når man manglede
alabast til et eller andet.
Absalonsskole bliver taget i brug og friskolen fraflytter ejendommen på
domkirkepladsen mellem Konventhuset og Domprovstegården.
Detailhandler Søren Hansen blev formand for Roskilde Fællesbageri
Borgerskolen havde 429 elever

1894
1894

4/1

Der blev valgt 7 byrådsmedlemmer: togfører Petersen, tømmer Kornerup,
købmand Culmensee, sagfører Nielsen, skomagermester Dreyes,
murermester Schledermann, garvermester Winther.
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2/5
14/5
15/5
26/ 5
1/6
16/6
1/7

4/7
5/7
14/7

14/7
14/7
28/7

5/9
10/9
Sept.
15/10
19/10
12/11
12/11
20/11

Byrådet besluttet at iværksætte en større udvidelse af Gasværket
Indviedes Good Templar Logen ”Hjemmets glæde”.
Sjællands Stifts årlige skolemøde blev afholdt
Byrådet vedtog økonomisk at hjælpe til oprettelsen af et andelssvineslagteri
i byen ved at tilbyde 60.000 kr. som prioritetslån i anlægget.
Katedralskolen havde 126 elever og Forberedelsesskolen havde 53 elever.
Gl. Roskilde Amts Landboforeninger afholdt dyrskue og travløb
Der skete en forandring i ejerskabet af Forberedelsesskolen. Førhen var det:
Skolen ejedes af dem af katedralskolens overlærere og adjunkter, som
deltog i undervisningen i den, i forening med kandidat Østrup. Rektor
Krarup havde påtaget sig den øverste ledelse og repræsenterede den ud ad
til, mens den daglige inspektion og ordning af de indre forhold lå i
hænderne på hr. Østrup.
Nu blev skolen ”overtaget af et interessentskab bestående af samtlige
katedralskolens faste lærere, som have forenet sig om at bære den
økonomiske og, efter mulighed, ved personlig deltagelse i undervisningen.
Skolens leder blev rektor Krarup, der som sådan repræsenterer den ud ad
til. Inspektør bliver kandidat Østrup.”
Bagermester i Algade 6 Anthon Julius Nielsen blev fuglekonge.
Tømmerhandler Emil Eriksen blev fuglekonge.
På hotel Prindsen vedtog 300 landmænd at bygget et svineslagteri i byen.
Det var bydende nødvendigt, at bygge et andelsslagteri i byen, da Holbæk,
Køge og Frederikssund allerede havde et. I en årrække havde Holbæk
Andelsslagteri udsalg på Algade.
Missionshuset ”Tabor” blev indviet i Jernbanegade
Der var translokation på Katedralskolen.
Kronprinseparrets sølvbryllup blev også fejret ved en folkefest i
Trægården. Byen var i dagens anledning smagfuldt dekoreret. Domprovst
Heiberg blev ridder, Aagaard og rektor Krarup dannebrogsmænd.
Kongen var i domkirken for at lægge en krans på prins Vilhelms kiste.
Pastor Michael Hertz tog sin afsked som kateket og skoleinspektør.
Handelsforeningen oprettede for tredje gang en handelsskole.
Stiftsskriver Martin Hansen tog sin afsked
I anledning af stiftsskriver martin hansens afgang var der festmåltid på
Prindsen.
Stiftsskriver Martin Hansen blev udnævnt til justitsråd og etatsråd Hjorth
Lorentzen blev udnævnt til stiftsskriver
Pastor Michael Hertz blev udnævnt til ridder.
På Hotel Prindsen besluttet o. 400 arbejdsgivere fra by og land udenfor
København at undersøge muligheden for at oprette en samvirkende
arbejdsgiverforening for hele Sjælland
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29/11 I anledning af kateket og skoleinspektør Michael Hertzes afgang fra
embedet, var der festmiddag på Hotel Prindsen med 150 personer.
Niels Olsen døde som den sidste oldermand for Roskilde ældgamle
vognmandslav
Gasværket blev udvidet.
Statsdyrskuerne i Roskilde begyndte.
De Samvirkende Arbejder- og Fagforeninger besluttede at finde egne
lokaler ”hvor man frit kunne samles uden hensyn til pengepungens
indhold”. Der blev ejet lokaler i Blågårdsstræde nr. 3, senere i Munkebro
og senere igen i Grønnegade.
1894-95
I vejviseren fandtes navnet Lysevangsvænget, som var det gamle navn i
området.

1895
1895

8/3
14/3
30/4

26/4
2930/4
13/5

26/5
30/5
1/6

23/6
4/7
10/7

13/7

Roskilde Grundejerforening blev stiftet.
Postmester Holmblad havde 25 års jubilæum.
”Ved skt. Laurentius lige vest for springvandet blev der fundet en muret
smal grav af frådsten. Der lå et fladt lag fraåsten 3 alen under torvet.
Kistens bund var dækket med store tagsten af tegl. Desuden opgravet nogle
menneskeaben. Havne kisten , hvad sandsynlig, været lige op til kormuren
til skt. Laurentius kirke, har denne været meget kort i forhold til tårnets
højde. Har været enskibet lige så bred som tårnet og af frådsten”.
Svineslagteriet begynder sit virke
Jacob Kornerup undersøgte en muret grav på Rådhustorvet.
På generalforsamlingen blev det besluttet at ændre foreningens navn til
Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening efter forslag fra
urmager Sophus Schultz. Foreningen havde 225 ordinære og 9
ekstraordinære medlemmer.
Domprovst Gude døde.
Domprovst Gude blev bisat.
Katedralskolen havde 116 elever. Skolens øvelsesplads blev meget flittigt
brugt ikke mindst til tennis, både i og udenfor skoletiden.
Forberedelsesskolen havde 49 elever.
4 børn druknede på fjorden
Bagermester i Algade 6 Anthon Julius Nielsen blev fuglekonge.
På Den Danske Boghandlerforenings møde blev der behandlet et
andragende fra boghandlermedhjælper Johannes Bruun fra København om
antagelse som boghandler i Roskilde ved overtagelse af A. Rechtwigs
Boghandel. Han blev enstemmigt antaget på de gældende betingelser.
Der var translokation på katedralskolen.
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19/7
1/8

Kongen var til dyrskue
Johannes Bruun begyndte, som boghandler i Roskilde. Boghandelen fik
også hans navn og forretningens art var sortiment boghandel, papir- og
tapethandel
7/8
Gartner Wendt blev begravet på Skt. Ibs Kirkegård.
19/8 Det blev besluttet at indskrænke Forberedelsesskolen til to klasser, hvor der
før havde været 5. skolen havde til huset i Maglekilde Kuranstalt, men nu
fik skolen lokaler på katedralskolen. Nu skulle drenge være 9 år inden de
kunne komme i skolen.
15/9 Byen besøges af 126 unge sønderjyske piger
16/9 Der blev foretaget en udgravning ved Stiftsbiblioteket ( Konventhuset).
17/9 Postkontrollør i København V. N. C. Michelsen blev postmester i Roskilde
19/9 Adjunkterne Chr. V. Hansen og M. Q. Musmann gik på pension og modtog
begge ridderkorset.
2/10 Var kronprinsen i Roskilde for at overvære kantonnementsøvelserne
sammen med general Bahnson og krigsminister Thomsen med stab, mange
officerer og menige
3Der var indkvartering af soldaterne, som skulle deltage i den store øvelse.
4/10 Løjtnant Lerche var indkvarteret hos Jacob Kornerup. Kronprinsen var
også i Roskilde. Øvelsen sluttede med revy ved Vindinge
26/11 Chr. D. 4.s Kapel var færdig efter 5 års restaurering.
Dec. I forbindelse med en udgravning ved springvandet blev der fundet en
teglsten en ”Bæverhale”. Professor Jakob Kornerup sendte den til
Nationalmuseet.
23/12 Springvandet på Rådhustorvet, O. H. Schmeltz´ gave til byen, var færdig,
men kunne ikke afprøves på grund af frost.
Se 1896 Dec. Der blev lagt ny stenbro i Hersegade.
Kapelmøllens Dam og Skt. Clara Mølles Dam blev tørlagt.
Slagtermester Carl Frederiksens ejendom på hjørnet af Hersegade og
Algade blev revet ned i stedet blev ”det italienske Hus” bygget.

1896
1896

10/1

Roskilde Pigeskole af 1855 fik ret til at afholde almindelig
forberedelseseksamen.
14/1 Kommandør Wilde døde 80 år gammel.
1/3
Lic. Alfred Poulsen blev domprovst.
25/4 Der blev fundet en guldring ved Haraldsborg. Den blev afleveret til
Nationalmuseet.
Forår Agent Schmeltz´s springvand på Rådhustorvet blev taget i brug
1/6
Katedralskolen havde 120 elever og Forberedelsesskolen havde 41 elever.
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5/6

De Samvirkende Arbejder- og Fagforeninger havde i en årrække afholdt
Grundlovsfest i Trægården. Dette års fest gav et overskud på 205 kr. og
dermed blev det startskuddet til at arbejde alvorligt med planerne om egen
ejendom. Der blev oprettet et andelsselskab. Under hensyntagen til
arbejdernes små midler, blev andelene sat til 5 kr. pr. andel. I løbet af ret
kort tid var der tegnet andele for ca. 5000 kr.
30/6 Borgmester justitsråd Feddersen døde
9/7
Børneasylet ansøgte Roskilde byråd om økonomisk hjælp. Asylet havde nu
100 børn at passe og kontingentet var for nedadgående, da det var fastsat
efter den oprindelige normering på 35 børn. Asylet måtte tage af
kassebeholdningen og ville gøre byrådet opmærksomt på vanskelighederne.
14/7 Der var translokation på Katedralskolen.
20/7 Direktør 1908 – 1932, leder af Andelslagteriets flæskeudsalg i København
T. G. Jungersen blev fuglekonge.
28/8 Jørgen C. Nielsen åbner sin møbelforretning i Skomagergade 36 under
mottoet: Møbler for alle hjem
31/8 Domprovst Gude foretog den højtidelige indvielse af Roskilde nye
Borgerskole i overværelse af skolekommissionen, byrådet, skolens lærere
og elever, samt talrige andre tilhørere. Domprovsten talte om skolens mål
og lærernes gerning.. Indvielsestalen blev senere trykt og domprovsten
sendte lærerne i Roskilde Domprovsti hvert et eksemplar
Okt. Hersegade blev brolagt.
1/11 Agent O. H. Schmeltz gav Roskilde Kommune 18.000 kr. som bidrag til
Alleherlgensstrædes udvidelse.
15/11 De Samvirkende Arbejder- og Fagforeninger oprettede et byggeselskab.
”Fjordvilla”.
Bebyggelsen af Villavej var begyndt.
Byrådet vedtog, at opføre et nyt vandværk i Jernbanegade
Roskilde Håndværkerforening købte ejendommen ”Frederiksminde” i
Munkebro
Kloakeringen af byen var i det store og hele slut.
Th. Nielsens vej var markeret på bykortet, men ikke navngivet. Og
Knudsvej var også på kortet, men under navnet: Knudsgade.
Der blev taget kontakt til billedhugger Carl Aarsleff vedrørende
restaureringen af dronning Margrethe d. 1.s sarkofag
S. Schultz blev formand for Roskilde Borger- Håndværker – og
Industriforening.
Grosserer i kul, korn og foderstoffer Edvard Hellesen blev administrerende
direktør i Roskilde Bank
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1897
1897

31/1

13/4
9/5
Juni

3/6

8/7
14/7

Handelsforeningen havde 40 års jubilæum og dens Understøttelseskasse 25
års jubilæum, så det blev fejret med kransenedlæggelse på tidligere
formænd og bestyrelsemedlemmers grave på Gråbrødre kirkegård og med
middag på Prindsen for 60 personer.
Den første bil kørte gennem Roskilde.
Der var bispevisitats i Roskilde Domkirke. Bagefter var biskop Rørdam til
middag hos domprovst Poulsen.
Roskilde Pigeskole af 1855 havde 83 elever fordelt på 6 klasser.
Bestyrerinden Louise Lønholdt kunne træffes hver skoledag kl. 14 – 15
undtagen lørdag.
Der var 115 elever i katedralskolen og 37 elever i Forberedelsesskolen.
Skolens naturhistoriske museum havde modtaget en ”fortrinlig samling
danske biller” af skoleinspektør Poulsen.
Bagermester på Skt. Jørgensbjerg 1891 – 1898 H. Ivanouw Toftegade 11
blev fuglekonge.
Der var translokation på katedralskolen.
Agent Schmeltz gav 20.000 kr. til udvidelse af Allehelgensstræde
Der er nu så lidt vand og meget andet godt efter wc’erne har fået afløb til
mølledammene, at dammene blev fyldt op
Indtil 1903 var præsterne ved domkirken også præster på Skt. Hans
Hospital.
Det første hus på vandsiden af Strandgade blev bygget.
Billedhuggeren Carl Aarsleff havde udarbejdet en betænkning vedrørende
restaureringen af dronning Margrethe d. 1.s sarkofag. Han ønskede at
foretage en studierejse til Belgien, Frankrig og Rhinegnen for der at se
lignende monumenter.
Jernbaneviadukten på Køgevej blev indviet.
Der blev ved Haraldsborg Mølle fundet en glat sølvring.

1898
1898

27/3
Maj

Storken var kommet.
Roskilde Kommune købte husene mellem Rådhustorvet og Stændertorvet
med nedrivning for øje i 1808.
Juni Roskilde Pigeskole af 1855 havde 89 elever fordelt på 7 klasser.
7/6
Katedralskolen havde 112 elever og Forberedelsesskolen 33 elever
10/6 Agent O. H. Schmeltz blev begravet på Gråbrødre Kirkegård.
12/7 Bogtrykker E. A. Sander blev fuglekonge.
14/7 Der var translokation på Katedralskolen.
15.10. Dronning Louise blev bisat i Domkirken
Dec Billedhugger Carl Aarsleff , som havde været på sin studierejse, afleverede

181

5/12

sit forslag til restaureringen af dronning Margrethe d.1s sarkofag.
Jacob kornerup sendte et brev til byrådet, hvor han slog til lyd for , at nogle
gader skulle have deres gamle navne tilbage.
Forskønnelsesforeningen for Roskilde Købstad overdrog sin
kassebeholdning til Roskilde Kommune. Foreningen havde dermed nedlagt
sig selv.
Garvermester Hans Jørgen Winthers ejendom i Allehelgensstræde blev
eksproprieret og revet ned. Strædet blev udvidet og garvermesteren
byggede en ny ejendom. I skovbovænget blev der bygget et nyt, moderne
garveri.
Vilhelm Bangs Tobaksfabrik blev omdannet til et aktieselskab.
Der kom moderne brolægning i Algade. Det vil sige brosten.
Allehelgensgades nordlige ende mod Rådhustorvet blev udvidet.
Feldbereder Kruuse solgte sin ejendom Skomagergade 12 til apoteker
N.V.B. Petersen (senere Park), som byggede Svaneapoteket tegnet af
arkitekt Martin Borch.
Et konsortium købte Klokkervænget på ca. 27.000m2 for at byggemodne
området og udstykke det til villagrunde.
Viadukten ved Svineslagteriet blev bygget.
Dom Apoteket Algade 8 blev ombygget efter tegning af arkitekt MørkHansen
Lorenz Weber overtog familiefirmaet og byggede det første
maskinsnedkeri på Sjælland udenfor København. Han var medlem af
byrådet 1897 – 1909, medlem af bestyrelsen for Teknisk Skole og formand
1892 – 1927,samt mange andre tillidshverv.
C. B. Strøyberg blev formand for Roskilde Borger-, Håndværker – og
Industriforening.

1899
1899

forår

De Samvirkende Arbejder- og Fagforeningers byggeselskab havde haft
forhandlinger om køb af ”Skandinavien” i Domkirkestræde og senere om
køb af grunden, hvor senere Skt. Maria Hospital blev bygget. Nu kom
muligheden at købe ”Fjordvilla” og byggeselskabet kom til at hedde:
Byggeselskabet ”Fjordvilla”. Det var en stor rummelig ejendom og 1½ tdr.
land stor have, der blev købt, men der skulle alligevel bygges til, for der
manglede blandt andet en sal. Det var vanskeligt at skaffe de nødvendige
lån, men gennem en mellemmand stillede brygger Carl Jacobsen 50,000 kr.
til låns på en betingelse: ”såfremt man ophørte med at udleje restaurationen
og selv gik over til at drive den, forfaldt lånet til udbetaling straks”.
Marts Der kom en underskriftsindsamling fra kreaturhandlere, handelsmænd,
købmænd og landboere om at flytte onsdagsmarkedet med levende
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18/4

23/5
24/5

7/6
13/6
4/7
5/7
14/7

15/7
4/9
27/9
28/9
56/10
56/10
2/11

kreaturer hver 2. onsdag tilbage til den 1. mandag i måneden, da
Frederikssund også havde marked den 2. onsdag og desuden havde
Fredrikssund, Holbæk og Køge deres almindelige torvedage om onsdagen,
så slagtere og handelsfolk, som boede i de områder foretrak deres lokal
marked frem for Roskilde. at lægge markedet i Roskilde på en anden
ugedag ville forhåbentlig hjælpe.
Roskilde Kloster fejrede sit 200 års jubilæum med en festmiddag.
Der blev nedsat en komite, med det formål, at få husene mellem
Rådhustorvet og Stændertorvet nedrevet. Formand var sagfører senere
kæmner Echardt-Møller
Der var Skolemøde. Professor Jacob Kornerup holdt foredrag om
Domkirken.
Lockouten begyndte og varede til 4.september. Forfatteren Gustav Wied
begyndte opførelsen af sin villa på Byvolden, men på grund af konflikten
blev villaen først færdig året efter
Katedralskolen havde 127 elever og Forberedelsesskolen 29
Konditor Christian Waldemar Julius Nielsen, Algade 6 blev fuglekonge.
Amtsforvalter Schlichkrull døde.
Der var Landemode.
Der var translokation på Katedralskolen.
”I øvelserne med skolens robåd deltog før sommerferien 16 elever, delte i
4 hold; efter ferien 12 elever, delte i 3 hold. Roningen begyndte 27/4og
endte 23/5, for efter ferien at fortsætte fra 23/8 til 29/9. Der foretoges før
ferien 22 ture, efter den 29, hver på en time. Gymnastiklærer Enevoldsen
ledede disse øvelser. Desværre blev båden i efteråret under en heftig storm,
som gjorde megen anden fortræd i Roskilde fjord, aldeles sønderslået, så et
den sunde og af mange disciple meget påskønnede øvelse dermed fik
ende”.
Købmand hans Carl Ludvig Andersen, som blev ansat hos agent O. H.
Schmeltz i 1876 som handelslærling, købte ejendommen Rådhustorvet 6.
Lockouten sluttede. Forfatteren Gustav Wieds kunne nu komme i gang med
at få sit hus bygget.
Direktør H. C. Andersen grundlagde Dansk Assuranceforretning med
kontor i Ringstedgade 11
På dronning Louises dødsdag var kongen flere af den kongelige familie,
samt hoffet i Domkirken.
Der havde været troppe revy ved Ringsted. Nu drog soldaterne gennem
RoskildeBygningen af Schmeltz nye Stiftelse begyndte.
Rejsegilde på H. J. Kornerups nye hus i Ringstedgade.
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3/12

Tobaksfabrikant Bang døde. Forretningens mangeårige medhjælper J. Bach
blev aktieselskabets nye direktør.
19/12 Tobaksfabrikant Bang blev bisat.
31/12 Det nye århundrede blev skudt voldsomt ind. Langt mere end man plejede i
Roskilde og politiet lukkede øjnene. Folk stod så tæt på Rådhustorvet, at
ingen kunne røre sig, mens ”kineserne” føg om hovederne og fødderne på
alle. Den eneste som gjorde vrøvl var Lars Nielsen halmvarer fabrikant i
Roskilde, som beklagede sig over, at unge mennesker fyrede kraftigt
”under hans heste”, da han var inde hos Mellerup ved Røde Port for at købe
frimærker. Det samme var tilfældet, da han holdt ud for karetmager
Jespersen i Allehelgensgade.
Købmand H.P. Schram, som siden 1884 havde været medlem af
bestyrelsen for Roskilde Bank, blev udnævnt til administrerende direktør.
Virksomheden i Skomagergade blev overtaget af købmand P.M. Petersen
fra Rudkøbing.
Redaktør Julius Christiansen blev formand for Roskilde
Håndværkerforening.
Vor Frue Mølle blev nedrevet.
Værten i Trægården hed Sandberg.
Høravlsgården blev nedlagt. Bygningerne blev brugt til beboelse og jorden
lagt under Parcelgården.
Grosserer Edvard Hellesen ophørte som administrerende direktør i
Roskilde Bank.
Fagbevægelsen overtog den gamle patricier villa Fjordvilla.

1900
1900
1/1
27/1
19/4
22/5
1/6
12/7

14/7
31/8

Roskilde havde 8.368 indbyggere. Der var ca. 2.000 skatteydere og
skatteindtægten var 2.562.100 kr.
Der var valg af 7 nye byrådsmedlemmer. Borgerlisten sejrede: Eriksen,
Olsen og Jakobsen kom ind. Sagfører Petersen ønskede ikke genvalg.
Lærer Fogt blev kordegn ved Domkirken.
Kongen, kejserinden, prinsen og prinsessen af Wales var i domkirken
Hr. Sandberg kunne annoncere med, at Trægårdens nye restaurations
pavillon åbnede Kristi Himmelfartsdag. Der var koncert fra kl.4
Der var 107 elever på Katedralskolen og 27 i Forberedelsesskolen.
Købmand i Algade nr. 60 Fernando Møller blev fuglekonge. Han var
medlem af selskabets bestyrelse.
Der var translokation på Katedralskolen.
Geheimeråd Carl Liebe født i Roskilde 1820 blev begravet fra domkirken
på Gråbrødre kirkegård. 1861 blev han valgt ind i Folketinget. I 1866 blev
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7/9

11/9

15/9

han ikke valgt, men samme år kongevalgt til Landstinget, hvis formand han
var 1869 – 94. Hans enke skænkede. Liebes gård i Skt. Ols gade til byen
På dronning Louises fødselsdag var kongen, flere af den kongelige familie
og hoffet på besøg i domkirken. Indtil Kong Chr. D. 9. døde i 1906 var
besøg på dronningens fødselsdag og den 29.9., som var dronningens
dødsdag en fast tradition.
Frøken Sofie Borch blev gift med den svenske ingeniør Ivar Falkmann i
domkirken, derefter bespisning på Prindsen
112 professorer og docenter fra Københavns og Lunds Universiteter
besøgte Roskilde profosser Jakob Kornerup holdt foredrag i domkirken,
derefter festmiddag på Jernbanehotellet

23/9

Schmeltz´s stiftelse i Allehelgensgade for 6 ugifte kvinder var færdig og d.
23. +24.9. var der åbent hus.
5/10 Jacob Kornerup holdt på Borgerskolen foredrag om det gamle Roskilde for
22 mennesker.
9/10 Mellem d.9 og den 15. oktober blev Skt. Ibs kirke blev undersøgt.
15/10 Absalonsbuen havde i 1 år stået parat til restaurering
5/11 Fhv. skibsfører J. Kronika, Roskilde blev havnefoged efter havnefoged
Grams død.
Da Københavns magistrat besluttede, at der ikke længere må skydes ved
Boserup Pavillon. Flyttede Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab
deres skydemål ned til stranden ved Boserup Skov
Byrådet besluttede, at hele strækningen fra Rådhustorvet til Jernbanegade
skulle have det samme navn: Allehelgensgade
De lassenske Huse på hjørnet af Helligkordvej og Borgediget blev
nedrevet.
Menighedssygehuset blev taget i brug.
Købmand P. A. Schram døde
Da Katedralskolens robåd var gået tabt, var der ingen roning for eleverne
hele året.
Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening havde 265 ordinære og
24 ekstraordinære medlemmer.
Malermester C. F. Gottschalck var oldermand for malerlavet.
Da Laurits Fogt blev udnævnt til klokker ved domkirken og lærer på
Katedralskolen, flyttede han til Roskilde
Forfatteren Gustav Wieds hus på Byvolden stod færdig.
Store Allehelgensstræde skiftede navn til Allehelgensgade, så hele
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gadeforløbet fra Stændertorvet til Jernbanegade havde det samme navn.
Vagtstræde skiftede navn på Jakob Kornerups anbefaling til Skt. Peder
Stræde.

o. 1900

1901
1901
17/1
8/2

12/3
23/3
3/4
7/6
8/6

11/7
13/7
1830/7
Aug
8/8

15/8

15/9
1/10
6/10

Roskilde havde 8497 indbyggere
Klokker Jørgensen død 94 år gammel
Jacob Kornerup holdt foredrag på Jernbanehotellet om Roskilde i
reformationen.
Roskilde Folkebibliotek åbnede på initiativ af lærer Carl Godvin
Stæren var kommet.
Liebes gård i Skt. Ols gade og Sukkerhuset i Skt. Ols Stræde kom, ved et
gavebrev, i byens eje.
Katedralskolen havde 99 elever.
Skt. Laurentii menighed blev stiftet af 3 franske præster, der var udsendt af
”Compagnie de Marie”, for at bære omsorg for gudstjeneste, sjælesorg og
skolegerning, for den romersk – katolske kirkes medlemmer i Roskilde
sogn.
Garvermester i Ringstedgade Jens Peter Rasmussen blev fuglekonge.
Der var translokation på Katedralskolen.
Håndværker- og Industriudstilling i Borgerskolen i Allehelgensgade blev
afholdt af Roskilde Håndværkerforening under ledelse af Julius
Christiansen. Der kom ca. 9000 besøgende
Overlærer Mikkelsen og overlærer Lassen blev begge udnævnt til riddere
af Dannebrog.
De 3 franske katolske præster afholdt i en lille lejlighed nær
Olsgadebakken den første messe i Roskilde siden reformationen. Dermed
åbnede Den katolske Missionsstation i byen.
Restaureringen af Absalonsbuen begyndte under ledelse af arkitekt Hans J.
Holm. Der kom nye vinduer og pudsen blev banket af, så frådstenene
kommer frem.
Der blev stadigvæk arbejdet på Absalonsbuen.
Paster Bondo blev udnævnt til domprovst
Jacob Kornerup tegnede glasmaleri til Absalonsbuen.

20/10 Domprovst Poulsen holdt afskedsprædiken i domkirken. Den 30/11 blev
han i København indviet til biskop i Viborg.
1/11 Boserup Sanatorium blev åbnet.
10/11 Domprovst Bondo holdt sin tiltrædelsesprædiken.
22/11 Sne og frost. Arbejdet på Absalonsbuen blev indstillet.
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14Snestorm alle tog indstillet.
15/12
31/12 Katedralskolens rektor M. Krarup tog sin afsked, da han var fyldt 70 år.
Han havde været rektor i 19 år.
Arkitekt Bergmann havde tegnet Roskilde Klosters nye
klosterforvalterbolig, som nu var færdig og boligen blev taget i brug..
Chr. A. Nielsen blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug. Senere på året
blev Jørgen C. Nielsen oldermand i hans sted.
”Klarebassinet” ved havnen blev anlagt for at bøde på fjordens forurening
gennem de stedse stigende masser af urent afløbsvand
Et fodboldhold fra Roskilde tabte med 10 mål til et hold fra København,
men det blev påpeget, at det sikkert ville gå bedre, når roskildenserne fik
fodboldstøvler.
Telefoncentralen boede til leje i Rådhustorvet 2
Blegdamsstræde bliver udvidet og skifter navn til Borgediget efter forslag
fra Jacob Kornerup, samtidig fik Absalonsgade sit navn og Friskoeln fik
navnet: Absalonsskole.
Blågårdsstræde nr.17 blev nedrevet. Der blev antagelig fundet resterne af et
af de små huse, som hørte til Blågård. K. F. U. K ´s bygning blev opført på
stedet.
Nu var det igen muligt for eleverne på Katedralskolen at ro på fjorden, da
skolen havde fået en ny robåd.
S. Schultz blev formand for Roskilde Borger- Håndværker- og
Industriforening.
Th. Nielsens Vej var bebygget og havde fået sit navn, da det var Thomas
Nielsen, som havde bygget husene på vejen.
Schmeltz Stiftelse i Allehelgensgade blev taget i brug.

1902
1902
6/1

8/2

17/3

Roskilde havde 7948 indbyggere
Overlærer A. G. Ø. Hauch blev indsat som rektor for Katedralskolen.
Biskop Skat Rørdam holdt indsættelsestalen. Efter den nye rektor havde
aflagt rektorløftet, holdt han en tale blandt andet om ansvarsfølelse og
skolens dobbelt opgave, at undervise og opdrage.
Roskilde Fællesbageris bestyrelse vedtog at der blev uddelt 25 gratis brød
om ugen til bageriets vanskeligst stillede kunder. Der var stor arbejdsløshed
og vinteren var streng.
Nu var den værste vinter overstået og Roskilde Fællesbageris udlevering af
gratis brød stoppede. I de kommende ca. 40 år forsatte den udlevering af
gratis brød, hver vinter.
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Maj
25/6
3/7
12/7
15/7

Katedralskolen havde 103 elever.
Der var havefest på Roskilde Kloster
Kirkeforsamlingen ”Det udvidede landemode” blev afholdt i Domkirken
Der var translokation i Katedralskolen.
Søren Poulsen blev fuglekonge. Han var restauratør i Boserup Pavillonen i
20 år.
Som. Der blev stadig undervist i skydning på Katedralskolen. Der blev skud med
Remingtonrifler. Desuden var der roning og tennis og for første gang
nævnes fodbold.
18/10 60 lærere og lærerinder fra statskurset var i Domkirken. Professor Jacob
Kornerup holdt foredrag for dem.
25/12 Natten mellem 1. og 2. juledag ramte en orkan Roskilde
Istandsættelsen af Absalonsbuen sluttede
Hjørneejendommen Algade og Hestetorvet blev solgt til afholdshotel.
Roskilde Højskoleforening måtte fraflytte ejendommen. Penge havde
foreningen ingen af. Foreningen ejede et klaver og et bogskab. Der blev
indkaldt til generalforsamling for evt. at nedlægge foreningen, men man
enedes om at lade foreningen bestå
Købmand Carl Müller ville ikke genvælges til byrådet og gav som en
afskedsgave nyt møblement til byrådssalen.
I byrådet blev det diskuteret om Sorte Sti skulle nedlægges. Stien ejedes af
Skt. Clara Mølle, som kunne fortælle, at stien var nedlagt, men den blev
stadigvæk brugt og der var netop lavet en stentrappe. Enden på det hele
blev, at stien igen kom med i vej- og stiregulativet.
Det midlertidige katolske kapel, som var indrettet i en staldlænge på
”Rodishøj” blev erstattet med et mindre kapel, som var bygget på gårdens
jorde.
Ejendommene Skomagergade 12 og 40, der begge var blevet opført efter
branden 1735, blev revet ned.
Svendehjemmet i Jernbanegade 38 lukkede. I bygningen oprettede
Roskilde Borger- og Håndværkerforening :” Stiftelsen for ældre
håndværkermestre og svende”.

1903
1903

3/2
10/2

13/2
27/2

Der var koncert i Musikforeningen.
Algade 3 nedbrænder. Her var Skt. Thomas cafe og restaurant.
Ejendommen blev derefter nedrevet. Det eneste bevaret var kælderen fra
middelalderen.
Stæren var kommet
De foredrag om Roskildes historie, Jacob Kornerup havde holdt, blev nu
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trykt i Roskilde Dagblad.
17/3 Roskilde Købmandsforening blev stiftet.
27/3 Foråret kom tidligt
30/3 Købmand Anders Jakob Broch flyttede til København. Han var den sidste
på sværdsiden af familien Borch. Han døde5/5 1904.
4/4
Den tyske kejser Vilhelm 2. var i Roskilde
19/4 Den største snestorm i mands minde
27/5 Roskilde Højskolehjems restaurant åbnede i Carl Jensens ejendom på
Nytorv. Værelserne var til leje i 4 år, da ejendommen skulle nedrives. Der
skulle investeres 100 kr. til istandsættelse. Højskolehjemmet havde nu fået
lokaler centralt placeret i byen og der var plads til vogne og heste. De 2
små lokaler var alt for trange, når der blev holdt foredrag. Derfor udnyttede
man loftet over hestestalden og indrette der et foredragslokale kaldet
”salen”.
Maj Katedralskolen havde 109 elever.
22/6 Det særlige kirkesyn besluttede efter forslag fra domkirkens værge, at sætte
Kong Christian d.3.´s og dronning Dorotheas kister ned i krypten.
9/7
P. Martin Jensen blev fuglekonge. Han havde fra 1.1.1892 været
overgartner på Skt. Hans Hospital
14/7 Der var translokation i Katedralskolen.
Augu Måneden druknede i regn til stor skade for høsten
st
22/9 Garden drog igennem Roskilde til manøvre i Sydsjælland.
Roskilde Sparekassens bygning blev udvidet og ”forskønnet”.
1. menighedsrådsvalg
Adjunkt og overlærer Thorvald Fritche døde som rektor i Ribe. Han var
medstifter og første formand for ”Roskilde Klub og Læseforening”, der
blev genstiftet i 1866. Han var også medvirkende ved oprettelsen af ” Den
danske arbejderforening for Roskilde og Skt. Jørgensbjerg.” Han sad i
forretningsudvalget ved oprettelsen i 1866 af Gl. Roskilde Amts. Han var
også byrådsmedlem i Roskilde.
Pastor P. I. S. Thaning blev præst på Skt. Hans Hospital
Med den nye kommunale skattelov fandt Himmelev kommune, at Roskilde
Kloster´s gamle privilegium om skattefrihed var bortfaldet. Man betalte
under protest og patronatet anlagde sag både mod Himmelev kommune og
mod finansministeriet for at få statsskatterne prøvet.
Sankt Gertruds Kilde fik en ny udformning.
Brygger M.H.G- Breyen overtog hele bryggeriet i Skomagergade 1

1904
1904

18/1

Snevejr, som varer med undtagelse af enkelte milde dagen hele måneden
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og februar ud.
25/1 Musikforeningen afholdt deres første koncert.
12/2 Der var borgermøde på Hotel Prindsen om et evt. slag af Provstevænget til
bebyggelse. Vænget hørte under domprovsteembedet og domprovst Bondo,
havde efter modsat fra borgere skrinlagt planen. Nu ville de, som var for
ideen samles.
8/3
Overlærer Rudolf Bay, købmand Emil Matthissen og urmager Sophus
Schultz blev valgt på mødet d. 12.2. til at søgen sagen videreført. I deres
skrivelse til byrådet, meddelte de, at der var kommet 500 underskrifter. At
bebygge Provstevænget ville betyde ”tilflytningen af 60 - 70 nye,
væsentligt velstillede familier” de skulle fremme liv og omsætning.
10/3 Stæren var kommet
18/4 Jacob Kornerup sendte 16 sider med tegninger af fragmenter af domkirkens
middelalderlige glasmosaikker.
26/4 Urmanger Schwarts havde meddelt, at han ikke længere så sig i stand til at
passe og istandsætte uret i Rådhustårnet. Uret stod foran en større
istandsættelse og det var den han frasagde sig. Tårnursfabrikant Valdemar
Frandsen, Roskilde havde påtaget sig at passe uret for 40 kr. årligt og der
foreslå et overslag fra ham om en istandsættelse af uret for 500 kr. Det ville
tage et par måneder.
4/5
Grundstenen til det katolske hospital Skt. Maria Hospital blev nedlagt
18/6 Der var besøg af 100 sønderjyder til gudstjeneste i domkirken og middag
på Pindsen
24/6 Rejsegilde på Skt. Maria Hospital tegnet af arkitekterne V. Stigaard og
Kofoed-Jensen
26/6 Besøg i Roskilde af Det nordiske Oldskriftsselskab. Jacob Kornerup holdt
foredrag i Roskilde Kloster. Der var også besøg i Lejre og Lindholm.
juni Der var rejsegilde på Skt. Maria Hospital tegnet af arkitekterne V. Stigaard
og Kofoed - Jensen
juli
Bygningen af Vor Frue Kirke i Kamstrup blev påbegyndt
8/7
Kroforpagter og restauratør i Hedehuskroen P. Nielsen blev fuglekonge.
17/7 Dele af Bryggergården, Algade 15 brændte. Hovedsagelig den del der lå ud
mod Rosenhavestræde.
5/9
Handelsskolen var blevet husvild efter kommuneskolens kælderetage skulle
inddrages til baderum. Nu fik skolen indtil videre stillet drengeskolens 6.
og 7. klasses lokaler til rådighed.
29/9 I anledning af dronning Louises dødsdag var kongen, Kronprinseparret,
Kong Georg, Prins Valdemar med kone og 2 sønner og Alexandra i
domkirken
25/10 Jordskælv i Danmark, det mærkedes meget svagt i Roskilde.
28 - Fest i Prindsen til indtægt for børnesagen. Jacob Kornerup gav et maleri fra
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29/10 Nexø til basaren.
31/12 Rolig nytårsaften med meget lidt fyrværkeri. Grunden var nok 2 ting:
politiet havde forbudt fyrværkeri i gaderne og det var bidende koldt, så kun
få var kommet ud i haven for at skyde det nye år ind.
Der blev oprettet en kommunal mellem og realskole med lokaler i
Læderstræde
Der blev anlagt kloakker i den nordlige del af byen
Nu var ”h” væk i Algade. (se 1888).
Der blev bygget en hollandsk vindmølle, hvor Vor Frue Mølle havde stået.
Knudsvejs udstykningen begyndte. I vejviseren var for første gang navnet
Knudsgade afløst af Knudsvej.
Igennem årene har navnet på vejen skiftet, men nu lå navnet:
Frederiksborgvej fast.
Under arbejdet med at indbygge en ny trappe i sakristiet, blev der fundet
tusindvis af glasskår fra domkirkens malede glasvinduer, som blev ødelagt
ved branden i 1443.
Roskilde Mejeri blev bygget
Yrsavej og Hroarsvej var blevet anlagt og bebygget.
Havnevej blev nævnt i vejviseren, men uden bebyggelse.
I løbet af året havde 12 mennesker bl.a. et par bagere, flere værtshusholdere
og en slagter løst næringsadkomst til Roskilde.

1905
1905

1/1

3/1

3/1
5/1

7.1.

Kulden havde varet så længe, at dampskibet Hornsherred ikke kunne
komme igennem isen og den midterste af de 3 søer i Klostermarken var
klar til skøjteløb
Forfatteren Herman Bang indledte sin landsturné i Roskilde. Han skulle
læse op i 52 byer. Alle hans fans var mødt op og fik en usædvanlig
oplevelse, for forfatteren læste ikke blot op bl.a. afsnittet: Juleaften i
romanen: ”Ved vejen”, men han spillede alle personerne.
I anledning af domorganist Wåge Matthison – Hansens jubilæum d.3/2 og
blev han udnævnt til titulær professor.
Der var dame og herrekupeer i togene. Grunden var, at mændene røg og det
gjorde en dame ikke (en undtagelse var Gustav Wieds kone. Hun røg store
cigarer ) I Hedehusene var der kommet en mus ind i en damekupe og så var
fanden løs. Damerne pakkede sig ind og hoppede op på sæderne, bange,
som de var, for uhyret. Den blev ikke fanget, da toget kom til Roskilde –
den havde gemt sig bag et rør – derfor blev kupeen lukket på resten af turen
til Korsør.
Det årlige udsalg begyndte dels hos Vett & Wessel i Algade og dels hos
Ostermann i Skomagergade
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8.1.

15.1.

19.1.
22.1

25.1.

31.1.

Selvom fjorden var lagt til, var isen ikke sikker. Nogle unge mænd skulle
selvfølgelig prøve og en af dem druknede, selvom hans kammerater gjorde
alt, for at redde ham. Han fik krampe og gik ned.
Vintervejret betød også kælketure. Under en kælketur gennem
Strandalléen, var der en ung mand, som brækkede et ben.
Forvalteren på Det adelige Jomfrukloster indkaldte til pressemøde for at
meddele, at klosteret ville udvide parken med 4½ tdr. land. Først skulle der
plantes træer fra Klostermarken ned mod Skt. Agnes Husene. Derpå ville
det område, som hed Brudeengen, lidt mere end 1 tdr. land, blive udlagt til
park. Det var gartner Galschiøtt, som have tegnet parken. Arbejdet blev
udført i løbet af året.
I marts stødte man på bygningsrester og profosser Kornerup kom til stede
og foreslog at det var resterne af Skt. Agens Kloster. Ved udgravninger i
1980erne viste det sig, han havde ret.
Den nye park fik navnet Berthe – Margrethe anlægget efter klosterets
stiftere.
Videre kunne Klosterforvalteren meddele, at nu var alt klart til at modtage
skøjteløberne. Der var lys over søen og levende musik kl. 16 – 17.
Isen på fjorden var nu så tyk, at der bliver lavet en landevej til Hornsherred.
Det var store slæder tungt lastet, som afløste landevejstrafikken. Fiskerne
på Skt. Jørgensbjerg fik en kærkommen anledning til at tjene lidt penge ved
at holde isen fri for sne.
Det blev meddelt, at borgmester Aagaard stadigvæk var syg
Roskilde Boldklub tabte omkampen med Holbæk, så man måtte skyde en
hvid pind efter pokalen.
Der var 33 ansøgere til den ledige stilling som rådhustjener, i dag er titlen
rådhusbetjent.
Borgmester Theodor Johan Aagaard meddelte på byrådsmødet, at han på
grund af alder og længere tids sygdom havde indgivet sin
afskedsansøgning. Han blev udnævnt til borgmester i Roskilde i 1891. I et
interview ved hans udnævnelse udtalte han, at han ikke ønskede, at se
menigmand på gaden efter kl. 21, at han ikke ville se mildt på salg af varer
ved dørene, at han ikke var tilhænger af offentlig dans, samt måske med en
bajer dertil. Desuden var han forundret over, at Roskilde stadigvæk havde
vægtere på gaden. Dem fik han afskaffet i 1904 til fordel for politi. Han
havde været drivkraften i at få kloakeret den nordlige del af byen, at
fortovene var blevet flisebelagt, hvilket blev beundret af alle og han havde
arbejdet nært sammen med O. H. Schmeltz om udvidelsen af
Allehelgensgade.
I 1904 blev Borgerskolen(betalingsskolen) omdannet til en mellem – og
realskole med lokaler i Læderstræde. Fra skoleåret 1905 begyndte den nye
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ordning, samtidig bortfaldt navnet friskole, som Absalonsskole var .
En oversigt viste at der nu var 658 børn heraf 344 drenge og 314 piger i
kommuneskolerne fordelt på 20 klasser. De fik gennemsnitlig 28,5 timers
undervisning om ugen. Der var 9 lærere og 7 lærerinder, samt 1 timelærer
og så gymnastiklæreren løjtnant Schiøtz. Det var almindeligt, at tidligere
militærpersoner blev gymnastiklærere.
Janu. Hele månedenr var der næsten hver aften koncert, teater enten fra
omrejsende teatre eller dilettantkomedie.
3.2
Domorganist Wåge Matthison – Hansen havde jubilæum, som organist. I
1865 blev han ansat i Holstebro. I 1890 blev han kaldt hjem for at hjælp sin
gamle far, ved hans død, overtog han domorganistembedet. Huset i
Bondetinget var festligt smykket og naboerne flagede. Dagen igennem kom
der mange gæster og Roskilde Avis gennemgik indgående både de
besøgende og gaverne.
9.2.
Villavej nr. 12 blev handlet for 11.500 kr.
13/2 Borgmester Aagaard tog sin afsked. Han blev udnævnt til etatsråd.
26.2. Kæmner Echardt Møller havde 25 års jubilæum, som sagfører. Et af byens
postbude og en pottemager havde også 25 års jubilæum i deres erhverv.
For at prøve at oprette et seminarium i Roskilde. Blev der nedsat en komite,
som skulle komme med et oplæg. Den gjorde et godt stykke arbejde og en
ansøgning blev sendt af sted til Kulturministeriet. Desværre kom der i juni
at afslag, så den ide blev ikke realiseret.
Febru I foråret ansøgte 4 af hotel- og værtshusholderne på Hestetorvet om, at få
ar lov at sætte borde og stole ud foran deres ejendomme til brug for deres
april gæster. Om de fik ja, vides ikke.
1.3.
Byrådet gav lov til at lave en landgangsbro ved Boserup til dampskibet
Hornsherred
2.3.
Den nye badeanstalt ved den kommunale skole blev besigtiget af byrådet.
Der fyredes med koks. I de 8 måneder den havde været i gang havde ca.
10.000 børn været i bad. Først fik de et fodbad med sæbevand, så et varmt
brusebad og til sidst et koldt. Der badede 4 børn ad gangen. Der var stor
tilfredshed med ordningen, da meget få havde badeværelse.
6.3.
Kay August Hammerich blev udnævnt til borgmester. Han købte villaen på
Frederiksborgvej, lige overfor den katolske kirke, for 20.000 kr. Da han gik
af i 1913 for at blive direktør i Købstædernes almindelig Brandforsikring,
kunne han fortælle, at folk i Roskilde undrede sig over, at han hver dag gik
hjem til frokost og tilbage igen til trods for, huset lå så langt væk fra
Rådhuset Han var også mærkelig på en anden måde: han cyklede.
14.3. Skt. Maria Hospital blev indviet, grundstennedlæggelsen var sket d. 4. maj
året før og i juni havde der været rejsegilde. Det var arkitekterne Stigård og
Koefoed – Jensen. Der havde tegnet det moderne hospital fordelt på den
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15.3.

25/3
¼
¼

9/4
9/4

9/4
11/4
12/4

18/4
18/4

18/4

måde, at den sidstnævnte har stået for hele udsmykningen af bygningen.
Der var en indgående gennemgang af hele hospitalets indretning og en ikke
mindre detaljeret artikel om indvielsen og talerne ved den efterfølgende
middag.
På byrådsmødet blev det besluttet, at udvide Skt. Ols Stræde til en bredde
af 16 alen og i maj blev huset på hjørnet af Skt. Ols Gade og Skt. Ols
Stræde revet ned. På dette tidspunkt gik strædet ikke igennem til Skt.
Peders Stræde, som i dag, det blev udvidet og ændret i 1948.
Absalons skole lukkede på grund af difteritis. Der havde været 15 – 16
tilfælde.
Borgmester Hammerich blev indsat
H.C. Andersens fødselsdag blev mindet på Borgerskolen. Kl. 9.30
samledes alle i en festsmykket gymnastiksal. Skoleinspektør Richard
Poulsen fortalte om digteren, der blev sunget flere af hans sange, læst
eventyr og digte.
Gustav Wied blev spurgt om, hvad H.C. Andersen betød for ham og svaret
var:
” at sidde en sommeraften i sin have, medens lindene blomstrer, og månen
lyser på moseskonens bryg ude over engene, hvor en frø dybsindig
kvækker – og så et par kulørte lamper hist og her i haven, det er H.C.
Andersen”.
Skt. Jørgensbjerg sogneråd bestemte, at der skulle laves et vandværk og
den langsigtede plan var: først kloakering, derpå gadebelysning
For 10 år siden blev den første bil købt i Danmark Det var en
automobildrosche fra Benz og Co. Mannheim. Den var nu blevet solgt. På
vej til den nye ejer i Skelskør ,kom bilen gennem Roskilde, hvor den gjorde
et ufrivilligt ophold, da den gik i stå. Der samledes hurtigt ”et større
skuelystent publikum”
Bredgade var i meget dårlig stand med huller i gaden og intet fortov.
Beboerne indsendte et andragende til byrådet om at få istandsat gaden.
Stor rengøring og desinficering og brænding af bøger på Absalonsskole,
som var lukket til månedens slutning.
På statens budget blev der afsat 50.000 kr. til en gangbro ved
Jernbanestationen med 4 nedgange. Nu var licitationen afsluttet. Ved årets
slutning var den færdig, men blev først indviet i 1906.
Hr. H. P. Christensen i Støden havde en høne, som havde lagt tre æg i løbet
af 1 døgn.
Der var generalforsamling i Fugleskydningsselskabet for Roskilde og
omegn. Blandt de nye medlemmer var købmand Fernando Møller, som
senere blev fuglekonge.
Teknisk Skole udstillede elevarbejder

194

22.4

4 af byens værtshuse/restauranter bl.a. Højskolehjemmet(Nu Codanhuset)
fik lov til udendørs servering mod en årlig afgift på 15 kr.

4/5
10/5
14/5

Borgmester Hammerich ledede sit første byrådsmøde.
Der blev nedsat en Børnehjælpsdags komite.
Roskilde Roklub indledte sin 13. sæson kl. 10.
I Boserup var der blomsterflor, Gøgen kukkede i Bognæs og nattergalen
sang i Klostermarken
Gustav Wied skulle have 100 kr. pr aften for at læse højt af egne værker på
”Sommerlyst” ved København.
Det adelige Jomfrukloster havde ansat ny opsynsmand Thorvald Andersen
ved Klostermarken. Han gik i gang med at fikse parken op, rydde ud i
buskadser og ordne plænerne.
Byrådet nedsatte et elektricitetsudvalg.
Et marsvin var kommet ind i fjorden. Det nysgerrige dyr havde flere gange
været inde i havnen, men havde ikke været til at fange.
Huset på hjørnet af Skt. Olsgade og Skt. Olsstræde rives ned
Fhv. borgmester T. J. Agaard døde i sit hjem i Blågårdsstræde.
Garver Jørgen Winther havde overrigget sin sejlbåd og kuldsejlede mellem
badeanstalten og Frederiksborgvej. Båden gik ned, men heldigvis kunne
både J. Winter og hans passager kommis Hammerich svømme og reddede
sig i land. Alle skulle ned at se på det sunkne skib, og lejede ro- eller
sejlbåd på badeanstalt hos bademand Jensen. Der kom så mange, at alt
hvad der kunne flyde var udlejet.
Samme dag var proppeskærer Nielsen junior og en kammerat i
Frederikssund og på hjemturen fik de lov til at hænge bag på dampskibet
Dania, men for kort line medførte, at båden nærmest blev undervandsbåd,
så de unge mennesker, måtte gå fra borde og blev taget op af dampskibet.
Den første Børnehjælpsdag blev afholdt.
Der havde været et meget langt indlæg, som fortalte, hvad pengene skulle
bruges til. Artiklen var helt oppe på tæerne med at pointere det
menneskekærlige og patriotiske.
Der var optog med bønder i gamle dragter, som red sommer i by.
Brandvæsnet stillede op, håndværkerne mødte op med vogne. 25 private
havde blomstersmykkede vogne. Der var bl.a. en lille vogn, som blev
trukket af en dejlig stor hund og alle samlede penge ind til nødstedte børn.
Optoget gik gennem gaderne for at ende på Nytorv. Her var der estrade
ligesom på Hestetorvet. Her blev der holdt koncerter bl.a. af et 20 mands
orkester, opvisning bl.a. af gymnastik, der var gøgl, mange boder, hvor
man kunne veksle til små mønter. Der gik unge damer rundt i et par timer
fra dør til dør. Gav man noget, fik man en blomst eller et

14/5
16/5

17.5.
27.5.
Maj
8.6.
19.6.

23.6

195

24.6.

børnehjælpspostkort i stedet. Domkirken gav entreindtægten til det gode
formål og åbnede for øvrigt det søndre tårn gratis. Hr. Torning på hotel
Prindsen havde skrevet et par små teaterstykker, som børn og voksne fra
byen opførte. Der var endda indlagt dansenumre. Indtægten 4o7 kr. gik til
det gode formål.
Avisen havde en meget omhyggelig gennemgang af dagens forløb. Blandt
andet havde lærer Larsen ladet sin poetiske åre rinde:
(mel. Vift stolt på Kodans bølge)
Skærsommer lys og fager
nu drager over land.
Festsmykket står hver ager
hver skov ved blanken strand,
og vi er sommerglade
vor by har sommerfest.
Nu klinger over gade:
Velkommen hid hver gæst
Vor fest lidt sol skal sende
i trange stuer ind.
Vi glædesblink vil tænde
i små fortrykte sind.
Enhver sin blomst nu binde
i børnedagens krans.
At held og gavn skal rinde
af festen ved Skt. Hans.

25.6.

28.6.

1.7.

Det var ikke så mærkeligt, at man, med akklamation, kaldte digteren frem,
for at råbe hurra for ham.
Avisen havde hver måned en epidemisk oversigt, som eksempel oversigten
for 25. juni til 1. juli:
Difteritis 1, kighoste 6, rosen 1, lungebetændelse 1, brystkatar 1,
halsbetændelse 10, diarre 15, barselsfeber 1.
Roskilde Avis prøvede at være vedkommende. Da skoleskibet Georg Stage
forsvandt med mand og mus, stod der at læse:” Ved Georg Stages forlis
druknede nr. 47 Theodor Fachmann, som har været i lærer hos købmand
N.J.Rasmussen”.
Om aftenen passerede deltagerne i automobilløbet Ålborg – København
byen. Mange var mødt frem for at se bilerne suse gennem byen. ”Record –
Jensen” fra Roskilde, der, dagen før, var tage til Ringsted for at møde
deltagerne, tilbagelagde turen til Roskilde( 4 danske mil) på 38 minutter.
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5. 7.

6. 7.

8. 7.

9.7

11. 7

Den næste brugte ca. 45. minutter.
I avisen stod:” Tør man tro en udtalelse, da skal på hele turen ikke en
eneste hest være blevet bange for de hvæsende og spruttende køretøjer”.
Bryggergården tages i brug igen efter en stor genopbygning og udvidelse
En anmodning fra Opdragelseshjemmet Roskilde Hvile, nogle af beboerne
på Roskilde Mark, samt Hedegårdene om at få indlagt vand og gas blev
behandlet på byrådsmødet. Da området hørte under Skt. Jørgensbjerg sogn,
var sagen ikke lige til. Der var mange meninger om, hvad der skulle gøres.
Problemer kunne næsten alle se: var det muligt at få tryk nok på vandet, så
langt væk? var der i hele taget vand nok? ville udgifterne kunne opvejes af
de indtægter, som byen fik for vandet? sagen gik tilbage til udvalget. Det
hele endte med, at der i oktober var et stiftende møde for en
vandværksforening for Hedegårdene og omegn.
Dyrskuet åbnede. Det var det 25. dyrskue og kongefamilien kom. Desværre
var kong Chr. D. 9. forhindret, men kronprinsen og hans familie deltog i
festmiddagen, hvor kronprinsen holdt en meget national tale, hvor han bl.a.
mindede om ånden fra 1848.
Roskilde Avis havde hver måned en opgørelse over: døbte af mandskøn:
navn og dato. Det samme over kvindekøn, derpå ægteviede og døde, som
også blev opdelt efter køn. Det var derved muligt hele tiden at holde tjek på
byens indbyggere.
I samme nummer var også oversigten over hvem og med hvilke karakter
Roskilde Pigeskole af 1855’s elever havde bestået den almindelige
forberedelseseksamen
Uden rubrikken : ”I forbifarten” kunne læses at Gustav Wieds 2 stykker
”Erotik” og ” Et opgør” blev spillet i disse dage i Berlin, hvor de gjorde
stor lykke.
Aktieselskabet Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt trådte i
likvidation og blev købt af hr. Aggersberg.
Der blev erindret om at den årlige fugleskydning i Roskilde og Omegns
Fugleskydningsselskab ville løbe af stablen d. 11.
Kl. 18 dagen før ville fuglen blive hejst og der var ballotering. Så fulgte
navnene på 3 bestyrelsesmedlemmer, som modtog indmeldelser. Der ud
over stod der: ”Vi henleder opmærksomheden på de nye bestemmelser, der
er truffet, nemlig at fuglekongen ikke må traktere ved bordet og at
skytterne får deres ammunition godtgjort”.
Fuglekongen. Forpagter Nielsen Hedehuskroen blev hentet ved toget, som
ankom 8. 1o. Brødrene var allerede samlet på Jernbanehotellet. Med musik
i spidsen kørte selskabets medlemmer til skydning i Boserup. Kl. 11.30 var
der frokost. Avisen opgiver meget nøje, hvem der holdt de forskellige taler.
Så forsatte skydningen. Tømmerhandler Eriksen ( hans tømmerplads lå,
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hvor nu Gråbrødre Skole ligger)blev fuglekonge ved maskinfabrikant
Nielsens skud.
13.7 Agentinde Kornerup solgte Skovbomarken til et interessentskab under
ledelse af murermester H. P. Olsen, som vil udstykke til villaer. Det er
Skovbovængets alle og Side alle i dag
14. 7 ”Den af kommunen ansatte mand til renholdelse af byens gader og kloaker
er nu blevet forsynet med køretøj, således han herefter, når kloakken er
renset tager det ildelugtende snavs fra kloakken med sig. Tidligere blev
kloakkens slam liggende på gaden til almindelig gene for beboerne, der nu
sikkert alle med glæde hilser denne nye praktiske foranstaltninger.”
22. 7 Nye Vor Frue Kirke var ved at være bygget færdig. Det var netop et år
siden, byggeriet blev påbegyndt. Planen var, at gamle Vor Frue Kirke
skulle bruges til kirkelige møder.
23.7 Dansk Bicykelklubs Stjerneløb afholdes, som sædvanligt. Rytterne kørte i
stjerneform ud fra Roskilde og tilbage for dette år, at ende løbet på
Hestetorvet.
28.7 Bogbinder Mikkelsen var lige ved at drukne på badeanstalten. Dagen efter
kunne avisen fortælle, at bogbinderen havde sovet om natten og nu var i
bedring.
31.7. Der havde været kapsejlads ved Frederikssund og mange både fra Roskilde
havde overværet dysten. På vejen hjem blæste det meget op og en af
bådene kæntrede i den hårde sø, da den blev grebet af kastevinden. Det
lykkedes at rette båden op første gang, men ved det næste vindstød
kæntrede den og gik til bundts. Den ene ombordværende blev reddet, men
den anden druknede.
3.8.
På byrådsmødet blev det vedtaget, at renovere Bredgade, men kun den
nordlige ende, som var den dårligste.
11. 8. Deltagerne i Det nordiske Lærermøde tog til Roskilde for at se byen og
Domkirken. Der var stor fest på Trægården bl. a. med dans, hvor byens
borgere med måben så, hvordan specielt de finske lærere kunne danse. Der
var indkaldt ekstra mandskab til at smøre 7ooo stk. smørrebrød, men
deltagerne må have danset mere end spist, for Trægården brændte inde med
2000 stykker smørrebrød, som man solgte til 5 øre stykket til
roskildenserne, som, efter de fremmede var væk, festede videre.
13.8. Skt. Hans Aftensspil blev opført på Trægården med skuespillere fra det
Kgl. Teater bl.a. Anna Larsen, men lydforholdene i salen var i høj grad
generende:” sikkert mange af tilhørerne gik glip af det meste.”
18.8 Roskilde Folkebibliotek åbnede igen efter revision af materialebestanden.
Der var ca. 2100 bind og det var det 7. største folkebibliotek i landet.
Åbningstiderne var tirsdag kl. 12 – 14 og fredag kl. 19 – 21.
29/8 Der var kirkehistorisk møde i Vor ´Frue Kirke. Jacob Kornerup holdt
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1.9.

6.9.

10.9.

27.9.

foredrag.
Både Roskilde og Skt. Jørgensbjerg arbejdede i denne tid meget med en ny
skoleplanen
Roskilde byråd vedtog med 8 stemmer for, 3 imod og 2 der undlod af
stemme, at omlægge beskatningen af fast ejendom efter
Købstadsforeningens forslag.
Tjørnehækken i Provstestræde var så høj, at det var vanskeligt at se ud over
fjorden.
Vandværket havde 25 års jubilæum
Forfatterinden Agnes Henningsen havde stor succes på ”Sommerlyst”.
Fruen var iklædt en hvid kjole og var synlig nervøs, men salen var fyldt
med venner og beundrere, men efter den første oplæsning var blevet
modtaget med bifald, gik det fint. Fruen blev fremkaldt mange gang og til
sidst kom Gustav Wied op på scenen og overrakte fruen en kransekage. Det
var indledningen til Agnes Henningsens store landstourné.
I anledning af dronning Louises fødselsdag kom den kongelige familie for
at lægge blomster og kranse ved dronningens kiste. Domorganisten sad ved
orglet og fantaserede over indgangssalmer, mens de kongelige gik ind i
kapellet. Da dronning Margrethes sarkofag var ved at blive gjort i stand,
beså de kongelige arbejdet. Da de forlod kirken, spillede orglet Beethovens
sørgemarch. Der var en indgående gennemgang af blomsterne og deres
givere.
I marts havde Matthison – Hansen planlagt en jubilæumskoncert, men den
blev udsat på grund af jubilarens influenza. Nu blev den afholdt, men der
kom ikke helt så mange, som forventet. Avisen mente det var for sent på
året.
Pæremarkedet på Hestetorvet havde mange heste, kvæg og grise, samt frugt
og det sædvanlig gøgl: ”Krigen i Østasien i billeder” og ”Jorden rundt i 5
minutter.”
Bager Løhdes ejendom på hjørnet af Brøndgade og Havnevej brændte.
Ilden blev opdaget kl. 22 af gasværksbestyrer Eriksen, som havde sin
embedsbolig lige overfor. Ejendommen, som var Skt. Jørgensbjergs gamle
skole, nedbrændte og de nærmeste huse blev så ødelagte af vand, at
beboerne både fra den nedbrændte og de vandskadede ejendomme blev
indkvarteret på Gasværket. Det viste sig, at arbejdsmand Bendtsen var
faldet i søvn fra sin lampe, og den var årsag til branden. Han blev senere
frikendt. I 3 dage var det avisens vigtigste nyhed. Den sidste artikel beskrev
et besøg i ruinerne.
Der blev ansat 1 person mere til postomdelingen, da stigningen i
brevforsendelserne har været stor fra 495.000 i 1897-97 til ca. 684.000.
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5.10

6.10.

21. og
22.
10.

26.10
3.11

15.11.

21.11.

Byen var opdelt i 5 brevbærerdistrikter.
Roskilde Fællesbageri´s bestyrelse besluttede at sælge mølledammen til
murerne J. P. Hansen og O. Frandsen for 15.000 kr. Dammen blev derefter
kastet til. Møllen blev nu alene trukket af kloakvand.
Roskilde Boldklub bad om enten at få lov til permanent at bruge et område
af dyrskuepladsen til fodboldbane eller i stedet få et tilskud. Da
Dyrskuepladsen var udlejet måtte byrådet punge ud med 50 kr. Det gav
mulighed for et af rådets medlemmer at udtale sig om, at det er sundt, både
for sjæl og legeme, at spille fodbold, men blev modsagt af et andet
medlem, som mente, det var et farligt spil, da så mange kom til skade. Han
fik dog med det samme at vide, at det ikke var farligere at spille fodbold
end at køre på cykel.
Roskilde Boldklub spillede mod Lyngby, men det var tydeligt at se, at
Roskilde ikke havde trænet meget, dels på det manglende samspil, dels var
græsset på banen meget højt.
Byens borgere blev indbudt til mellem kl. 15 – 18 at besøge Frederik
Rasmus Frederiksens Bryggeri, Algade 15. Den 17. juli året før nedbrændte
store dele af bryggeriet. Det havde været en af de helt store begivenheder
det år. Ikke alene Roskildes brandvæsen, men også Københavns
brandvæsen havde kæmpet mod flammerne. Ejeren grosserer Simon tog fat
på et genopføre bryggeriet. Det var blevet en flot bygning tegnet af arkitekt
Ludvig Andersen. Roskilde Bryggeri var blevet et af de bedste og praktisk
indrettede hvidtølsbryggerier på Sjælland og det største udenfor
København. I december lancerede bryggeriet en ny øl. Det var en eksport
dobbeltøl, som fik navnet Roskilde Dom øl
Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening havde 65 års jubilæum
med 324 medlemmer. Der var stor fest med kotillon og dans
Der var kommet en ny helligdagslov, som betød butikkerne kunne holde
åbent fra kl. 16 – 18 den 1. søndag i måneden. Da juleaftensdag var en
søndag, og der også måtte holdes åbent søndagen før juleaftensdag, så var
der åbent både d. 12.,17. og 24.12 kl. 16 – 18. Avisen beskrev, hvordan
disse søndage var så godt besøgte, at der næsten var københavnsk
julestemning med de mange mennesker på hovedgaden
Elektricitetsudvalget barslede nu med et forslag om, at byens skulle låne
120.000 kr. for at finansiere et elektricitetsværk. Gennem hele året have
opførelsen af et nyt epidemisygehus og en ny fattiggård været på
dagsordenen uden, at der var taget stilling. Nu var der nogle medlemmer,
som mente at en luksus, som elektrisk lys, kunne vente til fordel for de
andre byggerier.
Den 19.11. var profosser Kornerup fyldt 80 år og det havde vrimlet med
gratulanter. Nu blev der, på Prindsen, afholdt en fest til hans ære med taler
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og sange. Avisen fortalte, hvordan bordet var dække og hvem der var med,
hvad der blev sagt og menuen:
Suppe Douglas
Fiskefile med østerssovs
Skinkerouletter
Fasan med gele
Blandet is
Kaffe
22.11 Roskilde Håndværkerforening havde 35 års fest på Prindsen
2.12. En krybskytte skød en skovarbejder i armen, da han blev pågrebet i
Bognæs kl. 24. Det viste sig at være en ung fisker fra Skt. Jørgensbjerg.
Han fortalte, at han skød, fordi han blev forskrækket.
3.12. Indtrængende opfordring til at julehandelen i byen
7.12. Roskildes byråd vedtog forslaget til finansiering og anlæggelse af et
elektricitetsværk. Der skulle optages et lån på 120.000 kr. Der var 7 tilhører
til mødet.
13.12. Budgettet for næste finansår blev vedtaget af udgifter foruden til lånet til
elektricitetsværket kan nævnes:
1 ny sygevogn 1700 kr.
Mere end 150 gaslygter 350 kr. De blev lagt på lager og først sat op, når
beboerne ansøgte om det.
Istandsættelse af Bredgade
Klarebassinet 5oo kr.
Formue og lejlighedsskat blev nedskrevet med 1700 kr.
Der var 7 biler i Roskilde. De stod for det meste parkeret på Hestetorvet
Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening havde 311 ordinære og
35 ekstraordinære medlemmer.
Østrupgård blev selvejergård efter branden.

1906
1906
½
5/1

6/1
16/2

Roskilde havde 8820 indbyggere
I anledning af Kong Christian d. 9.s død blev der ringet 2 gange 2
timer med klokkerne.
Der blev valgt 7 nye byrådsmedlemmer: overretssagfører Jacobsen,
snedker A. Jensen, sagfører Jacob Nielsen, tømmerhandler Eriksen,
snedkermester L. Andersen, tobakshandler Nielsen, tømrermester
Christensen.
Difteritis epidemien kom under offentlig behandling.
Kong Christian d. 9.s kiste blev bragt til Roskilde kl. 15 og der var
procession gennem gaderne til domkirken.
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18/2

24/2
13/3
17/3
20/3
8/4
29/5
1/6
2/7

11/7
14/7
28/7
6/8
28/8

24/9

Kong Christian d. 9 blev bisat. Jordpåkastelsen fandt sted kl. 15.30,
hvorpå artilleriet på Hestetorvet fyrede 3x9 skud, infanteriet 3
geværsalver. I første udkast: d.6.2. og 8.2. stod kisten 2 døgn i
domkirken? Og hvilke datoer?
Kong Frederik d.8 og dronningen, samt kong Georg og dronning
Alexandra og kejserinde Dagmar var til gudstjeneste i Domkirken
Det blev vinter igen med kulde og sne
Stæren var kommet.
Overretssagfører Strøm forsvandt: Kassemangel.
Palmesøndag var kongen og dronningen til gudstjeneste i
domkirken.
Tobaksfabrikant Nielsen blev valgt ind i folketinget.
Studenter Sangforeningen var i Roskilde
Nedrivningen af Roskilde Klosters anneks begyndte. Bygningen,
som egentlig var 2 huse var dårligt indrettede og en istandsættelse
ville blive for dyr
Guldsmed Axel Hansen blev fuglekonge.
Byrådet vedtog nye vedtægter for brandvæsnet.
De islandske altingsmænd besøgte Domkirken.
Roskilde Boldklub blev oprettet.
Der blev, ved udgravningen til den Roskilde Klosters nye bygning,
fundet et stort antal skeletter, som viste sig, at være fundet og
nedgravet, da den gamle anneksbygning blev opført. De blev gravet
ned et nyt sted på klosterets grund. Ved udgravning til bygningen
blev der fundet murrester af Sortebrødre Kloster. Der blev også
fundet en ølhane af malm med en munding, som et dragehoved og
håndsvinget var en basilisk.
Der blev gravet ud til monumentet over hellig Kors Kilde. Det var
tegnet af Jacob Kornerup.
Opmuringen af Hellig Kors Kildes monument

2627/9
29/9 Flere medlemmer af den kongelige familie, var i domkirken.
19/10 Hellig Kors Kilde s monument var næsten færdigt.
23/10 Handelsforening vedtog efter forslag fra købmand Axel Parliin at
foreningen skulle yde et fast årligt tilskud til handelsskolen og
nedsætte et skoleudvalg til at kontrollere dens drift. Axel Parliin
blev formand et hverv han bestred i 25 år.
27/10 Hellig Kors Kilde sprang igen, men nu med vand fra vandværket.
1/11 Elektricitetsværket kom i drift
5/11 Overlærer Th. Høltzer blev forstander for Handelsskolen. Skolen
havde 32 elever og den fik lokaler på Allehelgens Skole
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10Kulden begyndte med nordenvind.
11/11
19/12 Roskilde Kloster havde rejsegilde på den nye bygning. Samtidig
med opførelsen af den nye bygning, blev pladsen foran begge
husene reguleret. Der blev frit og åbent efter den gamle kloster
forvalterbolig forsvandt.
Berthe – Margrethe anlægget tages i brug efter at være blevet
beplantet et par år før.
Danske Landboforeningers Frøforsyning blev grundlagt.
Thomas Bredsdorff grundlagde Roskilde Højskole og var dens
første forstanden indtil sin død i 1924.
På Østre Kirkegård blev der oprettet en afdeling for den katolske
menighed i Roskilde, denne afdeling smykkes med et krucifiks
Den nye kirkegård for Skt. Jørgensbjerg sogn blev anlagt vest for
Skt. Hans Gade og et kapel, tegnet af professor H. Holm, blev
bygget.
For første gang holdt amtets tre landboforeninger et fælles dyrskue i
Roskilde.
Stien fra Toftegade til Smedegade blev lavet om til en rigtig vej og
fik navnet: Skt. Hans Gade.
Byens første biograf åbnede i ” Lille Prins” det vil sige det gamle
auktionslokale i Hotel Prindsen ud mod Skt. Ols Gade.
Jernbanerestaurationen var ejet af L. N. Jeppesen. Et stykke
almindeligt smørrebrød kostede 12 øre, med finere pålæg 15 øre. En
pilsner kostede 20 øre, en snaps af de store 10 øre, genever eller
fransk cognac henholdsvis 10 og 15 øre. En kop kaffe eller te 25 øre
og en kande kaffe eller te 25 øre. Ville man have wienerbrød til
kunne det købes for 5 eller 10 øre alt efter størrelsen.
Ny Højagergård blev udstykket fra den gamle Højagergård.

1907
1907

1/1
29/1
Febr
14/3
17/3
24/3

Roskilde havde 8812 indbyggere
Kongen var på besøg i domkirken i anledning af hans fars dødsdag.
Thomas Bredsdorff og kredsen omkring oprettelsen F Roskilde
Højskole købte ”Lundbakke” på Frederiksborgvej.
Roskilde Pigeskole af 1855 fik tilladelse til at afholde
mellemskoleeksamen.
Stæren var kommet trods regn og blæst.
Den ny Vor Frue Kirke blev indviet. Den havde kostet 45.000 kr.
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1/4
13/4

14/3
22/4

23/4
27/4

1/5
1/5
6/5
8/6
Juni

10/7
17/7
1718/7
4/8

Vægter – institutionen blev ophævet, men der var fortsat en vægter
på Det adelige Jomfruklosters område.
Roskilde Højskoleforening holdt møde om nye lokaler. Her blev det
besluttet, at købe købmand J. P. Schades ejendom, Algade 12 for
103.000 kr. For at skaffe pengene blev aktieselskabet Roskilde
Højskolehjem stiftet.
Roskilde Pigeskole af 1855 fik tilladelse til at afholde
mellemskoleeksamen.
Byrådet vedtog tillæg til de nye brandvedtægter. Blandt andet var
antallet af brandsvende, var sat for lavt. Det blev hævet fra 28 til 33.
I vedtægten stod der, at mandskabet kunne afskediges efter 3 måner.
Det blev nu hævet til 6 måneder fra den 1, i en måned at regne.
Desuden overtog byens brandvæsen nu forpligtelsen til at slukke
bande i domkirken. Brandinspektørens løn blev hævet med 55o kr.
årligt.
På en ekstraordinær generalforsamling i Handelsforeningen blev
grosserer Louis Simon, Algade 15 valgt til formand.
Købmand Carl Andersen ansøgte om dispensation ved opsætningen
af 2 kviste på ejendommen Rådhustorvet 6.
Roskilde Højskole på Frederiksborgvej blev åbnet.
Svaneapoteket blev overtaget af apoteker Dahlberg. Apoteker Park,
som havde bygget Svaneapoteket blev ikke boende i byen.
Roskilde F.D.F blev stiftet af pastor Bjørnskov – Petersen
Engelske journalister var i Roskilde
Roskilde Kommune indleder forhandler med Roskilde Kloster om
køb 11 tdr. land, som lå mellem Ved Klostermuren og Østre
Kirkegård. På arealet blev anlagt den østlige del af Dronning
Margrethes Vej, som fik det navn. Den vestlige del af Dronning
Margrethes Vej hed stadigvæk Klosterhusstræde.
Tandlæge Holger Mess blev fuglekonge.
Kæmner Eckart Møller havde købt den gamle Windebotehauge.
Stærk storm om natten. Det gik ud over flere træer.
Stor kaproning på fjorden. Roskilde – pokalen, som var præmien,
var tegnet af Jacob Kornerup.

augus Skovbo0gade, Skovbovængets Allé og Skovbovængets Sideallé blev
t
anlagt.
Som Roskilde Højskole havde sit første elevhold.

204

mer
19/8
18/9
28/9
14/10
19/10
Okt.

Ole Olsen optog den første danske film: Løvejagten på Elleore
Byrådet vedtog at nedlægge Skanderborgstræde.
Medlemmer af den kongelige familie var i domkirken.
Alderdomshjemmet b i Skt. Peder Stræde blev taget i brug
Der var tableauer på Prindsen
Handelsforeningen fejrede sit 50 års jubilæum med festmiddag på
Prindsen.
31/10 Otto Lützhøfft begyndte biografforestillinger i ”Kinografen” i
Algade 2
Nov. Der var fest på Prindsen i anledning af I. P. Rasmussens 50 års
jubilæum som købmand.
30/11 Roskilde Klosters nye bygning, som skulle have været færdig d.1.7.
var nu formelt blevet afleveret. Den var tegnet af arkitekt Jens
Ingwersen og indeholdt 8 treværelses lejligheder.
17/12 Skt. Jørgensbjergs nye kirkegård blev indviet ved sognerådsformand
E. Holsteins begravelse.
Handelsforeningen besluttede at mindske antallet af markeder, da de
i en årrække var sygnet hen. Derfor skulle følgende markeder
nedlægges: juli markedet og seksmåneds markederne i februar,
marts, april, maj, oktober og november. Desuden blev tiden for de
tre fastemarkeder fastsat til midt i februar og marts og sidst i
halvdelen af samme måned.
Der bygges en septic – tank for at muliggøre indførelsen af w. c.
Roskilde køber13. Tdr. land af Roskilde adelige Jomfrukloster, hvor
nu dronning Margrethes vej østlige del ligger, samt Haraldsvej og
Valdemarsvej for 100,000 kr..
Det Borch´ske huse, som lå mellem Gullandsstræde og Duebrødre
Stiftelse i Bredgade blev revet ned.
Motorskibet Pilen begynder sin fart på fjorden
Den nye Vor Frue kirke blev indviet. Altersølv og alterstager blev
overflyttet fra den gamle Vor Frue kirke til den nye kirke.

1908
1908

6-9/1 Snestorm og masser af sne med bl.a. togstandsning til følge.
Jan. Roskilde Fællesbageri besluttede at prisen på et 8 punds brød skulle
sættes til 60 øre. Prisstigningen skyldtes krigen mellem Kina og
Rusland, som var storleverandør af hvede, men frem for alt af rug.
Dertil kom fejlslagen kornhøst i Canada.
23/2 Koncert i domkirken blandt andet med Studerternes sangforening.
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25/3 Beværterforeningen invier en fane ved en fest på Jernbanehotellet
Marts Grundstenen til asylet i Bredgade blev lagt
8/4
Haraldsborg Mølle nedbrændte. Dyrene blev reddet ud, med indbo
og bygninger nedbrændte totalt. Det eneste ilden ikke fik bugt med,
var møllehjulet, som var gennemvædet med vand.
14/3 Roskilde Pigeskole af 1855 fik tilladelse til at afholde realeksamen.
5-6/5 Nedrivning af husene på torvene begyndte. Dermed rives også
Roskilde Asyls bygning ned lidt senere og asylet flytter derfor til en
ny bygning i Bredgade. I juli var nedbrydningen endt.
10/5 Højskolehjemmet Algade blev indviet
26/5 Sagen om Roskilde Klosters skattefrihed blev endelig afsluttet i
klosterets favør. Senere faldt dommen i sagen mod finansministeriet
også ud til klosterets fordel.
13/6 Norske studentersangere besøgte byen. De besøgte domkirken og
spiste på Jernbanehotellet.
20/6 Meget stort dyrskue med besøg af kongen og kronprinsen. Der var
også besøg af 50 børn fra Värmland. Der kom underskud på ca.
15.000 kr.
1/7

Nedbrydningen af husene på torvene var afsluttet.

3/7
3/7

Cykellygten skulle tændes kl. 21.15
Det var 23 år siden den konservative Ungdomsforening for Roskilde
og Omegn blev stiftet.
Sognepræst ved Vor Frue og Skt. Jørgensbjerg V. D. Hansen blev
konstitueret som provst for Sømme og Voldborg Herreders provsti.
Garvermester Hans Christian Nikolaj Nielsen, Kristiansminde,
Flengmarken blev fuglekonge.
Andenpræst ved domkirken E. Wiese blev konstitueret til under
vakancen at bestyre embedet, som sognepræst ved domkirken og i
forbindelse hermed embedet som domprovst og stiftsprovst for
Roskilde stift.
Der var dyrskue.
Den franske præsident Fallieres var i Roskilde.

3/7
8/7
16/7

17/7
21/7
26/9

Garden indkvarteres 2 dage i Roskilde. Der blev holdt store militær
manøvrer på Sjælland
Sept. Sen høst men bedre end ventet efter regnfuld og kold sommer.
13/10 A/S Roskilde Højskolehjem holdt generalforsamling. Her blev det
oplyst, at ejendommen havde kostet 103.000 kr. om - og nybygning
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59.000 kr. Højskoleforeningen havde lejet restauranten og et lokale
blev indrettet til medlemsværelse.
15/10 Det nye alderdomshjem i Skt. Peder Stræde blev taget i brug.
Nov. Grundstenen til Menighedshospitalet (epidemi sygehuset) på
Køgevej nedlagt. Byggeriet fortsatte ind i 1909
7/12
22.23Dec.

Ved udgravning bag Trægården blev der fundet 2 sjældne
bronzesværd
Indbrud i domkirken af Carl Gustav Werrnikewitz og Reinholt
Wöllner. Guldkransene på Frederik d.7.´s og Christian d.. 9.´s kister,
samt flere kostbare kranse blev stjålet fra Fred. D. 5.´s kapel..
Skt. Mortens Vej blev anlagt over den gamle mølledam og der
anlægges et villakvarter. Sagfører N.C.Petersen forsyner det med et
springvand.
Katedralskolen havde 189 elever.
M. Jacobsen blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Østre Kirkegård blev udvidet til det dobbelte areal
Den nye fløj på Roskilde adelige Jomfrukloster blev taget i brug.
Roskilde adelige Jomfruklosters direktion solgt Den juelske Stiftelse
til ejeren af naboejendommen, Algade 25.
Skt. Jørgensbjerg kirke fik varmeværk.
Roskilde havde et jordtilliggende på 2831 tønder land.
Alderdomshjemmet i Skt. Peders Stræde blev bygget.
S.P. Sørensen blev formand for Roskilde Borger- Håndværker- og
Industriforening.
Epidemisygehuset på Køgevej blev bygget.
Brandvæsnet tog den nye brandstation i Sukkerhuset i brug. Der var
udkørsel i gavlen mod Skt. Ols Gade.

1908 1908-9

1909
1909

2/1
6/1
8/1
2/2

Den en af tyvene fra Roskilde domkirke Wernikewitz blev anholdt
af en gendarm og ført til Ribe.
Byrådet afslog enstemmigt en anmodning om flere kvindelige
byrådsmedlemmer stillet af Kvindevalgsretsforeningen
Den anden tyv fra Roskilde domkirke tyskeren Woellner blev
anholdt i Hamburg
Roskilde grundejerforening har holdt møde, hvor formanden,
kæmner Møller, indledte en diskussion om spørgsmålet ”Hvad kan
der gøres for at fremme byens økonomiske udvikling”. Det dreje sig
især om alle de mindre jernbaner, som kæmneren mente tog store
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11/2

11/3
12/3

4/4

9/4

strækninger af Roskildes opland.
250 års dagen for stormen på København 1659 blev fejret med
nedlægning af kranse på Kong fr. d. 3.s og dron. Sophie amalies
kister i domkirken og om aftenen blev der afholdt en
mindegudstjeneste med ca. 400 deltagere.
Stæren var kommet.
Første gang valg til byrådet efter den nye kommunale valglov: 7 af
højre inkl. 1 kvinde, 4 socialdemokrater, 1 venstre, 1 radikal
Allehelgensgade 23´s sidebygningen brændte. 3/4 af bygningen blev
ødelagt og 8 familier blev husvilde. Brandmand snedker A. Jensen
omkom ved branden. Han var socialdemokratisk medlem af byrådet.
Haraldsborg mølle brændte.

Maj

Forstander H.P. Nielsen køber ca. 4 tdr. land af den nedbrændte
Haraldsborg mølles jorde
Maj Katedralskolen havde 200 elever. Heraf 53 kvindelige elever. Senere
på året var der 202 elever.
Juni Efter 373 års forløb fejrer katolikkerne i Roskilde Kristi Legemsfest
med procession og messe ved Skt. Maria Hospital
Juni Roskilde Højskole, Roskilde Højskoleforening og lejre
foredragsforening holdt sommermøde i Herthadalen. Der var 5.000
deltagere.
7/7
William P. Jacobsen, købmand Rådhustorvet 2, blev fuglekonge.
7/7
Der var translokation på Katedralskolen.
29/9 Menighedshospitalet blev indviet
27/10 Kalkpusset i domkirkens apsis blev hugget af.
29/10 Forhandlinger om en garnison i Roskilde. Senere var der protester
fra nervøse fædre, som nødigt så soldater i Roskilde, for hvad kunne
der ikke ske med deres døtre!
Nov. Roskilde havde 9099 indbyggere
19/11 På initiativ af manufakturhandler Lauritz Petersen stiftes Roskilde
Turistforening
1/12 Byrådet besluttede, at bygge en ny Teknisk skole på torvet, det vil
sige på den store åbne plads efter husene var revet ned. De penge,
som Roskilde Sparekasse havde givet til nedrivningen, havde den
klausul, at blev der bygges på området, skulle pengene betales
tilbage med renter, så forslaget blev skrinlagt..
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Posthuset blev ombygget.
I Klostervang nr. 13 blev der bygget en villa til Den Juelske Stiftelse
En større afrensning af domkirkens vægge tager sin begyndelse. Det
hvide pudslag bankes af.
Den første revy: Roskilde – rejsen løb af stablen på Trægården. En
af hovedkræfterne var skuespiller Carl Haman. Viserne var skrevet
af direktør Krum og bogbinder Th. Riis.
Da der ikke var nok vandkraft. Blev der installeret elektricitet i
Roskilde Fællesbageri. Trækkraften kom nu både fra vand og
elektricitet.
Købmand Djalma Lund købte den gamle Brønnicke købmandsgård
på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Der arbejde 3 mand i
butikken og 3 på lageret og i gården. Hovedartiklerne var korn,
foderstoffer, kul og koks.
Pigeskolen på Veddelev Mark (Koldkildevej) blev nedlagt.
Der blev oprettet en forskole for en del af Skt. Jørgensbjergs
befolkning. Skolen kom til at hedde Hørgårdenes Skole.

1910
1910

26/1
26/1

1/3
3/3
3/3
16/3
Maj
16/6
5/7
2122/7
30/7

Masser af sne med standsning af tog til følge.
Gartner C. Galschiøt skrev i Roskilde avis komiteen til nedrivning af
husne på torvenes historie og fortalte om sin ide med et anlæg.
Tegninger til det kunne ses hos avisen.
Stæren var kommet.
Søren Olsens Stiftelse i Skt. Olsgade blev nedrevet.
Forstander H. P. Nielsen og hans kone Anne Brandsager Nielsen
byggede på Haraldsborg mølles jorde en husholdningsskole.
Historisk Samfund for Roskilde Amt blev stiftet.
Haraldsborgs Husholdningsskole åbnede.
Søren Olsens Stiftelses nye bygning var færdig.
Redaktør af Roskilde Avis, Georg Christensen blev fuglekonge.
Der var dyrskue

Om natten var der ildebrand i Hersegade, nogle baghuse op til
Gråbrødre Kirkegård, brændte.
Okt. Den eventuelle garnison lejer 2 depoter i byen
26/10 Roskilde borger og Håndværker & Industriforening fejrede sit 70 års
jubilæum.
17/11 Roskilde havde 9354 indbyggere
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20/11 Kronprinsen indviede en fane for den nye Garderforening i
Roskilde.
28/11 Nonnernes dør i Vor Frue Kirke blev åbnet.
Nov. Krabbes og Hahns kapeller blev indrettet i Vor Frue Kirke og
kisterne blev overflyttet fra domkirken.
20/12 Møller og møllebygger Emil Blom købte Hersegades Mølle , bygget
1805,på hjørnet af Hersegade og Jernbanegade. Møllen blev revet
ned og de 60 vognlæs træ fra møllen blev kørt til Veddelev.
Samtidig købte han med samme formål en mølle på Ringstedegnen.
Frimurerlogens formand inspektør ved Skt. Hans Hospital Henry
Meyer blev syg og nedlagde sit embedet. I hans sted blev logens
arbejde ledet af købmand Peter Petersen og Tømrermester L. Weber,
som efter Henry Meyers død blev logens nye formand.
Roskilde Fællesbageri fik installeret telefon. Da bageriet var
abonnent nr. 564 blev det bageriets telefonnummer.
Thyrasvej og Gormsvej blev anlagt.
Byrådet vedtog navnet: Haraldsvej.
Anlæggelsen af Sognevej begyndte. Den første ejendom på vejen
var nr.22.
Der blev taget hul på at anlægge gader og veje i den store
udstykning, som Roskilde havde købt af Roskilde Kloster.
Kæmner Eckardt Møller byggede en villa i Klostervang ud for den
indgang til Klostermarken, som han forhandlede sig til med
Roskilde Kloster.
På hovedvejene opstilles kilometer sten i stedet for de gamle
milepæle af granit.
Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab skød nu i Trægårdens
have
Tidligere ritmester i Odense A. Jernfeldt blev klosterforvalter på
Roskilde Kloster.
Ved reparation af Kong Frederik d.2.´s kiste benyttede man
lejligheden til at flytte liget, over i en ny zinkkiste, der var dækket
med enebærkvist.
Katedralskolen havde 204 elever, heraf 49 kvindelige.
Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening havde 312
ordinære og 28 ekstraordinære medlemmer.
I tilslutning til pavillonen i Trægården blev der opført en 2 etages
hovedbygning.
Boghandel Erhard Flensborg døde. Boghandlen blev videreført af
hans enke Agnes Flensborg og deres søn Andreas Flensborg.
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1910 –
11

Møller Emil Blom byggede en vindmølle øst for Veddelev ved
Frederiksborgvej.

1911
1911

29/1
1/2
2/3
¼

Medlemmer af kongefamilien var i domkirken.
Roskilde havde 9709 indbyggere
Stæren var kommet
I. P. Brönniche døde. Han var den sidste i Roskilde af en familie, der
havde været i byen i 300 år.
1/5
Katedralskolen havde 205 lever, heraf 49 kvindelige. Det var første
gang, der blev undervist i dobbelt bogholderi i realklassen. Det var
sidste år der var undervisning i skydning.
14/5 Den første flyvning fra København til Roskilde fandt sted. Gabriel
Poulin brugte 20 minutter i et monoplan. Det var den længste
flyvetur i landet og den første by til by flyvning..
21/5 Der var væddeløb i Roskilde
1/6
Roskilde Pigeskole af 1855 havde 124 elever, der var fordelt i 10
klasser og en børnehave.
2/6
Prins Hans kiste blev nedsat i kælderen i Domkirken. Han døde
den27.5
18/6 Skt. Laurentii kirke afholdt højtidelig procession til ære for Alterets
allerhelligste Sakramente i Kristi Legemsfests oktav i Skt. Maria
Hospitals have. Der var højmesse kl. 9 og procession kl. 10.
7/7
Der var translokation på Katedralskolen.
11/7 Købmand i Algade 20, Carl Schelhase blev fuglekonge.
Juli
Udvidelsen af Maglekildevej på selve bakken begyndte . Vejen
skulle blive 20 alen bred og med 2 fortove på 4 alen. Derved blev en
del af Blågårdsvænge inddraget. Da niveauforskellen var for stor,
blev der bygget et tilhugget stengærde for at holde på jorden. Det
blev opført af kløvede kampesten, udført af stenhugger Vilhelm
Larsen fra Himmelev.
Sept Udvidelsen af Maglekildevej endte.
15/9 Estrid og Svend Estridsens grave i domkirken blev undersøgt.
6/10 Biskop Wilhelms grav i domkirken blev undersøgt. Der blev fundet
2 skeletter. knogleresterne i begge grave blev undersøgt af professor
anatomiæ Fr. C. C. Hansen.
7/10 Prinsesse Maries kiste blev ført til Domkirken og indsat i en
marmorkiste.
1544. res. Bataljon blev indkvarteret i Roskilde på den sidste dag
21/10 indviede kronprinsen bataljonens nye fane.
Okt. Den røde mur, ”Fugleburet” ved Fondens Bro, bænkene osv. Blev
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opført.
4/12 Roskildes indbyggere fik at vide, at arvingerne efter Hans Jakob
Kornerup ville anlægge en ny gade fra Bredgade til Jernbanegade og
udstykke den gamle købmandsgårds jorde
17/11 Den nye Tekniske Skole i Absalonsgade blev indviet. Den var tegnet
af arkitekt Vilh. Fischer
Nov. Roskilde havde 9610 indbyggere
Louise Lønholt bestyrerinde af Roskilde Pigeskole af 1855 kunne
træffes alle skoledage kl. 13.30 – 14.30 på sin bopæl, som var
Palæets vestfløj.
Der blev anlagt fortov i Frederiksborgsvejs vestlige side
Ved gravning til nystaldbygningen i Schrams gård, Skomagergade
27, blev der fundet mange begravelser. Grunden var så dårlig, at der
måtte piloteres.
Roskilde Kloster solgte Veddelevgård til forpagteren for 70.000 kr.
Svogerslev kirke overgik til selveje. Som kompensation for
kirketiende fik Roskilde Kloster ca. 16.500 kr.
Nu havde byen 180 gaslygter.
Georg Christensen blev formand for Roskilde Borger- Håndværkerog Industriforening.
Kornerups Vænge blev anlagt.

1912
1912

3/1
4-5/1
14/3
5/5
1/5

15/5

17/5
24/5
6/7

Stærk kulde om natten. Ned til 18 grader
Ned til 20 grader. Det koldeste i flere år.
Stæren var kommet.
Udgravningen til den nye kaserne på Hellig Kors Vej begyndte
Katedralskolen havde 212 elever heraf 48 kvindelige. Det var første
år, at legemsøvelser indgik i undervisningen. Drengene have
gymnastik, fodbold, tennis og frivilligt efter skoletid roning. Pigerne
havde gymnastik, tennis og håndbold.
Om morgenen, da efterretningen om Kong Frederik d. 8.s død kom,
samledes lærere og elver på katedralskolen i Solennitetssalen. Her
blev der sunget et par salmer og rektor holdet en tale. Derpå
bortfaldt undervisningen.
70 unge sønderjyder besøgte domkirken. Jacob Kornerup holdt
foredrag.
Frederik 8. bisat i domkirken
Der var translokation på Katedralskolen. Det var også rektor Hauchs
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afsked med skolen. Han havde været overlærer ved skolen siden
1892 og rektor siden 1902. Den afgående rektor holdt en tale til
eleverne, overlærer Mikkelsen tale på skolens og elevernes vegne og
domprovst Bondo takke for godt samarbejde i Katedralskolens
formandskab og også som far til en elev som rektor Hauch havde
undervist.
15/8 Der var rejsegilde på kasernen med tilhørende sygehus. Den var
tegnet af arkitekt Vilh. Fischer
19/8 Rektor ved Katedralskolen A.G.Ø. Hauch gik af og fik tildelt
Dannebrogsmændenes hæderstegn. Adjunkt Dr. Phil. Henrik H. H.
A. Bertelsen blev udnævnt til rektor.
28/8 Redaktør af Roskilde Avis Georg Christensen blev igen fuglekonge.
Kold og regnfuld sommer
10/9 11. bataljon blev indkvarteret indtil d.5/10
Billedhuggerne F.C. Hertzog og Carl Aarsleff genskabte på
grundlag af de få bevarede fragmenter udsmykningen på dronning
Margrethe d. 1.s sarkofag.
20/10 44. bataljon blev indkvarteret i 1 uge.
28/10. Mindefest i Domkirken i anledning af 500 åres dagen for dronning
Margrethes død. Istandsættelsen af dronning sarkofag var afsluttet
og blev afleveret ved mindefesten. Jacob Kornerup holdt foredrag.
1/11 Roskilde havde 9740 indbyggere
Forfatterinden Jacobine Ring, som var født i Roskilde for ca. 50 år
siden, døde i Stockholm. Som meget ung kom hun til Sverige og
blev gift med forfatteren H. A. Ring.
Roskilde købstad markjorder var udnyttet således: 822 ha var besået,
371 grønfoder og græsning, 126 brak, 76 haver o.l., 5 skov, 202
gader, veje, byggegrunde o.l., 4 vandareal, 4 ubenyttede.
Der blev fundet spor af Budolfi Kirke på hjørnet af Ringstedgade og
Skomagergade, da der blev gravet ud til kloak i farver Hammers
gård, Skomagergade 33.
Provst Gabriel Heiberg gik af som 2. præst ved domkirken.
Murer J. P. Hansen blev formand for Roskilde Fællesbageri.
Borgerskolen havde 858 elever.
Den nye gade fra Bredgade til Jernbanegade var nu færdig og fik
navnet Sophiestræde efter forslag fra købmand Jens Rasmus
Poulsen, som på dette tidspunkt ejede købmandsgården i
Ringstedgade og hvis kone hed Anne Sophie
Sigrid Borde oprettede en danseskole på Jernbanehotellet.
På et matrikelkort fandtes Skt. Laurentii Vej.
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1913
1913

28/1
9/3

1/4

29/4
1/5
15/6
7/7
8/7
Som
mer
2/8

Garnisonen rykkede ind i Roskilde
Jakob Kornerup døde 87 år gammel. Han blev begravet på Østre
Kirkegård. Monumentet på graven var tegnet af hans søn ebbe
Kornerup.
Roskilde skulle have ny borgmester, da borgmester Hammerich
havde fratrådt embedet for at blive direktør for Købstædernes
almindelige Brandforsikring
Peter Nicolai Valentin Buch blev indsat som borgmester
Katedralskolen havde 220 elever heraf 53 kvindelige.
Bygningen af Skt. Laurentii kirke begyndte. Den var tegnet af den
hollandske arkitekt Jacob van Gils.
Der var translokation på Katedralskolen.
Malermester Christian August Hansen, Ringstedgade 31, blev
fuglekonge.
Roskilde Handels – Håndværks- og Landbrugsbank standsede.

Den kgl. Resolution foreslog, om at sætte Kong Christiand.3.´s og
dronning Dorotheas kister ned i krypten. Blev vedtaget.
9-!0/9 Om natten brændte Roskilde Kaserne. Skaden var på 300- 400.000
kr. Hele tagetagen med 28. og 44. bataljons mundering og våben
brændte. Hele kasernen blev stærkt beskadiget.
5De danske Landboforeningers Frøforsyning brændte. Renseriet
6/11. nedbrændte totalt. Skaden ville beløbe sig til op imod 1 mio. kr.
11/12 Roskilde Landbobank åbnede. Direktør H. H. Stigaard fastsatte sin
egen gage til 300 kr. om måneden. Bogholderen fik 100 kr. og
eleven 30 kr.
Roskilde offentlige Slagtehus blev bygget i Plantagen udenfor Røde
Port. Det medfører at det nedlagte anlæg: Plantagen med udsigts
højen blev fjernet.
Fabrikant Poul Becken køber sodavandsfabrikken ved Maglekilde.
Den blev lagt sammen med Hellige Kors Vandfabrik
Roskilde Bibliotek flyttede til et lille baghus i Liebes Gård.
8. Regiments Musikkorps blev oprettet.
Smedebakken skiftede navn til Fiskervejen.
Der blev eksproprieret et areal langs stranden på vestsiden af
Veddelev – halvøen til en skydebane og øvelsesterræn for
garnisonen i Roskilde.
Der blev foretaget en reparation af Domkirkens altertavles
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afstivning.
Syd for vandtårnet blev der fundet skeletter, som var blevet begravet
på den nedlagt Skt. Nicolai kirkegård under pesten 1711.
Der blev foretaget en reparation af domkirkens altertavles
afstivning.
Der blev taget en galvanisk afstøbning af den forgyldte kobberplade
ved hovedenden på Kong Christian d.3´s kiste.
Historisk Samfund for Københavns amt tog initiativ til at få Skt. Ibs
kirke istandsat, men tiden var ikke moden.
Dr. Theol. Niels Munk Plum blev kateket ved Domkirken
Købmand Carl Hansen blev formand for Handelsforeningen
Embedet som 2. Præst ved domkirken blev overtaget af den senere
biskop F. C. Rasmussen
Staten eksproprierede 16 tdr. land af Veddelevgård til militære
skydebaner. Erstatningen på ca. 24.000 kr. blev delt mellem
Roskilde Kloster og gårdens ejer.
Handelsskolen flyttede til den gamle Tekniske Skole.
Gråbrødre kirkegårds graverbolig i Store Gråbrødrestræde blev revet
ned.

1914
1914

Janua Roskilde Landbobank etablerede sin 1. Filial i Hvalsø.
13/3 Efter der var skaffet den fornødne ventilation i krypten blev Kong
Christian d.3.´s, dronning Dorotheas og dronning Sofies kister,
sammen med de resterende kister sat ned i krypten, der derpå blev
muret til.
7/4
Roskilde Landbobank etablerede en filial i Viby
19/4 Skt. Laurentii Kirke på Frederiksborgvej blev indviet.
1/5
Katedralskolen havde 224 elever heraf 57 kvindelige.
1/6
Roskilde Offentlige Slagtehus indvies
Roskilde Bank får sin nye bygning på Algade. Den var tegnet af
arkitekt Carl Møller.
4/7
Der var translokation i Katedralskolen.
7/7
Købmand Christian Petersen, Ringstedgade 6, blev fuglekonge
1/8
Hans Winthers Garveri blev nu ejet alene af fabrikant Flack. Senere
på året blev det et aktieselskab og blev forenet med Danmarks
største remfabrik. Det nye aktieselskabs firmanavn blev ”The
dominion Belting Co”.
2/8
På bestyrelsesmødet i Roskilde Fællesbageri blev det konstateret, at
der var rug til ca. 10 dage, men kun kul til ca. 1 uge.
9/8
På grund af vanskelighederne med at skaffe både kul og mel
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begyndte prisstigningerne på brød. Nu kostede et 8 punds rugbrød
66 øre.
19/8 Katedralskolen havde 233 elever, deraf 67 kvindelige. 21 af
elevernes fædre var præster.
25/10 Der blev oprettet et fællesindkøb for Andels- og Fællesbagerierne
31/10 Den sydlige del af Svogerslev brændte. Siden brandvedtægten fra
1735 havde det været pålagt Roskilde Brandvæsen, at komme til
hjælp. Toftegården nedbrændte tillige med Peterssæde, som nu blev
selvejergård efter genopbygningen. Mouritz Mentzes gård, som
oprindelig hørte under Københavns Universitet nedbrændte også og
blev selvejergård efter genopbygningen.
Forberedelsesskolen til Katedralskolens nye bygning på dronning
Margrethes Vej blev bygget.
Rasmus Tolstrup købte gården Vibeholm, som kom til at hedde
Ibsgården.
Indenfor Odd-fellow-Logen opretter Rebekka Loge nr. 5 et
optagelseshjem for spædbørn i Skt. Hans Gade
Staten byggede på Dronning Margrethes Vej divisionens
administrationsbygning, tegnet af arkitekt S.Sinding.. Den blev
senere solgt til kaptajn Fenger, der oprettede et rekreationshjem i
1930erne overtog Roskilde kommune bygningen til hjem for kronisk
syge.
På grund af verdenskrigen blev sikkerhedsstyrken indkaldt og Tune
stillingen blev anlagt fra Roskilde Fjord til Køge Bugt.
Forfatteren Gustav Wied blev begravet på Gråbrødre kirkegård. En
sarkofag af Bremersten, tegnet af H. Tegner, blev udført til graven.
Efter 30 års forløb i Roskilde Bank trak bogholder P Hertel sig
tilbage.
Roskilde Landbobank overtog ejendommen Algade 3
Mauritz Mentzes gård i Svogerslev, som havde hørt under
Københavns Universitet, blev selvejergård.
Nordgården, som havde hørt under Ledreborg Slot, blev
selvejergård.
Landsforeningen Arbejdet Adler flyttede til Fiolstræde lige ved
siden af formand pastor Nicolai Christian Dalhoff’s bopæl.
Nelly Dorothea Skeel blev priorinde for Roskilde Kloster.
Ved havearbejde på den gamle Haraldsborg Banke blev der fundet
et signet af malm.
Andreas Flensborg overtog Flensborgs Boghandel efter sin mor.

1915
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1915

1/1

Roskilde Fællesbageris bestyrelse besluttede at der skulle udleveres
100 gratis brød om ugen.
29/3 Fru Sigrid Borde afsluttede i lørdags sin danseundervisning på
Jernbanehotellet.
29/3 De samvirkende Sjællandske Hesteavlerforeninger afholdt
hingstekåring ude ved villakvarteret ved Dronning Margrethes Vej.
19/4 Storken og svalen var kommet, to ubedragelige tegn på, at foråret
var kommet.
20/4 I biografen blev der vist en spændende amerikansk film: ”Fortidens
skygger”. Der forekom blandt andet et med realistisk uhygge udført
sammenstød mellem et eksprestog og en bil.
20/4 Kloakudvalget havde nu sluttet sine forhandlinger med ejerne af Skt.
Mortens Mølle, møller Nielsen og fhv. gårdejer Sørensen. Under
forbehold af Roskilde byråds sanktion har udvalget tilbudt at give
20.000 kr. for møllen.
20/4 Kongen havde udnævnt sognepræst ved Paulskirken i København,
lic. Theol. H. Martensen – Larsen til domprovst ved Roskilde
domkirke. Den nye domprovst var 51 år gammel.
1/5
Katedralskolen havde 225 elever, deraf 65 kvindelige.
1/5
Politifuldmægtig Schultz fejrede sit 25 års jubilæum.
Domprovstegården gennemgik en restaurering og modernisering
inden den nye domprovst med familie flyttede ind.
5/6
Kvindernes Eg blev plantet på Vestre Kirkevej af kvinder på egnen i
anledning af kvinderne havde fået valgret.
2.
Domprovst Martesen – Larsen blev indsat i sit embede.
pinse Domprovsteparret afholdt frokost for 150 gæster på Hotel Prindsen,
dg
siden samledes man i domprovstegården.
5/7
Der var translokation på Katedralskolen.
Juni- Byrådet vedtog at bygge en varmtvands – badeanstalt. Prisen var
juli
kalkuleret til 42.000 kr.
6/7
Bagermester Frederik Andersen, Skomagergade 40, blev
fuglekonge.
19/8 Det var det første år, hvor pigerne på Katedralskolen også kunne få
undervisning i roning. Gymnastiklærer Hans Johan Hansen gik på
pension efter at have undervist i 29 år
25/10 I den lille pavillon, populært kaldet ”Fugleburet” i det kommunale
anlæg på Rådhustorvet er der i disse dage blevet installeret en
telefonautomat af Københavns Telefon – aktieselskab.
26/10 Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening fejrede 75 års
jubilæum med udgivelsen af et jubilæumsskrift forfattet af journalist
Carl Viggo Christensen. Foreningen havde 293 ordinære og 26
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ekstraordinære medlemmer.
Anlægsgartner Johansen blev færdig med den praktiske udførelse af
Roskildes nye park: Byparken
Bommene ved landevejene i Københavns amt blev nedlagt.
På grund af sygdom måtte feldbereder Peter Kruse opgive sin
limfabrik, som lå ”for enden af Højbrøndsstræde nord for kilden”.
Købmand P.M. Petersen døde og hans søn Wolmer Wandel –
Petersen overtog købmandsforretningen i Skomagergade.
Roskilde Landbobank udvidede, idet banken overtog den anden
butik, der var i ejendommen.
C. Christiansen blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Vandkraften ved Kapelmøllen blev nedlagt efter en overenskomst
med Roskilde Kommune, som skulle yde 13000 kw årligt til
bageriet
Roskilde Fællesbageri havde bagt 321.000 brød. Det var 108.000
flere end året før.
Bebyggelsen på Frederiksborgvej begyndte
Roskilde Amtssygehus blev udvidet betydeligt til 160 sengeplader
efter tegning af arkitekt Martin Borch.

1915/16

1916
1916

1/2

Roskilde havde 1179 huse. Ejendomsskylden var 28.468.000 kr.
deraf jordværdien 7.713.000 kr.
24/3 Adjunkt Krarup, som havde været tilknyttet Katedralskolen siden
1895 blev udnævnt til rektor ved Herlufsholm Skole og
Opdragelsesanstalt.
1/5
Katedralskolen havde 217 elever, deraf 75 kvindelige.
1/5
Ledreborg Slot fik for 10 år overdraget jagtretten på jord, der lå ved
Skvatbrinken.
1/7
Postmester V. N. C. Michelsen gik af som postmester.
5/7
Der var translokation på Katedralskolen.
11/7 Sagfører, ridder af Dannebrog N. C. Nielsen blev fuglekonge. Han
var født d. 11.11. 1861 på Kobbermøllen.
19/8 Katedralskolen havde 219 elever, deraf 80 kvindelige.
15/9 Roskilde Landbobank etablerede en filial i Hedehusene
1/10 Domkantor Viggo Jæhnigen opgav sine sangtimer på
Katedralskolen. Han havde været tilknyttet skolen siden 1884. Hans
timer blev nu overtaget af organist ved domkirken Camillo Carlsen.
28/10 Roskildenser- Samfundet blev stiftet af gamle elever fra Roskilde
Katedralskole
5/11 Roskilde Fællesbageri tog sit nye bageri i brug.
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22/11 Boghandler Johannes Bruun døde, med boghandelen blev ført videre
af hans kone Johanne Bruun.
7/12 Der blev købt en parcel af Bertel Hansen og hustrus stiftelse, så
Munkebro kunne blive udvidet til sin nuværende bredde.
Roskilde Pigeskole af 1855 havde 160 elever og 22 børnehavebørn.
Axel F. Hacke blev oldermand for malerlavet.
Jægermester Th. Havsteen solgte Maglegård.
Byrådet besluttede at Skt. Ols Gade skulle udvides til 12 ½ meter.
Brygger M.H.G. Breyen solgte bryggeriet i Skomagergade 1 til P.C.
Frederiksens Bryggeri i Algade 15.
Strandmøllens møllehjul standsede.
På et landinspektørkort fandtes Sorte Sti.
Byparken blev åbnet, men stadigvæk gav det adelige Jomfrukloster
byens borgere adgang til sine parker.
Købmand Chr. Schaltz blev formand for Handelsforeningen
K. F. U. M. ´s bygning på hjørnet af Bredgade og Kornerups Vænge
blev bygget efter en række af de såkaldte nummerhuse i Bredgade
var blevet revet ned
Domkirkestræde (daværende Kirkestrædes) blev udvidet efter
Skandinavien Skt. Ols Gade nr. 13 var blevet nedrevet og den nye
ejendom med samme navn opført.
Roskilde Landbobanks aktiekapital blev udvidet til ¼ million
Roskilde Kommune købte Duebrødre Vænge af Duebrødre Kloster i
forbindelse med et køb af et areal af købmand Niels Hansen.

1917
1917

Janua På Roskilde Fællesbageris generalforsamling blev det meddelt, at
bageriet havde bagt 100.000 flere brød end året før. Det havde det
gamle bageri ikke kunne klare. Bestyrelsen fik også bemyndigelse
til at finde en bestyrer til bageriet. Det blev den tidligere formand J.
P. Hansen, som i de næste 25 år tegnede bageriet. Snedker J. Jensen
blev den nye formand.
Febr. Tyskerne begynder den uindskrænkede ubådskrig og gadelygterne
slukkes for at spare på kulbeholdningerne. I stedet blev de første 50
elektriske gadelamper ophængt.
¼
Boghandler Max Møller blev ansat som bestyrer i Bruuns
Boghandel.
14/4 Overlærer Kristian Mikkelsen tog sin afsked. Han havde været
tilknyttet katedralskolen siden 1876.
1/5
Katedralskolen havde 216 elever, 138 drenge og 78 piger.
3/7
Repræsentant Carl Christian Petersen blev fuglekonge.
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5/7
1/10

Der var translokation på Katedralskolen.
Den kommunale Badeanstalt i Læderstræde blev taget i brug
Absalonskole udvides med en bygning mod øst. Den var tegnet af
arkitekt Carl Møller.
For at tilfredsstille det stigende vandforbrug tages den elektriske
pumpestation ved Langelinie i brug og et 3. Vandtårn – tegnet af
arkitekt S. Sinding – bygges ved Køgevej
Roskilde Landbobanks aktiekapital blev udvidet til ½ million og
første sal i ejendommen blev indrettet til mødelokaler og revision.
Kateket ved domkirken Niels Munk Plum blev biskop over Lolland
– Falster stift.
Købmand Jørgen Krogh blev formand for Handelsforeningen
Der var kræfter i gang, for at holde et stykke åbent på
Frederiksborgvej, så også andre end villaejerne kunne få glæde af
solnedgangen.
Roskilde Fællesbageris aktionærer fik 5% af deres penge, hvad der
blev tjent udover denne rente, blev anvendt til velgørende formål.
Blandt andet til uddeling af gratis rugbrød i vintermånederne og
økonomisk støtte til ”Sct. Jørgensbjergs Velgørenhedsforening” og
til ”De arbejdsløses Fond”.
Nordgården i Svogerslev brændte, men der var indkvartering af
soldater.

1918
1918

Janua Roskilde havde 1212 huse. Heraf ca. 300 på markjordene.
2/1
Bogtrykker Felix Møller havde indrettet sit trykkeri i Karen
Olsdatter Stræde 6. Nu modtog han sin første ordre: 100 regninger
til en pris af 2 kr. og 35 øre.
20/2 Byrådet besluttede at anlægge en hovedforbindelsesvej fra
Helligkorsvej til Skt. Mortensvej (Skt. Jørgensvej).
8/4
100 års dagen for Kong Christian d. 9.s fødsel blev fejret.
1/5
Katedralskolen havde 217 elever, 142 drenge og 75 piger.
8/6
En voldsom epidemi hærgede Roskilde. Byens læger mente der var
tale om influenza, mens der gik rygter i byen om, at ”den spanske
syge” var vendt tilbage.
8/6
Næste år have Roskilde Kommune brug for ca. 8000 tønder
kartofler, som nu blev udbudt til dyrkning.
2/7
Branddirektør og ridder af Dannebrog, Hans Christian Andersen,
Ringstedgade 14, blev fuglekonge.
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4/7
12/8

Der var translokation på Katedralskolen.
Influenzaen, som også gik under navnet den spanske Syge var nu i
tilbagegang. Der var ca. 180 tilfælde blandt andet 50 soldater var
smittet. I alt havde der været ca. 1500 tilfælde i byen og nærmeste
opland. Lokalhistorikeren Arthur Fang var en af de smittede. Han
endte med at få et stift højre knæ, som følge af sygdommen.

12/8

Konsejlspræsident Zahle og undervisningsminister Keiser Nielsen
aflagde en visit i byen og spadserede herfra ud på landet for at
besøge nogle venner.
Der var almindelig nedgang i landets svineslagterier. I Roskilde
Slagteri blev der i denne uge kun slagtet 37 svin.
Københavns Telefonaktieselskab har i dag af etatasråd Matthissen
købt en byggegrund i Bredgade lige overfor Soldaterhjemmet.
Grunden er på 2000 km2. Når tiderne bedrer sig, kan det ventes, at
telefonselskabet her vil opføre en ny telefoncentral. Forholdene i
den bygning på torvet, hvor centralen har til huse, har længe været
mindre tilfredsstillende, idet det stigende abonnements tal og den
store transittrafik har nødvendiggjort adskillige udvidelser.i
Fra og med den 13.8. ville det elektriske lys blive tændt i alle
gaderne.
Foreningen ”Roskilde Handelsskole” blev dannet for at skaffe
midler til en skolebygning.
En ny brødordning betød, at brødpriserne gik væsentligt ned.
Roskilde Fællesbageri nedsatte prisen på et groft rugbrød, som
vejede 4 kg, fra 90 øre til 62 øre. Halvsigt på 1600g og sigtebrød på
1200g blev begge nedsat fra 60 til 46 øre. Prisen på et franskbrød på
600g blev fastholdt til 50 øre.
Rektor ved Katedralskolen H.H.A. Bertelsen fratrådte sin stilling, da
han var blevet udnævnt til undervisningsinspektør for de
fuldstændige højere almenskoler. Rektor var statsskolen i Randers
J.H.Vilhelm Boëtius blev hans efterfølger.
Der var nu så mange tilfælde af influenza og dertil kom et dødsfald
på grund af epidemien, at Katedralskolens rektor og amtslæge
Ramm besluttede at lukke skolen.
Kapelsmøllen var ophørt, som kornmølle. Nu begyndte det bageri
for fint brød, som var blevet indrettet i det gamle mølleri.
Gymnasieklasserne, realklaserne og 4 mellemskole klasserne på
Katedralskolen åbnede igen.
Alle Katedralskolens klasser var nu åbne igen.
Opførelsen af Chr. D. 9. kapel begyndes. Kapellet var tegnet af

12/8
12/8

13/8
30/8
Septe
mber

1/8

25/10

6/11
22/11
4/12
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arkitekt A. Clemmesen og det var murermester Schledermann og
tømrermester L. Weber som stod for arbejdet.
Havekolonien Maglehøj blev anlagt.
Skt. Ibs Vej hed Strandvej.
Kildehusvej blev projekteret, men ikke anlagt.
Helgesvej var anlagt.
Hroarsvej mistede sit ”h” fra nu af var det Roarsvej.
Mølledammen blev anlagt, som en del af Duebrødrevængets
udstykninger.
På baggrund af et møde med interesserede i kolonihave bevægelsen
blev der nedsat et forhandlingsudvalg, som skulle forhandle med
Roskilde Kommune: Roskilde Haveselskab var skabt. Resultatet
blev lej af et stykke jord, hvor nu haveforeningen Maglehøj ligger
og dom blev anlagt dette år.
Afrensningen af murværket i domkirken er slut, nu dominerer de
røde munkesten
Duebrødrevej blev anlagt. I forbindelse hermed blev resterne af
Duebrødre Kirke og Duebrødre Hospital fundet blandt andet en
velbevaret ølkælder. Indenfor kirkens grundmur blev der fundet 225
mønter fra 1280 – 1350 og ikke langt derfra en kande med 336
mønter fra 1248 – 1314.
På grund af krigen kunne Roskilde borger- Håndværker- og
Industriforening ikke skaffe ammunition til fugleskydningen. Der
blev i stedet for afholdt gevinstkeglespil.
Tømrermester Harald Weber blev optaget i familiefirmaet. Han var
medlem af byrådet 1921-25, samt andre tillidshverv.
Under den nye sidefløj mod øst til W.P. Jacobsens gård på
Rådhustorvet 2(Stændertorvet 2) blev der 2 alen nede fundet en
brolagt gade. Det var sandsynligvis Lille Allehelgensstræde.
Roskilde Landbobanks aktiekapital blev udvidet til 2 millioner
Garver Hans Winthers yngste søn Knud Winther indtrådte i
forretningen.
Frue Kirkestrædes navn var nu lagt fast.
Arbejdet Adler fik et hjem ”Roskildehjemmet” på Københavnsvej,
hvor Ro’s Torv nu ligger.
Byvolden blev anlagt.

191819

1919
1919

1/1

Den samlede brandforsikring for Roskilde var 33.395.788 kr.

222

25/1

Garver Hans Winther afgik ved døden og Læderhandler Knud
Winther ledede læderhandelen for sin mor, fru Mathilde Winther.
forretningen.
marts Efter Lov om Købstadskommunernes Styrelse skal borgmesteren fra
1.4. 1919 være folkevalgt. Derfor fratræder borgmester P.N. V.
Buch sit embede
28/3 Branddirektør Jørgen Christian Sørensen blev valgt til borgmester
¼
Tømrermester Lorentz Weber trådte ud af firmaet.
1/6
Katedralskolen havde 221 elever. Adjunkt, kaptajn Langkilde
begyndte at undervise i tegning i mellemskolen på Katedralskolen.
15/6 Valdemarsdagen fejredes med den største fest, der nogen sinde er set
i Roskilde
4/7
Der var translokation på Katedralskolen.
7/7
Købmand og hestehandler hans Christian Nielsen blev fuglekonge.
Okt. Roskilde Håndværkerforenings Stiftelse tages i brug. Stiftelsen blev
bygget på en grund skænket af fabrikant L. Nielsen
Ting- og Arresthuset blev bygget om og dermed udvidet. Der blev
indrettet kontorer for Civil- og Kriminaldommerne.
Roskilde Sparekasse bygger boksanlæg i kælderen
Skomagergade 1 blev købt og telefoncentralen flytter dertil.
Købmand E. Seidenfaden blev formand for Handelsforeningen, som
tog navneforandring til Roskilde Handelsstandsforening..
Udstykningen af det nye villaområde omkring Valdemarsvej (Kong
Valdemars Vej), som var påbegyndt i 1910, var nu færdigt.
Emilius Bangert blev domorganist.
Skt. Jørgensbjerg nedlægger alderdomshjemmet i Vestergade for at
inddrage bygningen til administration
Brødpriserne steg igen. Roskilde Fællesbageri måtte følge med og
snart var priserne de samme,, som før september 1918. Ejendommen
Ringstedgade2/Støden 1- 5 blev købt og der blev åbnet i udsalg i
ejendommen. Desuden blev Skt. Hansgade 3 købt og her kom der
også et udsalg.
Der udlægges 5 store arealer til kolonihaver
Roskilde Kloster fik en ordning med fiskeriforpagter N. P. Plæhn
om til stadighed at holde alle Klostermarken og Berthe Margrethe
anlæggets damme i orden og forsyne dem med forskellige fiskearter.
Skt. Jørgensbjerg Alderdomshjem blev opført.
Skomagergade 1 blev overtaget af KTAS.
1919/20
Roskilde Landbobank foretog en større udbygning i gården, som gav
den dobbelte arbejdsplads.
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1920
1920

13/1
14/2

Roskilde Posthus fik sin første stempelmaskine
Den sønderjyske minister H.P. Hansen gjorde ophold på Roskilde
Banegård efter afstemningen i 1. zone
Maj Kildehuset overfor Helligkorskilde blev revet ned.
1/6
Katedralskolen havde 224 elever.
5/7
Der var translokation på Katedralskolen.
8/7
Isenkræmmer Peter Kelp, Skomagergade 17 blev fuglekonge.
25/8 Roskilde Handelsskoles nye bygning ved Byvolden blev indviet.
Roskilde kommune havde givet grunden. Carl Møller var arkitekt.
Sept. Brødpriserne steg igen. Roskilde fællesbageri måtte også sætte
priserne i vejret. Nu kostede et rugbrød 102 øre og halv- og
helsigtebrød 70 øre.
26/10 Roskilde borger- Håndværker- og Industriforening fejrede 80 års
jubilæum på Prindsen, hvor 200 damer og herre deltog.
Hele Roskildes gadebelysning var nu elektrisk
Roskilde køber 18tdr. land nord for Dronning Margrethe kvarteret af
Roskilde Kloster for ca. 100.000 kr.
Skt. Jørgensbjerg nye alderdomshjem for enden af Godthåbsvej
blev bygget færdigt
Koncerterne om sommeren i Byparken begyndte
Roskilde Fællesbageri købte dets første bil for 6.500 kr., som skulle
køre ud med varer til udsalgsstederne i Roskilde
Maglekilde gav 10 hl vand i minuttet. En anden opgørelse angiver
60.000 liter i timen.
Roskilde havde 2 torve og 96 gader. Købstadsgrundene med
tilhørende markjorder var på 1574 ha. Heraf købstadsgrunden 90 ha,
16 ha til kolonihaver.
Kildehuset på Helligkorsvej blev revet ned.
Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforeningen havde355
ordinære og 21 ekstraordinære medlemmer.
Alfred Nielsen blev oldermand for Malermestrenes forening i
Roskilde.
Ved en udgravning under matr. 50 på Lille Gråbrødre Strædes
vestside bag Algade 26 blev der stødt på store mængder af
kampesten, nedbrydnings lag, samt middelalderlige grave. Det var
resterne af Skt. Mikkels kirke.

1921
1921

januar Roskilde Fællesbageris bestyrelse besluttede at uddele 250 gratis
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brød til de arbejdsløse i februar og 300 brød i marts.
Lærer J. Houby bygger det første astronomiske observatorium i
Duebrødre Kolonihaveanlæg
Asylet i Roskilde blev nedlagt og dets opgaver overgik til
kommunen.
1/2
Roskilde Bibliotek flyttede til det tidligere asyl i Bredgade
16/3 Byvolden, Gammel Landevej, Hedegade , Mølledammen og
Stenvænget blev navngivet og den nuværende vej: Bygvænget fik
navnet: Skt. Clara Vej. Desuden besluttede byrådet, at Strandalléen
skulle hedde Tuttesti og at Meyercronesti skulle hedde Regensstien,
som var det oprindelige navn. Navnet Bækken blev også vedtaget
for den vej, som i dag hedder Strandengen. Sophiestræde skulle
hedde Kornerupsvænget og Bruuensvej og Ny Bruunsvej blev
omdøbt til Rughaven.
Marts Roskilde Handelsstandsforening blev af byrådet bedt om en
udtalelse om der skulle gives lov til åbningen af to benzintanks.
Bestyrelsen frarådede.
21/4 Rasmussens Garveri på hjørnet af Bredgade og Ringstedgade
brændte.
1/6
Katedralskolen havde 236 elever
28/6 Der var translokation på Katedralskolen.
5/7
Murermester Jens Peter Olsen, Skovbovænget 1, blev fuglekonge.
Augu Kornordningen bortfaldt og brødpriserne steg igen. Roskilde
st
Fællesbageri måtte nu tage 146 øre for et rugbrød og 86 øre for brød
med sigtemel, mens et franskbrød blev nedsat fra 80 til 66 øre.
Roskilde havde 12.340 indbyggere.
Nov. Det af kgl. Bygningsinspektør Martin Boch udarbejdede skitser til
udvidelse af Roskilde Katedralskole blev indsendt til
Undervisningsministeriet. Overslagssummen lød på 910.000 kr.
excl. Inventar.
Administrerende direktør for Roskilde Bank, købmand H.P. Schram
døde.
Nytorv skiftede navn til Stændertorvet.
Havekolonien Roarsgave blev anlagt mellem Møllehusvej og
Bøgevej.
Carl Martinus Lauritz Lindorff flyttede med sin familie til det
tidligere slagtehus i Vindinge, hvor han åbnede sin smedje.
Borgerskolen havde 1036 elever.
Byrådet vedtog navnet søndervang. Vejen havde en kommunal del,
som var 133 m lang og en privat del på 70 m.
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På Borger-, Håndværker og Industriforeningens generalforsamling
foreslog formanden, redaktør Georg Christensen, at der blev
anskaffet sivskoe til de herre kortspillere, da der var fodkold i
lokalerne i Skandinavien.

1922
1922

April Straks efter april flyttedag (den 3.tirsdag i måneden) begyndte
nedrivningen af den på Gymnastikbygningens grund stående gamle
ejendom, Bondetinget 2. Kgl. Bygningsinspektør Martin Borch
ledede arbejdet. Inden afslutningen af byggeriet trak Martin Borch
sig tilbage og ministeriet overdrog arbejdet både med byggeriet og
udformningen ag nye skitser til udvidelsen til Christen Borch.
1/6
Katedralskolen havde 239 elever
30/6 Der var translokation på Katedralskolen
4/7
Fhv. proprietær Peter Albrechtsen, Ringstedgade 57, blev
fuglekonge.
9/8

Under arbejdet på restauratør E. Schmidts ejendom, Stændertorvet 8,
hvor der skulle indrettes en moderne restaurant, stødte man på
resterne af en munkestensmur. Magister Hugo Matthiessen fra
Nationalmuseet kunne fortælle at det var resterne af et gotisk
stenhus. På den sydlige gavl blev der afdækket 4 blændinger med
fladbuer og på den vestlige regnede man med at finde noget
lignende. Den sydlige gavl skulle rives ned af hensyn til
ombygningen, mens den vestlige ville blive, men dækket med puds
igen.
18/10 Der var rejsegilde på Katedralskolens nye gymnastikhus.
Mellem og Realskolen 181 elever
Østre Borgerskole. Herunder Allehelgensgade Skole 517 elever
Vestre Borgerskole 490 elever
Markskolen 120 elever.
Menighedsrådene får nu indflydelse på bispevalgene. For første
gang sin reformationen skal Roskilde Stift have en biskop. Hans
embedsbolig skulle være på Palæet
Pavillonen i Byparken blev bygget efter tegning af arkitekt Borch
Direktør H.C. Andersen nedriv Ringstedgade 14 og 16 og opførte en
ny bygning
Vandhjulet ved Plambecks Uldspinderi trængte til udskiftning. Det
medførte fabrikken ophørte med at bruge vand, som trækkraft.
Hjulet og det hus, der var udenom hjulet blev revet ned..
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Kong Christian d. 9.s kapel stod færdigt.
Skt. Ibs kirke blev restaureret af arkitekt Mogens Clemmesen.
Asylet på Skt. Jørgensbjerg blev lukket. Der var ikke mere brugt på
institutionen.
Pastor F. C. Rasmussen forlod embedet, som 2. Præst ved
domkirken. Det blev overtaget af pastor Ernst Wiese
Pastor A. Sørensen blev præst på Skt. Hans hospital
Syd for vandtårnet blev der igen fundet skeletter. Sammen med de,
der var fundet i 1913, var det ca. 100 i alt. De stammede fra pesten
1711, hvor også Skt. Nicolaj kirkes kirkegård blev taget i brug igen.
Roskilde havde ca. 5.900 skatteydere og skatteindtægten var
15.702.357 kr.
Hans J. Petersen blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug

1923
1923

4/5

20/5
Juni

30/6
5-6/7

11/8
1/10
13/10
16/10

18/10
20/10

Ved udgravning til en kloakbrønd ud for Carl Frederiksen & søn på
Algade blev der i175 cm dybte fundet en stenbro lavet af
utilhuggede kampesten.
Katedralskolen havde 257 elever
Grosser O.V. Simonsen døde. Han havde sin virksomhed og
beboelse i Hersegade 24. Han var fattigforstander, sad i
ligningskommissionen og i havneudvalget. Han var også Kgl. Vejer
og Måler.
Der var translokation på Katedralskolen.
Om natten brændte en stor del af Skt. Jørgensbjerg vest for kirken.
21 familier med i alt 70 personer blev husvilde. Skt. Jørgensbjergs
brandsprøjte gik også op i flammer, da den ikke hurtigt nok kom ud
af en brændende firelænget gård.
Katedralskolens bibliotek blev flyttet over i gymnastikhuset.
Roskilde Bibliotek havde nu status som centralbibliotek
Regimentsmusikken afholdt koncert ved Meninghedssygehuset med
klassiske værker
Materialist Carl Hansen fejrede sit 40 års jubilæum, som borger i
Roskilde. Den 8/10 løste 1883 han borgerskab, som købmand og
den 16. Åbnede han Roskilde Materialhandel. I 8 år var han medlem
af Roskilde Handelsstandsforening bestyrelse, deraf 6 år som
kasserer og 2 år som formand.
Forfatteren Harald Bergsted var på Højskolehjemmet, hvor han talte,
samt læste op af egne værker.
Den del af Katedralskolen, som Herholdt havde tegnet blev rømmet.
Midlertidig blev særklasserne, to almindelige klasser og rektors
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kontor installeret i gymnastikhuset.
21/10 K.F.U.M og K., 4. Kreds afholdt efterårsmøde. Pastor Wiese
indledte en forhandling: ”Hvordan når vi længere fra udadtil?”
21/10 Pastor Olfert Richard prædikede i domkirken.
30/11 Roskilde sparekasses indskud beløb sig til 33.708.219 kr.
Dec. Skoleinspektør J.O.R. Eriksen fremsatte et forslag om at opføre en
ny skolebygning til Realskolen
Det kombinerede Stats– og Fællesdyrskue afholdes på
Klosterjordene
Guldsmed C. Andersens unge slægtning guldsmed Willy D. Enig
tiltræder firmaet og C. Andersen og Enig er skabt.
Roskilde købte 100 tdr. land af Roskilde Kloster for 275.000 kr. og
ca. 5 tdr. land af Spritfabrikken tidligere jord langs Holbækvej
Roskilde havde 12.841 indbyggere.
Efter Chr. D.9.´s kapel var bygget, begyndte arbejdet med en
omlægning af Domkirkepladsen. 1100 havde skrevet under på en
protest mod projektet, men for sendt, det var allerede godt i gang og
derfor fortsatte arbejdet.
Direktør H. C. Andersen byggede Ringstedgade 14. Her holdt
Dansk Assuranceforening til.
Roskilde Fællesbageri tilsluttede sig det Kooperative Fællesforbund.
Helge Cortzen åbnede Tidens Tøj TTU i Algade 53

1924
1924

14/3 Folkeregistre blev oprettet ved lov.
Forår I grunden under Algade 23 blev der fundet betydelige rester af
Dronning Dorotheas gård.
Maj Arbejdsmand C. Lund, Vestergade fandt under gravearbejde ca. 3
alen ned i Katedralskolens gård en massiv guldring.
Nationalmuseet fik ringen og kunne fortælle at den stammede fra
1300 tallet og dens tyske indskrift betød:” Med ret jeg håbe – gud
formår alting.” Der ville blive udbetalt findeløn.
20/5 Katedralskolen havde 275 elever.
27/6 Der var translokation på Katedralskolen. Domkantor Emilius
Bangert fratrådte sin stilling, som sanglærer. Fhv. oberstløjtnant
Bang blev sanglærer.
6/7
Bankassistent Kaj Svarre Nielsen blev fuglekonge i den
konservative Ungdomsforenings fugleskydning.
13/7 En af byens ældste og ansete borgere, tidligere feldbereder Peter
Kruse døde.
3/9
Der var kommet et nyt direktiv, som indførte nye ritualer og nyt
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materiel i Frimurerlogen. Det første møde efter dette blev holdt hos
Alfred Petersen , indehaver af Jernbanehotellet. Her blev de
fremtidige møder holdt, mens logen fremskaffede det nye
påkrævede materiel.
10/10 Frimurerlogen, som nu blev benævnt Broderforeningen afholdt sit
første møde under de nye regulativer. Til ordførende broder blev
tømrermester L. Weber valgt.
A. P. Jensen blev oldermand for Malermestrenes forening i
Roskilde.
Der indføres undervisning i kvindelig husgerning, sløjd, skolehave
m.m. ved Borgerskolen og de kommunale Fortsættelseskurser
oprettes
Efter overenskomst med Roskilde kommune byggede hotelejer
Petersen en rutebilstation bag hans hotel: Jernbanehotellet. Det var
første gang rutebilvæsnet for person- og godsbefordring samles
Taget blæser af det sidste af Klosterhusene på dronning Margrethes
vej. Roskilde Kloster vil ikke istandsætte taget, så huset blev fra
flyttet.
Der blev indført undervisning i kvindelig husgerning, sløjd,
skolehave med mere i Borgerskolerne og det kommunale
fortsættelseskursus blev oprettet.
Der var nu koncerter i Byparken.
Forstander for Roskilde Højskole Thomas Bredsdorff døde.
Niels P. Nielsen solgte sin gård på hjørnet af skt. Hans Gade og
Asylgade til direktør stade, som fik gården nedrevet. I stedet opførte
han hjørneejendommen: Skt. Jørgensbjerghus med forretninger,
beboelse og biografen: Bjergteateret. Skt. Hans Gade blev derved
gjort bredere og fik fortov.

1925
1925

April
20/5
9/6
27/6
8/7

23/7
29/7

Direktør Lützhøft , frederiksborgvej 7 lod roars Kilde rense.
Katedralskolen havde 283 elever.
Roskilde Landbobank etablerede en filial i Gadstrup.
Der var translokation på Katedralskolen.
Der var et interview i Roskilde Avis med stadsingeniør Mogensen,
som fortalte om anlæggelsen af den nye vej over ”De høje Stier”.
Det blev foreslået, at sende navneforslag ind til avisen.
Roskilde avis gentog opfordringen til at sende navneforslag ind til
den nye vej.
Roskilde avis kunne meddele, at der var kommet mange
navneforslag ind. Kildevænget og Kildehusvej var de mest populære
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navne.
19/8 Byrådet navngav: Eget Bo, Store Møllevej, Lysholmsvej, Fjordvej
og Garvervej (nu Neergårdsvej). På opfordring af beboerne blev
navnet Bækken ændret til Strandengen.
26/8 En af byens kendte borgere, vognmand Vilhelm Knudsen, Skt.
Peder Stræde døde. Da hans bror døde overtog Vilhelm Knudsen
vognmandsforretningen efter sin far. Han besørgede postkørslen til
Skibby og pakkeposten i Roskilde. I mange år drev han landbrug på
vognmandsjordene. Vilhelm Knudsen var konservativ med sjæl og
sind. Når de konservative i Roskilde skulle ud på landet og erobre et
møde stillede vognmand Knudsen sin char –á-bancér til rådighed.
Aug. Der opstod et ønske hos nogen af de handlende i Skomagergade om,
at ændre gadens navn med den begrundelse, at det var et navn til en
sidegade, men ikke til en hovedgade. Projektet mislykkedes.
7/10 O.H. Schmeltz optegnelser om Roskilde blev udgivet.
26/10 Katedralskolens øst- og sydfløj blev taget i brug.
Okt. Anlæggelsen af Kildehusvej var nu afsluttet.
10/11 Roskilde Landbobank etablerede en filial i Lejre.
Anlægget af den nye idrætspark begyndte. Den blev taget i brug
året efter.
A. F. Hacke blev oldermand for Malermestrenes forening i
Roskilde.
Bryggergården i Gullanssstræde blev ombygget til K.T.A.S.
Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening havde 410
ordinære medlemmer og 17 ekstraordinære medlemmer.
Arbejdet med omlægningen af domkirkepladsen blev afsluttet.

1926
1926

14/1
28.3.

I Katedralskolens gård blev der plantet et lindetræ.
Enkedronning Louise bisættes
Roskilde får en ny moderne telefoncentral i det gamle bryggeri ud
mod Gullandsstræde
April Roskilde Fællesbageri købte ejendommen Ringstedgade 12. Der var
nu også udsalg i Helligkorsvej 19 og Algade 53.
20/4 Katedralskolen havde 282 elever.
1.5.
Roskilde Pigeskole af 1855 flytter til en ny skolebygning, den senere
Duebrødre skole. Nu skulle biskoppen for Roskilde Stift have
tjenestebolig på 1. Sal i Palæets hovedbygning.,
20/5 Katedralskolen havde 282 elever.
25.6. Redaktør Georg Christensen åbner Håndværks- og
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27.6.
4.7.

Industriudstillingen i Trægården.
Stort håndværkeroptog gennem byens gader
opføres: Legenden om Skt. Knud hertug i Byparken

25.10. Efter en stor ombygning og udvidelse af Roskilde katedralskole blev
de nye bygninger indviet. Kl. 14 samledes de indbudte gæster, som
”udgående fra den ombyggede gamle skoles stueetage beså skolen”,
mens eleverne og lærerne var i de respektive klasser. Kl. 14.45 fandt
selve indvielsen sted i Sang- og samlingssalen. Rektor bød
velkommen, så blev der sunget en salme. Derpå talte rektor for
Kong Christian d. 10. Byggeudvalgets formand, kontorchef Barfod
redegjorde for arbejdets forløb og afleverede skolen til ministeriet.
På dets vegne overtog departementschef Graae den nye bygning og
afleverede den med mange gode ønsker til rektor, som modtog den
på egene og kommende tiders vegne og takke alle til hvem skolen
stod i gæld for det smukke resultat. Så blev ”Der er et yndigt land”
sunget og rektor udbragte et leve for Danmark.
KL.20 samledes alle gæsterne, skolens elever og deres forældre til
en festlig sammenkomst og bal. Kl. 21 blev der i de to nye
gymnastiksalen serveret kager og sodavand for eleverne og til de
voksne kager og vin. Forældrene beså ny de nye lokaler og eleverne
dansede til kl. 24.
16/11 Købmand Hans Carl Ludvig Andersen testamenterede ejendommen
rådhustorvet 6 til Roskilde Kommune. Hans husbestyrerinde Marie
Petersen skulle have fri bolig i ejendoms baghus i sin levetid. Han
oprettet et legat på 50.000 kr. Renterne tilfaldt Marie Petersen og
efter hendes død Schmeltz Stiftelse
Nov. Det ny restaurerede orgel i domkirken blev indviet. Det havde 56
stemmer. Arbejdet var udført af firmaet Th. Frobenius & Co.
2/12 Roskilde Landbobank etablerede en filial i Herringløse
Roskilde Fællesbageris vognpark var nu så stor, at der ikke mere
blev bragt brød ud med hest og vogn, før 2. Verdenskrig gjorde det
nødvendigt.
Camillo Carlsen var domorganist.
A. P. Jensen blev formand for Roskilde Borger-, Håndværker- og
Industriforening.
Chr. A. Nielsen blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug og lavets
lade blev restaureret af snedkermester Frederiksen.
Guldsmed Willy Dusinus Enig overtog forretningen i Karen
Olsdatter Stræde
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1927
1927

Politimester i Roskilde med Ramsø – Tune og Lejre herreder A.
Fabricius Hansen blev udnævnt til politidirektør i København.
24.1. Flytningen af det farlige chrom affald begyndte fra
Chromlæderfabrikkens kælder
27/1 Postmester i Roskilde 1895 – 1916 V. N. C. Michelsen døde. Han
boede i et pensionat Jernbane 68. Han havde været formand for
Ligningskommissionen, formand for direktionen for Roskilde Klub
– og læseforening og fra 1904 og til sin død var han medlem af
direktionen for Sparekassen for Roskilde by og Omegn.
28/1 Politimester i Esbjerg A. J. Fritsche blev udnævnt til politimester i
Roskilde. Han var født i byen d. 20/4 1870.
Forår Efter at have stået tomt i en del år blev det sidste af Klosterhusene
revet ned.
19/4 På telefonformand Kjærgaard – Larsens grund blev der fundet store
kampesten, som lå i en cirkel. Det blev antaget at det var resterne af
det Haraldsborg, som nedbrændte i 1533.
Maj Roskilde Pigeskole af 1855 havde 224 elever og 9 børnehavebørn.
Bestyrerinden Louise Lønholdt kunne træffes på skolen på
Duebrødrevej kl. 13.30 – 14.30 skoledagene mandag – onsdag og
fredag. Hun kunne også nås pr. telefon på 597. Hun boede privat
Bondetinget 9.
Slut Gården i Klosterhusstræde blev revet ned. Den var gengivet på en
maj
radering af Julius Aagaard med titlen: Det indre af en gammel
bondegård ved Roskilde.
20/5 Katedralskolen havde 279 elever.
28/6 Der var translokation på Katedralskolen.
10.7. Roskilde Idrætspark blev indviet.
13.8 Frk. Thomasen og plejer Carl Sørensen svømmer den 10 km lange
strækning fra Roskilde til Elleore og tilbage
24.8. Brdr. Tholstrups propelbåd – Danmarks hurtigste – sejler fra
Roskilde til Gershøj på 12½ minut
4.10. Efter en forrygende efterårsstorm var havnen oversvømmet. Vandet
nåede tømmerstablerne.
26/10 Ved en lille festlighed i spejlsalen på Prindsen blev det markeret at
Roskilde Klub og Læseforening og Roskilde borger- Håndværkerog Industriforening var slået sammen tillige med deres respektive
lokaler.
Dec. Roskilde Handelsstandsforening rejse for første gang et stort juletræ
på Stændertorvet.
4/1
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Roskilde Kontantforretning købte biografen, der var indrettet i den
gamle port i Algade og fik derved mulighed for at udvide
forretningen.
Roskilde Sparekasse fik boks i kælderen.
V. Frederiksen blev oldermand for Malermestrenes Forening i
Roskilde.
Telefoncentralen blev flyttet fra Rådhustorvet 4 til sin nye bygning i
gården til Skomagergade 1.
Det blev besluttet at lave en udsigtsfredning for Provstevænget og
fredning af vænget, så det ikke kunne bebygges. Der havde været
planer om at anlægge en sportsplds, anlægge en kirkegård eller
boliger på området.
Det astronomiske Observatorium,som var bygget i 1921, blev flyttet
til Kastelsvej og udvidet. Det blev derved ”et af de største, smukkest
og bedst udstyrede af den art i Norden”.

1928
1928

Jan

17/2
4/5
20/5
Maj
4/6

25/6
28/6
1/7

28/7
11/12/8

Roskilde Fællesbageris bestyrelse besluttede at de arbejdsløse at
udlevere 700 gratis brød løse pr. måned i januar kvartal.
Direktør H. v. Hansen overtog tobaksfirmaet Ferd. Bangs Efterf. Og
samtidig blev skråtobaksproduktionen indstillet på grund af
konkurrence fra de store fabrikker.
Roskilde Landbobanks repræsentantskab godkendte købet af A/S
Ferdinand Bangs efterfølger. Prisen var 600 kr. pr. m2.
Kjelds Smedje ved Boserup Skov brændte.
Katedralskolen havde 280 elever.
Roskilde Pigeskole af 1855 havde 223 elever og 10 børnehavebørn.
Frimurerlogen fejrede 50 års dagen for logens konstitution med en
biltur til Jægerspris med damer og bagefter afholdt selskabet en
”fornøjelig souper” på Jernbanehotellet.
Sjællands Folkekor fejrede sit 25 års jubilæum ved et sangstævne i
Roskilde
Der var translokation på Katedralskolen.
Roskilde købte tømmerpladsen mellem Hersegade og Frue
Kirkestræde af tømmerhandler Eriksen. Arealet er på 5469 m2. Der
havde været tømmerplads siden 1858.
Sjællandsmesterskaberne i svømning blev udkæmpet på
badeanstalten i Roskilde
Roskilde Journalistforening o g foreningen Dansk Arbejde ´s
Roskilde afdeling afholdt rundskuefest
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14/10 Der blev holdt Absalon-fest i anledning af 800 året for biskoppens
fødsel. Kongefamilien var til stede
19/10 Enkekejserinde Dagmar blev bisat
29/10 Borgmester J. C. Sørensen døde
7/11 Byrådet valgte bryggeriejer Hans Christiansen til borgmester for
resten af perioden
10/12 Arkitekt C. M. Smidt fastslog, at biskop Absalon havde påbegyndt
den nuværende domkirke o. 1175
Dec. Dansk Arbejde gør reklame for danske julegaver. Rundt i byen kørte
en vogn med en kopi af rådhustårnet og indskriften: ”Køb danske
julegaver, du danske kvinde, så manden hjemme kan lykken finde”.
14/12 Den første sne fald. Roskilde fik hvid jul
31/12 Aktieselskabet Roskilde Ligbærerlaug af 1869 blev nedlagt.
31/12 Roskilde Ligbærerlav blev ophævet.
Hermand Johansens gård på hjørnet af dronning Margrethes Vej og
Skt. Ols Gade blev nedrevet og et stort kompleks blev bygget.
Høravlsgården brændte.
Grosserer P. Kelp blev formand for Roskilde Handelsstandsforening
Højskolehjemmets lille sal fik dekoreret væggene af Troels Trier,
Vallekilde. Det var mytologiske scener, som viste ugedagene.
Sophie – Louise Grevinde Skeel blev priorinde for Roskilde Kloster
1929
1/1
16/1
28/1
30/1
912/2
10/2

11/2
31/3

Streng vinter i 3 måneder. Isbåde på fjorden og sneskulpturer på
Hestetorvet
Læderhandler Knud Winther blev eneejer af Hans Winthers
Læderhandel.
Voldsomme snestorme forårsagede langvarige trafikstandsninger
Roskilde og Omegns Beværterforening fejrede 50 års jubilæum
Kunstmaleren Peter Holm modellerede sneskulpturen: snemoder
med barn på Rådhustorvet
20 elever fra katedralskolens 11. Og 111. G gæstede Esløv i Skåne
efter indbydelse fra de svenske gymnasiaster, som i 1928 havde
besøgt Roskilde.
Motorløb på fjorden
Det blev vedtaget at bygge en ny bygning til realskolen på Roskilde
Tømmerplads efter tegning af arkitekt Hans Schmidt.
Skt. Jørgensbjergs fiskere laver fastelavnsoptog gennem byen for at
samle penge ind til de dårligt stillede på Skt. Jørgensbjerg
Borgmester Hans Christiansen gik af, idet venstre og konservative
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mister flertallet i byrådet
31/3 Et hus på Køge landevej styrtede sammen over 21 mennesker. Ingen
kom til skade
3/4
På byrådsmødet valgte socialdemokraten redaktør Valdemar
Nørregaard til borgmester
15/4 Det var første gang en af Katedralskolens lærer blev dr. Lektor
Ingerslev blev udnævnt til dr. Ph. Ved universitetet i Oslo.
4/5
Grosserer Poul Tholstrup vandt Pariserløbet på 16 timer
20/5 Katedralskolen havde 296 elever.
26/6 Arbejdet med at opstille badebroerne i Kællingehaven begyndte.
27/6 Der var translokation på Katedralskolen. Her blev der blandt andet
taget afsked med lektor C. C. Christensen, som i 33 år ( 1896 –1929)
havde været lærer ved skolen. Han havde samtidig 50 års jubilæum,
som lærer.
1/8
Roskilde Avis fejrede sit 100 års jubilæum
1/9
Roskilde Gymnastikforenings sæsonstævne sluttede med et stort
svømmestævne.
3/10 Arbejdernes Oplysningsforbund købte Roskilde Højskole af
forstander Bredsdorffs enke
Eftrår Roskilde Handelsstandsforening afholdt en salgsudstilling på
Prindsen.
5Chromlædefabrikken udbrændte
6/11
12/1 Roskilde Museumsforening blev stiftet af borgmester V. Nørregaard
15/12 Skt. Jørgensbjergs nye kapel blev indviet.
Dec. Roskilde Handelsstandsforening sørge for at der på hovedgaden på
en strækning af 781 meter blev opstillet lyssøjler.
Grunde i Roskilde nye villakvarter – Kongebakke kvarteret – blev
udbudt for 1. Gang
Ejendommen Byvolden 4 blev bygget og kaldt Blegdammen.
Roskilde Handelsstandsforening blev bedt om at udtale sig om
placeringen af en rutebilstation. Enten i Husarstalden i Palæstræde, i
ejendommen Hersegade 24, hjørnet af Grønnegade eller ved
Jernbanehotellet. Det sidste blev rutebilstationens placering.
Valdemarsvej (Kong Valdemars Vej) blev forlænget fra Dronning
Margrethes Vej til Frederiksborgvej.
Frederiksborgvej blev udvidet over nogle år til en 6 meter bred
kørebane og den blev asfalteret.

1930
1930

10/2

Den nye fløj på Menighedssygehuset blev indviet.
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19/3

20/3

2728/3

29/3
6/4
11/5
12/5
12/5

14/5

20/5
Juni
11/6
27/6
1/7
6.7.9.
Sept.

Tale-, tone- og lydfilmen ”Noahs ark” blev en meget stor succes i
Bjergteatret. Der var fuldt hus og publikum var så begejstrede, at der
blev klappet flere steder under filmen.
Odd Fellow Logen ”Kong Hroar” vedtog på et møde at købe mtr. Nr
378b og 378c, Skolegade nr. 13 for 36.000 kr. – for herpå at indrette
logebygning med selskabslokaler.
Rigsdagens gladeste og fornøjeligste medlem, den
socialdemokratiske landstingsmand fra Roskilde, tobakshandler
Henrik Nielsen døde. Henrik Nielsen var en nær ven af forfatteren
Gustav Wied. Han bragte den krakelerede Roskilde Landbobank på
fode igen Han var en tid en meget søgt danskelærer, som også
arrangere baller i byen og omegn. I 1903 blev han byrådsmedlem i
Roskilde, i 1910 medlem af Folketinget og 1920 i Landstinget.
Kontorchef hos Kraks vejviser Hjalmar Gammelgaard blev ansat
som Roskilde Højskolens nye forstander.
Tømmerfirmaet Weber fejrede 100 års jubilæum
Da regimentsmusikken skulle spille for en 90 årig veteran i Ny
Fløng blev søndags koncerten i Roskilde aflyst.
Roskilde Pigeskole af 1855 fejrede 75 års jubilæum
Ved 17.30 tiden var der opløb på Algade ud for optiker Schultz´
butik, hvor 2 cyklister var kollideret. Den ene cykel blev den del
molesteret og fik forhjulet ødelagt. Politiet kom til stedet og begge
måtte følge med til politistationen.
I anledning af 125 årsdagen for komponisten J. P. E. Hartmanns
fødsel d. 14.5. 1805 blev der ved regimentsmusikkens koncert i
Byparken spillet et uddrag af hans kompositioner.
Katedralskolen havde 311 elever.
Et hængesmykke (guldgrubbe) blev fundet. Det viser et elskovsspar
der omfavner hinandens
Der blev holdt rejsegilde på Odd – Fellow Ordenens nye
logebygning ved domkirkepladsen
Der var translokation på Katedralskolen.
Der blev oprettet et kommunalt ambulancevæsen, som havde
mandskabsfællesskab med brandvæsnet.
Der holdes rundskuefest med projektørbelysning af Domkirken

På Roskilde Handelstandsforenings foranledning blev
”Kreditværnsforeningen for Roskilde og Omegn stiftet
15/10 Det sidste store køb af Roskilde Klosters jorde blev afsluttet.
Klosterhusstræde og dets forlængelse: Dronning Margrethes Vej fik
navnet: Dronning Margrethes Vej. Nuværende Dronning Sofies Vej
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får navnet: Dagmarvej. Desuden vedtog byrådet navnene:
Louisevej,Klostermosevej og Store Møllevænge.
17/11 Roskilde Landbobank havde udskrevet en konkurrence om
udformningen af en ny bankbygning og nu begyndte nedrivningen af
Det Bangske Hjørne. Nedrivningen forsatte ind i 1931.
19/11 Odd-Fellow Ordenens logebygning blev indviet.
19/11 Byrådet vedtog navnet: Terrasserne.
7/12 Roskilde Handelsstandsforenings juletræ på Stændertorvet blev
tændt.
Ved Bondetinget 4 findes 2 store sten, som har været overliggere til
en jættestue. Den ene af stenene har skålformede fordybninger fra
bronzealderen. Stenene opstilles foran rektorboligen til
katedralskolen.
Roskilde Fællesbageri blev udvidet og der blev installeret en ny stor
3-etages ovn.
Alf. Petersens Handelsgartneri kunne fejre 75 års jubilæum, idet den
nuværende ejers far i 1855 havde købt den grund i Jernbanegade,
hvor han anlagde gartneriet.
Roskilde Kontantforretning overtager et lokale på hjørnet fra
isenkramforretning
Pastor C. L. Toft blev præst ved Skt. Hans Hospital
På et kort forekom navnet Boserupvej.
Udvidelsen af Frederiksborgvej fortsatte fra 3 km stenen til Skt. Ibs
Kirke. Der blev også anlagt gang- og cykelstier på 3 meters bredde.
Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening havde 427
ordinære og 34 ekstraordinære medlemmer.
Der blev igen fundet to store sten ved gravning i bondetinget. De
blev anbragt foran katedralskolens rektorbolig.
Roskilde havde 14.149 indbyggere
Tobaksfirmaet Ferd. Bangs Eftrf. Holdt flyttedag efter bygningen
var afhændet til Roskilde Landbobank. Firmaet flyttede til Algade 3
og det store en gros lager rykkede ind i kælderlokalerne i Hersegade
7. Roskildenserne røg for ca. 1.milo kr. om året.

1931
1931

Jan
21 –

Roskilde Fællesbageris nye formand blev forretningsfører P. E.
Borrild.
Ved udgravning til Roskilde Landbobanks nye bygning blev der
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22/1
30/1

20/3
1/4
30/4

Maj
20/5
27/6
26/7
8/8

fundet rester af fundamenter og en brønd, som var 1,15 meter bred.
Ved nedrivningen af Det Bangske Hjørne blev der fundet en flaske
med et dokument fra 1854 om huset og et lille møntfund og en
oversigt over de mønter, som blev fundet, da tobaksspinderen fandt
en lerpotte med en ret stor møntskat i fundamentet af en gammel
skorsten.
Anlægget på Stændertorvet blev fjernet for at give plads til
bilparkering
Roskilde Museum åbnede i Liebes gård i Skt. Ols Gade
Roskilde Pigeskole af 1855 havde 193 elever og 7 børnehavebørn.
Bestyrerinde Johanne Bolt – Jørgensen kunne træffes alle skoledag
undtagen lørdag på skolen kl. 13.30 – 14.30 eller på telefon 597.
Hun boede Bondetinget 5 og kunne også træffes der på telefon 1151
sikkerst mellem kl. 6.30 – 7.oo.
Der blev fundet store trædesten i Fondens Bro.
Katedralskolen havde 317 elever.
Der var translokation på katedralskolen.
Roskilde Amts Gymnastikforening indviede sin sportsplads
Borrevejle Vig
Der var rejsegilde på Roskilde Landbobanks nye bygning.

I løbet af sommeren flyttes Stiftsbiblioteket til den vestlige del af
Konventhuset og den østlige del bliver indrettet som menighedssal.
Flensborgs Boghandel krævede nu så meget plads og der har været
så store udvidelser, at familien må tage til takke med 2. Sal i huset
på Rådhustorvet
8/8
Grundstenen til Landbobanken blev nedlagt på hjørnet af Algade og
Stændertorvet
18/8 Skt. Clara Mølle Papir- og Papfabrik holdt 100 års jubilæum
20/8 Skt. Laurentii kirkeruin var udgravet
12/9 Roskilde Realskolens nye bygning (Gråbrødre skole) blev indviet.
23/10 Købmand Axel Parlin fejrede 25 års jubilæum, som formand for
Roskilde Handelsskoles bestyrelse.
22/11 Frelsens Hærs nye bygning i Bredgade blev indviet.
Ejendommen Skomagergade 46 blev revet ned.
Lægen Hakon Carl Brinch købte en grund på Strandvejen i
Veddelev og byggede et sommerhus.
Udvidelsen af Frederiksborgvej fortsatte op over bakken. Den del af
vejen, som var nærmest byen skiftede igen udseende. Det medførte
at Skt. Gertruds Kilde igen fik ændret sit udseende.
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1932

Slagtermester Randrup og forsøgsassistent Madsen (”Bøffen og
Bananen”) kørte omkap fra Frederiksberg Bakke til Roskilde og
retur. Bøffen vandt med 2 sekunder.
A. C. Olsen blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Grønnegade blev udvidet til 14 meter ud for Gråbrødre skole. Det
skete ved at rykke fortovet ind.
21/1 Ved udgravningen af Skt. Laurentii kirke blev der fundet en grav
inde under springvandet. Den var omkranset af teglsten kaldet
”Bæverhaler”. De var nu blevet undersøgt og det kunne fastslås, at
de var fremstillet af moræneler og derfor sikkert et dansk produkt.
Både Nationalmuseet og Roskilde Museum fik prøver på
teglstenene, som nok var den ældste form for tegl i landet.
23/1 Rektor ved Katedralskolen V. Boëtius blev udnævnt til
Dannebrogsmand.
29/1 Landbobanken blev indviet.
2/2
Dr. Henrik Bertelsen, som havde været rektor på Katedralskolen
død. Han blev mindet ved lovsangen den følgende dag på
Katedralskolen.
5/2
Regimentsmusikken spillede kl.15 – 16 ved Skt. Hans Hospitals
kvinde – afdeling.
8/2
Der var Fastelavnsoptog af fiskerne fra Skt. Jørgensbjerg rundt om i
byens gader.
1/4
Roskilde Politikorps holdt 25 års jubilæum
4/4/ Skt. Maria Hospitals nye fløj blev taget i brug
30/4 Roskilde Pigeskole af 1855 havde 170 elever og 9 børnehavebørn.
Johanne Bolt – Jørgensen havde lavet sin træffetid på sin bopæl om
til telefontid mellem kl. 18.30 – 19.00.
5/5
F.D.F. fejrede sit 25 års jubilæum
19/5 Fhv. bankbogholder P. Hertel døde. Han var født i Roskilde d. 26/6
1844.
20/5 Katedralskolen havde 339 elever. Adjunkt Sven Johansen begyndte
at undervise i sløjd.
2.pins Jensen Darup skrev et indløg i Roskilde Avis om de nye korbilleder,
dg
som var malet af Carl Block. Der var udbredt utilfredshed med
billederne.
28/6 Der var translokation på Katedralskolen. Rektor V. Boëtius fratrådte
sin stilling. Han holdt en afskeds- og takketale for skolen. Lektor
Rathsach takke på skolens vegne. Lektor Heuer trak sig også tilbage
efter at have undervist på skolen i 35 år.
30/6 8. regiments musikkorps blev opløst.
21/7 Folkene fra firmaet C. J. Schledermann og sønner begyndte
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31/7

31/7
1/8
1/8

8/8

10/8

11/8
11/8
15/8
21/8

21/8

nedrivningen af ”Fugleburet”. Den lille bygning, hvor taget hvilede
på fire murede søjler. Bygningen havde bænke og var indgangen fra
Fondens Bro til parker. I Fugleburet blev den første offentlige
telefon i Roskilde sat op. Derefter skulle muren mod Fondens Bro
flyttes indad, så gaden blev bredere.
8. Regiments Soldaterforening havde sammenkomst på
eksercerpladsen, hvor de gamle soldater fik det nye skyts at se i
anvendelse. Derpå var udflugt til Boserup Pavillonen, hvor der var
kaffebord og bal og dagen sluttede med et besøg i domkirken.
Rektor V. Boëtius gik på pension på grund af alder.
Rektor V.S. Lauritsen Herning Gymnasium blev den nye rektor på
Katedralskolen.
Til markedet var der tilført 300 grise. Handlen var treven, over
halvdelen blev ikke solgt. Gennemsnitsprisen for 8 ugers grise var
14 kr. Der var 30 heste, men heraf solgtes kun en 2 års plag. Den
kostede 400 kr.
Ombygningen af restauratør E. Schmidts ejendom Rådhustorvet 8
begyndte. I den østlige ende skule indrettes en mindre butik, mens
resten af stueetagen skulle blive et godt, stort restaurationslokale. På
1. Sal ville der være selskabslokaler og på 2 sal vville hr. schmidt
selv have lejlighed. Ombygningen blev ledet af arkitekt Enggaard –
Petersen. Ved nedbrydningen af en mur i kælderen, blev det opdaget
at den var af munkesten. I muren var der 4 velformede nicher.
Muren blev fotograferet og tegnet.
4 unge mennesker fra omegnen var ude at ro på fjorden. Da de ville i
land, faldt en af dem i vandet. Alt gik godt, men det blev en kold
cykeltur hjem i det våde tøj.
Skuespilleren Carl Haman døde. Han havde været med i den første ”
Roskilde – rejse.” på Trægården.
Badehusejer A. Jensen og hans søn bådebygger Knud Jensen var i
en uge på langfart med Knud Jensens kutter ”Anaconda”.
Maleren L. A. Ring fyldte 75 år.
Roskilde Turistforening havde arrangeret en søndagstur for
Berlingske Tidendes læsere. 500 deltagere kom med ekstratog kl. 8,
hvorefter de besøgte domkirken og spiste frokost i Trægården,
derefter gik turen videre til Sorø.
Roskilde Sejlklub afholdt dame – kapsejlads. Der var ½ snes både
fra Roskilde og 4 fra Frederikssund. Damerne fra Frederikssund
havde ord for at være skrappe sejlede.
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21/8

Der Isefjordskaproning ved Lindenborg. Der var 11 løb, hvoraf der
var deltagelse fra Roskilde i 4.

Arbejdes Adler indviede ”Roskilde-hjemmet” i Hvilen, senere
D.A.K. nu Ro`s Torv
27.9. Prinsen af Wales besøgete domkirken
Oktob Roskilde Fællesbageri var medarrangør af en stor kooperativ
er
udstilling, som var på Højskolehjemmet. 25 af egnens
brugsforeninger deltog. Fællesbageriet brugt udstillingen til at gøre
status for de forløbne 40 år: der var 8 biler til udbringning af brød i
Roskilde, 9 bagere, 8 kuske, 2 bude, 5 unge mænd til brødbilerne, 1
forretningsfører, 1 kontorhjælp og der blev bagt 667.600 stk. brød i
1932.
30.10. Roskilde Handelsstandsforening fejrer sit 75 års jubilæum
13/12 Sagfører Jacob P. Nielsen døde. I 1874 kom han til Roskilde som
fuldmægtig hos justitsråd Christensen. Han blev optaget i
forretningen i 1879 og overtog den alene i 1882. Han drev sagfører
virksomhed i over 50 år i Allehelgensgade. Han havde talrige
tillidshverv og sad fra 1894 – 1914 i byrådet.
Dec. Guldsmedefirmaet Andersen & Enig udgav Roskilde Juleske nr. 1.
Købmand Wolmer Wandel – Petersen døde og hans enke Ebba
Wandel – Petersen førte ved bestyrer virksomheden videre.
Roskilde Sparekassen foretager en stor udvidelse af
ekspeditionslokalet
Østre Kirkegård blev udvidet med 5 ha efter plan af havearkitekt
Emil Bøttiger.
23.8

1932
1932

21/1

23/1
29/1
2/2

Ved udgravningen af Skt. Laurentii kirke blev der fundet en grav
inde under springvandet. Den var omkranset af teglsten kaldet
”Bæverhaler”. De var nu blevet undersøgt og det kunne fastslås, at
de var fremstillet af moræneler og derfor sikkert et dansk produkt.
Både Nationalmuseet og Roskilde Museum fik prøver på
teglstenene, som nok var den ældste form for tegl i landet.
Rektor ved Katedralskolen V. Boëtius blev udnævnt til
Dannebrogsmand.
Landbobanken blev indviet.
Dr. Henrik Bertelsen, som havde været rektor på Katedralskolen
død. Han blev mindet ved lovsangen den følgende dag på
Katedralskolen.
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Regimentsmusikken spillede kl.15 – 16 ved Skt. Hans Hospitals
kvinde – afdeling.
8/2
Der var Fastelavnsoptog af fiskerne fra Skt. Jørgensbjerg rundt om i
byens gader.
1/4
Roskilde Politikorps holdt 25 års jubilæum
4/4/ Skt. Maria Hospitals nye fløj blev taget i brug
30/4 Roskilde Pigeskole af 1855 havde 170 elever og 9 børnehavebørn.
Johanne Bolt – Jørgensen havde lavet sin træffetid på sin bopæl om
til telefontid mellem kl. 18.30 – 19.00.
5/5
F.D.F. fejrede sit 25 års jubilæum
19/5 Fhv. bankbogholder P. Hertel døde. Han var født i Roskilde d. 26/6
1844.
20/5 Katedralskolen havde 339 elever. Adjunkt Sven Johansen begyndte
at undervise i sløjd.
2.pins Jensen Darup skrev et indløg i Roskilde Avis om de nye korbilleder,
dg
som var malet af Carl Block. Der var udbredt utilfredshed med
billederne.
28/6 Der var translokation på Katedralskolen. Rektor V. Boëtius fratrådte
sin stilling. Han holdt en afskeds- og takketale for skolen. Lektor
Rathsach takke på skolens vegne. Lektor Heuer trak sig også tilbage
efter at have undervist på skolen i 35 år.
30/6 8. regiments musikkorps blev opløst.
21/7 Folkene fra firmaet C. J. Schledermann og sønner begyndte
nedrivningen af ”Fugleburet”. Den lille bygning, hvor taget hvilede
på fire murede søjler. Bygningen havde bænke og var indgangen fra
Fondens Bro til parker. I Fugleburet blev den første offentlige
telefon i Roskilde sat op. Derefter skulle muren mod Fondens Bro
flyttes indad, så gaden blev bredere.
31/7 8. Regiments Soldaterforening havde sammenkomst på
eksercerpladsen, hvor de gamle soldater fik det nye skyts at se i
anvendelse. Derpå var udflugt til Boserup Pavillonen, hvor der var
kaffebord og bal og dagen sluttede med et besøg i domkirken.
31/7 Rektor V. Boëtius gik på pension på grund af alder.
1/8
Rektor V.S. Lauritsen Herning Gymnasium blev den nye rektor på
Katedralskolen.
1/8
Til markedet var der tilført 300 grise. Handlen var treven, over
halvdelen blev ikke solgt. Gennemsnitsprisen for 8 ugers grise var
14 kr. Der var 30 heste, men heraf solgtes kun en 2 års plag. Den
kostede 400 kr.
8/8
Ombygningen af restauratør E. Schmidts ejendom Rådhustorvet 8
begyndte. I den østlige ende skule indrettes en mindre butik, mens
5/2
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10/8

11/8
11/8
15/8
21/8

21/8

21/8

resten af stueetagen skulle blive et godt, stort restaurationslokale. På
1. Sal ville der være selskabslokaler og på 2 sal vville hr. schmidt
selv have lejlighed. Ombygningen blev ledet af arkitekt Enggaard –
Petersen. Ved nedbrydningen af en mur i kælderen, blev det opdaget
at den var af munkesten. I muren var der 4 velformede nicher.
Muren blev fotograferet og tegnet.
4 unge mennesker fra omegnen var ude at ro på fjorden. Da de ville i
land, faldt en af dem i vandet. Alt gik godt, men det blev en kold
cykeltur hjem i det våde tøj.
Skuespilleren Carl Haman døde. Han havde været med i den første ”
Roskilde – rejse.” på Trægården.
Badehusejer A. Jensen og hans søn bådebygger Knud Jensen var i
en uge på langfart med Knud Jensens kutter ”Anaconda”.
Maleren L. A. Ring fyldte 75 år.
Roskilde Turistforening havde arrangeret en søndagstur for
Berlingske Tidendes læsere. 500 deltagere kom med ekstratog kl. 8,
hvorefter de besøgte domkirken og spiste frokost i Trægården,
derefter gik turen videre til Sorø.
Roskilde Sejlklub afholdt dame – kapsejlads. Der var ½ snes både
fra Roskilde og 4 fra Frederikssund. Damerne fra Frederikssund
havde ord for at være skrappe sejlede.
Der Isefjordskaproning ved Lindenborg. Der var 11 løb, hvoraf der
var deltagelse fra Roskilde i 4.

Arbejdes Adler indviede ”Roskilde-hjemmet” i Hvilen, senere
D.A.K. nu Ro`s Torv
27.9. Prinsen af Wales besøgete domkirken
Oktob Roskilde Fællesbageri var medarrangør af en stor kooperativ
er
udstilling, som var på Højskolehjemmet. 25 af egnens
brugsforeninger deltog. Fællesbageriet brugt udstillingen til at gøre
status for de forløbne 40 år: der var 8 biler til udbringning af brød i
Roskilde, 9 bagere, 8 kuske, 2 bude, 5 unge mænd til brødbilerne, 1
forretningsfører, 1 kontorhjælp og der blev bagt 667.600 stk. brød i
1932.
30.10. Roskilde Handelsstandsforening fejrer sit 75 års jubilæum
13/12 Sagfører Jacob P. Nielsen døde. I 1874 kom han til Roskilde som
fuldmægtig hos justitsråd Christensen. Han blev optaget i
forretningen i 1879 og overtog den alene i 1882. Han drev sagfører
virksomhed i over 50 år i Allehelgensgade. Han havde talrige
tillidshverv og sad fra 1894 – 1914 i byrådet.
23.8
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Dec.

Guldsmedefirmaet Andersen & Enig udgav Roskilde Juleske nr. 1.
Købmand Wolmer Wandel – Petersen døde og hans enke Ebba
Wandel – Petersen førte ved bestyrer virksomheden videre.
Roskilde Sparekassen foretager en stor udvidelse af
ekspeditionslokalet
Østre Kirkegård blev udvidet med 5 ha efter plan af havearkitekt
Emil Bøttiger.

1933
1933

29/1

1/4

3/4
1/5
7/5
28/6
9/8
22/9
8/9

1/11

3/11

Roskilde Landbobanks nye bygning blev indviet. Stueetagen havde
et areal på 400 m2 eller 8 gange mere end ved bankens åbning i
1913
Den del af Eng- og Flengmarken, som siden 1871 havde været
udskilt fra Roskilde, blev lagt under byen igen. Det betød 400 nye
indbyggere.
IK Hellas atletik blev stiftet
Katedralskolen havde 344 elever.
Hedeboegnens Hjemstavnsforening holdt majfest
H.K. kontor Algade 17 I. blev nyindrettet
Der var translokation på katedralskolen.
Roskilde Brandvæsen fik ny brandsprøjte.
Der var byfest med høstoptog
Billedhuggeren Johan Galster vandt 1. Præmien for sit udkast til en
bronzegruppe af Roar og Helge skænket af Carl Andersen.
Byrådet vedtog navnene: Tårnvang og Østervang.
En ny revideret udgave af ”Vedtægt for Roskilde Brandvæsens
ordning i Roskilde Købstad” blev vedtaget. Heri bortfaldt
brandalarmering ved at klemte med Rådhusklokken.
Roskilde Sparekasse fejrerde100 års jubilæum
Udgravningerne efter Vor Frue Kloster begyndte. Undersøgelserne
strækker sig ind i 1934.
Roskilde Fællesbageri bagte i årets løb 771.000 stk. brød.
Tilsynsloven medførte, at Roskilde Klosters kaldsret til
skoleembedet i Jyllinge faldt bort.
Poul Rasmussen blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug
Borgmesteren rettede henvendelse til Arbejdet Adler, om at sælge
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ca. 2 tdr. Jord fra Roskildehjemmet. Kommunen havde brug for
arealet til opførelsen af ”en opskæringsfabrik”, et skinkekogeri. ( D.
A. K.)
Tømrermester Lorentz Peter Weber trak sig på grund af alder
tilbage, som ordførende broder for Frimurerlogen. Han blev
udnævnt til æresmedlem. I hans sted tiltrådte ritmester anders
Jernfelt

1934
1934

1/1
24/1
20/5
Maj

28/6
17/7
14/8

24/8
15/9

Okt.

1/12

Den nye vedtægt for brandvæsnet trådte i kraft.
Lysholmgård på Holbækvej brændte.
Danske folkedansere holdt landsstævne i Roskilde
Skt. Olsgade 8 blev revet ned og ved udgravning til den nye bygning
blev vestenden af Skt. Olai kirke fundet. Efter undersøgelse og
opmåling blev resterne fjernet..
Det thailandske kongepar besøgte Domkirken
Roskilde Bank fejrede sit 50 års jubilæum
Da overdækningen af Skt. Laurentii kirkeruin ikke kunne holde
fugten ude blev den lagt om. Dette arbejde var nu afsluttet og havde
kostet 1500 kr.
På Stændertorvet blev der holdt byfest med 14.000 besøgende
Der var blevet opsat en mindeplade på Sct. Olai Hus, Skt. Ols Gade
8. Indskriften lød:” Her lå Skt. Olai Kirke. Nedbrudt 1570.”
Roskilde foreslog Arbejdet Adler, at lave et mageskifte, Arbejdet
Adler skulle afstå Roskildehjemmet og hele brunden på
Københavnsvej, mod at Roskilde stillede en grund til rådighed på
Holbækvej. Det var et areal på 6 tdr. land, samt 6 andre tdr., som
kunne lejes af kommunen. Arkitekt Carl Møller tegnende den nye
institution.
Det nye Roskildehjem åbnede på Holbækvej. Der var plads til 31
mand. 10 ”fastliggere”, samt 2 sovesale på hver 10 senge til
herbergsgæster. Roskilde havde bedt om, at der blev oprettet en del
herbergspladser, fordi Svendehjemmet i Bredgade ville blive
nedlagt.
Der blev fundet betydelige rester af teglovne på en mark ved
Parcelgården.
Opførelsen af den nye Røde Port begyndte
H. K. ´s afdeling i Roskilde havde 20 års jubilæum
Da grunden til Bondetinget 8 blev gravet ud ,bliver der fundet 3
store kampesten. Resterne af den jættestue, som i middelalderen
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blev Sømmeherreds tingsted. Da stenene ikke har skålformede
fordybninger bliver de hugget op til skærver.
Roskilde Fællesbageri indførte oliefyr og senere på året blev der
indkøbt en pakkemaskine, da husmoderforeningerne havde talt og
skrevet meget o, at det var uhygijnisk, at brødet skulle igennem så
mange hænder uden indpakning.
Roskilde Sparekasse foretog en stor udvidelse af
ekspeditionslokalet.
Jernbanevej skifter navn til: Elisagårdsvej
Østergade fik sit navn.
Den brønd, som nu udgjorde Skt. Gertruds Kilde blev lukket med et
betondæksel. Derved forsvandt kilden.
Fredensvej var med i vejviseren for første gang.

1935
1935

5/1

Hans Winthers Læderhandel fejrede 100 års jubilæum

Jan
22/1
11/2

Roskilde Fællesbageris nye formand blev inkassator Marius Hansen
Roskilde Garderforening fejrede 25. Års jubilæum
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik på Københavnsvej blev
indviet.
1/3
Axel Rosendal blev udnævnt til biskop over Roskilde Stift.
1.4
Roskilde Landbobank etablerede en filial i Greve Strand
1/5
Haraldsborg Husholdningsskole fejrede sit 25 års jubilæum
24/5 Dansk Arbejdes Roskilde afdeling fejrede 25 års jubilæum.
Maj Der blev fundet en grav fra middelalderen i Bredgade 14. Den
stammede muligvis fra Skt. Dionysii kirke.
18/5 Roskilde Landbobank etablerede en filial i Solrød Strand.
28/7- Det 13. Danske hjemstavnsstævne blev holdt i Roskilde
4/8
23/8 Der var byfest blandt andet med Realskolens orkester i
borgervæbning uniformer og de tusind børns optog gennem byen.
Festlighederne begyndte kl. 12 med kanonsalut og sluttede kl. 22,45
med stort festfyrværkeri.
17/9 Byrådet vedtog navnene: Bakkedraget, Bøgevej
1/10

Ritmester Jernfeldt, forvalter på Roskilde adelige Jomfrukloster
havde 25 års jubilæum.
20/11 Roskilde By- omnibusser begynder at kørsel
16/12 Storemøllen på Ringstedvej brænder
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Pastor Ernst Wiese ophørte med at være 2. Præst ved domkirken
Edward A. Petersen blev oldermand for Malermestrenes Forening i
Roskilde. Han fik foreningen rekonstrueret. Der kom nye love og
navnet blev ændret til Roskilde Malerlaug. Dirigentklokken af sølv
blev indviet ved rekonstruktionen.
Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforeningen havde 419
ordinære og 29 ekstraordinære medlemmer.
Roskilde Kontantforretning overtog hele isenkramforretningen og
udvidede.
Vesterdalen var med i vejviseren. Langs den lå nogle af de 22
hørhuse.
Overlæge Veilbæk havde planer om at lave en lille kildeplads
hvortil der var offentlig adgang på sin grund Frederiksborgvej 7, for
at markere Roars Kilde. Overlæge Veilbæk døde før han kunne føre
ideen ud i livet.

1936
1936

9/2

Indenrigsministeriet gav sit samtykke til, at Roskilde Kommune
måtte sælge ejendommen Rådhustorvet 6.
15/2 På Roskilde Landbobanks bygningen på hjørnet af Algade og
Stændertorvet var der blevet opsat en mindeplade. Indskriften lød:”
Fra torvet til Skt. Ols gade lå Roskildes gamle rådhus. Det gik til
grunde i den store ildebrand i året 1731. I Roskilde Landbobanks
ejendom, Algade 3, findes en rest af dets middelalderlige kælder”.
Mindepladen er senere taget ned, da placeringen af rådhuset var
forkert. E
20/2 Voldsom snestorm. Osted var afskåret fra omverdenen
Forår Den nye Røde Port blev tager i brug
et
18/5
7/4
4/6
4/7
11/7.
10/8

Schmidts konditori fejrede 50 års jubilæum
Kunstsmed Christensen besteg Domkirkens tårne for at smørre
vindfløjene
I Roskilde Palæs have mod Stændertorvet blev der fundet en brønd
og munkestensrester.
Roskilde Smedelav fejrede 500 års jubilæum
Feriekolonien Roar blev indviet ved Lyndby Strand. Den blev
bekostet og drevet for overskuddet fra byfesterne
Konservator Linde fra Nationalmuseet var i Roskilde for at se på
udgravningen i Algade mellem Hestetorvet og Røde Port, hvor der
var fundet spor af byens befæstning. Der var tale om en voldgrav ca.
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21/8
6/10

7 meter bred . 5 meter længere ud var der igen en voldgrav ca. 2
meter bred. Desuden var der egeplanker, som nok havde været en
bro..
Byfest: Kong Hans holdt retterting i Roskilde i 1493
Domprovst C. Skovgaard – Petersen fyldte 70 år og forlod embedet.
Da, der skulle lægges en trykledning ned for at føre vandet fra det
nye Lejreværk til Marbjerg ,blev Brøndgade udvidet. Det medførte
nedrivningen af en del huse og stengærder.
Pastor J. Arnberg blev 2. præst ved Domkirken
Jernviaduken på Køgevej blev udvidet med en forhøjet bane til
fodgængere og cyklister.

1937
1937

5/2
10/3

Stiftsprovst dr. Phil. C.J. Sharling blev domprovst.
Manufakturhandler Ejnar Immanuel Holmbom købte ejendommen
Rådhustorvet 6.
23/3 Ungdomsherberget flyttede fra Handelsskolen til Hørgården.
Roskilde fik dermed sit første rigtige vandrehjem.
April Strandmøllen på hjørnet af Skt. Ibs vej og Havnevej blev revet ned
Den gamle forskole til Skt Jørgensbjerg skole til børn fra
Margrethehåb og Kongemarken blev nedlagt. De unges Idræt og
Socialdemokratisk Ungdomsforening i Roskilde lejer bygningen og
indretter den til vandrehjem: ”Hørgården” var skabt. Indtil da havde
Roskilde ungdomsherberg i Handelsskolen om sommeren. Det var
ledet af Roskilde Turistforening. Det blev lukket og foreningen gik
med ind i ledelsen af det nye vandrehjem
14/5 Kongefamilien besøgte Domkirken dagen før 25 års
regeringsjubilæet
Juni Klokkervej blev nævnt for første gang.
25/7 80 færøske børn besøgte Roskildeegnen i 8 dage.
20/8 Byfest. Emnet var Skolens fag
28/8 Fugleskydningsselskabet for Roskilde og Omegn fejrer sit 150 års
jubilæum
12/9 Roskilde – spejdere fejreder25 års jubilæum og indvier det nye
trophus på Dyrskuepladsen
7/10 Aviserne i Roskilde havde sat en indsamling i gang til ”den dræbte
bjørnetæmmers familie”. Roskilde tidende havde modtaget 180 kr.
25 øre og Roskilde avis ca. 180 kr.
26/10 Der var blevet opsat en mindetavle på Roskilde Avis´s
trykkeribygningen i Lille Gråbrødre Stræde. Indskriften lød:” Her lå
Skt. Mikkels Kirke. Nedbrudt 1579”.
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12/11 Garderhusarforeningen fejrede 25 års jubilæum
21/12 Projektørbelysningen på domkirken blev tændt.
Algade 12´s mellembygning blev revet ned for at give plads til
opførelsen af en stor sal ud mod Læderstræde. Haveindgangen med
den murede port og stengærdet forsvandt samtidigt
Roskilde Kloster nedlagde avlsgården, da klosteret havde solgt al sin
jord til Roskilde Kommune. På avlsgårdens plads bliver der
køkkenhave. Stuehuset til avlsgården blev nedrevet. Den udvendige
stentrappes afsats var en stor gravsten, som lå med bagsiden opad.
Den havde engang dækket rådmand Jürgen Müllers grav. Han var
født i 1750 og døde 1823.
Arbejdet Adlers udvalg for tilsyn med herberger og arbejdshjem gav
en henstilling om, at man på Roskildehjemmet ikke sendte
”alumnerne” på udearbejde, da en lokal fagforening følte sig
generet. Henstillingen blev fulgt.
Landevejen København – Roskilde blev gjort til hovedvej.

1938
1938

22/1
7/2
13/2
1.4.

25/4
Som
mer
31/8
19/8
14/9
4/11

K. F.U. M. ´s soldaterhjem fejrede 25 års jubilæum
Malermestrenes forening i Roskilde fik i anledning af sit 50 års
jubilæum et bordbanner af foreningens damer.
Herrekoret Vokalion fejrede 25 års jubilæum
Skt. Jørgensbjerg med sine 5174 indbyggere blev sammenlagt med
Roskilde og forhøjede med sine 1310 ha Roskildes jordtilliggende til
3237 ha. Dermed blev Roskilde Sjællands største provinsby
Roskilde Garnison fejrede 25 års jubilæum
Roskilde Kommunes restaurant Vigen åbnede.
Højskolehjemmets store sal til 600 mennesker blev indviet.
Byfest. Emnet var: Kongemødet i Roskilde 1157
Roskilde brandvæsen demonstrerede deres nye 20 meter lange
stigevogn.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Fjordvilla i kolonien
Vestergade. Navnet blev Vestervang.
Der afholdes mørklægningsøvelse i Roskilde og omegn

79/11
11/12 Roskilde Landbobank fejrede sit 25 års jubilæum
Havekolonien Vestervang blev anlagt.
Lille Magelgårdsvej blev nævnt i vejviseren for første gang.

1939
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1939

18/1
24/1
7/2

Prins Valdemar blev bisat i domkirken.
Sct. Georgs Gilde blev stiftet.
For første gang blev malermestrenes festmarch komponeret af
violinbygger Chr. Christensen og med tekst af malermester
Valdemar Frederiksen fremført. Siden har den været starten på
stiftelsesfesten.
10/2 Kirkens Korshær begyndte sin virksomhed i Roskilde.
13/3 Chr.9. og dronning Louise s kister blev overført til
dobbeltsarkofagen i Chr. 9.´s kapel
21/3 På generalforsamlingen i IK Hellas blev et forslag om dameatletik
vedtaget
29.3. Roskilde Højskoleforening fejrer 50 års jubilæum
7.5.
Hjemstavnsforeningen red: Sommer i by
8/6
Pastor Einar Ege blev udnævnt til domprovst.
19/7 Biskop Rosendahl ordinerede cand. Theol. Lars Rasmus Viggo
Klarholt, som var udnævnt til præsteviet medhjælper hos
domprovsten og andenpræst ved Roskilde domkirke.
20/7 Gaden havde været lukket i 14 dage , men nu åbnedes
Skomagergade al kørsel igen, da gaden om aftenen ville blive
asfalteret. Derefter ville der blive anlagt helt nye fortorve. Næste år
ville der igen blive lagt et lag asfalt på gaden.
20/7 FirmaetAndersen og Enig i Karen Olsdatter Stræde havde fuldendt
en stor ordre bestående af flere hundrede plaketter og medaljer i
guld, sølv og bronze, samt bronzeskåle og sølvpokaler til det 7.
skandinaviske Politiidrætsstævne, som ville blive afholdt i
København. En del af præmierne var udstillet i
guldsmedjensvinduer.
3.8.
F. D. F. ´s samlede orkester på 500 mand giver koncert i domkirken
25.8. Byfest. Årets tema: kendte skikkelsers kavalkade
1/9
Pastor Boerrigter tiltrådte som sognepræst for den katolske
menighed.
30/11 Ved en enkelt højtidelighed blev Johan Galsters dobbeltstaue af
Roar og Hlge afsløret. Den vækkede forargelse fordi de 2 figure var
nøgne.
Ved begyndelsen af Frimurerlogens logeår trak ordførende broder
Anders Jernfelt sig tilbage på grund af alder. I hans sted blev
fuldmægtig C.F.Wolfhagen ordførende broder.
Huset bag Fattiggården i Bredgade, samt sidehuset til det gamle
sygehus nedrives
Kløvervej blev anlagt, men vejen gik kun til Ledagervej. Området
hørte under skt. Jørgensbjerg.
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Stærk frost med godt skiføre
Stor om- og tilbygning af vandrehjemmet, som nu har plads til 150
vandrere
Chr. Schledermann blev formand for Roskilde borger-, Håndværkerog Industriforeningen.
Udsigtsfredningen af Provstevænget blev forlænget i 10 år. Nu blev
udsigten fra Bellevue sti op mod domkirken taget med i fredningen.
Den ene bygning på Rutebilstationen blev fjernet for at give plads til
den stærkt øgede trafik. Kontor og venterum blev indrettet i
Jernbanehotellet.
Havekolonien Roarsgave blev nedlagt, men afløst af Østervang, der
lå mellem Østervang og Østre Ringvej, hvor blomsterkvarteret nu
ligger.
Overbibliotekar Haralda Poulsen hjalp Borger- Håndværker- og
Industriforeningen med at gennemgå foreningens bogsamling. 1256
bøger blev kasseret, 246 bøger overgik til biblioteket og der blev
lavet et katalog over de 2500 resterende bind.

1940
1940

1/1
6/1
15.1.
Jan
1/2

17/2
2/3
9/4

7/5
1/6

Aug

Roskilde Kommune indtrådte som medejer af Roskilde
Amtssygehus formedelst 5.903.774 kr.
Tagetagen på den katolske kirke brændte.
Roskilde Amts og Bys Sygehus blev indviet. Hospitalet havde kostet
5.903.774 kr.
Roskilde Fællesbageris nye formand blev inkassator Anders Nielsen
De tre Grundejerforeninger og Roskilde Husmoderforening afholdt
en velbesøgt eftermiddag og aften på Højskolehjemmet om
økonomisk fyring. Ingeniør Andersen fortsatte sit foredrag om
aftenen dagen efter.
Roskilde tekniske Skole fejrede 100 års jubilæum
Chr. 10. sejlede i isbåd på fjorden
Tyskerne besatte Roskilde. Roskilde Garnison måtte rømme
kasernen og flyttede ind på vandrehjemmet Hørgården, som endnu
ikke var taget i brug efter ombygningen
Den første hestebil kørte gennem byen
Aage Sørensen blev politimester i stedet for A. Fritsche.
Roskilde kommune stillede den gamle forsørgelsesanstalts
bygninger Bredgade 17 til rådighed som vandrehjem
Alsang i Folkeparken og i Byparken
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28/8

Roskilde Roklub fejrede sit 50 års jubilæum og indviede nyt
bådehus
17/9 Velgørenhedsselskabet Samleren fejrede 50 års jubilæum
26/9 Chr. d. 10.´s 70 års fødselsdag blev fejret.
25/10 Arkitekt Charles Christensen gravede i Palæets gård efter rester af
bispegården. Man mente, at have fundet fundamenterne til gårdens
kapel.
26/10 Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening fejrede 100 års
jubilæum og oprettede en jubilæumsfond, hvis renter skulle bruges
til anskaffelse af undervisningsmateriel til Den tekniske Skole.
Foreningen udsendte også et jubilæumsskrift forfattet af Chr.
Christensen. Foreningen havde 381 ordinære og 24 ekstraordinære
medlemmer.
23/11 Rundkørslen ved Kong Valdemars Vej og Skt. Clara Vej blev taget i
brug
18/12 Roskilde Domkirke købte Webers gård på Domkirkepladsen
Frimurerlogen flyttede sine møder tilbage til Hotel Prindsen, da
forholdene under de nye indehavere af Jernbanehotellet ikke var
gunstige for logen.
Oberst C.F. Løkkegaard blev klosterforvalter på Roskilde Kloster.

1941
1941

18/2

Bogholder V. Erbe blev udnævnt til direktør i Roskilde Sparekasse.
Palladium optog 3 kortfilm i Roskilde Domkirke med kongens
tilladelse

19.4.

Der var stiftende generalforsamling på den nye havekoloni, som fik
navnet: Bregnevang. Der var 55 haver.
Gl. Roskilde Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening fejrede 75
års jubilæum
Hjemstavnsforeningen red: Sommer i by
Roskilde og Omegns Marineforening fejrede 25 års jubilæum
Roskilde - afdelingen af Danske Kvinders Beredskabstjeneste holdt
øvelse
Folkeregisterets opgørelse vist, at indbyggertal var 23.078. I 1.
halvår af 1941 var 1599 personer flyttet til byen, mens 1453 var fra
flyttet. Der var født 92 børn og 55 borgere var døde. Indenfor
kommunen var 1665 borgere flyttet.
Ved kloakarbejde i området mellem Ved Klostermuren og
Sortebrødresti blev der fundet rester af byens befæstning.

15/4
18/5
18/5
4/6
1/7

16/7
+
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22/7
19/7
21/7

Ved gravning til en grav blev der på Vor Frue Kirkegård fundet en
velbevaret kiste muret af røde munkesten.
Tømrermester Lorenz Weber døde.

Juni/j Hellas og Roskilde Tidende arrangerer algang over 10 km
uli
Boserup Pavillonen blev revet ned.
25/8 Købmand Emil Olsen på 87 år deltog i landsskydningen i
København.
4-9/9 Nationalmuseet begynder udgravningen af den middelalderlige
bispegård ved Palæet
6/9
Arbejdsmændenes Forbund fejrede 50 års jubilæum
24/10 Nationalmuseet begyndte at grave efter Skt. Hans kirke. Hurtigt blev
velbevarede rester af en kannikebolig fundet.. Katedralskolen havde
ellers planer om at lægge en idrætsplads i vænget, hvor skolen før
havde haft en botanisk have.
4/11 Magister Hermansen mente at havde fundet resterne af Skt. Hans
Kirke.
6/12 Roskilde Fællesbageri fejrede sit 50 års jubilæum med en reception
og en fest.
7/12 De første 25 finnebørn ankom til Højskolehjemmet, hvor de blev
modtaget af Kathrine Kjær med mælk og basser. Derpå hentede
plejeforældrene deres plejebørn.
Kalkmalerierne i Skt. Jørgensbjerg Kirke fra 1868 blev kalket over.
Tidligere ordførende broder i frimurerlogen Anders Jernfelt blev
udnævnt til æresmedlem af logen. Ordførende broder C.F.
Wolfhagen trak sig på grund af sygdom tilbage og blev erstattet med
godsekspeditør ved DSB John Charles Ballieu Dupont.
Gråbrødre Kirkegård havde ca. 3000 grave.

1942
1942

23/1
16/2

16/2

Roskilde Brandvæsen tog sin nyindrettede station i Sukkerhuset i
brug, som ambulance- og brandstation.
Arbejdernes Oplysningsforbund havde arrangeret en studiekreds
med søndagsbesøg. Emnet var Roskilde historie og underviseren var
Arthur Fang. Der havde været 20 meget interesserede deltagere.
Siden den 28/1 havde Kirkens Korshærs daghjem været åbent
dagligt fra kl. 9 – 12 og kl. 14 – 16.30. der havde været besøg af 698
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mænd og der blev serveret op til 3 portioner havergrød med mælk til
ca. 50 mænd daglig. På de arbejdslediges værksted værksteder
havde 64 mænd selv forsålet deres sko. Der var indkommet 442 kr.
til driften, som blev forestået af mændene selv og husmødre i
Roskilde.
Marts Ved udgravning på tømmermester Webers rund blev den
middelalderlige Lammegade fundet .
30/3 Maleren H. A. Brendekilde døde i sit hjem i Jyllinge.
¼
26/4
1/5
2/5

8/5
8/5
28/5
28/5

28/5

29/5
29/5
30/5

30/5

Ungdomsforeningen ”Bjerget” blev stiftet. Der var møde hver
fredag aften.
Der blev afholdt luftværnsøvelse. 6 – 700 deltog i brand i
Andelssvineslagteriet.
Katedralskolens havde 413 elever (223 drenge og 190 piger).
Udgravningerne i Skt. Hans kirke fortsatte. Nu skulle grave i og
omkring kirken undersøges. Der blev desuden fundet en del af Skt.
Gertrudsstræde og enkelte kannikeboliger.
Nationalmuseet ønskede at sætte tomten af Skt. Hans kirke i stand,
så den kunne ligge fremme.
Det særlige Bygningssyns repræsentant havde besluttet, at
Rådhustårnet skulle have munketegl.
Svanefamilien i Byparken var nedkommet med 6 ællinger og et
vildande par havde også fået ællinger, så der var liv i søen.
Den månedlige gudstjeneste på alderdomshjemmet i Skt.
Pederstræde formede sig som en festlig sammenkomst med
kaffebord, for på den måde at tage afsked med bestyrerinden frk.
Thomsen og sygeplejerske frk. Frederiksen.
Det levende hegn ind til Strandmøllens grund på hjørnet af
Havnevej og Skt. Ibsvej blev fjernet. På området skulle der opføres
garageanlæg til Udrykningskolonnens store bilpark.
Der blev på kapellet på Gråbrødre kirkegård opsat en mindeplade
for Gråbrødre Kloster.
Der var mørklægningstid fra 22.15 til 04,00
Roskilde Turistforening udsendte 20.000 nye mærker efter tegning
af Aage Lippert. Motivet var Roar og Helge, muren bag dem og
domkirkens tårne. Mærket som kostede 2 ør kunne købes i
turistbureauet eller hos boghandler Flensborg. Mærket, hvis motto
var: tag i Roskilde, ville hele sommeren blive sat på alle udenbys
breve fra Roskilde.
Cykellygterne skulle indtil 7.6. tændes kl. 22.16 og der var
mørklægning fra kl. 22,15 til o4.
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7.14/6

Juni
Som
mer
1/9
16.9.

Sept.
8/10
6/12

Adjunkt Niels A. Christiansen fik af Nationalmuseet tilladelse til,
sammen med elver fra Katedralskolen, at undersøge en høj ved
Ryegaard i nærheden af Græse. Der blev afdækket et ret velbevaret
gravkammer af en jættestue med gang. Desuden blev der fundet
genstande fra den yngre jættestuetid. Adjunkt Johansen var lejrens
leder. Der deltog 9 mandlige elever i udgravningen, mens de 4
kvindelige elever sørgede for husholdningen.
Bypark koncerterne blev flyttet fra tirsdag til onsdag. Det var
musikdirektør Osted, som dirigerede.
3 medlemmer af Roskilde Roklub arrangerede og gennemførte en
herlig tur pr. robåd rundt om Sjælland. Turen var på o. 600 km.
Katedralskolen havde 425 elever (222 drenge og 203 piger).
Byrådet vedtog en hel ”navnepakke” til flere både nye og gamle
gader og veje: Kvartermester Winther Sørensen havde foreslået at
navngive Ahornvej, som var anlagt med navnløs. På byrådsmødet
foreslog Winther Sørensen, at Lille Hedevej skulle omdøbes til
Elmevej, det blev vedtaget.Den nye store forbindelsesvej fra
Havnevej til Frederiksborgvej fik navnet Skt. Clara Vej. Det betød
,at den vej, som indtil nu havde heddet Skt. Clara Vej, måtte skifte
navn til Bygvænget. Store Fiolstræde blev omdøbt til Weysegangen
og Lille Fiolstræde til Violstræde. Den nyanlagte gade ved den nye
Schmeltzke Stiftelse, som var under opførelse, fik navnet: Ved
Klostermuren.
Udgravningerne ved Palæet afsluttes
Der var mindefest på Roskilde Katedralskolen i anledning af
komponisten C. E. F. Weyses
Gummimanglen til rutebilerne gjorde sig mere og mere gældende.
Indtil videre kørte rutebilen til Solrød Strand ikke mere søndag og
mandag.

21/12 Der var juleafslutning på Katedralskolen og samtidig var det 100 års
dagen for indvielsen af skolens hovedbygning ud mod
domkirkepladsen. Denne begivenhed blev fejret med taler og sang
Dec. Roskilde Katedralskole havde 426 elever, hvoraf de 286 var
udenbys.
Dec. Ægteparret Morthorst trak sig tilbage fra undervisningen på
Katedralskolen. Lektor Morthorst var begyndte på skolen i 1907 og
fru Morthorst i 1910.
Trægården lukkede og Statens civile Luftværn lejede bygningerne.
Den sjællandske Udrykningskolonne fik til huse på Trægården og
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garager på Skt. Ibs Vej, hvor Strandmøllen havde ligget.
Bolignøden var nu så stor, at Bredgade 17 ikke mere kunne brugs til
vandrehjem.
Da der var mangel på varer, holdt Roskilde Fællesbageri lukket om
onsdagen. Der blev kun bragt brød ud til udsalgene hver anden dag
og udsalgene lukkede kl. 12 om søndagen. Da det var nødvendigt at
holde produktionen oppe, blev der lavet en ordning, så bagerne
kunne blive i bageriet under luftalarm mod en ekstrabetaling af 3 kr.
i timen. Bageriet gik over til at bruge tørv. Bageriet blev ombygget,
ligesom privatboligen, hvor der i stueetagen blev indrettet kontor.
Da, der blev gravet ud til en bunker i Allehelgensgade, blev resterne
af Allehelgens Kirke fundet.
Byrådet besluttede at Lille Hedegade skulle skifte navn til
Hedegade, da den var en naturlig forlængelse heraf.
Hedegårdsvej var med i vejviseren for første gang.
Inge von Hedemann blev priorinde for Roskilde Kloster

1943
1943

Marts Direktør, snedkermester Niels Larsen i Valby blev 80 år. Han var
uddannet som karetmager og snedker og havde givet sin fars værktøj
og sit svendestykke et hjul til Roskilde Museum. Han havde skabt
en verdensomspændende virksomhed med opførelsen af
gymnastiksalen.
26/3 Koncertsangerinde Frederikke Madsen, Bondetinget 16, fyldte 80 år.
1/5
Katedralskolens havde 424 elever (222 drenge og 202 piger).
21.6 De danske Spritfabrikker indvier ny likørfabrik
24/6 Der var translokation på Katedralskolen ledet af rektor V. S.
Lauritsen, som sædvanlig var ”forældre, værger samt enhver, der
ellers interesserer sig for dagen” blevet indbudt.
Som Elever fra Katedralskolen under ledelse af adjunkterne Niels A.
mer Christiansen og Svend Johansen gravede igen i højen ved Græse.
Som ventet blev der fundet endnu et gravkammer, samt og et stort
antal ravperler. De 2 gravkamre var uafhængige af hinanden. Højen
stammede fra o. 2000 år f. Kr.
1/9
Katedralskolen havde 417 elever (221 drenge og 196 piger)
16/9 Byrådet besluttede, at opkalde en vej efter bageribestyrer I. P.
Hansen(1872 – 1943) mangeårigt medlem af byrådet og i 30 år
formand for vejudvalget. Desuden blev navnene Parkvej, og
Solvænget vedtaget.
Det gamle pestsygehus i Jernbanegade ved vandtårnene tjener denne
sommer som vandrehjem
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Der var ikke vand nok i Lovise Kilde, så den fik vand fra
vandværket.
Ved Nationalmuseets undersøgelse af Skt. Jørgensbjerg Kirke efter
at have afhugget den ydre tilmuring af kvindedøren, fandt man inde
i nichen indridset et handelsskib fra o. 1350 .

1944
1944

7/3

Domkirkens værge og godsforvalter siden 1937, direktør H.C.
Andersen døde i sit hjem i Ringstedgade. Han var født i Roskilde d.
28/9 1878. Han blev begravet 14/3 på Gråbrødre kirkegård.
2/4
Indenrigsminister Jørgen Jørgensen holdt indvielsestalen ved
indvielsen af det ombyggede og nyindrettede vandrehjem.
Hørgården blev den sommer Danmarks mest besøgte vandrehjem
1/5
Katedralskolen havde 413 elever (219 drenge og 194 piger).
14/6 Sognepræst for Roskilde katolske menighed, pastor Boerrigter
fejrede sit 25 års præstejubilæum.
23/6 Rektor V. S. Lauritsen forestod katedralskolens translokation.
29/6 Der blev gravet ud til 4 bunkere i Duebrødre stiftelses have og der
blev fundet kraftige granitfundamenter. Allehelgens kirke var
fundet.
Efterå Nationalmuseet begyndte udgravningen af Allehelgenskirke.
r
11.10 Prins Gustav bisættes
29.10. Roskilde Vagtværn begynder sin virksomhed
1/11 Roskilde Museum lukkede for vinteren for at spare brændsel.
Museet ville åbne igen til påske.
30/11 Udgravningen af Allehelgenskirke var afsluttet og fundet af
rundkirken blev betegnet, som en sensation.
30/11 Der var 59 ansøgninger til embedet som andenpræst ved domkirken.
7/12 I Roskilde Smør- og Kaffebod, Skomagergade 1, stjal en kunde
ubemærket 100 smørmærker, som lå i en æske på disken. Hvad
vedkommende dog ikke lagde mærke til, var at de alle var stemplede
og dermed ubrugelige.
9/12 Der skulle være mørklægning fra kl. 16.30 til kl.7.30. Cykellygten
skulle tændes kl. 16.06
13/12 Fisker Jakob Jakobsen, Havnevej 35 fyldte 80 år. Han havde
gennem næsten 60 fisket på fjorden.
18/12 I Foderstofforeningens gård fik gårdejer Israel Pedersen, Øsergård,
Gundsømagle frastjålet en pattegris, som stod sammen med andre
små grise i en kasse på hans vogn. En tyv fik listet grisen op af
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kassen og forsvandt med den under armen, uden at blive opdaget.
18/12 Fru Blyt, Algade 20 fik sidste nat frastjålet en feltseng, som stod i
ejendommens beskyttelsesrum og samme nat blev der stjålet 11 høns
fra Valdemar Andersen, Roarshøj, Søndermarken.
Pastor J. Arnberg ophørte med at være 2. præst ved domkirken
Tilvæksten i Roskilde er ikke stor 1943-44 kom der 350 indbyggere
til
Købmand Cramer besluttede at fjerne Roars Kildes brønd, en
jernpumpe og et trædæksel og i stedet lave et havebassin af cement.

1945
1945

27/1
1/1
6/2
2/3

En snestorm afspærrede Roskilde fra omverdenen
Roskilde havde 23.142 indbyggere en tilvækst på 728
Gl. Roskilde amts Landboforening fejrede 75 års jubilæum
En voldsom storm fra nord pressede vandet ind over havnepladsen
Den tyske besættelsesmagt tvang Roskilde Fællesbageri kort inden
tyskerne forlod landet, til at bage 1.700 kg. rugbrød. Senere på året
bage bageriet 1.500 sigtebrød dagligt til englænderne, men de kom
selv med brændsel, mel og gær.
4/5
De hvide busser kørte gennem byen. Om aftenen overgav tyskerne
sig.
5/5
Roskilde Landbobank oprettede et legat på 1000.000 kr., hvis renter
hvert år 11/12 blev udbetalt til hushjælp for enlige gamle i Roskilde
og omegn
5/5
Frihedskæmperne samledes i Klostermarken
8/5
Englænderne kom til Roskilde
13/5 Roskilde Politi trådte i funktion igen.
27/5 Sjællandske frihedskæmpere holdt parade på Rådhustorvet og der
var stort folkemøde i amfiteateret i Folkeparken under mottoet:
Folkets vilje – landets lov
17/6 Byfest. Emnet var nationernes fredsoptog
7/7
I forbindelse med dyrskuet opførte skuespillere fra Det kgl. Teater
”Elverhøj”. Der var 12.000 besøgende.
11,13 RB. 1906 og Hellas og A.I.K. arrangerede fagenes fest bl.a. med
og
kvindefodbold med udklædte deltagere.
15/6
5/8
Roskilde Roklub erobrde DM i Toer med styrmand. Senere på
sæsonen vandt det samme mandskab Junior Toer uden styrmand ved
landskaproning mod Sverige
15/8 Der blev afholdt velgørenheds – fodboldkamp mellem politiet,
dameroklubben, tennisklubben og motionsklubben
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28/8
26/9.

Soldaterne drog igen i garnison i Roskilde
På kongens fødselsdag blev projektørerne på Domkirken, tændt
igen.
2/11 Der var møde om fredning og dermed bevaring af Himmelev mose.
1/12 Kontorchef, byrådssekretær, cand. jur. K. Lyhne havde 25 års
jubilæum i kommunens tjeneste.
20/12 Graver J.P. Olsen solgte gartneriet ”Sofienlyst” i Asylgade til et
konsortium i Roskilde for 50,000 kr. der var planer om på det 1½
tdr. land store areal, at opføre 6 ejendomme med 12 lejligheder i
hver.
31/12 I løbet af året var der opført 160 lejligheder.
Dr. Theol. K. Jordt Jørgensen blev 2. præst ved domkirken.
Præsterne ved Skt. Jørgenbjerg Kirke var nu også præster på Skt.
Hans Hospital.
Der var 6205 beboere i Skt. Jørgensbjerg sogn.
En granitkumme: Hestebrønden, udført af Karl Hansen Glem blev
opstillet på Hestetorvet af Roskilde Kommune, som erindring om
hestemarkederne på torvet.
Smedjen på Skt. Jørgensbjerg blev revet ned.

1946
1946

1/1
22/2

12/3
1/4
28/5
22/6

11/7
14/8

Roskilde havde 23.870 indbyggere. En tilvækst på 521.
Roskilde Sparekasse havde købt 3 mindre ejendomme på Skt.
Jørgensbjerg: Skt. Hansgade nr. 29 og 31, samt Nygade nr.1.
Sparekassen havde planer om at nedrive ejendommene og opføre en
større, moderne ejendom. I den nye bygning skulle der blandt andet
være lokaler til sparekassens filial.
” Roskildedrengen” Erik Pontoppidan, søn af provst Pontoppidan,
Himmelev, debuterede som forfatter med romanen: ”Vasablad”
Borgmester V. Nørregaard trådte tilbage på grund af alder.
Nedrivningen af Veddelev mølle var godt i gang.
Der blev afsløret en mindeplade for faldne elever fra Roskilde
Katedralskole
Borgmester Valdemar Nørregaard meddelte, at han ikke stillede op
til næste valg
William Lauritz Villumsen blev Roskildes nye borgmester
Venskabslejren ved Vigen blev åbnet. Der deltog 6000 unge D.U.I.
ledere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland
Der blev afholdt velgørenheds foldboldkamp mellem
Motionsklubben og Politiet
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1718/8
30/9

15/10
1/11
1/11
15/11
25/11
31/12

Byfest med 25.000 besøgende. Emnet var Oldtiden
Det engelske regiment The Buff´s orkester spillede foran rådhuset
for 7000 roskildensere
Roskilde udbød industrigrunde mellem Præstemarksvej og
Trekronervej
Byrådet vedtog navnene: Haraldsborgvej og Henrik Nielsens Vej.
Roskildes, Glostrups og Københavns brandvæsener prøvede
brandudrykning til Domkirken.
Arne Mogensen blev ansat, som forretningsfører i Roskilde
Fællesbageri
Byggeselskabet ”Fjordvilla” fejrede 50 års jubilæum.
Roskilde Turistforening arrangerede modtagelse af rekrutterne foran
rådhuset.
I årets løb var der opført 107 lejligheder.
Skt. Ibs døbefont blev overført til Elmelunde kirke.

1947
1947
1/1
12/1
20/116/3
1/4
15/4

Roskilde havde 24.391 indbyggere. En tilvækst på 635.
Sejladsen med isbåde begyndte.
Streng frost i 65 døgn. Ca. 3000 svaner måtte fodres i en våge ved
Østskov
Roskilde Maskinfabrik, Jernbanegade 6 fejrede 25 års jubilæum
Tønsbergs orkester gav koncert foran rådhuset. Tønsberg er blevet
Roskilde venskabsby
24/4 K.F.U.M. havde 50 års jubilæum
30/4 Kong Christian d. 10. blev bisat i domkirken. Kisten blev stillet ind i
Chr. D. 9.´s kapel.
30/4 I Roskilde Politikreds var antallet af indregistrerede radiolytterei det
forløbne finansår vokset fra 12.276 til 13.272
16/5 Børnehjælpsdag
2-7/6 Fagenes fest var arrangeret af Hellas, A.I.K. og R.B. 1906
21/6 Om natten havde unge mennesker øvet hærværk i Ny Vestergade og
Duebrødrevej. De havde smidt havelåger ind i haverne og ødelagt
stakitter og i Ny Vestergade havde de også lavet en veritabel
afspærring med cykler.
21/6 Skolernes sportsdag endte med en festlig afslutning i Realskolens
gård.
21/6 Roskildenser – Samfundet afholdt sin store årsfest.
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22/6

22/6

23/6

23/6

Sjællandske Folkekor havde sangstævne med 800 deltagere i
Roskilde. Det foregik i Hotel Roars store sal. Første del af
koncerten blev transmitteret af statsradiofonien.
Kirkegængerne i Skt. Jørgensbjerg kirke kunne glæde sig over
udsmykningen i korets hvælving og i korbuen, som var udført af Ole
Ssøndergaard og hans medhjælper Viktor Stensgaard
Roskilde Katedralskolens nye rektor Hakon Fogh udtalte til Kolding
Folkeblad, at han når familien havde sejlet på Limfjorden i deres
båd ”Viking” ville stævne til Roskilde
Der var sat stillads op ved Kong Christian d. 4.s kapel. For et stykke
tid siden havde en af vildmændene, som holdt rigsvåbnet, tabt
hovedet, nu skulle han have et nyt.

27/6

Trafikminister Ellegaard afslørede en mindeplade for jernbanens
100 års jubilæum. Der var folkefest på Hestetorvet. Borgmesteren
havde nedsat et festudvalg under ledelse af sadelmagermester Frits
Petersen og kirkegårdsinspektør Hans Rønø. Underholdningen på
torvet varede 2 timer og vekslede mellem taler og underholdning.
23Byfest med 20.000 deltagere. Emne: Kong Chr. D. 8. besøger byen
24/8 og optog med 1000 børn under mottoet: Så ruller vi.
1/9
På grund af en vanskelige økonomi ophørte Roskilde Klosters
fælleshusholdningen foreløbig med en prøvetid på 3 måneder. Det
betød indskrænkning af den 26 personer store stab af tjenestefolk.
Tilbage blev: 1 klostergartner, 2 gartnermedhjælpere, 1
husholderske, 1 tjener,1 gårdmand, 1 arbejdsmand.
31/10 Roskilde Brandvæsen fik ny lukket motorsprøjte.
19/12 Byrådet navngav Akacievej d. v. s. den del af vejen, som gik fra
Pilevej til Hedegade. Bygherren havde foreslået, at de nye veje til
byggeriet omkring Hedegade skulle have navn efter træer.
31/12 Der var i årets løb opført 114 lejligheder.
Ny Højagergård blev købt af Roskilde Kommune.
Mågevej blev nævnt første gang.
Grosserer H. A. Jensen blev formand for Roskilde Handelforening.
Ledagervej blev ført igennem til Bymarken.

1948
1948
1/1
6/1
30/1

RB 1906´s førstehold spillede sig i Sjællandsserien
Roskilde havde 25.026 indbyggere. Det var en tilvækst på 439.
Roskilde Byråd vedtog navnet: Egevej.
Byrådet vedtog navnet: Polevej.
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29/9

7/10

Roskilde Tjenerforening fejrede 25 års jubilæum
Katedralskolen havde 345 elever (196 drenge og 199 piger).
Sygekassen Roskilde fejrede 50 års jubilæum
I hjørnet mellem Holbækvej og Sønderlundsvej blev der hentet fyld
til området mellem Sønderlundsvej og Møllehusvej for at regulere
det. Ved afgravningen af jorden blev der fundet menneskeskeletter.
Børnehjælpsdag
Besøg fra venskabsbyerne: Joensuu, Tønsberg og Linkøping
D.B.C. arrangerede igen det årlige Stjerneløb på Hestetorvet. Flere
tusinde tilskuere trængtes bag snorene.
Hellig tre kongers aften blev opført i amfiteateret
80 sportsfolk fra Roskilde var til Venskabsolympiade i Linköping.
Roskilde klarede sig dårligt, byen fik sidstepladsen.
Der var Velgørenhedsstævne i amfiteatret.
Ved DM vinder Roskilde Roklubs toer med styrmand og udtages til
Olympiaden i London
Roskilde Roklubs Toer med styrmand vandt guldmedalje.
Olympiade-roerne fik en festlig modtagelse i Roskilde
Roskilde Rørvævfabrik nedbrændte.
Byfest med stort sportsoptog
Hjemmeværnsfolk holdt parade for general Gørtz
Arthur Fangs og stadsingeniør Andreassens store navneforslag til
nye veje var til 2. behandling i byrådet. Det blev udsat efter en del
diskussion.
Katedralskolen havde 405 elever (201 drenge og 204 piger).
Under en stærk nordlig storm oversvømmes hele havneområdet og
flere både ødelægges
Der var kongeligt besøg i Domkirken
Det skotske musikkorps The Gordon Highlanders besøgte Roskilde
Arthur Fangs og stadsingeniør Andreassens store navneforslag til
nye veje blev vedtaget. Bymarken, Svend Estridsens Vej og
Hasselvej blev navngivet og Dagmarvej skiftede navn til Dronning
Sofies Vej. Haraldsvej blev ændret til Kong Haralds Vej og
Valdemarsvej til Kong Valdemars Vej.
Der var stiftende generalforsamling for kolonien ved Holbækvej.
Den fik navnet: Solvang. Hvert medlem indbetalte 12 kr. der var
lodtrækning om haverne og der blev udlejet 130 af de 140 haver.
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18/10 7 af 1o lodsejere var til stede eller repræsenteret på et møde, hvor
navnet Fasanvej blev enstemmigt vedtaget.
15/12 Roskilde Byråd vedtog navnene: Fasanvej og Ternevej til
strækningen fra Klosterengen til Himmelevvej. Vejens anden del fra
Himmelevvej til Trekronervej fik navnet: Møllevej.he.
31/12 Der var i årets løb opført 264 lejligheder i byen.
Som følge af udvidelse af Skt. Ols Strædes østlige del, blev den
store, smukke lind på hjørnet ved De gamles Hjem, fældet.
Fælledvej blev anlagt.
Havekolonien Solvang blev anlagt.
Roskilde købte Ibsgården.
Roskilde Byråd besluttede, at stavningen af byens gadenavne skulle
rettes ind, så det blev i overensstemmelse med de københavnske
navneregler.

1949
1949

Janua
r
1/1
1/5
1415/5
5/6

På Roskilde Fællesbageris generalforsamling blev det meddelt, at
1948 havde været bageriets bedste og at der nu var 30 udsalgssteder.
Roskilde havde 25.465 indbyggere. En tilvækst på 385.
Katedralskolen havde 402 elever (199 drenge og 203 piger).
Der blev holdt Børnehjælpsdag

Grundlovens 100 års fest blev fejret i Palæets gård. I forbindelse
hermed fremsatte Arthur Fang forslaget om at genskabe
Stændersalen
2/7
Byfestens feriekoloni ”Roars Gård” ved Vig i Odsherred blev
indviet.
3 -6/8 Fagenes Fest blev afholdt.
24/6 Rektor Hakon Fogh forestod Katedralskolens translokation.
20Der var Byfest med 30.000 besøgende
21/8
Som Da der skulle lægges telefonkabler er Algade gravet op hele
mer sommeren.
4/10 Skt. Jørgensbjerg Menighedsråd besluttede at foretage en
gennemgribende hovedrestaurering af kirken.
17/10 Firmaet Wandel – Petersen, Skomagergade 27 havde 100 års
jubilæum.
16/11 Den nye menighedsvalglov medførte at der nu var 4173 vælgere
mod før 414.
3/12 Julebelysningen blev tændt for første gang efter krigen
3/12 Malermester Herman Munk blev formand for Skt. Jørgensbjerg
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Meninghedsråd. Skoleinspektør R. Andreasenblev udnævnt til
værge for Skt. Jørgensbjerg Kirke og direktør A. Fang til værge for
Skt. Ibs Kirke.
31/12 Der var i årets løb opført 125 lejligheder.
Der blev fundet en 10 meter dyb brønd i domkirken ved hovedenden
af dronning Margrethe d. 1.´s sarkofag. Brønden var fyldt med
frådsten fra frådstensbasilikaen, som blev revet ned for at give plads
til den nuværende kirke. Brønden har derfor hørt til Svend
Nordmands kirke.
Arbejdsløse kunne få statsstøtte til betaling af leje i kolonihaverne.
Klintevej blev forlænget.
Kløvervej blev forlænget, så den nu gik ”fra Vindingevej 23 til
Østervang 55”.
Salget af 5 grunde langs en forlængelse af de lille Høkerstræde
begyndte.
Festpladsen i kolonien Solvang blev anlagt. Der blev indkøbt hus til
marketenderi og i sommerens løb blev der kørt 150m2 sten væk.
Der blev foretaget en udgravning i admiral Ove Geddes gravkælder.
Der blev fundet en 9,6 meter dyb brønd. Da den blev udgravet, blev
der blandt andet fundet en murhammer og en drejet træskål.

1950
1950

Skt. Jørgensbjerg Menighedsråd udgav det første kirkeblad
1/1
Roskilde havde 25.850 indbyggere. Det var en tilvækst på 543.
9/1
Møde i Bjerggården. Afdelingschef ved statsradiofonien Jens
Rosenkjær talte om ”Aktuelle kommentarer til verdenssituationen. ”
21/1 Møde i Bjerggården. Lektor dr. Phil. J. O. Arhnung: ”Hvad de ikke
ved om domkirken.”
Jan. 2 figurer af alabast fra dronning Margrethes sarkofag blev fjernet.
Taphullerne blev ført videre ind. Der blev fundet en blykiste inde i
sarkofagen.
2/2
Nu, hvor alle lejlighederne i de gamle husrækker i Gullandsstræde
og Bredgade var fraflyttet, var forfaldet sat ind.
6/2
Møde i Bjerggården. Forstander ved studentersettlementet, cand.
theol. Otto Krabbe:” Er vort kirkelige apparat pengene værd?”.
18/2 Møde i Bjerggården. Professor, dr. Phil. C. G. Feilberg:” Der er
forskel på kultur og civilisation.”
1/4
Murermester H. Løve Jørgensen blev valgt til borgmester
1/5
Der blev afsløret en mindetavle på Louis Pio´s fødested Skt.
Gråbrødrestræde 21
3 -6/6 Børnehjælpsdag med optog af danske soldater gennem tiderne
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På initiativ fra Roskilde Marineforening blev Roskilde Marinens
opmålingsskib ”Freja” adopteret.
”Fagenes Fest” blev afholdt.
På Stændertorvet åbnede den turistkiosk, som byrådet havde taget
initiativ til.
Ved kongelig resolution blev den fælles husholdning i Roskilde
kloster ophævet og det blev stadfæstet, at femte hævningsklasse
bortfaldt, og at hævningsbeløbet til de uden for klosteret boende
konventualinder i de fire hævningsklasser fra juni termin 1951 blev
nedsat til de før 1899 gældende satser. Alt for at afhjælpe klosterets
skrantende økonomi.
Året før var der konstateret at det nordre spirs vindfløj og stagen var
både rusten og slidt. Den øverste del af træværket var også en del
medtaget. I løbet af sommeren blev der rest et stillads på spiret for at
klare reparationerne. Der havde ikke været stillads på tårnet siden
1869.
Der var sportsuge med stort optog
Byfest med 20.000 besøgende og blomsteroptog

Prins Erik blev bisat
Kordegn ved Skt. Jørgensbjerg kirke hr. Andreasen forrettede
tjeneste for sidste gang.
1/10 Hans Vilhelm Jensen blev kordegn ved Skt. Jørgensbjerg Kirke.
18/10 Byrådet vedtog navnene: Vestervænget og Snerlevej, som var under
anlæggelse..
7/11 Ved folketællingen havde Skt. Jørgensbjerg Sogn 8.023 beboere og
Domsognet 18.332 beboere. Det vil sige Roskilde havde 25.729
indbyggere.
12/12 Skt. Jørgensbjerg menighedsråd havde møde. Det blev vedtaget at
købe ejendommen Møllehusvej 83 som embedsbolig til pastor
Varming. Til foråret at lade havearkitekt Johs. Tholles plan til
omregulering af kirkepladsen udføre og vedtog i princippet at følge
arkitekt Mogens Kochs plan for restaurering af kirken både
udvendig og indvendig. Finiancering af de 2 sidste projekter skulle
ske ved en ansøgning til Finansloven på 50.000 kr. og optagelse af
et lån på et lignende beløb.
31/12 I løbet af året var der opført 185 lejligheder i byen.
Skt. Jørgenbjerg blev efter ophævelse af Stiftslandsbykirkerne en
selvejende institution, som fik de gamle synsprotokoller tilbage.
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Friggasvej blev anlagt og anlæggelsen af Odinsvej begyndte.
Vejen ringparken var under anlæggelse.
Udstykningen af Ny Højagergårds jorde begyndte.
Grosserer C. W. Leegaard blev formand for Roskilde
Handelsstandsforening.
Roskilde Kommune begyndte udstykningen af Ny Højagergårds
jorde og salget af sommerhusgrunde langs Elleorevej begyndte.
Roskilde Kloster solgte følgende arealer til Roskilde Kommune:
Jordstykket ud mod Algade, hvor Andelsbanken og Det kooperative
Byggeselskabs beboelses- og forretningsejendom lå.
Jordstykket beliggende ved hjørnet af dron. Margrethes Vej og Ved
Klostermuren for der at bygge roskildes nye Centralbibliotek.
Staldbygningen, der lå på grunden, fulgte med i købet og blev senere
nedrevet.
Arealerne nord for Dron. Margrethes Vej det vil sige Klostermarken
og Berthe – Margretheanlægget.
Skt. Agnes husene med tilhørende bygninger. Det var meningen
arealet skulle udstykkes til parcelhusbyggeri, men ved undersøgelse
af området blev resterne af Skt. Agens Kloster fundet og arealet
fredet.
Købesummen for disse arealer og bygninger var 352.000 kr. hvoraf
17.000 kr. blev udbetalt straks, mens resten skulle afvikles over 30
år og forrentes med 41/2% p.a. Der blev imidlertid udbetalt et
ekstraordinært afdrag, så beløbet var indbetalt i 1975.
Roskilde Kloster lejede den gamle vaskeribygning ud til
hjemmeværnet for Region 5’ stab.

1951
1951

Janua
r
1/1
21/1

15/2

Ungdomsforeningen ”Bjerget” kunne på almindelige
medlemsaftener samle 70 drenge og piger i alderen 14 – 20 år.
Roskilde havde 26.393 indbyggere. Det var en tilvækst på 380.
Byrådet vedtog vejnavnet ringparken, selvom 2 byrådsmedlemmer
syntes, det var en dårlig ide, at kalde vejen, det samme som
bebyggelsen.
Provstiudvalget indstillede til naturfredningsnævnet en frivillig
fredning af Gråbrødre Kirkegård. Efter planen skulle den sidste
begravelse foregå i 1955, derefter kunne der kun foregå begravelser,
hvis der var familiegravsted i forvejen. I løbet af ca. 20 år ville
gravsteder blev nedlagt så kirkegården fremstod som en park.
Samtidig var en udvidelse af rutebilstationen næsten færdig. Muren
var revet ned og flyttet ind og genopført og træerne var nu i færd
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7/3

16/3
18/4

Som
mer

med at blive fældet, så den nye del af rutebilstationen kunne blive
asfalteret.
Udbygningen af området omkring Havekolonien Bregnevang var i
fuld gang. Foreløbig var Bregnevej anlagt og så kunne udstykning
begynde.
Roskilde Bibliotek fejrede 50 års jubilæum
Byrådet vedtog, at hele vejen mellem Knudsvej og Maglegårdsvej
blev benøvnt stenvænget. 82 m af strækningen var kommunal og var
navngivet i 1921. resten var unavngivet privatvej på 530 m, som nu
fik navn.
Elme alléen på Gråbrødre Kirkegård blev fjernet.

Skt. Dionysii kirke bliver udgravet
2 -3/6 Der blev holdt Børnehjælpsdag
8/6
Den katolske menighed fejrede 50 års jubilæum
9Den moderne tid var kommet til Algade. Brostenene forsvandt og
10/6 hele gaden blev asfalteret
21/6 Politiet og motionsklubben holdt velgørenhedsstævne
29/7- Der var sportsuge
5/8
25Der blev holdt Byfest med børneoptog
26/8
10/10 Hotel Prindsens bygning fejrede 75 års fødselsdag
20/10 Der blev holdt veteran – billøb Roskilde – København
31/12 I løbet af året var der opført 238 lejligheder i byen.
De gamle gule rækkehuse, et malteri og et kornmagasin i
Gullandsstræde bliver nedrevet. Gaden blev væsentligt udvidet.
Det genoprettede Sjællandske Livregiment fik garnison i Roskilde
Liden Kirstens Vej blev anlagt.
Anlæggelsen af havekolonien Granly med 51 haver begyndte ved
Østre Ringvej med indkørsel fra Bonderosevej. Arbejdet var færdigt
i 1953. Senere blev der anlagt flere haver til i alt 192.

1952
1952
1/1
21/1
16/4

Roskilde havde 26773 indbyggere. Det var en stigning på 570.
Folketingsmand Aage Fogh talte i Bjerggården om:” aktuelle
problemer ved nytårsskiftet”.
Byrådet besluttede at Odinsvej skulle være navnet på den første
parallelvej i udstykningen på klosterjordene og at den første anlagte
vej skulle hedde Lokesvej og Friggasvej blev også navngivet.
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Desuden blev det besluttet, at en af vejene, som ikke var anlagt
endnu skulle hedde Hødersvej.
26/4 Ved gravning I Gullansstræde i forbindelse med nedlægning af
kapler, blev der fundet en brønd fra middelalderen. Den var 8 meter
dyb og en række frådstens fliser, lagt som en gang.
7-8/6 Der var Børnehjælpsdag
30/6 Den olympiske fakkel passerede Roskilde
3Der var sportsuge
10/8
12/8 1200 soroptimister fra 21 lande besøgte Roskilde
22/8 Roskilde & Omegns Frisørforening havde 50 års jubilæum
30Byfest i Byparken med 20.000 gæster
31/8
24/9 Blikkenslagerfirmaet C. C. M. Olsen Blågrådsstræde 7 havde 100
års jubilæum
31/12 I årets løb var der opført 381 lejligheder i byen.
I Havekolonien Solvang var der pligtarbejde i forbindelse med
anlæg af festplads og losseplads.
Ringøvej var anlagt og salget af sommerhusgrunde begyndte.
Lindenborgvej blev taget i brug.
Boghandler Andreas Flensborg døde og hans søn Bent Flensborg
overtog boghandlen.
Opførelsen af to boligblokke på Klosterjordene begyndte
(Kongebakken),

1953
1953

1/1
4/1
5/1

Roskilde havde 27.343 indbyggere. Det var en stigning på 551.
Dronning Alexandrine blev bisat.
Roskilde Omegns Lærerkreds havde 75 års jubilæum

Febr. Stor tøjindsamling til Hollandshjælpen
1/3
Roskilde og Omegns Forsvarsbroderskab havde 75 års jubilæum
17/3 Roskilde og Omegns Købmandsforening havde 50 års jubilæum
Statens lejemål af Trægården ophørte og bygningerne blev revet
ned.
25/3 Byrådet vedtog navnet Trægården til den nyopførte etagebebyggelse
på Frederiksborgvej. Desuden blev navnet: Valmuevej vedtaget.
Pinse Roskildes nye turistkontor åbnede ved siden af Duebrødre Kloster.
Sommeren blev Roskildes hidtil største turistsæson
4/6
Ved frimurerlogens 75 års jubilæum havde logen 48 brødre.
6-7/6 Børnehjælpsdag med indianeroptog
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11/6
26/6

Roskilde havde 30.000 indbyggere
Der blev bevilliget et tilskud på 40.000 kr. fra statskassen fordelt
over 2 år til istandsættelsen af Skt. Jørgensbjerg Kirke. Det var
arkitekt, professor Mogens Koch, der stod for den omfattende
hovedistandsættelse. De samlede udgifter var 128.408 kr.
23Byfest i Byparken med historisk festspil, hvori bl.a. biskop Absalon
24/8 medvirkede.
24/8 Den fuldstændige fredning af Provstevænget blev stadfæstet.
16/9 Byrådet vedtog navnet: Kastanievej.
9/10 Den 9,5 km lange Ringvej syd blev indviet. Den kostede 6 mill. Kr.
og havde bl.a. 6 viadukter
12/10 De gennemgribende udgravninger inde i Skt. Jørgensbjerg Kirke
begyndte. Udgravningerne, som blev foretaget af Nationalmuseet
fortsatte ind i 1954. Hospitalsforstander Asser Nielsens grav blev
genfundet i 1953.
Byrådet vedtog navnet: Kløverdalen.
4/11 Dansk Kvindesamfund opførte for fulde huse stykket: ”Kvinder”.
11/11 Roskilde Landbobank fejrede 40 års jubilæum
18/11 Der blev ved udgravningen i Skt Jørgensbjerg kirke fundet rester af
en ældre stenkirke. Den sidste præst ved kirken, der blev begravet i
koret var Jens Palæmon Jensen Aagaard, hvis velbevarede
kirsteplade af tin ville, efter restaurering på Nationalmuseet, blive
sat på kisten igen. Kistepladen var udformet, som et oprullet
pergamentblad. Den havde følgende indskrift: ”Fred omsvæver den
fromme grav.
Her hviler Jens Palæmon Aagaard
Sogne præst til St. Jørgens og St. Ibs menigheder
Fød d. 6. octob. 1756 død d. 14.may 1786
Jordens bedste glæder bleve dig til del
Du var ven mand og fader
Og at du fortiente at være det
Vidner dine venners smertefulde tåre
Vidner din kierlige kones tunge græmmelse ved din død
Nyelig bestrøede I begge en elsket søns gravsted med blomster
Ak nu står sit gravsted ved hans og hun begræder ensom eder begge
Hendes spæde søn nærer og lindrer hendes smerte
Men den arme han fatter den ikke
Gud være hans fader og dens, som snart skal hilse lyset
Og sin sørgende moder med de første tårer.
Flygtig som lynet er jordens sandeste fryd
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Hvo ville ønske sig kærlighedens venskabs salighed
Hvis den ej modtog os igen hvor ei er adskildelse mere”.
25/11 I Skt. Jørgensbjerg Kirke blev der fundet resterne af et rum med
indgang fra nord og med mur ud mod kirker. Rummet havde
tøndehvælving og det formodedes at være det sted, hvor de
spedalske uden at bringe menigheden i smittefare, kunne overvære
messen. Den bronzealderhøj, hvorpå den ældste kirke blev bygget
1040 havde været 14 m i diameter.
11/12 Roskilde Landbobank og dens direktør H. H. Stigaard havde 40 års
jubilæum. Banken havde 23.000 løbende indlånskonti, og det
samlede indlån beløb sig til 28 millioner og udlånet til 30 millioner.
Banken beskæftigede 54 personer med en årsløn på over 600.000 kr.
31/12 I årets løb var der opført 334 nye lejligheder i byen.
Haraldsborgvej blev forlænget.
Roskilde Kontantforretning inddrog 1. sal i ejendommen i
forretningen
Børnefilmklubben begyndte
Der blev indført ensrettet kørsel i Havekolonien Solvang og forbud
mod indkørsel i koloniens sydlige ende.
Vejen Ringparken var nu anlagt.
Anlæggelsen af Valhalvej var afsluttet. Den var 215 m lang.
Boghandler Max Møller blev formand for Roskilde
Handelsstandsforening.
Haraldsborgvej blev forlænget på strækningen Kong Valdemars Vej
– Thorsvej.
Anlæggelsen af Odinsvej var færdig.
Det første parcelhus blev bygget på Kildevænget.
Dronning Ingeborgs vej, Dronning Emmas Vej og Erik menvedsvej
blev anlagt.
Roskilde Klosters centralvarme anlæg blev udvidet, så der også
kunne indlægges varme i konventualindernes lejligheder.
Priorinde ved Roskilde Kloster Inge von Hedemann søgte sin af sted
for at kunne gifte sig med klosterets præst , pastor Kroon.
Baronesse Manon Wedell – Neergaard blev priorinde ved Roskilde
Kloster.

1954
1954

1/1
5/1

Roskilde havde 27.894 indbyggere. Det var en stigning på 453.
Der blev fundet en stor møntskat bestående af 105 sølvmønter fra
tiden 1018 – 1035. Derved blev den ældste stenkirke på Skt.
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21/1

28/1
28/1
29/1
6/2

7/2

¼
6/4
13/4

24/4
9/8
1516/8
18/8

Jørgensbjerg dateret til 1040.
Konservator Egmont Lind fremdrog et smukt kalkmaleri i Skt.
Jørgensbjerg Kirke. Det forestillede Skt. Agnes, som d. 21.1. 304
led martyrdøden. Det vil sige kalkmaleriet blev draget frem på 1650
årsdagen for hendes martyrium.
Roskilde og Omegns Hotelvært- og Restauratørforening fejrede 75
års jubilæum
Kirkeminister Bodil Koch besøgte udgravningerne i Skt
Jørgensbjerg Kirke.
Nationalmuseet havde afsluttet undersøgelserne af Skt. Jørgensbjerg
Kirkes gulve og udgravningerne ville nu blive kastet til
200 var samlet i Skt. Jørgensbjerg Kapel for at høre magister Olaf
Olsens udredning om udgravningerne i Skt. Jørgensbjerg kirke. . I
alt var der fundet ca. 100 begravelser i kirken. Den mest interessante
var Fogden på Haraldsborg og forstander for Spedalskhedshospitalet
Asger Nielsen, som havde været en usædvanlig flot og stor mand,
blot var han ret medtaget af gigt. Hans identitet var blevet bekræftet
ved fundet af hans segl. Der var foruden møntskatten fundet sjældne
runemønter.
Selvom det frøs hårdt indfandt næsten 200 mennesker sig ved Skt.
Jørgensbjerg Kirke for at se og høre om kirken og den forgænger.
Igen var det magister Olaf Olsen, som var i ilden..
H. Løve Jørgensen fortsatte efter valget, som borgmester
Islands præsident og den danske kongefamilie besøgte Domkirken
Skt. Jørgensbjerg Kirke fik i anledning af sin hovedistandsættelse en
prægtig middelalderlig døbefont foræret af gårdejer Oluf Olsen og
hans hustru Erna f. Petersen, Lille Valby. Døbefonten stammede fra
Bistrup kirke. Hvornår den var endt i haven til Store Bistrup
Ladegård vides ikke, men gården havde været i samme slægts eje
siden 1726, hvor fonten allerede stod i haven.
En voldsom brand lagde flere gårde i Vindinge i aske
På 10 års dagen for henrettelsen af 11 unge blev der holdt en
mindehøjtidelighed ved Rorup – stenen.
Byfest med optog af gamle biler

Akacievejs forlængelse mod Vestergade var færdig og på
byrådsmødet blev hele vejstrækningen døbt: Akacievej. Navnene:
Hyldevej og Magnolievej blev også vedtaget. Vejene var på dette
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1/9
12 19/9
15/9
19/9
1/10
15/10
20/10

30/12
31/12
Se 1957

tidspunkt under anlæggelse.
Gl. Roskilde Amts Gymnastikforening fejrede 25 års jubilæum
Ledreborg Slot åbnes for første gang for besøgende i forbindelse
med Røde Kors Ugen
Byrådet vedtog navnet: Kongebakken.
Politiet holder en mindehøjtidelighed i Domkirken i anledning af 10
års dagen for overfaldet på politiet.
Skt. Josef Skole fejrede 50 års jubilæum
Slagteriernes Forskningsinstitut blev indviet på Sdr. Ringvej
Drosselvej, Vibevej, Spurvevej, Duevej, Svanevej og Hejrevej blev
navngivet. Drosselvej var den eneste af vejene, som var under
anlæggelse, derfor kunne navnet offentliggøres med det samme, de
resterende navne måtte vente til vejene var anlagt.
I forbindelse med at Skt. Jørgensbjerg fik en ny altertavle blev
alterpartiet fra 1862 overflyttet til kapellet.
I årets løb var der opført 315 lejligheder i byen.
Haraldsborg Husholdningsskole blev købt af Roskilde Kommune.
Anlæggelsen af Snerlevej var afsluttet.
Den del Af Tjørnegårdsvej, som gik fra Poppelalle til helligkorsvej
blev overtaget af Roskilde.
Skyttevej var under anlæggelse.

1955
1955
1/1
14/1
12/2
16/3
18/3
19/3

19/3
20/3
26/3
6/4

Roskilde havde 28.347 indbyggere. Det var en stigning på 678.
Kristelig Lytterforening, Roskilde havde 25 års jubilæum
Roskilde Realskoleforening fejrede 25 års jubilæum
Byrådet vedtog navnet: Skyttevej.
Arbejdernes idrætsklub fejrede 25 års jubilæum
Der var afdansningsbal i Annemarie Jeppesens danseskole. Som
noget nyt var det afslutning for eleverne i mellemholdene og de
voksne.
800 deltog i Karen Margrethe og Volmer Hansens danseskoles
afdansningsbal.
Skt. Jørgensbjerg Kirke blev genindviet af biskop Gudmund
Schiøler efter restaureringen.
Der var afdansningsbal i Annemarie Jeppesens danseskole. Denne
gang for de yngre og mindste deltagere.
Tømmerfirmaet Weber fejrede 125 års jubilæum. Den sidste ejer
tømrermester Harald Weber, som var barnløs standsede samtidig i
firmaet.
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4/5
3/6
5/6
25/6

1315/8
4/9
18/9

Billedhuggeren Knud Nellemoses mindesten for Frihedskampens
faldne fra Roskilde blev afsløret på Stændertorvet
Danmarks første motel blev indviet ved Ringvejen syd for Roskilde
Motorbanen Roskilde ring blev indviet.
Efter der i Jelling var fundet det hedenske hellige Vi, blev der ledt
efter lignende Vier over det meste af Danmark. Der blev fundet et i
Tibirke og Ernst Hansen mente også, at have fundet et i Roskilde..
Han mente at kunne påvise, der havde ligget en 200 meter lang
trekant med toppunkt lidt syd for Skt. Laurentii kirkeruin og med
grundlinie et godt stykke nord for Domkirken. Det vil sige den
hedenske helligdom skulle have ligget, hvor domkirkens kor er.
Byfest med Hakon Mielche, som statsminister i Fristaden Paxvig

Broderordenen D.A.L. havde 50 års jubilæum
Rygaard blev åbnet for besøgende. Trods det dårlige vej besøgte
4000 mennesker slottet. Entreindtægterne gik ubeskåret til Røde
Kors.
14/10 Hertugen af Edinburgh besøgte Domkirken
29/10 Roskilde Borgervæbning havde præmiere på sit Tattoo.
1/12 Roskildekredsens Radikale Venstre fejrede 25 års jubilæum
31/12 I årets løb var der opført 343 lejligheder i byen.
Valhalvej blev forlænget med 230 meter.
Den første parcel på Tranevej blev solgt.
Vejen Bakkegården var med i vejviseren.
Knud den Stores Vej blev forlænget. Vejen havde hidtil gået fra
Klosterengen til Dronning Emmas Vej. Nu fortsatte vejen over
Kongebakken til Dronning Sofies Vej.
0.1955Biografen bjergteateret lukkede og blev omdannet til pibefabrik.
56

1956
1956

1/1
27/1

Roskilde havde 29.025 indbyggere. Det var en stigning på 167.
Dansk Landboforenings Frøforsyning fejrede 50 års jubilæum

1/2

Byrådet vedtog navnet: Hørhusene. I folkemunde hed vejen ellers
Procesvej, da skt. Jørgensbjerg sogneråd havde ført flere processer
mod grundejerne på stedet om vejskel.
Den sidste generalforsamling afholdes i Havekolonien Bregnevang.
Udviklingen havde medført, at 44 haver blev nedlagt, da der skulle
udstykkes til villagrunde. Vejen , som blev anlagt i 1951, fik nu
navnet Bregnevej. 11 havekolonier videreførte navnet.

4/2
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Skt. Georgs Gildet arrangerede kirkespil ”Den brændende
tornebusk” i Domkirken
27/3 Byrådet vedtog navnet: Margrethehåbsvej.
29/4 Dansk Amatør – Orkesterforening havde stævne i Roskilde.
Roskilde Borgervæbning blev placeret, som bedste juniororkester
1/5
I anledning af det tilstundne jubilæum udsendte De Danske
Spritfabrikker ”Cloc Vodka” som var produceret på fabrikken i
Roskilde
6/5
Reidel s Foto fejrede 40 års jubilæum
8/5
Gl. Roskilde Amts Politiforening havde 40 års jubilæum
18/5 Roskilde Marineforening havde 40 års jubilæum
17/6 Roskilde Børnehjem havde 75 års jubilæum
28/6 Parkudvalget indviede de nye servicebygninger på Vigen og dermed
Vigen Strandpark.
Juli
Rådhustorvet skiftede navn til Stændertorvet. For første gang havde
byens centrale torv 1 navn
5/7
Roskilde Håndværkerforening besluttede at købe egen ejendom. De
blev præsteboligen, Hersegade 9, som hidtil havde tilhørt
præsteembedet ved domkirken. Det første afdrag på købesummen
faldt d. 10.7.
12/7 Borgervæbningen vendte hjem efter en succesombrust Danmarkstur.
Vel var der et underskud på 3000 kr., men der var gjort reklame for
30.000 kr.
13/7 I Roskilde Tidende var der en omtale om de gode hotelforhold i
andre byer på Sjælland og om manglen på samme i Roskilde: ”Det
kan ikke nægtes, at her er et område, hvor udviklingen må kalde på
det private initiativ. Turister betyder jo forøget omsætning i en grad,
man kun sjældent forestiller sig”.
13/7 Ifølge dansk oplagskontrol havde Roskilde Tidende et dagligt oplag
på: 11.137 aviser.
3/8
Den nye fodgængertunnel under Jernbanegade blev indviet
9/8
De danske Spritfabrikker fejrede 75 års jubilæum, idet fabrikken
vugge stod i Roskilde
10/8 Ryegårds avlsgård blev hærget af en voldsom brand
23/8 Den nye politigård i Bredgade blev indviet.
7-9/9 Der var byfest. Emnet var: ”Bare det var mig” hvor udklædte børn
viste , hvad de gerne ville være
16/9 Roskilde Håndværkerforening indviede sin nyerhvervede ejendom,
Hersegade 9
19/9 Byrådet vedtog navnet: Lykkegårdsvej.
31/12 I årets løb var der opført 120 lejligheder i byen.
21/3
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Skt. Jørgens Skole blev bygget.
Roskilde Fællesbageri indkøbte en ny pakkemaskine af engelsk
fabrikat.
I Havekolonien Solvang blev der bygget nyt marketenderi for 4000
kr. Den gamle blev solgt for 350 kr.
Det første spadestik til Risø blev taget.
Udstykningen og bebyggelsen af Østre Kirkevej begyndte.
Lokesvej var nu anlagt. Den havde allerede fået navn d. 16/4 1952.
Liden Kirstens Vej blev asfgalteret.
Thorsvej var nu anlagt. Den fik navn d.16/4 1952.
Guldsmed Carl Christian Enig overtager forretningen i Karen
Olsdatter Stræde
På grund af tidernes ugunst måtte Roskilde Kloster sælge Den
juelske Stiftelse. Det vil sige villaen Klostervang 13 til familien
Pyskov. Indtægten af salget indgik i det legat, som oprindeligt
havde været tilknyttet stiftelsen fra 1761

1957
1957
1/1
17/4

Roskilde havde 29.192 indbyggere. Det var en stigning på 577.
Byrådet navngav Toftagervej og Gyvelvej, som var under
anlæggelse.
Forår Restaureringen af domkirkens orgel var afsluttet. Igen var det
firmaet Th. Frobenius & Co., der stod for arbejdet. Orglet blev
reduceret med 6 stemmer til 50. Albert Schweitzer havde flere gange
spillet på orglet og havde givet anvisninger og råd om ombygningen.
Hans teorier blev grundlæggende for restaureringen.
18/6 Roskilde Gasværks skorsten fra 1863 blev revet ned.
8/5
Nekrolog i roskilde dagblad over forfatteren Ebbe Kornerup
1/10 Roskilde Handelsstandsforening fejrede 100 år
9/10 Roskilde Handelsstandsforening fejrede 100 år
8/12 Roskilde Domkirkens Drengekor medvirkede for første gang ved en
højmesse
31/12 I årets løb var der blevet opført 380 lejlighder i byen.
Se 1954
Roskilde Kommune købte den nedlagte husholdningsskole:
Haraldsborg
Koncerterne i Byparken var nu for hele familien
Den sydlige private del af Søndervang på 70 meter blev overtaget af
Roskilde og sat i stand.
Skyttevej overgik fra at være i privat eje til Rosklide.
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Sigynsvej var færdig anlagt og fik i henhold til Byrådets beslutning
d. 16/4 1952, sit navn.
”A/S Algade 29” blev oprette. Det blev senere til ” Roskilde
Kooperative Byggeselskab” med Fællesbageriet, som eneaktionær.
Major A.H.K. Isaksen blev klosterforvalter på Roskilde Kloster.

1958
1958
1/1
8/1
6/2

Roskilde havde 29.769 indbyggere. Det var en stigning på 699.
Byrådet vedtog at bygge vandtårn og svømmehal på Bymarken
Hedeboegnens Hjemstavnsforening havde 50 års jubilæum

31/3

Andelsbanken indviede sin nye ejendom i Algade, sammen med den
nybyggede nabo Algade 26 ændrede den østlige del af gaden sig
meget.
Roskildes første skole i et plan: Skt. Jørgens skole blev taget i brug.
Skolen skulle rumme 1000 elever.
H. Løve Jørgensen blev genvalgt som borgmester
Statens Planteavlsudvalg mageskiftede med Københavns
Universitet. Udvalget fik 353 ha af Eng – og Flengmarken, for der at
opføre en ny forsøgsgård.
Byrådet navngav: Bjældevej
Skt. Jørgenbjerg Brug fejrede 50 års jubilæum
Anlægsgartner W. Elmer fejrede 50 års jubilæum
Hedegårdenes Brug fejrede 50 års jubilæum

1/4
1/4
1/4

16/4
29/4
1/5
15/5
11/6
2729/6
9/8
10/8
20/8
12/9
18/9

Roskilde-borger nr. 30.000 – det blev tvillinger – blev født på
Roskilde Amts og Bys Sygehus
Høj – Hat og Kyse festen blev afholdt
Det blev foreslået, at den vej, som var under anlæggelse parallelt
med Københavnsvej fik navnet: Industrivej.
Kamstrup Andelsmejeri på Sdr. Ringvej blev indviet og samtidig
fejredes 75 års jubilæum
Byrådet vedtog navnene: Industrivej og Jasminvænget..
Kong Olav af Norge besøgte Risø og Domkirken
Byrådet besluttede ,at et konsortium måtte bygge et parkeringsanlæg
i to etager på Hestetorvet med tilhørende forretninger ud mod
Algade
Falcks Redningskorps måtte med kort varsel forlade Bredgade og
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byggede i efterårsmånederne ny station ved Ringstedvej
1/10 Bladudgiver L. Berthelsen Roskilde Dagblad havde 70 års jubilæum
3/11 Roskilde Sparekasse fejrede 125 års jubilæum
30/11 RB´s divisionshold rykkede op i 3. division og blev modtaget på
rådhuset
1/12 Sparekassedirektør S. Holm havde 50 års jubilæum
31/12 I årets løb var der opført 244 lejligheder i byen.
Dronning Sofies Vej forlænges med 71 meter til Haraldsborgvej
Hans Winthers Læderhandel blev ombygget.
KFUM’s bygning i Bredgade blev politistation.
Bebyggelsen ”Kongebakken” stod færdig.
I Havekolonien Solvang blev pligtarbejdet afskaffet. I stedet blev
der lagt 9 øre m2 på havelejen.
Roskilde Kloster solgte til andelsbanken to små strimler jord, dels
langs med alleen og dels langs den røde vaskeribygning. Derved var
banken i stand til at forbedre sine parkeringsforhold.

1959
1959

1/1

21/2

Roskilde havde 30.468 indbyggere. Det var en stigning på 848 og
første gang, der var mere end 30.000 indbyggere i byen.
Parkeringsgade (senere Borchgade) nærmede sig sin afslutning
Roskilde Hjemmeværnsgård på Frederiksborgvej blev indviet.
Sommerens store samtaleemne var fundene af vikingeskibene på
bunden af fjorden

17/7
1/8
9/8

Roskilde Bank fejrede 75 års jubilæum
Roskilde hallen blev indviet.
Byfest. Emnet var vikingeskibene
I begyndelsen af august fældes træerne i Roskilde Klosters
køkkenhave for at give plads til det nye bibliotek
5/9
Jette Valbjørn blev ved en midnatskabaret kåret til Miss Roskilde
Efterå Gartnere holder en stor udstilling i Roskilde – Hallerne
r
1/9
Kordegn Fritz Christiansen fejrede 25 års jubilæum
19/11 Roskilde Turistforening holdt 50 års jubilæum. Arthur Fang har 50
års jubilæum som medlem af bestyrelsen
1/11 Mejeribestyrer K. Andersen fejrede 25 års jubilæum
26/11 Byrådssalens 75 års jubilæum blev markeret ved et byrådsmøde
16/12 Byrådet navngav Baldersvej og Gammel Marbjergvej
31/12 I årets løb var der opført 310 lejligheder i byen.
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Henry Stryhn købte 31/2 tdr. land fra Engholmgård og etablerede på
vestre Kirkevej sin leverpostejfabrik.
Byggeriet Bakkegården var afsluttet.
Odinsvejs vestlige ende blev anlagt og udstykningen begyndte.
Himmelev Kommune købte Gadegården og Gammel Højagergård
med udstykning for øje
Bogensvej blev anlagt, som den første i udstykningen på den
tidligere Gadegårds jorde
Roskilde Fællesbageri ansatte den første bagerlærling, da bageriet
nu havde fået tilladelse til at uddanne bagere.
I løbet af året satte Risø reaktor DR 2 i gang
Tuevænget blev udstykket og salget af sommerhusgrunde begyndte.
Salget af grunde langs Lille Høkerstrædes forlængelse var nu
afsluttet.
Allan Gundersen overtog Tidens Tøj TTU efter sin svigerfar og
udvidede få år senere med butikken i Skomagergade 31.
I løbet af året sættes Hotel Roars foyer og kælderlokaler i stand
I vejviseren var Elmelygårdsvej med for første gang. Der var 7
husstande på vejen .
Roskilde Kloster anskaffede 9 garager til udlejning. På rund af
diverse salg af arealer fra klosteret blev garagerne flyttet rundt indtil
deres blivende sted ved indkørslen fra Skt. Peders Stræde.

195960
195960

1960
1960

1/1

5/1
6/1
17/1

22/1
4/2
23/2

Roskilde havde 31.316 indbyggere. Det var en stigning på 1009. Det
var første gang der havde været en stigning i indbygger tallet på
1000.
Hans Winthers Læderhandel fejrede 125 år.
Byrådet vedtog navnet: Roskildevænget.
Dr. Otto Norn udkastede i en kort radioudsendelse inden
transmissionen af gudstjenesten i Domkirken, den tanke, at kirken i
anledning af sit 1000 års jubilæum skulle have sin Kongeport tilbage
fra Holmens Kirke.
Gl. Roskilde amts Garderforening fejrede 50 års jubilæum
Træerne i Birkealle blev fældet. Træerne var blevet for gamle. De
var plantet i 1833.
Maglekildes vand fik i en kort periode lov til at løbe ned ad
Magelkildebakken, da de kloakrør, som førte en del af vandet over
til søerne i Byparken var blevet tilstoppet af trærødder. Nu skulle
der lægge nye rør ned.
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9/4
23/4
24/5
31/5
Som
mer

4. Regiments soldaterforening havde 25 års jubilæum
Byrådet vedtog navnet: Nymarks Vange.
Dansk Arbejdes Roskildeafdeling fejrede 50 års jubilæum
Indre Missions hus i Jernbanegade blev indviet. Det afløste det
gamle Tabor. Som havde ligget på samme sted.
De populære koncerter i Byparken fortsatte

12/6
14/6
28/6
1/7
1/9
6/9
22/9

Roskilde Domkirke fejrede 1000 års fest
Skt. Jørgens skole blev indviet
Borgervæbningen fejrede 25 års jubilæum
Roskilde havde 31.782 indbyggere
Svømmehallen på Skt. Jørgens Skole blev taget i brug
Thailands kongepar besøgte Domkirken
Dansk Husmoderforening havde 40 års jubilæum
Der er udstedt 2279 kørekort i løbet af året.
9/10 Vor Frue Kirke blev genindviet.
1/12 Roskilde og Omegns Orkesterforening fejrede 50 års jubilæum
12/12 Kirkens Korshærs hus i Store Højbrøndsstræde blev indviet. Her var
varmestuen Kafé Klaus og et mindre hjemløse – herberg til op i
1980-erne
31/12 I årets løb var der opført 630 lejligheder. Det var der største antal
nogensinde.
Vindinge Naturpark åbnede.
Asylgade nr. 5, som havde udgjort en flaskehals i gaden blev
nedrevet, så trafikken uhindret kunne strømme gennem gaden.
I Kirkens Korshørs Børnehave på Præstemarksvej blev besøgt af 48
børn daglig i 276 åbningsdage.
Havekolonien Solvang købte have nr. 33 til brug som fest- og
parkeringsplads. Der blev afholdt andespil på Fjordvilla. Der var 20
ænder, 20 flæskestege, 2 halve grise, samt rødvin.
På grunden Frederiksborgvej 7 blev der bygget en villa under den lå
Roars Kilde.

1961
1961

1/1
1/1
2/1
4/1
16/1

Et konsortium købte gammel postgård, Skomagergade 15 med
nedrivning for øje.
Roskilde havde 32.325 indbyggere. Det var en stigning på 1091.
Roskilde – Badet blev taget i brug
Byrådet vedtog navnene: Havsteensvej og Maglegårdsvej.
Dr. Med. Vilh. Møller – Christensen fik i Almindelig dansk
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Lægeforening overrakt Pfizerprisen for 1961 for sin forskning
vedrørende spedalskhed. Prisen var på 10.000 kr.
30/3 Kapelkrematoriet på Østre Kirkegård blev indviet.
19/4 Byrådet vedtog navnene: Fyrrevej, Morbærvej, Valnødvej og
Vestergade for den nye vej fra Sønderlundsvej mod sydvest. Vejen
var en forlængelse af den allerede eksisterende Vestergade.
16/6 Biblioteket indviede sin store sal
1/7
Restaurant ”Toppen” ovenpå Roskildebadet blev indviet.
1/7
Roskilde havde 32.888 indbyggere
4/7
Roskilde Smedelav fejrede 525 års jubilæum
Som Hele 3 både konkurrerer sidst på sommeren om at sejle med
mer passagerer på fjorden
17/8 Lektor Niels A. Christiansen fejrede 25 års jubilæum, som lærer ved
Katedralskolen
18/8 Lektor Niels A. Christiansen fejrede 25 års jubilæum, som leder af
Roskilde Museum
Rudolf Tegners gruppe: ”De tørstende børn” blev købt af Roskilde
Kommune og flyttet fra Maglekilde til Skt. Jørgens Skole
23/9 Gravemaskinerne gik i gang på Hestetorvet
4/10 Efter en konkurrence fik den nye parkeringsplads navnet: Schmeltz
Plads og den nye gade navnet: Borchsgade.
5/10 Dansk Kvindesamfunds Børnehave holdt åbent hus
20/10 Roskilde Betonvarefabrik indviede ny fabrik på Københavnsvej
31/12 I løbet af året var der opført 519 lejligheder i byen.
Kollegieboliger til sygeplejeeleverne stod færdige på Køgevej
Middelfartsvej søndre ende blev anlagt.
Langebjergvej var for første gang med i vejviseren. Den eneste, som
boede på vejen, var en gartner.
Sivholmvej blev anlagt og udstykningen af sommerhusgrunde langs
vejen begyndte.
Udstykningen af Odinsvejs vestlige del var til ende.
Yttinggård blev revet ned, så Baunehøjvej kunne blive forlænget.
Ordførende broder i frimurerlogen J. C. B. Dupont trak sig som 8o
årig tilbage og blev erstattet med fabrikant Henry Germuth.

1962
1962

1/1
24/1

Roskilde havde 33.416 indbyggere. Et andet sted opgives det til:
33.975
Civilforsvaret var i fuld gang med at fjerne den bunker, som i 1944
var blevet opført i Duebrødre Stiftelses have. Her skulle den nye
gade i Roskilde: Brochsgade gå. Ved bygningen af bunkeren blev
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2/2

2/4
11/4
12/5

Som
mer
28/8
30/8

15/9

Okt.

5/12

resterne af Allehelgenskirke fundet. Gaden ville komme til at gå hen
over kirkeruinen.
Domkirkepladsen fik ny og bedre belysning.
I foråret blev billedhugger Jørgen Thoms skulptur ”Birgit” afsløret
foran Roskilde – Hallerne. Skulpturen var en gave fra Roskilde
Sparekasse
Forvalter Børge Ebbe Juel Hansen blev valgt til borgmester
Borgmester Børge Juel Hansen åbnede Richard Mortensens
udstilling på Roskilde Bibliotek.
Roskilde Turistforenings nye fjordbåd blev døbt af en af byens
tidligere ”frk. Hansen” fru Bente Jørgensen. Skibet fik navnet:
”Frederik den Syvende”, da det var navnet på den første og ældste af
fjordbådene.
Vikingeskibene ved Skuldelev blev gravet ud
Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fejrede 175 år
Det svenske kongepar Gustav d. 6. Adolf og dronning Louise
besøgte udgravningen af vikingeskibene i silende regn.
Nøjagtigt på datoen, der var blevet lovet, åbnede Hestetorvet i dag
for den offentlige parkering på overplanet, hvor der i fremtiden må
parkeres med personbiler i indtil 3 timer. Der ville blive plads til 92
biler på overpladsen inklusive Taxa og nedenunder til 72. Kontoret
for Taxa var allerede åbnet.
Da Margrethespiret stod i fare for at falde sammen, blev det taget
ned
I det store og hele kom forretningerne ud mod Algade i gang
omkring begyndelsen af måneden. Cafeteriaet ville først komme i
gang lidt senere.
Byrådet vedtog navnene: Fuglebakken og Hedevænget.
Frimurerlogen besluttede at oprette en byggefond, så logen kunne få
foden under eget bord.
Det Sjællandske Livregiment flyttede til Slagelse.
Udstykningen af Merringsgård begyndte.
Vejene Græsbakken og Lillevej var med i vejviseren for første gang.
På den første var der en husstand , på den anden tre.
En del af Odensevej indtil Kertemindevej blev anlagt og udstykket.
Efter samråd med Nationalmuseet solgte Roskilde Kloster til
Frederiksborg slot 2 historisk værdifulde broderede tæpper.
Tæpperne skulle opbevaret på en speciel måde og måtte ikke lægges
sammen. Salget skete, da Klosteret ikke havde mulighed for at
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opbevare tæpperne efter forskriften. Salget indbragte klosteret
50.000 kr. som blev brugt til restaurering af kirken. Restaureringen
var allerede begyndt i 1961 med at fjerne al overflødigt og
utidssvarende pynt. Det tidligere triste rum fik nu nye farver på
vægge og loft, alterbordet fik ny dug og antemensale af et smukt
kinesisk silke, der var i klosterets eje. Knæfaldet nyt betræk,
kirkestolene renset, lysekronerne ændret. Nu fremstod kirken smuk
og indbydende. Det var grevinde Karen Knuth og priorinden,
baronesse Wedell – Neergaard, som havde forestådet
istandsættelsen.
Alle pengene blev ikke brugt til restaureringen. For restbeløbet blev
der anskaffet køleskabe til konventualindernes lejligheder.

1963
1963

19/1
10/2
13/2
19/3
Forår

Adventistsamfundet indviede en ny kirke på Skt. Clara Vej
Skt. Jørgensbjerg Kirkes kirkeskib blev hængt op
Herrekoret Vokalion fyldte 50 år
Byrådssalen havde fået ny belysning og inventar
Kirkestræde ( nuværende Domkirkestræde) blev reguleret og belagt
med bedursten.
9/4
Biografen Bios nye bygning indviet.
21/4 Roskilde Garnison fejrede 50 års jubilæum. 8. regiments
soldaterforening gav kasernen en ny flagstang.
27/5 På initiativ af ”Dansk Arbejde” blev selskabet Roskilde
Værkstedsby stiftet.
Som Nationalmuseet undersøger området, hvor den nye Sparekasse skal
mer ligge
1/7
Roskilde havde 35.225 indbyggere
12/7 Byrådet vedtog navnet: Motelvej og besluttede, at vejnavnet
Møllevej skulle forsvinde og vejen hedde Yernevej, som resten af
vejstrækningen..
15/7 Roskilde Landbobank åbnede et vekselkontor på Vigen i en
campingvogn
23/7 Slagteriernes Forskningsinstitut blev indviet
Augu Første afsnit af Klostermarksskolen blev taget i brug
st
21/8 Byrådet besluttede, at vejnavnet Møllevænget skulle bortfalde, da
man ikke ønskede at navne med ”mølle” fandtes i forskellige dele af
byen. Hele strækningen kom til at hedde Solvænget. Nr. 2 -24 og 29
– 43 er det gamle Møllevænget.
Efterå Der blev nedlagt fjernvarme i store dele af byen bl.a. i Bredgade.
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r
2/10
16/10
21/10

Her blev også halvdelen af Fattiggården nedrevet.
Byrådet vedtog navnet: Rypevej.
Byrådet vedtog navnet: Fugledalen,
Der var stiftende generalforsamling på Fjordvilla for Havekolonien
Roarsgave. Navnet blev valgt efter en havekoloni af samme navn,
som havde ligget ved Hedegade. Den var nu nedlagt. Der blev
trukket lod om de 160 haver.
7/12 Roskilde fuldautomatiske telefoncentral blev taget i brug
11/12 Roskilde Landbobank fejrede 50 års jubilæum
Assensvej, Kertemindevej, Svendborgvej , Fåborgvej , Ollerupvej
ogresten af Odensevej blev anlagt.
Havekolonien Hvilen blev flyttet til Marbjergvej
Tværvej var nævnt i vejviseren for første gang. Der var fem
husstande på vejen.
I Vindinge nedbrændte Merigårdens udlænger. Gården blev
genopbygget, men et andet sted. Hovedbygningen blev liggende og
var årsagen til navnet: Mejeristræde.
Langagervej var med i gadefortegnelsen, men uden bebyggelse.
Erik Storm blev oldermand i Roskilde Snedkerlaug

1964
1964

23/2

Radioen havde en udsendelse om Skt. Jørgensbjerg. Det var pastor
Baunbæk, som fortalte.
26/2 På De samvirkende Frederiksborg Hesteavlerforenings Sjælland –
afdelings generalforsamling blev det besluttet, at stoppe med at
afholde kåringen i Roskilde, som det ellers havde været sædvane
gennem ca. 30 år. Kåringerne havde i begyndelsen foregået på
Stændertorvet, men dette år var det ved Roskilde Kaserne. At
kåringen sluttede i Roskilde skyldtes den ringe tilslutning og så var
det et for stort apparat at sætte i gang.
24/3 Roskilde Højskoleforening havde 75 års jubilæum
28/4 Malermester Herman Munk havde 40 års jubilæum.
28/4 Roskilde Boligselskab flyttede fra Ringstedgade til Bondetinget.
Foreningen til opførelse af arbejderboliger i Roskilde flyttede fra
Bakkegården på Køgevej til Bondetinget. Det var hensigten at de 2
boligselskaber skulle havde mere kontormæssigt samarbejde for
bedre at kunne magte anskaffelsen af nye store kontormaskiner.
April Agnete Warming kopi af et kalkmaleri i Århus Domkirke af Skt.
Jørgen og dragen blev ophængt på Skt. Jørgens Skole.
Forår Fjernvarmecentralen i Rådmandshaven blev taget i brug
Forår Nystedvej og Rødbyvej blev anlagt
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7/4
1/5
8/5
Maj
10/5

25/5
31/5
Juni

Der var rejsegilde på Roskilde værkstedsby.
Husmændenes kvægavlskonsulent på Roskildeegnen H. Møller
Andersen havde 25 års jubilæum
Refrema kunne aflevere sin fremkaldermaskine nr. 500.
Gunnar Westmans artiskokbrønd blev opstillet i bibliotekets gård
Arbejdernes Landsbank åbnede en filial i Ringstedgade
Den 1. byvandring, som foregik i Domkirken løb af stablen. Det var
Historisk Samfund og Roskilde Turistforening, som havde
arrangeret.
Den 2. af sommerens byvandringer gik til Gråbrødre Kirkegård.
Emnet for den 3. og sidste byvandringer var byens kilder.
Folkefesten ”Atomiaden”

Folkefesten ” Atomiade” blev afholdt. Risøfolk og Roskildensere
samlede penge ind til børneinstitutionerne. 1200 unge var til popbal
i Roskilde – Hallerne
6/6
Der gik ild i gulvet under komfuret i Håndværkeren i Hersegade,
men Roskilde Brandvæsen og Falck – Zonen fik hurtigt ilden
slukket, før der skete større skade.
8/6
Roskilde Museum havde nu ca. 13.000 numre, men også økonomisk
tilbagegang.
26/6 Slagteriskolens nye bygning blev indviet. Den havde kostet 24. Mio.
Slagteriernes forskningsinstitut kostede alene 12. Mio.
30/6 Der blev for sidste gang holdt fugleskydning i Hotel Prindsens have
. Ostehandler Hvalsø Hansen blev fuglekonge
1/7
Roskilde havde 36.160 indbyggere
8/7
Byrådet vedtog navnet: Stenkrogen.
26/7 Slagteriskolen blev indviet. Byggeriet kostede 24 mil.kr.
6/8
Roskildeegnen Foderstofforenings nye bygning Sdr. Ringvej 14 blev
indviet. Byggeriet havde med sine 5 siloer kostet omkring 4,3
mill.kr
forso Første del af Værkstedsbyen på Københavnsvej blev taget i
mmer brugtages i brug
I samarbejde med Københavns Parkteater blev der for et par tusind
mennesker opført et friluftsspil i amfiteatret i Folkeparken, som led i
kommunens parkunderholdninger.
Augu Roskilde lille Skole åbnede
st
3/8
Roskildeegnens Foderstofforretning indviede den ny foderstoffabrik
Sept. Sjællands første færdselsskole blev indviet ved siden af Roskilde –
6/6
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Hallerne
9/10

Der var rejsegilde på den nye Roskilde Højskole med 42
dobbeltværelser. Det gav plads til 70 elever. Byggeriet beløb sig til
1.7.mill. kr.
17/10 I Bio kunne man se ”Sommer i Tyrol”, som spilledes på 3. uge
Okt. Gunnar Westmans figurgruppe Bro Bro Brille blev købt af Roskilde
Kommune og blev foræres til den nyåbnede Ringparkens Børnehave
4/11 Byrådet vedtog navnet: Tømmervej.
5/11 Roskilde arkæologiske Klub afholdt konstituerede møde. Der var ca.
30 deltagere.
Nov. Jernbanehotellet blev nedrevet.
6/12 Sct. Georgsgildet begyndte salget af juleneg. Sidste år blev der solgt
1500 neg, så denne gang var der blevet bundet 2000 neg.
8/12 På foranledning af Himmelev Kommune skiftede Tværvej navn til
Bakkekammen. Begrundelsen var at der i mange år havde været en
Tværvej i Himmelev og den havde hævd på navnet. Parallelvej fik
navnforandring til Bakkesvinget og navnet Maglelunden blev
vedtaget.
Dec. Vejen byleddet var færdig og blev åbnet for trafik.
Ved Hedegårdens Skole blev Gudrun Lauesens bronzekalv stillet op.
Byggeriet af Sparekassen for Roskilde By og Omegns nye
bygninger skred god frem. Facaden mod Algade var færdig.
Roskilde Kommune købte Skomagergade 33
Havekolonien Østervang blev nedlagt og Havekolonien Roarsgave
måtte igen flytte.

1965
1965

20/1 Byrådet vedtog navnene: Byleddet og Bytoften.
Janua Klostermarksskolens svømmehal var åbnet
r
Velgørenhedsselskabet ”Samleren” havde 75 års jubilæum
Feb. Roskilde Kunstmuseum blev stiftet af forfatteren Ib Koch-Olsen,
arkitekt Palle Jacobsen og landsretssagfører Povl Krüger
1/3
Nedrivningen af Gammel Postgård, Skomagergade 15 begyndte.
Som Rosenhaven ved biblioteket blev anlagt
mer
1/7
Roskilde havde 36.787 indbyggere
Pastor V. Klarholt blev sognepræst for det nye Søndre Sogn
Der var opvisning af folkedans i amfiteatret i Folkeparken
Det nye Posthus i Jernbane stod færdigt
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1/10
Nov.

Roskilde Sejlklub havde 60 års jubilæum
Roskilde Slagtehus blev nedlagt.
Roskilde Kunstforening fylder 25 år
Dansk Kvindesamfunds Børnehave havde 50 års jubilæum
Kildegården i Svogerslev blev revet ned. Søparken, Søtofen,
Søhøjen og Søkrogen blev anlagt kort efter.
Guldborgvej og Brandholmvej blev anlagt. I løbet af et år var alle
grundene solgt.
Hejrevej blev anlagt.
Roskilde havde 36.000 indbyggere.
Langagervej var med i vejviseren. Der var 6 beboere på vejen.
Efter FOF’s 3 første år uden en leder blev Else skeby leder.

1966
1966

19/2

En voldsom brand hærgede Skt. Maria Hospital, hvor patienterne må
evakueres. En del af brandmandskabet var i Lejre for at slukke en
mindre brand, så der måtte indkaldes personale, da alarmeringen om
branden i Skt. Maria Hospital indløb.
16/3 Bagermestrene fejrede 75 års jubilæum
29/3 Rejsegilde på Forbrændingsanstalten. Udgifterne til byggeriet beløb
sig til 5 ¼ mil. Kr.
Marts Mouritz Mentzes gård i Svogerslev blev nedrevet og
gårdhusbebyggelsen ”Eppedalen” blev opført 1966-67. Efterhånden
som vejene bliver færdige, blev de navngivet i alfabetisk rækkefølge
Marts Posthuset blev taget i brug
1/4
Det nye byråds var samlet 1. gang efter valget. Revisor Arthur
Jacobsen bliver borgmester
18/5 Roskilde Marineforening fyldte 50 år
Maj Forbrændingsanstalten på Københavnsvej gik i gang
Maj Margrethespiret blev sat op. Det var et langvarigt og vanskeligt
arbejde
1/8
Skt. Hans Hospital fejrede 150 års jubilæum
18/8 Passagen i Skomagergade l5 blev indviet.
20/8 Dansk Arbejdsmandsforbunds Roskildeafdeling fyldte 75 år
Der var velgørenheds fodboldkamp mellem Roskilde og omegns
kommunerne
1/9
Grundstenen til Vikingeskibsmuseet blev nedlagt
Sep
Revalideringscentret Bomi blev indviet af minister Kaj Bundvad
5/11 Roskildenser Samfundet fyldte 50 år
11/11 I anledning af årets fugleudstilling i FDF – huset blev Roskilde og
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11/11
17/11

18/11

Nov.

1/12
6/12
14/12

196667

Omegns Fugleforenings nye logo præsenteret
RB´s lilleput 1 blev sjællandsmestre
Roskilde Kommune havde købt Niels D. Kemps fabrik på
Kamstrupsti. Vandindvindingsret og udlejning skulle sikre
kommunen mod udgift til sanering. Der var planer om at lægge
byens nye rådhus i det område, samt en skole.
Snæversti blev åbnet igen og det samme gjorde
isenkramforretningen H.P. Nielsen s nye bygning, som efter 10
måneder byggeaktivitet stod færdigt.
Der blev givet tilladelse til et stort byggeri mellem ”Bymarken,
Københavnsvej og Sdr. Ringvejs forlængelse” navnet:
Dommervænget var allerede klar.
Skomagergade blev omdannet til gågade og fik betegnelses:
Julegade i forsøgsmåneden
Roskilde Fællesbageri fejrede 75 års jubilæum blandt andet ved at
give gratis brød til byens børnehaver og alderdomshjem.
Forfatteren Ingeborg Buhl fik tildelt ”Kollegernes Ærespris”.
Medlemmer i Havekolonierne Solvang og Vestervang var på en
vellykket udflugt til havekolonier i Hillerød og Fredensborg.
Peterssæde blev købt af Kornerup – svogerslev Kommune med
udstykning for øje.
Gylden kærnevej blev anlagt.
I forbindelse med en udstykning blev Kirsebærhaven anlagt.
Landbruget på strandgården blev nedlagt. Strandgårdsvej,
Strandhøjen og strandparken blev derefter anlagt.
Fjordvej blev anlagt.
Efter forhandlinger blev det besluttet, at lukke Holbækvej for
gennemkørende trafik ved skvatbrinken og Lynghøj.

1967
1967

2/1
19/1
27/1
31/1
8/1
21/2
22/2
17/3

RK – Roskilde Kontantforretning fyldte 50 år
Roskilde Filmklub genåbnede
Der blev afholdt pigtrådsmesterskab på Slagteriskolen. ”The
Sounds” vandt kredsmesterskabet.
På byggepladsen bag Roskilde – hallerne brød en kran sammen.
Ingen kom til skade, men en varebil blev ret flad.
Igen blev der nedlagt en grundsten i Sparekassens store byggeri
På Svanevej spadserede en løsgående hane rundt, indtil
ordenspolitiet fik den anholdt.
Roskildes dispositionsplan var efter 5 års arbejde færdig
Almindelig dansk Gartnerforenings Roskildekreds fejrede 75 års
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jubilæum.
20/3 Konfektionsfabrikken Jardex fyldte 50 år
Marts De første lejligheder i Dommervænget stod færdige. Hele byggeriet
kom til at omfatte 18 etageejendomme.

20/4
1/5
8/5
10/5
27/5

3/6
12/6

16/6
27/6

30/6
3/7

10/7
3/8
7/8
23/8
1115/8
13/8
15/8
19/8

Der var rejsegilde på Roskilde Fællesbageris nye bageri, som skulle
kunne klare kapaciteten i de næste 20 år.
Roskildes 12. børnehave: Fælledvejens Børnehave blev taget i brug
Roskilde Andelsmejeri begyndte produktionen af tubesmør
Det første spadestik til Østervangsskolen blev taget.
Roskilde Amt fejrede sit 125 års jubilæum
Der blev fundet colibakterier i Roskildes drikkevand. Kredslægen
anbefalede alle at koge deres drikkevand. Forureningen kom fra
restaurant Toppen, hvor et defekt kloakafløb var synderen
Dyrskuet have godt vejr. Dog fik svinene ingen adgang på grund af
frygten for mund- og klovsyge.
Kommunalarbejder Niels Karl Kristoffersen og hans trofast hest fru
Olsen, som gennem mange år havde renset byens kloaker for slam,
gik på pension.
DBC´s Stjerneløbe i Roskilde blev afviklet
Under den sidste del af den årlige fugleskydning silede regnen ned,
så den nye fuglekonge fabrikant Gert Winther Jensen fik overrakt
bandoleret inden døre.
Maglekilde Maskinfabrik fylder 100 år
Dansk Broder Ordens bygning i Hersegade blev revet ned for at give
plads til en ny bygning
I Sparekassens gård blev billedhugger Gudrun Lauesens Duebrønd
afsløret.
Hjemmeværnsdistrikt Roskildes Musikkorps havde bestået i 15 år
K – K- Tæpper åbnede i Støden
Byrådet vedtog navnet Ejboparken.
Roskilde Fondens westernbyfest løb af stablen
Roskilde vandt 11 sjællandsmesterskaber ved svømmestævne i
Tåstrup
Det blev fejret at Roskilde Tidende havde været i familien Odenses
eje i 50 år
Årets Go – Go pige blev kåret ved en lårkort konkurrence på
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Fjordvilla
23/8 Byrådet vedtog navnene: Ejboparken og Neergårdsparken.
28/8 Roskilde Værktøjsmagasin fik nye lokaler på Sdr. Ringvej i den
tidligere skofabrik Fjords ejendom
1/9
Der var rejsegilde på Vikingeskibsmuseet
1/9
BO 67 blev åbnet af dronning Ingrid
2/9
Roskilde Håndværkerforenings årlige fugleskydning fandt sted i
silende regn
18/9 RH 33 oldboys og RH herre B blev sjællandsmestre
15/9 I den lille sal på Hotel Prindsen åbnede: Prinsessen. Roskilde nye
bodega
17/9 Under årets sidste løb på Roskilde Ring, skete der store materielle
skader.
18/9 Roskilde Boligselskab holdt rejsegilde på ”Parkvænget”
23/9 Det sidste lokale tog kørte fra Roskilde til København trukket af et
damplokomotiv
27/9 Roskilde Bank indviede filial på Skt. Hans Hospital.
29/9 Der var rejsegilde for 2 etape af den nye Roskilde Sparekasse
1/10 Fællesvejens Børnehave blev officielt indviet
4/10 Der var rejsegilde på supermarkedet Hami ,Skomagergade 15.
4/10 Byrådet vedtog navnet: Parkvænget.
6/10 Kirkegade 4 skulle have nyt tag. Da vinteren havde været så mild, at
det ikke havde været muligt at sanke rør, blev der lagt strå på taget.
16/10 Nu var det Kirkegade 6 og 8´s tur til at få nyt tag. Det var stadigvæk
tækkemand Paul Madsen, som stod for arbejdet.
17/10 Den værste storm i 50 år hærdede landet. Roskilde gik heller ikke
ramt forbi bl.a. blæste en større del af et tag på en af boligblokkene i
Ringparken ned.
19 21/10
9/11
20/11

Stort loppemarked arrangeret af Roskilde Fonden fandt sted i Kemps
nedlagte garveri på Kamstrupsti
Lindenborg Kro nedbrændte.
Det blev foreslået at fjerne gasværks – tårnet og udlægge pladsen
mellem Skt. Clara Vej og Gasværket til parkering.
20/11 Der var stiftende generalforsamling i den havekoloni, som skulle
afløse Maglehøj. Det blev besluttet, at den nye have skulle have det
gamle navn. Indtil den gamle Maglehøj var blevet nedlagt, gik
denne havekoloni under navnet: Ny Maglehøj.
Nov. Russell-tribunalet blev indledt på Fjordvilla
1/12 Julemanden tændte alle julens lys i Roskilde. Han var ledsaget af

289

1/12
2/12
8/12

nisser til hest fra rideskolen i Himmelev og de blå pigespejderes
nisseorkester.
Hami åbnede sit nye supermarked i Skomagergade. Der kom
o.13.000 besøgende.
Roskilde Sparekasse havde købt et maleri af juleslagtning på Skt.
Agnes af L. A. Ring.
Venstres Kvinder i Køge- Lejre- og Roskildekredsene havde
julemøde, hvor pastor Johannes Møllehave holdt juletalen.

11På biblioteket udstillede Kunstforeningen for Roskilde og omegn
18/12 malerier og skulpturer af Egill Jacobsen og Edgar Funch.
16/12 Roskilde – Hallens nye restaurant og selskabslokaler blev taget i
brug.
Dec. Ønsket om en fælles administrationsbygning for Roskilde amt og
Roskilde by rykkede nærmere en løsning, idet den udskrevne
arkitektkonkurrence sluttede og dommerkomiteen var enig om et
projekt.
Der blev solgt erhvervsgrunde langs den nye forlængelse af
Himmelev Bygade.
1.000 lejligheder stod færdigbygget ved årets slutning
Anlæggelsen af alle vejene i Roskildes sydøst – kvarter begyndte.
Da vejene skulle have blomsternavne, blev det stadsgartner Willy
Sørensen, som udarbejdede et forslag, så der kunne være botanisk
sammenhæng. Astersvej var den første af de 19 veje, som blev
anlagt.
Strædet 5 i Svogerslev, var indtil nu blevet beboet af
kommunesekretær Johanne Jensen, som havde pligt til, at opretholde
et kommunekontor i ejendommen.
Roskilde Klosters gravsted på Gråbrødre Kirkegård ændrede
udseende. De enkelte gravsten blev fjernet og en fælles gravsten
rejst.
I dispositionsplanen for Roskilde var havekolonien Solvang udlagt
til grønt område. Derfor skulle den nedlægges, når lejemålet udløb i
1973.
Else Skeby gik af som leder af FOF og blev afløst af Anne Dahl.
Per Flensborg begyndte i Flensborgs Boghandel
Frimurerlogen fik stillet Odd Fellow – ordenens restaurationslokale
til rådighed for sine møder.
1967- Skolevej og Skolevænget blev anlagt.
68
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1968
1968

25/1

25 foreninger og institutioner meldte sit til Roskildeegnens
Kulturkreds, ved et stiftende møde på Slagteriskolen. Advokat Povl
Krüger blev formand.
Feb.. Opsætningen af vikingeskibene begyndte i museumsbygningen på
Strandengen. I sommerens løb fik særlige besøgsgrupper afgang til
museet, ligesom flere af byens borgere besøgt museet under
byfesten i august.
27/2 Roskilde fik fra Indenrigsministeriet besked om kommunens
fremtidige grænser
23/3 På Roskilde Snedkerforenings 80 års jubilæumsdag fik foreningen
forærende en smuk glas punchbowle af Astrid og Poul Rasmussen.
Sparekassens lederpris tilfaldt bokselederen Axel Weidemann.
Marts De Unges Idræt Roskilde fejrede 50 års jubilæum
Marts I Hersegade 9 blev der indrettet en særlig afdeling:
Håndværkerhulen
8/4
Roskilde Basketball Club blev stiftet
17/4 Roskilde Fællesbageris nye bageri blev indviet. Regningen blev på 2
¼ mio. kr. Der var store forhåbninger til 2 filialbagerier ”Parfait” i
Støden og et i lejede lokaler i Ringparken.
24.5. Det sidste Roskilde – dyrskue blev afholdt, idet byen gik sammen
med landboforeningerne om Det sjællandske Fællesskue, som hidtil
var blevet holdt på Bellahøj. Nu flyttede det til en ny dyrskueplads
på Store Maglegårds jorde
Juni DBCs Stjerneløb med Stændertorvet som centrum blev afviklet.
Veterandamperen ”Skælskør” besejlede fjorden i sommermånederne
Juli
Foderstofforeningens bygninger på Algade overfor Hestetorvet blev
revet ned
1/7
Roskilde havde 37.102 indbyggere
Opførelsen af den nye Katedralskole på Holbækvej begyndte
12/8 Østervangsskolens første afsnit blev taget i brug
1/9
Der var indvielse af Roskilde – Hallernes store udvidelse
26/8 En voldsom brand hærgede Domkirken. Hele den østlige del af
tagene, samt Margrethespiret brændte. Heldigvis holdt
hvælvingerne, men kirkens 2 ældste klokker gik til.
Okt. Margrethegården stod nu værdig og flere hundrede ældre flyttede
ind.
Cykelrytteren Reno B. Olsen vandt guld ved de Olympiske lege.
3/11 Roskilde Sparekasse indviede sin nye bygning
Dansk Broder Orden indviede sin loge i ordenens nye bygning i
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Dec.

Hersegade. Her var også restaurant Kilden
Jørgen Brendekilde tegnede en ny bomærke til juleudsmykningen: 2
julenisser i et vikingeskib
Anemonevej, Bjørneklovej, Blomstervang, Bonderosevej,
Brudelysvej, Bellisvej, Dunhammervej og Tulipanvej blev anlagt.
Havekolonien Maglehøjs lejemål blev opsagt og et nyt område stillet
til rådighed syd for motorvejen ved Søndermarksvej.
Strandgården blev brændt ned, for at give plads til nyt byggeri i
området.
Roskilde Kloster solgt en del ligprædikener til Københavns
Universitet for 17.500 kr. disse havde ikke tilknytning til klosteret. 6
derimod, som havde tilknytning blev istandsat. Resten af beløbet
blev brugt til restaurering af riddersalen. Ligprædikerne havde været
opbevaret i en vægmontre i kirken. I stedet blev der opsat 2
dåbskjoler med tilhørende huer.
Roskilde Kloster udlejning af den gamle vaskeribygning ud til
hjemmeværnet for Region 5’ stab ophørte.

1969
1969

Marts Roskilde Børnehjem i Hedegade indviede sine nye bygninger og tog
samtidig navneforandring til: Hedebakken.
Roskilde Katedralskolen på Holbækvej blev indviet.
17/4 Alle ejendommene i Vestervænget blev solgt til
andelsboligforeningen Vestervænget.
Juni Restaurant ”Zillertal” åbnede i Hotel Roars store sal
Duebrødre Klosters nye bygninger i den nordlige ende af
Folkeparken blev indviet.
Besøg fra de nordiske venskabsbyer. Det var 12 år siden, der havde
været besøg i Roskilde
Det første Sjællandske Fællesdyrskue blev afviklet med bravur med
ca. 50.000 besøgende
20/6 Kong Frederik d. 9. indviede Vikingeskibsmuseet
Augu Roskildefonden fik o. 50.000 kr. ind på årets byfest
st
Landmandsbanken indviede sine nye lokaler på hjørnet af Skt. Ols
Gade og Algade. Her havde firmaet H. P. Nielsen før holdt til.
Aug Lynghøjskolens Brass Band begyndte
11/8 Roskilde Amtsgymnasium blev indviet i Roskilde Katedralskolens
gamle bygninger på Domkirkepladsen og i Bondetinget
30/8 Allehelgens Skole fyldte 100 år
1/9
Byrådet inviterede til debat om Centerplanen i Roskilde – Hallerne.
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800 mødte frem
10/10 Firmaet Ferdinand Bang fejrede 125 års jubilæum
Den utraditionelle indretning af de nye børnehaveklasser på
Østervangsskolen viste sig at være så god, at der nu var ønske om
lignende indretning på byens andre skoler.
Musikbiblioteket på Bibliotek åbnede.
Erling Nielsen blev oldermand for malerlavet,
Åndssvageforsorgens eksternatskole på den tidligere Storehede
Skole blev efter en ombygning, indviet
711 lejligheder stod færdige i løbet af året.
Baunehøjvej fblev forlænget til Fiskervejen. Vejen gik lige gennem
området, hvor den nedrevne Yttingård, havde ligget.
Dagliljevej og Døvnældevej blev anlagt.
Udstykningen af Lønbjerggård begyndte. Der var planlagt ca. 65
parceller.
Langholm, Okseholm og Hyldeholm blev anlagt og i løbet af de
næste 2 år blev grundene langs vejene solgt.
Strandvejen og Skydebanevej blev kloakeret og skiftede status til
helårsbeboelse.
Gården Nordhøj blev udstykket og byggemodnet. Den senere
Norddalen blev anlagt.
Udstykningen af Merrungsgård sluttede. Det drejede sig om ca. 100
huse og derfor skulle der anlægges 5 veje: Bygmarken,
Havremarken, Stenlandsvej, Toftemarken og Merringsgårdvej.
1969- Arbejdet Adler og Roskilde forhandlede om, mageskifte. Roskilde
70
skulle overtage bygningerne og arealet på Holbækvej og Arbejdet
Adler skulle flytte til Glim. Arbejdet Adler forlangte 300.000 kr. til
dækning af ekstraordinære udgifter i anledning af flytningen.

1970
1970

6/2

Stadsingeniøren foreslog, at den nye Darupvej skulle have navnet,
mens den tidligere Darupvej skulle hedde Gammel Darupvej.
Marts Vor Frue Sognegård blev indviet
25/3 Byrådet vedtog navnet: Darupvang.
¼
På byrådets første møde efter valget blev Arthur Jacobsen genvalgt
til borgmester
¼
Kommunalreformen trådte i kraft. Himmelev, Vindinge, Svogerslev,
Vor Frue og en del af Marbjerg skulle nu finde fodslaget sammen
med Roskilde.
31/5 ”Fulton” anløb Roskilde for at få en ankerplads i den nye havn, hvis
2. etape var sat i gang,
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Der var tog – katastrofe på Roskilde Station med afsporede og
ødelagt vogne til følge, men uden døds ofre.
Juni Varehuset Schou – Epa åbnede på Algade
20/6 Mange unge var samlet til beat – koncert i Folkeparken
Juli
Der var international børnelejr på Klostermarksskolen
1/8
Himmelev Hallen blev indviet
19/8 Byrådet vedtog navnet: Byageren.
22/9 Roskilde Husmoderforening fejrede 50 års jubilæum
Efterå Handelsbanken indviede sine nye lokaler på Algade
r
Himmelev gl. Præstegård blev indviet.
Dronning Ingrid overværede åbningen af Bernadottegården
Skolebyggeriet var i fuld gang. Østervangsskolen og Himmelev
Skole kunne snart indvies, Maglegårdsskolen og 3. etape af
Lynghøjskolen var påbegyndt
Storkommunen Roskilde rundede 50.000 indbyggere
Søbakken og Søbredden blev anlagt.
Acceseboden i skt. Ols Gade blev nedrevet.
Følgende veje var med i vejviseren for første gang: Gartnervang,
Kirsebærhaven, Koldkildevej med 6 beboere, Kongemarksvej med 2
husstande og Lidtgodt med 1 husstand., L
Margrethespiret blev sat op igen. Denne gang ved hjælp af en stor
kran
Domkirkens kor blev taget i brug efter branden
Kvistbjergvej havde, som andre gader og veje i Vindinge ikke haft
et navn. Det blev nødvendigt efter kommunesammenlægningen.
Kærvang stod for første gang i vejviseren. Der var 2 husstande på
vejen. Det var også første gang, at Kærvej stod i vejviseren.
Maribovej blev anlagt.
Ordførende broder i frimurerlogen Henry Germuth død. Hans
efterfølger blev afdelingsingeniør Helge Kartman
Da Moesgård blev udstykke med ca. 120 parceller, skulle der
anlægges 4 nye veje: toftebjergvej, Tokhøjvej, Trandebjergvej og
Ellebjergvej. De var nu alle med i vejviseren.
Firbladvej og Guldblommevej blev anlagt.
Justitsministeriet godkendte, at alle Duebrødre Klosters legater blev
ophævet og legatkapitalerne blev lagt til klosterets formue.
11/6

1971
1971

Janua På Roskilde Fællesbageris generalforsamling blev det besluttet, at
r
det gamle navn ”Kapelsmøllen” skulle taget op igen.
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6/1
30/1

Byrådet vedtog navnet: Møllebakken.
Byrådet vedtog vejnavne i Vindinge med tilknytning til
Lønbjærggård og Mørbjærggård. Desuden navnene: Norddalen,
Nordhøjen, Engholmparken og Skomagerkrogen.
18/2 Roskilde Tennisklub fejrede 50 års jubilæum
febru Roskilde Kloster solgte følgende arealer til Roskilde Kommune:
ar
Den gamle klosterforvalterbolig, samt den tilhørende have og alleen.
Et areal på ca. 2400 m2 grænsende op til bibliotekets have. Arealet
var beregnet til en planlagt udvidelse af Centralbiblioteket, et
arbejde, der dog ikke forventedes opbegyndt før sommeren 1975,
hvorfor klosteret havde beholdt brugsretten til jorden indtil da. På
dette jordstykke stod den gamle akacie, som klosteret ønskede
fredet. Der blev derfor ved salget truffet aftale om, at dette træ ikke
måtte fældes, men at man ved udarbejdelsen af det nye
bibliotekskompleks tog fornødent hensyn til bevarelsen af træet.
Købesummen for arealerne og klosterforvalterboligen blev fastsat til
1.760.000 kr. hvoraf 100.000 kr. blev udbetalt til klosteret i 1971 og
400.000 kr. i 1972, hvilke beløb med justitsministeriets
bemyndigelse måtte indgå i driftsregnskabet og blive brugt til
restaureringen og moderniseringen af klosterets bygninger, i første
omgang til indretning af nye boliger for klosterforvalter og portner.
Resten af købesummen skulle afdrages over 10 år. Bygningen kom
til at stå tom et stykke tid, da der var planer om, at den skulle være
bolig for amtmanden. Klosterforvalteren var allerede flyttet ud. I
februar blev den tomme bygning indtaget af slumstormere. Der var
en lille gruppe une, som spærrede og barrikaderede døre og vinduer.
Klosteres priorinde prøvede, at få de unge mennesker til at forlade
bygningen ved at fortælle, hvad den skulle bruges til, men de var
ikke lydhøre og til sidst blev de fjernet ved politiets hjælp.
Marts Roskilde Sparekasse tog sin filial på Fælledvej i brug
1/4
Andelsselskabet Roskilde Højskolehjem trådte i likvidation. Hotel
Roar blev solgt til forsikringsselskabet Codan, som straks begyndte
nedrivningen. Det skabte stærkt røre i byen, dels selve nedrivningen
af en af Roskildes gamle købmandsgårde, dels den mangle på
hotelværelser, der nu ville blive.
April Roskilde Sparekassens filial på Vindingevej blev indviet
Autoforhandler Jens Winther blev DM i billøb på motorbane
Som Svend Wiig Hansens omdiskuterede relief blev sat op på biblioteket
Den nye biograf Scala i Hersegade blev åbnet
Aug Første del af Maglegårdsskolen blev taget i brug
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Året 71 1/9
eller 72
7/9

RUC åbnede med 700 studerende. I forbindelse hermed blev der en
miljøuge, hvor Skomagergade var gågade.
Byrådet navngav: Bogøvej, Langengen og Hesseløvej. Desuden blev
navnet: Knasten vedtaget, men der var ikke tilfredshed med navnet,
så udvalget måtte på arbejde igen.
18/11 Byrådet vedtog navnet: Herredsfogedvej
Eller72 22/11 I øsende regn fejrede RIU 60 års jubilæum
27/11 Byrådet var enigt om at forkaste navnet Knasten. Det nye navn blev:
Industrileddet.
Nov. Da der skulle indrettes en lejlighed til Roskilde Klosters portner
under kirkesalen blev der foretaget arkæologiske undersøgelser, dog
uden at der blev konstateret noget af værdi, som kunne standse
forehavendet.
Dec Den nye Havnekro åbnede
Planerne, om en samlede rådhusbyggeri for amt og kommune, blev
opgivet af økonomiske grunde
Engblommevej, Ensianvej, Fingerbøl, Følfodvej, Guldstjernevej og
Gyldenrisvej blev anlagt.
Darup Idrætscenter, Hornsherredsværket og Astershjemmet var
under opførelse
Der blev opført 159 boliger og adgangsvejen kom til at hedde
Hedeboparken.
Den nye vej fra Østre Ringvej nord for jernbanen og øst på ud til
den nye Trekroner station og til RUC blev påbegyndt
Roskilde Tidende lukkede og der kom en turbulent tid med
forskellige annonceblade, som ikke levede ret mange måneder.
Dagbladet tog navneforandring til Dagbladet Roskilde Tidende
Højvangsvej var med i vejviseren for første gang
Svogerslev Vandmølle blev revet ned
Der blev begyndt på opførelsen af bebyggelsen Børnehøjen. Den var
først året efter.
Der blev begyndt på udstykningen af et ret stort areal i Vor Frue til
parceller. Det var området mellem Vor Frue Hovedgade og Køgevej.
Vejene blev opkaldt efter danske øer.

1972
1972

1/1
Jan.

Roskilde havde 51.077 indbyggere.
En restaurering af domkirkens hovedspir begyndte. Arbejdet ville
først være færdigt i 1973, da det omfattede bl.a. ny
kobberbelægning, så begge spir var omgivet af stilladser.
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24/1
2/2
7/2
16/2
Marts
Forår

Kong Frederik d. 9. blev bisat.
Byrådet vedtog navnet: Bakkeleddet
Roskilde Bank tog den 1. etape af den store bankudvidelse i brug
Byrådet vedtog navnet: Dammen.
2 brødre hans og Kurt Therkildsen åbnede Roskilde Bodega.
Frimurerlogen købte en ejendom på Helligkorsvej og indrette den til
loge. Frimurerlogen fraflyttede Odd Fellow – logen.
1/3
Roskilde Klosters nye portnerbolig var blevet indrettet i de værelser
og rum, der var under kirkesalen. Nu blev den taget i brug.
forår Efter lang tids diskussion blev vandtårnene i Jernbanegade nedrevet
5/4
Byrådet navngav: Enghaven.
April Tv-teatret udsendte Gustav Wieds ”Livsens Ondskab”. Nogle af
optagelserne var foregået i Roskilde
april Foreningen Norden havde stort EF-diskussions møde på
Østervangsskolen
april Astershjemmet blev bygget færdigt
1/5
Der blev anlagt en kondibane i Boserup skov. Den havde stor
søgning hele sommeren
1/5
Klosterforvalter, major A.H.K. Isaksen trak sig tilbage og blev afløst
af major J.A.C.Vegenfeldt.
1/5
Efter en gennemgribende istandsættelse blev Roskilde Klosters
gartnerbolig opgraderet til at være klosterforvalterbolig.
7/6
Byrådet navngav 11 vej på Skt. Hans Hospitals område.
26/6 125 års dagen for åbningen af den første jernbane mellem Roskilde
og København blev fejret
30/6 Tusindvis af unge samledes til beat – festival på Dyrskuepladsen
Roskilde Lufthavn var næsten bygget færdig
Juli
Nedrivningen af ejendommen Skomagergade 27 – 29 begyndte.
7/8
Byrådet vedtog navnet: Egegårdsparken.
Efters Den gamle Maglekilde Vandkuranstalt blev nedrevet
efters Roskilde Sparekasse åbnede ny filial i Skt. Hans Gade
1/9
Firmaet Andreas Jørgensen fejrede 100 års jubilæum
Året 71 1.9.
RUC åbnede med 700 studerende. I forbindelse hermed holdtes en
eller 72
miljøuge, hvor Skomagergade var gågade.
19/9 Frimurerlogen blev indviet i alt mødte 120 brødre. Serapionordenen
begyndte at benytte logebygningen.
23/9 Firmaet G. Brack og Sønner fejrede 125 års jubilæum
26/9 Arbejdet Adler godkendte og underskrev under på mageskiftet med
Roskilde boligselskab og Andelsboligforeningen af 1899.
Boligselskaberne overtog bygningerne og jorden på Holbækvej
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2/10

11/10
19/10
28/10
29/10
4/11

6/11
15/11
16/11
Eller 71 22.11.

1/12

mod, at opføre et nyt hjem på Gammelgårdsvej i Glim.
Roskilde Fællesbageri, der har taget navneforandring til
Kapelsmøllen, havde købt naboejendommen Skt. Clara Mølle for 2.
mill. Kr.
Det blev besluttet, at der skal indføres P-skiver i Roskilde.
Hans Peter Nielsen blev daglig leder af A/S H. P. Nielsen
Restaurant Promenaden åbnede igen efter at have være hærget af
brand
Avlsbygningerne på Lindholm Gods brændte.
Roskilde Højskole blev solgt til Dansk Kommunalarbejderforbund,
men fortsatte endnu nogle år som højskole. Det blev meddelt, at der
skal bygges en ny højskole øst for den gamle.
Firmaet Christensen og Jensen A/S solgte ejendommen
Jernbanegade 12. Den blev omdannes til natrestaurant ”Columbus”
P – skiven blev indført i Roskilde
Købmand Knud Sivertsen åbnede supermarked i Himmelev Centret
I øsende regn fejrede RIU 60 års jubilæum
Den nye vej fra Østre Ringvej nord for jernbanen og øst på ud til
den nye Trekroner station og til RUC blev påbegyndt
Restaurant Bryggergården åbner på hjørnet af Algade og
Rosenhavestræde efter en ombygning.
På den gamle Dyrskueplads begyndte byggeriet til Social – og
skoleforvaltningen
Roskilde Kloster solgte til Andelsbanken og Det kooperative
Byggeselskab det stykke jord, hvorpå den røde vaskeribygning og
materielbygning lå. Bygningerne skønnedes uegnet for bevarelse og
skulle derfor rives ned. Derved fik Andelsbanken og byggeselskabet
deres parkeringspladser yderligere udviddet. Salgsprisen var ca.
90.000 kr. Der blev gjort forsøg på at undgå, at bygningerne blev
nedrevet, nedrivningstilladelsen var allerede givet. Det endte med, at
ejendommene skulle rives ned. Det blev de sidst på sommeren efter
en gruppe af civilforsvaret fra Hillerød og fra roskilde havde brugt
bygningerne som øvelsesopjekter.
Den første damekamp med deltagelse fra Roskilde Basketball Club
fandt sted.
Søro var med i vejviseren for første gang.
Der blev nedlagt 13 haver i havekolonien Solvang, der blev betalt
erstatning. Der blev anlagt et regnvandbassin og en skolesti i stedet
for.
Mørbjergparken blev anlagt.
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Ejerlavet Skytte- og Studemarken skiftede navn til Skyttemarken.
1972- Da Himmelev kirke var under restaurering blev Roskilde Klosters
73
kirke benyttet, som hovedkirke for sognet. Højmessen fandt sted
under alle gudstjenester, og kirken var så godt besøgt, at
menigheden ikke alene udfyldte alle bænkerader og taburetter, men
også knæfald et blev taget i brug, som siddepladser. Under
restaureringen blev gulvet i Himmelev kirke, undersøgt og der blev
fundet ca. 18 grave.

1973
1973

3/1
16/1

17/1
19/1
7/2
7/2
14/2
21/2
21/3
4/4
5/4
20/4
27/4
7/ 5
16/5
29/5
1/6
8/6
27/6
27/6

Roskilde Byråd vedtog navnene Gammel Vindingevej, Snedbærvej,
Forsythiavej, Hyrdehøj, Navervej og Navervænget.
Byrådet har givet grønt lys for opførelsen af et kollegium på hjørnet
af Østre Ringvej og Køgevej. Der bliver 100 kollegieværelser, som
blev kombineret med endnu et kollegium på 100 værelser ved
Dommervænget.
Byrådet vedtog navnene: Søbakken og Søbredden.
Soldaterhjemmet på Helligkorsvej 8 blev solgt til Dansk
Broderorden i Roskilde
Byrådet besluttede ved næste valg at udvide antallet af
byrådsmedlemmer med 4 til i alt 25
Byrådet vedtog navnene: Gammel Tjærebyvej og Ibsgården.
Politigården blev bygget om. Bygningen var utidssvarende og
pladsen for ringe.
Byrådet vedtog navnene: Gøderupvej, Kamstrupvej
Byrådet vedtog, at stavemåden af byens gadenavne skulle ændres
efter Sprognævnets retningslinjer.
Byrådet vedtog navnet: smøgen.
Byrådet vedtog navnet: Enghaven.
Det blev meddelt, at 29 kolonihaver i Solvang skulle nedlægges
Roskilde Landbobank holdt rejsegilde på nybygningen, Algade 4
Ungdommens Hus til 12,8 mill. Kr. blev indviet.
Byrådet vedtog navnet: Eriksvej for den vejstrækning, som gik fra
Køgevej til Ringparken. Navnet fik virkning fra 1/10 1973.
7.ooo mennesker indledte den 50. sæson i Byparken
Roskilde Sparekasse købte ejendommen Algade 1-3
Byrådet vedtog, at vejstrækningen fra Stamvejen gennem
Svogerslev skulle hedde Svogerslev Hovedgade.
Fjordvilla blev genåbnet efter at være blevet moderniseret
Byrådet vedtog navnet: Løvparken.
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28/6 Biograferne Scala og Kino blev solgt til Preben Philipsen
Som For at skærme mod støj fra Algade, samt mildne synet af de ikke
meren særlig kønne bagsider af Andelsbanken og Det kooperative
Byggeselskabs ejendomme langs Algade blev der i det nye skel
opført en rød mur, som var betalt af Andelsbanken og Det
kooperative Byggeselskab.
somm Langs den nye røde mur og langs Roskilde Klosters skel mod syd
er
havde Roskilde Kommune lejet et 6 m bredt areal, som skulle
udlægges til gangsti fra parkeringsområdet bag biblioteket til Skt.
Peders Stræde.
somm Roskilde Kloster havde nu midler til en tiltrængt modernisering af
er
konventualindernes lejligheder. I vestfløjen blev det alt for store
gangareal inddraget, så de 4 lejligheder fik eget badeværelse med
toilet og brusebad og 2 af dem fik også stuearealet udvidet.
2/7
Kommunaldirektør H.V. Jaquet fejrede sit 25 års jubilæum
24/7 RB´ s klubhus på Møllehusvej blev indviet efter at være blevet
bygget om.
26/7 Der skulle bygges et nyt plejehjem til 11.5 mill. Kr. på hjørnet af
Allehelgensgade og Borchsgade
7/8
Byrådet vedtog navnet: Egegårdsparken.
10/8 Parkeringspladsen ved Roskilde – Hallerne blev udvidet med 120
pladser
12/8 Havnefesten sluttede. Roskildefonden regnede med et overskud på
ca. 40.000 kr.
16/8 EBM Roskilde vendte tilbage i en ny forretning på hjørnet af Algade
og Hersegade
24/8 ”Fulton” skiftede rederi fra Vikingeskibsmuseet til en selvejende
fond. Det var ventet, at skibet ville flytte fra Roskilde
23/8 Byrådet vedtog navnene: Løvsangervej og Maglehøjen.
1/9
RUC starter med 700 nye studerende.
8/9
Der blev opnået enighed om en sammenlægning af Taxa og Taxi i
Roskilde. Der blev udstedt yderligere 12 bevillinger, så der nu var
74.
22/9 Roskildes skolevæsen fik rådighed over de gamle
gæstearbejderbygninger ved Kattinge Værk. Her fik børnene
Roskildes 4. lejrskole.
1/10 Roskilde Civilforsvar gjorde d. 24. januar opmærksomt på at der var
4 adskilte vejstrækninger, som alle hed Kamstrupsti. Den første
strækning fra Køgevej til Ringparken fik navneændring til Eriksvej.
Vejstrækningen fra Holbæk motorvejen og mod syd fik navnet
Kamstrupsti Strækningen fra Maglelunden til Holbæk motorvejen
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13/10
20/10
20/10
2/11
6/11
10/11
18/11
21/11
21/11
25/11
25/11
30/11
30/11
30/11
Nov.
1/12
3/12

fik navnet: Maglelunden.
Sejlklubben afsluttede sæsonen og fik overdraget Valdemar Eivilds
båd ”Livie 2”.
Arbejdsgiverforeningen i Roskilde fejrede 50 års jubilæum
Ferieløbet i Klostermarken , som blev arrangeret af Roskilde
Tidende havde 167 deltagere
Roskilde Amtssygehus tog den nye køkken- og servicebygning i
brug
Forfatteren, lærer Palle Petersen, udsendte bogen ”Gå med i skole”,
der havde Klostermarksskolen, som baggrund.
Lo Specchio viste sin første Holberg – forestilling: ” Jean de
France”.
Svend Asmussens nye kvartet glædede unge og gamle på
Katedralskolen ved Musikforeningens koncert.
Major O. Carrebye havde 40 års soldaterjubilæum.
Lærer Palle Aagaard blev udnævnt til idrætskonsulent.
Ved festgudstjenesten i Domkirken var den restaurerede altertavle
på plads igen.
Energikrisen førte til første bilfri søndag. Hestene kom for alvor i
brug
Roskilde Banks nye bygning blev indviet.
Et nyt grønt område blev anlagt på Trælastens grund ved
Frederiksborgvej
Roskildes første lægehus blev åbnet i Dommervænget
Ejendomen Peberrenden i skomagergade stod færdig.
Sparekassekasserer Emil Zuschlag fratrådte.
Arbejdernes Fællesorganisations formand Kai Hansen trak sig
tilbage. Erik Hemmingsen blev ny formand.

10/12 Tegneren Jørgen Brendekilde udsendte en bog om Roskildeegnens
kirker.
7/12 Byrådet vedtog navnene: Brordrupvej, Teglværksvej, Ved Kæret og
Gammelgårdsvej
11/12 Roskilde Amtssygehus indviede en afdeling for ergoterapi.
14/12 Roskilde Skolefilmklub for de 12 – 16 årige begyndte i
Ungdommens Hus.
18/12 Byrådet vedtog navnet: Betonvej
Kobbermøllens bygning på Frederiksborgvej. I daglig tale kaldet
strygejernet, blev revet ned.
Roskilde Golfklub blev stiftet.
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Byrådet vedtog at der i Havekolonien Solvang skulle nedlægges 33
haver. Havekolonien ophørte med bankospil, da det ikke længere
gav overskud og marketenderiet blev nedlagt.
Havekolonien Maglehøj var nu udbygget til 259 haver.
Der blev foretaget arkæologiske undersøgelser i den del af Roskilde
Klosters have, som var solgt til Roskilde Kommune til brug for en
påtænkt udvidelse af biblioteket. Der blev afdækket en del
murrester, fundamenter og rester af et ildsted.

197374

1974
1974

1/1
1/1

3/1
23/1
31/1
1/2
15/2
20/2
27/2
1/3
1/3

5/3
11/3
17/3
18/3
18/3

Kriminalassistent Mogens Heuser havde 40 års politijubilæum
Ved salget af Roskilde Klosters forvalterbolig i 1971 indgik det i
aftalen, at bygningen skulle rives ned senest d.1. januar 1974, så
byen kunne få et nyt grøn område. De svære tider for byen havde
medført, at dette ikke var sket. I stedet for var bygningerne blevet
udlejet til fritidsundervisningen. Det viste sig at være så udmærket,
at ingen ønskede mere at rive bygningen ned. Derfor blev der sendt
et andragende til Roskilde Kloster omdispensation fra
nedrivningsbestemmelsen, foreløbig for en 5 årig periode, hvilket
klosteret imødekom.
Roskilde Brandvæsen fejrede 100 års jubilæum. Der blev udgivet et
jubilæumsskrift og indviet et lille brandmuseum.
Byrådet vedtog navnet Kobbermøllen.
Gasværksbestyrer Alfred Koue tog sin afsked.
Kaptajn J. E. Finderup fik ridderkorset.
Pianistinde Elisabeth Klein gav koncert
Byrådet vedtog navnet Lønbjergvej.
Maglegårdsskolen indledte forhandlinger om et relief med professor
Svend Wiig – Hansens elever Lene Elsner og Vibeke Glarbo.
Ekspeditionssekretær Kaj Lykke – Hansen havde 25 års jubilæum
Roskilde Kommune udbad sig forslag til navngivning af den nye vej
fra Holbækvej til Ringstedvej, da man var bekendt med, der havde
været i Lejerbladet. Resultatet blev: Helgebakken.
Direktør P. H. Gillesberg trådte tilbage som formand for Roskilde
Handelsstandsforening. Den nye formand blev direktør Børge Dahl.
Violinist Nina Haldor Hansen havde debut
Andelsboligforeningen af 1899 fejrede 75 års jubilæum og udsendte
et festskrift.
Roskilde Landbobank flytter ind i sin nye bygning, Algade 4 og
skiftede navn til Privatbanken
Samvirkende Soldaterforeninger fejrede 50 års jubilæum.
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22/3

23/3
28/3
31/3
31/3
¼
¼
¼
¼
14/4
18/4
23/4

4/5
18/5

7/6
10/6
14/6
28/6
Juni

Social- og sundhedsforvaltningen holdt reception efter indflytningen
i den nye bygning, Køgevej 90. En del af bygningen var indrettet til
Skoleforvaltningen under ledelse af skoledirektør B. Kehlet
Nørskov.
Der var rejsegilde på plejehjemmet Margrethegården i Borchsgade.
Det ville blive plads til 38 beboere.
Direktør Poul Burup havde 25 års jubilæum.
Borgmester Arthur Jacobsen ønskede ikke at genopstille til valget og
trak sig tilbage.
Viceborgmester Eva Petersen trak sig tilbage.
Grete Camilla Vørle Munk blev borgmester. Der var 25 medlemmer
i byrådet.
Købmand Valdemar Nielsen havde 50 års jubilæum, som
benzinhandler.
Brandmester Børge Sørensen havde 25 års jubilæum.
Den blev hold reception i anledning af Roskilde Sparekassens
indvielse af en ny filial i Viby
Søndre Sogns menighedsråd indviede Jakobskirken på Astersvej
Roskilde adelige Jomfrukloster fejrede 275 årsdagen ved en
reception i riddersalen.
Roskilde Kaserne blev rømmet af de sidste tropper. Efter 61 år var
Roskilde ophørt med at være garnisonsby. Garnisonskaptajn N. A.
Rye – Andersen overdrog kasernens flag til Roskilde.
Hjemmeværnet fejrede 25 års jubilæum med en fest i Roskilde –
Hallerne
Vikingeskibshallen modtager, som gave en kirkebåd fra Dalarne.
Den blev roet fra Veddelev til Roskilde Havn af Leksand Kirke- og
hembygdskor. De svenske gæster i deres maleriske folkedrager,
satte i 3 dage deres præg på byen og gav koncert i Domkirken.
Vikingeskibsmuseet fejrede begivenheden med en særudstilling
sommeren igennem.
Lions Club har 3 dages loppemarked i Skomagergade, som i de dage
var gågade. Overskuddet blev 80.000 kr.
Efter at have roet 100.000 km modtog Svend Nielsen stormende
hyldest.
Fællesdyrskuet på Dyrskuepladsen blev åbnet. Der blev sat ny
rekord. Lolland – Falster var med for første gang.
Beat – festivalen på Dyrskuepladsen varede i 3 dage og blev besøgt
af 20.000 unge fra mange lande.
Der var Museumskongres på Slagteriskolen i samarbejde mellem
Lejre – centret og Vikingeskibsmuseet, som ”arbejdende” kongres
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3/7
12/7
16/7
24/7
31/7
31/8
1/8
1/8
26/8

31/8
31/8
31/8
1/9
2/9
2/9
4/9
4/9
12/9
21/9

for videnskabsmænd fra en række lande.
Domkirken indledte en række sommerkoncerter. 8 om
eftermiddagen og 4 om aftenen.
Dyrskuehaven og kondibanen ved den nye Dyrskueplads blev åbnet
Roskilde Sparekasse udvidede sin afdeling på Køgevej
Redaktør Poul Justesen Roskilde Dagblad, havde 40 års jubilæum
Viceskoledirektør P.V. christensen trak sig tilbage.
600 var med til at åbne Maglegårdsskolens nye skoleafsnit.
Viceskoledirektør Eigil Sørensen tiltrådte.
Sparekassedirektør Knud Henker fejrede 50 års jubilæum
Voksenundervisningsnævnet sørgede for omdelingen af 22.000
kuverter til alle husstande med mange hundrede
undervisningstilbud.
Kommunekasserer Carl E. Jensen trak sig tilbage.
Roskilde Tidende samlede over 800 cyklister til motionsløb over 21
km. Ældste deltager var den 93 årige Valdemar Nielsen
Maglegårdsskolens forældrekreds samlede 600 til åbent hus i
forbindelse med skolens indvielse af nyt skoleafsnit.
Ole Ritter vandt Stjerneløbet.
RUC ved rektor Bent Jørgensen bød 400 nye studerende velkommen
efter udvidelsen.
Læge Flemming Frølund fik Brygger J. C. Jacobsens Mindelegat.
Teknisk tegner Mulle Brønnum afløste Arne Søndergaard Olsen,
som repræsentant for SF i Roskilde byråd.
Et tysk luftskib fløj over byen.
Den nye ungdomsforening ”Musik og Miljø” havde
generalforsamling, hvor Claus Drastrup blev valgt til formand.
Landboforeningerne, Roskilde Håndværkerforening og Roskilde
Borger- Håndværker- og Industriforening holdt høstfest i Himmelev
– Hallen med konsulent K. M. Nielsen som primus motor.

8/10 Byrådet vedtog navnet: Snebærvej.
16/10 Byrådet vedtog, at den forlængelse af Industrivej, der nu var anlagt
også skulle bære det navn.
30/10 Amtsdirektør E. Verwohlt og amtsborgmester Børge Juel Hansen
tog det første spadestik til den nye amtsgård på Køgevej med en
spade med dobbelt greb af mærket Godthåb.
Efterå Priorinde ved Roskilde Kloster Manon Wedell – Neergaard trak sig
r
tilbage fra hvervet og blev afløst af fru Marna Münter – Cutcliffe.
Efterå Roskilde Kommunes informationsblad ”Focus på Kommunen”, med
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17/11

20/11
29/11
Dec

3/12
4/12
18/12

Bruno Hoffmann, som redaktør genopstod i en ny form.
Jakobskirken havde U – lands – søndag. Efter gudstjenesten var der
eksotisk musik og sang, filmforedrag fra Folkekirkens Nødhjælp og
eksotisk restaurant.
Byrådet vedtog, at det samlede anlæg af regnvandsbassiner og søer i
universitetsområdet fik navnet: Munkedammen.
I Vikingeskibshallen åbnede særudstillingen ”Vold og Borg”, som
var udlånt fra Moesgaards – Centret.
Ombygningen af Duebrødre Hospital til lokaler for den kommunale
administration var færdig. Chefarkitekt Mogens Suhr Andersen
havde forestået ombygningen. Den kommende administration blev
vist frem. Det var byråds – og skattekontorerne, som fik til huse i det
gamle hospital.
Valborg Nørby og Aase Bærenholdt oprettede Galleri Sct. Agnes i
Skomagergade.
Roskilde Kloster fik en ny fundats, da en sammenlægning af
Roskilde Kloster og Odense Kloster var sket. Årsagen var økonomi..
Byrådet vedtog endelig et navn til vejstrækningen fra
Københavnsvej til søndre Mellemvej. Navnet blev Betonvej, mne
der havde været adskillige forslag foriinden.Desuden blev navnet
Metalvej vedtaget.
Havekolonierne fik et 50 årigt lejemål med Roskilde Kommune. I
Solvang omfattede det 104 haver, da 29 haver skulle nedlægges.
Arbejdet Adler åbnede det nye Roskildehjemmet åbnede på
Gammelgårdsvej i Glim.
Hans Knudsen og Max Laursen overtog Roskilde Bodega.

1975
1975

Det omfattende byggeri ”Helgebakken” var nu så langt fremme, at
en prøvelejlighed kunne vises frem.
10/1 Roskilde Teater fejrede sit 10 års jubilæum med Danmarkspremiere
på ”Farmen” fra Det danske Teater.
18/1 Svend Wiig Hansen gæstede Magelgårdsskolen med sine elever
Lene Elsner og Vibeke Glarbo ved afsløringen af deres relief.
20/1 ”Lo Specchio” har 10 års jubilæum og får overrakt årets ”Teaterkat”
af Roskilde Teater
Feb. Billedhuggeren Gudrun Lauesen indviede sit værkstedhus.
Marts Planen om at nedlægge det 112 år gamle gasværk vakte stor debat.
1/3
Kontorchef Axel Christiansen fejrede 40 års jubilæum i Roskilde
Sparekasse
April En kreds af frivillige hjælpere med ingeniør Børge Fleischer som
4/1
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April
April
6/4
1/5
1/5

1/5

Maj

1/6

Juni
Juni
1/7

Augu
st
Augu
st
Aug.
20/8
31/8
29/7

Sept.
Sept

koordinerende kraft oprettede Nikolai tjenesten i Roskilde
Der var Østrigsk uge med film, operetten wienerblod, kirkekoncerter
og en Strauss – aften med Sjællands Symfoniorkester.
Som en hjælp til børneinstitutionerne og forældrene vedtog byrådet
at ”fastfryse” betalingerne i daginstitutionerne til 1. april 1976.
Roskilde – hallerne havde en af sine helt store udstillingssøndage
med Dansk Kennels Klubs omfattende hundeudstilling.
Grundstenen blev nedlagt til plejehjemmet Bernadottegården
FDF – huset, Køgevej åbnede sit 100 jubilæums – børnedyrskue
blev åbnet af borgmester Grete Munk, der selv kørte hestevognen til
Køgevej. Der var stor aktivitet, iblandet vemod, da huset skulle rives
ned i forbindelse med vejomlægningen.
500 roskildeborgere blev spurgt om deres syn på Roskilde
kommunes informationsblad ”Focus på Kommunen”, der med
Bruno Hoffmann som redaktør genopstod i en ny form i efteråret. 84
% erklærede sig positivt overfor ideen med et månedligt blad.
Hyrdehuset ved Lyndby strand blev indviet. Roskilde KFUM og K´s
lejrhytte, der var 200 år gammel, blev suppleret med en 320 km2
stor lejrinstitution til brug sommer og vinter.
Forretningsfører for A/S Roskilde Fællesbageri Arne Mogensen gik
efter eget ønske af. Vice forretningsfører Tonny Mogensen, som var
hans søn blev udnævnt til direktør d. 1.7. Tonny Mogensen var
bager og for øvrigt fællesbageriets første lærling.
Fællesdyrskuet satte rekord med hensyn til folk og fæ
RIU var vært ved nordisk venskabs – olympiade
Roskilde Sparekasses administrerende direktør Knud Henker
fratrådte efter lige ved 51 år i Roskilde Sparekassen. Han blev afløst
af kontorchef i Fællesbanken Robert Andersen.
Roskilde Tidende satte ny rekord med sit cykelløb rundt om
Kattinge Sø
Roskilde Domsogns kordegnekontor flytter ind i ”Det lille Palæ”
Kirkestræde nr. 8
Spillemandsstævne i byen og parkerne
Byrådet vedtog navnet: Hybenvænget.
Administrationschef S. Bencke tog sin afsked fra Roskilde
Sparekasse efter 49 år.
Det blev vedtaget, at en del af Skt. Clara Mølles bygninger skulle
rives ned. I sted skulle der opført nye bygninger, hvor Kapelsmøllen
kunne indrette en pakkehal og melsiloer.
Roskilde Sejlklub fejrer 70 års jubilæum med kapsejllads
Rimfaxe Teater præsenterer sig i Ungdommens Hus, hvor

306

teatergruppen har fået lokaler.
I anledning af Det europæiske Bygningsfredningsår blev
Skomagergade 33 restaureret.
Havekolonien Hvilen blev udvidet.
Der blev indlagt el og der kom telefon i havekolonierne

1976
1976

18/1
18/2
20/2

April
19/5

11/5
2/6
24/6
19/5
6/10

21/10
15/12

197677

Byrådet vedtog navnet: Åbrinken.
Byrådet vedtog navnene: Lindenborgvej, Abildgårdsvej,
Højskoleallé og ændrede Kirkestræde til Domkirkestræde
Byrådet vedtog navnene: Mørbjergvænget, Ørnemosevej,
Lillevangsvej.Den nye vej, som var anlagt frem til udmundingen af
Tunevej, fik navnet tunevej og den vej, som var anlagt, som en
naturlig forlængelse af Vindingevej, fik samme navn.
Borgmester Grete Munk fik bevilliget sygeorlov
Byrådet vedtog navnet: Ladegårdsvej. Det blev også vedtaget, at
spørge grundejerforeningen om forslag til navneændring af
Engholmparken og engholmvej, da de blev forvekslet. Hvis
grundejerforeningen ikke reagerede, lå navnene fast.
Borgmester Grete Munk afgik ved døden.
Byrådet vedtog navnet: Kongemarken.
Der var Skt. Laurentii march
På byrådsmødet blev viceinspektør John Iversen valgt til borgmester
Byrådet havde et par gange besluttet, at sidevejen til
frederiksborgvej 204 – 206 skulle hedde Æblehaven, men ihærdige
grundejere fik nu byrådet til at vedtage navnet: Fjordvænget.
Roskilde Skiklub blev stiftet.
Byrådet vedtog navnet: Søndermarksvej.
Roskilde Kontantforretning byggede om med arkade og indgang på
hjørnet
Motorbanen Roskilde Ring blev nedlagt og pmrådet udlagt til park.
Første etape af bebyggelsen Ibsgården blev taget i brug.
”Jul i Roskilde ”udkom ikke, da manuskripterne til heftet var blevet
stjålet
Borgerstiftelsen i Støden blev revet ned.

1977
1977

6/4
4/5

Byrådet vedtog navnet: Gadevang og ændrede navnet Højskoleallé
til Th. Bredsdorffs Allé..
Byrådet vedtog navnene: Vor Frue Enghave, Veddelev Enghave og
Kirkevej i Vor Frue fik navneforandring til Vor Frue Kirkevej og det

307

17/5
15/6
29/6

Okto

Nov.

Dec.

7/12

samme skete for Kirkevej i Svogerslev. Den hed nu Svogerslev
Kirkevej.
Håndboldklubben Roar blev stiftet ved en sammenslutning af
klubberne RH og Acta
Byrådet vedtog navnene: Lyngageren og Lynghøjen.
Da der var kommet en indsigelse mod navnet Gadevang med forslag
om at navet i stedet for skulle være: Ved Gadekæret. Kom sagen op
i byrådet, som besluttede at fastholde navnet: Gadevang.
Skatteprocenten steg igen til 17,4 %
Restaurant Røde Port skiftede navn til Ascot, men lukker efter 1 år
I oktoberferien blev en del af Roskilde blev omdannet til cowboyland
I Algade 66 åbnede en socialistisk boghandel.
Børge Andersen frisør på Hestetorvet fejrede 40 års jubilæum
De første planer om Hedeland, som stort rekreativt områder, kom
frem
Samvirkende sjællandske Husmandsforeninger fyldte 75 år
El-hjørnet flyttede til Byleddet fra Algade 26. Her flyttede nu
Fredgaard Radio ind
Algade 32 skulle være Sparekassehus for SDS
OK Klubberne havde nu 75 besøgsvenner, som besøgte ensomme og
gamle
Club Paramount, kultur- og musikklub i det gamle garveri på
Eriksvej 40 rundede medlem nr. 1000
Lars Andersen fik Roskilde Boldklubs pokal for målescoring i den
forløbne sæson
Renault gjorde klar til at åbne nyt bil center på 2000 kvm på
Københavnsvej
Ungdomsinformationen i rådhustårnet har et stigende antal
henvendelser, især fra unge arbejdsløse. I tårnet var også
Forbrugernes Oplysningskontor, som også havde et stigende antal
henvendelser.
Byrådet vedtog navnet: Smedegårdsparken.
Slagteriskolen skulle udvides for 3 mill. Kr. så den kunne rumme
den erhvervs- faglige – grunduddannelse
Firmaet G. Brack og sønner besluttede, at afhænde 2 af deres 3
virksomheder
Urbygger Carl Nielsen lukkede butikken i Ringstedgade
Kollegiet ved siden af kaserne kom til at hedde: Kildehus –

308

Kollegiet
Andelsbanken på Algade byggede bagud
For 45. gang udsender guldsmedefirmaet Andersen og Enig en
Roskilde juleske. Motivet var Bondetinget set fra Karen Olsdatter
Stræde
Jac. Hartmann begyndte er millionbyggeri ved siden af
Handelsbanken på Algade
Vinden blæste fjorden næsten tom for vand. Mange både stod på
bunden.
Roskilde Omnibusselskab tog 3 nye busser i brug
TCM Truckservice Horsens, købte godt 3.000 kvm jord i
industrikvarteret og flyttet til Roskilde
Skt. Hans Hospital skulle udvide for 3 mill. Kr.
Wienerbageriet lukkede, men ejerne fortsatte med Centrum –
bageriet og Kongebakkens bageri
Fjordvilla blev solgt
Til brug for renoveringen af Domkirkepladsen købte domkirkens
menighedsråd en gade i Københavns frihavn til opbrydning. Stenen
blev lagt i depot i domprovstegårdens have.
Ulla Gram blev ny leder af FOF

1978
1978

27/1

31/3
4/6
19/6

Okt.

Byrådet vedtog navnene: Solhøjgårdsvej og Lufthavnsvej. Samtidig
fik også 8 veje i lufthavnens område navne. Det blev til Hangarvej A
til H.
Lisbeth Olsen blev valgt til borgmester
Havekolonien Hvilen blev udvidet til 230 haver.
Frimurerlogen havde 100 års fødselsdag i Stamhuset i København.
Og en jubilæumsfest med damer på Hotel Prindsen.
Byrådet vedtog navnene: Øvejen og Vor Frue Hovedgade, som led i
en hel navnepakke. Det skete i forbindelse med at udstykningen ,
som var påbegyndt i 1971, nu var afsluttet og ved etableringen af
vejforbindelsen uden om Vor Frue. Det blev nødvendigt at ændre
eksisterende vejnavne og navnegive nye veje. Det blev også
vedtaget , at vejstrækningen fra Søndermarksvej og til
kommunegrænsen fik navnet: Køgevej, da det var en naturlig
forlængelse af den eksisterende Køgevej og at den nye vejstrækning
fra Søndermarksvej til Elmegårdsvej skulle hedde: Søndermarksvej,
da den kunne opfattes som en videreførelse af Søndermarksvej
Der var rejsegilde på Amtscentralen for undervisningsmidler
Toldboden i Jernbanegade skulle rives ned

309

Øernes Mejeri på Ringvejen lukkede
Materialgården til 8 mill. Kr. blev indviet
Nov. DAK fyrede alle 275 ansatte, men håbede på en løsning.
15/11 Byrådet vedtog navnet: Ørnemosestien.
6/12 Byrådet vedtog navnet: Ladegårdsstien.
29/12 Snestorm over hele landet, trafikken var lammet al udkørsel blev
frarådet. Vintervejret fortsatte i januar. Flere kunne ikke komme på
arbejde, posttog blev aflyst. Gader og veje var livsfarlige glidebaner.
Kirkens Korshær åbnede en genbrugsbutik i huset i Store
Højbrøndsstræde.
Roskilde Museum gravede i området ved Højbrøndskilden og fandt
den losseplads, som blev omtalt i 1774.
Havekolonien Solvang fejrede 30 års fest med 84 deltagere. De 29
haver, som skulle have været nedlagt, fik den samme
langtidskontrakt, som de øvrige haver.
Svend Mathisson købte Roskilde Bodega

1979
1979

Jan
Havnekroen lukkede
17/1 Byrådet vedtog navnene: hedemølleparken og hedemøllevænget.
Febr. Chr. D. 4.´s kapel blev restaureret for 318.462 kr.
Domkirkens arkitekt Vilhelm Wohlert præsenterede sammen med
arkitekterne Inger og Johannes Exner et skitseprojekt til Kong
Frederik d.9.s begravelsesplads og fredeliggørelse af arealet ved
Domkirken . Prisen: 3,5 mill. Kr.
Roskilde Handelsskole udvidede for 15 mill. Kr.
27/3 Meyercrone Stiftelse fik ny fundats.
Marts Organist Viggo Kanding indledte afviklingen af sit store projekt:
han spillede Bachs samlede værker i Domkirken
Jane Jørgensen blev kåret til Miss Roskilde under demonstrationer
fra kvindeorganisationer
Der var ansat 718 lærere ved Roskildes skoler
4/4
Byrådet vedtog navnet: Marievej.
April Vandrehjemmet ”Hørgården” blev indviet i sin nye skikkelse

1/5
Maj

Restaurationen ”Hos Mester” åbnede i St. Gråbrødre Stræde
Roskilde Garden fik Roskilde Turistforenings turistpris 1979
Roskilde Sejlklub indviede nyt klubhus
Ibsgårdens udlænger brændte, men stuehuset blev reddet.
Byen var beboet af 24.311 kvinder og 24.007 mænd
3000 ørreder blev sat ud i fjorden
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Ibsgårdens udlænger brændte.
30/6 Roskilde Fællesbageris filialbagerier i Støden og Ringparken måtte
lukke, da der var placeret supermarkeder nær bagerierne.
Juni Åbningen af Fællesdyrskuet druknede i regn
8000 var til Skt. Hans fest i Byparken
Juli
Kino blev forvandlet til 3 små biografer
Aug Biblioteket indviede filial i den gamle kaserne bygning, som fik
navnet: Kildegården
7/8
Sæsonens Byparkunderholdning sluttede med 6000 tilskuere
Aug Roskilde Bank fik nyt bomærke og slogan
Hotel Prindsen blev solgt
26/9 Byrådet vedtog navnene: Brønsager og Lyngbakken..
Sept. Roskilde Ring blev indviet, som grønt fritidsområde
Ejboparken blev udstykket med 360 lejligheder og de første
ejerlejligheder solgt.
Byrådet vedtog navnet: Hedelandsvej.
Maglegårdsskolens sidste etape med svømmehal og hovedindgang
blev offentlig indviet
oktob Licitationen over levnedsmiddelkontrollens kommende bygning på
er
Maglegårdsvej blev afsluttet
Bryggergården, Algade 15 blev fredet
Roskilde Museum ansøgte om at drive butikssalg i Lützhøfts
købmandsgård
En udgravning i den nederste del af Byparken tydede på ,at her var
en handelsplads fra vikingetiden
Byrådet vedtog, at skoleeleverne skulle have gratis mælk
Nov. Roskilde Symfoniorkester blev nedlagt på grund af manglende
tilslutning
Det blev oprettet et Pensionistorkester
Kurt A. Jørgensen blev oldermand i Roskilde Snedkerlav
Statens Bilinspektion i Roskilde blev lukket.
Dec Der var rejsegilde på Fritidscentret Søndergården i Svogerslev
Roskilde Rideklubs juniorrideklub fik stillet Sct. Jørgensbjerggård
til rådighed, som ridecenter
Arbejdet på Latinerhaven bag Amtsgymnasiet og rådhuset var i fuld
gang
Roskilde Mejeri på hjørnet af Støden og Borgerdiget blev nedrevet.
Der blev fundet rester af fire teglovne ved Bistrup Parcelgård. To af
ovnene var specielt indrettet til at brænde glaserede sten.
Ved en udgravning i Gullandsstræde blev der fundet 2 broncekander
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fra 1400 tallet.
Roskilde Museum udgravede skt. Mikkels Kirke.

1980
1980

Jan.

Den sidste rest af det gamle kommunehus ved indkørslen til
Veddelev blev fjernet.
4/2
Byrådet vedtog navnene: Ternehaven og Tjørneparken.
Febr. Isen på fjorden var nu 20 cm tyk
Advokathjælpen i Roskilde var en succes.
Der var rejsegilde på 32 lejligheder i Vognmandsmarken
Verdens sidste konebåd blev lavet på Vikingeskibsmuseet med folk
fra Narnortalik
Andelsselskabet Roskilde Rutebilstation blev nedlagt.
Der deltog 700 par i sjællandsmesterskaberne i dans i Roskilde –
hallerne
Marts Værkstedskolen blev indrettet på Københavnsvej 133
1/4
Det gamle jernstøberi i Himmelev blev indrettet, som bofællesskab
med 20 boliger Byrådet vedtog nu navnet: Jernstøberiet.
April Der var rejsegilde på Himmelev Gymnasium
Roskilde Ridehus brændte
Kraftig storm, løsrevne tagsten gennem luften, væltede lysmaster og
tyndt lag støv overalt
Roskilde Turistforenings årlige pris blev givet til stadsgartner Villy
Sørensen
Fugleskydningsskiverne blev hængt op i Palæsamlingerne
Juni Vognmand Kr. Sørensen får tilladelse til i sommermånederne at
køre hestevogn med turister.
15.6. Veddelev Lystbådehavn blev indviet.
Juni Lützhøft lukkede, som købmandsbutik. Byrådet bevilligede 800.000
kr. til istandsættelse til levende købmandsmuseum.
Juli
”Stedet” og ”Kælderhalsen” i Hersegade lukkede.
Vedvarende regn fik jordbærrene til at rådne. Priserne røg op
Der var betalingsstandsning på Hotel Prindsen
Aug Tvind oprettede friskole i Roskilde
5000 til spillemandsstævne med 300 oplagte spillemænd
Robert Jacobsen traf afgørelse om, at han skulptur skulle stå ved
østsiden af Amtsgården
27/8 Boligbyggeriet Svogerslev Center med 101 lejligheder begyndte
Sept 103 afstemninger skulle der til inden budgettet var vedtaget med
uændret skatteprocent på 19,3
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10/9

Byrådet vedtog navnene: Østbyvej, Egelund, Egegårdsvej,
Havslunde, Rørholm, Haraldskær og Herregårdsvej.
19/9 Roskilde nye bibliotek blev indviet.
Oktob Håndværkermuseet på Ledreborg Tømmerhandel var nu åbent for
er
offentlig adgang i åbningstiden.
Okt. Der var borgermøde om lokalplan nr. 136 om omlægningen af
domkirkepladsen, men debatten kom hovedsagelig til at dreje sig om
den nye kongelige begravelsesplads.
Nov. Roskilde Fællesbageriet og FDB gik sammen og dannede: De
Danske Brødfabrikker og DDB Invest med hver 50%.
Havekolonien Solvang købte have nr. 44 til foreningshus.
Dec Der blev bevilliget 3 mio. kr. til ombygning af Tjørnegårdsskolen
Det Berlingske Officen solgte ugeavisen Roskilde Avis til
forretningsfører Stig Wiberg
Kriminaliteten i 1980 steg med 17 % i forhold til året før
Vestre kirkevej var nu lukket for gennemkørsel.
Maglekilde gav 15.000 liter vand i timen. Grundvandsstanden var
faldet 3 meter på grund af kildevandet blev ledet ind i byens
vandforsyning.

1981
1981

1/1

Roskilde Fællesbageri skulle ikke mere bage brød, men være
distributør af varer fra De danske Brødfabrikker.
Jan
Bio stansede, som biograf. Bygningen skulle sælges for 4,5 mill. Kr.
April Levnedsmiddelkontrollen i Roskilde indviede sine nye lokaler på
Maglegårdsvej.
Maj Der var rejsegilde på den nye daginstitution på Haraldsborgvej
Juni ”Onsdagsmalerne” en ny amatørgruppe holdt udstilling på
biblioteket
sept Victor Brockdorffs malerier af borgmestrene Grete Munk, John
Iversen og Lisbeth Olsen blev hængt op.
18/11 Byrådet vedtog, at Frederriksborgvejs omlægning fra Baunehøjvej
til Koldkildevej skulle hedde: Frederiksborgvej.
16/12 Byrådet vedtog navnene: Biblioteksgangen og Klosterstien.
Ved udgravning i Karen Olsdatter Stræde blev der fundet rester af
en ældre gade. Den havde været ”brolagt” med risfletning.
Da ordførende broder i frimurerlogen Helge Kartman ønskede at
træde tilbage. Hans efterfølger blev trafikinspektør Erik Gundersen
Den østlige del af skt. Bothulfi Kirke blev udgravet i gården til
skomagergade nr. 31.

1982
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1982

1/1
3/1

Roskilde havde 48.274 indbyggere.
Byrådet vedtog navnet: Klosterengen og at den sydlige afskårne del
af Langagervej skulle indgå i Klosterengen.
Marts Magasin du Nord åbnede modebutik i Roskilde under navnet Colour
Club
3/3
Byrådet vedtog navnene: Bjergmarken og Moesgården.
6/4
Byrådet vedtog navnet : Blegdammen.
19/5 Lokalplanen for domkirkens område blev vedtaget.
Aug Byens nye natklub May Way åbnede.
21/8 Kulturelt Samråd, som havde afløst Roskilde – fonden, stod for årets
byfest. Mange hundrede deltog i forskellige optrin omkring
bispevalget i 1158.
7/9
Byrådet vedtog navnene: Troldehøj, Horsehøj og Sneglehøj.
1/10 Roskilde havde 48.692 indbyggere.
Okt. Forstander Erik Larsen, Ungdommens Hus, fejrede 25 års jubilæum
Okt. Bibliotekar Niels Munk fejrede 40 års jubilæum.
Okt. Assurandør Behrend Hansen fejrede 25 års jubilæum
Okt. Fuldmægtig Kai G. Petersen fejrede 25 års jubilæum ved Roskilde
Kommune.
4/11 Der var åbent hus i Vestergade 17, hvor pastor Edv. Wulff Pedersen,
Kornerup, fortalte og viste lysbilleder om:” Rom fra katakomberne
til pave Johannes Paul”.
Nov. Efter 26 år, som chef for Arbejdsformidlingen takkede Peter Hansen
af. Hans efter følger var Jesper Ginnerup.
4/12 Der var julekoncert i Skt. Jørgensbjerg kirke, hvor kirkens organist
Chr. von Lany sad ved orglet.
Dec. Guldsmedefirmaet Andersen & Enig udgav Roskilde Juleske nr. 50
Dec. Roskilde Tidendes mangeårige direktør Bernhard Petersen tog sin
afsked, for at blive teknisk konsulent i Politikens Hus.
Dec. Tove og Arne Pedersen drev nu kiosken på hjørnet af
Københavnsvej og Hedegårdsvej.
Vindinge Naturpark skiftede navn til Roskilde Sommerland
Det viste sig, at Lovise Kilde havde vand nok, så den blev
restaureret og løb nu ikke længere med vandværksvand.
Der blev bygget 3 nye længer til Ibsgården.
Arbejdet med at omlægge domkirkepladsen begyndte.

1983
1983

1/1
Jan
Jan

Roskilde havde 48.824 indbyggere.
Årets første uge var Evangelisk Alliances bedeuge
Bankassistent Leif Ø. Larsen blev udnævnt til leder af Roskilde
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Jan
Jan
12/1
28.30/1
Feb
Feb
Feb

Banks filial på Køgevej.
Efter 48 års ansættelse forlod underdirektør Axel Christiansen,
Roskilde Sparekasse, for at gå på pension.
Roskilde Værktøjsmagasin ved Ole Bjørn fejrede 25 års jubilæum.
I Helligkorssalen holdt provst Kristian Lauritsen foredrag om
”Grønlands kirke i hjemmestyrets tegn”.
Kirketjenesten i Danmark arrangerede igen det traditionelle
Roskildemøde i Jakobskirken. Temaet var Grundtvig og Mission.
Roskilde Sparekasse fik nyt bomærke. Det forestillede et stiliseret
træ.
Dansk Kommunalarbejderforbund i Roskilde fejrede 60 års
jubilæum
Roskilde Skakklub havde 75 års stiftelsesfest.

I Helligkorssalen talte lærer Gertrud Tramm om: ”Kvinde i den 3.
verden”.
Marts Sparekassebestyrer Kurt Olsen fejrede 25 års jubilæum i Roskilde
Sparekasse.
3/3
Der var åbent hus i Vestergade 17, hvor Benny Jensen og Lis
Knudsen fremførte Blicher – sange
April Ekspeditionssekretær Verner Hansen fejrede 40 års jubilæum i
Roskilde Sparekasse.
6/4
Byrådet vedtog navnet: Blegdammen.
9/2

Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni

Elmers Anlægsgartneri, der var landets ældste indenfor branchen,
fejrede 75 års jubilæum.
Isenkræmmer Svend Nielsen fyldte 75 år. Han havde verdensrekord
i roning med 130.000 roede km.
Glarmester Poul Erik Christensen fejrede 25 års jubilæum, som
glarmester.
Radioforhandler Folmer Torp, Radiomagasinet, fejrede 40 års
forretningsjubilæum.
AOF i Roskilde fyldte 60 år og var dermed en af landets ældste AOF
– afdelinger. Henrik Christiansen var aftenskolens leder.
Amtsplejestiftelsen på Dronning Margrethes Vej fejrede 45 års
jubilæum
Lokalredaktør på Dagbladet Svend B. Egly trak sig tilbage efter 56
år, som bladmand.
Ekspeditionssekretær i Roskilde Sparekasse, Claus Pehrsson fejrede
25 års jubilæum.
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2/7

Udstillingen om maleren og forfatteren Ebbe Kornerup blev åbnet
på Roskilde Bibliotek under overværelse af et par hundrede
medlemmer af slægten Kornerup, som havde sat hinanden stævne i
Roskilde.
Juli
Indkøbschef Arne Madsen, Roskilde Værktøjsmagasin, fejrede 25
års jubilæum.
Juli
Smed Chr. Petersen, Svogerslev, fejrede 50 års forretningsjubilæum.
Juli
Civilingeniør, dr. Phil. Vagn O. Jensen fejrede 25 års jubilæum på
forsøgsanlæg Risø.
Juli
Glarmester Torben Leonhard fejrede 25 års jubilæum.
Aug Politikommissær E. Boest fejrede 25 års jubilæum
Augu Konsulent H. Møller Andreasen forlod Landbo- og
st
husmandsforeningerne efter 44 år på grund af alder.
Sept. Roskilde fik sin egen radio: Radio Roskilde, som var tilknyttet
Roskilde Dagblad.
Sept. Overlærer Jørgen V. Bøttcher fejrede 25 års jubilæum på
Slagteriskolen i Roskilde
Sept. Kontorchef Flemming Pedersen havde været ansat i 15 år i
socialforvaltningen
Sept. Vagtmester Poul Enelund, Falck, fejrede 25 års jubilæum i korpset.
Sept. Roskilde Banks direktør Niels Valentin Hansen, blev valgt ind i
bestyrelsen for De Danske Provinsbankers Forening.
14/9

Der var åbent hus i Helligkorssalen, hvor sognepræst J. Ottosen,
Korsør holdt foredraget: ”I Grundtvigs fodspor”.
6/10 Pastor Poul Henning Fromsejer, Roskilde Domkirke, fortalte i
Vestergade 17 om: ”Humoren i hverdagen”.
9/10 Skuespiller Merete Arnstrøm og organist Ernst Hansen
præsenterede: ”Grundvig 200 år” – en vekslen mellem læste tekster
og orgelmusik.
12/10 Der var åbent hus i Helligkorssalen, hvor provst Evald Christensen,
Hillerød talte: ” Hvem var og hvad ville Søren Kirkegaard?”.
28/10 Der var efterårsmarked i Helligkorssalen.
7/11 A/S Roskilde Fællesbageri gik ud af samarbejdet med FDB.
Selskabets formål var nu ”at drive bygge, produktions, handels- og
udlejningsvirksomhed”.
9/11 Generalsekretær i Dansk Missionsråd Flemming Kramp talte i
Jakobskirken i U – landsugen om ”Giv os i dag – en ny måde at
handle på”
13/11 Der var u- landsgudtjeneste med biskop Hans Martensen, Den
katolske Kirke ,som prædikant.
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7/12

Byrådet vedtog navnene: Låddenhøj og Margrethehåbvænget.
Jørgen Busch blev ny leder af FOF

1984
1984

Jan
2729/1
3/2
4/3
30/5

I den første uge var der Evangelisk Alliances bedeuge

Der var Roskildemødet i Jakobskirken. Temaet var den
opblomstrende religiøsitet og de mange nye religionsformer.
Byrådet vedtog navnet: Galpestykket og Gåseageren.
Der var barokkoncert i Skt. Jørgensbjerg Kirke.
Der blev udsendt en meddelelse, om at den vestlige del af
Margrethehåbsvej bevarede navnet, mens den øst for Låddenhøj
beliggende del af vejen fik navnet: Margrethehåbsvænget.
17/7 Alle Roskilde Banks filialer havde åbent hus med udskænkning,
mundgodt og overraskelser. Desuden var der reception i
bestyrelseslokalerne Algade 14 i anledning af bankens 100 års
jubilæum.
23/7 Bagved Allehelgensgade nr. 20 fandt arkæologer fra Roskilde
Museum resterne af den middelalderlige gade: Lammegade. Der
blev også fundet adskillige kamme og en fugl udskåret af træ.
Desuden var der stolpehuller fra et hus fra ældre middelalder.
24/7 Absalonsgade blev ved Borgediget lukket kl. 7. I forbindelse med
lukningen blev ensretningen i gaden ophævet. Lukningen skete som
en videreførelse af stisystemet over Kildegården, Borgediget,
Absalonsgade til Støden, så fodgængerne fra den del af vest – byen
uhindret af den kørende trafik kunne komme til centrum.
28/7 Roskilde Damp – radio begyndte sine udsendelser.
15/8 Roskilde el – forsyning havde efter lukningen af Stenvænget fået det
problem, at leverandørerne ikke kunne finde frem til den nuværende
adresse: stenvænget 12. Defor blev det besluttet at vejnavnet
Stenvænget på strækningen fra Eriksvej frem til sporværktøjsdepotet
blev ændret til Knudsvej, da det var en naturlig forlængelse af denne
vej.
2/10 Frimurerlogen kunne afholde højtidsfestloge i en totalt ændre
bygning.
8/10 Skt. Josefs Skole fejrede 80 års jubilæum og får en ny gymnastiksal
22/10 Roskilde Gymnastikforening fejrede 60 års jubilæum med en
gymnastik – kavalkade i Roskilde – Hallerne
27/10 Der blev afviklet 2 fredsdemonstrationer på samme dag, arrangeret
af Arbejdernes Fællesorganisation og de lokale fredsbevægelser
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1/11

UniSet Aps fik tildelt Andelsbankens Erhvervspris 1984. Prisen var
et maleri af Jørgen Brendekilde.
3/11 Club Paramount fejrede 20 års fødselsdag
7/11 Roskilde fejrede rådhusets 100 års jubilæum bl.a. med en bog om
jubilaren og borgernes gave: en borgmesterkæde
19/11 Roskilde Turistforening fyldte 75 år og modtog bl.a. 2 lurer som
gave
24/11 Himmelev Bibliotek fejrede 125 års fødselsdag
26/11 Kapelmøllen købte den gamle direktørbolig til Skt. Clara Mølle
1/12 Foto-eksperten, Algade 34 havde 50 års jubilæum
2/12 Restaurant Skovly ved Boserup lukkede
8/12 Der var indvielse af Roskilde Station efter moderniseringen
9/12 Plejehjemmet Margrethegården fyldte 10 år
Trædrejeriet i vor Frue Mølle blev nedlagt.
Havekolonien Rørmosen blev anlagt.

1985
1985

4/1
15/1
20/1
29/1
11/2
16/2
26/2
3/3
6/3
2/4
27/4
4/5
1215/5
22/5
27/52/6
30/5

Børnehaven Skt. Hans Gade 40 havde eksisteret i 20 år.
Veronika(Vera Jørgensen) kendt fra torvehandlen fejede sit 50 års
jubilæum, som fiskehandler
Lo Specchio fyldte 20 år
Fhv. domorganist Helvig Larsen modtog Amtsmusikprisen for 1984
D.A. K. Danske andelsslagteriers Konservesfabrik fyldte 50 år og
udvidede med 3.000 m2 i de kommende år
Gl. Roskilde Amts Garderforening fyldte 75 år.
Trods protester blev Forenede Danske Brugsforeningers gamle
garveri på Eriksvej nedrevet.
Skt. Jørgensbjerg sognegård blev indviet af biskop Bertil Wiberg
Gustav Wied Selskabet fejrede forfatterens 127 års fødselsdag. Den
nyindstiftede Gustav Wied- pris blev tildelt Ebbe Rode
DSU. Danmarks socialdemokratiske Ungdom i Roskilde fejrede 75
års jubilæum
Plesshornsgruppen holdt 10 års stiftelsesfest.
40-året for Danmarks befrielse blev fejret med fakkeltog og
festgudstjeneste
Der var besøg fra alle 4 venskabsbyer
Byrådet vedtog navnet: Sneglebo.
Festival of Fantastics med af bl.a. happenings anført af en gruppe
internationale fluxus – kunstnere
Roskilde Kvindegruppe opløste sig selv
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31/5
1/6
6/6
8/6
10/6
12/6
1315/6
18/6
22/6
2830/6
3/7
13/7
14/7
16/7
20/7
26/7
1/8
710/8
911/8
15/8
16/8
17/8
21/8

Historisk Samfund for Roskilde Amt fejrede 75 års jubilæum
Gl. Højagergård Veddelev fik årets plakette af Foreningen til gamle
Bygningers Bevarelse i Roskilde
Den første af sommerens 13 byvandringer gik til Skt. Hans Hospital
ABC – stationen, Roskildes nye beredskabsstation blev indviet af
borgmester Lisbeth Olsen
Slagteriskolen indviede sit nye kursuscenter
Byrådet vedtog navnet: Lammegade.
Dyrskue
Knallertbanen i Hedeland blev indviet
Roskilde Garden fyldte 50 år
Der var Festival med 46.000 gæster
Roskilde Konservative Vælgerforening fejrede 100 års jubilæum
Et svensk fly med Dronning Margrethe og Kong Carl Gustav
nødlandede i Roskilde Lufthavn
Den sidste film blev vist i Scala Bio i Hersegade. Ejendommen blev
overtaget af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund
Kunstmaler Jørgen Brendekilde fejrede sit 25 års jubilæum som
tegner ved Roskilde Tidende
Peter Loehr og Peter Thomas Larsen overtog restaurant Prindsen,
som blev skilt fra Hotel Prindsen
DSB fik international designpris for Roskilde Jernbanestations
nyindrettede hovedbygning
Svogerslev Maskinfabrik fejrede 40 års jubilæum
Roskilde spillemandsstævne blev afholdt for 10. gang
Der var Truckerfestival på Dyrskuepladsen med 45.000 besøgende
Mulle Brønnum og Rudi Frederiksen åbnede café i den tidligere
hestestald i Djalmar Lunds Gård, Algade 9
Refrema A/S Stormøllevej 5 fejrede 35 års jubilæum med salg af
filmfremkaldermaskine nr. 1500
Evangelisk Alliance samler ca. 2000 unge til Roskilde Kristival
Byageren bliver ført videre mod nord og der blev bygget en ny
jernbanebro. Det medførte, at Elisagårdsvej blev til 2 veje uden
forbindelse. Det blev besluttet, at den sydlige del beholdt navnet:
Elisagårdsvej og den nordlige del, som var en naturlig forlængelse af
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23/8
26/8

27/8
1/9
1/9
18/9
23/9

23/9
26/9
26/9
30/9
30/9

Solsortevej fik det navn.
Desuden blev navnet på den lille del af Mågevej, der lå vest for
byageren blev sløjfet, idet ingen havde adresse til dette vejstykke.
Cykelrytteren Hans Henrik Ørsted vandt VM i 5 km forfølgelsesløb
Skt. Laurentii fonden skænkede penge til: Roskilde Ungdomsårs
Komité, KFUM i Svogerslev, Roskildeegnens Landboungdom og
4H-bevægelsen i Roskilde
Skulpturen ”Bølle” lavet af Gudrun Lauesenblev afsløret i Roskilde
private Realskoles gård
Gl. Vor Frue Kirke lukkede i et år for at gennemgå en restaurering
til 3,2 mill. Kr.
Roskilde og Omegns Lystfiskerklub holdt sin 25. fiskefestival
Forlængelses af Byageren til Klosterengen åbnede for trafik
Den nye kongelige begravelsesplads blev indviet ved en
højtidelighed for den kongelige familie. Omlægningen af
Domkirkepladsen var slut. Pladsen havde igen udseende fra før
omlægningen 1923-25.
Roskilde Husmoderforening fyldte 65 år
Drenge- Magasinet, Algade 35-37 havde 25 års jubilæum
Roskilde Ure og Briller ApS, P.F. Kjeldsens Eftf. Skomagergade 34
holdt 100 års fødselsdag
Østre Kirkegård fyldte 100 år
Kunstsammenslutningen ”Halvcirklen” åbnede sin 10.
jubilæumsudstilling i bibliotekets sal
Jakob Thielsen blev ny leder af FOF
Per Flensborg overtog Flensborgs Boghandel og var en af
initiativtagerne til oprettelsen af kæden Bog & Ide, som blev
landsdækkende.
Borgmester Lisbeth Olsen trådte tilbage og blev afløst af Henrik
Christiansen
Frimurerlogen og Sct. Gerogsgilderne indgik en aftale om gildernes
med afbenyttelse af logebygningen.

1986
1986

Janua På Roskilde Fællesbageris generalforsamling blev det oplyst, at
FDB havde lukket bageriet på Havnevej efter klager fra naboer, først
over lugtgener, senere over støjgener.
Henrik Christiansen blev valgets ubetingede topscorer med over
3000 stemmer. Han besatte borgmesterposten med et solidt flertal af
S og SF bag sig
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Lisbeth Olsen fortsatte i byrådet, som formand for Plan- og
miljøudvalget
7/8
Sæsonens Byparkunderholdning sluttede med 6000 tilskuere
13/10 Roskilde Tidendes bestyrelse indstillede til bladets ejer Politikens
Hus, at den 113 år gamle Roskilde Avis skulle lukkes.
Dyrskuet havde haft 70.000 besøgende
Roskilde Festival havde haft 50.000 besøgende
30/10 Byrådet vedtog, at kalde den del af Skt. Ols Gade, der gik fra
Algade til Palæstræde for Djalmar Lunds Gård og samtidig skulle
navnet også gælde for det store ejendomskompleks, der lå mellem
Algade, skt. Ols gade og Palæstræde.
31/10 Roskilde Tidende udkom for sidste gang
Som led i årets byvandringer var der besøg på Roskilde Kloster med
800 besøgende.
Byens 3 lokalratioer blev slået sammen til: Dampradioen. Bingoradioen og Roskilde Radio til 1 radio: Roskilde Radio på 102,7
megahertz
I årets løb kom 25,8 mio. breve til Roskilde og der blev sendt 18,9
millioner ud af byen.
Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab havde 260 medlemmer.

1987
1987
Jan

6/4
2426/4
20/5
1112/7
1112/7
18 19/7

”Hullet” den gamle grusgrav mellem Ejboparken, Neergårdsparken
og Helgebakken blev indrettet til aktivitetspark
Roskilde Skiklub indviede den 300 meter lange løjpe i Hedeland.
Sne var der nok af. Succesen var så stor, at politiet flere gange
meldte om kaos på parkeringspladsen.
Roskilde Domsogns drengekor optrådte for første gang.
Der var National Frimærkeudstilling ”Rofrim 87” i Roskilde –
hallen i anledning af Roskilde Frimærkeklubs 50 års jubilæum.
Byrådet vedtog navnene: Universitetsstien. Sandhøjen og
Sandparken.
Roskilde Festival blev afviklet i bagende sol. Fra store scene blev
der kastet spandevis af koldt vand ned over de vildeste fans, for at
de ikke skulle besvime af varme og musikalsk ophidselse.
BK 83 havde ligesom andre klubben tjent godt på Festivalen, men
endte med håret ned ad nakken, da en tyv løb med pengekassen:
80.000 kr. fra sportsklubbernes fælles bod på festivalpladsen.
Roskilde druknede efter det havde regnet uafbrudt i 12 timer.
Pumperne kom i gang over hele byen
Det blev besluttet at bevare Poul Reimers gavlmaleri på
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Ringstedgade 3-5
Klemmefabrikken på Ringstedvej og de omliggende ejendomme
blev revet ned.
Et nybyggeri med kontorhus mod Ringstedvej og boliger mod Eget
Bo kom i gang.
Planlægningen af Hyrdehøj var i gang
I Margrethehåb var o. 450 almennyttige boliger taget i brug
28/8 Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fejrede 200 års
jubilæum.
Eft.
Det første spadestik til ”Knolden” med 270 almennyttige boliger
blev taget.
Den nye vej fra Østre Ringvej nord for jernbanen og øst på ud til
den nye Trekroner station og til RUC blev påbegyndt.
Roskilde Tidende lukkede og der kom en turbulent tid med
forskellige annonceblade, som ikke levede ret mange måneder.
Dagbladet tog navneforandring til Dagbladet Roskilde Tidende
6/10 Frimurerlogen blev indviet til arbejdende loge. Der var 77 brødre i
den nye loge.
27/10 Byrådet vedtog navnet: Bernadotteparken
22/11 I øsende regn fejrede RIU 60 års jubilæum
2/12 Byrådet vedtog navnet: Trekroner.
Programmet for sommerkoncerterne i Byparken fik nu faste rammer.
Broagergårds stuehus brændte. En ny Broagergård blev bygget ved
Koldkildevej.
Bestillingskontoret for siddende patienttransport i Roskilde Amt
åbnede. Det sørgede for, at de tilknyttede vognmænd fik ligelig
fordeling af ture. Initiativtageren var Ivar Jensen, Roskilde Taxa.
Roars Kilde blev beskyldt for at skylle jorden bort om Skt. Laurentii
Kirke på Frederiksborgvej. Det viste sig grunden var fugtig og den
blev drænet.

1988
1988

2/2
7/2

Hvornå
r?
28/5

Byrådet vedtog navnene: Langebjerg og Langebjergvænget.
Roskilde Malerlav havde fest på Svogerslev kro i anledning af lavets
100 års jubilæum. Lavets damer havde samlet penge ind til
fremstillingen af en oldermandskæde udført af guldsmedene Asger
& Helge Andersen.
Borgmester Henrik Christiansen tager det første spadestik til
Scandic Hotel ved Roskilde Ring. Dermed forstummede endelig en
årelang diskussion om ,hvor det nye hotel skulle ligge.
Trekroner station blev åbnet.
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15/6
15/6

Roskilde Malerlav fik overrakt en lavsfane af Danmarkssamfundet.
Havekolonien Roarsgave havde ansøgt Danmarkssamfundet om at
få en fane. Den blev overrakt ved en højtidelighed i Domkirken. Ved
sommerfesten blev fanen indviet blandt andet blev der, som
foreskrevet slået 3 søm i: 1 for dronningen, 1 for fædrelandet og 1
for foreningen.
29/7 351 glade mennesker, 60 kg kartoffelsalat, masser af grøn salat, 800
frikadeller, 25 kg pølser. Det var Havekolonien Hvilens åbent – hus
arrangement i anledning af havens 25 års jubilæum.
31/7 Havekolonien Roarsgave fejrede sit 25 års jubilæum med ”åben
have dag”. Roskilde borgere blev inviteret og byrådet og alle
kolonihavefolkene. Roskildegarden spillede og der kom ca. 400
gæster.
17/8 Byrådet vedtog navnene: Gammel Trekronervej, Trekronervej og
Trekroner Allé. Helgebakken nr. 74,76,80,82,84 og fra 88 til 162 fik
navnet: Æblehaven og Helgebakken nr. 2 – 72, samt 86 skiftede
navn til Rønnebærparken. Derved forsvandt navnet: Helgebakken.
Det blev også besluttet, at den vejstrækning, som gik fra
Trekronervej på vest siden af Østre Ringvej skulle hedde Ternevej,
da den var en naturlig fortsættelse af den eksisterende vej med det
navn.
20/8 Der var navngivningsfest i Havekolonien Roarsgave. Der var lavet
en festplads og nu skulle den have et navn. Det blev ”Lækrogen”.
1/10 Havekolonien Solvang fejrede 40 års jubilæum
9/10 Planlægnings – og miljøudvalget var enige om navnet: Wiemosen.
2/11 Byrådet vedtog navnet: Ved Ringen.
21/12 Byrådet vedtog navnene: Trekroner Boulevard og Trekronerparken.
Kultursmedjen i Ringstedgade åbnede. Det blev hurtigt
samlingsstedet med Bogcafeen og Café Gimle
I en måned var Røde Port lukket, for at blive restaureret
Der blev opstillet en buste af Gustav Wied på hjørnet af
Domkirkestræde og Skt. Ols Gade.
Erik Hansen købte en bilfærge i Norge for at begynde restaurations
sejlads på fjorden med ”Sagafjord”.
1988 På Hedeboparkens parkeringsplads blev der opført 24
-89
ungdomsboliger.

1989
1989

15/2
29/3

Byrådet vedtog navnene: Ravnsholt og Egebjerg.
Byrådet vedtog navnet: Låddenhøj.
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29/5
6/6
Som
mer
Som
mer
Aug
6/9

Der gik ild i Lynghøjhallen tag og i et par omklædningsrum
Pave Johannes Paul II besøgte Roskilde.
Restaurationsskibet Sagafjord begyndte sin sommersejlads på
fjorden
Trucker – festival, Roskilde Festival, Dyrskue, Spillemandsstævne
satte Roskilde på landkortet og trak tusindvis af mennesker til byen
Hotel Scandic blev indviet
Byrådet ændrede vejnavnet Egebjerg til Knolden, så både
boligområdet og adgangsvejene fik samme navn.
18/10 Byrådet vedtog navnene: Skovlyst og Kragholm.
Nov Andelsbankens Erhvervspris gik til Stryhns Leverpostej A/S
Galleri Skt. Agnes flyttede til Palæets vestflø’j.
Etableringen af Museet for Samtidskunst var i fuld gang i Palæet.
Klostermarksbadet blev lukket, da det var ramt af beton – tæring og
kunne styrte sammen.
Håndboldklubben Roar rykkede op i 2. division
Risø, RUC og Danmarks Miljøundersøgelser oprettede CATfonden
Der blev opført o. 700 nye boliger i løbet af året
KARA´s nye skorsten blev byens nye vartegn. Nu behandlede
KARA affaldet fra 11 kommuner i Roskilde Amt.
Der blev udgravet et middelalderligt stenhus på hjørnet af
Provstestræde og Skt. Ols gade.
Ove Høgholt overtog Roskilde Bodega

1990
1990

1/2

1/7

Byrådet vedtog navnet: Bekkasinvej
FN oprettede Center for Energi og Miljø i samarbejde med bl.a.
Danida og Udenrigsministeriet. Det blev fysisk placeret på Risø. Det
ville kunne rådgive om miljøforbedringer til ulandene.
Apoteker Erik Hein Jørgensen, Svaneapoteket, blev indstillet af sit
personale og udnævnt til ” Årets Apoteker 1990 ”.
Roskilde Bibliotek udlånte videofilm helt gratis. Foreløbig i en
prøveperiode på ½ år.
Plejehjemmet Vindingevej, som havde 20 pladser, lukkede.
Hotel Risø blev revet ned. På stedet skulle der bygges 50 nye
boliger.
Duebrødre Skole blev nedlagt. Elever fra denne og Absalons Skole
gik sammen i den ny skole.
181.997 betalte for at se Roskilde Domkirke, hvilket var væsentligt
flere end året før.
Året blev en meget god turistsæson for Roskilde
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25 daghaver i Havekolonien Rørmosen blev nedlagt på grund af
udbygning af området og anlæggelsen af det store rensningsanlæg.
18/9 Ved logemødet blev stjerneloftet i frimurerlogens logesal taget i
brug. Det viste stjernehimlen over Rom den 10.8. 258.
24/10 Byrådet vedtog navnet: Darupvej.

1991
1991

Forå

Med I/S Hyrdehøj blev der aftalt grundpris og den etapevise
udbygning af området, som foruden bydelscenter vil have ca. 800
boliger
2/4
Da ordførende mester i Frimurerlogen Erik Gundersen ønskede at
træde tilbage, blev overingeniør Ulrich Flach de Neergaard
ordførende mester
Som Den meget våde sommer gav store problemer på Dyrskuepladsen og
mer dermed for Roskilde Festival og Det sjællandske Fællesdyrskue,
som måtte kæmpe med ankelhøjt mudder
25/9 Byrådet vedtog navnene: Stoe Hedevej, Østre Hedevej, Vestre
Hedevej og Universitetsvej.
31/10 Det havde været på tale på grund af postale problemer, at omdøbe
Mosevej, men efter meningsudvekslinger mellem roskilde
Kommune, postmesteren og beboerne, besluttede byrådet, at
fastholde navnet.
Nov BB Byggeindustri A/S Gadstrup modtog Erhvervsprisen 1991
6/12 A/S Roskilde Fællesbageri markerede sit 100 års jubilæum blandt
andet ved et jubilæumsskrift.
Dyrskuepladsen blev total ødelagt og der blev bevilliget ca. 10 mill.
Kr. til bl.a. dræn og kloakering
Sammen med Københavns Statsskovvæsen blev der plantet 40 ha
skov i Hyrdehøjområdet
Danmarks Miljøundersøgelser med ca. 250 medarbejdere flyttede til
et nybyggeri på Risø
Roskilde Kommune købte Skt. Maria Hospital og der blev sat gang i
undersøgelserne om at etablere et nyt musik- og teaterhus, samt et
hotel på området
Der etableres et venskabsby samarbejde med en af Polens ældste
byer: Gniezno
Der blev anlagt 22 nye haver i Havekolonien Rørmosen.

1992
1992

1/1
6/1

Roskilde Bibliotek begyndte at tage betaling for
reservationskortenes porto
RK Collection fejrede 75 års jubilæum
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Henrik Christiansen tager det første spadestik til 2 nye bygninger på
RUC
15/1 Der var stiftende generalforsamling i Roskilde Billedskole, som fik
lokaler på Absalons skole. Undervisningen begyndte i februar.
17/1 Portrættet af borgmester Henrik Christiansen malet af Jørgen
Boberg blev hængt op
17/1 Marbjergholmsvej kom med i folkeregisteret.l
29/1 Jacobskirkens nye orgel blev indviet ved en koncert
Hjemmeværnsdistrikt 92 Roskildes musikkorps havde 40 års
jubilæum
Lyngby Landbrugsskole begyndte, som den første ,en
landbrugslinie, hvor hovedtemaet var heste.
108 ungdomsboliger stod klar i Trekroner
Tårnparken blev renoveret. De 3 boligblokke blev isoleret og malet i
varme pastelfarver.
Roskilde Handelsskole fik markedsøkonomi-uddannelse
Den nye Børne- og Kulturforvaltning med Boel Jørgensen i spidsen,
som Kulturdirektør, var en realitet
Det blev en streng vinter ca. 2.000 svaner døde på fjorden
1/2
Baptisterne indviede ny sekskantet kirke på Vindingevej 32
2/2
Up With People gav koncert i Roskilde og de 104 medvirkende blev
indkvarteret privat.
14/2 Berlingske Tidendes lokalredaktion havde reception
28/2 Roskilde Kommune udskrev en konkurrence om en ny udformning
af Hestetorvet
Beboerne på Kong Haraldsvej tabte tålmodigheden med Roskilde
Kommune og betalte selv for vejens trafikregulering.
Risø blev udvidet med drivhuse i 2 etager. De skulle rumme en
miniverden til økologisk forskning
Forslaget om en ny produktionsskole fra det nye skoleårs
begyndelse blev godkendt
Der blev planlagt 113 ungdomsboliger på Duebrødre Skoles grund
Roskilde Museum lukkede i 2 år for at renovere den permanente
udstilling
Marts Roskilde Kommunes forslag til en teater- og kongresbygning på Skt.
Maria Plejehjems plads blev offentliggjort. Resten af året var der
stor skrivelyst i aviserne om emnet.
Vikingeskibet Helge Ask fra Vikingeskibsmuseet sejlede til Paris
Det blev ICI, som fik ordren til edb-system til Roskilde Bibliotek
Dyrskuepladsen skulle drænes for ca. 11 mill. Kr. så den blev klar til
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Dyrskuet og Festivalen
Willy Wilk, frugthandler på Stændertorvet, flyttede ind i
Rådhuskiosken
Erik Sundstrøm stoppede, som formand for Roskilde
Handelsstandsforening efter 15 år. Ny formand blev Lars Magnild.
1/4
2/4
6/4
25/4

Maj

Maj

25 28/6
26/6

Folkemusikforeningen Lirum Larum fejrede 20 års jubilæum
Sagafjord sejlede sommerens første tur på fjorden. Den sidste blev
d. 27. september
Skt. Jørgensbjerg Kirke fik en ny tilbygning på nordsiden af tårnet
til brug for personalet
Restaureringen af orglet i Skt. Jørgensbjerg kirke var færdig
Frøspringvandet blev restaureret
Gl. Vor Frue Kirke fik nyt blytag
Landbrugsministeriet ville samle forskning af bisygdomme på
laboratoriet for biavl på Roskilde Forsøgsstation.
Nedrivningen af Hestetorvet begynder. Arkæologerne arbejde og
den nye bygning skulle gerne være klar til julehandlen
Elmesygen rasede mange af de gamle træer i Klostermarken blev
fældet. Det blev nødvendigt med genplantning
Roskilde Musikskole havde 25 års jubilæum
Ombygningen af rådhuset begyndte. Der skulle indrettes en
rådhusbutik og hele bygninger trængte stærkt til en restaurering
Sjællands Kirkemusikskole flyttede til Allehelgensgade
Roskilde Museum begyndte udgravninger i den sydlige del af
Provstevænget.
Boserup Hospital, en del af Skt. Hans Hospital, lukkede.
Stormandsgård fra den ældre middelalder blev udgravet nord for
Skt. Jørgensbjerg kirke af Roskilde Museum.
Kulturelt Samråd opløser sig selv, opbakningen var for ringe
Fra forskerparken CAT på Risø blev der sendt en 5,7 kom lang
laserstråle op til Domkirken
RUC havde rejsegilde på 2 nye undervisningsbygninger nr. 13 og 14
Den tidligere Svanes Arkade blev ombygget.
Den 22. Roskilde Festival afholdes
Der var rejsegilde på et auditorium og den anden laboratoriebygning
på RUC
Håndværkerhuset på P-pladsen bag Svanes Arkade åbnede med 5
arbejdende værksteder med gamle håndværk
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1/7

Se 1993

29/7

1/8
6/8
8/8
28/8

Skomagergade fik brolæggerprisen.
1,3 mill. Portioner varm mad til byens pensionister havde CF bragt
ud på 10 år. Da ordningen begyndte var der 235 pensionister, nu fik
500 bragt mad hver dag.
Arkitekt Per Lindegaard blev fuglekonge. Guldsmedemester CarlChristian Enig, sidste års fuglekonge, afleverede sin skydeskive,
malet af Jørgen Brendekilde.
Veddelev Strands Bådelav afholdt et vellykket Junior-DM for
ynglinge og 606ére
Roskilde Tennisklub blev kåret til månedens idrætspræstation.
Klostermarkens Børnehave fik en ny legeplads for 170.000 kr.
Vandsparekampagnen blev en succes: 350 mio. liter vand blev
sparet fra 1989-1991
Vigen Strandpark fik det blå stempel fra Fritidsrådet, som tegn på at
vandkvaliteten var i orden.
Roskilde domsogns Menighedsråd afsatte ½ mio. kr. til at
genindføre belysningen af Domkirken. Det var tårnene og taget,
som skulle belyses.
Det 120 år gamle kobbertag på Frederik D. 5.´s kapel var utæt og
bjælkerne nedenunder rådne. Der blev opsat stillads helt op til
murkronen. Et par løse blafrende brædder medførte afspærring af
Ddomkirkepladsen og Bondetinget i nogle timer, hvor også
turisterne ad omveje blev ledt til Domkirken
Roskilde –mandskabet på 20, sammensat af medlemmer fra
Roskilde Sejlklub, Roskilde roklub og folk fra Vikingemuseet blev
verdensmestre for 3. gang i det fornemme træskibstræf: Atlantic
Challenge
Roskilde postdistrikt havde 31.036 husstande, det var 261 mere end
året før.
Lillehjemmet på dronning Margrethes Vej fejrede 25 års jubilæum
”Et Ekko fra Oldtiden” med teater, fortælling, byvandringer og
billedhuggersymposium satte sit præg på byen
Det blev besluttet at der var 1.8. – 31.7. 1993 skulle være en
forsøgsordning med brugerbetaling i Kulturhuset
Alle tappemaskinerne på Spritfabrikken standsede.
Det nye orgel i Gl. Vor Frue Kirke blev præsenteret ved en koncert
Det var sidste arbejdsdag på Spritfabrikken for alle undtagen 9.
I anledning af sin 16 års fødselsdag modtog Bernadottegården en
mindetavle for den britiske commander R.C.Hollingworth, der under
krigen ledede det britiske samarbejde med den danske
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modstandsbevægelse.
Efter 122 års adskillelse blev Roskilde Håndværkerforening og
Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening atter samlet til
en forening under det gamle navn: Roskilde Borger-, Håndværkerog Industriforening. Samtidig blev de nye lokaler i Hersegade 9
taget i brug.
Brandsikringen af Roskilde Palæ viste sig at være meget mangelfuld
Den gamle gasværksgrund viste sig at være meget forurenet.
RoskildeAamt tillod ikke forsat udlejning til kunstnerne, som havde
deres værksteder i gasværksbygningen. Den eneste, som måske
kunne blive var glaspusteriet.
2. Internationale Musik Festival med tusindvis af udenlandske
musikere invaderede Svogerslev. Der var bl.a. ”mass brass” på
Stændertorvet
28/9 Arkitektfirmaet Mangor og Nagel vandt førsteprisen i konkurrencen
om Hestetorvet.
Borgmester Henrik Christiansen tog det første spadestik til byens
nye atletikstadion ved Hyrdehøj. Der var et budget på 6 mio. kr. og
arbejdet skulle være færdigt i 1994
Byrådet vedtogr ølforbud på Stændertorvet efter lang tids
diskussion.
Trods modstand fra den lokale afdeling Dansk Arbejdsgiverforening
og bil – reparatørernes modstand skulle Roskilde Brandvæsen nu
reparere og vedligeholde en stor del af den kommunale bilpark
Fanz Schubert Selskabet i Danmark åbnede med koncerter over 2
dage
21/10 Byrådet vedtog navnet: Dueholm.
Udgravningerne i Provestvænget sluttede
Okt
Roskilde Handelsskole have 125 års jubilæum
IK Hellas atletik blev kåret til Årets Idrætsklub 1992
Roskildes indbyggertal steg med 2000
Der blev sat bom op i Kællingehaven for at forhindre biltrafik
Lysholmskolen for udviklingshæmmede stod klar til indvielse
Udgravninger i Skomagergade viste at en del af gaden i
middelalderen havde v æret belagt med frådstensfliser
Roskilde Garden udsendte CDér med 11 numre af musikkorpsets og
tamburkorpsets repertoire
Roskilde Vogn- og Karosserifabrik I/S havde 100 års jubilæum
I 3 uger lukkede bibliotek for at inddatere materialebestanden på
edb. Af samme årsag blev der også lukke 2 uger i 1993
4/11 Virksomheden Chr. Hansen´s Laboratorium A/S fik Årets
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Erhvervspris
28/11 Juletræet på Stændertorvet blev tændt
Roskilde domsogns Menighedsråd besluttede, at bestille en kopi af
dronning Margrethe d. 1.s gyldne kjole
Provstekilde skulle undersøges. Alt var klar, men kilden forsvundet.
Den kom først frem et stykke ind i det nye år
Roskilde Museum undersøgte resterne af Allehelgens Kirke og
kirkegård på hjørnet af Allehelgensgade og Borchsgade.
Sommeren havde været knastør med medførte mange brande. Ved
årets slutning viste det sig, at der havde været ca. 100 flere branden
end året før
Der blev nedlagt 31 haver i Havekolonien Rørmosen.
Guldsmed Henrik Enig overtog forretningen i Karen Olsdatter
Stræde.
Per Flensborg købte O.H.Schmeltz ejendom på Stændertorvet.

1993
1993

20/1
Jan

Byrådet vedtog navnet: Peblingevej.
Roskilde købte Kællingehaven
Det var småt med sne, så snekanonen måtte i gang på skibakken i
Hedeland.
Renoveringen af Skomagergade begyndte.
Febr. Roskildes projekt i Skt. Maria Hospitals have var forkastet, nu
fremlagde De samvirkende Menighedsplejer 2 forslag til bebyggelse
i haven
Se 1992
Roskilde domsogns Menighedsråd vedtager at domkirken skal
belyses, men kun tage og spir
Byrådet vedtog tvangstilslutningen til fjernvane. Det kom til at
berøre 1232 ejendomme
Byrådet besluttede, at Roskilde skulle have 1000 års jubilæum i
1998. Der blev udskrevet en konkurrence om slogan og logo
April Der blev oprettet en støtteforening til det kommende
Slagterimuseum
Roskilde Lufthavn fejrede 30 års fødselsdag
Maj Logo og slogan til 1000 års jubilæet blev fundet. Det var: ”Roskilde
– alle tiders”
Andelsboligforeningen af 1899 begyndte opførelsen af 31 boliger i
bymidten.
14/6 I forbindelse med en gudstjeneste blev Hellig Kors Kirkesals nye
klokkestabel taget i brug
Juli
Ved præsteskiftet ved den katolske menighed kom 3 munke til byen
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og dannede efter 700 år et franciskansk klostersamfund.
Aug Byrådet besluttede, at lave nyt stationscenter
18/8 Byrådet vedtog navnene: Kristianslund og H. H. Kochs Vej.
18/8 Absalons Skole fyldte 100 år
Skov- og naturstyrelsen indledte fredningen af gasværket, selvom
grunden var stærkt forurenet
28/8 Der var rejsegilde på ungdomsboligerne: Duebrødre Kollegiet
4/9
Skomagergade åbnede i sin nye skikkelse med en stor fest, men det
hele druknede i regn.
24/9 Den nye busterminal blev indviet
Sept. Erhvervsrådet og Roskilde Turistbureau flyttede til Bredgade
Roskilde Basketball Club havde 25 års jubilæum og fejrde det ved at
herreholdet efter 3 år i 1. division rykkede op i Elitedivisionen
Håndboldklubben Roar bliver Årets Idrætsklub
Unibanks Erhvervspris tilfaldt Danfysik i Jyllinge
13/10 I anledning af den Den danske Frimurerordens 250 års jubilæum,
var der foruden jubilæumsloge og jubilæumsfest en udadretet
reception i logebygningen.
Nov Slagterimuseet i Ringstedgade åbnede
Kong Roar logen Odd Fellow Ordenen fejrede 100 år
Dec Domapoteket udsendte den første recept kuvert med et motiv fra
Roskilde. Hver måned i 1994 vekslede motivet
Juleaften kom sneen.
Roskilde Roklub hentede en 2.plads og to 3.pladser ved verdens
største regatta i Wien
Den apostolske Kirke i Hedegade blev renoveret og fik bl.a. sin
oprindelige smukke Nybodergul farve tilbage
25 året for nedlæggelsen af motorbanen Roskilde Ring blev
markeret
Gråbrødrene kom tilbage til Danmark efter, at være blevet smidt ud
af landet under 2. verdenskrig. Der blev oprette 3 kloster blandt
andet i Roskilde i præstegården på Frederiksborgvej.
Forlaget ROAS havde 25 års jubilæum i den anledning blev bogen
Kilder i Roskilde udgivet.
Maglekilde gav ca. 35.000 liter vand i timen.

1994
1994

1/10
2/10
8/10

Byrådet bevilliger 2,7 mio. kr. til et bofællesskab for psykisk
udviklingshæmmede
Roskilde Atletikstadion ved Hyrdehøj blev indviet.
Skt. Josef skole fejrede 90 års fødselsdag
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21/10 Pladeforretningen Mariann åbnede i Palæ- Caféens tidligere lokaler
på Stændertorvet
24/10 Slagteriernes Forskningsinstitut havde 40 års jubilæum
27/10 Roskilde Handelsskole havde bestået i 125 år
29/10 Lokalafdelingen af Elinstallatørernes Forening fejrede 25 års
jubilæum
Tømmervej blev nedlagt, for at gøre plads til Postfordelingen på
Industrivej.
2/11 Postvæsnet holdt rejsegilde på det nye omdelingscenter på
Industrivej
7/11 Musikuge 94 omfatter 4.500 elever, der kunne lytte til over 100
forskellig koncerter
12/11 Museet fik en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til den store renovering.
Det samlede budget var på 8 mill. Kr.
16/11 Bernadottegården gik ind i samarbejdet mellem plejehjemmene i
Roskilde
22/11 Forbindelsen fra Østre Ringvej via Marbjergvej – 2. etape af
Trekroner Allé – blev indviet.
22/11 De første optagelser til filmen om Lise Nørgaard:” Kun en pige”
fandt sted i Skt. Ols gade
26/11 Juletræet blev tændt på Stændertorvet
8/12 Dansk Automobil Sports Union kårede den 21 årlige Jan Magnussen
til ”Årets Bilsports-kører”.
24/12 Over 100 fejrer juleaften i Konventhuset
I Havekolonien Rørmosen blev der anlagt 23 nye haver.
Hestetorvet blev ført tilbage til sit gamle udseende, men der kom en
ny bygning ud mod Algade.

1995
1995

9/1
18/1
25/1
4/2
12/2
18/2
23/2

Algade lukkede for trafik i forbindelse med den planlagte
renovering. Busruterne blev ændret.
Roskilde Roklub blev kåret som ”Årets Idrætsklub” af Roskilde
Idræts Union, Roskilde Avis og Unibank Roskilde
Efter 1 års arbejde stod den restaurerede kobberkuppel på Chr. D.
9.´s kapel færdig
Dansk Røde Kors Roskilde afdeling fejrede sit 75 års jubilæum
Supermarkedet Svogerslev Centret nedbrænder totalt
Det 345 år gamle Roskilde Domapotek flyttede fra Algade 8 til den
nye bygning på det renoverede Hestetorv
Roskilde Festivals 25 års jubilæum i juni blev bl.a. markeret med
udgivelsen af et frimærke. Motivet var hovedscenens orange canapy.
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1/3
4/3

9/3
14/3
1/4
15/4
28/4
4/5
8/5
17/5

25/5
28/5
6/6
7/6
9/6
9/6
14/6
21/6
26/6
28/6
1/7
5/8

Roskilde – hallerne blev fyldt af Roskilde Banks aktionærer ved
generalforsamlingen. Bankens overskud var på 21 mio. kr.
Planerne om at gøre hele havneområdet med attraktivt – et projekt til
120 mio. kr. – fikr vind i sejlene, da Arbejdsmarkedets Feriefond
støttede projektet med halvdelen af beløbet.
Bevillingsnævnet besluttede, at der i Algade og Skomagergade må
finde udendørs servering sted til kl. 1 nat.
Roskilde Amtsråd vedtog at få undersøgt konsekvenserne ved
opførelsen af et stort lavprisvarehus på 12.000 kvm på Hyrdehøj
Borgmester Henrik Christiansen fejreder 25 års jubilæum, som
medlem af byrådet
Kulturhuset modtog 40.000 kr. fra Carlsbergs Mindelegat til
inventar
VUC fejrede 25 års jubilæum. Der var 65 ansatte og ca. 2000
kursister.
50 året for Danmarks befrielse blev fejret bl.a. med et større
arrangement i Palæets gård
Brolægning af Algades første etape fra Hestetorvet til Skt. Peder
Stræde gik i gang
Medicinkoncernen Nycomed samlede sine selskaber i Roskilde.
Med sine 450 ansatte blev Nycomed/DAK byens største private
arbejdsplads
Et 3 dages Heste – og Kræmmermarked åbnede på Dyrskuepladsen.
500 handelsfolk havde slået deres boder op.
Stjerneløb nr. 100 blev afholdt.
Varehuset Schou – Epa Algade fejrede 25 års jubilæum
Byrådet vedtog, at udvide lystbådehavnen med 140 pladser
Fællesdyrskuet åbnede.
Roskilde Museum havde udstilling om og udgav en bog om
Roskilde Festival i anledning af jubilæet
Med 90.000 solgte billetter blev der meldt om udsolgt til Roskilde
Festival
Byrådet bevilligder 7.5 mio. kr. til genopbygning af den nedbrændte
børnehave Skovmosen
TV/Lorry indleder sin sommerturné. Roskilde blev besøgt først og
det rullende studie blev parkeret på Stændertorvet
Roskilde Sprogskoles aktiviteter blev samlet i nye lokaler på
Vinkelvej
Lokalavisen Roskilde blev overtaget af Lokalavisen Glostrup
Feltet i cykelløbet Danmark Rundt kom til byen
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12/8
22/8
31/8
2/9
2/9
6/9
9/9
13/9
17/9
20/9

22/9
23/9

27/9
Okt.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

Roskilde Garden fejrede sit 60 års jubilæum og opnåede en 3. plads i
DM for bygardere
Vindingevejs nordlige ende blev spærret i forbindelse med Ny
Østergades tilslutning til Københavnsvej
Direktør Elsebeth Stryhn blev udnævnt til ”Årets Erhvervskvinde
1995”
Roskildenatten mellem lørdag og søndag havde 20.000 besøgende
Børne Loppemarked var en af de mange aktiviteter på det nyanlagte
Hestetorv
Kommuneskatten fortsatte på 20.1 % , meddelte byrådet
Vælgerforeningerne arrangerede fælles ”politisk café” i byrådssalen
Byrådet besluttede, at Roskilde Bibliotek og dermed byens borgere
kobles på det elektroniske BIB-net og Internettet
Dansk Broder Orden i Roskilde fejrede sin 90 års stiftelsesdag
Fra Statens Humanistiske Forskningsråd blev der givet 25.000 kr. til
Roskilde Museum til dateringsarbejde efter udgravningerne i
Provstevænget
Roskilde afdelingen af De Danske Husmoderforeninger fejrede 75
års jubilæum
Foreningen ”Roskilde støtter Tuzla” (i Bosnien) parkerede sin lastbil
på Stændertorvet med opfordring til borgerne om at læsse den med
fødevarepakker til de nødlidende
Svogerslev Centret genåbnede efter branden
Foreningen til Markedsføring af Roskilde skifter navn til ”Roskilde
alle tiders”.
Unesco tog Roskilde Domkirke med på listen over verdens
kulturskatte.
Algades nye brolægning blev indviet af borgmester Henrik
Christiansen, der også tænder byens juletræ på Stændertorvet
Et voldsomt vintervejr drog over byen. Roskilde fik hvid jul.
En influenza – epidemi ramte byen. Hver 5. borger lå syg mellem jul
og nytår
Hjemmeværnets Politikompagni 9230 A Roskilde har 40 års
jubilæum.
Lokal – TV fra Roskilde, TV Sjælland, indledte sine udsendelser
Beboerne på Skt. Jørgensbjerg stiftede ”Foreningen Skt.
Jørgensbjerg Lokalråd”
Litteraturfestivalen sluttede i weekenden med en lang række
arrangementer Et halvt hundrede forfattere kunne ses og høres i de
afsluttende dage af Bog & Life i Roskilde, som blev en succes med
over 3000 tilhørere
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Trædrejerværkstedet Brandts Eftf. I Skomagergade fejrede 100 års
jubilæum.
De første træer til Roskildes nye rekreative område,
Margretheparken, blev plantet.
Helsestuerne fejrede 25 års jubilæum
Operation Dagsværk blev afviklet for 10 gang også i Roskilde.
Skoleelever samlede ind til fordel for børn og unge i den 3. verden
Unibanks Erhvervspris gik til Elindco Byggefirma A/S i Jyllinge
Dansk Automobil Sports Union kårede Jason Watt til årets
Bilsportskører
Arveprinsesse Caroline Mathilde blev bisat i Domkirken

1995/96

Der var Gallapremiere på Lise Nørgaard – filmen ”Kun en pige” i
Kino
Roskilde Basket Ball Club blev valgt til Årets Idrætsklub 1995
Foreningen Sind åbnede værestedet Dueslaget for sindslidende.
Roskilde Basketball Clubs damehold vandt 1. division og rykker op
i Elitedivisionen. Det blev honoreret med kåring som ”Månedens
Idrætspræstation”

1996
1996

17/1 Byrådet vedtog navnet: Ny Østergade.
Janua Biblioteket åbnede den nyindrettede voksenafdeling med plads til
r
avanceret informationsteknologi.
Roskilde Kommune overtog slagterigrunden ved Køgevej og
Jernbanegade fra Danske Slagterier. Pris 13.1 mio.
Byrådet besluttede, at købe 10 tdr. land tropisk regnskov. Træet
skulle bruges ved den planlagte udvidelse af havneområdet.
Dagbladet Roskilde Tidendes pokal blev givet til Torben Beck
Jensen, der vandt et VM i letvægtsroning.
Febr. Vibe Albrechtsen, Roskilde Bibliotek modtager R. Lysholt Hansen
´s Bibliotekspris.
Vinteren strenges og for første gang i flere år kunne mesterskabet i
isbådssejlads afvikles på fjorden.
Netværkstedet på Roskilde Bibliotek blev åbnet. Her kan byens
borgere lærer at bruge pc – teknik.
Roskilde Kommune og Andelsboligforeningen af 1899 besluttede, at
fremskynde opførelsen af over 200 ungdomsboliger.
12/3 Ordførende mester i frimurerlogen Ulrich Flach de Neergaard havde
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på grund af stor arbejdsbyrde trukket sig som ordførende mester.
Den nye ordførende mester blev fabrikant Flemming Tofthøj Jensen
April Vicekontorchef Ole Wahrén, fejrede 40 års jubilæum.
Roskilde Kommune overtog det meget benyttede togtrinbræt til årets
Roskilde Festival.
Roskilde Bank købte Ringsted Sparekasse A/S og Ringsted Spar
Holding A/S.
8/5
Byrådet vedtog navnet: Sortebrødreplads.
Maj Roskilde Festival havde solgt 90.000 billetter .
Roskilde Handelsskole nedsatte et byggeudvalg, som skulle
planlægge nybyggeri på 10.000 kvm ved siden af den nye skole på
Bakkesvinget.
Juni Roskilde Beredskabsstation overtog styringen af ambulancekørsel i
den nordlige del af Roskilde Amt efter Falck.
Fællesdyrskuet åbnede og varede 3 dage. Det var Nordeuropas
største skue. Der kom 80.000 voksne. Alle børn kom gratis ind.
Byrådet besluttede. At sætte havneprojektet i gang indenfor en
økonomisk ramme på 154 mio. kr.
Byens folkeskoler havde fået installeret avanceret edb-udstyr, som
skulle indgå, som en naturlig del af undervisningen.
Juli
Posthuset i Jernbanegade gik i gang med en større ombygning.
Roskilde Kommune var begyndt på en ny indsamlingsform af glas
og papir. Den fungerede særdeles godt.
Hotel Prindsen gennemgik en totalrenovering fra kælder til kvist,
som bragte huset tilbage til dets flotte udseende fra 1876.
KU Konservativ Ungdom i Roskilde fejrede 90 års jubilæum.
Den store ud – og ombygning af havneområdet med videre
begyndte.
Der var 3 – dages Kræmmermarked på Dyrskuepladsen.
Centerleder Dan Hacke fejrede 25 års jubilæum.
Roskilde Bank åbnede den første drive – in bank i Nordeuropa, der
introducerede drive – in – banking.
Arbejdet med den nye lystbådehavn gik i gang.
Domapoteket holdt i samarbejde med 22 patientforeninger
Sundhedsdag på Hestetorvet.
Margrethe Fjorden, et særpræget, alsidigt 3 dages arrangement løb
af stablen, som et led i Kulturby – 96.
Møbelhuset Jørgen C. Nielsen Industrivej 22 fejrede 100 års
jubilæum.
Sept. Under gravearbejdet til museums – øen blev der fundet et velbevaret
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vrag fra middelalderen
35.000 var på gaderne til Roskildenatten
Rocker – krigen blev optrappet. Der blev sprængt en bilbombe ved
Hells Angels Klubhus med store skader på ejendommen og
omliggende huse til følge.
Gartnergården modtog, som den første afdeling, kommunens interne
arbejdsmiljøpris.
Rocker – krigens medførte, at der blev posteret politi ved Hells
Angels Klubhus på Holbækvej 7, og biler i området blev
kontrolleret.
Folkedanserforeningen Hedebo fejrede 75 års jubilæum.
Roskilde Bowling Center åbnede på Københavnsvej 51 med 20
internationale baner, restaurant og mødelokale.
Ny Carlsbergfondet vil gerne skænke en glasmosaik til vinduerne
mod vest i Domkirken. Menighedsråd takkede ja, men modstanden i
byen var stor.
Odd Fellow Loge nr. 91 Albert Schweitzer fejrede 25 års jubilæum.
Roskilde Dagblad fejrede 125 års jubilæum
Roskilde Skiklub blev Årets Idrætsklub
Roskilde Erhvervsforening lagde sit medlemsregister på Internettet
Ved en lille højtidelighed blev diplomet, som viste Unesco havde
optaget domkirken på listen over verdens kulturskatte, overrakt.
Hjalte Gruppe fejrede 60 års jubilæum
Roskilde Bank fik et nyt bomærke efter overtagelsen af Ringsted
Sparekasse
Byrådet vedtog, at der skulle indrettes 81 ungdomsboliger i den
gamle spritfabrik på Holbækvej.
Unibanks Erhvervspris gik til Hvalsø Savværk A/S.
Borgmester Henrik Christiansen tændte juletræet.
Skråninger og rabatter i Ny Østergade blev beplantet med træer og
roser.
Det store gamle elmetræ på Skt. Ibs kirkegård var ramt af
elmesygen, trods ihærdig indsats døde træet og blev fældet.
Der var rejsegilde på Museumsøen.
Forbrændingsanstalten Kara indgik kontrakt om nyt anlæg til 225
mio. kr.
Leif Skov fejrede 25 års jubilæum, som leder af Roskilde Festival
H. P. Nielsens udstillingsvinduer mod Algade og hjørnet til
Snæversti, blev udvidet. Derved fik Snæversti på en kort strækning
sin gamle bredde tilbage.
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Udviklingschef Stig Bo Jensen, Roskilde Bank, overtog posten, som
formand for Roskilde Stjernebutikker efter fotohandler Kim Worch
Tømmerhandler Børge Dahl fejrede 40 års jubilæum i Ledreborg
Tømmerhandel
Kongefamilien besøgte Domkirken på 25 års dagen for Kong
Frederik d. 9.s død. Kongefamilien besøgte også byggepladsen på
Museumsøen
Byrådet vedtog navnet: Højvanggård.
Købmandsbutikken i Hedegade 32 lukkede efter 46 år.
Der blev anlagt et regnvands bassin til 180 kubikmeter vand på
Byvolden. Derfor var gaden lukket for trafik i 4 måneder.
Borgmester Henrik Christiansen tog det første spadestik til om – og
udbygningen af Roskilde – Hallerne
Roskilde første ”ung til ung rådgivning” åbnede i Beboercaféen i
Æblehaven 82
Domsognets Menighedsråd sagde nej til Ny Carlsbergfondets gave:
mosaikvinduer i vestgavlen
Roskilde ville købe rocker – borgen på Holbækvej og nedrive den
Der var rejsegilde på det nye stationscenter i Jernbanegade
Hotel Prindsen modtog overretssagfører Jacob Jørgen Jacobsen og
hustrus præmieringslegat for den smukke renovering af bygningen
Med støtte fra Socialministeriet blev der på Frederikborgvej 17
åbnede en anonym rådgivning for børn og unge
Roskilde Handicap Idræts Forening fejrede sit 25 års jubilæum
Det blev besluttet at opføre en ny politigård på garverigrunden i
Skovbogade
Folkemusikforeningen Lirum Larum fejrede 25 års jubilæum
Byrådet vedtog navnet. Vindeboder.
Varehuset Shou – Epa blev solgt til A/S KFL-Leasing
På vestgavlen af ejendommen Algade 20 blev der påbegyndt et
vægmaleri med motiv fra middelalderen i Roskilde
Roskildefonden skænkede milliongave, så vandløbet og søen i
Byparken kunne blive genskabt med vand fra Skt. Hans Kilde og
Maglekilde
Det 4 dage lange Heste- og Kræmmermarkedet åbnede på
Dyrskuepladsen
Roskilde Turistbureau fejrede 50 års jubilæum
Roskilde Bridgeklub havde 50 års jubilæum
Der var Store Legedag i Folkeparken

338

24/5

Det blev besluttet at Skt. Laurentii kirkeruin under Stændertorvet
skulle sættes i stand for 5 mio. kr.
4/6
FDB besluttede at lukke Superbrugsen i Skomagergade og åbne en
Irma – butik
4/6
Byrådet vedtog navnene: Ejlskovvej, Krogsbøllevej , Skalbjergvej,
Glamsbjergvej og Vissenbjergvej.
6/6
Det 3 dage lange Dyrskue åbnede. Der kom 82.000 besøgende
7/6
Dronning og Prins Henrik kom sejlende med ”Helge Ask” og
dronningen indviede Museumsøen
9/6
Læge Per Hors, modtag Lægeforeningens fornemmeste pris, Barfred
– Pedersens Æresgave
11/6 Roskilde Bank blev hædret med IG prisen 1997 for sit nye design –
program
13/6 Der var rejsegilde på Roskilde – Hallerne
16/6 Asterscentret fejrede 25 års jubilæum
21/6 Med en række festlige arrangementer blev Roskilde Jernbanestation
´s 150 års fødselsdag fejret.
25/6 Tilstrømningen til årets festival var stor. Alle 90.000 billetter var
udsolgt.
11/7 Der blev undervist næsten 53.000 studerende på Roskildes
uddannelses – institutioner
18/7 Den første 7- eleven åbnede i det nye stationscenter
26/7 Cykelrytteren Pernille Jakobsen vandt guld og DM for damer
11/8 Byrådet vedtog navnet: Yhorsminde.
18/8 I stationscentret åbnede Roskilde Bank landets første personaleløse
bankfilial.
20/8 Roskilde Stationscenter blev åbnet.
12/9 Byrådet besluttede, at de rekreative arealer omkring Skt. Hans skulle
fredes.
19/9
RUC fejrede 25 års jubilæum.
22/9 Kildekoret fejrede 10 års jubilæum.
27/9 Roskilde og Omegns Lystfiskerklub holdt sin 28. fiskefestival på
Storebælt.
6/10 For at øge trafiksikkerheden begynder Roskilde Amt at male store
røde afmærkninger i vejkrydsene.
10/9 Byrådet vedtog navnene: Møllehusene, Stenlandsvænget og
Stålmosevønget.
15/10 Roskilde Børnebiblioteks feriearrangement, Sommerbogen, blev
belønnet med prisen: Årets Læseinitiativpris.
23/10 13 partier opstillede til kommunalvalget.
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25/10 Idrætsfolk og erhvervsfolk begyndte en indsamling af midler til
udsmykning af foyer i de nye Roskilde – Haller.
29/
10Byrådet vedtog navnet: Naturparken.
30/10 Roskilde Boligselskab tog første spadestik til opførelsen af 92
almene boliger på hjørnet af Københavnsvej og Bymarken. Forinden
var den sidste Hedegård nedrevet.
4/11 Hotel Prindsen modtog Unibanks Erhvervspris for l997.
7/11 Gymnastikholdet af 1912 fejrede sit 85 års jubilæum.
10/11 Roskilde Bank lukker sin filial i Rørmosen og åbnede en ny på
Helligkorsvej 12.
14/11 Der var festfyrværkeri i Provstevænget i anledning af åbningen af
det restaurerede Roskilde Museum.
15/11 Roskilde Museum åbner for publikum.
18/11 Kommunalvalgets resultat: Henrik Christiansen fortsatte, som
borgmester.
19/11 RUC ´s rektor Henrik Toft Jensenblev genvalgt for en 4 årig
periode.
21/11 Jul i Roskilde blev udgivet.
21/11 Forfatteren Jørn Jensen, Svogerslev, modtog ”Årets Skriverpris” .
24/11 Fritids- og Kulturudvalget besluttede, at der hvert år skal uddeles en
Kulturpris.
26/11 Parkafdelinger gik i gang med at fælde yderligere 400 elmetræer,
som var ramt af elmesygen.
26/11 I anledningen af 150 året for kejserinde Dagmar’s fødsel blev der
holdt en messe i krypten under Chr. 9.s kapel.
29/11 Juletræet blev tændt på Stændertorvet.
1/12 Antikvarboghandler Max Hedenborg på dronning Margrethes Vej
fejrede 25 års forretningsjubilæum.
3/12 Undervisningsminister Ole Vig Jensen indviede den ny
forskerparkbygning ved RUC.
3/12 Byrådet vedtog navnet: Egebjergvej.
5/12 Juleudstilling nr. 50 åbnede på museet. Emnet var ”Jul og post”.
13/12 Fredningsnævnet for Roskilde Amt fredede området omkring Skt.
Hans Hospital, Det Amtspykiatriske Hospital ”Fjorden” og
Kællingehaven.
15/12 Det store program for Roskilde 1000 års jubilæum blev præsenteret.
17/12 Byrådet besluttede, at Skt. Laurentii kirkeruin skulle restaureres for
5,5 mio.
24/12 Juleaften i Konventhuset, som blev arrangeret af pastor Poul
Henning Fromsejer, blev afholdt for 13. gang.
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27/12 ”Det italienske hus” på hjørnet af Algade og Hersegade fik sit
oprindelige udseende tilbage takket været ejeren: Roskilde Bank
31/12 Roskildes 1000 års jubilæum blev indledt med et ”Sølvfyrværkeri”
og byens kirkeklokker ringede i 1000 sekunder
Roskilde Ældre Motion blev årets idrætsklub i 1997
Trafiksaneringen af Frederiksborgvej begyndte.
Danmarks statistik kunne oplyse, at der i 1997 i Roskilde Kommune
blev rapporteret 71 færdselsulykker – og uheld, 3 dræbte, hårdt
kvæstede 40 og resten var lettere tilskadekomne.
Schmeltz Stiftelser i Allehelgensgade og Ved Klostermuren blev
solgt.
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Videoproducer Villy Nielsen gav på sin 60 års fødselsdag 3100
videobånd med optagelser af livet i Roskilde til Roskilde
Lokalhistoriske Arkiv.
Roskilde Museum gravede i resterne af Lynghøjen og kunne
konstatere, at der var tale om en høvdingegrav fra bronzealderen.
Regeringens ungdomsudvalg udpegede Roskilde Kommune til at
deltage i et forsøg med ungdomskommune 1998-2000.
Foreningen Visens Venner udskrev en konkurrence om året bedste
Roskilde – vise.
Roskildes 1000 års jubilæum indledes med megen festivitas hele
dagen. Om aftenen deltog 1400 i en stor jubilæums- og hal
indvielses fest i Roskilde – hallerne.
Roskilde Ældremotion modtog Årets Idrætspris i Unibank.
Isenkræmmer H.P. Nielsen, Inspiration, Algade 10, hvde 25 års
jubilæum.
For fremtiden ville der, en gang om måneden, blive holdt en
liturgisk gudstjeneste i Domkirken.
BC Bank ændrede strukturen. Område Midt & Nordsjælland fik
hovedsæde i Roskilde.
Afdelingen for skønlitteratur på bibliotek blev moderniseret og
udvidet. Der var 500 videofilm til udlån.
Roskilde Bank præsenterede landets bedste resultat. 1997 blev et nyt
rekordår med et overskud på 111mill. Kr. før skat.
I forbindelse med restaureringen af Skt. Laurentii Kirkeruin blev
fundet talrige skeletter.
Stor fastelavnsfest med udklædte deltagere i optog fra Hestetorvet til
Stændertorvet, hvor der blev slået katten af tønden.
Weekendens sexmesse i Roskilde – Hallerne tiltrak 7800 nysgerrige.
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Der var regnet med mindst15.0000.
Roskilde Aftenskole fejrede 25 års jubilæum.
En graffiti – bølge hærgede Roskildes centrum.
Udgravningerne ved Skt. Laurentii kirkeruin viste, at kirken havde
haft et tvillingetårn.
En række grunden omkring Skt. Clara Vej viste sig, at være meget
forurenede af tidligere tiders opfyld.
Roskildes 1000 års jubilæums – frimærke udkom.
Roskilde Detail skiftede navn til Roskilde Handel og fik nyt logo.
Københavns Lufthavn Roskilde fejrede 25 års jubilæum.
Roskilde Golfklub havde 25 års jubilæum.
Lokalhistorikeren Lotte Fang modtog, som den første, LO Roskildes
Kulturpris.
Arbejdet med en fornyelse af Margrethespiret begyndte.
Fona flyttede fra Algade 12 til en ny stor forretning i
Skomagergade 19
Gustav Wied Selskabet afslørede den genskabte statue af forfatteren
ved Kastellet, Byvolden 25
Byrådet traf principbeslutning om, at Kildegården skulle indrettes til
Kulturhus
Arbejdernes Oplysningsforbund i Roskilde fejrede 75 års jubilæum.
Kildeprojektet i Byparken blev åbnet. Nu var bækken og den en af
søerne i parken genskabt. Vandet kom fra Skt. Hans kilde, men
hovedsagelig fra Maglekilde. Vandet løber derefter over i det grønne
område ved Vindeboder og ud i Museumshavnen
Det blev besluttet, at bygge en skole i Trekroner. Skolen ventedes
færdig i 2001.
Tømmermester Vagn Christiansen fejrede 25 års jubilæum.
Stjernebutikkerne holdt markedsdag.
I Vindinge åbnede en ny kirkegård med plads til 700 grave.
I anledning af, at det var 40 år siden Forskningscentret Risø åbnede,
var der jubilæumskonference.
Fællesdyrskuet åbnede. Det blev besøgt af 86.000 gæster.
Fjordstien fra Roskilde Havn til Frederikssund blev indviet.
Skt. Hans aften blev markeret med projektet ”Den brændende Fjord”
Roskilde Festival åbnede. 75.000 mennesker satte deres præg på
byen.
Nodens største Sandskulptur – park åbnede ved
Vikingeskibsmuseet. De 41 internationale kunstnere havde brugt
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600 tons sand til deres arbejder.
Den lokale station, Midt TV, måtte opgive sine sendeplaner på
grund af økonomiske problemer.
Roskilde Domkirke indførte ”Gudstjeneste efter fyraften” kl. 17 den
første fredag i måneden.
Roskilde Skakklub fejrede 90 år med en stor international
skakturnering.
Glaskunstneren Skak Sniker, Glasgalleriet modtog ”Hempels
Glaspris”.
Planstyrelsen og Roskilde Kommune havde udarbejdet en oversigt
over bevarings værdige bygning i Roskilde.
Efter at havde stået ubenyttet genåbnede BPMotel under navnet:
”Mr. Janny Motel”.
Vikingeskibsmuseets nye skib fik navnet: Kraka Fyr
Shu-bi-dua koncert i Byparken blev overværet af 14.000 mennesker.
Malerfirmaet Goldbach fejrede 110 års jubilæum.
I weekenden var der for 22. gang Spillemandsstævne i byen.
Efter en konkurrence blev Margretheparken det officielle navn på
parken mellem Knud den Stores Vej og Dronning Sofies Vej
Roskilde Bibliotek modtog Roskilde Kommunes interne
Arbejdsmiljøpris
Byrådet besluttede, at det gamle Skt. Jørgensbjerg Plejehjem skulle
nedrives og erstattes af et nyt lokalcenter.
BG Bank og Hellas afholdt det årlige GB Gadeløb med ca. 800
deltagere.
Den årlige Sundhedsdag blev afholdt på Hestetorvet.
Roskildehjemmets forstanderpar Oluf og Ruth Vingborg modtog
årets Sundhedspris.
Lokalarkiverne i Roskilde amt udsendte en registratur over de
kirkebøger, der fandtes i amtet.
Forfatteren Lise Nørgaard blev udnævnt til den første Roskildeambassadør.
I anledning af byens 1000 års jubilæum aflagde Dronning Margrethe
og Prins Henrik deres første officielle besøg i byen.
Roskilde Bank bød velkommen til aktionær nr. 15.000.
Roskildenatten blev et festligt højdepunkt i jubilæumsfestlighederne.
Hædersprisen indstiftet af RET & RÅD og Roskilde Bank blev givet
til museumsinspektør Tinna Damgård – Sørensen.
Årets Skt. Hans løb blev afviklet med 1500 deltagere og deres
hjælpere.
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3 dages Bil- og Kræmmermarked blev indledt på Dyrskuepladsen.
DUI – Leg og Virke arrangerede i weekenden en stor
aktivitetsfestival på Roskilde Handelsskole.
Roskilde Kommunale Tandpleje fejrede 50 års jubilæum.
Roskilde havde nu 52.009 indbyggere.
Borgmester Henrik Christiansen gav afgangssignalet til det første
”lufthavnstog” fra Roskilde til Kastrup Lufthavn.
Chefplanlægger Holger Bisgaard fratrådte sin stilling for at blive
byplanchef i Københavns Kommune.
Dansk Røde Kors landsindsamling indbragte i Roskilde 203.647 kr.
Med deltagelse af sundhedsminister Carsten Koch samt lokale
politikere og embedsmænd markeredes det på Amyssygehuset
Fjorden, at Roskilde Amt, som det første i landet kunne tilbyde alle
psykiatriske patienter enestue.
Besøgstallet på Roskildemessen i weekenden blev opgjort til 16.000
det var 2.000 flere end sidste år.
Skana Madrasfabrik, Navervej 30 havde 50 års jubilæum.
El – firmaet Arne V. Jensen, Elmevej 24, fejrede 50 års jubilæum.
Firmaet blev videreført af Hans Arne Jensen en søn af
grundlæggere.
Roskilde og Omegns Fugleforening havde en stor weekend –
udstilling på Amtsgymnasiet med 300 farvestrålende arter. På
Himmelev Gymnasium havde Roskilde Akvarieforening en stor
udstilling af mange forskellige dyr.
Roskilde Højskole modtog ”Den grønne Nøgle”, som bevis for at
skolen opfyldte miljø – og sundhedsmæssige krav.
Over 300 deltagere fra 10 lande omkring Østersøen var samlet til en
todages konference i Roskilde – Hallerne om natur- og
miljøbeskyttelse.
Forebyggelsesrådet i Roskilde amt holdt i samarbejde med
apotekerne ”Rygestopdag”.
Strandberg Supermarked i Skomagergade fejrede 20 års forretnings
– virksomhed. Den daglige leder var forretningsfører Henning
Aunstrup.
Den renoverede Skt. Laurentii Kirkeruin blev åbnet for
offentligheden.
Sct. Georgsparken havde 25 års jubilæum. Institutionen, som havde
til huse i Ejboparken 6 og som hørte under Sct. Georgfonden
Danmark, omfattede vuggestue, børnehave og fritidshjem.
Unibanks Erhvervspris for 1998 gik til el-installationsfirmaet Niels
Haarups Eftf. A/S. Helle Rasmussen, Øm havde malet de 2 malerier
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henholdsvis til firmaet og medarbejderne
Journalist Karsten Holmegaard tiltrådte en nyoprettet stilling som
informationschef i Roskilde Amt.
Lederen af Lokalhistorisk arkiv, cand. mag. Eva Tønnesen udgav
bogen:” Roskilde i gamle postkort”.
To nye bind af ”Roskilde bys historie” i perioden 1536 – 1970
udkom på Roskilde Museums forlag.
Unibanks erhvervspris for 1999 blev overrakt på RUC under
overværelse af ca. 300 erhvervsledere.
Efter blot en måned havde Roskilde Stjernebutikker haft over
18.000 besøgende på butikkernes hjemmeside – en internet – succes
for de 96 forretninger.
Roskilde Sejlklub holdt rejsegilde på sit nye klubhus i Strandgade.
Den nye juleudsmykning, som de handlende i Roskilde havde
foræret byen i stedet for Jørgen Brendekildes nisser, blev hængt op.
Årets ”Jul i Roskilde” udkom og blev præsenteret ved en
sammenkomst i Roskilde – Hallernes restaurant.
Roskilde 1000 år og stjernebutikkerne åbnede den første låge i
”Verdens længste julekalender”, som varede i 41 dag – 1000 timer –
til juleaften. Hver dag blev der åbnet en låge forskellige steder i
byen.
Fhv. statsminister anker Jørgensen åbnede DUI og Leg og Virkes
vandreudstilling: Barnets Århundrede på Roskilde Højskole.
Niels Munk og Esben Danielsen modtog og delte Roskilde
Kommunes Kulturpris for 1998 på 10.000 kr.
Post Danmark havde haft så stor succes med frimærket, der blev
udgivet i anledning af byens 1000 års jubilæum, at man desværre op
mod jul måtte melde udsolgt.
Der var fernisering i Galleri 108 på en udstilling med Jørgen
Bobergs værker.
Det store juletræ på Stændertorvet blev tændt og viceborgmester
Bjørn Dahl holdt tale.
Det første lys i en stor adventskrans på Hestetorvet blev tændt.
Kransen, som var et led i 1000 timers julekalenderen, var 3 m høj og
vejede 1200 kg. Den var fremstillet af elever på Naturskolen.
Flere skoler i Roskilde gik sammen om en ny institution for at
afhjælpe integrations- og sprogproblemer blandt flygtninge.
Fungerende postmester Thorkild Svendsen, tidligere Fakse, blev fra
nytår udnævnt til postmester i Roskilde.
Dagbladet Roskilde Tidende udgav en bog, skrevet af Lotte Fang,
om Roskilde kommunes gader og stræder.
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På en udstilling i Roskilde – Hallerne viste Danmarks
Fjerkræavlerforening 4000 høns, repræsenterende 150 ud af landets
200 forskellige racer.
Fona, Skomagergade 16 fejrede sit 25 års jubilæum. Butikschef
gennem alle årene, Erik Hansen, kunne således også fejre sit 25 års
jubilæum. På jubilæumsdagen åbnedes i øvrigt lågen i Roskilde
1000 års kalender i butikken.
Arbejdet med kobberdækningen af det nye Margrethespir blev
påbegyndt. Der ville medgå cirka 5 tons kobber.
Årets bilsports kører Jan Magnussen, Roskilde overrakte borgmester
Henrik Christiansen et eksemplar af Dansk Automobil Sports
Unions 50 års jubilæumsbog.
Det amerikanske ambassadørpar, mr. Og mrs. Richard Swett besøgte
Base 4000.
Viceinspektør ved Roskilde Politi Jørgen Kappel Jensen blev
udnævnt til kriminalinspektør efter Jørgen Juul, der var gået på
pension.
Roskildefonden gav 35.000 kr. til Børnenes Kontor og 15.000 kr. til
det årlige juleaften – arrangement i Konventhuset.
Postområde Roskilde meddelte, at byens postkasser ville være
spærret omkring nytår for at undgå hærværk.
Hærværksmænd ”fældede” juletræet på hestetorvet, og en voldsom
storm medførte, at juletræet på Stændertorvet mååte fjernes før
planlagt.
Den sidste dag i året, hvor Roskilde fejrede sit 1000 års jubilæum
med talrige forskellige arrangementer. Ved midnat var der
usædvanlig stor meget flot fyrværkeri – aktivitet.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur gav sin plakette for
1998 til Det italienske Hus, Algade 18 / Hersegade 1
Roskilde Banks miljøpris blev uddelt til den lokale i
værksættervirksomhed DCR Miljø A/S og Lindholm
Skovbørnehave
Roskilde Egnens Turistråd kunne oplyse, at turismen i Roskilde Amt
i 1998 steg med 13% i forhold til 1997.
Roskilde Kommunes regnskab for 1998 viste et mindre forbrug på
20 mio. kr. i forhold til budgettet.
Trafiksaneringen af Frederiksborgvej blev afsluttet.
Michael Gundersen overtog Tidens Tøjs 34 forretninger og
udvidede med en butik i Køge.
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1999
1999

1.1.

Roskilde Lokalavis og Lokalavisen Roskilde blev sammenlagt til én
avis, som udkom onsdag og lørdag
3/1
Roskilde brandvæsen fejrede 125 års jubilæum.
6/1
Roskilde Politi kunne ved nytårsparaden meddele om faldende
kriminalitet på 3% i forhold til 1997.
10/1 Roskilde Kings blev kåret som årets idrætsklub
13/1 Generalsekretær for Franz Schubert Selskabet i Danmark, Roma
Engmann, modtog Den Østrigske Fortjenstmedalje for sin indsats
for det kunstneriske samarbejde mellem Danmark og Østrig.
15/1 I Rønnebærparken blev der åbnet en ny nærpolitistation, som blev
bemandet med 3 politifolk.
16/1 Roskilde Handelsskole havde sendt det første hold eksportsælgere
ud med en færdig uddannelse til at finde nye markeder i Østeuropa.
17/1 Danmarks ældste mand, den 108 år gamle fhv. regnskabschef Carl
Møller, Kongebakken, døde.
20/1 Andelsboligforeningen af 1899 fik af økonomiudvalget tilladelse til
at opføre 208 ungdomsboliger i Trekroner.
23/1 Roskilde Sct. Georgs Gilde 1.fejrede 60 års jubilæum.
28/1 Der var et stort velgørenheds – arrangement på Skt. Josef Skole til
fordel for børnene i Calcutte i Indien.
28/1 Fhv. statsminister Anker Jørgensen fortalt på ”Bryggergården” om
oplevelser fra sit liv.
28/1 Herremagasinet ”Mr. Boston” fejrede 50 års jubilæum.
3/1
Der blev etableret et elektrisk indhegnet område til fårehold ved Skt.
Hans Hospital til stor utilfredshed for mange beboere på Skt.
Jørgensbjerg.
4.-7/2 Roskilde Fjord blev ramt af en stormflod
10/2 Roskilde fik en Halal – slagterforretning ,idet fiskehandler Ole
Roslyng havde solgt butikken Algade 66 til slagter Latif Halbous,
Tåstrup
12/2 Roskilde Bank havde for 4. år i træk et rekord – overskud på 120
mill. kr. i 1998 før skat.
13/2 Danske andelsslagteriers Konservesfabrik DAK på Københavnsvej
indstillede produktionen og lukkede.
15/2 Vicepolitikommisær i Det Kriminalpræventive Råd, Tom Hjort
Andersen, afløste direktør Ebbe Lous, som formand for Roskilde
Konservative Vælgerforening.
18/2 Direktør for firma Sikkerhedstjenesten i Roskilde, Ivan Jørgensen
fejrede sit 40 års jubilæum i sit firma.
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Lokalhistorisk Arkiv lukkede på grund af en gennemgribende
renovering og modernisering
Der var debat på Roskilde Bibliotek om ”Den tredje alder”. Tryg –
Baltika og Lone Kühlmann var initiativtagerne. Desuden
medvirkede biskop Jan Lindhardt og borgmester Henrik
Christiansen
Lands- og kommunalpolitikere fra Sjælland og Lolland – Falster var
samlet i Roskilde – Hallerne til en stor ”Energidag” for at drøfte
kommunernes fremtidige rolle i energi – sektoren.
Lokalhistorisk Arkiv åbnede igen.
Roskilde Kommune overtog parkeringskontrollen fra Rigspolitiet.
Vognmand Ivar Larsen fejrede 25 års jubilæum, som direktør for
Roskilde Taxa.
Ca. 1500 aktionærer deltog i Roskilde Banks generalforsamling i
Roskilde – Hallerne.
SF i Roskilde fejrede 40 års jubilæum
Trafikminister Sonja Mikkelsen besluttede, at det skulle være den
eksisterende banestrækning København – Roskilde – Ringsted, der
skulle udbygges.
DGI afholdt i weekenden forårets gymnastikdage i Roskilde –
Hallerne med deltagelse af flere hundrede gymnaster fra Roskilde
Amt.
Roskilde festival kunne oplyse at halvdelen af de 65.000 firedages
billetter til årets festival var solgt.
Dronning Margrethe, dronning Ingrid og flere medlemmer af den
kongelige familie kom til domkirken i anledning af 100 års dagen
for Kong Frederik d. 9.s fødsel og nedlagde under private former en
krans på Kongens grav.
Der fremkommer planer om at indrette et stort forlystelsescenter i
DAK –bygningerne på Københavnsvej efter DAK var lukket.
Roskilde Sejlklub indviede sit nye klubhus.
Roskilde Ældremotions medstifter og næstformand Knud Jørgen
Hansen trak sig tilbage og blev udnævnt til foreningens første
æresmedlem.
BG Bank afholdt aktionærmøde i Roskilde – Hallerne med ca. 800
fremmødte aktionærer.
Andelboligforeningen af 1899 i Roskilde, Danmarks næstældste
boligforening, fejrede 100 års jubilæum.
Margrethespiret blev afløst af et nyt, som blev hejst på plads af
Nordeuropas største kran
Roskilde Museum modtog pris for bedste farvemiljø i Norden 1996-
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98
Søndagens indsamling i Roskilde til Kræftens Bekæmpelse indbragt
142.000 kr.
Byrådet besluttede at Kildegården skulle være kulturhus.
Billedkunstneren Jørgen Boberg, der var født og opvokset i Roskilde
modtog Akademiet for de skønne kunster, den højeste danske
anerkendelse, Thorvaldsens Medalje.
Foreningen af Informationsudbydere i Roskilde kunne meddele, at
der var et voksende forbrug af Roskilde Homepage, www –
Roskilde. DK.
En ny færgerute Vikinge Ruten begyndte sin sejlads 2 gange om
dagen mellem Roskilde og Frederikssund
Lektor Povl Kildemoes fejrede , at han havde været medlem af
Roskilde amtsråd i 25 år.
Annette Hansen, tidligere Roskilde Mediecenter, tiltrådte som
marketingchef for Roskilde Stjernebutikker.
Pastor ellen Margrethe Harms, Hillerød, tiltrådte, som sognepræst
ved domkirken.
Jubilæumskoordinator Mette Aaby sagde farvel til Roskilde, og
1000 års sekretariatet lukkede.
Formand for fritids- og Kulturudvalget Anna Skov Hansen havde 25
års jubilæum, som medlem af byrådet.
Svaneapoteket havde 100 års jubilæum
Hotel Prindsen melde alt udsolgt til festen nytårsaften i anledning af
årtusindskiftet. 200 gæster havde bestilt bord til 2.500 kr. pr. kuvert.
Indsamlingen af tøj til Kosovos flygtninge begyndte i Roskilde..
Jakobskirken fejrede sit 25 års jubilæum i april.
Havana Huset på hjørnet af hestetorvet og Algade blev overtaget af
Bjørn Pedersen fra Ebbe og Hilde Nielsen, der havde drevet den
kendte Roskilde – forretning i 25 år.
I Roskilde – Hallerne åbnede den store udstilling ”Alle Tideres
Bilby”. Den varede i 3 dage.
Roskilde Kloster fejrede sit 300 års jubilæum.
Byrådet bevilligede 10,5 mio. kr. til et nyt stadion i
Rådmandshaven.
Direktør Frank Rasmussen, Himmelev støttede indsamlingen til
Kosovos flygtninge ved at købe TV – værten Ole Stephensens slips
for 1000.000 kr. Roskildefonden donerede 1mio. kr. til Røde Kors´
hjælpearbejde.
Roskilde Kommune havde på 3 måneder afsløret socialt bedrageri
på 800.000 kr.
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Roskilde Domsogn besluttede at Gråbrødre Kirkegård skulle åbnes
for begravelser.
Op mod 2000 unge deltog i arrangementet ”Streetcult” i Roskilde.
Roskilde Roklub valgte den hidtidige næstformand Hans Jørgen
Bendixen til ny formand efter Ove Pedersen.
600 SFO – børn deltog i en stor børnemusikfestival i Hedeboparkens
Fritidscenter.
Fhv. statsminister Anker Jørgensen holdt festtalen i Folkeparken ved
1. maj arrangementerne.
Stationsleder Asger Blomberg, Falck i Roskilde, fejrede 25 års
jubilæum i redningskorpset.
Hedeboparkens Fritidscenter havde 25 års jubilæum.
Roskilde Mediecenter gik på Internettet med egen hjemmeside.
Roskilde Bibliotek markerede Grundlovsjubilæet med flere
arrangementer blandt andet holdt lederen af Lokalhistorisk Arkiv
Eva Tønnesen, et foredrag om: ”Stænderforsamlingen - spiren til
Grundloven af 1849”.
Base 4000, Roskilde Produktionshøjskole, vandt guldpris ved den
årlige International Televion association – festival.
Store Legedag i Folkeparken med ca. 3.000 deltagere, børn og
forældre, var arrangeret af DGI, Roskilde Amt.
Roskilde Stjernebutikker arrangerede 2 middelalderdage med en
række aktiviteter.
Roskilde Kørelærerforening fejrede sit 50 års jubilæum.
Motorcykelklubben MC Roskilde 74 holdt i pinsen en stor 25 års
jubilæumsfest.
En stor undersøgelse viste at Roskildes borgere var godt tilfredse
med byens parker, andre grønne områder, miljøet ved fjorden og
Boserup skov.
Eleverne på Roskilde Billedskole udstillede deres arbejder på
Roskilde Bibliotek.
Roskilde Bank gik ind på ejendomsmarkedet med oprettelsen af
ejendomsmæglerkæden ”Boligmægleren”.
Roskilde Domsogns kirkeblads forside præsenterede domsognets
nye bomærke, udført af den grafiske designer Thora Fisker.
Kulturhuset flyttede fra Hotel Prindsen. En omfattende om – og
nybygning af hotellet begynde.
På Roskilde Bibliotek åbnede en udstilling i anledning af
grundlovens 150 års jubilæum: ”Stænderforsamlingen i Roskilde”
arrangeret af Eva Tønnesen.
Roskilde Fægterklub holdt stiftende generalforsamling.
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I anledning af Grundlovens jubilæum blev der i Palæets gård holdt
en stor grundlovsfest med taler blandt andet af tidligere domprovst
Karen Horsens og borgmester Henrik Christiansen.
Roskilde Museum udgav med støtte fra BG Bank, pjecen ”Roskilde
i Grundlovens fodspor”.
Roskilde Kontraktfodbold A/S holdt stiftende generalforsamling
med en kapital på 530.000 kr.
Den hidtidige forstander på VUC i Roskilde, cand. scient. Claus
Niller Nielsen blev ny rektor for Roskilde Katedralskole efter rektor
Zimmermann.
60.000 havde købt billetter til årets Roskilde Festival og de sidste
5.000 blev sat til salg.
55,36% af de stemmeberettigede i Roskilde Kommune afgav deres
stemme ved EU – valget.
Borrevejledagene, DGI´s største folkelige idrætsstævne over 3 dage
begyndte i Borrevejle Idrætscenter.
Elsebeth Stryhn´s gave til Roskilde i anledning af 1000 års jubilæet,
tre store krukker skabt af Peter Brandes, blev afsløret på Hestetorvet
Roskilde Rideklub stor i weekenden for afviklingen af
distriktsmesterskabet i spring.
Roskilde Lufthavn arrangerede flyvninger over Roskilde – området
med forskellige flytyper for at få oplysninger om blandt andet
støjgener.
Det store Fællesdyrskue på Dyrskuepladsen med mange dyr,
maskiner og aktiviteter blev afholdt i weekenden med mange tusind
besøgende.
Det blev besluttet at udvide Hyrdehøjskoven mellem Roskilde og
Svogerslev med 14 ha
Roskilde Bank besluttede at udvide sit hovedsæde på begge sider af
Hersegade og forbinde bygningerne med en gangbro over hersegade.
Et projekt til 50 mio. kr.
Roskilde Byråd gav grønt lys for et kunstcenter i det gamle gasværk
på Skt. Ibs Vej.
Flemming Simmelhack forlod sit virke på Hedegårdenes Skole efter
28 års virke.
Hjerteforeningen oprettede lokalafdeling i Roskilde
Skt. Hans aften blev begunstiget med godt vejr, som gjorde, at i
tusindvis af mennesker deltog i forskellige arrangementer, blandt
andet på havnen, på Museumsøen og i Byparken, hvor biskop Jan
Lindhardt holdt båltalen.
Hotel Prindsens sale og saloner skulle have nye navne. Den store sal
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skulle hedde Gustav Wied Salen, men det blev til: Guldaldersalen.
Holger Drachmann og Lise Nørgård blev navnene på 2 saloner,
mens andre blev opkaldt efter personerne i Matador.
Roskilde Festivals 65.000 deltagere satte sit præg på byen. I 4 dage
lyttede de til 170 kunstnere og i alt 200 timers musik. Vejret var
godt.
Chef for Hjemmeværnsdistrikt Roskilde major Erling Hansen, blev
afløst af major T. C. Nielsen.
Carsten Iversen blev beredskabschef, han havde været konstitueret i
stillingen.
Børnenes Kontor i Roskilde fejrede 50 års jubilæum.
Der blev medlt om rent drikke vand i Maglekilde og Skt. Hans
Kilde.
Prins Joachim og prinsesse Alexandra gæstede Roskilde og deltog i
en galla – middag ombord på Sagafjord, et led i et veteranbilløb til
fordel for hjælpeorganisationen ”Friens of Russian Children”.
Præsident for Retten i Roskilde, Otto Warring, fik på grund af alder
bevilliget afsked med udgangen af august.
Mikkel Kristensen, 16 år, Roskilde Cykle ring, vandt guldmedalje
ved det 72 km lang landevejsløb, European Youth Olympic.
Skt. Jørgensbjerg kirke rammes af en brand, som forårsager skader
bl.a. på det nye orgel
Fulgmægtig Lisa Pedersen fejrede 40 års jubilæum i Roskilde Bank.
Jakob Thanning, Roskilde Roklub, vandt sølv ved VM for U – 23
roere i Hamburg.
Roskilde Kommune meddelte, at der ikke ville blive nogen offentlig
markering af skiftet til år 2000.
Lederen af Roskilde – festival Leif Skov blev udnævnt til Roskilde –
Ambassadør
Glarmester Johs. Dahl fyldte 80 år og trak sig tilbage. Firmaet blev
videreført af glarmester Michael Jørgensen.
500 spillemænd og dansere underholdt ved det årlige
Spillemandsstævne.
Renoveringen af Passagen, Skomagergade 15 begynder. Huset
skulle have et udseende som fra begyndelsen af 1900-tallet.
Flyvningens dag blev afholdt i og over Roskilde Lufthavn.
Postmester Torkil Svendsen fejrede sit 40 års jubilæum i Post
Danmark.
Byrådet godkendte at der skulle opføres en ny bydel i Roskilde Øst,
Trekroner, ved RUC.
Ved Cafékoncerten med 8. regiments genoprettede musikkorps i
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Palæets have, serverede Roskilde Kunstforening Unibank kaffe og
kage.
BG Bank og Atletikklubben Hellas afholdt det årlige BC Bank
Gadeløb med ca. 700 aktive deltagere.
Roskilde Banks halvårsregnskab viste den bedste bankdrift i
bankens historie med et resultat på 161 mio. kr.
Kvickly Algade skulle moderniseres for 11 mio. kr.
1200 musikere deltog og underholdt på Stændertorvet, i det hidtil
største arrangement i den 3. internationale musikfestival i
Svogerslev og Roskilde
Der blev for 4 år i træk afholdt sundhedsdag på Hestetorvet. Karen
Dissing og Kafé Klaus modtog i den anledning årets sundhedspris
på 10.000 kr., der var sponsoreret af Den danske Bank i Roskilde.
Vicepolitiinspektør ved Roskilde Politi, Niels Bonde, trådte tilbage
for på deltid at blive beredskabskonsulent for amtets sygehusvæsen.
Underdirektør Jens Clausen fejrede sit 25 års jubilæum hos Wandel
– Petersen A/S.
Der var Roskilde – Nat med talrige arrangementer.
Museumsdirektør Frank Birkebæk fik hædersprisen ”En stjerne i
Roskildenatten ” for en helt særlig indsats til gavn for Roskilde by
og Roskilde Museum. Prisen var på 10.000 kr. og blev indstiftet af
BG Bans og advokatfirmaet Ret & Råd.
Roskilde Trælast fejrede 50 års jubilæum.
Borgmester Henrik Christiansen tog det første spadestik til det
økologiske byggeri ved Munkesøgård.
Flensborgs Boghandel på Stændertorvet fejrede 125 års jubilæum.
Søndagsavisen lukkede sit kontor i Roskilde og flyttede sine
aktiviteter til Tåstrup – afdelingen.
Bo Kalizan, Roskilde roklub, var udtaget til at deltage i OL i år 2000
i Sydney.
Kunstneren til Unibanks Erhvervspris Anja Fini, Kisserup, afslørede
kunstværkerne på et pressemøde i Galleri 108.
Ejendommen Hestetorvet 5 – 7 blev udnævnt til Årets Hus 1999 af
foreningen for Bygnings – og Landsskabskultur.
Kent Nielsen afløste Vivi Jacobsen som formand for
socialdemokratiet i Roskilde.
Den svenske elg, der havde strejfet om i Nordsjælland, blev set på
en mark ved Gundsømagle.
Dommer ved retten i Odense, Torkil Florian Hagemann og dommer
ved Københavns Byret Linda Lauritseb, var begge udnævnt til
dommere ved retten i Roskilde.
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1/10

1/11

Landsdommer ved Østre landsret, Niels Waage, tiltrådte som
præsident for retten i Roskilde.
Guldaldersalen i Hotel Prindsen åbnede efter endt restaurering.
Salsa – foreningen Salsa Litina blev stiftet blandt andet af Freddy
Harding.
Roskilde domkirke fik ny arkitekt, da kgl. Bygningsinspektør,
arkitekt maa jens Fredslund afløste arkitekt, professor Hans Munk –
Hansen, som gik på pension.

2000
2000

25/1

1.10
4.10.

11.10
3.11.

14.11.

20.11.
4.12.
10.12.
20.12.

Da frimurerlogens ordførende mester Flemming Tofthøj Jensen
havde måtte trække sig tilbage fra hvervet som ordførende mester på
grund af sygdom blev den nye ordførende mester major Jørgen foget
Østergaard
De 9 dødsfald på dette års Roskilde Festival var et rent uheld, der
bl.a. skyldtes publikums brutale opførsel foran Orange Scene,
konkluderer Roskilde Politi i en foreløbig undersøgelsesrapport
I det gamle Maglekilde jernstøberi åbner Roskildegalleriet
Risøs bestyrelse har vedtaget at forskningsreaktor DR3 skal tages
ud af drift. Der er ikke længere efterspørgsel på dansk
atomkraftforskning.
Statens Musikråd har udpeget Musik-café Gimle som et af landets
18 regionale spillesteder
På biskop Jan Lindhardts initiativ fejrer 2500 unge Allehelgen.
Halloween 2000 blev fejret med fakkeltog fra hestetorvet til
gudstjeneste i domkirken
Dronning Ingrid bisættes. Hele det centrale Roskilde er lukket af for
trafik. 50.000 mennesker stod langs ruten og mange kastede
blomster på kisten. De mange blomster og kranse på
domkirkepladsen trækker i de kommende dage mange besøgende til
byen.
Nedrivningen af den tidligere DAK-fabrik på Københavnsvej
begynder
Borgmester Henrik Christiansen bisættes fra domkirken
Fra nytår overtager Roskilde Mediecenter Erhvervsavisen for
Roskilde og Omegn
formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Jette
Kristensen konstitueres som borgmester

2001
2001

7.1.

Musikafdelingen på Roskilde Bibliotek genåbner efter en
omfattende renovering og nyindretning
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13.1.

Byrådet bevilliger 1.5 mill. Kr. til anlæg af cykelstier i Algade
mellem Røde Port og Hestetorvet
15.1. Borgmester Jette Kristensen tager det første spadestik til et nyt
børnehus i trekroner Nord
1.2.
forretningerne Inspiration og Sportsmaster – tidligere H .P. Nielsen
– har 125 års jubilæum
3.2.
Det nye butikscenter på Københavnsvej navngives: Ro´ s Torv
10.2. Roskilde Bibliotek indvier sin nye bogbus
21.2. Roskilde Tennisklub har 80 års jubilæum, og er i øvrigt kåret til
årets Idrætsklub af Unibank, Roskilde Idrætsunion og Roskilde Avis
1.3.
Postfilialerne på Køgevej, Fælledvej og i Svogerslev skal nedlægges
11.3. Strandberg Supermarked køber Super - Bedst på Holbækvej.
Forretningen skifter navn til Strandberg, der i øvrigt fortsætter med
at drive supermarkedet i Skomagergade.
16.3. Roskilde Bibliotek fejrer 100 års jubilæum og udgiver blandt andet
blandt andet bogen: ”By og Bibliotek gennem 100 år”, og en
udstilling af billeder fra Roskilde i samme periode.
24.3. Roskilde Museum finder betydelige spor efter en jernalder bosætning på Hyrdehøj på et område der er udlag til
parcelhusgrunde. Byrådet har bevilliget ca. 1 mill. Kr. til
udgravningen af 6 bopladser.
3.4.
Leif Skov modtager LO- Roskildes Kulturpris
14.4. Roskilde Kommune udbyder grunde i Trekroner
20.4. Det besluttes at aflyse årets dyrskue af frygt for mund- og klovsyge.
27.4. Roskilde bank udvider med 3 nye filialer dels i Holbæk og en i hver
af de 2 butikscentre: Hyrdehøj og Ros Torv
10.5. Omkring 100 gæster fra det store internationale Grand Prix Show i
København besøger Vikingeskibsmuseet og Domkirken
15.6.. Roskilde Tekniske Skoles jordbrugsafdeling, Vilvorde, fejrer 125
års jubilæum
20.6. Roskilde Banks Miljøpris gives til firmaet Roskilde Galvanisering,
som giver beløbet videre til børnehjemmet i Hedebakken
13.7. Ifølge byggeplanerne vil der i de kommende 12 år blive opført 3500
nye boliger, de fleste i Trekroner-området.
25.7. Der blev solgt godt 66.000 billetter til årets Roskilde Festival
25.8. Stryhns Leverpostej A/S har 60 års jubilæum
25.8. Sindslidendes Idrætsklub i Roskilde blev valgt til modtager af årets
Sundhedspris.
23.9. Kvickly, Roskilde Banks filial og posthuset åbner kl.10 i det nye
butikscenter på Hyrdehøj
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24.9.

Tømmerhandler Børge Dahl skænker en samling af gammelt
værktøj til Roskilde Museum
26.10 Skulpturen ”Ragnarok” af Bjørn Nørgaard stilles op i Roskilde
Museums gård. Skulpturen er en gave fra Stryhns Holding A/S.

2002
2002

Nov
1.12.
8.12.

Den 9.000 kvm store tilbygning til RASK holder tidsplanen. Den vil
være klar til 15.11.
Den Internationale aids – dag blev i lighed med tidligere år markeret
med en musikgudstjeneste i Skt. Jørgensbjerg kirke
Odd Fellow Logens traditionsrige julekoncert fyldte som sædvanligt
domkirken

2003
2003

Jan

Snevejr gjorde det muligt for Roskilde skiklub at holde skibakken
åben i hele 9 dage
11.1. en af Roskilde nytårstraditioner: Hjemmeværnsdistrikt Køge Bugts
Musikkorps Roskilde trækker som de tidligere år fuldt hu på
Amtsgården
14.1. Maskinhandlervirksomheden O. Sivertsen holdt rejsegilde på den
nye maskinforretning på Store Hedevej
Febr. Ventelisten til plejecentrene slog alle rekorder med 92 ældre, som
ventede på plads
Der blev sat 500 redekasser op ved byens fodboldbaner for at
tiltrække stære. I juni var de fleste af rederne fyldt op og stærene
havde travlt med at jage larver på banerne
1.2.
Lørdagsjazzen var klar til første koncert og kunne præsentere
forårsprogrammet
1.2.
Galleri Olsen havde fernisering på en udstilling med værker af
Jørgen Boberg
5.2.
De kor, som havde til huse i Jakobskirken satte hinanden stævne til
en koncert til fordel for folkekirkens Nødhjælp
10.2. Roskilde Sejlklub blev valgt til Årets idrætsklub 2002
10.2. Sparekassen Sjælland fejrede sit 1 år i Roskilde
13.2. Herrekoret Vokalion fejrede 90 års jubilæet med en koncert
I/S Hedeland fejrede 25 års jubilæum
1.3.
Det var Store Erhvervsdag på RUC med Tor Nørretranders som
foredragsholder
3.3.
Vindinge IF havde 75 års jubilæum
9.4.
LO´s Kulturpris blev overrakt til AOF´s gule hus i Frue Kirkestræde
12.4. Cirkus Benneweis var i byen
24.4. 16 lokale kunstnere udstillede i Farver Hammers Gård
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Maj
8.5.
21.5.

11.6
Juli

1.7.
2.7.
15.7.
Aug

3.8.
22.8.
30.8.
1.9.
2.9.
4.9.
5.9.
10.9.

Ombygning af varmvandstankene holdet Roskilde Badet lukket i 3
uger
Udvidelsen af Vindingehallen begynder
Museumsinspektør Tom Christensen fik fra Erik Westerby - Fondet
et forskningslegat
Byrådet vedtog i strukturplanen for Trekroner Øst at planlægge en
muslimsk gravplads
Planerne om at omdanne det gamle vandværk, Helligkorsvej 2 til
ungdoms- og studenterhus viste sig levedygtige. Et nært samarbejde
mellem byens ungdom, kulturliv og erhvervsliv kom i gang
Specialbørnehaven ”Bjerget” flyttede til nye lokaler i Trekronersce
Mågeungerne på Elleore blev angrebet af musetyfus ca. 10% af den
døde
Publikumstilstrømningen til sandskulptur - festivalen var så stor at
den blev forlænget med 1 uge
Miljøprisen 2003 gik til Kirke Såby Skole og Al – Ex Recycling A/S
I juli og august var der 13 arrangementer i havneområdet. Det var
Roklubben, Sejlklubben, Turistbureauet, Vandrehjemmet,
Stjernebutikkerne og Gimle, som stod bag
Roskilde amt overtog driften af Lysholmskolen fra Roskilde
kommune
Skattesamarbejdet mellem 7 kommuner i Roskilde amt var nu en
realitet. Skattecentret vil servicere 1.117.000 borgere
Det skæve skib som i mere end 1 år have ligget som vrag udenfor
Roskilde Havn blev hugget op.
Sparekassen Lolland åbnede en filial
VUC i Roskilde, greve og Køge blev slået sammen med fælles
sekratariat i Roskilde, men undervisning i hver af de 3 byer.
”Opera i Roskilde” gik for 13. gang over scenen i palæets gård.
1000 mennesker havde en herlig aften
Der var rejsegilde på udvidelsen af Vindingehallen
Kirsten Zarp, formanden for Hjertesagens Lokalforening i Roskilde
fik Sundhedsprisen
Lejetøjsbutikken:” Det lille hjem” åbnede i Skt. Peder Stræde
Roskildekoret indledte deres 25. sæson
For 2. år i træk blev der holdt Vikingeregatta for ca. 1.000 af årets
nye studerende
Omkring 45.000 gæstede Roskildenatten. Bo Markvardsen blev kåre
som ”en stjerne i Roskildenatten”.
I 3 dage var Risø vært for næsten 100 forskere fra hele verden.
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25.9.

Kl. 12.37 ramte årets store strømafbrydelsen Roskilde, som gik
næsten helt i stå. Kl. 19 kom strømmen tilbage og dermed byens
liv..
27.9. Museet for Samtidskunst havde udstilling med 659 sorte bokse om
Asien. 200 skolelever havde arbejdet med dem. Det var en
forlængelse af Roskildenattens tema
28.9. Miljøskibet ”Daphne” holdt åbent - skib- arrangement i havnen
28.9. Roskildes nye hjertesti, som går gennem de grønne områder, blev
indviet
1.10. Roskilde –egnens Udviklingsråd skiftede navn til REUR og fik nyt
logo
7.10. Det viste sig , med baggrund i en undersøgelse af 23 kommuner, at
Roskilde havde været bedst til at få flygtninge i arbejde.
7.10. Frimurerlogen i Roskilde fejrede 125 års jubilæum
9.10. ”Natten i farver 3” – malerierne fra årets Roskildenat blev solgt på
auktion og beløbet givet til Børnenes Kontor
21.10. Nordea uddelte for 21. gang erhvervsprisen. Den gik til
Hornsherredhus A/S
Årets Hus 2003 blev Duebrødrevej 36
26.10 Ro´s Torv på Københavnsvej åbnede. Næsten 98.000 besøgte
centret på den første dag.
Den franske Vinhandel fejrede 125 års jubilæum
2003

Nov.

2003

1/11

73 af Roskilde Sprogcenters kursisters kursister var til eksamen i
november og december. Karaktergennemsnittet blev på over otte for
alle de fire prøver.
Kirkeminister Tove Fergos ansættelsesstop for præster betyder, at
halvanden stilling i provstiet vil stå ubesat hen til efteråret. Der vil
ikke blive ansat en ny sognepræst, når domsognets Poul Henning
Fromsejer går på pension til november, og en stilling som
deltidshjælpepræst i Vindinge og Vor Frue bliver ikke oprettet.
Autoforhandler Niels Boye Larsen forlader Svogerslev og rykker i
stedet sin forretning til Holbæk. Ifølge planen åbner den nye
forretning i slutningen af november.
Travlheden og nervøsiteten gik hånd i hånd, da teatergruppen Lo
Speccio skulle opføre Nøddebo Præstegård. De spillede frem til den
20. december.
Det var dagen, hvor Jørgen Søgaard havde huseret i bistroen over
Kvickly Algade i 25 år. Her er han kok, leder, sælger, disponent,
opvasker, toiletbestyrer og psykolog.
Det var præcis 25 år siden, at tekstilkøbmand Ness Borello købte
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2003

2003

2003

2003

Roskilde Kontantforretning A/S, som i dag hedder RK Collection.
Der var besøg fra nær og fjern, da samlere af telekort og
receptkuverter mødtes på Kildegården. Der var stor interesse for at
bytte.
3/11 Niels Bernhardt præsenterede en ny cd med nye og gamle julesange.
Selv om det var i begyndelsen af november, fejlede julestemningen
ikke noget.
7/11 John Iversen, som var borgmester i Roskilde i årene 1976-1978,
fyldte 80 år. Siden han forlod borgmesterkontoret, har de radikale
ikke haft posten.
11/11 Amtsgymnasiet blev ved indvielsen af den nye bygning beriget med
et værk af Laila Westergaard. Skulpturen bærer navnet "Den
berørte".
1/12 Det blev sognepræst Paul Kofoed Christiansen, der overtog
stillingen efter Poul Henning Fromsejer.
Niels Valentin Hansen, bankdirektør i Roskilde Bank fejrede 25 års
jubilæum, som direktør for Roskilde Bank. I sommeren 1959
begyndte han i banken, som nyansat elev
14/12 To unge ensembler spillede ved julekoncerten i Ny Vor Frue Kirke.
De er alle studerende ved Musik-Instituttet på Københavns
Universitet og medlemmer af Det Ny Tonefilmsorkester. Ved
koncerten synger de julesange sammen med kirkens børnekor.

2004
2004

Jan.

En ny æra er begyndt på det traditionsrige Roskilde Kloster. Siden
årsskiftet har den 60-årige kommandør, Niels Arne Hesselland,
overtaget forvalterstolen efter Bent Werther Andersen
Færre p-bøder til bilisterne. Forenklingen af parkeringsreglerne i
Roskildes bymidte har tilsyneladende resulteret i, at det er lettere for
bilisterne at overholde restriktionerne.
Færgen Harald Blåtand vender ikke tilbage i fast rutefart på
Roskilde Fjord. Det slår bestyrelsesformand i Viking Ruten A/S
Kim Thorsgaard fast, men derfor er der fortsat ideer og planer om at
fortsætte færgefarten mellem fjordbyerne. Vi kan konstatere, at
Harald Blåtand har forladt Frederikssund og er sejlet til Hundested,
hvor ejeren har sat den til salg.
Ved årsskiftet har Forumadvokater i Roskilde skilt sig ud fra
advokatkæden Ret & Råd. I løbet af de kommende to år agter
Forumadvokater at vokse sig markant større.
Ældrerådet har fået ny formand. Det er tidligere byrådsmedlem for
Socialdemokratiet og tidligere formand for socialudvalget, Kirsten
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1/1

2004

8/1

2004

15/1

2004

17/1

2004

20/1

2004

22/1

2004

23/1

2004

24/1

25/1

2004

27/1

Feld.
Dyrenes Beskyttelses Dyreinternat på Darupvej tilbød dagpleje for
rastløse hunde. For 45 kroner om dagen kan man få sin hund passet i
dagplejens åbningstid
En livsfarlig, hjemmelavet rørbombe blev fundet på Eget Bo.
Sprængningseksperter tog den med, og den blev sprængt et sikkert
sted.
John Pedersen, manden bag JP-Autolakering, er en stabil mand.
Gennem de sidste mange år har hans tilværelse haft Poppelalle i
Roskilde som omdrejningspunkt både privat og arbejdsmæssigt,
fyldte 60 år.
Næstformanden i Roskilde Domsogns Menighedsråd, Keld
Winckelmann fyldte 70 år. Keld Winckelmann er ridder af
Dannebrog og er tildelt Dronning Ingrids Mindemedalje.
Roskilde Skiklub indviede sin nye tilbygning. En 137 kvadratmeter
stor maskinhal, som giver ekstra plads til maskiner, støvler, ski og
stave.
Peugeot i Roskilde, Ringsted og Holbæk har haft samme ejer siden
2001. Nu får de også samme navn. De tre bilhuse ejes alle af Johnny
Vejlebo Nielsen og Jens Winther og så lå det lige for at samle dem i
et fælles selskab frem for at have tre. Jens Winther og Johnny
Vejlebo Nielsen har været kompagnoner siden 1992, hvor de
startede som peugeot-forhandlere i Roskilde.
Borgmester Bjørn Dahl overrakte eleverne på Hedegårdenes Skole
Det Grønne Flag. Det er femte gang, at skolen får flaget, og det er
rekorden i Roskilde Amt.
Skattecenter Trekroner blev indviet officielt .Centret samler
personligningen og erhvervsligningen for Bramsnæs, Gundsø,
Hvalsø. Lejre, Ramsø, Skovbo og Roskilde kommuner i én enhed.
Roskilde kommunes park- og vejafdeling har markeret de træer , der
skal fældes for at tynde ud i antallet af avnbøg i Folkeparken. De
fældede træer bliver hugget til flis, som genbruges i parken
Vikingeskibsmuseet havde sidste år en fremgang på 14.291
betalende gæster efter katastrofeåret 2002. hvor der var stort
tilbagefald i forhold til året før.
Jazz, klassisk, pop, barok - Roskilde Musiske Skoles sprællevende
nytårskoncert havde næsten det hele.
Efter tre år med fortællinger, sagn og eventyr forsvandt
Fortællehjørnet
Der var et stort program på Auschwitz-dagen. Temaet for dagen var
"tilskuer og beskytter". I Roskilde var der om to arrangementer, et
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2004
2004

2004

på Bernadottegården og et i Guldaldersalen på Hotel Prindsen.
28/1 Tonsvis af vand blev sprøjtet ud over den tilfrosne sø på Roskilde
Ring - til glæde for skøjteløberne, der nu får en glat overflade.
29/1 De var næsten 100 til start. Nu har 45-50 sjæle gennemført
Roskildes første bibelmaraton
30/1 Meningerne om frugtboden på Stændertorvet var delte, og det i en
grad at der næsten skulle målfoto til at afgøre den lille bygnings
skæbne. Med en stemmes flertal blev det besluttet at rive den ned, så
der er fri bane, når byrådet finder penge til at rette det skæve
vejforløb mellem Allehelgensgade og Palæet ud.
Febr. Roskilde Museums afdelinger blev sidste år besøgt af 68.310
mennesker og slog forrige års tal - takket være Håndværkermuseet.
3/2
Arbejdet med at bygge plejecenter i Kristiansminde er gået i gang. I
silende regn stak borgmester Bjørn Dahl spaden i jorden til
byggeriet af de hårdt tiltrængte plejeboliger med tilhørende
lokalcenter. Huslejen for en bolig i plejecentret bliver 40 % dyrere
end på Sankt Jørgensbjerg. 175 millioner kroner kommer det nye
plejecenter til at koste Roskilde Kommune.
7/2
75 genstande, et for hvert år i Roskilde Museums historie. Det var
temaet for årets første særudstilling på Roskilde Museum. Den tog
udgangspunkt i museets eget 75 års jubilæum.
9/2
Hvorfor skal Roskilde satse på kultur og kreativitet? Det var emnet
for et café-seminar, som Roskilde Kommune inviterede til i
Roskilde-Hallerne . Roskildes kulturliv og kulturstrategi skal ses
efter i sømmene.
12/2 Nete Ørsted fyldte 70 år, men hun stopper ikke i Jardex af den
grund. I 15 år har hun været butikschef i Jardex-butikken i Roskilde.
Et år efter branden holdt fritidsklubben i Veddelev officiel indvielse
i den
genopførte bygning - hvor der dog stadig er lidt tomt på væggene.
13/2 Erhvervsakademiet på Roskilde Handelsskole var klar med to nye
uddannelser, der retter sig mod musik-, event- og
computerspilindustrien og Roskilde Katedralskole starter musik- og
idrætsklasse efter sommerferien
17/2 Dorte Voldum åbnede børnetøjbutikken: Mig & Min Bror. Butikken
sælger tøj til børn fra 0-12 år.
Veddelev Strand Bådelaug holdt rejsegilde på sit nye - og
omdiskuterede - klubhus.
24/2 Roskilde-kunstneren Lars Rasmussen løftede sløret for, at det
kommende kronprinsepar får en malet blomstergave fra Roskilde.
Ordblindeforeningen fejrede 10 års jubilæum
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Børge Dahlslund gik af for at lade yngre kræfter komme til. Siden
1989 havde han været leder af KFUM-spejdernes Sankt Andreas
Gruppe i Svogerslev.
27/2 Både kontingent og bestyrelse ser stort set uændret, siden
Vestermarkens Svømmeforening for 25 år siden så dagens lys
Efter massive protester, blandt andet 466 underskrifter for at bevare
området til rekreative formål, droppede politikerne at bebygge
Tømmergrunden på Frederiksborgvej
28/2 De gamle Roskilde Taxa-mærker med logoet fra Roskilde Domkirke
blev udskiftet med navnet Taxa Selandia Roskilde.
Marts Roskilde Festival vil forære Roskilde Kommune et skateranlæg til
mellem 6 og 10 millioner, hvis politikerne til gengæld vil stille jord
til rådighed og stå for driften.
Et næsten glemt håndværk har fået pustet nyt liv i sig, efter Birgit
Senberg har åbnet sit lille modistværksted.
1/3
Far og søn stod bag den kombineret bogantikvariat og vinhandel, der
åbnede i Ringstedgade 28.
Roskilde blev 11 postkasser fattigere. Post Danmark mener, de ikke
benyttes tilstrækkeligt.
Slagtesvend Benny Christensen, Stendalsvej 17, Vindinge, fejrede
sit 40-års jubilæum på Slagteriernes Forskningsinstitut.
10/3 Ove Pedersen fra Roskilde Roklub blev ny formand for Roskilde
Idræts Union (RIU) efter John Jacobsen fra KFUMs Boldklub.
11/3 Efter 6 år som dagplejemor, åbnede Joan Clasen blomsterbutik på
Ringstedvej 62 i Roskilde med navnet "Fru Clasens Blomster".
13/3 Willys Frugtbod - den tidligere Rådhuskiosken - blev pillet fra
hinanden af elever fra Roskilde Tekniske Skole og lagt på lager på
skolen.
Roskilde Plantemiljø fejrede 125 års fødselsdag. Gartner Rønø
grundlagde planteskolen og drev den frem til 1937, derefter overtog
D.T.Poulsens familie den frem til 1980 og derefter tog Poul
Normann Andersen over og i 1997 kom den nuværende ejer Keld
Bjergegaard til.
15/3 Karin Skovbjerg Jensen indtrådte .som ny præst i domsognet. Hun
har flere gange været vikar i Domkirken.
16/3 Det er nu slået fast, at Roskilde har fået et nyt populært koncertsted
på Inner Circle. Forleden mødte 550 mennesker op for at høre Die
Herren.
Der var officiel åbning af den nye vuggestue på RUC. Indtil videre
er der kun 3 børn i vuggestuen.
17/3 Borgmester Bjørn Dahl og amtmand Niels Bentsen modtog den
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rumænske præsident Ion Iliescu på Rådhuset. Præsidenten så
Domkirken, Kara og Vikingeskibsmuseet og sluttede af med frokost
på restaurant Snekken.
Roskilde Roklub fik ny formand. Den 65-årige Flemming
Rasmussen har sagt ja til at bruge en del af sin pensionisttilværelse
på roklubben
Kunsthåndværkerbutikken Jeppe fejrer 30 års jubilæum med
udstillingen "En forårsdag" i Farver Hammers Gård
Absalons Skole indviede Roskildes flotteste skolekantine i skolens
gamle gymnastiksal.
Preben Andersen fejrede, at hans forretning Trio Tømrer- og
Snedkerfirma havde 40 års jubilæum.
Ceci Restaurant & Café åbnede i nyindrettede omgivelser. Stilen er
klassisk moderne, men der er skam også tænkt på historien.
Der blev holdt rejsegilde på nybyggeriet Kløverparken i Hyrdehøj.
Roskilde Boligselskab står for byggeriet af de 106 boliger, der
fordeler sig med 86 familieboliger, hvoraf de 12 er til familier med
et handicappet familiemedlem og 20 seniorboliger.
Gedebækrenden har fået ny bro. Børnehave- og vuggestuebørnene
på Hørgården var med da formanden for teknik- og miljøudvalget,
Annie Larsen klippede silkesnoren over
Vikingeskibsmuseet var den mest besøgte turistattraktion i Roskildeområdet sidste år, med en fremgang på ca. 14.000 gæster, hvorimod
Roskilde Domkirkes besøgstal faldt med ca. 6.000.
Man er gået i gang med at ændre Algades udseende, så den
fremtræder mere indbydende fremover. Bus perronerne er fjernet,
der laves tre forsætninger, som gør, at den lange gade bliver brudt.
Tidligere byrådsmedlem Tonni Nielsen sagde farvel efter 29 år, som
formand for Malernes Fagforening i Roskilde.
Havnens faste brugere har samlet sig i et nyt netværk, Roskilde
Havneforum, der skal skabe mere liv i området.
De røde biografsæder, som blev tilbage i Algade, da Kino flyttede
ud på Ro's Torv, vil fremover lægge ryg og sæde til amatørteatret Lo
Specchios gæster.
I 100 år har man kunnet købe møbler i Design Center Roskilde i
Ringstedgade.
Belysningsarkitekt Gunver Hansen lavede et forsøg med
illuminering af Algade 31. Det blev positivt modtaget af hele af
teknik- og miljøudvalget.
Primus motor i bordtennisklubben BTK 61 i Roskilde, HansChristian Carstensen, fyldte 60 år.
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Vikingeskibsmuseet viste frem til den 23. april "Ugens danefæ". De
første danefæ i udstillingen var to hjortetaksøkser og en
benfiskekrog alle fra den ældre stenalder.
April Ledigheden i Roskilde Kommune er for første gang i flere år under
ledigheden i Roskilde Amt. I april var 4,8 procent arbejdsløse i
amtet, mens ledigheden på landsplan var 6,5 procent.
1/4
Frydenholm lavede økologisk mad, hel - og halvfabrikata til
kommunernes folkeskoler, børnehaver og vuggestuer.
Annette Hansen fra Roskilde Stjernebutikker blev ny direktør på
RO`s Torv
Det blev forbudt at ryge i Roskilde Kommunes centralforvaltning.
Som et led i en større sundhedspolitik indførtes der totalt
rygeforbud.
2/4
Museet for Samtidskunst viste en udstilling:” Museet for
Samtidskunst Greatest Hits”. Det var udvalgte værker fra museets
egen samling.
Vinslottet indbød til vinaften med overskriften :"Herlige vine fra de
gyldne skråninger". Arrangementet blev holdt på restaurant Snekken
med 150 deltagere som fik mulighed for at smage på 14 forskellige
Bourgognesvine.
4/4
Kunstværket "Påskefrisen" blev afsløret ved kirkegårds muren foran
Himmelev Kirke.
6/4
Det første velkomstarrangement for nye borgere: "Velkommen til
Roskilde" satte fokus på Roskildes historie og fremtid.
13/4 Socialdemokraten Jakob Bojsen blev ny skole- og
børneudvalgsformand efter Rune Viberg blev ramt af en
hjerneblødning og blev langtidssygemeldt.
14/4 Jakobskirken fejrer 30 års fødselsdag med åbent hus. Man starter
med morgenandagt, rundvisning både for børn og voksne, og om
aftenen var der sognemøde hvor tidl. kirkeminister Torben
Rechendorff taler.
Stig Bo Jensen trak sig som formand for Roskilde Handel efter
omkring 18 år som formand for handelslivet i byen.
Et gardin-atelier, kalder Magnild Gardiner sin nye butik på
Københavnsvej - efter 72 år på adressen Algade 28.
Både en minister, lokalpolitikere, skolebørn, lærere og
børnehavebørn var med, da plantningen af Himmelev Skov blev
startet.
17/4 Roskilde Kommune arrangerede 2 store koncerter for børn med
klassisk musik i Roskilde Hallerne. Jesper Klein fortalte det
musikalske eventyr om "Peter og Ulven". Koncerterne blev støttet
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økonomisk af Bisballe Fonden, Roskilde Bank, Nordea,
Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget.
Formand for Dansk Industri i Roskilde Amt, Peter Gjedde, overrakte
DI-prisen som Årets Lærling til voksenlærlingen Henrik Mogensen
fra CP Kelco, der havde taget hele to faglige uddannelser.
Ægteparret Roma Ingmann og Gunnar Møller Rasmussen startede
for 10 år siden en international klassisk musikfestival i Roskilde
Hans Jepsen har åbnet en frugt- og grøntbod på Hestetorvet, efter at
have været maler i 20 år
Vikingeskibsmuseet satte et billetskur op ved den store
parkeringsplads, hvor turister skal betale for at komme ind på
Museumsøen.
Oplysningsbevægelsen Folkevirke markerer sit 60 års jubilæum ved
et større arrangement i Konventhuset i Roskilde.
Der var fernisering på Margrethegården. En gruppe beboere havde
brugt vinteren på at dekorere væggene i højhuset på Dr.Sofies Vej
68, bl.a. med kopier af 3000 år gamle helleristninger.
Fotograf Elsebeth Lynge har valgt at lukke efter næsten 40 år med
portrætfotografering. Hun overtog forretningen efter sin mor Ellen
Lynge i 1979.
Hyrdehøj blev i går beriget med et nyt børnehus med 25
vuggestuepladser og 44 børnehavepladser.
Ole Christiansens udgav en ny roman, som udspiller sig i en uge i
1176 i biskop Absalons Roskilde.
Mund- og Fodmalende Kunstneres Forlag fylder 50 år. Det er en
tysker ved navn Erich A. Stegmann, der i 1954 stiftede forlaget, han
havde selv polio som barn. Forlaget i Roskilde har haft til huse i
Hersegade 22 siden 1970. Direktøren er Randi Viereck
De titusindvis af træer, der blev plantet for 13 år siden på markerne
ved Tjørnegårdsskolen og atletikstadionet, har vokset sig store, og
Hyrdehøj Skov er i dag en realitet. Skoven åbnedes for publikum.
Roskildekoret holder sin 25-års jubilæumskoncert i Roskilde
Domkirke under ledelse af organist Kåre Nielsen.
Tidligere folketingsmand Povl Brøndsted, Frederiksborgvej, fejrede
sin 80-års fødselsdag.
Metal Roskilde fik ny formand, det er Jacob Birch, der har arbejdet
som svejser hos Vestergaard Company.
Der var verdenspremiere på lokalt øl, da Brygmester Tore
Jørgensen fra Herslev Bryghus præsentere sin nye hvedeøl på
Elmers Pub
Roskildegaven, et blomstermaleri, til kronprins Frederik og Mary
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Donaldson kunne beses på Galleri NB i Gasværket.
Fjordstien er forlænget med 90 kilometer og når nu til Holbæk. Der
startede ca. 160 cyklister fra Roskilde Havn, bl.a. borgmester Bjørn
Dahl, der cyklede til Herslev Havn, hvor borgmester Jens Hald
Madsen i Lejre overtog cyklen.
Hans-Bertil Thelin, direktør på plastvirksomheden Rias, gik på
pension Hans afløser er Henning Hess.
Roskilde fik besøg fra Tasmanien. Det var orkestret Derwent Valley
Concert Band. De blev modtaget af borgmester Bjørn Dahl foran
rådhuset, hvor de også gav koncert
Anker B. Olesen fyldte 60 år. Samtidig har han været ansat i VUC i
30 år. For et års tid siden blev han forstander for det samlede VUC i
Roskilde Amt.
Japans tronarving Naruhito besøgte Roskilde. Han så
Vikingeskibsmuseet og Domkirken.
"Langelænder" blev i 2003 Danmarks største pølsemærke målt i
kroner, og da Stryhn's leverpostej havde en salgsfremgang, kom
Stryhn's A/S ud af 2003 med selskabets hidtil bedste resultat.
Roskilde Flyveklub er den største private klub for motorfly i
Danmark, med 270 medlemmer Det var Poul Vedersø, der er
skolechef, som foreslog man oprettede en flyveskole i klubben i
1997, således at man kan tage flycertifikat som privatpilot
I anledning af kronprins Frederiks bryllup var Roskildegarden
blandt de 20 garder, som deltog i den københavnske bryllupsfest,
Wonderful Wedding Week.
Musikafdelingen på Roskilde Bibliotek holdt den årlige sangaften i
bibliotekets sal, i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole. Der
blev lejlighed til at høre de studerende på kirkesangeruddannelsen
pudse deres eksamensrepertoire af.
En festival i Roskilde for ungdomsmusik. Roskilde var i 2 dage vært
for 15 orkestre fra ni forskellige lande i forbindelse med den ottende
europæiske ungdomsmusikfestival. Det gik løs på Stændertorvet
med både pop og rock, folkemusik og dans.
Henrik Denman, Roskilde, fyldte 50 år. Han har i 18 år været
redaktør på landets største fagblad, DetailBladet.
En ny legetøjsbutik "Ønskeleg" er åbnet i Algade, i Magnild
Gardiners gamle lokaler. Indehaveren Diana Rindom har i 5 år været
bestyrer i en legetøjsbutik i Holbæk..
Børnenes Kulturbutik holdt sin første åbningsdag på
Børnebiblioteket i Roskilde. Ideen er at give både børn, forældre og
lærere et overblik over udbuddet af aktiviteter for børn. Der er også
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en lille pengepulje i butikken, som børnene kan søge, hvis de har
behov for økonomisk støtte til deres projekt.
Niels Henrik Borch blev ny formand for Roskilde Sejlklub. Med
omkring 750 medlemmer er klubben en af byens største.
Virksomheden PP Brolægning fejrede 25 års jubilæum, og samtidig
fejrede den ene af indehaverne, Peter Thomsen sin 50 års
fødselsdag.
Slagteriskolen i Roskilde tog hul på sit 40-års jubilæum med en
udendørs koncert for skolens elever og studerende. Den 10. var
selve dagen, blandt andet med en opfordring fra fødevareminister
Mariann Fischer Boel om at være fræk som en slagterhund
Algade blev gågade fra Stændertorvet til Hestetorvet. Cykling er
fortsat tilladt, men de skal tage hensyn. Bilerne må køre med
patienter og varekørsel indtil kl. 12.
MC Roskilde fejrede sine 30 år og måtte konstatere, da det hele
startede, var gennemsnitsalderen nok noget under det, den er i dag men køreglæden er blevet større.
Roskildes største børnekulturarrangement, er børnemusikfestivalen,
der som 8. udgave finder sted i Byparken.
Roskilde fik endnu et butikscenter, da det nye center ved Ringvejen
officielt blev indviet. Handelsbanken og BoConcept bebor foreløbig
centret.
De Konservative i Roskilde festede på Stændertorvet i anledning af
vælgerforeningens 100 års dag. Med til dette var EU-kandidat Gitte
Seeberg og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen,
Roskilde Strandjagtforening markerede, at klubben nu er blevet 60
år
11. og 12./6 var der Blomsterfestival, som satte sit tydelige præg på
hele byen. Arrangementet stod Roskilde Stjernebutikker og Roskilde
Kommune for. Solsikken var temablomsten, og det var
blomsterkunstner Mogens Grønbech, der står for den kunstneriske
udsmykning.
Roskilde Katedralskole skal udvides og moderniseres. Næstformand
i amtets udvalg for uddannelse, Mogens Andersen tog det første
spadestik. Rektor Claus Niller glæder sig til at få mere plads, idet
der bliver tre nye klasseværelser, et studiecenter og bibliotek.
Legetøjsforretningen Det Lille Hjem's lokaler i Sankt Peders Stræde
er blevet for trange. Derfor flyttes den nu til Algade 38. Indehaveren
Bettina Bahrs vil indrette butikken således, at børnene kan lege med
en stor Brio-togbane, sutteflasker kan varmes og mødre kan amme
deres spædbørn.
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De tre kvinder bag Bamsernes Magasin - Annie Thorsen, Helene
Krohn og Anne Rødsten har i disse dage travlt med flytningen. Efter
4 år med adresse i Bredgade 23A flyttes forretningen til større
lokaler på hjørnet af Bredgade og Ringstedgade.
Borgmester Bjørn Dahl tog det første spadestik til sidste etape på
Trekronerskolen, der kommer til at bestå af to bygninger, en med
klasselokaler til de store elever, og en med et science-center.
Roskildes foretrukne badestrand, Vigen Strandpark, har igen fået
hejst det blå flag, det sørgede borgmester Bjørn Dahl for. Dette
skyldtes, at Roskilde Kommune i år har installeret et handicaptoilet,
hvilket Friluftsrådet krævede.
Pilgrimsvandring, der er åben for alle, uanset tro, begynder i Køge
og sluttes første dag i Højelse Kirke med jazz og sankthansfest til
Roskilde
TTU i Skomagergade fejrer i de kommende dage, at det er 40 år
siden, at butikken åbnede
Sognepræst Poul Joachim Stender og Susan Engelstoft har sammen
udgivet en kogebog. Med den vil de bevise at kristendom og mad
sagtens kan kombineres, og havde i går lavet et arrangement i
KFUM og KFUKs lokaler i Blågårdsstræde.
25. til 27. juni var der Danske Kirkedage i Roskilde. Roskilde
Domkirke var det samlende midtpunkt, men næsten alle byens
kirker blev på den ene eller anden måde inddraget i fælleskirkelige
arrangementer. Bl.a. var der åbningsgudstjenester i lokale kirker
Roskilde Bank på Kongebakken lukkede og medarbejderne flytter til
Himmelev Centret. Stedet i Hersegade er allerede lukket.
Om natten satte regnen for alvor ind på Roskilde Festival og
fortsatte et godt stykke op af dagen, hvilket resulterede i mudder og
våde telte.
I disse sommerdage kunne man opleve byen på en helt ny måde. En
hestevogns tur gennem byen med kusk Frede Svendsen.
Siden halvfjerdserne havde Roskilde Museum arbejdet med at
udgrave en gravplads fra 300 – tallet ved et militærdepot i Vindinge.
Nu afsluttede museet gravearbejdet Der er blandt andet fundet
glasrester, perlekæder og dragtnåle.
Roskilde Museum ville kortlægge, hvordan der så ud på
Provstevænget i tidligere tider. De vidste med sikkerhed, at mange
gejstlige boede på stedet. I middelalderen var Provstevænget en
levende bydel med blandt andet sognekirke og stenhuse til de
ledende gejstlige. Udgravningerne afslørede en syv gange ti meter
stor kælder. Man har fået blotlagt et ret stort bygningskompleks fra
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middelalderen. Kælderen har i sin tid haft indervægge af munkesten
og den har samtidig udgjort fundamentet for en teglstensbygning,
der i dag er helt forsvundet. Tæt ved kælderens ene hjørne har været
en pæreformet ovn bygget af teglsten.
Roskildes deltagelse i den internationale sejlkundskabsdyst Atlantic
Challenge blev den sidste, da der dystedes i Fishguard i England.
Det har været et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet, Roskilde
Roklub og Roskilde Sejlklub. Museet trækker sig bl.a. på grund af
dets økonomiske situation.
40 sultne geder og tre styk kvæg skal gøre kål på bjørneklo ved
Vestre Kirkevej. Sprøjtning hjalp ikke.
Otte års ventetid på et nyt ridecenter er ved at være omme. Nu blev
det første spadestik taget til et nyt center.
De gamle biograflokaler i Algade 25 er gået ind i en ny æra med
stedet Shakes tilsynekomst.
Vivi Hagensen realiserede med overtagelsen af Sandwich
Kompagniet en gammel drøm om at blive selvstændig.
Fredeligste Roskilde Festival nogensinde med halvt så mange
tyverier som sidste år, kun to voldssager og to røverier - men til
gengæld masser af regn og mudder.
En kæmpe regning ventede Roskilde Festivalen for reetablering af
kommunens arealer. Festivalen er presset fra flere sider, og ser sig
nu om efter nye områder.
Gratis adgang til museet i juni førte til tredobling af antallet af
gæster. Overvejelser om at droppe entreen permanent
Indtil d. 17. var der EM i orienteringsløb i Roskilde. I de dage satte
deltagerne deres præg på byen, som også økonomisk fik noget ud af
det.
Civilingeniør, direktør Niels Jørgen Buhl, Kertemindevej 7,
Roskilde fyldte 70 år
Mange mennesker kan godt lide en blid start på morgenen. Sådan en
tilbød Himmelev Kirke i allerhøjeste grad onsdag morgener her i
sommerperioden. Der afholdes nemlig morgenandagt med
oplæsning, musik, stilhed og velsignelse.
Kong Leo den tredje og hans dronning Carina repræsenterer
kongeriget Elleore udadtil. Majestæterne og befolkningen på Elleore
fejrede kongens fødselsdag med pomp og pragt og kippen med
Ellebrog. Det lille kongerige midt i Roskilde Fjord fejrede 60-års
jubilæum, som selvstændig stat.
Restaurant Peking i Stationscenteret i Roskilde byggede om. Da det
åbnede igen så den mere kinesisk ud, ligesom spisekortet har fået et
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pift. Efter seks år i Stationscentret har Chieng-Feng Chu besluttet, at
restauranten skulle have en ansigtsløftning.
Importøren gik med i kæden: Aktive Isenkræmmere. Det gjorde han
blandt andet for at give kunderne endnu bedre byttemuligheder.
Efter 47 års ansættelse tog Erik Bager afsked med kollegerne i
Nordea Roskilde. Han modtog samtidig Den Kongelige
Belønningsmedalje.
I weekenden var der internationalt træf for byggere af modeltog i
Hedeland. Små tog tøffede rundt i landskabet til glæde for de cirka
600 deltagere.
FC Roskildes indtog i Roskilde Idrætspark har betydet en ændring
omkring rammerne ved hjemmekampene. En ny forplads med
bænke og borde er taget i brug i idrætsparken.
Murermester Brian med efternavnet Harder bruger på sin
hjemmeside og på sine biler sloganet "We try Harder". Det slogan
minder om den verdenskendte reklame "We try harder" som Avis
har brugt som registreret varemærke siden 1962.
Biludlejningsfirmaet krævede derfor et fogedforbud mod
murermesterens brug af sætningen. Østre Landsret omstødte
Roskilde fogedrets beslutning.
Med Roskilde Rejsebureaus lukning forsvinder den sidste rest af det
gamle Roskilde-firma A.P. Hansen.
Folkene fra Køge Bugts Anlægsgartneri gik i gang med "Operation
nyt græs på Dyrskuepladsen", der skulle rettes op skaderne efter
årets Roskilde Festival. Men noget kunne tyde på, at vejrguderne
havde en anden dagsorden, for om eftermiddag valgte de at sende
endnu et heftigt regnskyl forbi Dyrskuepladsen, hvilket
besværliggjorde anlægsgartnernes arbejde.
Tjørnegårdskolens to brandramte SFO'er og Spækhuggeren blev
genindviet.
Roskilde Avis markerede sin 175 års fødselsdag med en stor
reception i Roskilde-Hallerne.
Sangere fra Den Kongelige Opera gav en virkelig veloplagt koncert
i Palæets gård Operachef Kasper Bech Holten var konferencier og
serverede undervejs en overraskelse, idet han debuterede som
operasanger. Vejrguderne tilsmilede Opera i Roskilde med det
skønneste vejr. Traditionen tro nød publikum den medbragte mad
inden operasangerne gik på scenen.
Tæt ved 1200 amerikanerbiler var samlet i Roskilde i week-enden,
da Roskilde Amerikaner Bil Club var vært for Nordens største
biltræf Viking Run. I det fremragende vejr kom der 5000 betalende
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gæster, der beundrede de meget flotte biler
Spillemandsstævnet satte endnu en gang præg på Roskilde.
Spillemændene sled trods varmen ved instrumenterne. Der var
afsluttende koncert i amfiteatret i Folkeparken.
Roskildefirmaet CreaSet har udviklet legetøj, der tager
udgangspunkt i seks af H.C. Andersens kendte og elskede eventyr.
Startskuddet gik til Sct. Josefs Skoles 100 års jubilæum. Dagen blev
markeret med afsløringen af jubilæumsprogrammet.
Cyklisterne fik nu lov til at cykle i Skomagergade i tidsrummet
21.00-09.00
Bennie Hansen bedre kendt som Bennie Billedbutik fyldte 60 år.
Han er en kendt skikkelse i bybilledet, når han futter rundt med sit
kamera skudklart og initiativtager til viking Jazz Festival
Borgmester Bjørn Dahl åbnede officielt Viking Jazz Festival på
Hotel Prindsen. Efter borgmesterens tale tog Theis Jazzorkester
over. På trods af det lidt omskiftelige vejr var fremmødet i Prindsens
gård stor. Det var første gang Roskilde har sin helt egen jazzfestival
På brugernes foranledning bliver Roskilde Helsehus nu til Roskilde
Sundhedscenter. Centret har to adresser, Vindingevej og Vinkelvej
med samme husnummer nemlig 3B.
3000 børn fra Roskildes skoler var inviteret til Teater Hedeland,
hvor Circus Baobab gav en særforestilling for dem.
Postmester Niels B.H. Nielsen, Roskilde Postkontor havde 40 års
jubilæum i Post Danmark.
Ny genbrugsbutik åbnedes i Allehelgensgade af generalsekretær
Mimi Jacobsen
Advokatfirmaet Edvard Nielsen & Partnere fejrer på fredag 50 års
jubilæum. Fremtidsønskerne går på fortsat fremgang og mere plads.
Gadeteatret Dansk Rakkerpak optrådte i Folkeparkens amfiteater
med forestillingen "To mand frem for en tilbage". Det er
efterhånden blevet en tradition, at Roskilde Kommune og Roskilde
Teater slutter sommeren af med en gratis familieforestilling under
åben himmel.
Frisør Christina Buch og Tannie Heisel er for nyligt flyttet ind i
frisørsalonen på Bernadottegården. Sammen skal de fremover stå for
klipning og permanentting af beboere og medarbejdere.
Vikingeskibsmuseet kom på frimærker. Post Danmark udsendte en
serie på fire frimærker med motiver fra museets virke. Fokus ligger
især på rekonstruktionen af langskibet Skuldelev 2.
Der var Sundhedsdag i Roskilde. I et stort debattelt på Hestetorvet
bølgede diskussionerne om, hvad sundhed egentlig er. I teltet
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mødtes blandt andet kokken Claus Meyer. lægen Vibeke Manniche
Roskildes borgmester Bjørn Dahl og amtsborgmester Kristian
Ebbensgaard for at diskuterde livskvalitet.
På Stændertorvet kunne man opleve gadedigteren Christian
Kronman .Han var i Roskilde som et led i den Nordiske
Børnelitteraturkonference. Det var den dramatiske historie om,
hvordan det gik Odysseus og hans folk, da de sneg sig ind i
kyklopens hule han fortalte om.
Der var en fornem Schubert-opførelse i Roskilde Domkirke af
oratoriet Lazarus opført af fine instrumentale og vokale kræfter
Svogerslev 4. Internationale Musik Festival var efter fire intense
dage vel overstået. Lørdag var der musik over alt i Roskilde bymidte
og kæmpekoncert på Stændertorvet. Det er arrangøren Poul Vejby
Jensen, der er hovedmanden bag Svogerslev Internationale Festival
I den første uge slog Roskilde Universitetscenter dørene op for 32
nye internationale studerende. De kom som led i en ny uddannelse,
som er skabt i et samarbejde med universitetet Malmø Högskole.
Det drejer sig om en ny uddannelse for europæiske studier, som er
begyndt i et samarbejde på tværs af Øresund og med en stærk
europæisk profil.
Tre skulpturer af Morten Nielsen stilles op i Folkeparken, ved
Algade 31 og i Roskilde Hallerne. Nordea-kunst kommer nu ud i
Roskilde, idet skulpturerne er en gave til byen.
Loppemarked, koncert på klokkespil og masser af musik var blot få
af de ting, man kunnen opleve på Trekronernatten. Roskilde
Kommunes nye Kulturbus kørte en smut forbi og for enden af
Lysalléen i Trekroner var der klokkespil. Det var klokkenist Peter
Langberg, det gav koncert.
Der var Vikingeregattaen, hvor byens studerende dystede på ægte
vikingemaner.
den.
Roskildenatten kom til at strække sig over tre dage og havde "Rejse"
som tema. Lotte Fang-Borup fik prisen ”En stjerne i natten” for sit
engagement i Roskildes lokalhistorie og indsats for at udbrede
kendskabet til
Provstiudvalget godkendte, at sognegården i Himmelev bliver om og udbygget for omkring 14 millioner kroner. Årsagen var en kraftig
forøgelse af Himmelev sogns indbyggertal, som fik menighedsrådet
til at ofre 14 millioner kroner på en udvidelse.
Det var første gang Roskilde var vært for et stort stævne, hvor
frivillige brandfolk fra hele landet dystede mod hinanden. 525
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frivillige beredskabsfolk fra hele Danmark var i week - enden
forsamlet til stævne, hvor en del af tiden blev benyttet til
venskabeligt kappestrid på Dyrskuepladsen.
Mange tusinde mennesker benyttede en solbeskinnet dag til at hilse
på Vikingeskibsmuseets nye stolthed. kopien af Skuldelev 2,
velkommen. Det skete i selskab med blandt andre Dronning
Margrethe, der var begejstret over den rotur hun fik på fjorden med
skibet, som hun selv døbte Havhingsten af Glendalough. Folk stod i
timevis og ventede på dåben og talerne. Det blev også en
spillemandsoplevelse lidt ud over det sædvanlige, da 60 musikere
fra Irland, Norge, Shetlandslandsøerne, Sverige, Fanø, Midtjylland
og Roskilde bød byens nye skib velkommen. En optælling viste, at
Vikingeskibsmuseet i løbet af weekenden nåede op på 14.506
betalende gæster.
Der var flyvende fart over feltet, da Roskilde Skatepark officielt
blev åbnet. Et flot program trak masser af mennesker til fra både
ind- og udland. Roskilde Skatepark er Skandinaviens største
skatepark og går det som planlagt vil der i de kommende år komme
til at finde mange store internationale stævner sted i parken.
Hver anden lærer i Roskilde vil om 5 til 10 år gå på pension. Det
vurderer borgmester Bjørn Dahl, der betegner lærersituationen i
Roskilde som ekstraordinær. Roskildes lærerstab er ved at blive
gråhåret. Siden år 2000 er antallet af lærere over 60 år fordoblet.
Tidligere sognepræst ved Roskilde Domkirke Poul Henning
Fromsejer fylder 70 år tirsdag den 7. september.
Den ny leder af Domkirkens kor, Christa Brix Hauser, havde sin
første arbejdsdag. Hun begyndte med at holde korprøve for
Domkirkens Pigekor.
Jakobskirken holdt begyndergudstjeneste. Under gudstjenesten var
der mulighed for at spørge til, hvad det egentlig var, der skete i
kirkerummet.
Flere kendte Roskilde-familiers gravsteder var blandt dem, der blev
ramt af hærværk i større eller mindre omfang på Gråbrødre
Kirkegård.
Der var ikke mange frie kvadratmeter, da der var fernisering på
Roskilde Åben i Palæfløjen. Det var en meget blandet udstilling med
mange forskellige udtryksformer og kunstarter.
Elev hos Inspiration Bente Andersen blev kåret som årets bedste
butikselev i Roskilde.
FDF Roskilde fik en flot anerkendelse af landsforbundet FDF. Som
en af de første afdelinger i landet er kredsen blevet udnævnt til
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fokuskreds. Det betyder, at den er en af de kredse som FDF vil satse
mest på. Målet er at blive mindst 10% flere medlemmer i kredsen og
det skal bl.a. ske ved at starte nye aktiviteter i Himmelev-Veddelev
området.
Vikingeskibsmuseet vil betræder helt nye stier med et nyt projekt
"Sunkne Verdener" hedder det og det handler i meget kort form om
at give borgerne mulighed for at komme tættere på
stenalderbopladser, skibsvrag, søspærringer med mere i Roskilde
Fjord. Det skal ske via mobiltelefoner. Projektet bliver støttet med
tilsammen 700.000 kroner af Friluftsrådet og Kulturnet DK under
Kulturarvstyrelsen.
De 97 boliger på Eriksvej blev indviet . Boligerne har været 4 år
undervejs, på grund af omfattende forurening fra
Chromlæderfabrikken. De nye boliger er på ét, 1½ og 2 værelser.
Nu kunne man blive medejer af en andelsko. De to første
kogræsserforeningern var oprettet. En kogræsserforening er en
gruppe folk, der har to fælles interesser: Dels at give den truede
lysåbne natur en hjælpende hånd, og samtidig få noget godt kød på
bordet.
Det de første symbolske spadestik blev taget til RUCs nye
indgangsport, Porten, der er doneret af Nordea-Danmark-fonden er
tegnet af arkitekt Henning Larsen. Den kommer til at ligge mellem
RUCs bibliotek og Instituttet for Matematik og Fysik og vil meget
passende komme til at ligne et kvadratrodstegn.
Galleri Olsen bød på franske fristelser på den udstilling, som Find
Mølgaard Andersen var mester for med motiver fra naturen i
området omkring Middelhavet.
En i nyere tid sjældent set enighed i Roskilde Domsogn peger i
retning af aftalevalg til menighedsrådsvalget. Alle kræfter skal
bruges til at skaffe penge til en tagerenovering. Domsognets
menighedsråd kæmper en hård kamp for at skaffe de 100 mill.
kroner til udskiftning af de fire tage omkring Margrethespiret.
Domsognet har ikke pengene og har heller ikke mulighed for at
afdrage så stort et lån. Hidtil har ingen offentlige myndigheder villet
hjælpe. Hvis tagene ikke bliver renoveret er der risiko for at ryge af
Unescos kulturarvliste.
En prinsesse kom til byen. Prinsesse Alexandra deltog i den
officielle åbning på Galleri NB Roskilde Gasværk, hvor galleriet
præsenterer den litauirske maler Vilmantas med en omfattende
separat udstilling.
Louis Hansen-sag blev flyttet til større sal, da Østre Landsret
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behandlede sagen. Formelt var det om en godtgørelse på 100.000
kr. for uretmæssige tjenstlige sanktioner, men reelt handler det om
ytringsfrihedens grænser og vilkår.
Der var aftenåbent på Roskilde Museum, hvor arkivar, Eva
Tønnesen viste rundt i jubilæumsudstillingen. "Roskilde 1929, 1954,
1979 og 2004. Eva Tønnesen fortalteom farverige personer fra
Roskilde.
Der blev skrevet historie, da den katolske biskop Czeslaw Kozon
prædikede i Roskilde Domkirke i forbindelse med en
festgudstjeneste for den katolske Skt. Josefs Skole.
To af de malerier, som på Roskildenatten blev malet af byens
borgere, blev i går erhvervet af gavmild anonym køber. Pengene fra
malerierne går til OK – klubben.
Spejlbassinerne ved Roskilde Havn undgik denne sommer kedelig
omtale på grund af tilgroning - det skyldes blandt andet, at brugen af
kildevand er helt droppet.
Havhingsten fra Glendalough var på vandet indtil flere gange.
Roerne fik skibet op på en maksimumsfart på 4,5 knob svarende til
8,5 km i timen. På årets sidste sejltur
Med sejl nåede den op på en fart på 10 knob.
Roskilde Låseservice fik ny ledelse. Freddy Poulsen trak sig til
fordel for sine børn, Tina Strandberg Poulsen og Jim Voigt Poulsen.
Den unge generation er vokset op med Roskilde Låseservice og har
været ansat i virksomheden i henholdsvis 15 og 25 år.
Landbo Centrum fejrede den veloverståede høst med en stor fest i
Roskilde-Hallerne. 500 til høstfest
Anlægsgartnere gik i gang med den første store renovering af
Ledreborg Slotspark, siden godsejer Silvia Munros oldefar satte
parken i stand omkring 1908. Der graves og fældes overalt og åløbet gennem parken blev i ugens løb tømt for vand. Renoveringen
af slotsparken ventes færdig i år 2006.
Søren Keiding fortalte om Ferrari og moderne fysik og kemi i
caféhjørnet på Roskilde Bibliotek. Foredraget var en del af Dansk
Naturvidenskabs festival 2004.
Den lille by Vor Frue har cirka 200 huse, Vor Frue hovedgade
hedder Midtergaden og den løber gennem centrum. Her ligger
kirken, skolen og Fokus, byens eneste købmand, hvor
lokalbefolkningen tit støder på hinanden og udveksler et par
bemærkninger med hinanden og med købmanden, Den
forhenværende ejer gik på pension og overlod butikken til nye
kræfter. Nu hedder købmanden i Henrik Bonde.
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Det var præcis 100 år siden, at klokkerne ringede ind for første gang
på Vindinge Skole. Det fejrede skolen med et særligt tema om
børns liv i gamle dage.
Drivkraften i Himmelev-Veddelev Idrætsforening Jørgen Jakobi
fylder 60 år på tirsdag. Han har som formand i foreningen sørget for,
at Himmelev- Veddelevs håndboldklub næsten har tredoblet sit
medlemstal.
7/10 Femteklasserne på Østervangsskolen havde i 14 dage løbet hver
morgen, og bagefter spiste de morgenmad sammen i klasserne.
8/10 25 procent mere i støtte og tilladelse til fortsat at kalde sig regionalt
spillested. Statens Kunstråd besluttede igen at give Gimle det blå
stempel.
Selv om Martin Haulrig fyldte 80 år, havde r han bestemt ikke tænkt
sig at sætte fodboldstøvlerne på loftet.
Lånerne på Roskilde Bibliotek kunne nu selv låne bøger takket være
tre nye selvbetjeningsmaskiner.
9/10 En af Roskildes meget flittige og frivillige ildsjæle, Rigmor
Kildemoes, fyldte 80 år.
Skoleleder Carsten Bækgaard fra Tjørnegårdsskolen forlod med
udgangen af måneden - den skole, han har været med til at gøre stor.
En gratis tur med servicebusserne var et af de indslag, der
markerede, at Roskilde nu har tre servicebusser.
Boghandler Gunnar Olsen fra Olsen Bøger fyldte 70 år. Tilværelsen
som selvstændig boghandler passer ham fortrinligt.
19/10 Fremover vil en knaldrød bus i gadebilledet dekoreret med alverdens
fantasifigurer i guldfarve vidne om, at der er kultur på vej til
børnene. Børnekulturbussen er den eneste af sin art i Danmark.
Trio fra Roskilde Sejlklub blev for en måned siden verdensmestre i
H-både, præcis 20 år efter at de første gang vandt VM
Borgmester tog imod en mindre delegation fra Afghanistan på
rådhuset. Det skete i forbindelse med underskrivelsen af en aftale
med Danmark.
Roskilde Brandvæsen har fået brandkunst på væggene udført af
kunstnergruppen ABSTRA. Hovedmotivet er fra branden i Roskilde
Domkirke i 1968.
20/10 Roskilde Gymnastikforening har 80 års jubilæumsudstilling i
Roskilde-Hallerne på lørdag.
Et hold fra Roskilde Kommunes it-afdeling blev vinder af Roskilde
Firmaidræts motionskampagne og skal en tur til St. Croix.
"Tåbelige regler" kalder formanden for kulturudvalget i Roskilde
Kommune, Jette Kristensen (S), de efterlønsregler, der nu tvinger
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Benny Christensen til i utide at forlade posten som formand for
folkeoplysningsudvalget. En post han har haft i ti år. Som
efterlønsmodtager kan det ikke betale sig for ham at besidde posten
Roskilde Kommune sagde nej til Odsherred Skovdistrikts ønske om
at rive ejendommen Boserupgård midt i Boserup Skov ned.
Skovdistriktet havde ønsket at rive huset ned efter en brand 2. april
2004. Istandsættelsen af ejendommen vurderedes at blive meget dyr.
Politikerne fandt ejendommen bevaringsværdig og nedlagde et
paragraf 14 forbud.
”Hvordan kan vi som borgere i Roskilde acceptere, at der ikke
findes et toilet på Hestetorvet/Stationsforpladsen, der kan benyttes af
både damer og herrer ?. Det spørgsmål stillede bestyrelsesformand
Helge Nielsen og kirkegårdsleder Henning Lektonen i fællesskab i
et åbent brev til borgerne og kommunalbestyrelsen. Baggrunden var,
at kommunen ville etablere et pissoir ved telefonboksene på
Hestetorvet foran Stationen.
Ro's Torv fejrede sin et års fødselsdag gennem en hel uge med et
væld af arrangementer
Stjernebutikkerne i Roskilde har ikke lidt skade, selvom
butikscentret Ro's Torv er kommet til. Tværtimod har handelslivet i
byen formået at trække flere kunder til.
Det var 90 år siden, at forfatteren Gustav Wied døde. Dagen
markeredes af Gustav Wied Selskabet med en lille
mindehøjtidelighed.
Rådgivende ingeniør Per Andersen fyldte 70 år, men han havde ikke
tænkt sig at trappe ned af den grund.
Det var 25 år siden Chr. Hansen A/S Sdr. Ringvej grundlagde en
solid succes, da de begyndte at arbejde med mejerikulturer i
Roskilde. Der arbejdes hele tiden på at udvide og optimere
produktionen på afdelingerne rundt omkring i verden.
Det hedengangne Club 42 har i en årrække været alle mulige andre
forretninger og gået under navnet Det gamle Club 42. Nu kan det
passende skifte navn til det nye Club 42, for tre gutter har sat sig for
at genoplive stedet. De tre er ingen novicer udi at drive en
restaurant, selvom den ene 18- årige svenske Joakim Jonasson er en
smule betænkelig ved at skulle agere køkkenchef og servere danske
retter. Der er dog ingen vej udenom, Club 42 åbner på torsdag.
Halvdelen af Trægården blev sat til salg for 38 millioner kroner, og
interessen var betydelig, den høje pris til trods.
Det var sidste byrådsmøde for Lotte Fang-Borup, da hun flyttede fra
Roskilde til Skibby Kommune. Anne Marie Søgaard blev samtidig
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valgt ind i byrådet et arbejde hun glæder sig rigtig meget til.
30/10 Trip Trap åbnede bolighus på industrivej 18 – 22.
Der var familiekoncert i Ny Vor Frue Kirke.
31/10 Slagtermester Peter Frimann fejrede 25 års jubilæum med
jubilæumsavis og flotte tilbud.
Nov.

Det var 75 år siden, at en kreds af borgere på initiativ af daværende
borgmester Valdemar Nørregaard stiftede Roskilde
Museumsforening med det formål at oprette et museum i Roskilde.
At byen fik sit eget museum, var der vel dybest set ikke så
mærkeligt i. Men det skete ret sent i forhold til de øvrige stiftsbyer i
Danmark. Jubilæet blev markeret med en udstilling.
13/11. TV-serien ”Matador" var temaet, da Roskilde Lokalhistoriske Arkiv
holdt åbent hus i anledning af Arkivernes Dag.
En ny stor HK-afdeling med omkring 20.000 medlemmer så dagens
lys ved en stiftende generalforsamling i Roskilde - Hallerne.
22/11. Roskilde Museums juleudstilling satte fokus på, hvordan julen blev
fejret for henholdsvis 75, 50 og 25 år siden. Til at vise julen gennem
75 år har Roskilde Museum samlet oplysninger fra aviser og
ugeblade og hos privatpersoner havde museet lånt ting til
udstillingen.
1/12. Svogerslev Centret blev 550 kvadratmeter større, heraf fik
købmandsforretningen Super Best de 400 kvadratmeter.
11Der var julemarked på Roskilde Havn. Julemanden kom forbi.
12.
12/12. Udstillingen af de tegninger, som skulle pryde 144.000 bogmærker
sluttede. Alle skoler i Roskilde deltog i konkurrencen, der skulle få
børn og forældre til at arbejde sammen, om at forbedre børnenes
læseevner. Borgmester Bjørn Dahl havde fornøjelsen at uddele
præmierne til de børn, der havde tegnet tegninger til de flotteste
bogmærker.
31/12. En epoke var slut, da Anna-Marie Bergdahl uigenkaldeligt lagde
saksen fra sig. I over 20 år havde hun drevet Borgerdigets
Frisørsalon. Anna-Marie Bergdahl var den fjerde frisør i
Borgerdigets Frisørsalon, der begyndte i 1930.
Roskilde Amts Sygehus Fjorden satte et beredskab i værk, der skulle
hjælpe borgere fra Roskilde Amt, der var blevet ramt af katastrofen i
Sydøstasien
11.731 bilister blev fotograferet for at køre for stærkt på vejene i
Roskilde Politikreds i 2004.
2004 blev et stort år for Roskilde Museum. I alt 71.000 gæster
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besøgte museet og dets forskellige afdelinger.
Vikingeskibsmuseet, kunne glæde sig over, at det rekord lave antal
betalende gæster i 2003, blev slået med 21.000 i 2004.
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Årsskiftet var næsten uden vold og anholdelser og med få
ambulancekørsler.
Revisionsfirmaet 3R havde 50 års jubilæum
Anette Holst overtog jobbet som leder af VUC Roskilde Amt med
afdelinger i Roskilde, Greve og Køge.
The Irish Dance Ensemble satte gang i kludene i Vindinge
Kulturcenter. Arrangementet blev et rigtigt tilløbsstykke.
Lynghøjskolen blev lidt mere farverig efter at tre af skolens årgange
sørgede for at få udsmykket og ombygget skolens elevkantine.
5-600 mennesker oplevede jazzlegenden Chris Barber på scenen i
Roskilde Hallerne.
Fra store dele af verden kommer der elever og studerende til
Skoleslagteriet i Roskilde, som på verdensplan er en unik institution
Forberedelserne til flytning af Slagterimuseet fra Roskilde til Gl.
Estrup ved Auning var nu i fuld gang. Den 11. juni blev de ca.6000
genstande, læsset på lastbiler og fragtet til museets nye hjem.
Udvidelsen af antallet af parkeringspladser på Ro’s torv til 800
begyndte. Arbejdet forventedes at tage 7 uger. I juni blev det
besluttet, at der stadigvæk skulle bruges P-skive.
Det skabte bitterhed i Roskildeområdet, at den direkte forbindelse
mellem Roskilde og Kastrup Lufthavn forsvandt med den nye
køreplan.
Ro's Torv fordoblede det beløb, SOS Børnebyerne samlede ind i
indkøbscentret.
Svogerslev Brass Band og Hjemmeværnets Musikkorps i Roskilde
gav to flotte koncerter i teatersalen på Lynghøjskolen og
Amtsgården.
Omkring 60 mennesker benyttede lejligheden til at hilse på, da
tidligere skoleleder Louis Hansen fra Vor Frue Skole sagde tak for
støtten via et åbent hus arrangement.
Bølgelyde og oldtidssang kom fra vikingeskibet Roar Ege, da det
blev forsynet med lyd af to RUC-studerende.
Thyra Kongsø fyldte 104 år. Hun blev fejret sammen med familien
på Himmelev Gl. Præstegård.
Roskilde Politi blev kaldt ud til over 100 stormskader. Heldigvis var

379

10/1

11/1

12/1

13/1

15/1

ganske få meget alvorlige. Det voldsomme blæsevejr fik en del træer
i Boserup Skov til at lægge sig. Så der var nok at tage fat på for
skovarbejderne dagene derpå.
350 mødte op til mindegudstjeneste for ofrene i Asien i Roskilde
Domkirke. Sognepræst Paul Koefoed Christensen mindede de
fremmødte på, at vi må gribe dagen.
En voldsom brand brød om aftnen ud i en lade på Vor Frue
Hovedgade 8. Roskilde Brandvæsen fik hurtigt ilden under kontrol.
Den korsfæstede Jesus, som blev stjålet fra Skt. Laurentii Kirke,
blev afleveret i Albertslund. Den 11. april blev endnu en korsfæstet
Jesus udenfor kirken, ødelagt.
Der blev sagt farvel til det jordbaserede luftforsvar. Det skete med
en parade og en reception for indbudte gæster på Flyvestation
Skalstrup
Iklædt løbetøj, pandelampe, kort og kompas begav omkring 60
løbeentusiaster sig ud i mørket ved Roskilde Ring for at deltage i
natsprint.
Roskilde Firma- og Familieidræt, gav alle mulighed for at stifte
bekendtskab med stavgang.
Der blev stor travlhed på KARAs genbrugspladser, hvor der siden
årsskiftet var fri adgang for private brugere.
Falsk betjent fulgte efter bilist fra Himmelev til Veddelev og
stoppede ham, men stak af, da han blev bedt om at vise politiskilt.
Om natten udbrød der brand i en lade ved Svogerslev. Da Roskilde
Brandvæsen ankom til stedet, havde den allerede så godt fat, at det
var umuligt at slukke den. Det skete først ved 23-tiden dagen efter.
Auktionsfirmaet Lauritz.com fik dispensation til at bygge på Vester
Hedevej.
RUC solgte langt om længe den firlængede Munksøgård til
beboerne omkring den.
FCR blev ny forpagter af idrætsparkens café og
bestyrelsesformanden glædede sig over, at pengene fra tilskuernes øl
og pølser nu kunne bruges til videreudvikling af fodbolden.
Roskilde Havneforum ville hjælpe med at gøre havnen til et aktivt
sted. Derudover ville havnefolket blive bedre til at informere blandt
andet via en hjemmeside for havnen.
Roskilde Kommune sagde ja tak til en borgers tilbud, om at betale
for læskur ved busstoppested på Ternevej
Roskilde-afdelingen af Danske Ølentusiaster havde i den grad
medvind, idet foreningen rundede de 400 medlemmer
Det var en trist dag for både købmanden og kunderne hos Super-
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Best på Astersvej. Det var sidste chance for at handle i butikken
inden den lukkede.
Det var en trist dag for både købmanden og kunderne hos SuperBest på Astersvej. Det var sidste chance for at handle i butikken
inden den lukkede.
Det tog 3 år, men nu blev RUCs vuggestuen Korallen indviet.
Roskilde Musiske skoles elever gav nytårskoncert på Roskilde
Pædagogiske Seminarium.
Danske Slagterier satte den tidligere svineforsøgsstation på
Ledreborg Allé lige ud til Ringstedvej til salg. Kontantprisen var 14
millioner kroner.
Den 9 april blev den købt af en gruppe idérige mennesker, som
ønskede at skabe et nyt erhvervsområde på stedet.
7-Eleven inddrog det tidligere bus - venterum i stationscentret til
butik
Domsognets menighedsråd fortsatte sin række af
søndagsreflektioner, hvor et foredrag knyttedes sammen med
søndagens prædiketekst. Henrik Zahle talte i denne forbindelse om
retfærdighed.
Danske Håndskomagere åbnede en afdeling i Roskilde. De vil gøre
fordommene om specialsyede sko til skamme.
Rune Viberg vendte tilbage til byrådet og indtrådte i
økonomiudvalget i stedet for Torben Jørgensen. Jakob Bojsen
beholdt formandsposten i skole- og børneudvalget.
Roskilde deltog i markering af Auschwitzdagen, blandt andet ved at
samle et panel i Landemodesalen for at diskutere emnet: ondskab.
Domkirken var fyldt til sidste plads ved festgudstjenesten i
anledning af orgelets jubilæum, hvor også Dronningen deltog.
Vikingeskibsmuseet fik en ny hjemmeside. På www.stigombord.dk
blev der fortalt om handel og bådebygning i vikingetiden.
Roskilde Pilgrimsforening holder stiftende generalforsamling.
Forum Advokater i Roskilde ansatte advokat Karsten N. Müller,
som ny direktør.
Beboercaféen i Æblehaven havde fødselsdag. Den gode idé for 10 år
siden om samvær, mad og drikke for mange enlige ældre i Roskilde,
slog hurtigt an.
Bibliotekspladsen på RUC fik en skulptur med det kryptiske navn
"Figur No. Seks+".
Vindinge Kirke åbnede igen efter i fire uger at have været lukket for
kirkegængerne, mens tre murere havde travlt med at kalke kirken.
Ekstremt glat føre var årsag til, at 2000 var uden el i fire timer.
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Roskilde og Ringsted Politikreds måtte fraråde al udkørsel på grund
af sneen. Der var massiv travlhed hos både Falck og politi.
9.b fra Roskilde Private Realskole skippede - med lærerens
velsignelse - de tyske gloser og kastede sig i stedet ud i vintervejrets
glæder på kælkebakken i Folkeparken.
Nattens frostgrader betød, at Hedeland Skicenter kunne åbne.
Fotoklubben Negativ viste udstillingen "Mellem Sund og Bælt" på
Roskilde Bibliotek indtil d. 22. februar
Navnet på den kommune, der bliver dannet af Gundsø, Ramsø og
Roskilde, bliver Roskilde Kommune.
I løbet af 2005 blev mange lokalafdelinger i de 3 kommuner lagt
sammen med henblik på den nye storkommune. Det gjaldt f. eks. de
politiske foreninger. I august kom der et bud på, hvad
kommunesammenlægningen ville koste: omkring 25 millioner
kroner.
Det første spadestik blev taget til byggeriet af Hospice Sjælland, der
skal stå færdigt om et år. Den 24. august blev der holdt rejsegilde.
Nye kræfter tog over hos Albertsen & Holm. Peter Holm overlod
sine 2 største virksomheder til Michael Spahl og Per Wael Lind.
Efter flere års fravær vendte Birkums Ældredans tilbage til
Roskilde. 100 danseglade ældre kvitterede ved at møde op på
Håndværkeren. Men hvor var mændene?
To tredjedele af Kristiansminde lokalcenter blev overdraget til
kommunen - til aftalt pris og tid. 6 dage efter var det muligt at
besøge plejecentret, som imponerede de mange besøgende. Den 15.
april modtog lokalcentret sine første beboere og den 14. august blev
centret indviet.
Roskilde politimester overdrog pengene fra Fanny Fangs
hjælpelegat til enlige til Roskilde Borger- Håndværker- og
Industriforening
Butikker på stribe stod tomme i bymidten, blandt andet i kraft af at
kvadratmeter prisen var meget høj. En ny analyse i marts viste at en
fjerdel af handelen gik forbi Roskilde. I juni begyndte de tomme
butikslokaler i den østlige ende af Algade så småt, at blive fyldt op
igen.
Venskabsforeningen Roskilde - Nanortalik blev den stolte ejer af et
hus i Grønland, efter at lederen af Nanortalik Museum havde givet
huset i gave til foreningen.
En over 16 år gammel fjordterne fra Roskilde Fjord blev fundet i
Syd Afrika.
Alle de ansatte i ældreplejen i Roskilde Kommune fik nye uniformer
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11 år i træk havde Roskilde Bank præsenteret stigende overskud.
Fremgangen skyldtes både stigende basisindtjening og god
indtjening på værdipapirer. Den 11. august udsendte banken et
halvårsregnskab, hvor den endnu engang slog sin egen rekord.
Bjarne Jensen Consult kårede i september udgaven af Månedsbrevet
Bankinfo Roskilde Bank, som nordisk mester i bankdrift.
Nycomed fortsatte fremgangen. 15 procent af omsætningen kom fra
Østeuropa.
Alternativ behandler Mette Baunbæk Lund Thomsen valgte at
donere hele februar måneds omsætning fra sin klinik til ofrene for
flodbølgen i Sri Lanka. Det blev til 40.400 kr.
I nat blev der målt ned til 20 graders frost i Roskilde, der dermed var
Danmarks koldeste sted.
Ny frisør i Svogerslev Centret havde andre tilbud på hylderne end
vask og klipning. Charlotte Koni Jensen ville lære folk at sætte håret
selv og desuden sælge kunst i salonen.
Roskilde Bibliotek var hele uge rammen for en stort anlagt H.C.
Andersen festival udelukkende med lokalt islæt.
750 mennesker nød den koncerten, som de tre Rotary klubber i
Roskilde forærede byen i anledning af organisationens 100 års dag.
I samme anledning overrakte Roskilde Østre Rotary Klub den 13.
april 100.000 kroner til en 100 års skov.
Sankt Maria Park fyldte 100 år. En gruppe franske nonner åbnede
Skt. Maria Hospital i Roskilde. Siden blev hospitalet til et plejehjem.
Flot regnskab i Arbejdernes Landsbank i Roskilde. Stigende
aktivitet, større udlån og færre tab gav overskudsstigning på 61 pct
Charlotte Filtenborg og Jens Müller tog springet og etablerede en
grafisk kommunikationsvirksomhed i Roskilde, kaldet: Filten Plus.
Den nye forening ROZEbørnekoncerter ville byde børn - og voksne
- indenfor i den mangfoldige klassiske musikverden. Den 2. maj var
foreningens allerførste arrangement og efter fremmødet at dømme,
var det en stor succes.
Vilhelm Rosendal i Havecentret Hobbyland fik ny kompagnon. Det
var Steen Christensen, som allerede var et kendt ansigt blandt
havefolket i Roskilde.
I 1905 fik Otto Bønnelycke ideen til en lille trælastvirksomhed i
Roskilde, som var ideel til formålet, da tømmeret kunne sejles helt
til havnen.
Med sin største enkel donation nogensinde på 5,5 mio. kr., sikrede
Roskilde Festival, at planerne for det kommende musik og
ungdomshus i vandværket i Roskilde kunne blive en realitet.
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Den gamle Himmelev Rideskole, blev totalt ødelagt af en voldsom
brand.
En 15-årig dreng fra Himmelev blev sigtet for brandstiftelse.
Ugen efter lovede ejeren Tonni Sørensen at gåden bliver genopført,
som den så ud før branden.
I slutningen af juli var der hærværk igen. Nu blev det besluttet at
investere i en såkaldt perimetersikring, der skulle afskrække
hærværksmænd.
Roskilde Garden gennemførte et rigtigt vagtskifte på Stændertorvet.
Det var planen, at garden sammen med Roskilde Handel ville gøre
vagtskiftet til en attraktion på udvalgte lørdage.
Roskilde Kommune indførte såkaldte rammeaftaler med
fagentreprenører til en værdi af 120 mio. kr. om drift og
vedligeholdelse af Roskilde kommunes bygninger.
Ro's Torv blev kåret som Danmarks flotteste butikscenter. Valget
var truffet af centrets egne kernekunder.
Siden Comwell overtog og ombyggede LO-skolen i 2002, var det
lykkedes at skabe en meget succesfuld konferencevirksomhed.
Inspiration Roskilde indgik et nordisk samarbejde med kæder i
Sverige og Norge. Tilsammen repræsentede kæderne en omsætning
på cirka 1,8 milliarder danske kroner.
Natteravnene i Roskilde blev årets modtagere af LO's Kulturpris.
Skt. Hans Hospitals Museum åbnede igen efter en større renovering.
Multihallen Hedeboparkens nye forsamlingshus skulle være til gavn
for alle. Derfor var rummeligheden sat i højsædet.
Kristofferskolen, som underviste efter Rudolf Steiners pædagogik,
fik vokseværk og gik i gang med en stor udvidelse til 10 mio. kr.
LIFMA, Lift & Materielgruppen Danmark A/S og Svogerslev
Maskincenter A/S fusionerede. Det medførte, at Svogerslev
Maskincenter flyttede til Gadstrup.
For 20 år siden fandt Roskilde Kommune det rette sted til
mormonernes kirke og sagde god for byggehøjden. Nu sagde
kommunen nej til at afslutte det planlagte byggeri.
Samtidig med at Finn Laursen fejrede 25. års jubilæum i sit
flyttefirma, Handy, overlod han tøjlerne til familieforetagendet til
sin 27-årige søn, Tommy Laursen
Kulturminister Brian Mikkelsen åbnede Vikingeskibsmuseets nye
særudstilling "Blodspor", sammen med den hollandske og den tyske
ambassadører.
Nordea Danmark Fonden havde givet museet 100.000 kroner til
udstillingen.
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KFUM-spejderne i Svogerslev havde 40 års jubilæum og holdt
loppemarked
Carsten Reves, ny formand for Roskilde Handel og
Stjernebutikkerne mente, at en afbalanceret udvikling og mere liv i
byen var vejen frem for Roskilde.
60-året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt blev
markeret med en smuk højtidelighed på Bernadottegården og mere
end 200 roskildensere deltog i en enkel og stemningsfuld
højtidelighed med sang og kransenedlæggelse ved mindesmærket
på Stændertorvet.
Trekroner begyndte en tradition. Første søndag i maj skulle fra nu af
være dragedag.
Ro's Torv fejrede, at mange nye butikker flyttede ind, og andre fik
nye lokaler. Tonny Jensen fra Restaurant Snekken overtog Inner
Circle og omdannede den til Roskildes første sushi- restaurant og
Føtex slog dørene op for sin 2. butik i Roskilde.
Den svamperamte byg - og planafdelingen flyttede til Lillehjemmet
på Dronning Margrethes Vej. Det var stadig uvist, om der blev
penge til at rive pavillonerne i Sankt Ols Stræde ned.
Vigen fik endnu en gang Friluftsrådets anerkendelse, så det blå flag
kunne hejses igen.
Amatørteaterforeningen Lo Specchio kunne fejre 40 års jubilæum.
Det krævede knofedt at holde liv i en teaterforening.
Nordeas gave til Roskilde i anledning af jubilæet 1998, en
minimodel af Roskilde fra år 1400 blev indviet. Den 1. juni kom
Minibyen på Internettet: www.roskilde-miniby.dk
Hele Roskilde Provsti samledes til friluftsgudstjeneste i amfiteateret
i Folkeparken. Roskildenserne tog godt imod denne form for
gudstjeneste, for omkring 1000 var mødt op.
Roskilde Bibliotek havde i samarbejde med Danmarks
Blindebibliotek produceret en cd til læsehandicappede, der
informerede om bibliotekets tilbud til denne gruppe.
Der var nærmest kaos på paskontoret. Pasbestillingerne var steget
med over 25%. Det skabte kolossale gener for både kunder og
personalet. Den lange ventetid gav ikke kun kø og kaos på
Helligkorsvej, men også på Møllehusvej, hvor de mange kunder
stillede bilen, mens de ventede.
Roskilde vandrehjem havde den største belægningsprocent i
Danmark.
Brugerne i Kafe Klaus skulle til at vænne sig til et nyt ansigt, Gitte
Dueholm blev leder.
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Det var nærmest blevet en tradition, at vejret var med SFO'ernes
børnemusikfestival i Byparken, så der var boogie-voogie og bare
maver
Sækkepiber, brasiliansk kampdans, børneløb og kagekonkurrence
var blandt tilbuddene, da den 10. udgave af Svogerslev Kulturnat
løb af stablen. Vejret var strålende og både tilstrømning og stemning
var i top.
28/5 Bamsernes Magasin i Ringstedgade fejrer sin fem års fødselsdag.
Naturskolens skib Vega blev nummer ét, da Træskibsejernes
Sammenslutning uddelte hæder for godt bevaringsarbejde.
30/5 Finn Stefansson skiftede jobbet som lærer ved Roskilde
Katedralskole ud med et fuldtidsforfatterskab. Det mundede ud i et
leksikon om Nordisk Mytologi.
31/5 Fire køer gik på opdagelse blandt campisterne på Vigen, da lågen i
køernes indhegning var blevet fjernet.
Med sin nye udstilling "Under overfladen" viste Roskilde Museum
sine mest bemærkelsesværdige fund inden for de sidste 15 år.
1/6
Inge Kristensen blev den nye indehaver af Madkassen - pølsevognen
på Stændertorvet.
2/6
547 protesterede mod lukningen af Haraldsborg Vandværk.
Roskilde Forsyning havde lovet at genoptage oppumpning, hvis det
viste sig, at grundvandet steg så meget, at det gav husejerne
problemer. Enden på det hele blev, at lukningen blev udskudt.
Stjernebutikkerne fejrede de første 25 år med kransekage,
champagne, kaffe og rundstykker til kunderne. Sammenslutningen
lagde op til øget samarbejde med Ro's Torv.
3/6
Værestedet Dueslaget, som drives af SIND i Roskilde, havde 10 års
jubilæum
3-5/6 For 35. gang var der dyrskue. Formand for Nordsjællands
Landboforening, Poul Jensen, kaldte Roskilde Dyrskue for
landbrugets udstillingsvindue til samfundet
9/6
Den gamle gård Munksøgård blev ombygget til erhvervscenter med
en helseklinik, en byggerådgiver, en fotograf og områdets første
nærbutik:
Ras Torv, idet 2 beboere i Munksøgård tog sagen i egen hånd og
sørgede for, at borgerne i Trekroner nu endelig fik deres helt egen
nærbutik.
10/6 Rekordpriser på byggegrunde .En forventet indtægt på 12 millioner
kroner fra salg af 14 grunde blev til 22 millioner kroner. Prisen for
en bar grund til et parcelhus var oppe på to millioner kroner.
12/6 Den årlige sommerfest i Snoldelev Kirke og præstegårdshave blev
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afholdt
Roskilde Stjernebutikker, Gimle og TalentBasen.dk afviklede
Roskildemesterskaberne i gadeunderholdning. Den 22.august kunne
tryllekunstneren Carsten Nielsen kalde sig Roskildemester i
gadeunderholdning.
Bente Crillesen vendte tilbage til Roskilde med sin piersingbutik.
Denne gang åbnede hun butikken Needles and Pins i Algade.
ROAR Køkkener fejre 25 års jubilæum på Langebjergvænget 2.
Vikingeskibsmuseet satte fokus på et stykke kulturhistorie fra
Roskilde Fjord og Isefjord, med en udstilling om de fiskejoller, der
var bygget til fjorden. Den 11.august søsatte museet en træjolle
bygget efter Frederikssundsjollen fra 1900 tallet.
Olsen Bøger lukker, men boghandler Gunnar Olsen fortsatte hos
Heinzes
Nordeas filial i Himmelev havde 40 års jubilæum.
Sjællands Keramikmuseum fejrede 10 års jubilæum, med en
udstilling i Palæfløjen.
Nu skulle der brygges øl. Roskildes første mikrobryggeri, GourmetBryggeriet på Bytoften, satte gang i det, det hele handler om brygningen af øl. I september var efterspørgslen så stor, at
bryggeriet havde svært ved at følge med, så det måtte udvide.
Omkring 50 præster fra hele Roskilde Stift havde taget imod biskop
Jan Lindhardts indbydelse til Sankt Johannes landemode.
Første telt var slået op syv minutter efter, at portene til
campingområdet ved Roskilde Festival, var blevet åbnet. Der var
ikke udsolgt, men god gang i billetsalget takket være en forrygende
vejrudsigt. Fra d. 29. juni gik det løs. Roskilde politi betegnede bag
efter årets festival, som en af de fredeligste i årevis, men som
sædvanligt var der bjerge af affald.
Roskilde Garden blev næstbedste garde i tattoo ved
Danmarksmesterskabet for bygarder.
Højt humør prægede Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab,
da det på Restaurant Håndværkeren holdt den årlige fugleskydning.
Brandvæsen og luftvåben demonstrerede søredning på Vigen,
hvilket gav mange chancen for at få en fartoplevelse på Roskilde
Brandvæsens vandscootere.
Havhingsten fra Glendalough bevægede sig fra fjordvand ud på det
rigtige hav i Kattegat for at gå på et flerdages togt, som skulle ruste
båden og besætningen til turen over Nordsøen til Dublin. Skibet
vendte tilbage d. 15. efter en vellykket sejlads.
Roskilde Fjord og andre steder i landet blev der fundet ålekvabber
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med alvorlige misdannelser. Det kunne skyldes forurening med
tungmetaller og dioxin.
Pianisten Niels Bernhart fejrede sit 25 års jubilæum på
Stændertorvet
Som et led i en bedre integration var der Street - basket i
Æblehaven. Formålet var, at lokke områdets unge til at dyrke sport, i
stedet for at kede sig eller lave ballade. Hver torsdag var det muligt
at deltage i træningen. I slutningen af august sluttede det
succesfyldte projekt for i år.
Roskilde Spillemandsstævne fejrede 30 års jubilæum
Viking Jazz Festival åbnede med voldsomme tordenskrald. Vejret
drillede arrangørerne, men der var også tørre stunder, hvor man
kunne
nyde musikken. Trods vejret var fremmødet stort.
Roskilde Brandvæsen reddede et stråtækt hus på Bjergmarken ved at
anvende en ny teknik, der afskar flammernes fremdrift.
Galleri NB - Roskilde Gasværk fordoblede medarbejderstaben.
Normann Lander fik forstærkning af Lise Kristoffersen, som skulle
tage sig af det opsøgende salg.
Sommerens børneunderholdning sluttede af med et rekordstort
publikum til Palle Pirat Show i amfiteateret i Folkeparken
Der blev klippet, klistret, tegnet og fortalt, da Roskilde kommune
inviterede borgere til at komme med forslag til en mere dynamisk
bymidte.
Den 15. udgave af Opera i Roskilde blev, som de foregående en stor
succes - trods truende regnskyer.
Udbygningen af renseanlægget Bjergmarken resulterede i langt
mindre lugtgener for de omkringboende, idet lugten var blevet
halveret.
Roskildes nye auktionshus Gaugain for indlevering og eftersyn
åbnede i Algade 25. Den 10.september deltog auktionshuset i
Danmarks første direkte tv-auktion.
Christina Thorsen og Mette Christensen mødte hinanden på
Roskilde Tekniske Skole, nu åbnede de sammen en butik Mille Fiori
i Skomagergade.
Sparekassen Sjællands filial i Roskilde var den hurtigst voksende på
Sjælland med en fremgang på 115 %. Alene i 2005 fik afdelingen
500 nye kunder.
Hyrdehøj -beboerne vil ikke acceptere støjskærm af træ, som skulle
behandles hvert femte år. En beplantet støjvold og et lavt støjniveau
var forudsætninger for grundsalget . De mente, at Roskilde
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Kommune ikke leverede varen med støjvold i træ.
Roskilde bandet "Sidste Ambulance" vandt i talentkonkurrencen ved
Skanderborg festivalen.
Bjergbakken var midtvejs i et kæmpe renoverings projekt til 100
millioner kroner.
Rosenkilden Frivilligcenter begyndte med strikke - cafe i
Skomagergade 30.
Fotograf Anne Olsen flyttede ind i Skt. Ols Gade 20.
Preben Grønlund modtog brolæggerprisen for sit arbejde med at
forskønne Roskildes bymidte.
Den nye træningspavillion på Roskilde Ring åbnede. Den kunne
benyttes af hvem som helst.
Opvisning af genbrugsmode trak mange mennesker til havnen.
Roskilde Airshow, Danmarks største flyveopvisning blev afholdt i
Roskilde lufthavn, over 50 forskellige flytyper deltog.
”Når hjertet klædes i festdragt”, var titlen på pastor emeritus Poul
Henning Fromsager nye bog.
Årets vikingemarked bød på helstegt gris, drikkehorn og slåskamp
på liv og død.
Fjordskolen på Vestre Hedevej indviede en 152 kvadratmeter stor
tilbygning.
Da regeringen præsenterede finanslovforslaget for 2006, var ikke
mindre end 50 millioner kroner sat af til renovering af Roskilde
Domkirkes tag og spir.
Dommervængets Børnehus var nu Roskildes største børnehus både
arealmæssigt, men også med antallet af børn.
En række postkort skulle være med til at overbevise internationale
virksomheder, deres ledere og ikke mindst medarbejderne om, at det
var værd at flytte til Roskilde.
8. Regiments musikkorps gav koncert i Palæhaven.
Roskilde-drengene Mads Petersen og Mike Christiansen var blandt
de bedste, når det gjaldt computerspillet Warcraft
Da Roskilde Kommune inviterede medarbejdere fra Roskilde Amt
til Åbent Hus, strømmede de til i så stort tal, at arrangementet måtte
flyttes fra biblioteket til Roskilde - Hallerne.
Det omstridte bordel på Ringstedvej var nu en saga blot.
Ejendommen Ringstedvej 13 blev sat til salg, og lejligheden, hvor
pigerne ellers havde drevet forretning, stod tom.
Projekt "Stifinder" i Roskilde havde succes med at hjælpe unge
kontanthjælpsmodtagere videre i tilværelsen. 75 % af dem kom
videre i uddannelse, job eller praktikforløb.
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17-årige Samira Ahmad skrev en sang om bydelen Trekroner. Den
blev uropført på Trekronernatten, som bestræbte sig på at få sin
egen profil med sine egne ritualer.
Roskilde Vandværk begyndte at forsyne byen med rent vand for 125
år siden. Et jubilæumsskrift fortalte om udviklingen.
Jørgen Green kunne fejre 50 års jubilæum som cykelrytter hos RCR.
Roskildenatten var et overflødighedshorn af arrangementer.
Ligegyldigt hvor kræsen, man var, var det muligt at finde noget af
interesse for eksempel: Ritualer og ikoner, bryllupsritualer gennem
100 år, hekse. For første gang slog Retten i Roskilde dørene op. De
besøgende kunne både lære om vigtigheden af testamenter og følge
en vaskeægte retssag.
Roskilde besluttede at overtager Nesas udskiftnings modne
lygtepæle og investerer 20 energimillioner i nyanlæg til
gadebelysning.
Startskuddet lød til kampagnen "Alle Børn Cykler". Der deltog 43
skoleklasser med 874 elever.
Afløseren for Uddannelsesvejviseren så dagens lys på Roskilde
Bibliotek.
Omkring 1000 SFO-børn kæmpede om at vinde Roskilde
Kommunes uofficielle SFO-mesterskab i hockey.
Den 5. kalif af Ahmadiyya-islam mødtes med biskop Jan Lindhart
og domprovst Jens Arendt til en snak om kristendom, den danske
folkekirke og islam.
En af Roskildes ældste foreninger og landets ældste bygarde,
Roskilde Garden, fejrer sit 70 års jubilæum for fuld musik i
midtbyen.
Undervisningsministeren Bertel Hårder gik på hænder, da han
besøgte Trekronerskolen.
I sin bog ”Teenagetøzer” fortalte fotojournalist Stine Larsen om
nutidens
Teenagerpiger.
Klostermarkskolen fik for tredje gang tildelt det grønne flag af
Friluftsrådet. Flaget var en påskønnelse af skolens arbejde med
miljøet.
Igennem 100 år havde plantagen Lillevang leveret friske æbler og
anden frugt til roskildenserne. Det var Emil Frederiksen som i 1905
startede en frugtplantage i Vindinge.
Roskilde Tekniske Skole købte betonvarerfabrikken Unicons
hovedsæde på Køgevej. Med købet var man kommet visionen om at
samle hele skolen på et sted et skridt nærmere. Senere kom der
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komplikationer, da det viste sig at Roskilde Kommune havde
forkøbsret til bygningerne.
Roskilde Lufthavn ophævede sit forbud mod landingsøvelser og
andre flyvninger i weekender og på helligdage.
Vor Frue og Vindinge sogne indførte baby salme sang, som de
første i Roskilde.
Den nye Matas, som tidligere holdt til i Stationscentret, åbnede sin
nye forretning på hjørnet af Algade og Allehelgensgade.
Vejr2 flyttede på grund af vækst i virksomheden fra Industrivej til
Havnevej 1
Roskilde Katedralskole indviede amtets 16 millioner dyre
udbygning af skolen, der således opfrisket følte sig rustet til
fremtiden som selvejende institution.
Dansk Broder Orden i Roskilde fejrede 100 året. Det markeres med
reception og legater til Roskilde Garden og Lynghøjskolens Brass
Band.
Otte lørdage i træk medvirkede dansere fra Dance Center
Lindenskov til lørdagsunderholdningen i fjernsynet.
Ved ferniseringen på udstillingen Roskilde Åben var tilstrømningen
af gæster så stor, at det var vanskeligt at se de udstillede billeder.
150 kunstnere kæmpede med deres indsendte værker for at komme
med på udstillingen, men kun 32 kom gennem nåleøjet.
I 39 år havde grønlandske og danske børn fra Nanortalik og
Roskilde kommuner byttet familier. På den måde mødte børnene
andre kulturer.
Roskilde-egnens Erhvervsudviklingsråd og TDC Forlag stiftede
sammen en iværksætterpris. Prisens størrelse afhang af, hvor meget
det lokale erhvervsliv annoncerede for.
Byens foreninger mødte talstærkt op for at byde den nye
foreningsservice på biblioteket velkommen.
Super Best på Kongebakken skiftede navn til Super Spar og
samtidig blev forretningen totalt ombygget.
Politikens arkitektur anmelder var generelt positiv over
Trekronerskolen. Den var solide, men savnede lidt arkitektonisk
løssluppenhed.
Roskilde Gas- og Vandmesterforening havde 125 års jubilæum. Det
fejredes med udgivelse af jubilæumsskrift og en fest.
Landets største installatørvirksomhed Bravida Danmark åbnede en
afdeling i Roskilde med Bent Nielsen, som leder.
Maria Jørgensen fra Roskilde Svømning vandt 3 medaljer ved De
sjællandske svømme – mesterskaber.
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To jurister Birgitte Wismer og Mette Beck satte sig for at stille en
del af deres fritid til rådighed for borgere, der havde brug for et godt
råd. Derfor oprettede de: ” Retshjælp i Roskilde”, der hurtigt blev en
stor succes.
”Halv mand - helt menneske" var titlen på den bog, som
idrætsudøveren René Nielsen fra Roskilde udgav.
Guldsmed Carl-Christian Enig fra Andersen & Enig fejrede 50 års
jubilæum.
Alle kemiske stoffer blev udskiftet med naturens egne produkter, da
frisørsalonen Cha Cha Cha i Algade skiftede navn til Hair by
Nature.
CAT fik lån på 20 mill. Kr. af Region Sjælland Roskilde,
Vestsjælland og Storstrøm amter til at skabe en stærk regional
innovations- og iværksætter kultur i Region Sjælland.
Glarmester Benny Ibsen fejrede sit 50 års jubilæum hos Glarmester
Cai Christensen og modtog i den anledning fortjenstmedaljen.
Franz Schubert Selskabet Danmark skiftede generalsekretær. Det
blev nu Jens Rossel, der skulle udbrede kendskabet til Schubert.
Hen ved 10.000 danskere fik mulighed for at se og prøve
trafiksikkerhed på egen krop, da Køreteknisk Institut og Danmarks
Radio i fællesskab inviterede til trafikdag.
Hjemmeværnets politikompagni fejrede 50 års jubilæum.
Katja Frenderup og Heidi Villumsen åbnede forretningen: Rossi i
Ringstedgade.
A A Revision flyttede fra Sognevej 25 til Vinkelvej 3.
Efter en høringsfase besluttede Kulturudvalget at give grønt lys for,
at etablere legestue til dagplejen i Foreningernes Hus, Vestergade
17.
Nanortalikvej blev navngivet af både Roskildes og Nanortalisk’s
borgmester.
Borgmester Bjørn Dahl satte med en skovlfuld jord med en gravko
gang i 2. etape af Trekroner. Det sker ved anlæggelsen af Trekroner
Parkvej.
Trekronerskolen og Absalons Have blev begge hædret med
overretssagfører Jacob Jørgen Jacobsen og hustrus
byggepræmieringslegat.
Dampradioen udsendte rockbog om Roskilde musikalske 10-år fra
´62 til ’72 med Thomas Gjurup, som forfatter.
Dørene blev slået op til Verdi Coffee & Bagels i Algade 65 A.
Der var rejsegilde på FCR’s 80 meter lange og 5 meter høje
skillevæg.
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175 elitespillere på Ecco Tour og Telia Tour gæstede Roskilde
Golfklub for at spille mod nogle af klubbens medlemmer.
Alle nye tilflyttere i Roskilde blev inviteret til et
velkomstarrangement på Roskilde Bibliotek.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen besøgte sammen
med borgmester Bjørn Dahl virksomheden Carlo Lorentzen Smed,
for at se den gode måde, hvorpå virksomheden havde taklet
fleksjobordningen.
Det første nummer af sportsmagasinet: Sportsfan udgivet af forlaget
Iggy i Roskilde, så dagens lys.
Efter at have arbejdet på projektet i 13 år udgav Stig Holm –
Madsen bogen: Roskilde Ring – mennesker på en motorbane.
Årets første seniorsøndag blev afholdt i Jakobskirkens seniorklub,
som havde 30 års jubilæum.
Kronprins Frederik skulle på RUC have deltaget i
åbningskonferencen for et nyt samfundsvidenskabeligt netværk, men
på grund af den nye værdighed som far, meldte han afbud. RUC
brændte ind med gaven: en mini RUC trøje.
Stisystemet mellem Himmelev og Trekroner blev hædret med
Vejprisen 2005.
På Lynghøjskolen var alle lærerne skiftet ud med 96 forældre, som
tog sig af undervisningen den dag.
Grønne Familier inviterede til mad- og smageværksted for hele
familien.
”En eftermiddag i Benny Andersens univers” var titlen på
søndagsmatine
i Guldaldersalen til støtte for Red Barnet.
Bach - ugen 2005, arrangeret af Roskilde kirker, blev indledt med en
koncert i Domkirken.
Gitte Overø åbnede købmandsbutikken Kafol i gården ved
Stændertorvet.
Efter 15 år afhændede Musse Jensen Café Gullanden.
Siden mandag den 21. november er der ikke blevet langet pølser
over disken i pølsevognen Mosters Pølser på Københavnsvej
Unicon A/S har overtaget Danmarks næststørste producent af
færdigbeton, 4K Beton A/S
Både børn og barnlige sjæle kan nu boltre sig i det 500 kvadratmeter
store legeland på Ro’s Torv, der åbnede i lørdags.
VUC får mere plads i 2006
Amtsrådet gav i går grønt lys for en istandsættelse af den gamle
gymnastiksal og en nedrivning af Keglehuset
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Roskilde uddelte arbejdsmiljøprisen
Visitationsenheden fik arbejdsmiljøprisen på 10.000 kroner.
Vognmandsparkens Børnehave fik en bipris
Busstoppestedet ved Ro’s Torv er det mest brugte busstoppested,
som ikke ligger ved en station. Ikke kun i Roskilde kommune, men i
hele Roskilde Amt.
En støjvold ved Østre Ringvej skal sikre, at besøgende i den nye
skov i Kildemosen slipper for trafikstøj.
Flere hundrede kan takket være Frelsens Hær i Roskilde holde jul i
år. I weekenden uddelte den velgørende organisation 110 juleposer
og omkring 100 gavekort.
Flere boliger i Roskilde Vest
Lokalplan baner vej for 60 nye boliger mellem Svogerslevkilen og
Kristiansminde
Hyrdehøj Grundejerforening går rettens vej for at få kommunen til
at forhøje støjvold langs Holbækvej
Politiet: Ingen grund til nervøsitet på Hyrdehøj
Trods store anstrengelser for at rense området omkring Hyrdehøj for
gamle mortergranater, kan der åbenbart stadig findes livsfarligt
sprængstop mellem husene
Der vil i fremtiden stadigvæk være mulighed for at få juridisk hjælp
på Roskilde Bibliotek, selv om Advokatvagten lukker og slukker
ved udgangen af december. Retshjælpen i Roskilde tager over.
Generationsskiftet i Design Center mellem erik standley Jørgensen
og Jannie Lundberg Danielsen vil ikke gøre den store forskel for
kunderne. Afløseren brænder nemlig ligesom forgængeren for det
gode design.
Vejr2 i Havnegade er Danmarks eneste private vejrtjeneste.
Boreplatforme, landmænd og filmselskaber betaler alle for at få at
vide, hvordan vejret har tænkt at arte sig.

2006
2006

1/1

Skiftedag hos Kornerup el, Gunnar Christensen, som siden 1988
havde ledet firmaet, overlod tøjlerne til el – installatør Per
Hollænder.
Rosa Radio, Blågårds Radio og Gevninge Radio samledes i 2tal
Roskilde med to butikker.
5/1
Udsalget i butikkerne i bymidten og på Ro´s Torv begyndte.
7-8/1 Der var Nytårskoncert med Svogerslev Brass Band.
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Overskuddet fra Gourmet Bryggeriets nye øl Abstrator, som
bryggeriet og kunstnergruppen Austro stod bag, skulle gå til et legat
til lovende unge kunstnere i Roskildeområdet.
Himmelev Volleyball Klub fyldte 25 år.
Titlen som årets Alfa Romeo – forhandler gik til Nellemann
Roskilde. Direktør Søren Laursen var meget glad over
anerkendelsen specielt efter det blot var i oktober 2005, at de atter
blev Alfa Romeo forhandlere.
Roskilde Musiske Skoles traditionsrige nytårskoncert løb af stablen.
Den første mandag af i alt 10 med salmesang for babyer begyndte i
Gl. Vor Frue Kirke.
På et pressemøde om den kommende sæson tordnede FC Roskildes
bestyrelsesformand Thomas Fogt mod politikerne i Roskilde
Kommune. Han efterlyste bl.a. en kommunal 10 års plan til støtte for
idrætten.
Personale og kunder på Café Mulle Rudi samlede ind til en jazz –
koncert i anledning af, at det var 20 år siden caféen åbnede.
Ejerskiftet på Cafe Gulland blev markeret med en reception. Gulland
ville fortsat være stedet for voksne mennesker, lovede den nye ejer
Jan Winther.
Roskilde domkirke slog dørene op til Chr. den 1.s kapel, som
igennem måneder havde været lukket, mens nationalmuseet
restaurerede kapellets unikke kalkmalerier.
Danmarks mindste forsøgsreaktor DR 1 på Risø var afviklet og nu
begyndte afviklingen af den mere komplicerede reaktor DR 2.
Gartnergården skulle være et musikalt hus med øvelokaler til de
rytmiske genre og med mulighed for teater.
I forbindelse med gravearbejdet med udbygningen af Trekroner blev
der i et lille mosehul fundet 3 nedkastnings containere fra
besættelsestiden. De kom på Roskilde Museum.
Roskilde Kunstforening ansatte Henriette Westh som
sekretariatsleder og dermed daglig leder af udstillingslokalerne i
Palæfløjen.
Lions Club Roskilde indstiftede Lions Pris Roskilde på 50.000 kr.
Formålet var at belønne en social eller kulturel aktivitet eller et
tilsvarende initiativ, der fremmede livskvaliteten for borgerne i
Roskilde.
Fotograf Boye Koch, Hersegade blev kåret, som årets fotograf 2006
af Dansk Fotografisk Landsforening.
Skuldelev 2 var blandt de 12 væsentligste værker indenfor design og
kunsthåndværk, som kanonudvalget havde valgt til Kulturkanonen.
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Den lokale Skoda – forhandler, Roskilde bilcenter på
Københavnsvej, blev årets Skoda – forhandler i Danmark. Med titlen
fulgte et diplom og en kontant præmie, som skulle bruges på en
personaletur.
Roskilde Tangoforening holdt stiftende generalforsamling
Næsten 400 deltog i årets idrætsfest i Roskilde – Hallerne, hvor 19
danske og udenlandske medaljetagere blev hyldet.
Der var åbent hus på Kristiansminde Plejecenter med 100
selvstændige boliger fordelt i 10 bogrupper.
Roskilde – Hallerne var fyldt til bristepunktet, da Roskilde Banks
Erhvervsklub havde inviteret den internationale branding – guru
Martin Lindstrøm til at fortælle, hvordan man opbyggede et
varemærke.
Skobutikken Tops åbnede i nye lokaler i Skomagergade 36.
I et par uger deltog Roskilde Bibliotek i en landsdækkende
kampagne, som satte fokus på det moderne danske folkebiblioteks
mange tilbud.
Roskilde Studiekor afholdt kyndelmisse koncert i Skt. Jørgensbjerg
kirke.
Kinaforeningen. Danske familier med adoptivbørn fra Kina holdt sin
store, traditionelle, kinesiske nytårsfest for 320 personer
Lokale eksperter ville lave en kanon over de 12 væsentligste
”Roskilde – forfattere gennem 1000 år”. Bag projektet stod Heizes
Boghandel og Videncentret sammen med Intekk, en selvstændig
konsulentenhed ved Roskilde Bibliotek.
Helle Røsaa & Kitt Sørensen åbnede en anderledes genbrugsbutik i
Hedegade. De solgte lettere brugt designtøj.
Der var åbent hus på Base 4000.
Der var Øl – festival i bymidten. På 2 dage var billetterne udsolgt.
Den franske vinhandel, Havanna Huset, Kvickly, Føtex og
Strandberg stod bag.
Restaurant La Rustica på Ro´s Torv udvidede med en café – afdeling
med 70 siddepladser. I alt råder den kombinerede restaurant og café
over 190 siddepladser. Den er dermed det største spisested i
butikscentret.
Der var Roskilde Messe 2006 i Roskilde – Hallerne.
Ved Roskilde Marieforenings generalforsamling kunne formanden
Kristian M. Pedersen fortælle, at Tuborgfondet havde bevilliget
15.000 kr. til indkøb af nyt inventar til marinestuen i anledning af
foreningens 90 års jubilæum d. 18. maj.
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Kristian M. Pedersen ønskede efter 20 år i bestyrelsen, heraf 8 som
formand om at stoppe. Ny formand blev Brian H. Svendsen.
Efter lang tids forberedelse havde elever på Roskilde Katedralskole
premiere på forestillingen Hair
Firmaet Albertsen & Holm indgav konkurs begæring. Søren Stendal
ejer af Carl Christensen & co. Installation A/S købte firmaet. Alle
medarbejdere og opgaver blev overtaget af det nyt firma, som kom
til at hedde: A/S Albertsen & Holm Installation. I marts kunne det
konstateres, at alt gik godt. 15 nye medarbejdere var ansat.
Gigtforeningen Roskilde amtskreds havde 60 års jubilæum.
Elsebeth Stryhn & Claus B. Hansen ville forære Roskilde Anne
Marie Carl – Nielsens rytterstatue af dronning Margrethe d. 1. den
skulle opstilles på Københavnsvej ud for Ro´s Torv.
Sjavsklubben i Roskilde var vært for sjællandsmesterskabet. 75
spillere deltog i turneringen, som fandt sted på Beredskabsstationen
Sammenlægnings – økonomiudvalget besluttede at Roskilde
Kommunes byvåben skulle være Ny Roskilde Kommunes byvåben.
Trine Vestersøe åbnede butikken Vest & Søe i Clermontgade, hvor
hun designede og syede unikke kjoler.
Henrik Toft Jensen, rektor for RUC gennem 17 år, fratrådte sin
stilling.
Efter 33 år lukkede antikvarboghandler Max Hedenborg sin
forretning på Dronning Margrethes Vej
Professer Poul Holm blev den nye rektor for RUC og 5 år frem.
Ledreborg Tømmerhandel fejrede 75 års jubilæum med morgenbord
og reception.
Over 2.200 deltog i Roskilde banks generalforsamling, hvor man
fejrede et historisk overskud på godt 1 milliard kr. Menuen var den
traditionelle: sildebord, forloren skildpadde, ostebord og kaffe.
Lars Bylund var tiltrådt som kok i Strandberg Café og Spisehus
Røde Kors i Roskilde inviterede besøgsværter og deres venner til
forårs sammenkomst i Jakobskirken. Birgit Kærgaard, som havde
ledet besøgstjenesten i 10 år, overdrog posten til Hanna Wæhrens.
Det blev muligt at drive torvehandel på Hestetorvet alle hverdage 08
– 17.30 og lørdage 08 – 14 i en forsøgsperiode, der løb året ud, samt
2007.
Natklubben Garboes åbnede igen efter et have fået en
ansigtsløftning.
Dyr i centrum var navnet på den minigrovvarehandel på Industrivej,
som Karin Nøkleby åbnede sammen med sin familie.
Roskilde Banks bestyrelse valgte Peter Müller til ny formand. Peter
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Müller havde siddet i bankens bestyrelse i 15 år heraf de 9, som
næstformand. Ny næstformand blev Niels Krüger.
Roskilde Håndbold havde generalforsamling. Ib Dybdahl
Christoffersen afløste Erik Lyhne, som formand.
BG Banks lokalråd indviede bankens middelalderkælder, som
banken bl. a. ønsker at bruge til kundemøder.
På Nordeas årsmøde fejrede 800 kunder det bedste år i bankens
historie.
Inspiration H. P. Nielsen åbnede igen efter den mest
gennemgribende forandring i 40 år.
Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard tog det første spadestik til
udvidelsen af Himmelev Gymnasium.
Økonomiudvalget sagde ja tak til en rytterstatue af Dronning
Margrethe d. 1.
Ved afstemningen om Danmarks bedste motionsløb kom
Folkeparkens motionsløb i Roskilde ind på en første plads.
Roskildes Lokalafdeling i Danske Ølentusiaster blev hædret, som
årets bedste lokalafdeling med vandrepokal og øl – arrangement til
10.000 kr.
Vicevært Jens Erik Møller Christensen deltog i forårets udstilling på
Charlottenborg.
Der blev holdt reception i anledning af Bernadottegårdens Venner
fejrede 25 års jubilæum.
Daghøjskolen skiftede navn til Kompetencehuset og fik ny adresse
på Havnevej.
Lailas Hobby i Skt. Hans Gade åbnede efter at være flyttet til
naboforretningen i samme ejendom, for at få mere plads.
Serapions Ordenen gav bronzeskulptur og 25.000 kr. til
døgninstitutionen Skelbakken.
Flere kunder og stor aktivitet på boligområdet gav Arbejdernes
Landsbank i Roskilde et godt årsresultat.
Roskilde Sportsfiskerklubs 42. havfiskefestival fandt sted med 210
deltagere på 7 både på Øresund.
Brandstationen på Gammel Vindingevej var ramt af skimmelsvamp.
Renoveringen ville koste 400.000 kr.
Efter fundet af H5 virus i en død svane ved Frederikssund blev der
oprettet 2 beskyttelseszoner omkring Roskilde.
Efter at have været en del af Roskilde Aftenskole i 40 år, hvoraf 15,
som leder, stoppede Jørgen Hjermind. Ny leder blev Lise Pedersen.
Det var 40 år siden fagdyrlæge Jette Hagedorn købte og overtog
dyreklinikken på Haraldsborgvej.
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Erringsø Bolig lukkede efter 17 år i Roskilde. Kurt Erringsø ville
nyde sit otium, mens Thomas Erringsø blev direktør og medejer af
Keops – firma i Tyrkiet.
RO´s Torv blev solgt for 1,3 milia. Kr. til Essex Invest, som først
skal overtage driften i 2009. Keops blev nødt til at købe arkitekt
Claus B. Hansens andel af centret, før salget kunne komme på plads.
I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings kampagne i
uge 13 samlede elever fra hedegårdenes skoles hjælpekasse over 100
kg affald.
Borgmester Bjørn Dahl og viceborgmester Jette Kristensen stillede
op i bowling hos Roskilde firma – og familieidræt. I alt deltog 24
hold.
Butikken Fatima på Hestetorvet havde 25 års jubilæum.
Tzvetka Hansen fra Hedeboparkens SFO vandt plakatkonkurrencen
som Børnemusikfestivalen havde udskrevet i anledning af sit 10 års
jubilæum.
Det rådgivende ingeniørfirma Damgaard vandt et million tilbud hos
Københavns almene Boligselskab, KAB.
Gerts Gardiner lukkede efter 37 år butikken i Ringstedgade. Nu
skulle ejendommen være lager og værksted for gardinbilerne
Trygs nye domicil på Københavnsvej stod klar til de 45
medarbejdere.
Den selvejende institution Hospice Sjælland overtog de færdige
bygninger i Trekroner. De første beboere kunne flytte ind 1. juni.
Ved industrikvarteret på Svogerslev Hovedgade blev der fundet en
mortergranat i et buskads. Militæret sørgede for, den blev destrueret.
225 børn havde efterkommet Roskilde Stjernebutikkers opfordring
til at være købmænd for en dag.
Roskilde – egnens Erhvervsråd, Reur og forlaget De Gule Sider,
stod bag Iværksætterprisen 2006. 1. prisen gik til et firma i Gundsø.
De 2 øvrige priser gik til 2 i Roskilde.
Brasserie Prindsen fik det blå kvalitetsstempel, som spisested, da det
blev optaget i ordningen: Gastronomy Denmark.
De danske skimesterskaber blev afviklet i Norge. Roskilde Skiklub
høstede 15 guld-, 10 sølv- og 14 bronzemedaljer.
Politimester Henning Dahlfeldt var begejstret, da han tog det første
spadestik til Roskilde Politis nye hovedkvarter på knapt 10.000 m2.
Foran et stort publikum i Roskilde – Hallerne dystede junior –
gymnaster fra hele Norden dystede om NM i spring –
rytmegymnastik.
Roskilde Bibliotek blev nr. 8 blandt 115 deltagere i ”Innovation
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Cup”, som gik ud på at måle deltagernes nytænkning og udvikling
Hver 2. tirsdag var der Baby – bio i Kino. Typisk med 80 – 120
gæster. Det var 5 år siden Baby – bio begyndte.
Påskeferie og et brev om fornyelse af pas skabte kø langt ud på
gaden hos politiets paskontor på Helligkorsvej.
Roskilde og Omegns Lystfiskerklub ROLK begyndte en fiskeskole
for børn og unge for at få dem væk fra computerne og ud i naturen.
Roskilde – Egnens Turistråd kunne på årsmødet meddele, at
turismen, som et af de eneste steder i Danmark, var stigende.
Foreningen Roskilde Festival gav 2 mill. kr. til foreningen Råstof
Roskilde. Beløbet var øremærket til mobile øvelokaler.
Biskop Jan Lindhardt fik Odd Fellow Ordenens Litteraturpris 2006
for hans forfatterskab og hans evner som debattør og formidler.
Årets Børnemusikfestival med alle SFO – børnene i Roskilde løb af
stabelen i Byparken.
Roskilde Mediecenter holdt afskedsreception med over 200
deltagere for den ansvarlige redaktør gennem 11 år og 1.200 aviser ,
Kim Belmark og velkomst til den nye redaktør Louise Lauritsen.
Med det nye matadorlignende spil ”Din by på spil” var det muligt at
eje forskellige af Roskildes virksomheder.
Waxi havde vasket gennem 100 år. De nuværende ejere: Hanne og
Hans Lund overtog vaskeriet i Borgerdiget i 2001.
Da det d. 26.4. var 150 år siden det første tog kørte mellem Roskilde
og Korsør, fejredes dagen med et jubilæumstog med vogne fra
1930er – 60erne trukket af en PR – maskine fra 1908.
Genbrugsbutikkerne holdt modeshow med Jytte Abildstrøm som
konferencier
Bjergmaraton – et motionsløb for hele familien blev afviklet i
Hedelands bakker.
Den selvejende børnehave med plads til 44 børn, Mariehøj
Børnehave på Guldblommevej blev 35 år.
Ledreborg Tømmerhandel blev solgt. Nu var den en del af
Starkkæden
Efter 32 år, som direktør for Roskilde Taxa, takkede Ivar Jensen af.
Ved Roskilde – Hallernes generalforsamling var overskuddet på
1.87 mio. kr. det største nogensinde.
400 børn var med til at tilplante den nye skov – 100 års Skoven - i
Trekroner. I anledning af sit 100 års jubilæum sidste år havde
Roskilde Østre Rotary klub givet 100.000 kr. til etableringen.
Skovens navn hentydede til 100 meter Skoven fra Peter Plys.
Roskilde Pædagogseminarium også kaldet Fröbel – Højskolen
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markerede sit 100 års jubilæum.
5/5
Lions Club Skt. Jørgen fyldte 35 år. I den anledning fik
Bernadottegårdens daghjem en elektrisk handikapcykel.
Stryhns havde i 2005 den største omsætning i firmaets historie. Den
var stedet 3% til 294 mio kr.
Den grafiske tegnestue Tegneriet flyttede tilbage til Roskilde efter
fra 1990 at have været i København. Der blev holdt reception i de
nye lokaler i Kornerupsgård, Bredgade.
6 japanere var fulde af begejstring og positivt overraskelse over,
hvor meget der foregik på børnenes præmisser i ungdomsklubben
Viadukten på Præstemarksvej.
Roskilde svømnings Konkurrence – svømmere tjente på 2 timer
179.257 kr. ved deres sponsor stævne i Maglegårdsbadet
Roskilde Karateskole stod for de danske ungdomsmesterskaber i
kampsporten Okinava Gojuryu Karate – do. 60 af klubbens unge
deltog og 24 af dem vandt medaljer.
5-6/5 Dansk Julemands Laug holdt sin årlige generalforsamling i
Roskilde. 50 julemænd og deres nissekoner deltog. Roskilde blev
udnævnt til årets juleby.
6/5
Roskilde Crocket Club holdt stiftende generalforsamling
Thomas Petersen holdt åbnings – reception med firmaet KVP events
ved at afvikle en kajakvandpolo.
7/5
10 autoriserede bilforhandlere viste det sidste nye indenfor biler og
tilbehør på stændertorvet under mottoet: Roskilde . Alle tiders Bilby.
Efter godt og vel 14 år på posten gik kordegn Signe Rasmussen på
pension.
8/5
Det var 40 år siden Nanortalik og Roskilde var blevet venskabsbyer.
Roskilde Bibliotek markerede jubilæet med en udstilling.
9/5
I anledning af RB 1906 havde 100 års jubilæum var der 12 særsider
om jubilæet med Roskilde Avis.
Det koste RUC 18 mill. kr. at tilbagebetale de gebyrer, som
udenlandske studerende havde betalt for undervisning. Det betød
RUC nu havde en negativ egenkapital på 7 mill. kr.
Fugleinfluenza zonen blev ophævet
10/5 Roskilde Gospel Singers medvirkede ved gudstjeneste Store
Bededagsaften i Jakobskirken
16/5 RB 1906´s jubilæumshold spillede 3 – 3 mod FC Roskildes unge 2.
divisionshold. 915 tilskuere var mødt op til galla kampen i anledning
af 100 års jubilæet.
Projekt Fast arbejde begyndte. Roskilde Kommune og en række
virksomheder i Roskilde gik sammen om at få en gruppe unge
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mellem 14 – 18 år ud af deres problemer gennem fast arbejde.
Orgelstuderende Jannik Hansen, som ved flere lejligheder havde
vikarieret i Skt. Jørgensbjerg Kirke, blev af kirken inviteret til at
spille sit eksamensprogram ved en offentlig koncert.
Fjerde generation i familien H. P. Nielsen overtog roret i Inspiration.
Henrik Reisby blev udnævnte til administrerende direktør og
samtidig blev det fejret at butikken havde været i den samme
families eje i 100 år
Genstart Danmark, en sammenslutning af DSU, SFU og
Socialistisk Ungdomsfont stod bag en for –demonstration på
Hestetorvet. Godt 500 demonstrerede mod forringet velfærd.
LO - Roskilde uddelte deres årlige Kulturpris til Kafe Klaus
For andet år i træk blev der holdt afslutningskoncert for Roskilde
Ungdomsskoles rytmiske sammenspilshold.
Efter 3 uger i Roskilde vendte 33 børn fra Nanortalik tilbage til
Grønland
Lars Wie Andersen blev ansat på Galleri NB.
Frisør Bøje realiserede en gammel drøm, da han slog dørene op til
sit nye galleri i salonen i Skovbovængets Allé.
En andemor med 8 ællinger gik tur ved Schmeltz Plads. Handlende
skærmede den lille familie for trafikken, så alt gik godt.
Risø vandt den nye el - forskningspris 2005 for at have udviklet en
ny lyspære.
Reidel foto & data havde eksisteret i 90 år, i de seneste 30 år havde
Rudolf Worch været ejer. Tidligere på året var han fyldt 75 år, så der
var nok at fejre ved receptionen.
Omkring 500 folkeskoleelever og elever fra privatskolerne var
samlet til fælles fest i Rådmandshaven.
Burgerforretningen på Køgevej skiftede navn til Vikingegryden
Anne Sommerskov åbnede blomsterforretning i Ringstedgade
Årets Schubertiade markerede 50 året for Ungaren opstanden i 1956
bl.a. med dirigenten & pianisten Tamás Vetös.
Tonni Rolsted fra Svogerslev blev årets første student i Roskilde.
HF – huen klædte den 60 – årige studine godt.
Roskilde Marineforening fejrede 90 års jubilæum.
Børn og deres dagplejemødre var samlet i dagplejernes nye
legestuelokaler i Rosagården ved Gartnervang.
Bestyrelsen for Duebrødre Kloster besluttede at sælge klosterets 8
lejligheder i Lille Maglekildestræde. Klosteret var kommet i
likviditets problemer ved at bruge den kontante formue på 11 mill.
til renovering af lejlighederne bl.a. på Skt. Agnes Vej. Hertil
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krævedes yderligere 6 – 8 mill. kr. Civilstyrelsen skal give tilladelse
til salget, som vil have lange udsigter, da lejerne er uopsigelige.
I anledning af Dyrskuet 26. – 28. maj viste karetmager Henrik Køier
sine hestevogne og kareter i Algade og Skomagergade
Qiu Ying Wei var den nye ejer af restaurant Peking i Stationscentret
De nye legestue lokaler for børn og dagplejemødre blev indviet på
Rosagården ved Gartnervang.
For 13. gang vejede det internationale Blå Flag, som markerede god
kvalitet for badevand og strand på Vigen Strandpark.
Foreningen Liljen, hvis formål er at hjælpe livstruende syge og
døende, havde 10 års jubilæum.
Turistbureauets nye udspil: ”Romantik på cykel ”blev indviet med
en 6 km lang køretur, hvor turistchefen førte an.
For andet år i træk afvikledes en storslået friluftsgudstjeneste i
Folkeparkens amfiteater med deltagelse af 18 præster, ca. 140
sangere medlemmer af Lo Specchio og en menighed på 600 – 700
mennesker.
KFUM – spejderne i Roskilde indviede deres nye 100 m lange
svævebane, som var anlagt i nærheden af gruppens lokaler ved
Roskilde Ring.
Danske Banks initiativpulje blev uddelt for første. Blandt de 14, som
fik penge var Birgitte Ravn Olesen, som vil lave inaktiv naturplan
for skolebørn og Ulla Robinson fra Centerrådet Vest, som vil bruge
pengene til et arrangement for ældre.
Hans Nielsen og Åge Gregersen fra Roskilde Ældre Motion modtog
Månedens Idrætspræstation for april.
Borgmester Bjørn Dahl foretog første spadestik til KFUM´s nye
kunstgræsbane.
Senere viste det sig at grunden var forurenet. Hvem der skulle betale
for oprensningen blev et stort stridsspørgsmål mellem klubben og
Roskilde Kommune.
For 8. gang afholdt 4 børneinstitutioner i Himmelev en
børnefestival, hvor børnene underholdt hinanden.
Roskilde bymidte duftede af sommerblomster, da Roskilde
Blomsterfestival indtog byen. Festivalen var en kombination af
kunst, blomster og musik. Der var bl.a. mere end 20 forskellige
stader med blomster på Hestetorvet.
Dansk Vandrelaug, Roskilde, som talte 375 medlemmer fejrede 25
jubilæum med en rask vandretur i og omkring Hedeland
Københavns Skovdistrikt inviterede til spændende tur i den nye
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Himmelev Skov. De 2 skovløbere, som ledte turen fortalt om
hvordan skov skulle passes og udvikle sig.
Det nye Hospice Sjælland i Trekroner blev officielt indviet.
Roskilde Avis sendte en medvirkende reporter ud på den 13. udgave
af Hellas Parstafet, hvor primært kolleger dyster indbyrdes. Der var
1.100 deltagere
Programmet for de traditionsrige sommerkoncerter i Byparken blev
præsenteret.
Ved et pressemøde blev det markeret, at Roskilde Frivilligcenter
overtog, rådgivningen for ofre for vold, indbrud, trusler og folk, som
mente sig forfulgt, fra politiet.
Roskilde Festival kunne meddele at alle 75.000 billetter var solgt.
Projekt Eytoy, som er et interaktivt computerspil, som skal få børn
til at bevæge sig mere, blev indviet i SFO Hedegårdene.
Vikarbureauet Top Partners fra Slagelse fik filial i Business House i
Jernbanegade
Eva Bak åbnede butikken: Sankt de Luxe med design til boligen
Økonomiudvalget besluttede at lytte til protesterne fra beboerne i
Kristiansminde og vendte tilbage til den oprindelige lokalplan for
Kristiansminde vest, så der ikke blev bygget højt i det område.
Første spadestik til Lyrecos skandinaviske hovedsæde blev taget.
Indflytningen af de 400 medarbejdere vil ske efter sommerferien
2007.
Kompetencehuset i Roskilde bød på åbent hus for arbejdsledige og
andre interesserede.
I anledning af Valdemarsdagen blev der holdt festgudstjeneste i
Domkirken. Borgmester Bjørn Dahl holdt årets Valdemarstale.
Margrethe Hjemmets leder Irene Hesselberg trådte den første af
hjemmets 2 rickshaws i gang til en lille indvielsestur. De vil blive
brugt til at køre hjemmets 37 beboere rundt på små tur i byen.
Børnehjemmet Hedebakken fejrede sit 125 års jubilæum, som en af
landets ældste børneinstitutioner.
Arkitektfirmaet Mangor & Nagel fejrede at virksomheden fik nyt
hovedkvarter i den gamle elværk fra 1924 på Knudsvej. Den
21.10.2005 var det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen flyttet
ind.
Advokaterne Edvard Nielsen & Partner i Algade udvidde med
640m2, da virksomheden overtog lokalerne i Algade 5 & 7.
Da udstillingen om Roskildes musikhistorie på Roskilde Bibliotek
lukkede, havde den været set af over 1100 mennesker.
Maleren Anders Bendixen fra Roskilde modtog, som den første,

404

1717/6

19/6

20/6
2006

21/6

22/6

23/6

Abstrator Kunstlegatet for 2006.
Roskildes første havnefest i vand med et yderst righoldigt program
løb af stabelen. Det var Roskilde Havneforum, Vikingeskibsmuseet,
samt Viking Jazz Festival, som stod bag. Jazz – festival blev ikke
nogen udelt succes, der var afbud og vejret var dårligt.
Lokale repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening
inviterede til indvielsen af en række informationstavler i havnene
langs Roskilde Fjord. Foreløbig var der opsat 12 tavler.
25 beboere på Helligkorsvej klagede over ”den infernalske støj”, der
kom i forbindelse med en ny vejchikane ved Elmevej – krydset.
Foran Kongeporten var der lavet et lille hus, så brudepar og andre
kan gå ud ad porten, uden at blive generet af det kommende
restaurering af kirken. Samtidig begyndte de indledende manøvre
med at opsætte stilladser om begge tårnene.
På grund af balladen om gammelt kød og salmonella i kød fra
supermarkeder m.v. oplevede Roskilde slagtere en fremgang på 25 –
40 %.
Der blev indgået en aftale mellem Roskilde Erhvervsudviklingsråd,
RUC og Euro Info Centret (EIC) i Vordingborg
Maila Walmod vandt DM – titlen for seniorer i trampolin.
Den første drive – in bager i Danmark åbnede på Skt. Clara Vej 12.
Modist Ebba Petersen fyldte 100 år.
Roskilde Kommune havde solgt 11 parcelhusgrunde i Trekroner Øst
til de højestbydende og til ca. 2 mill. kr. stykket. Køberne var en
blanding af entreprenører og private.
Svenske Peter fik søvnige roskildensere til at vågne op, da han kl. 06
satte to stor hvide vinger op på muren ind til Gråbrødre kirkegård.
Han var meget lidt meddelsom om, hvorfor det var sket.
Årets studenter var sprunget ud. De første dansede rundt om
springvandet på Stændertorvet og så senere solopgangen på havnen.
Da der havde været hærværk på både og Sagafjord´s fortøjninger var
løsnet året før, havde nogle bådejere dannet et selvbestaltet
vagtværn, både for skibenes, men også for de unges skyld.
Sankt Hans aften i Byparken bød blandt andet på båltale af
borgmester Bjørn Dahl, som også sang for på midsommervisen.
Søen på Roskilde festivals område ville blive inddraget som badesø.
Søren ville være åbne for badende kl. 10 – 20. Livredderne kom fra
Roskilde Svømning.
Den forhenværende gymnastiksal, senere keglebane i gården til
VUC i Læderstræde blev forvandlet. Kun ydermurerne stod tilbage,
da også taget blev udskiftet. Den nye bygning blev opført så den
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stilmæssigt passede til den over 100 år gamle skole. Nybygningen
skulle stå færdig til oktober.
Roskilde Bibliotek fortsatte arbejdet med at øge selvbetjeningen.
Bestilte materialer blev stillet, så lånerne selv kunne hente dem og
derpå bruge udlånsautomaterne
Nordea Danmark Fonden gav 275.000 kr. til det nye Hospice
Sjælland, som valgte at bruge pengene til fladskærme, dvd –
maskiner og stereoanlæg til glæde for beboerne.
Camilla M. S. Diderichsen blev indsat som sognepræst i Vor Frue
og Vindinge
Restaurant La Rustica på RO´s Torv åbnede en tagterrasse med
plads til 100 gæster.
Årets Roskilde Festival tog sin begyndelse. Festival deltagere, som
havde bestilt en såkaldt Get a Tent plads og campister i autocampere
og camletter blev henvist til at bo i Snoldelev. Shuttle – busser
fragtede døgnet rundt ”landliggerne” de syv kilometer til og fra
festivalpladsen.
Søstrene Tine og Helle Jensen åbnede Vardi sandwich Hus i Algade
nær Røde Port.
En hel uge havde Roskilde – Hallerne stået i håndboldens tegn, da
251 børn deltog i Anja Andersens Håndboldskole.
Som den eneste af Roskildes 3 Rotary klubber, havde Rotary
Roskilde Øst optaget kvinder. Annette Hansen blev klubbens første
kvindelige præsident
En meget vellykket Roskilde Festival endte med: ” på gensyn”. Over
170 bands havde underholdt de 70.000 betalende gæster.
Mette Cardon åbnede butikken Ready to Wear på Dronning Sofies
Vej med modetøj.
Frede Svendsen kørte rundt med sine 2 heste og hestevogn, så
Roskilde kunne opleves i et mageligt tempo.
Revisor Ib Meinert Jensen blev årets fuglekonge hos Roskilde og
Omegns Fugleskydningsselskab.
Elevtallet på Roskilde Tekniske Skole rundede de 2.500. Skolen var
den eneste i landet, som sørgede for uddannelse og efteruddannelse
af Citroën – forhandlernes elever og mekanikere. Udvidelsen og
ombygningen af autoværksteder til 5.000 m2 ville gøre det til et af
de største i Danmark.
Direktør for den nye store politikreds Midt- og Vestsjællands Politi
blev konstituerede politimester i Glostrup Anders Linnet.
Da de nye ejere af R0´s Torv ville udvikle en ny strategi for centret,
valgt Annette Hansen, direktør siden april 2004, at give plads til nye
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kræfter. Det blev afdelingschef i Keops Niels Jensen, som
midlertidigt overtog jobbet.
6/7
Roskilde Sommerunderholdning havde Mek Pek og Habbasutterne i
Byparken
7/7
Gourmet Bryggeriet lagde øl til lagring i BG Banks
middelalderkælder.
Handels – og distributionsvirksomheden Rias holdt rejsegilde for
den nye 2.300 m2 store lagerhal på Industrivej.
Indsamlingen til det kommende Danmarks Rockmuseum var i fuld
gang. 1000 enheder fra forskellige danske kunstnere var allerede i
hus.
50 ålekvabber fanget i fjorden blev undersøgt af Danmarks
Miljøundersøgelser. Resultatet: Roskilde fjord vand opfyldte endnu
ikke målsætningen for ”svagt påvirket vandområde”.
Nu var det slut med de lange køer foran motor- og paskontoret, da
der var fundet skimmelsvamp i bygningen. Kontoret blev flyttet til
Karlslunde Politistation.
10/7 – Havhingsten fra Glendalough´s stod om aftenen ud fra Roskilde
6/8
havn på tur til Roskildes norske venskabsby: Tønsberg. Turen blev
indgående beskrevet i aviser og på Internettet.
12/7 Arabisk Åbent Universitet på Store Møllevej havde 120 studerende.
Universitetet henvendte sig til udlændinge bosat i Danmark og
resten af Europa.
Undervisningssproget var arabisk og målgruppen arbejdsledig med
en højere uddannelse.
16/7 15 beboere fra astershjemmet alle i kørestol besøgte Havekolonien
Granly.
18/7 Projekt Trekanten, et arrangement mellem RBBC, RB 1906 og
Æblehaven, som skulle byde på basket – og fodboldtræning for børn
i alderen 9 – 13 år ville vare en måned.
19/7 Vikingeskibsmuseet og Roskilde Domkirke fik 3 stjerner i
Michelinguiden over seværdigheder.
Flensborg Bog & Ide byggede om for at skabe overskuelighed og
bedre oplevelser til kunderne.
26/7 Om natten blev Minibyen udsat for hærværk. Omkring 50 træer og
huse var blevet væltet og Domkirken var væk. Den blev senere
fundet i vandløbet i Byparken.
27/7 Alice Severin fyldte 100 år.
28/7 Et af byens toneangivende arkitektfirmaer ApS Johansen & Partnere
gik på grund af udskydelsen af flere projekter og restance hos
kunder, konkurs
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Roskilde Fuchsiaklub markerede sit 10 års jubilæum. Klubben talte
20 husstande og holdt 4 møder om året, samt havebesøg.
31/7 Den første af 4 dokumentarfilm, om demokrati i den sydlige del af
Afrika, blev vist på DR2. Filmene var lavet af lærer Thorkel
Hyllested.
1/8
Reparationen af domkirkens spir og tage gik i gang. Det samlede
budget var på 98 mill. kr. I løbet af 2 år skulle 6 tons kobber formes
i hånden og beklæde spirene og korsskæringen. Den sidste face af
restaureringen skulle indeholde en kalkning af kirkens hvælv.
Lene Egtved, som var uddannet ergoterapeut og bailineteapeut,
åbnede en ny bailineklinik i Algade.
2/8
Lone Birgitte Ladekarl fik udgivet sin første bog, som var en
novellesamling: ”Kattepine”.
Week – endens kræmmermarked var ingen succes. Arrangøren,
Michael Deutsch, forudså underskud på begge års markeder og ville
nu overveje om det skulle fortsætte.
Fridykkeren Eva Tommerup Johansen forbedrede kvindernes
danmarksrekord i statisk fridykning til 5 min. og 15 sek., så længe
holdt hun hovedet under vandet uden ilt apparat.
3/7 & Malmö operaen opførte Verdis Nabucco i Teater Hedeland
5/7
4-6/7 Det 15. Vikinge Run med amerikanske biler løb af stablen. Klubben
Roskilde ABC stod for arrangementet.
RB 1906 markerede jubilæet for sine første 100 år.
5/8
Jazzsangerinden Pia Kloster fejrede sit og Kloster Band´s 20 års
jubilæum med en koncert i Djalma Lunds Gaard. Koncerten blev
optaget til bandets 3. cd.
Børnehaven Fynsvej havde været under ombygning i 2 måneder, nu
var børnene og deres forældre inviteret til rejsegilde.
6/8
For 15. gang var der opera – koncert i Palæets gård.
8/8
Kim Løvenskjold Elm åbnede Kaalhoveds Klippepalads i
Borgerdiget.
9/8
13 årige Kevin Magnussen vandt det nordiske mesterskab i ICA
junior klasen i gokart.
15/8 Stine Goltermann´s bomærke: Tre kroner samlet om en cirkel indgik
i Trekronerskolens nye skulptur skab af Lars Skov Nielsen. Den
blev afsløret på den første skoledag.
16/8 Udbygningen af R0´s Torv var i gang. Det skulle udbygges med ca.
dobbelt så mange butikker. Udvidelsen skulle være klar til
julehandlen 2007.
Per Bjørn Hansen blev Jardex´ butik nye bestyrer, efter Nete Ørsted
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gik på pension.
I gården til Stændertorvet 2 åbnede Helle Denroth Andersen:
Boutique Dedenroth med brugskunst & tøj.
På Roskilde Hjemmeværnsgård var der stiftende generalforsamling
af en ny lokalforening af Danmarks Samfundet.
Den varme sommer medførte at kommunen rådede fra at bade ved
Kattinge Vig , Veddelev og Vigen på grund af for højt indhold af
den farlige havbakterie. Endnu i begyndelsen af september var
koncentrationen for høj.
Jen Skarnager åbnede for 40 år sien Salon Skarnager på
Møllehusvej. På åbningsdagen kom Torben Lynge Hansen for at
blive klippet og sådan havde det været siden. På jubilæumsdagen
blev Torben Lynge Hansen naturligvis klippet.
For 31. gang var der i weekenden stort spillemandsstævne i Roskilde
med maratonkoncert med 22 orkestre og march gennem byen.
Koncerterne, som skulle være foregået i Folkeparken måtte på grund
af vejret flyttes inden døre.
Konservativ Ungdom fejrede 100 års fødselsdag.
Det nye Gimle åbnede i weekenden med en koncert for 1000
mennesker fredag. Lørdag var der præsentation af det kommende
program og søndag eftermiddag forestod kulturminister Brian
Mikkelsen indvielsen.
Vindinge Rideklub markerede sit 30 års jubilæum med en
rideopvisning.
Kolonihaverne i HF Vestervang satte fokus på økologisk kloakering
og spildevandsrensning i kolonihaver ved at have åbent hus.
Det blev besluttet at bibeholde Rådhusbutikken på Stændertorvet.
Lokalplanen for centerområdet i Trekroner blev vedtaget. Det
åbnede op for butikker, restaurant, hotel og lignende i området.
40 frivillige sociale foreninger stiftede et Frivilligråd.
Atletikklubben Hellas og Sparekassen Sjælland samarbejdede også
om den 14. udgave af gadeløbet i bymidten. Der var deltagerrekord,
idet 900 løb den 10 km lange distance.
Sønderlundsparken fik nyt liv. Oprindelig var parken et
vandværksområde. Da området gik over til kommunalt
vandforsyning i 1991 blev statutterne ændret til legeplads formål.
Legepladsen var blevet oprettet i 1980erne. Legepladsen var nedslidt
og farlig. 95.000 kr. blev samlet ind i lokalområdet og Roskilde
Kommune gav midlerne til faldunderlag.
Selvom parken var privat, var der adgang for alle daginstitutioner og
dagplejemødre i området.
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Sam Jedig fra Kirke Sonnerup blev valgt som årets kunstner. 2 af
hans malerier skulle være Nordeas Erhvervspris.
Finn O. Larsen blev ekskluderet af Dansk Folkeparti og det betød
han ikke stillede op ved næste kommunalvalg og var løsgænger frem
til 2010.
6 –10 andengenerations indvandrere terroriserede Folkeparken, hvor
tilfældige personer helt umotiveret blev slået og sparket.
Alm. Brand Bank fik indrettet en pejsestue med lædermøbler i
lokalerne i Støden for at give en stemning af hjemlige omgivelser.
Det blev fejret med en reception.
Ingrid Hermansen åbnede MBT Roskilde i Ringstedgade. Masai
Barefoot Technology efterlignede masaiernes barfodede gang.
Der var stort kræmmermarked på Dyrskuepladsen med 350
kræmmere fra hele landet.
For 11. gang var der Sundhedsdag på Hestetorvet med 75 boder.
Temaet var:” En sund sjæl i et sundt legeme”. 132 deltog i
Sundhedsløbet og årets sundhedspris blev tildelt psykoterapeut
Kirsten Lund Olsen, som leder Domsognets to sorg grupper, hvoraf
den første har fungeret i 4 år.
Det nordiske Ungdomstræf begyndte. 50 unge fra venskabsbyerne
kom til Roskilde, hvor de i en uge skulle være sammen med en
række elever fra Roskildes skoler.
Bunkeren bag Skt. Jørgensbjerg kirke blev sat i stand med få midler
og meget frivilligt arbejde. Det blev til 2 cirkelrunde rum med et lille
tekøkken imellem. Nu kunne den tjene som bl.a. børnehave, hvor
ungerne blev passet, mens forældrene var i kirke og efter
gudstjenesten til servering af kirkekaffen.
Morris-klubben havde træf i weekenden på Roskilde Camping med
tur til Tadre Mølle..
Restauratør Peter Loehr inviterede sin højre hånd gennem 14 år
Jeanette Dalsgaard til at være medejer af rådhuskælderen. Dermed
var der lagt op til et glidende generationsskifte. Partnerskabet blev
fejret d. 8.10. med åbent hus.
700 demonstranter mødte op på Stændertorvet for at sige nej til flere
besparelser i Ny Roskildes budget.
Ved weekendens DM i cykling for børn og unge fik Amanda
Dyrkilde guld på en enkeltstart i mellemste pige – klasse.
Med et stort spadestik af borgmester Bjørn Dahl og cirka 100 små
fra de kommende brugere, blev det første byggeri i Trekroner Øst sat
i gang. Det bliver et nyt børnehus med plads til 36 vuggestuebørn og
66 børnehavebørn.
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Teknisk Forvaltning og 4. klasse fra Skt. Josefs skole og 6. klasse
fra Trekronerskolen gik sammen om projekt:” Arkitektur i
børnehøje”.
1/9
Emnet for Roskildenatten var: grænseløs. Det blev en våd nat med
mange gode og spændende oplevelser, men desværre også med
voldelige episoder rundt om i byen, som medførte, at 10 personer
blev anholdt. Familier med børn holdt sig væk. Til trods for, der var
gjort et stor arbejde fra arrangørens side for at lave alkoholfri
arrangementer for de unge, var der mange 11-14 årige på gaderne
med alkohol i blodet og flasker i hænderne. Politiet prøvede, at
holde styr på det hele. Ved evalueringen af natten mellem
arrangøren og politiet blev det slået fast, at forældrene til de unge
havde svigtet.
Hædersbevisningen: en stjerne i Roskildenatten blev delt i 2: Lene
Bødker blev belønnet for sin enestående glaskunst og Jan Marott
Behrens som stifter og formand af motionsklubben: Løb for livet.
Ved Roskilde Lufthavns gamle kontroltårnet lå firmaet Dansik
Aircraft Owners, som blev stiftet i 1980. Det fik fly fra hele verdens
ind til reparation. Hvis flyet ikke kan flyve til lufthavnen, så flyver
reparatører til flyet, hvor end i verden det står. Firmaet omsætter for
40 millioner kroner.
Roskilde Handelsskolen holdt rejsegilde på en ny kantine til 16 mill.
kr..
Den 600 m2 store kantine skulle være færdig til jul.
Viking Steakhouse åbnede i restauranten på 1. sal på Ro´s Torv
efter den havde stået ledig i 8 måneder.
Franz Schubertselskabet markerede Aksel Schiøtz 100 års dag med
koncert i Guldaldersalen. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv havde
lavet udstilling om fødselarens liv.
Efter 23 år skiftede herretøjsforretningen Monopol navn til Mr.
Monopol.
Martin Birksholm overtog Bladkiosken på Helligkorsvej fra Rita og
Jørgen Rasmussen.
Kadir Erdogmus hos Forum Advokaterne fik papir på, at han var
uddannet advokat. Han var den første mandlige tyrkiske advokat i
Danmark.
2/9
Dagen var af Danske Ølentusiaster udnævnt til Øllets dag. Det betød
at der bl.a. var åbent hus hos de 3 lokale bryggerier: Da Capo i Viby,
Herslev Bryghus og Gourmetbryggeriet
2-3/9 Stor vikingemarked ved Vikingemuseet med boder,, vikingelege,
vikingemusik, demonstration af langbuen og arbejde værksteder på
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Museumsøen.
Multi – living var navnet på en ny køkkenbutik som Majbritt og
Henrik Rosenberg åbnede med åbent hus på Københavnsvej
I fabrikshallen på Unicons grund afvikledes Danmarks første
computerspilsfestival. Ca. 300 deltagere var med til at gøre The
Experience til en succes.
Ungdommens Røde Kors i Roskilde holdt et velbesøgt genbrugs
modeshow: Fashion Trash 2006 på Gimle.
Danmarks første skovfitnessbane blev indviet. En af Roskildes
motions interesserede borgere Michael Hjorth – Westh var
initiativtager til projektet.
1009 skoleelever fra Roskilde deltog i 14 dage i Dansk Cyklist
forbunds årlige motionskampagne: Alle Børn Cykler.
På grund af den voldsomme blæst, der i et par dage hærgede
Sjælland måtte til sidst en del af presenningen på domkirkens nordre
tårn pilles ned, men der skete ingen skander.
Sammenstød mellem en antiamerikansk og antiisraelsk
demonstration og Roskilde Square & Line Dance Club fik et politisk
efterspil med forespørgsel fra Dansk Folkeparti i Folketinget.
Mere end 1700 deltagere satte deltagerrekord ved Sankt Hans –
løbet.
Odsherreds Skovdistrikt opstillede en bane til legen ”jorden er
giftig” i nærheden af Den Internationale Efterskole i Boserup.
Vognmandsmarkens Børnehave og 0. D fra Trekronerskolen
indviede banen.
Flere end 100 holdt og omkring 300 kampe ville det blive til, mens
SFOérnes Roskilde – mesterskab i hockey blev afviklet. Der blev
uddelt 4 Der blev uddelt 4 sæt medaljer, Skt. Jørgens Skole og
Absalons Skole tog sig af halvdelen af dem.
Roskilde Domkirke indgik en aftale med Roskilde Museum om at
varetage den museumsfaglige del af Domkirkemuseet.
Under overværelse af 22 personer og 12 – 15 hunde blev den ny
anlagte hundeskov i Hyrdehøj Skov indviet. Her må hundene være
uden snor, men skal være under ejerens kontrol. I løbet af de næste
14 dage blev der åbnet lignende hundeskov. En i Boserup Skov og
to i Himmelev Skov.
47 elever fra 6. klasserne rundt om fra Roskilde Politikreds mødte
op til politikredsfinalen i cykling. De 3, som havde færrest fejl, fik
alle en ny cykel.
Den 70 kg tunge Kristusfigur af støbejern kom ved hjælp af 5 mand
tilbage på sin plads på korset udenfor Skt. Laurentii kirke. Det var
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ca. 3 år siden figuren blev stjålet. En erstatning blev sat op, men
ødelagt kort efter. Den oprindelig figur blev fundet på Glostrup
politis hittegodskontor.
Over 100 værker: 88 malerier/fotografier og 21 skulpturer kom med
på dette års Roskilde Åben. 5 af værkerne blev belønnet med en pris.
Svogerslev Harmoniorkester fyldte 20 år og fejrede begivenheden
med en stor koncert på Lynghøjskolen.
Der var bogbustræf i Roskilde. 29 bogbusser fra hele landet,
Tyskland og Sverige samledes ved Roskilde havn, for derefter at
køre i kortege gennem byen tilbage til havnen, hvor der var adgang
til at se busserne i et par timer. De 100 personer, som bemandede
busserne havde desuden en faglig konference.
Per Christiansen vandt logo – konkurrencen om et nyt logo til Ny
Roskilde Kulturelle Samråd.
Roskilde Dyrskueplads holdt Store Hestedage med 600 heste. Det
store ryttermarked tale ikke mindre end 62 firmaer. Som noget nyt
var der udskrevet springkonkurrencer.
Orienteringsklubben Roskilde hentede 6 medaljer ved DM –
stævnet.
36 udvekslingsstudenter fra 10 lande var samlet til ”Get together
træf ”. De skulle alle bo i det distrikt, som Roskilde Rotary
klubberne tilhører.
I anledning af sit 25 års jubilæum holdt Onsdagsmalerne udstilling.
21 af foreningens 28 medlemmerne deltog. Navnet fik gruppen efter
den ugedag, som i begyndelsen var mødedag. Igennem årene har 60
været tilknyttet gruppen.
Hele ugen holdt skolerne i Roskilde kommune fælles emneuge:
”Krop og Kultur”. Orienteringsklubben Roskilde arrangerede løb i
Boserup skov og blev nærmest løbet overende, da 516 elever mødte
op til løbet. Der var også en gåtur langs fjordstien. Ca. 5500 elever
deltog i emneugen .For at nå det hele var lørdag obligatorisk
skoledag, hvor der var en farverig afslutning i Roskildes centrum.
Inspiration H. P. Nielsen havde startet salget af miniatureudgaven af
Roskilde domkirke. Ideen var Henrik Peter Reisby Nielsens og
udførelsen stod Trip Trap for.
Udviklingsminister Ulla Tørnæs besøgte Risø. Ministeren var især
interesseret i Risøs indsats for at sikre ulandene projekter, der tager
højde for forventede fremtidige klimaændringer.
120 af Roskilde Sprogcenters kursister lagde danskbøgerne fra sig
for at deltage i en fælles idrætsdag.
Havkolera - faren i Roskilde Fjord blev afblæst.
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Michael Frost startede Danmarks nyeste internetboghandel:
eLounge. Med sine 2 mill. titler var det Danmarks største. Allerede
efter 14 dage stod det klart, at der ville blive travlhed i den nye
boghandel.
Børnepsykiatrien holdt officiel indvielse af de nye lokaler på Ny
Østergade.
Roskilde Banks arrangement under Roskildenatten gav 10.000 kr. til
Roskilde Handicap Idrætsforening.
Der var åbent hus på renseanlægget Bjergmarken, hvor de
besøgende kunne se, hvordan vandet blev renset inden det blev ledt
ud i fjorden.
Roskilde fjords vandkvalitet ligger nu langt over kravet til strande,
som får Det blå Flag.
Børnehaveleder Cynthia Glarborgs roman udkom. Den byggede på
hendes egen barndom med en alkoholiseret mor.
Borgmester Bjørn Dahl satte gang i byggeriet af 11 nye boliger på
Stormandshøjen i Trekroner. Husene, som bliver forberet til at være
såkaldte intelligente boliger, skulle være rammen om en
byggeudstilling i sommeren 2007.
HUR måtte aflyse borgermødet om udvidelsen af Roskilde
Lufthavn, da alt for mange mennesker mødte om, og ingen ville gå
hjem igen.
Da ”Ugeaviserne – Foreningen af danske lokale ugeaviser” holdt
møde i Vejle blev en nystiftet fri uddelt for første gang. Prisen:
”Bedste nyhedshistorie” blev givet til Roskilde Avis for nyheden om
at Anja Andersen ville flytte sit Dream team til Roskilde.
Et flertal på 20 af Sammenlægningsudvalgets 31 medlemmer blev
enige om 2007 – bugtet for Ny Roskilde udenom
socialdemokraterne. Det blev betegnet, som et kup. Det endte med
alle 31 medlemmer gik ind for budgettet.
Det århusianske advokatfirma Tommy V. Christiansen etablerede
afdeling på Københavnsvej . Målet er i løbet af nogle år at være
blandt de største i Roskilde.
Mellem 40.000 og 50.000 lagde vejen forbi Palæets gård, hvor der
var udstillet 5717 figurer. De var fremstillet af Roskildes skoleelever
i løbet af formiddagen den 11. september. Det var en bedrift, som
blev optaget i Børnenes Rekordbog 2008.
100 gokartkørere deltog i DM i gokart for hold på Roskilde Racing
Center. To hold fra SAS var de skrappeste.
Grønne Familier rykkede ind på Tømmergrunden for at sætte fokus
på sund mad og sjov motion.
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En undersøgelse foretaget af Danske Bank viste, at der i de sidste 10
år var skabt 67.000 nye arbejdspladser i Roskilde amt, som dermed
var lokomotivet i regionen.
Gennemsnitlig havde landet en stigning på 3,7%, men i Roskilde
området var den på 5,7%, kun overgået af hovedstaden.
Kim Rasmussen fra hovedentreprenøren Frederiksberg
byggeentreprise, borgmester Bjørn Dahl og BEC – direktør Leo
Svendsen var fælles om at starte Bankernes EDB Centrals nye
byggeri. Når de 4600m2 stod færdige om 1½ år, ville der alligevel
være brug for mere udvidelse
Borgmester Bjørn Dahl tog i Kristiansminde det første spadestik til
27 rækkehuse. Det er arkitekt Dorte Mandrup og developer – firmaet
Brainstones, som stod bag byggeriet.
70 eksperter i klimaændringer holdt konference på Hotel Cromwell i
Roskilde. I 4 år havde de forsket i klimaændringers betydning for
vores farvande, søer og vandløb.
Nu blev borgermødet om udvidelsen af Roskilde Lufthavn afviklet
med 2300 deltagere. Det blev et kraftigt nej.
Jonna Kristensen overtog butikken Nature Wear i Hersegade og
åbnede den igen under navnet Jonna K.
Roskilde Kommune strakte våben og accepterede at betale for
opførelsen og vedligeholdelsen af en supplerende støjskærm langs
Holbækvej.
Jyske Banks afdelinger over hele landet gik over til nyt koncept. Det
blev markeret i Roskilde med dans på bordene og jernaldermænd
med spyd og sværd.
Med en reception fejrede Bomi, Roskilde Amts Revacenter sit 40 års
jubilæum.
Ejendommen på hjørnet af Skt. Mortens Vej og Hedegade blev kåret
som Årets Hus 2006.
Der blev taget en værdig og meget dansk afsked med kejserinde
Dagmar, som siden 1928, havde været bisat i Roskilde Domkirke.
Det var kejserindens ønske at blive begravet ved siden af sin mand,
når det kunne lade sig gøre. Foruden kongefamilien var der
repræsentanter for det officielle Danmark og Rusland, kejserindens
familie m.v.
Den elektriske overvågning af Gråbrødre Kirkegård, som blev
installeret i efteråret 2005, havde hjulpet. Der havde ikke været
hærværk siden. Alarmen som både gav lyd og lys, når den blev
aktiveret, kunne skelne mellem dyr og mennesker. Den var blevet
aktiveret 10 – 12 gang i det forløbne år.
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For andet år i træk havde Veddelev Kogræsserforening sat køer ud
på Sønderø. Nu var alle mand af huse på den årlige rensning af
affald i området.
Branddirektør Torben Lyder fra Købstædernes forsikring kunne fejre
et stykke Danmarks historie, da Branddirektørforeningen blev 100
år.
Et nationalt videncenter for Fødevarer og sundhed blev placeret på
Slagteriskolen.
Der var finale i disc golf på Roskilde Ring. Roskilde Rings Frisbee
golf Klub var vært
Mikkel Nørgaard fra Roskilde Bueskytteklub kunne kalde sig junior
– verdensmester.
I Lützhøfts Købmandsgård blev der hele ugen presset æblesaft på
livet løs.
Der blev taget hul på projektet: ”Kristus og kødsovs” i aulaen på
Trekronerskolen. Familier med børn var indbudt til
børnegudstjeneste med efterfølgende spisning. Slog ideen an, skulle
lignende arrangementer finde sted hver 4 – 6 uge.
Da flere vejnavne i den nye storkommune var ens, blev 13 vejnavne
foreslået ændret. De nye navne blev sendt i høring hos de berørte
225 personer. Der var fra Østrekirkegård gjort indsigelse mod
navneskiftet på Kirkegårdsvej og der var kommet et andet forslag til
den sydlige del af
Sognevej, så det blev overladt til Teknik – og miljøudvalget at
udrede det ellers gik navneændringen igennem.
Strukturreformen fik alvorlige konsekvenser for Hedeland. Både
Roskilde og Køge amter havde bidraget økonomisk. Nu ville der
komme til at mangle 1.85 mill. kr., som kunne medføre at der ikke
var råd til at opkøbe de områder omkring Hedeland, hvor
grusgravning blev afsluttet.
For andet år i træk holdt Roskilde Slagteriskolen: Smagens Dag.
Temaet var rodfrugter. Dagen blev også markeret på Astershjemmet,
som inviterede ældre og deres pårørende til at komme og få
smagsprøver og viden om mellemmåltiderne.
Den store modstand mod udvidelsen af Roskilde Lufthavn fik ikke
byrådet til at ændre dets indstilling. Der havde været ventet et større
rykning af tilhørere, men der kom 24, dog lang flere end der ellers
var ved byrådsmøderne. Der var stor spørgelyst efter det var klart, at
byrådets høringssvar ville være positivt for en udvidelse.
Byrådet skulle på sit møde tage principiel stilling til at bruge 13.8
mill. kr. til bekæmpelse og renovering efter svampeskader på
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Østervangsskolen, beredskabsstationen og Teknisk forvaltning. På
grund af beløbets størrelse var den endelige beslutning
Sammenlægningsudvalget.
Blæserkvintetten Copenhagen Winds åbnede på Roskilde Bibliotek
Roskilde Musikforenings sæson.
Kunstnere fra Billedskolen Liv var månedens udstillere i Værestedet
Ringhøjen i Ringparken.
SFO´ erne i Roskilde mødtes til den årlige olympiade. Godt 700
børn deltog. En af disciplinerne var kast med gummistøvler.
OK – Klubben på Margrethegården tog hul på sin 20. sæson med
frankofil aften med mad og foredrag.
Roskilde Taekwondo Klub fejrede sit 25 års jubilæum i
klublokalerne med opvisning og underholdning.
Kong Hans´ kongelige Hofkapel åbnede Lørdagsjazzens ny sæson i
Vandtanken, Helligkorsvej.
Hjemmeværnets Musik- & Tambourkorps deltog i Euro – Musiktage
i Bösel. Korpset fik 1. plads i gruppen for brassband og samlet 2.
plads for alle 21 deltagende korps.
Jørgen Nielsen fejrede de første 20 år med sin forretning: Snow Fun
på Sønderlundsvej.
Der blev afholdt afrikansk kulturdag på Roskilde Bibliotek.
Cameroonian Community in Roskilde og Burundi Børne- og
Kulturforening stod for arrangementet.
Ken ”Bell” Rasmussen fra Roskilde var topscorer på det danske
fodboldhold , som i Sydafrika, deltog i VM i fodbold for hjemløse.
Ret og Råd kæden kom til Roskilde. Nu dækkede firmaet hele Ny
Roskilde retskreds.
Radio Mega i Roskilde og Hillerød, samt Yes2day blev samlet i en
ny lokalradio under navnet: Yes2day. Det skulle for Roskildes
vedkommende give flere lokale nyheder.
For Leon Hansen, vinbonde i Hedeland, så årets høst ud til at blive
bedre end nogensinde. Det var kronen på 7 års slid.
Efter 6 år som havefoged kvittede jens Hansen sit job, for i de næste
3 år at hellige sig livet som sejler, sammen med sin familie. Robert
Haakonsen, som havde haft båd i haven siden 1978 og en overgang
siddet i bestyrelsen for Roskilde Havneselskab, blev den nye
havnefoged.
Jan Olsen blev den nye ejer af Glarmesterfirmaet Cai Christensen.
Poul Erik og Ove Christensen fortsatte i forretningen indtil nytår.
Mette Degn Hülz overtog ID Lingeri fra sin mor Inger Degn.
Børnemusikklubben Kamæleonklubben afholdt den første af
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sæsonens 4 koncerter på Gimle.
Der var dragedag på Vigen Strandpark, men på grund af det gode
vejr og meget lidt vind, mødte langt færre end antaget op.
Jyske Bank ønskede at udvidde, derfor tog Roskilde Museum fat på
en nærmere undersøgelse af Skt. Mikkels kirke og kirkegård. To
andre steder i Roskilde og tre steder i Trekroner skulle også
undersøges, så museets arkæologer og studerende havde travlt.
Lars Dietrichsen kunne fortælle, at om godt en måned ville
Gourmetbryggeret gå på Børsen, når Finanstilsynet havde godkendt
projektet. Aktierne ville blive på ca. 30 kr. ,det samme som prisen på
en god specialøl.
Tidligere guldsmed Knud Dines havde lavet en kopi af Danmarks
største halsring af guld fra vikingetiden.
På Knud den Stores Vej nær de andre butikker på Kongebakken
åbnede blomsterbutikken: Flower Power.
På den årlige Gør – Glad – Dag, inviterede Naturskolen i Kamstrup
deres muslimske nabobørn fra Fredens Skole på besøg og gav dem
også en ny legeplads. Base 4000 havde lavet kinesisk mad til
beboerne på Margrethe Hjemmet.
Efter flere års tilløb var trafikomlægningen på Stændertorvet så småt
gået i gang.
Det nye trafiklys på Darupvej blev taget i brug. Det ville måske kun
få en begrænset levetid, da der var planer om at udvide motorvejen.
Sammenlægningsudvalget havde besluttet, at der skulle udvikles en
ny visuel identitet for den nye kommune. Forslaget lå ny klar, det
var inspireret af springkraften og energien fra Roars Kilde.
JH Børnemode i Allehelgensgade fejrede 40 års jubilæum med et
udsalg fra d. 5. – 7. oktober.
Efter 27 år overlod Ruth Jørgensen tøjlerne i Dansk Autohjælp
Roskilde til sin søn Arne Jørgen og sin svigerdatter Doris Jørgensen.
Folkefestivalen RO Folk 2006 løb af stabelen i Gimle

Kunst & Bolig. Idé og inspirationsmessen blev afholdt på Roskilde
Kongrescenter.
11/10 Scan – Horse A/S Roskilde, en grossist virksomhed, som solgte
rideudstyr og jagtartikler til detailhandelen fik Nordeas
Erhvervspris, som blev uddelt for 24. gang.
15/10 Advokaterne, Algade 43 skiftede navn til Advodan Roskilde.
Samtidig var der indgået samarbejdsaftale med Advodan i Køge.
Samarbejdet var udløst af retskredsreformen.
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Den voldsomme storm om natten oversvømmede Roskilde Havn.
Ved 1 tiden stod vandet 5 cm over kaj kanten og ved 2.30 tiden var
situationen så kritisk at havnefoged Robert Haakonsen valgte at
ringe adskillige bådejere op, så de kunne på haven og gøre deres til
at mindske skaderne på bådene. Restaurations skibet Sagafjord var
på vej til Ærø i forbindelse med det årlige syn. Stormen i Kattegat
og Storebælt var for meget for det gode skib, som i 2007 vil fylde 50
år, at det måtte søge nødhavn i Kalundborg.
For 2. gang havde Roskilde Museum fat i resterne af Skt. Mikkels
Kirke. Første gang var i 1980. Kirkeskibet, våbenhuset og en del af
tårnet blev fundet. Nu havde Jyske Bank igen brug for en udvidelse
og i forbindelse hermed blev kirke genudgravet. Arkæologerne
håbede at finde resterne af en ældre kirke, da nogle af de fundne
grave var ældre end kirken fra 1100 – tallet.
Elforsyningen i Roskilde fejrede deres 100 års jubilæum med
udgivelsen af et jubilæumsskrift
Klub Trekroner blev indviet på Joensuuvej
Inge Jørgensen fra Orienteringsklubben Roskilde havde vundet Höst
Open på Bornholm for klassen D 55
Risø slog 33 nye forskerstillinger op, der specielt var målrettet mod
yngre forskere.
25 karatebørn fra Roskilde karate Skole havde deltaget i Sydhavscup
og resultatet blev både guld, sølv og bronze..
Kristina Thomsen fra Jyllinge Svømmeklub havde vundet DMtitlen i juniorernes 50 meter rygsvømning.
14 dage i november kørte Kulturbussen med Ballonkongen ombord
rundt til institutionerne i Gundsø og Ramsø
Andreas Thom blev indsat som præst i Himmelev. Hans havde
tidligere været konfirmandlærer ved kirken.
Dele af roskilde hvn var endnu uden strøm efter stormen.
Butiksindehaver Birthe Holgersen fra Madam Sko havde 40 års
jubilæu
Europas bedste sjippere mødtes i Roskilde – Hallerne for at
konkurrere om Em – titlen i individuel rope skipping..
John Dalskov, som var medstifter af Roskilde film – og
Videoamatører, havde i de sidste 12 – 13 år filmet forskellige ting til
Roskilde Lokalhistoriske arkiv, nu filmede han domkirkens
forvandling og regnede med resultatet ville blive en film af 2 timers
varighed. Roskilde domsogn ville få den redigerede film og alle
råbåndene.
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BTK 61 spillede Pro Am – turnering og samme dag mødte klubbens
herrer Esbjerg.
Allehelgensdag blev fejret med en lysmesse i Snoldelev Kirke.
Ikke mindre end seks af Orinteringsklubben Roskildes løbere blev
kåret til kredsmestre i orienteringssportens østkreds.
Lions Club Ramsø kom på gaden med deres julelotteri
Roskilde Gardens 71. årsparade løb af stablen. I alt 60 gardere i alle
aldre deltog. Der blev uddelt hædersmedaljer til garderne og
borgmester Bjørn Dahl fik Andreas Flensborgs Mindemedalje, den
eneste hædersmedalje forbeholdt civile.
Pernille Genske og Jannik Pedersen gennemførte New York
Marathon.
Både unge og ældre bilister fik noget for lærepengene på
Køreteknisk Institut, da GF – forsikrings holdt trafiksikkerhedsdag.
Økonomiudvalget forkastede forslaget til logo for den nye kommune
og besluttede at sende sagen tilbage til drøftelse i de politiske
grupper. Det gav et problem: den nye kommune ville være uden
logo og de 300.000 kr. som var afsat til at designe et, var brugt.
Selvom det første var fra det nye år, at Gundsø Brandvæsen blev
nedlagt og genopstod, som en del af Roskilde Brandvæsen, så blev
navnet alligevel skiftet ud på stationens kørertøjer
Den nye lokalforening for Kræftens Bekæmpelse holdt stiftende
generalforsamling
Der var uddannelsesbasar i Æblehusets Beboerhus, hvor unge og
forældre med anden etnisk baggrund end dansk kunne høre nærmere
om mulighederne i Roskilde området.
På et areal nord for Bodsbjerggårdsudstykningen i Viby græssede
500 får. Det var efter sjællandske forhold en meget stor flok, som at
også vakte opmærksomhed.
Den megen blæst havde forsinket arbejdet på Korsskæringen på
Roskilde Domkirke, men det tabte terræn vil blive vundet ind i en
senere fase.
Danske Bank blev hovedsponsor for Himmelev/Veddelev Boldklub.
Den kun 9 måneder gamle nanoteknologi – virksomhed NIL
Technology blev solgt til udenlandske investorer med et afkast til
CAT og staten på ni gange det investerede beløb.
Frisørsalonen Fashion Hair i skomagergade genåbnede efter en
ombygning. Der var blevet sat fladskærm op, opkobling til Internet
og tilbud til mænd om at blive klippet mellem kl. 7 og 9 og få
morgenmad.
EU har et projekt, som skal kaste lys over den europæiske kulturarv,
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ikke alene den regionale, men også den lokale. I Roskilde arbejdede
biblioteket, domkirkemuseet, sjællands Stiftsbibliotek og Roskilde
lokalhistoriske Arkiv sammen om projektet, derfor var der oprettet
et netarkiv på bibliotekets hjemmeside under lokalhistorie.
8/11 Der var Jobdating i Roskilde – Hallerne. Det blev til en masse
kontakt mellem virksomheder og ledige.
Sammenlægningsudvalget besluttede en harmonisering af vielserne i
den nye kommune. Der ville blive tale om 700 prøvelsesattester om
året – attester, der bekræftede, at en person kunne indgå ægteskab –
og ca. 325 vielser. De kunne nu foregå på rådhuset lørdag kl. 11
eller hverdage kl. 10.30, dog tillige kl. 17 på torsdage.
8/11 Fra det nye år var det ikke længere politiet, som var
parkeringskontrollanter i Ramsø og Gundsø. Nu ville kommunens
parkeringskontrol dække hele Ny Roskilde Kommune.
8/11 Naturværkstedet Engen i Gundsø ville blive en unik institution i Ny
Roskilde. Stedet rummede både klub – og børnehavebørn
9/11 Anti – racistisk Netværk Roskilde markerede Krystalnatten med
fakkeltog fra Hestetorvet til Gimle.
19 elever fra 3. b på Peder Syv Skolen deltog i Dansk Retursystems
kampagne ”Dåserydderen” ved at samle dåser og plastflasker i Viby
og omegn.
9/11 Overinspektør ved Nationalmuseet Michael Andersen holdt foredrag
om ” Klosterlivet på Eskildsø”. Foredraget gav et indblik i Jyllinge
kirkes 1000 årige historie, hvad der var vigtigt, når bygningen af den
nye Hellig Kors Kirke stod for døren. En sten fra kirkeruinen på
Eskildsø, samt en kampesten fra den nuværende kirke, samt en
munkesten og en moderne mursten ville indgå som en markering af
den historiske røde tråd i forbindelse med Hellig Kors Kirke.
10/11 Jacob Overgaard Schlichting, som var årets tømrersvend fra
Roskilde tekniske skole blev hædret af Nykredit for sin meget flotte
svendeprøve.
Preben Engmann i Gundsømagle, samlede ikke alene på
dukketeater, men tog rundt på Sjælland for at spille mest for børn.
Hvert år opførte han Nøddebo præstegård hjemme i stuen.
Det blev Viby Vandværk, som bliv forsyningskilden til de nye
grunde, som skulle udstykkes på Skovsbos jorde
Per Kronholm fra Roskilde startede sammen med 2 venner
hotelvirksomhed i Østrig.
Peter – Christian Brøndum og Bo Odgaard Rasmussen fik udgivet
bogen: ” Breve fra Østfronten”. Det var en bearbejdet del af deres
historie – speciale på RUC.
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11/11 Det var arkivernes dag. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv bad i den
anledning folk om at komme og hjælpe med at identificere personer
med mere, på en række pressefotos, som arkivets personale ikke
kunne kendte.
KARA åbnede en ny genbrugsplads i Viby. Pladsen var den første af
slagsen i Ramsø Kommune, og de lokale var ikke sene til at tage den
i brug.
Fritidsklubben Viadukten afholdt deres klubmesterskab i gokart. 13
raske drenge trodsede regnvejret.
Keramikeren Gerda Østergaard udstillede brungsting i stentøj på
biblioteket i Viby og i Nichen kunne Ingrid Greves glaskunst ses i
november måned.
Roskilde Garden mødte op i fuld uniform i byrådssalen, hvor den 71
årige garde fik årets Kulturpris, fordi den på bedste måde
repræsenterer Roskilde både indenfor og udenfor byens grænser.
2 skulpturer af den lokale kunstner Ove Nielsen blev officiel indviet
på deres plads i forhallen til Rådhusbutikken. Det var
Kulturudvalgets, der havde finansieret det årlige indkøb af kunst,
som skulle placeres i det offentlige rum.
12/11 Rozebørnekoncerter bød på Fuzzy, der fortalte om film og musik og
Vinterdelen af Vivaldi´s De 4 årstider blev opført af 4. klasse på Sct.
Jørgens Skole, Roskilde Studiekor og Kammerorkestret fra Roskilde
Musik Skole.
Dansk flygtningehjælp holdt landsindsamling pastor Fromsager
stillede sig en time foran Roskilde – Hallerne, hvor Roskilde Stift
holdt stormøde. Det blev til en fyldt indsamlingsbøsse
De unge dansere fra Lindenskov Dansecenter klarede sig fint ved
grand Prix – danseturneringen i disco og hip hop. Det blev til 16
guldmedaljer, 5 sølv- og 8 bronzemedaljer.
Roskilde Frimærkeklub inviterede til store byttedag på
Amtsgymnasiet.
12/11 Viby IFs gymnastikafdeling afviklede igen et stort
aktivitetsarrangement for hele familien, hvor deltagerne skulle rejse
gennem fantasilandet ”Happelappeland”.
Der var aftenåbent i Fru Hansens Have i anledning af gårdbutikken
var blevet udvidet med 75 m2.
12/11 Naturfredningsforeningen i Ramsø holdt sit sidste åbne arrangement
i komiteens regi.
13/11 Der var stiftende generalforsamling i Roskilde Ungdomspolitiske
Netværk, som består af ungdoms – afdelingerne under de respektive
politiske partier. Netværkets mål er at lave opsøgende politisk
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arbejde og skabe grobund for en politisk debat blandt unge
mennesker.
Der var ældredansk på Viby kro, hvor ”Birkum” spillede op.
Sammenlægningsudvalget holdt sit første møde i den kommende
byrådssal. Det viste sig at der var dårlig akustik i den ellers så
smukke sal.
Foreningen Eldorado fik 10.000 kr, fra Danske Bank. Nu ville der
blive råd til handikap – kørsel for foreningens medlemmer
1000 interesserede var mødt op til Nordeas investeringsmøde.
Banken kunne oplyse at kunderne i Roskildeområdet var mere
risikovillige end på landsplan.
Forhenværende arkivar Jørgen Nybo Rasmussen blev udnævnt til
æresmedlem af Johannes Jørgensen Selskabet, som han havde taget
initiativ til at stifte.
Den årlige tøjbazar på Gimle havde 25 stande og var et rent eldorado
for de mange kvinder og et par enkelte mænd, som mødte op
Gundsø byråd besluttede, at der skulle laves cykelsti på Møllevej,
men kun der, hvor vejen var bredest.
Den nye vejbane over Stændertorvet blev indviet. Kringle – svinget
var ændret, så trafikken fik en mere lige forløb.
Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard indviede VUC’s gamle
gymnastiksal, som var blevet forandret til 300 m2
undervisningslokaler.
Renoveringen af Gråbrødre skole skulle have foregået over
sommeren. I stedet måtte skolens brugere finde sig i byggerod i den
travle sæson.
Hans Christian Carstensen havde igennem 50 år stået bag topidræt i
Roskilde. Han var medstifter af BTK61 og Roskilde handikap Idræt
i 1971.
Sangkonerne i Vindinge inviterede til revy/sangaften i Vindinge
Kultur center.
Designstuderende Thomas Albertsen fra Havdrup fik 3. præmien i
designkonkurrencen:” Briller på hovedet”, om nytænkning af briller
til unge. Konkurrencen var udskrevet af Synoptik og Danmarks
Designskole.
For 21. gang var der digterdage på tjørnegårdsskolen. Det blev til
422 digte i alt.
0. -3. klasse læste deres digte op og dagen efter var det eleverne fra
4. – 9. klasses tur. Emnet for digtene havde været ” Luft, ild, jord og
vand.”
Ophængningen af de 62 guirlander i anledning af julen, var
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Temaet for Østervangsskolens årsfest var tegneserier. Årets
teaterstykke hed: ” Andeby Invaderes”.
Bibliotekerne i Jyllinge, Ågerup og Gundsømagle havde i 3 uger
fokus på renæssancen i udstillinger, aktiviteter og konkurrencer for
børn.
15/11 Byrådet i Gundsø frigav 840.000 kr. til bygning af en spejdergård.
Arbejdet ville gå i gang i december og gården ville komme til at
ligge ved Skovly.
16/11 Frank Birkebæk modtog en hædersgave fra Ole Haslunds
Kunstnerfond for sin store indsats for Danske Museer og Roskilde
Museum.
Musikcaféen på Jyllinge Skole åbnede sæsonen med bandet :”Den
hem´lige Overraskelse. Det var Kunstskolens elevråd, som stod for
arrangementet.
Frivilligorganisationen Sygehusets Venner, som blev stiftet efter
engelsk forbillede i 2003 stoppede i ugens løb med at besøge RAS.
Udgifterne skulle deles ligelig mellem Sygehusets Venner og
sygehuset. Sidstnævnte kunne ikke finde sin del af udgifterne.
Måske overtog Røde Kors projektet.
Jyllinge Folkedanseren havde på 3. år stor succes med et hold for
børn.
Indretningsarkitekt Kirsten Brøndsted markerede ved en reception,
at hun i 50 år havde haft egen tegnestue.
600 elever fra 5. klasse fik løsnet tungebåndene, da de sang salmer
af deres lungers fulde kraft i Roskilde domkirke. Den årlige
salmesang er et frivilligt samarbejde mellem skolerne og kirken.
80 var mødt frem for at høre Aksel Skjoldan spille og fortælle om
Johannes Brahms.i sognegården i Viby.
17/11 Roar Køkkenet blev valgt til årets lærerplads på Roskilde Tekniske
Skole 2006.
Børnehaven Dyssegården i Gundsø fik råderetten over yderligere
1100 m2. det betød legepladsen blev dobbelt så stor.
Året var ved at slutte for Jyllinge sejlklubs surf – afdeling. Det var
blevet til hastighedsrekorder for både seniorer med 54 km!t og
juniorer med 40 km!t.
Sundhedsstyrelsen gav 1 mio. kr. til Solrød, Greve, Ny Roskilde og
Ny Køge, som var gået i samarbejde om rygestop og om at skabe
røgfri miljøer.
Hedeboparkens fritidscenter var vært, da 7 basisklubber mødtes til
en gang fodbold. Basisklubberne var for børn med generelle
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indlæringsvanskeligheder, som til daglig går sammen i
specialklasser på skolerne.
Jul i Roskilde udkom for 80. gang.
Der var lagkage til alle, da Gigtforeningen fejrede sit 70 års
jubilæum
Kræftens Bekæmpelse fik ny lokalforening, så den dækkede hele Ny
Roskilde Kommune.
Social – og sundhedshjælper Charlotte Jacobsen vandt med godt 1,1
mio. skridt Pen Sams landsdækkende konkurrence om at gå mere.
Den 1. september 2006 blev Lene Munch ansat i Roskilde Stift, som
erhvervspræst, den første i Danmark. Lene Munch har hele landets
virksomheder som sit område,
Lions Club Roskilde havde skabt et julekort, hvor hele overskuddet
fra salget gik til Roskilde Kvindekrisecenter.
Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard, Anne Grethe Lund Hansen
og Mogens Andersen fejrede deres 25 års jubilæum, som amts
politikere.
17/11 Ricardo´s Jazzmen spillede ved Lørdagsjazzen på Gimle.
Roskilde Produktionshøjskole Base 4000s teater og musikværsted
opførte forestillingen ”Victor Banan” på Ågerup Bibliotek.
Det Kongelige Teater og Det Danske Teater havde produkceret
forestillingen: ”Brødrene Karamazov”. Den unge Roskilde –
skuespiller Thure Lindhardt spillede den en af brødrene.
18/11 Den lokale afdeling af SOS Børnebyerne indbød børn til at tegne i
Kvizkly Hyrdehøj Centret. Der ville blive trukket lod om en præmie.
Arrangementet var i anledning af den internationale børnedag d. 21.
november.
Ågerup Bibliotek tog hul på julen med et dukke – krybbespil med
Teatret Rod.
Landsbyens Kunstskole for Børn hold fernisering i Ågerup
Sognegård.
Der var 4 bands, som deltog i det første Bandakademi i Roskilde,
Akademiet var et talentudviklingsprojekt., som forsøgte at give de
deltagende bands et skub i den rigtige retning.
Den nye kommunes Teknik – og Miljøudvalg besluttede at fastholde
navnet Kirkegårdsvej i Roskilde og omdøbe Kirkegårdsvej i
Gundsømagle til Kirkevang.
Under byggeriet på Gråbrødre skole blev der 2 – 3 meter nede
fundet et affalds lag fra middelalderen.
19/11 Ni – Gruppen, der længe havde lavet arrangementer for voksne
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havde inviteret Steen Møller, der var mester i Capoeira til at komme
med 3 elever fra Capoeiraskolen Senzala for at give opvisning for
børn og unge i Herringløse.
Som en opfølgning på foredraget om Klosterlivet på Eskildsø
arrangerede Jylling Kirke et besøg på Eskildsø. 50 sognebørn i alle
aldre deltog. Kirkeværge ved Jyllinge Kirke Poul Kortegaard og
Frida Madsen, som var et af de børn, der blev døbt ved
kirkegrundens indvielse sørge for at der kom en stor og en lille sten
fra den gamle kirkeruinen med til Hellig Kors Kirke.
Det første arrangement i Group Nine for Kids løb af stablen på
Herringløse skole
20/11 Børnene fra Børnehaven Fuglebakken var med da byens juletræ blev
fældet i skoven ved Svenstrup Gods. Træet var godt 13 meter højt
Roskilde Domsogn søgte kirkeministeriet om at måtte ansætte endnu
en sognepræst i en periode af 2 år. Den nye sognepræsts område
skulle være hellig Kors Kirkesal og natkirken.
Salget af aktier i Gourmentbryggeriet kunne gå i gang. Pengene der
kom ind skulle bruges til udvidelse.
FC Roskildes midterbaneforsvarer Diego Tur vandt finalen af TV3`s
Robinson Ekspedition.
Roskilde museums juleudstilling hed: ”Julen har englelyd”. Den
handlede om engle.
21/11 På Roskilde Tekniske Gymnasium blev der serveret smagsprøver på
en bred vifte af mulige fremtidige uddannelser for elever fra
folkeskolens afgangsklasser i Roskilde og omland.
Lindebjergskolen i Gundsø vandt bronze ved amts finalen i årets
skoleskydning.
Fjordskolens afdeling på vestre Hedevej fik et nyt vartegn lavet af
kunstneren Henrik C. Andersen. Skulpturen kunne både lede tanken
hen på en søhest eller et vikingeskib. Samtidig blev en ny legeplads
og en ny bygning på 152m2 med undervisningslokaler og
fællesfaciliteter indviet.
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde inviterede for 7. år
i træk til uddannelsesmesse for 9. og 10. klasse og deres forældre.
22/11 115 af Roskildes 1058 forretninger læste nu dankortet vis chippen
og det gjorde byen til førerhund i den nye dankort – teknologi
Udbudet på renovationsområdet blev afgjort ved at Renovations
Transport Roskilde genvandt entreprisen i Roskilde med et bud på
8,3 mio. kr. og Renoflex vandt entrepriserne i Gundsø og Ramsø for
henholdsvis 4,2 mio. kr. og 2,5 mio. kr.
Roskilde Bank var den 10. bedste arbejdsplads i Danmark Nycomed
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Danmark lå på 16. pladsen.
Kommunaldirektør Henrik Kolind og personalechef Yvonne
Barnholdt underskrev en sundhedsaftale, som blandt andet betød, at
der ville blive motionsrum i kælderen i det nye rådhus. Aftalen
sikrede også 2 sundhedscentre, hvor de ansatte frit kunne komme og
få massage, kiropraktisk behandling eller sundhedsvejledning
Grethe Hansen fik overrakt årets Ramsø – pris.
Trio Dania spillede ved Roskilde Musikforenings sidste koncert i
efteråret.
23/11 Roskilde Lokalhistoriske arkiv fik 25 flyttekasser deponeret med
pressefotograf ved Roskilde Avis Erling J. Pedersens fotos.
Der var koncert i Dåstrup Kirke med den russiske trio: ”Trio Sankt –
petersborg.
Formanden for JGI Sonny Hansen fik den sidste lederpris i Gundsøs
historie.
Firmaet Q – Inderline i Roskilde var på 10 år, gået fra at være et lille
2 mands firma til at beskæftige 10 mand og have kunder over hele
Norden
Forældrenøglen, et nyt tilbud, hvor forældre kan lære om ungens
narko- og alkoholmisbrug, holdt informationsmøde.
GAD Boghandel åbnede i Roskilde. Butikschef Per Hestlund lovede
masser af bøger, som man gerne måtte bladre, samt lænestole og
kaffe og vand.
Gourment Bryggeriet AS offentliggjorde prospektet for sin
introduktion på first North – børsen. Forhåndsinteressen var så stor,
at over halvdelen af aktierne allerede var afsat med forhåndstegning.
80 japanere havde besøg Slagteriskolen for at lære at lave dansk
smørrebrød. Det var Andersen Bakery Group, som havde sendt sine
medarbejdere til Danmark for at lære om den danske madkultur. I
forvejen bagte firmaet dansk wienerbrød til Japan.
Det blev besluttet at Baunehøj børnehave og den nye børnehave ved
Margretheskolen, som skulle åbne 1. april, skulle have fælles
ledelse.
Ramsø kommunes pladsanvisning lukkede hver onsdag året ud, for
at dæmme op for travlheden omkring kommunesammenlægning og
flytning.
Bankdirektør Carsten reves uddelte på Nordea Danmark fondens
vegne pengegaver til Julekomiteen for Juleaften i konventhuset,
Roskilde Kvindekrisecenter, Frelsens Hær og børnenes Kontor.
Gundsø Kommune hædrede 110 af kommunens idrætsfolk for flotte
præstationer i 2006.
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24/11 Folkevirke i Roskilde fik af BG Bank 10.000 kr. til hjælp til næste
års forfatter arrangementer.
Efter et år med modernisering af Superbrugsen i Gadstrup, skulle
den ændres til Dagli´Brugs for at rette op på underskud..
El – virksomheden L&C – EL i Sankt Hans Gade gik nye veje på
jagt efter nye medarbejdere. Firmaet stod og manglede 10 el – folk.
Virksomheden udlovede et fadølsanlæg til de medarbejdere, som
kunne anbefale nye folk.
Åge Sinkbæk tog skakmesterskabet i årets turnering om Roskilde –
mesterskabet.
Heltidsundervisningen i Gundø havde 25 års jubilæum og det havde
lærer Henrik Bastiansen også.
25/11 Juletræet på Stændertorvet blev tændt og Kurt Ravn sang julen ind
Medlemmerne i Roskilde Fantasy Games kunne nu mødes 1 gang
om ugen i butikken Fanatic i Allehelgensgade
Birthe Gottlieb fik lov at forgylde krone og scepter på den vindfløj,
som hendes oldefar havde lavet til Roskilde domkirke i 1885
Gårdbutikken Blomster Féen blev åbnet på Svogerslev Hovedgade
21
Butikscentret i Gundsømagle: Rosentorvet indviede det fælles
indgangsparti.
25 og Teaterforeningen Spor i Hvalsø fejrede 15 års jubilæum med
26/11 julestykker for børn, ved at spille det første stykke fra 1991.
26/11 Roskilde Zontaklub solgte pyntegrønt. Indtægten ved salget skulle
gå til Børnenes Kontor i Roskilde.
Julemanden og hans kone tændte julelysene både ude og inde på
Ro’s torv
Roskilde amts Ungdomsorkester STRAUS, som var stiftet i 1996,
tog ved en koncert afsked med Roskilde amt. For fremtiden skulle
STRAUS stå under statens kunstråd og Roskilde Kommune.
27/11 Sandu Vask ApS, som var flyttet fra Frederiksberg, åbnede på
industrihegnet 5 i Tune.
27/11 Roskilde Handel arrangerede igen et minitog til at køre i bymidten
frem til d. 23. 12.
Software – firmaet Tabulex i Roskilde fik overrakt Dansk Industri
Roskilde/ Køge Bugts initiativpris 2006.
Bryan Rice vendte hjem til fødebyen Viby og gav intimkoncert for
50 unge i Viby – Fritids og Ungdomsklubben.
Kl. 7,50 eksploderede en olietank i firmaet DNE Materieludlejning
på Store Hedevej. Medarbejderne måtte springe for livet. Ingen kom

428

til skade. Det værksted, hvor spildolien stod, udbrændte.
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28/11 Da Roskilde Biblioteks base i fremtiden skulle omfatte da fra
Gundsø og Ramsøs biblioteker var det nødvendigt at lukke basen
ned indtil d. 3. december.
Finske Ville Härkönen var den første i et europæisk
udvekslingsprogram for unge kunstnere. En måned i Roskilde holdt
hun koncert på Gimle.
Tabulex var årets vinder af Initiativprisen, som blev uddelt af Dansk
Industri Roskilde / Køge Bugt.
Den georgisk fødte kunstner Nana Quparadze udsmykkede væggene
i Børnehuset Ravnen.
De første 2 etaper af renoveringen af Margretheskolen blev 900.000
kr. billigere en forventet.
I Elgigantens konkurrence: Danmarks bedste naboer vandt Ingrid og
Jørgen Jensen, Fruervej titlen.
Havdrup kirkes to kor, voksenkoret ”Seadrops” og børnekoret
”Havdråberne” sang julen ind i Gadstrup kirke.
Fredslyset fra Betlehem blev sendt af sted fra Roskilde. Siden 2003
havde Skt. Laurentii kirke haft en ”aflægger” af lyset stående.
Starten med fredslysets rejse ud i landet blev markeret med et
fakkeltog og en gudstjeneste i Gl. Vor Frue Kirke.
28 og Alle konfirmander i Roskilde Stift var samlet til en stor jagt på den
29/11 hellige kalk i Roskilde domkirke.
29/11 En gruppe RUC – studerende havde arrangeret ”School Rock” ,hvor
8 lokale skolebands fik mulighed for at opleve havde det vil sige at
være rockmusiker og få skærpet musikinteressen.
I Jyllinge Centret var der smagsprøve på Just Coffee. Kafferisteriet
blev startet i juli af Maria Kristoffernsen og Patrick Beckett på
Frederiksborgvej
Igennem et år havde Dagbladet samlet brugte frimærker til den
lokale repræsentant for Terres des hommes. Nu opfordrede avis folk
til at lægge deres brugte frimærker i en kasse , der var opstillet i
bladhuset.
Paraplyen, som var Ramsø Kommunes pensionistblad, udkom for
sidste gang. Det ville blive erstattet af et, som dækkede hele den nye
kommune.
29/11 Borgerne i Ørsted måtte vente til det nye år med at få trafikchikaner,
selv om byen stod højt på sikkerhedsplanen, som Ramsø Kommune
vedtog i 2005.
30/11 Milano, med mærkevarer til herrer, åbnede i Algade 44
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Borgmester i Gundsø Evan Lynnerup lagde ikke skjul på at Gundsø
blev ramt i sammenlægningsprocessen. Det ville blive dyrere at få
passet børn, der ville blive mindre tid til de ældre og der ville blive
færre kroner til foreningslivet.
Gadstrup Motion fik dispensation, så der kunne opstilles en pavillon
ved Ramsøhallen.
Tunegarn, der solgte kniplingegarn og kniplingeudstyr flyttede fra
tune til Nørrevej i Gadstrup.
Parkeringsplads – problemet ved Dåstrup Kirke blev afgjort ved at
gå tilbage til tidligere tinglysning.
Der blev sagt nej til flere trafikchikaner i Ramsømagle
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Den nye Roskilde Kommune med ca. 79.000 indbyggere var en
realitet.
Mogens Larsen blev ny filialdirektør i Sparekassen Lollands
Roskilde - afdeling.
SuperBrugsen i Gadstrup blev til Dagli´Brugsen.
Det havde været en relativ rolig nytårsaften, men der var øvet
hærværk på Retten i Roskilde og det forsinkede starten på den nye
retskreds.
Jyllinge Jazzselskab kunne fejre 10 års jubilæum.
Roskilde Boligselskab og AB99 var nu slået sammen til
Boligselskabet Sjælland.
Louise Clark fra 7. klasse på Jyllinge Skole blev valgt som
månedens kunstner i Roskilde Kommune og hendes tegning prydede
Roskilde Menuen i januar.
Carsten Sivertsen, tidligere pressechef for Codan Forsikring,
startede eget kommunikationsvirksomhed på Knudsvej.
Taxa – selskaberne i Gundsø og Ramsø blev lagt sammen med Taxa
Selandia i Roskilde.
Engbækgård i Gundsømagle var der nu fritids -, junior- og
ungdomsklub med tilbud til unge fra 8. klasse til 17 år.
Månedens kunstner i HK sjællands hus i Hersegade var den lokale
kunster Fekrije Dalifi.
Roskilde Kommunes 700 medarbejdere var inviteret til

430

2/1
2/1
2/1

3/1

3/1

3/1

4/1

4/1

4/1

4/1
5/1

5/1

5/1
5/1

opstartsmøde i Roskilde – Hallerne. Der var kaffe og morgenbrød
medens borgmester Poul Lindor Nielsen og kommunaldirektør
Henrik Kolind fortalte om den nye kommune.
Roskilde Kommune åbnede den nye borgerservicebutik henholdsvis
i Jyllinge Centret og på Viby Bibliotek.
Fitnesscentret på 300 m2, med navnet:Sport og spinning åbnede på
Hjortevænget i Viby.
Jens Friborg tiltrådte som landbetjent i Jyllinge. Landbetjent Ulla
Smith var glad for at få en kollega i en fast stilling. Hun ville, i
forbindelse med kommunalreformen, få frataget nogle
arbejdsopgaver. De ville give hende mere til rigtigt politiarbejde.
Borgmestrene i Roskilde og Egedal kommuner Poul Lindor Nielsen
og Sven Kjærgaard mødtes på grænsen mellem deres respektive
kommuner, da der skulle nye skilte op ved kommunegrænsen.
Roskilde Kommune havde bestilt 36 nye kommuneskilte, hvoraf ca.
30 sættes op langs den nye kommunes grænser i nord og syd.
Roskilde Bibliotekerne viste i januar måned en plancheudstilling:
”Ny Roskilde – før tanken var tænkt”. Som viste livet i de 3
kommuner fra omkring 1. verdenskrig til 1960erne.
Snoldelev Kirke lukkede indtil d. 30, marts og igen 6. august til
2.november, da kirken skulle males indvendig, have nyt
varmeapparat og rebet til klokken skulle forlænges.
Efter endt renovering på værft i Hundested vendte fjordmuseets
Arne og Jørgen – jolle tilbage til sin plads i Østby Havn. Jollen var
den sidst byggede fiskerjolle fra Knudsens Bådeværft i Jyllinge.
I forbindelse med Teknik – og miljøudvalgets møde, demonstrere
Gunver Hansen, hvilken virkning en belysning af Rådhustårnet ,
ville have.
Integrationspuljen under Roskilde Kommunes Kulturudvalg fik
navnet: Kulturintegrationspuljen for at den ikke skulle forveksles
med en pulje, der var afsat til at dække arbejdsmarkedet.
Formanden for Roskilde Roklub Bent Jørgensen blev valgt med
formand for folkeoplysningsudvalget.
RB 1906 blev Årets Idrætsklub. Klubben vandt Nordeas, RIU og
Roskilde Avis’ s pris, fordi alting faldt i hak, i klubbens
jubilæumsår.
Roskilde Kommune valgte at abonnere på Post Danmarks tilbud om
at få posten skannet. Det medførte at kommunen gik fra postnummer
4000 Roskilde over til 0899 Kommuneservice.
Roskilde Kommune fik ny hjemmeside.
Psykologen Lone Seipelt debuterede som forfatter på Internettet,
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hvor hun læse sit eget eventyr op, som en netføljeton om
hittebamser og skattejagt i Boserup skov.
6/1
Åbningen af Roskilde Kommune blev markeret med gratis adgang
til svømmehallerne, politikerne tog i mod i borgerservicecentrene,
hvor der også var musik og endelig afslørede borgmester Poul
Lindor Nielsen en granitflise ved Ptæstemarksvej 55, som
markerede midten i den nye kommune.
6/1
Da de to sidste etaper af DONG Energys store graveprojekt i
Nordmarken var sat i gang, nærmede projektet sig afslutningen.
6/1
Børneinstitutionen Guldæblet, som var kommet i klemme ved
kommunesammenlægning, kunne ånde lettet op, da en midlertidig
driftsaftale lå klar.
6/1
Tove Hyldegaard, Tonny Landy og Dario Campeotto underholdt
med operette toner ved nytårskoncerten på Jyllinge skole.
6-7/1 Der var skishow i Roskilde Hallerne.
6-7/1 Hjemmeværnsdistrikt Køge Bugt Musikkorps Roskilde gav
nytårskoncert i Roskilde Hallerne.
6-7/1 Boldklubben Røde stjerne prøvede noget nyt med ”Kids fodbold”
for børn under 4 år.
7/1
Hedelandsløbets 17, sæson startede kl. 10 med et nytårsløb.
7/1
FDF Gadstrup/Snoldelev holdt nytårsmønstring i Gadstrup Kirke
med 60 børn, unge og voksne.
7/1
Venstre fejrede, at det var 100 år siden, den første forening blev
startet i Roskilde med et jubilæums – arrangement i Byparken.
7/1
Der var afskedsreception for kirketjener Johannes Andreassen, som
havde været tilknyttet Jakobskirken siden 1974.
8/1
Roskilde Damebridgeklub kunne fejre 70 års jubilæum med en
festmiddag d. 11. januar for klubbens medlemmer
Heinzes Boghandel var fyldt til randen, da multikunstneren Erik
Clausen var på besøg.
På grund af samarbejdet i den nye kommune, kunne Roskilde
ungdomsskole udsende et forårsprogram med flere nye tilbud.
Bandet Entakt udsendte debutalbummet: ”Træerne vokser ind i
himlen”.
Simon Juul Jørgen fra Roskilde blev ny morgenhyrde på Radio
100FM.
10/1 Tidligt om morgenen rullede 30 tungt lastede lastbiler som fra Kiel
havde fragtet de 16 meter lange og 15 ton tunge betonelementer til
Hedegårdenes Skole, til brug ved opførelsen af den nye
gymnastiksal.
11/1 Roskilde Kvindekrisecenter kunne se tilbage på 25 år i modgang og
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medgang. Centret var nu igen en selvejende institution under
Roskilde Kommune.
Køreteknisk Institut skiftede navn til FDM Sjællandsringen. FDM
ville videreudvikle anlægget og måske en dag åbne op for egentlig
motorsport på stedet.
Noa Noa flyttede sine 2 sko forretninger i Roskilde sammen til en i
skomagergade, som ville blive en af Noa Noa - kædens større
forretninger.
Siden indflytningen 1. september 2006 havde de studerende på
havekollegiet skiftevis manglet varme, varmt vand, tv og Internet.
Roskilde slap med nogle væltede træer og manglende gadebelysning
i en del af byen, som følge af stormen. En del af de presenninger,
som ikke var blevet fjernet på domkirken blev beskadiget.
Roskilde Avis begyndte en ny klumme, hvor Anne Rosendahl, Gert
Hovald. Leif Skov og Henrik Toft Jensen en gang om ugen ville
komme med deres mening indenfor samfund, kirke, kultur,
erhvervsudvikling og uddannelsesinstitutioner og sidst, men ikke
mindst Roskilde Kommune
Småbørnsforældre fra Jyllinge og omegn fik af Skole- og
Børneudvalget svar på en lang række spørgsmål i forbindelse med
forældre i den tidligere Gundsø Kommune havde fået en prisstigning
på børnepasningsområdet.
Møbelsnedker Lasse Kristensen, som blev færdiguddannet i 2006,
hvor han fik sølv for sit svendestykke, vandt også
Danmarksmesterskabet og Det nordiske Mesterskab til november
skal han deltage i verdensmesterskabet i Japan.
Frem til d. 1. februar var der hektisk byggeaktivitet på Roskilde
Bibliotek, da skrankeområderne i voksen- og børneafdelingen blev
bygget om for at give plads til selvbetjeningsautomater.
Heltidsskolen i Gundsømagle fik mundtligt tilsagn om at den kunne
fortsætte
Der var fernisering i Palæfløjen på Søren Dyck – Madsens
billedtæpper og Helle Duus Weiss’s keramik
Atletikklubben IK hellas fra Roskilde var vært for anden runde af
Dansk atletik region Øst vinterturneringen for ungdom. 230 løbere
deltog.
Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt Musikkorps Roskilde gav
nytårskoncert på Køge sygehus.
Kulturudvalget åbnede forhandlingen for at næste års budget fik
øremærket 1½ mio. kr. til at åbne Danmarks første danseteater uden
for hovedstaden i Roskilde.
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Efter 12 år på Restaurant Bryggergården holdt kokken Niels Hansen
åbningsreception i anledning af, han havde overtaget forpagtningen
af Roskilde Golfklubs restaurant.
Lindenskov Dancecenters unge dansere blev distriktsmestre i disco.
13 og Svogerslev Brass Band holdt 2 udsolgte Nytårskoncerter på
14/1 Lynghøjskolen. Temaet fra filmmusik.
14/1 Roskilde Domsogn holdt søndagsrefleksion om bryllupsskikke
Molerne på Jyllinge og Roskilde havne måtte stod imod en del, da
vestenvinden pressede store mængder vand ind i fjorden, men der
skete ikke andet end væltede skraldespande og bænke. Et område
omkring domkirken blev afspærret, da en stilladsplade blev
forskubbet.
15/1 Elever fra Roskilde Handelsskole tog både 1. og 2. pladsen ved den
regionale konkurrence i iværksætteri:” Young Enterprise”.
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Der blev spillet op til årets første omgang ældredans på Viby Kro.
Vejrprofeten Jesper Theilgaard og det musiske ensemble trio
Cosmos var gæster på Roskilde Bibliotek, hvor de bød på en
cocktail af vejranekdoter og musik.
Dokumentafsnittet i byrådssekretariatet på det nye rådhus blev
samlet. Afdelingen bestod af 5 medarbejdere: 3 fra det tidligere
Ramsø, 1 af det tidligere Gundsø og 1 fra det tidligere Roskilde
Der blev stramme op på reglerne for, hvor mange der måtte være i
Roskilde badet ad gangen. Personalet måtte nu håndtælle de
besøgende for at sikre, at der ikke var flere end 150 besøgende på en
gang.
Med støtte fra Nordea Danmarks – fonden kunne Landbrugsskolen i
Roskilde indkøbe nye sangbøger.
Fugletælleren Erik Agertoft havde i 10 år talt fugle for Dansk
Ornitologisk forening langs Gundsømagle Sø.
Efter en renovering til 1,6 mio. kr. var taget på Østervangsskolen
stadig utæt
På grund af arbejdet med Roskilde domkirkes tage blev
kirkeklokkerne koblet fra.
Indtil april ville kirken for første gang være tavs.
Roskilde Badet stoppede med at lukke flere end 150 ind ad gangen,
efter det var blevet oplyst, at stedet kun var sikkerhedsgodkendt til
150 personer.
Roskilde – egnens Erhvervsudviklingsråd (Reur) skiftede navn til
Erhvervssamarbejdet Sjælland/ Zealand Business Development.
Fekrije Dalifi var månedens kunstner hos HK Sjælland og udstillede
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en snes af sine malerier hovedsagelig inspireret af naturen. På
Lynghøjskolen udstillede Leo Larsen sine engle, som han havde
skabt fortrinsvis af træ, bladguld.
Amtsgymnasiet i Roskilde skiftede navn til Roskilde Gymnasium.
Navneskiftet blev markeret med en festlighed.
Jobcenter Roskilde holdt officiel indvielse på den nye adresse
Køgevej 90
Der opstod brand i slagerforretningen på fælledvej. Branden viste
sig at være påsat.
Ved en reception bød RUC velkommen til den nye prorektor
Henning Salling Olesen og til universitetsdirektør Peter Lauritzen.
Hermed var universitets ledelse klar.
Der var bankospil i Gnisten i Gadstrup
Roskilde Menuen blev hver måned prydet af et kunstværk udført af
en lokal kunstner. Indtil den 28. januar var der i Roskilde biblioteks
sal en udstilling med værker af de kunstnere, som i 2006 havde
udsmykket Roskilde Menuen.
De kommende konfirmander fra Ågerup Kirke fik besøg af
Kokushaba Kiiza fra Tanzania, som fortalte om livet og kirken i
hendes hjemland.
Spaniens overgang fra diktatur til demokrati var emnet for et
foredrag i Henizes Boghandel & Videncenter.
Natkirken i Roskilde Domkirke havde besøg af det russiske Raspev
Kammerkor.
Roskilde Kommune havde indgået aftale med vikarbureauet
Adecco, der fik sin egen plads i den nye jobbutik på Køgevej.
Sjællands Symfoniorkester gæstede for første gang i 11 år Jyllinge.
Det var et samarbejde mellem Gundsø teater og Musikforening,
Schubert Selskabet og Roskilde Musikforening.
Fitness.dk flyttede fra Algade til Ro´s Torv. Det blev derved et af de
fitnesscentre med flest muligheder i Danmark og det var stadigvæk
kun for kvinder.
Adjunkt Bo Poulsen, RUC fik hollandsk pris for sin Ph.D –
afhandling om udnyttelsen af sild i Nordsøen gennem tiderne.
Frivillige fra Ældre hjælper Ældre i Roskilde havde igennem 1 år
indkøbt gamle ting til erindringskasser til brug i plejecentre,
erindringsgrupper, børnehaver og skoler i Roskilde Kommune.
Det var nu lykkedes at fremskaffe nok gode økologiske råvarer, så
Stryhn kunne begynde fremstillingen af en økologisk leverpostej.
Eleverne i 1. klasse på Gadstrup skole optrådte med cirkusnumre for
deres kammerater.
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Fritidsklubben Engbækgård i Gundsømagle havde fået ungdomsklub
for de 14 – 17 årige.
Familieterapeut Nina Almstrup, der i 5 år havde arbejdet med
forældre og børn i Ramsø Kommune, startede en selvstændig
praksis i Viby.
Stress foreningen åbnede en netværksgruppe for stressramte i
Roskilde.
Den stod på soul – musik leveret af Sooul 66, da Danseriet holdt
årets første arrangement. Danseriet havde haft et stort fremmøde i
Gimles nye lokaler.
Tidligt om morgenen opstod der brand i en kollegielejlighed på
Kildehusvej. Ingen kom til skade, men ilden som var opstået i et
kortsluttet stereoanlæg nåede at ødelægge hele lejligheden.
Roskilde Cykel Maritons vinterklassiker Isstjerneløbet blev afviklet
i Hedeland med vand i stride strømme og mængder af mudder. 111
deltog.
Skuespiller Sanne Bødskov optrådte med poetisk teater i Gadstrup
Kirke, da hun fortalte om Maria Magdalene
Formand for Stress foreningen Birgitte Larsen var i Roskilde for at
etablere nye netværksgrupper for stressramte i Roskilde – området.
”Ordets magt” var emnet for familiegudstjenesten i Jakobskirken
Traditionen tro holdt Roskilde Musiske Skole nytårskoncert i
Roskilde – Hallerne.
I 13 år havde Børge Larsen været graver i Ørsted Kirke.
Formanden for Folkekirkens Nødhjælp Kirsten Lund Larsen fortalte
om viste billeder fra hjælpeorganisationen arbejde.
Fra 22. – 27/1 : I ugens løb arbejdede 5 mand fra Vildbjerg og J.
Langkjær Stålbyg på Hellig Kors Kirke. Den bærende konstruktion
var færdig og konturerne af den nye kirke var tydelige. Der ville
blive plads til ca. 470 personer i kirkerummet.
Den 9. september 2006 åbnede genbrugspladsen i Jyllinge. Nu viste
tallene: 3387 besøgende i september, 5349 i oktober, 2023 i
november, 2763 i december og januar indtil nu 2354, at borgerne i
Gundsø havde taget pladsen til sig.
De blå spejdere i Gundsømagle oplevede en eksplosiv vækst. For tre
år siden var spejdergruppen ved at lukke, men nu trængtes 60 børn
og 10 ledere i lokalerne på loftet af Gundsømagle gamle skole
Kirsten Thorup fortalte om sit liv, som forfatter i Heinzes Boghandel
& Videncenter.
Ruth Christoffersen holdt i Ramsø Omsorgscenter foredrag om: ”
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Banda Aceh – et år efter tsunamien”.
I Boserup skov hold Vandpytten , en udflytter – børnehave fra
Østerbro i København til. Alle er ud så at sige hele tiden, men
manglen på læskur blev nu afhjulpet i form af vikingehytte
På Roskilde Museum åbnede udstillingen.” Nål og tråd”. De var
redskaber til håndarbejde fra de sidste århundreder. Samlingen var
udlån af Kirsten Lindberg
I 8. B på Jyllinge skole tog man skoene af inden man gik ind i
klasseværelset, som i sommerferien var blevet indrettet af et par Neo
Feng Shui eksperter. De unge kunne fortælle, der var langt bedre
stemning og mindre mobning i klassen.
Selvom der kun var 13 civile tilhørere til byrådsmødet, var tallet på
50,som var lovligt for, hvor mange der måtte være i salen på en
gang, overtrådt.
Elite Sport Roskilde belønnede ungdomsspillere fra BTK 61 med
penge til materialer, turneringsafgifter og transport
Eleverne i to syvendeklasser på Roskilde private Realskole satte så
meget fokus på brugen af el, vand og varme, at skolen så ud til at
kunne spare 90.000 – 100.000 kr. om året.
Alle borgerne i Roskilde Kommune skulle have mulighed for at
aflevere brugte batterier et sted i nærheden af, hvor de bor. I
parcelhusområderne kunne man nu lægge batterierne i en plastpose
oven på papircontaineren.
Gl. Ramsø Kommune var nummer 2 på listen over de 10 kommuner,
der efter kommunalreformen fik et dyk i ejendomsskatten.
Børn fra Dansk Kvindesamfunds Børnehave på Engblommevej og
Vognmandsparkens Børnehave hyggede sig ved grillen og på sneen
ved skibakken i Hedeland
125 politikere og embedsmænd og andre ansatte fra Roskilde
Kommune var i biografen for at se Al Gores film: ”Den ubekvemme
sandhed”. Baggrunden var, at teknisk- og miljøudvalget til efteråret
skulle lave en ny miljøplan.
I Syv Sognegård fortalte hospicesygeplejerske Rita Nielsen om
hospice – tanken.
Den gennemsnitlige kvadratester ris for parcel- og rækkehuse i de
tidligere Roskilde og Ramsø Kommuner steg væsentligt fra tredje til
fjerde kvartal, mens priserne i Gundsø faldt.
Igen i år stillede Odd Fellow søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe,
dens sommerhus gratis til rådighed for handikappede.
Overskuddet ved Roskilde Festival var på 16 mio. kr.
Besætningen på 90 gaster fra 11 lande, som skulle bemande
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Havhingsten fra Glendalough på turen til Irland, deltog i et 3 dages
langt arrangement i Osted
Et tv – selskab ville have at der blev talt engelsk på turen, men
vikingeskibsmuseet fastholdt, at kommandosproget skulle være
dansk.
Himmelev – Veddelev Boldklub blev årets børnefodboldklub på
Sjælland.
Roskilde Cykle Rings Samuel Rytter Ravn vandt en flot sejr i sprint
på vinterbanen i Ballerup.
Trafiklyset ved et store fodgængerfelt, der fører algade over i
stændertorvet blev mellem den røde og den grønne mand, blev der
sat et signal ind, som viste, hvor mange sekunder, der var til signalet
skiftede.
Six Foot Stompers spillede i Jyllinge Jazzselskab.
Dansk Danseteaters nyeste forestilling ”Kridt” blev opført i
Lynghøjskolens teatersal.
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Sammenlægningen af de tre tidligere kommuners bibliotekssystemer
gav mange gener for både lånere og personale, da pin – koder og e –
mail adresser og reserveringer forsvandt, da lånerregistrene blev kørt
sammen.
Bryllupsmesse 07 blev afholdt i Roskilde – Hallerne.
Michala Petri og Lars Hannibal var en del af den søndagsmatiné i
Guldaldersalen, sognepræst Paul Kofoed Christiansen afholdt til
fordel for ofrene for borgerkrigen i Darfur i Sudan.
Barbershop banden underholdt i Himmelev Sognegård.
Susanne Morhorst var på besøg i Søndags Caféen hos Roskilde
Frivillighedscenter for at sætte spiseforstyrrelser til debat.
Der blev holdt rejsegilde på det kommende Børnehus Trekroner.
Sonuskoret i Jyllinge som havde eksisteret i 27 år fik Berit Lienhøft
Larsen, som ny dirigent.
Jena Maria E. Andersen fra Gadstrup etablerede en tre – årig
spirituel terapi – uddannelse på Køgevej.
Kulturbussen gæstede Ågerup. 12 børn lære om og prøvede at tegne
manga, tegneserie på japansk.
Efter en større renovering genåbnede Netto på Københavnsvej med
jazzmusik og mange gode tilbud.
Roskilde Amts Sygehus og Roskilde Amts Sygehus Køge skiftede
navne til: Roskilde Sygehus og Køge Sygehus.
Der var brandøvelse ved Roskilde Domkirke.
Roskilde Skiklubs juniorer høstede 2 guld-, 6 sølv- og 2
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bronzemedaljer ved sjællandskredsens Åbne Mesterskaber, der blev
holdt på Hafjell i Norge.
Roskilde Kommune tog fat på at indrette de mange nye lokaler. Det
ville komme til at koste 19.mio. kr.
Blomsterforretningen Mille Fiori i Skomagergade kunne nu levere
blomster over hele verden og omvendte modtage ordre fra hele
verden.
Himmelev kulturcenter på Himmelev skole holdt Warhammeraften
for voksne og børn.
Michael Simon fra Roskilde kom som den første i Østrig igennem
myndighedernes strenge krav og startede sin egen skiskole
I Sct. Jørgensbjerg Kirke var der orgelkoncert med titlen: ”Omkring
Dietrich Buxtehude – 300 år efter hans død. Organist var
orgelprofessor Bime Bryndorf.
Et mindre firepersoners fly forulykkede i Roskilde Lufthavn. De to
ombordværende slap uden alvorlige mén.
Tabulex, der dominerede markedet for administrationssoftware,
modtog Dis nationale Initiativpris.
Der blev holdt rejsegilde på den nye politigård i Skovbovænget.
Jannie Frøstrup Sandberg var månedens kunstner hos Helse Kilden i
Skomagergade.
I to måneder var der udstilling i Lynghøjskolens foyer af Marianne
Mellentins keramiske arbejder.
RIU og Roskilde Kommune arrangerede igen Idrættens dag i
Roskilde – Hallerne. 74 mestre inden for sport og idræt blev fejret.
Der blev overrakt en række pokaler. Bueskytten Tom Henriksen fra
Roskilde Bueskytteklub fik Dagblandet Roskildes ærespokal for 3.
gang. Roskilde Avis – Pris gik til Jane Risch og Henning Jensen fra
Roskilde Roklub. Elitesport Roskilde Prisen gik til Maria Jørgensen,
Roskilde Svømning, Roskilde Banks Ungdomslederpris gik til Eva
Olsen, Himmelev / Veddelev Boldklub, Roskilde Banks
Ungdomspokal fik Kristina Kristiansen, Roskilde Håndbold,
Arbejdernes Landsbanks Initiativpris fik Ungdomsbowlingklubben
Roar, Forumadvokater Lederprisen fik Lisbeth Klarskov, Roskilde
Håndbold.
Der var premiere på Lo Specchios nye revy: ”Ål i gele”,
smagsprøver fra fortid, nutid og altid.
Det var 200 års dagen for domorganist Hans Matthison – Hansens
fødsel. Han blev anset for at være den mest berømte af alle
domkirkens organister.
Emnet for natkirken i Roskilde domkirke var ”tilgivelse”. Som
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noget ”nyt” blev der blandt andet genindført et gammelt led i den
kirkelige tradition, nemlig skriftemålet.
Der var forud for naveren tilbud om ved håndspålæggelse at
modtage syndsforladelse.
Jytte Hansen blev hædret for sit nordiske mesterskab i Boccia og sin
indsats for Roskilde Handikap Idræts Forening i 25 år. Ved at
modtage Månedens idrætspræstation.
Ali Ossman åbnede et spillehal i Svogerslev Centret.
For andet år i træk fik fotograf Boye Koch, Hersegade en førstepris i
en foto – konkurrence.
Slagteriskolen og Teknisk skole i Roskilde holdt åbent hus
15 ildsjæle smøgede ærmerne op og fik renset buskads og siv væk så
Kildemøse sø igen var Ågerups åndehul.
Omkring 850 danskere af tyrkisk afstamning var samlet i Roskilde –
hallerne til et arrangement om integration.
Sygehusets Venner blev tilknyttet Hospice Sjælland.
Galleri NB åbnede en separatudstilling med den peruvianske
billedkunstner Walter Barrientos.
Lokalplan 440 have været i offentlig høring uden at der var kommet
en eneste indsigelse. Planen skulle sikre at Frederiksborgvej ikke
ændrede karakter i nævneværdig grad blandt andet udpegede planen
nogle store træer, som ikke måtte fjernes.
Med udgangspunkt i Vikingeskibsmuseet klagede Anders Andersen
over de dårlige afgangsforhold på museerne for handikappede.
Vikingeskibsmuseet havde sendt en udbygningsplan til
Kulturarvsstyrelsen, som blandt andet skulle give mulighed for at
udstille de skibe, som blev fundet ved udgravningen til Museumsøen
og der var også forslag til at forbedre adgangsforholdene til museet.
Kulturarvsstyrelsen kunne ikke gå ind for planen.
De blå spejdere i Viby holdt deres egen store filmprisuddeling, hvor
der samtidig var premiere på en række kortfilm, som de selv havde
produceret.
Sjællands Kirkemusikskole i Allehelgensgade slog dørene op for
interesserede i orgel-, kirkesanger korlederuddannelserne.
Ildstedets søndagscafé havde besøg af Søren Ditlevsen, der sang og
spillede guitar. Hans tema var:” Moonlight Mile”.
Der var gospelgudstjeneste med Etta Cameron.
The Middle East Peace Orchestra gav koncert i Roskilde – hallerne
for børn .
På Ro´s Torv opførte Cirkusteatret Aladdin.
Der var gæstesolister fra visens venner i Glostrup, da visens venner i
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Roskilde inviterede til sang og musik på Roskilde bibliotek.
Som noget nyt skulle folkeoplysningsudvalget tage stilling til en
forretningsorden, med inspiration fra den tidligere Gundsø
Kommune.
Forskningsbibliotekt på RUC og Roskilde Bibliotek indviede webkameraforbindelse, så man fra bibliotekerne umiddelbart kunne
komme i forbindelse med en bibliotekar fra det andet bibliotek.
Desuden havde roskilde Bibliotek udlånt materialer som tegneserier,
musik – cdér og mere folkelig og populær litteratur til RUC.
Projektet var støttet af bibliotekernes Udviklingspulje.
For 6 år i træk arrangerede Roskilde Bank konfirmandshow, som
blev holdt i samarbejde med lokale forretninger. Det var så
populært, at det måtte 2 aftener til.
Biskop Jan Lindhardt svarede på spørgsmål om tro i forbindelse
med en studiekreds om emnet, som sognepræst Poul Kofoed
Christiansen havde ledet i vinteren
Kamilla Strube tog springet fra skolelærer til isproducent ved i løbet
af måneden, at åbne den 10. Paradis – forretning i Danmark i Algade
Forfatteren Joan Iserhorst, Roskilde fortalte i Heinzes Boghandel &
Videncenter om sine bøger.
Asger Christensen holdt foredrag om Azoerne på Ramsø
Omsorgscenter.
Yderligere indsigelser forsinkede afgørelsen om, hvilke veje der
skulle skifte navn som følge af kommunesammenlægningen.
Roskilde Kommune opfordrede til debat om, hvad der skulle ske
med Ramsø Rådhus. Det skete ved at sende en pjece til borgerne i
området
I takt med Viby blev gravet op døde internet- og
telefonforbindelserne i byen. I et døgn havde 600 af TDCs kunder
ingen forbindelse. TDC kunne kun sige, at det var ikke unormalt ved
gravearbejde.
Der var et mindearrangement på Gråbrødre Kirkegård i anledning af
domorganist Hans Matthison – Hansens 200 års fødselsdag. Han
havde været domorganist ved Roskilde domkirke i 58 år.
Efter det var slået fast, at der ikke måtte være flere end 150 ad
gangen i Maglegårdsbadet, havde Roskilde Svømning måtte aflyse 3
store stævner i foråret, da der ville komme hen ved 300 deltagere
Foreningen Roskilde Stigeholdere fik udvidet sin samling med en
brandbil fra virksomheden CP
Dorthe Dalgaard fra Herringløse udstillede sine værker på Ågerup
Bibliotek.
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Johannes Michelsen blev konstitueret leder af Kristiansminde.
Der var rejsegilde på 27 rækkehuse i Kristiansminde.
Patrick MacManus fra foreningen Oprør talte ved enhedslistens
Cafémøde om terrorloven.
Bamsernes Magasin i ringstedgade udvidede sortimentet med en helt
ny amerikansk dukkeserie: Fashion Angles, som henvendte sig til
modebeviste piger mellem 6 og 12 år.
Det havde vist sig, at der var telefonkaos i den nye kommunes
forvaltning. Både når der blev ringet op til omstillingen eller direkte
til en af forvaltninger varede det meget længe at komme igennem, så
længe, at mange opgav. Det skete fordi telefonerne gik på
telefonsvarerne selvom der var personale ved telefonerne. Dette
kunne først blive rettet til marts.
Brandvæsnet måtte forstærke taget hos værktøjsfirmaet Ahlsell på
håndværkervej blandt andet havde nogle ståldragere forskubbet sig.
Nu skulle arbejdstilsynet og en byggesagkyndig finde ud af om der
var tale om en fejlkonstruktion
Der var seniordans på restaurant Håndværkeren.
Grethe Nordal udstillede collager i Det Lille Galleri.
Der var krisemøde med pårørende til beboere på Kristiansminde, da
der havde været hård kritik specielt fra pårørende til beboere i Hus 6
A.
Gerhard Milstreu fra Tanums Hällristnings Museum fortalte om
helleristninger på Fjordmuseet.
Trioen The Jolly Franks spillede ved Kulturskolens Musikcafé på
Jyllinge skole.
Der var ”Guf for læseheste” på Ågerup Bibliotek, hvor bibliotekar
Gitte Jacobsen fortalte om gode romaner og steder på Internettet
med anmeldelser, forfatterbiografier og andet godt.
Historikeren Henrik Jensen fortalte i Heizes Boghandel og
Videncenter om det faderløse samfund
I Ildstedet fortalte Robby Curdorf om rumfolk og okkult nazisme.
Thomas Kjellerup spillede i Ramsø Musikhus.
Nu var det så koldt, at sne - maskinen kunne komme i gang, så
skibakken i Hedeland åbnede og samtidig kunne bakkens 20 – års
jubilæum fejres
Sundheds – og forebyggelsesudvalget gav midler til at
indkøbsbussen i Jyllinge fortsatte. Det var en gruppe frivillige i
Jyllinge som sørgede for at 30 gangbesværede ældre en gang om
ugen blev kørt til Jyllingecentret.
OK – klubben ville i fremtiden samarbejde med AOF og ikke
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længere med FOF, som ønskede at fortsætte med højskoletilbud i
eget regi..
Der var livemusik med Gaskapellet hos Charkie Chaplin på
Astersvej
Søren Krogh og Martin Jönsson underholdt på Gimle Caféen
Daniel Mielke fra Roskilde Cykel Ring blev sammen med sin
makker fra Københavns Cykel Ring nummer 3 i mini 6 - dagesløbet
Det Lille Galleri i Skomagergade havde udstilling af Grethe
Nordahls collager.
Om natten kom slibetoget, som var udstyret med 24 slibesten til
Viby station for at slibe ujævnheder af sporskifterne. Et par dage
efter var det Roskilde stations tur til at få besøg. Slibningen af et
sporskifte tog 45 – 60 minutter.
Livsglædecentret i Salløv havde besøg af den svenske shaman Ove
Svensson.
Den 12. udgave af Roskilde Messen, som var sjællands store
forbrugermesse, løb af stablen.
Der var fernisering på Camille Rostgaards udstilling i Galleri
Working Art på Byvolden.
I ”Sion – huset” i Snoldelev fortalte Inge – Lise Lollike om sit
mangeårige arbejde med Kvindernes Internationale Bededag
Michael S. Petersen trådte tilbage som formand i Ramsø
folkedanserforening og spillemandslaug. Ny formand blev Lisbeth
Packroff.
Skriftspsykolog Maria Ploug var på besøg på Galleri ArtCorner og
fortalte om grafologi.
Gitte Nyholm og Kristian Jørgensen spillede 3 af Bachs fløjtesonater
ved forårets første Palækoncert.
Forældre, søskende og bedsteforældre var inviteret til cirkus –
forestilling i tumlesalen på fjordskolens Lysholmafdeling.
Gitte Nyholm og Kristian Jørgensen spillede ved forårets første
Palækoncert.
Der var samlertræf i Roskilde for samlere af receptkuverter og
telekort.
Lørdagsjazzen var på banen igen efter juleferien. På den første
koncert spillede den engelsk fødte klarinettist Poul Harrison fra
Havdrup.
Væver Anna Nørgaard arbejdede med et nyt uldsejl til et af
vikingeskibene. Publikum fik lejlighed til at lave reb af firskellige
materialer
Roskilde Svømning holdt Sponsor stævne i Maglegårdsbadet.
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Malene vestergård Larsen holdt i ildstedet foredrag om homøopati
”Løb for Livet” holdt fastelavnsløb i folkeparken med udklædte
deltagere.
Roskildeegnens 4H holdt børnedyrskue på Roskilde Gymnasium.
Der var fernisering på Kirsten Gundersens akvareller og malerier i
Svogerslev Sognegård
Lørdagsjazzen på Gimle åbnede forårssæsonen med klarinettisten
Paul Harrison og band med sangerinden Camilla Ernen.
Gospelkvartetten Breeze of Gospel gav koncert i Svogerslev Kirke
I Søndagsreflektioner i Konventhuset tegnede Hans Raun Iversen et
billede af gudstroens vilkår i dagens Danmark, idet han tog
udgangspunkt i lignelsen om sædemanden
Laude Novella fra Skåne, som havde specialiseret sig i musik fra
1300 – 1500 tallet gav koncert i Ny Vor Frue Kirke. Koncerten var
centreret omkring den hellige Birgitta af Vadstena
Jazz Combo 2000 og sangerinden Jane Marckmann spillede i
Gimles Café.
Eleverne på Roskilde Katedralskole havde premiere på musicalen:”
Schools Will Rock You”.
Der var et stormfuldt møde i Taxa Selandia d. 5. februar. Et flertal
udenom formanden Ole Palsberg, ønskede at fyre direktør Søren
Genét, som konsekvent heraf trak formanden sig. Det betød en
ekstraordinær generalforsamling. Michael Olsen blev den nye
formand og samarbejdet med søren Genét blev opsagt.
Nynne Larsby Hansen fra snoldelev blev formand for den nye
forældrebestyrelse ved dagplejen i Roskilde.
Franciskanermunken broder Theodor holdt i Skt. Laurentii Kirkes
menighedssal foredraget :”Mit arbejde og min vej”.
Freddy Blak fortalte på Vindinge Skole om sin tid som EU –
parlamentariker og om nogle af de personligheder, som han havde
mødt.
Tidligere organist i Ørsted – Dåstrup Sogn Steen Johansson gav
koncert i Dåstrup Kirke.
Roskilde Museum havde aftenåbent. Her fortalte formanden for
Gustav Wied selskabet Louis Hansen om forfatteren og hans relation
til fotografen Kristian Hude.
Der var informationsmøde om Roskilde Bedstemorsordning i
Roskilde Frivilligecenter i Skomagergade.
Det var 20 år siden frisør Gitte Kris åbnede salonen i Ringstedgade.
I alle årene havde Solveig Kloster Hansen arbejdet hos hende.
Nu skulle det ikke kun være mødre til småbørn, der mødtes i
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legestuer for at lade børnene udfolde sig og selv møde andre i den
samme livssituation. Derfor var der etableret en legestue for fædre
og småbørn, som holdt åbent hus for interesserede.
Beredskabsforbundets kredse i Roskilde og Gundsø blev lagt
sammen til en ny kreds med ny ledelse.
Der var familieaften i Sct. Jørgensbjerg sognegård, hvor Henning
Jacobsen fortalte om stress og konflikthåndtering.
18 elever fra Himmelev gymnasiums frivillige dramahold opførte
farcen:”Frankenstein.”
Marianne Hansen holdt i Himmelev Sognegård foredraget: ”Kina,
en dør på klem” om udviklingen i Kina og kirkens rolle.
Pastor Henrik Fuglesang – Damgaard fortalte i Helligkorssalen om
digteren B. S. Ingemann.
”Ensomhed: et samfundsmæssigt problem, som kan ramme alle” var
emnet for psykolog Torben Bechmanns oplæg på RUC.
I kræftrådgivningen holdt konsulent Trude Bang oplæg om den
smætspisende kræftpatient.
Himmelev Kirke arrangerede studiekreds om Lisbeth Smedegaard
Andersens bog: ”Det skjulte ansigt, essayistiske prædikener ”.
Endnu et rekordår for Roskilde Bank. Overskuddet på 694 mio. kr.
før skat var det bedste resultat i bankens historie.
Jesper Gaardbo udstillede sine malerier i HK sjællands Hus i
Hersegade.
Astrid M. Hansen og Sarina Frederiksen begge fra Jyllinge Boxing
Team blev sjællandsmestre.
Søren Birch havde 25 års jubilæum hos Auto – forum.
Sognepræst i Jyllinge kirke Harry Jansen kunne fortælle, at der var
135 unge mennesker skulle konfirmeres og det var sognerekord.
Cand. Psyk Tove Winther Kvist talte på Roskilde Sygehus blandt
andet om de psykologiske aspekter for parforhold ved prostatakræft.
0.D fra Østervangsskolen opførte: ”Prinsessen på golfkuglen”.
Børnene havde selv været med til at omskrive H.C. Andersens
eventyr
Asger Thomsen holdt lysbilledforedrag om maleren L. A. Ring.
Elise Laurberg Jensen fejrede 25 års jubilæum i Viadukten.
Laboratoriemester Henrik Prip fejrede 25 års jubilæum på Risø.
Niels Skousen optrådte på Gimle.
Kai Jensen med tilnavnet Murer – Kaj fejrede 25 års jubilæum på
Roskilde Tekniske Skole.
Lise Winther Jensen og Claus Hansen blev kronet til antimobbe
dronning og konge i forbindelse med dåstrup Skoles anti – mobbe
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dag
Der var natkirke i Roskilde domkirke. Aftenens tema var ”skabelse”
Zonta klubben holdt fernisering på en udstilling af Marie
Ebbensgaards værker.
Hun var blevet valgt til årets Zonta – kunstner. Samtidig gav
klubben 10.000 kr. til Børnenes Kontor i Roskilde
Tre landsholdshåndboldspillere Joachim Boldsen, Lars Christiansen
og Michael V. Knudsen fortalte om deres oplevelser og skrev
autografer for fulde huse på Ro´s Torv.
Chefgreenkeeper i Roskilde Golfklub Hans Henrik Hagelund kunne
fortælle at der blev sparet på kemikalierne. Der var sat 500
redekasser op i træerne på golfbanen og beboerne hjalp golfklubben
af med larver og lignende, som der før var sprøjtet imod.
Leo Larsen fejrede 25 års jubilæum, som pedel for Roskildes
kulturelle liv.
Det seksmands store jazzorkester: Blå Mandag, spillede ved
Lørdagsjazzen. Brix og Aase Haugaards udstilling i Palæfløjen.
Der var Thomas Helmig Jam hos Garbos i Hersegade. Brix og
keramikeren Aase Haugaard udstillede i Palæfløjen.
Roskilde handelsskole indgik et samarbejde med to skoler i Texas,
hvor undervisningen gennemførtes over Internettet.
Sidste års sejlads med Havhingsten fra Glendaough til Norge,
afslørede, at skibet i søgang vred sig lidt for meget. Derfor gik
bådebygger Tom Nicolajsen i gang med at stive skibet af.
For ca. 8 år siden begyndte løbeklubben: Himmeløverne. Nu bestod
klubben af 12- 15. adgangskriteriet var : en travl hverdag og man
skulle kunne løbe 10 km på 50 – 55 minutter.
Roskilde Handel og Roskilde Stjernebutikker havde fået Splash
Percussion til at spille på Stændertorvet.
Hedelands Motorklub arrangerede et klubrallykursus på
Dyrskuepladsen.
Maleren Hardy Brix og keramikeren Aase Haugaard udstillede i
Palæfløjen
Råstof Roskilde holdt årets første øvelokalekoncert, hvortil der var
gratis adgang
Der var fernisering på Else Agger og Pia Sejøhll´s udstilling i Farver
Hammers Gård.
Der var fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i
Jakobskirken.
Danseriet bød på disco, pop og funk på Gimle
Teatret Månegøgl opførte forestillingen: ”Spring ud efter månen” på
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Roskilde Bibliotek.
Der var Helsemesse i Roskilde – Hallerne
Cirkus Renz fra Berlin optrådte i Himmelev Rideklubs ridehal.
Der var igen fastelavnsfest i Havdrup hallen,
Roskilde Frikirke holdt fastelavnsfest.
Der var fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i
Dåstrup og Ørsted kirker.
DGI Roskilde inviterede til folkedans på Østervangsskolen.
Snoldelev.
Ved børnegudstjenesten i Himmelev Kirke blev nogle af de gamle
fastelavns lege genoplivet.
Glim Skoles venner arrangerede tøndeslagning i skolegården
Viby Idrætsforening holdt fastelavnsfest i Viby Hallen.
Snoldelev Sogns borgerforening holdt fastelavnsfest i sognegården
Fjordmuseet havde en temaudstilling om det udryddelsestruede dyr
søslangen kombineret med en skattejagt.
På Slagteriskolen begyndte det første hold på den nye uddannelse
som gastro – promotors.
Roskilde KFUNs nye kunstgræsbane så ud til i den første sæson at
kunne løbe rundt økonomisk. Det frivillige havde måtte slide mere
end forventet for at tingene til at hænge sammen
Det blev til 22 medaljer, da Roskilde svømnings talenter stillede op
til sjællandske Område Mesterskaber for årgangssvømmere.
16 idrætsudøvere fra Roskilde handikap Idrætsforening deltog i
Malmø – Open. Det blev til sølvmedalje til Torben Poulsen i gevær
stående og sølvmedaljer til Sonja Olsson og Michael Thuesen i
bowling.
Selvom Trekroner Bowling club kun var 3 år gammel vandt klubben
ved Kurt Weinreich og rené Bay bronze i herredouble ved de
sjællandske mesterskaber.
Helle Thorning – Schmidt var på besøg på Roskildehjemmet.
Makeup – artist Ann Lykke var på Roskilde Bibliotek for at fortælle
om årets makeup og tøjmode.
Fjordmuseet begyndte at udstille på en ny måde. Forskellige
enkeltpersoner fik til opgave at udstille en genstand fra museets
arkiver, som de særligt brændte for. Anne K. Hansen fra
Egnshistorisk Forening i Gundsø var den første udstiller. Hun havde
valgt en kværnsten.
Lützhøfts Købmandsgård satte spotlys på dampmaskinen og dens
brug.
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Alle børn mellem 7 og 14 år kunne gratis træne hos fitness dk på
RO´s Torv
Forskningstekniker Svend Kristian Olsen havde 25 års jubilæum på
Risø.
Formanden for Grænseforeningen Finn Slumstrup lagde op til debat
om foreningens fremtid på Syv Sognegård.
Afdelingsleder Hans Larsen fra Risø fortalte i Roskilde
Højskoleforening om Risø ´s arbejde.
En kogeplade medførte ildebrand i et køkken på 1. sal i Roskilde
Kommunes Familiecenter på Frederiksborgvej
Ved et dansk indendørs mesterskab fik IK Hellas Roskilde sin første
senior medalje i næsten 10 år. Medaljen var af bronze. Det samme
fik Katrine Kristensen fra Team Roskilde Badminton.
I vinterferien på Roskilde Museum kunne børn opleve, hvordan det
var i gamle dage, hvor man ikke købte legetøj, men lavede det selv.
Nanna Poulsen fra JGI atletik vandt 1 sølv og 2 bronzemedaljer ved
indendørs DM.
På Ramsø Omsorgscenter fortalte Thorbjørn Bay Christensen om
Litauen og Letland.
Et fransk tv hold besøgte Roskilde for at lave en temaudsendelse om
ældrepolitikken i Frankrig og Danmark.
Foreløbig havde 60 social – og sundhedshjælpere fra hjemmeplejen i
Roskilde skrevet under på en protest skrivelse om de dårlige forhold
for de ældre og personalet. Formaden for Socialudvalget Jakob
Bojsen indrømmede, at det var forkert at tage den såkaldte ”vejtid”
væk. Han ville tage problemet op med administrationen
5. klasse på Peder Syv skole optrådte traditionen tro for resten af
skolen. Denne gang med en moderniseret udgave af Mozarts opera:
Tryllefløjten. Den nye opera havde fået titlen; Pamina
Sjov Ferie holdt fastelavnsfest i Roskilde med Ballonkongen.
Museet for samtidskunst havde lyd - og lysworkshop.
Danmark druknede i sne.
Poul Krebs optrådte på Gimle.
Det omrejsende Bølle – Bob show optrådte på Gimle
Michael Cremo fortalte på Heinzes Boghandel & Videncenter om.
”Forbudt arkæologi”.
Vikingeskibsmuseets venner indbød til foredrag om Galathea 3 –
ekspeditionen
Jyllinge Jazzselskab havde et arrangement, hvor Jazzmania spillede.
Diskotek MooN holdt åbningsreception
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To af Danmarks mest lovende indiebands: Utah og The Kissaway
Trail spillede i Gimle
Ronnie Hjort Lorenzen fra Viby og Niklas Bøgild Sørensen fra
Ågerup deltog i TV2s nye tv – serie for børn:”Øen”.
Danmarks største livsstilsmesse: Life & Style blev afholdt i
Roskilde – Hallerne.
Hot Sot Banana jazzede ved Lørdagsjazzen.
For andet år i træk blev sjællandsmesterskabet i sjavs afviklet i
Roskilde. 75 spillere havde tilmeldt sig arrangementet, som foregik
på Beredskabsstationen
Der var fernisering på Helle Agerskovs udstilling på Galleri
Working Art.
Gundsø Teater – og Musikforening opførte en forestilling, som var
en musikalsk dialog på vers, tekst og musik af Benny Andersen.
Kasper Damgaard og Camilla Richardt åbnede gårdbutik med
møbler og brugskunst på Gundsølillevej i Gundsølille.
Hejnstrupvej var lukket helt på grund af snefygning. Beboerne
samledes i nr. 52 hos Anne Dorthe Eriksen med indholdet fra deres
køleskabe til en hyggelig fællesspisning.
Der var åbent hus på Asterscentret med mad og underholdning af
mandskoret Vocalion.
Lis Frederiksen fortalte i Søndagscafén i Roskilde frivillige Center
om en 12 dages tur gennem Rusland.
Two One Grey optrådte med comtemporary folk- Rock –Pop i
Svogerslev Bodega.
DGI holdt landsmesterskabsstævne I Jyllinge. På grund af snevejret
nåede ikke alle deltagerne frem. Lilleputdrengene fra VibyIF og
pigerne fra Solrød udgjorde mixhold ved en selvstændig
miniturnering. De vandt pokalen
Radiokanalen TV2 Radio´s kæmperadio var på besøg på
Stændertorvet.
I anledning af industriens år, holdt .lektor Hans Chr. Eisen
foredraget:
”Da industrien kom til Roskilde” med undertitlen Roskilde lokale
industrihistorie ca. 1850 og frem.
Socialdemokratiets udenrigspolitiske ordfører Mogens Lykketoft og
lederen af Institut for globalisering på RUC, Gorm Rye Olsen talte
på Gimle om ”Menneskets verden”, som var socialdemokratiets bud
på en ny udenrigspolitik for Danmark.
Mette Gjerskov, folketingsmedlem for socialdemokratiet, besøgte
asylcentret Avnstrup og Trekronerskolen.
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I 2 måneder prydede den 20 årige kunstner Kristian Touborgs
værker foyeren på Gimle.
Kvickly i Hyrdehøjcentret måtte holde lukket om formiddagen, da
der var kommet fygesne i ventilationssystemet.
Holdet ”6 der lammer” fra Roskilde Tekniske skole var med i den
landsdækkende kreativitets – konkurrence:” Skab dig”. Deres
projekt gik ud på at forvandle en pige til nymfe.
75 spillere trodsede sne og kulde ved sjællandsmesterskaberne i
Sjavs på Beredskabsstationen.
9. klasse fra Absalons skole var ved at afslutte et seks – årigt
kunstprojekt med Roskilde – galleriet.
Mette Gregersen fra Jyllinge medvirkede i d en nye danske film:”
Rich Kids”.
Christine Overgaard fra Viby var i Mexico for at deltage i TV3s
reality – program : ” Paradise Hotel”.
Roskilde Bank købte SEBs filial i København.
Årets resultat på 250 mio. kr. var det hidtil bedste regnskab med en
forbedring på 55 %.
Der var lørdagsmatiné i Skt. Laurentii Kirke med den norske
visesanger og troubadour Bjørn Eidsvåg.
Der var besøg af en delegation fra Ramsøs svenske venskabsby
Vara.
Pigerne fra 8. klasse på Absalons Skole og drengene fra 7. klasse fra
Vindinge skole vandt på det årlige skolevolley - ball – stævne.
Teatergruppen Batida opførte familie forestillingen: ”Spaghetti i
Himmelev Kulturcenter.
Oslo Strygekvartet spillede på Roskilde Bibliotek.
Widad Akrawi, der var Amnesti Internationals repræsentant i FN,
fortalte i Jakobkirkens lokaler om indtryk fra en nylig overstået tur
til Irak.
Alliance Francaise havde besøg af professor emeritus i romanske
sprog John Pedersen, som fortalte om fransk barokdigtning.
Der var orientering til beboerne i nærområdet om planerne om at
lave højhusbyggeri ved Roskilde Højskole.
Hundeudstyrs forretningen ”Porcari” åbnede i Algade 63 C.
Efter 1½ måneds istandsættelse efter branden d. 17. januar
genåbnede slagterforretningen på Fælledvej med et nyt koncept:
Mad med Mere.
Der blev oprettet en støttegruppe for pårørende til mennesker med
spiseforstyrrelser under ledelse af behandler Susanne Morthrst.
Plejecentret Toftehøjen i Viby indviede nye tilbygninger, der gave
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brugerne nemmere adgang både til motion og lys.
Underdirektør Leif Schjolager, Viby fejrede 40 års jubilæum i PFA
Pension.
Birgit Gerneke havde på Snekken fernisering på en udstilling med
egne værker.
Palle Andersen havde 25 års jubilæum i Itella A/S.
Der var informationsmøde i den livsstilsklub, som Roskilde firma –
og Familieidræt havde startet i samarbejde motionscentret: LifeClub
RO´s Have var navnet på et kommende indkøbs – og boligområde,
der indtil foråret 2008 ville skyde op bag hjørnet Københavnsvej og
Byageren. Det var Nordicom, som stod for projektet.
Roskilde Museum havde aftenåbent, hvor modist Birgit Senbergs
fortalte om klunketidens hatte.
Hele måneden kunne Helga Andersens værker ses i Arbejdernes
Landsbank
Jyllinge Løbeklub var på rekordtid blevet den hurtigst voksende
idrætsklub i Jyllinge. I 2007 fik ”kun” 250 nye løbere mulighed for
at blive en del af fællesskabet.
En tradition fra 1997 fra den tidligere Ramsø Kommune blev
overført til Roskilde Kommune: alle børn, der fyldte 2 år, ville få et
fødselsdagsbrev fra Roskilde bibliotekerne med ”et adgangskort til
bøgernes verden”. Kortet var en invitation til at besøge
børnebiblioteket og modtage billedbogen: ”Kaj er væk”.
Der var præmiere på ”Vagabonderne på Bakkegården”, som blev
opført i Gundsømagles forsamlingshus. Det var Gundsømagle
Delitantforenings 76. sæson
Kim Larsen holdt koncert i Roskilde – Hallerne.
Ibsen El – anlæg A/S havde 40 års jubilæum. I anledning af jubilæet
var firmaet i forhandling med Roskilde Kommune om at donere et
lysanlæg til Dronning Margrethes d. 1.´s rytterstatue.
Den norske punkrock band Silver spillede på Gimle.
Det Danske Teater opførte ”Tvivl” i teatersalen på Lynghøjskolen.
Det var Kvindernes internationale bededag. Det var Jakobkirkens tur
til at arrangere gudstjeneste på tværs af kirkelige fællesskaber.
Nordgårdsskolen var været for en lille foldbold turnering i
Lynghøjhallen. Deltagerne var skoler for elever med sociale og
emotionelle vanskeligheder.
Den åbne anonyme rådgivning kunne fejre 10 års jubilæum.
Der var aftensang med temaet:” fasten” i Roskilde Domkirke her
deltog domkirkens drengekor.
Der var Natkirke i Roskilde domkirke, hvor bandet Baum spillede
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Som et led i regeringens kvalitetsreform besøgte statsminister
Anders Fogh Rasmussen Bernadottegården. Han skulle have været
på besøg d. 23. februar, men det satte sneen en effektiv stopper for
Forskerparken CAT Science skød 1,5 mio. kr. i et projekt om
mobilspil til kvinder.
Lillian Brick stod for Røde Korses 2 nyoprettede nørklergruppe i
Jyllinge
3/3
Til showet: Danish Music Award i K.B. Hallen blev der skænket
fadøl fra gourmet – Bryggeriet i Roskilde.
8.c fra Østervangsskolen afsluttede et fem – ugers forløb med
reklame – making.
Roskilde Vin i Viby flyttede til søndergade og åbnede med udvidet
sortiment med vin i den mere eksklusive skala.
Borgmester Poul Lindor Nielsen, eksboldbolddommeren Kim Miller
og skuespilleren Paw Henriksen var blandt de kendte som på RO´s
Torv konkurrerede om at køre 1000 meter på hurtigste tid,
Roskilde Handel og Roskilde Stjernebutikker inviterede til løb i
Roskilde.
5 – banden jazzede på Café Gimle.
Tre unge musikstuderende spillede da Roskilde Musikforening og
Roskilde Kunstforening holdt forårets 2. Palækoncert.
Der var fernisering på Elin Olsens udstilling i Galleri Blå.
De frivillige i Viby genbrug kunne slå dørene op til nye og bedre
lokaler
Den svenske trio: Bazar Blå spillede på Gimle.
Bruger – og pårørenderådet ved lokalcenter Bernadottegården holdt
lørdagscafé.
Lissi Ankjær åbnede sin forårsudstilling i Farver Hammers Gård.
Boserup Galleri åbnede udstillingen: ”Levende sten”.
Roskilde Museum, Museet for samtidskunst og en gruppe kunstnere
arbejdede sammen om en række udstillinger med Industrikulturens
år, som udgangspunkt. Det første resultat af samarbejdet :
”Fantasmagorisk” åbnede i Lützhøfts Købmandsgård.
3-4/3 5500 gymnaster var samlet til DGI Roskildes traditionesrige
forårsopvisning i Roskilde – Hallerne.
Gundsømagle Dilettant spillede for næsten udsolgte huse:
”Vagabonderne fra Bakkegården”.
Roskilde – klubben BTK 61 blev den helt store medaljesluger ved
de danske mesterskaber. Mie Skov blev dobbelt - mester, da hun
vandt både i single og mixeddouble. Christina Frost og Susanne
Pedersen fik sølv i damedouble
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Det Lille Turneteater opførte Romeo og Julie, som dukketeater i
Ungdommens Hus.
Forfatteren Anne Marie Løn besøgte Heinzes Boghandel og
Videncenter.
Der var familiebankospil i Dåstrup Hallen.
Børnemusikklubben Kamæleonklubben holdt koncert på Gimle med
salsamusik med gruppen Viva.
Skokæden Billing, som kom til Ro´s Torv i 2002 havde 75 års
jubilæum.
Ro´s Torv satte fokus på kvinderne med gospelsang, gratis
manicure, velkomst af herremodeller og maleren Jeanette Elmelund
, som arbejdede med sine malerier.
Kasper Kragh optrådte på Ildstedet.
Dennis Knudsen, frisør og makeupartist, gæstede Profil Optik i
Skomagergade.
De tre lysskulpturer – spejlende skyer hængt op i gadelampehøjde
- i Skomagergade fik tre spejlende skyer.
Læge Mohamed elton Hamid fra Roskilde rejste til Kenya, hvor han
det næste år skulle være projektkoordinator for sundhedsprogram i
Kibera, Nairobis største slumkvarter.
Åben Dans productions havde på Roskilde bibliotek, urpremiere på
børneforestillingen: ”Arme og ben – og noget ind imellem”
I bibliotekssalen var der ”Åben dans”. Forestillingen hed: ”Arme og
ben og noget ind imellem”.
Johs. Holm Ikon holdt i Sognehuset i Svogerslev foredraget: ”Nye
religiøse strømninger – hvad svarer kirken?”.
Der var fyraftensmøde i Roskilde Frivilligecenter her talte
psykoterapeut Sasanne Gregersen om følelser og overvægt.
Himmelev sogn indbød til : ”Kristus og Kødsovs”.
Teologiprofessor Søren Giversen fortalte i Havdrup Sognehus om
Thomas – evangeliet.
Der var sognemøde i Jakobskirken. Her fortalte billedkunstneren
Hein Hansen:” Stenen og ånden. Kristendom og kunst i
informationssamfundet”.
Forfatteren Lene Andersen talte om: ”Hvor kommer
mandschauvinismen fra?” i Heinzes Boghandel & Videncenter.
Der var åbent hus på Risø, hvor de gamle nukleare anlæg blev vist
frem, inden de skulle rives ned. Det var også muligt at se de nye
laboratorier.
Der var ”tonernes værksted” på Kildegården, hvor man kunne
udforske stemmens kraft og gå på opdagelse i tonernes univers
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Roskilde Gospel Singers, Jakobskirkens Børne – Uungdomskor,
seniorkor og Kirkekoret deltog i en koncert i Jakobskirken til fordel
for Folkekirkens Nødhjælp
Børnehaven Granbo i Viby gik en tur ved Emilsgave og samlede
skrald, som blev sorteret og afleveret på Kara.
Der var rejsegilde på Hedegårdenes skoles store multihal.
Nordea i Roskilde indbød til årsmøde 770 kunder mødte op og hørte
blandt andet Anders Birkow fortælle om finansiel intelligens.
Byrådsmedlem Peter Madsen blev formand for elite Sport Roskilde.
Ulrik Wilbek var på besøg i Roskilde banks erhvervsklub, hvor han
talte om ledelse og stil.
Der var rejsegilde på Hellig Kors Kirken i Jyllinge.
Der var beboermøde i Ågerupvænge. Boligselskabet sjælland ville
teste samtlige boliger i bebyggelsen for skimmelsvamp.
400 børn fra kommunens skole- og fritidsordninger var mødt frem
til Børnemusikfestival i Roskilde – Hallerne.
Der var børnemusikfestival i Roskilde – Hallerne.
50 fremmødte i Imerco på Ro’s Torv deltog i en temaaften om
espressobrygning.
Roskilde handelsskole havde haft en vellykket Erhvervsdag. Over
25 firmaer kom på jobdate og beskæftigelsesminister Claus Hjort
Frederiksen bød velkommen
Månedens idrætspris blev afløst af Idrætsprisen, som ville blive
uddelt 6 gange om året. Prisen var på 4.000 kr.
Børnehavebørnene fra Jættestuen i Himmelev udstillide resultaterne
af deres arbejde med temaet: Jættestuen.
Masih Sina fra Roskilde tekniske Gymnasiun fik førsteprisen i
”Unge forskere og
Opfindere”.
Engelske Carl Munroe optrådte på Rosie O’Grady´s med sange
blandt andet af Beatles.
Der var fernisering på Gerda M. Jensens udstilling i Farver
Hammers Gaard.
Der var fernisering på den ukrainsk fødte billedkunstner Sergei
Sviatchenko’s udstillingen i Galleri NB.
Der var fernisering på Hanne Cacilia Haekes udstilling i Galleri Blå.
Nyt Aspekt hold møde i Ildstedet, hvor Zabrina Møller fortalte om
indtryk fra ture til Egypten.
Dansk saxofonkvartet spillede i Ørsted kirke.
Der var præmiere i den store sal på Peder syv Skolen på Ramsø
Ungdomsskoles musical: ”Flyv som en sommerfugl
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I løbet af ugen blev der renoveret 1.000 meter hovedkloakledning i
Roskilde.
Instruktøren lone scherfig kom til Roskilde for at fortælle om sin
nye film: ”Hjemve”.
Der var Store Erhvervsdag i Roskilde – Hallerne. Kokken Claus
Meyer holdt foredrag. Firmaet ”Udeliv.nu” fra Roskilde fik 2.
pladsen til Iværksætterprisen 2007.
I en lille måned kunne Marianne Bramsens 8 minutters lydmontage
opleves på Roskilde Universitetsbibliotek.
Hjælpeforeningen i roskilde inviterede til fødselsdagshygge i
anledning af foreningens 165 års dag.
Den nystartede erhvervsforening:” Erhvervsforum Roskilde”, holdt
sin første generalforsamling.
Maria Mortensen, der var forfatter og tegner på bogen: ”Tegn
Manga”, havde Manga – workshop for børn på Gadstrup Bibliotek.
Roskilde Fortællerlaug markerede Verdens Fortæller dag med at
fortælle historier dagen lang.
På generalforsamlingen skiftede Kunstnergruppen Blik – ark navn
til Kunstnergruppen Roskilde. Der var 20 medlemmer.
Giuseppe Verdi’s: Requiem blev opført i domkirken med blandt
andet København Ungdom Symfoniorkester KUSO.
Roskilde Museum inviterede til foredrag om resultatet af de
omfattende udgravninger som museet havde foretaget i Lejre i 2005
og 2006.
Per Ramsdal holdt ved Skt. Jørgensbjerg kirkes familieaften
rejseforedrag: ”1001 nat – en rejse gennem Mellemøstens mystik”.
Kræftrådgivningen holdt åbent hus, hvor socialrådgiver anne Møller
fortalte om regler og muligheder i det offentlige system.
Da der var fundet svampesporer i væggene blev vuggestuebørnene
fra Troldhøj genhuset i Udsigten på store Valbyvej
Jette Kallehauge blev ansat i Roskilde Kommune som
demenskoordinator.
I forbindelse med fitnesscentret på RO’s Torv blev Café Orange
åbnet.
Idrætsprisen gik til BTK 61’s Kasper Stenberg der blev hædret for
sine DM – medaljer og sin EM – deltagelse.
Tjørnegårdsskolen havde siden sommerferien sat billedkunst på
skoleskemaet ved at lave en ny overbygning på det traditionelle fag:
Billedkunst. Overbygningen hed: Billedskolen i skolen.
Gasværket ved havnen fik ny skiltning i form af bannere og lysende

455

2007

22/3

23/3

2007

24/3

bogstaver på facaden.
Roskilde Brandvæsen måtte kl. 7 rykke ud, da der var gået ild i
Cornet Cake Company´s gigantiske æbleskiveovn. Ilden kom hurtigt
under kontrold uden de store skader var sket.
Der var total udskiftning i Ældre sagens bestyrelse i Ramsø. Tage
Hansen blev afløst af Karen Larsen, som formand.
Arbejdernes Landsbank i Roskilde holdt aktionærmøde på
Slagteriskolen. Lokalt havde banken 537 aktionærer, og de kunne
efter et rekordresultat se frem til et udbytte på 20%.
Hos Jørgen c. Nielsen Møbler var der fernisering af værker fra 6
medlemmer af Kunstnergruppen Roskilde.
”De 3 kongelige sopraner” optrådte i Tune Menighedscenter.
Lingeriafdelingen hos Aage Müller holdt modeshow.
Folketingsmedlem Ole Sohn fortalte om sin bog: ”Jeg kommer snart
hjem”, hos Heinzes Boghandel & Videncenter.
Der var bluesaften på Gimle med: ”Hooters Blues”.
Jesper Lennøe havde efter 2 år, som halinspektør i Vibyhallen købt
camping – salget og butikken fra Tølløse Caraqvan Center.
Post Danmark lukkede sit posthus i Himmelev. Personalet blev
overført til posthuset i Roskilde Øst.
Der var Cabaret med klezmerduo i skt. Jørgensbjerg Sognegård
Der var reception i Blomstersnedkeriet, som var den nye
blomsterbutik i Viby.
Der var fernisering på Elisa Theils udstilling hos Tegneriet antracit i
Kornerups gård.
Rock Hard Power Spray spillede på Gimle
Noa Noa åbnede en ny butik i Skomagergade 8
Bamses Venner spillede i Ramsø hallen. Det var Gadstrup
Idrætsforening ved Fodbold - og Håndboldafdelingen, som stod for
arrangementet.
På Roskilde Bibliotek opførte musikteatret ”Undergrunden” operaen
om Rødhætte.
I Palæfløjen åbnede udstillingen: Glas og maleri”, med
glaskunstneren Rikke Bruzelius og Lene Gammelgård´s malerier.
Den engelske skuespiller Vivienne McKee stod for
underholdningen, da Roskilde Bibliotek holdt officel åbning af den
nye portal www.engelskforalle.dk.
Først spillede den færøske sangskriver Høgni Lisberg og derpå den
danske duo: ”Hush” på Gimle
SIND Roskilde inviterede alle interesserede til et møde om de
psykisk syges vilkår i den nye Region Sjælland.
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ZL Duo spillede på garbo’s dk.
Irske Danny Burns underholdt i pubben Rosie O’Gardys på Ro´s
Torv
Lørdagsjazzen fik besøg af ”Fjeldtetten” og sangerinden Majken
Christiansen.
Borgmester Poul Lindor Nielsen navngav Roskilde roklubs nyeste
båd en letvægtsotter med styrmand. Navnet blev Svadilfar.
Kunstneren Dawid Lewis havde endnu engang afholdt et af sine
populære malekurser i Galleri Viby. Der var fernisering på elevernes
arbejder
Store Pingu Børneshow på Ro’s Torv.
Single Rock Café Roskilde holdt fest i strandberg Café og spisehus.
24 og Der var Husflidsmesse i Roskilde – hallerne
25/3
Det var åbent hus hos Peugeot på Maglegårdsvej 5 B
Damerne hos Roskilde Håndbold spillede sig i 1. division ved en
stor sejr over FIF.
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203 indsamlere var på gaden i Roskilde for at samle ind til Kræftens
bekæmpelse. Resultatet i hele Roskilde kommen blev 415.000 kr.
det var 14.000 kr. mere end året før.
Posthuset i Roskilde Øst åbnede igen efter en mindre ombygning.
Månelandningen i 1969 og angrebet på World Trade center i 2001
var tidsrammen i forestillingen: ”Jäger”, som blev vist på
Lynghøjskolen.
Gundsø Teater- og Musikforening afholdt klassisk koncert i Laden.
Graffitigården bag Gråbrødre skole blev ramt af en mindre brand,
der ødelagde et større område af de kunstværker, der prægede
gården.
Der var præmiere på ”Tilbage til nutiden”, hvor samtlige elever fra
6. klasse på klostermarksskolen kom på scenen i stykket, der gav sit
bud på skolen før, nu og i fremtiden.
Roskilde Sygehus fejrede sin 150 års fødselsdag med et jubilæums –
symposium, som belyste hospitalets historie fra forskellige vinkler.
Første emne var: Videnskabelig og teknologisk udvikling på
Roskilde Sygehus.
Der var Gospelkoncert i Gadstrup Kirke
Det andet emne i foredragsrækken om Roskilde Sygehus hed:
Udviklingen i sygeplejen.
Fabio Yepes De Acevedo fejrede sit 25 års jubilæum hos FOF i
Roskilde med en koncert på Roskilde Bibliotek.
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Roskilde Skakklubs førstehold i 2. division sluttede sæsonen af med
at blive nr. 3.
Efter skoletid var Vibyhallen fyldt med børn, som spillede fodbold
og råhyggede, samtidig havde Edit Jensen nok, at se til, da der
endnu ikke var fundet en ny halinspektør.
Det gik godt for det nyetablerede ørnepar på Bognæs. Der
forventedes unger i reden i april.
Der var reception i anledning af at filialdirektør i Danske Banks
Roskildeafdeling Bent Hansen efter 46 år gik på pension. Samtidig
var det muligt at hilse på den nye filialdirektør Torben Stevold.
I Værestedet i Jyllinge blev det første af 4 foredrag om demens
afhold. Emnet var: de yngre demente.
Den norske visesanger og troubadour Bjørn Eidsvåg kunne høres i
skt. Laurentii kirke.
Hjerteforeningen i Roskilde, som havde ligget underdrejet i en
periode, fik ny lokalkomite med Marianne Larsen, som formand.
Roskilde Museum gennem fotograferede Grafittigården.
Fjordmuseet i Jyllinge havde oprettet et informationscenter, hvor
interesserede kunne dykke med i Gundsø Kommunes historie
Det 3. foredrag om Roskilde Sygehus handlede om: ” Rollen som
pårørende”.
Joe Boxer, som handlede med undertøj og nattøj til både kvinder og
mænd, samt børnetøj, åbnede på RO’s Torv
Det var en menneskelig fejl, der fik gylletanken hos Ørstedgård
Svineproduktion på Åbakken til at gå over sine bredder. Roskilde
Brandvæsen rykkede ud og der skete ingen skader.
For sidste gang blev musikteater – forestillingen ”Glasdukken”
opført. Det var 13. gang SFOerne i Jyllinge lavede en forestilling.
Emnet var klikedannelse og mobning og børnene havde selv været
med til at skrive deres replikker.
Morten Larsen fra Odense Roklub udgav en bog om roning. Her var
der fotos, tekst og tegninger om Roskilde Roklub.
Hos Garant Darupvang blev der indrettet en Kirsch – butik i
butikken. Den gav forslag til 500 forskellige gardinløsninger.
Roskilde Taekwondo havde 5 kæmpere med i DM. Christiane
Rasmussen fik guld, Martin Andersen fik sølv, Jonas Dankert fik
bronze, Bent Kaewkong Sørensen fik bronze og Trung Tin Din Le
fik bronze.
Roskilde Byråd vedtog at det var sognevej i Himmelev, som skulle
skifte navn til Himmelev Sognevej.
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Roskilde Skiklubs veteran Johnny Albertsen vandt guld og sølv ved
DM.
Hotel Cromwell i Roskilde havde anskaffet en hjertestarter og havde
haft medarbejderne på kursus for at lære livreddende førstehjælp.
Der var introduktion til Kulturbasen på Viby Bibliotek.
I 4 dage blev der festet igennem hos Inspiration H .P. Nielsen i
Algade i anledning af , at forretningen var blevet kåret, som verdens
mest innovative butik.
Restaurant snekken åbnede en ny restaurant i restauranten med
sushi, sashimi og yakitori, samt Take Away.
4. foredrag om Roskilde Sygehus hed: Lægens bord
AOF´s malerhold udstillede resultaterne af vinterens arbejde i
sognegården i Ågerup.
Violinisten Karen Humle og organisten Jette Mogensen holdt
forårskoncert i Syv Kirke.
I Center for Specialundervisning på Elisagårdsvej holdt Foreningen
Værn om Synet, øjendag.
Jakobskirken holdt en påskegudstjeneste, som var specielt
tilrettelagt for ældre og førtidspensionister.
Med en sejr over Solrød Skakklubs førstehold sikrede Roskilde
skakklubs andethold sig oprykning fra a – rækken til mesterrækken.
Holte Vinlager holdt officiel åbning af deres nye butik i
Ringstedgade
Skoringens 2 forhandlere i Roskilde Frank Tarp Hansen og Bo
Nielsen fejrede Børnenes dag med med tegnekonkurrence, præmier,
overraskelser for børn og gode råd og vejledning til forældrene.
En såkaldt rissons delfin svømmede i dagevis rundt i bunden af
Roskilde fjord. Den besøgte haven og blev også set i Borrevejle Vig.
Nogle hundrede mennesker dukkede op, da der var jobdating på
rådhuset.
Roskilde bibliotek var med i Forbruger INFOpunktet, som var med i
kampagnen ”Køb brugt bil – uden problemer”.
Lektor i fysik ved Aarhus Universitet Ulrik Uggerhøj fortalte om:
Tid i Heinzes Boghandel & Videncenter.
Det Danske teater spillede: ”Kys, krudt og kemi” i Lynghøjskolens
teatersal
”Entakt” og ”Carlas” gav koncert på Gimle.
DONG Energy regnede med at fibernettet i Viby, Ramsømagle og
Dåstrup var lige på trapperne.
Efter 2½ år i spidsen for natkirken i Domkirken takkede Helena
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Hauge af. Hendes afløser blev Per Vibskov, der tidligere havde
vikarieret i natkirken.
3 dage i træk blev der i byens gader samlet ind til:” Humor mod
aids”.
Fredi Franzpotter blev udnævnt til æresmedlem og Alice Jensen blev
kåret som Årets Leder på Gadstrup IF´s generalforsamling.
Børnehuset Ravnen i Himmelev havde arbejdet med naturen efter
friluftsrådets Grønne Spire – projekt. Belønningen kom i form af et
Grønt Spire – flag. Det første i Roskilde Kommune.
Der var set traner over Truelstrup.
Roskilde Katedralskole fik indrettet et rum til fitness i kælderen.
Sangerinden Niamh Parsons og guitaristen Graham Dunne begge fra
Irland underhold i Gimle.
Susanne Lana underholdt med sit band på Charlie Chaplin.
Ramsø ungdomsskole inviterede de andre ungdomsskoler og
klubber til Årets Megafest på Peder Syv Skole. I år var områdets
elever i 7. klasse også inviteret med.
Forhandlingssekretær i 3F – byggegruppen, Frank Thaulow fejrede
25 års jubilæum.
HK – fællestillidsrepræsentant Bent Munk fejrede 25 års jubilæum
ved Roskilde Kommune.
Systemkonsulent Ole Schwartzbach havde 25 års jubilæum hos
BEC.
Jyllinge jazz – selskab afsluttede sæsonen med:” The Spirit of New
Orleans”.
Roskilde Banks administrerende direktør Niels Valentin Hansen gik
på pension efter at have stået i spidsen for banken siden 1978, der
var afskedsreception i Guldaldersalen på Hotel Prindsen, hvor 500
mødte op.
Vestas og forskningscentret Risø indgik en samarbejdsaftale. der
blandt andet betød at vestas etablerede et udviklingskontor på Risø
med 10 forskere.
Det sidste foredrag i anledning af 150 året for oprettelsen af
Roskilde Sygehus, handlede om Roskilde gennem tiderne. Alle
foredrag blev afholdt i auditoriet og alle var velkomne.
Gartner Joan Vilhelmsen havde 25 års jubilæum ved gl. Vor Frue
kirkegård
Erik Torbensen havde 30 års jubilæum i Hedeboparkens
Fritidscenter.
Duoen ”Neighbours” og et 4 mands orkester gæstede Ramsø
Musikhus.
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Der var fernisering på Kunstnergruppen Working Art´s
fællesudstilling: CPR. NR. 310307 – 4000 – et portræt i Galleri
Working Art.
Vuggestuerne i Børnehuset Ravnen fik som de første i landet tildelt
Friluftsrådets Grønne spirer Flag
Efter 32 kampe vandt 7. B fra Gadstrup Skole skolernes basketball –
turnering. Det var en tradition i den gamle Ramsø Kommune, at
skolerne i Dåstrup, Gadstrup og Peder Syv spillede basketball inden
de gik på påskeferie.
Vandløbsformand Gert Sørensen kunne fejre 40 års jubilæum.
På Roskilde firma og Familieidræts generalforsamling blev der
skrevet historie, da Birgit Vendelbo blev udnævnt til foreningens
første æresmedlem.
Et havørnepar slog sig ned på den yderste spids af Bognæs. Det var
100 år siden der havde ynglet havøren sidst ved Roskilde fjord.
30 og Der var udstilling på Viby Friskole. Her udstillede blandt andet en af
31/3 skolen lærere Leif Høllund med malerier fra Færøerne og eleverne
havde lavet akrylmalerier med alverdens budskaber.
31/3 Lørdagsjazzen fik besøg af den engelske jazzmusiker Brian Carrick
og hans Algiers Stompers.
Roskilde Garden solgte Lillebrorlodder til fordel for
Børnehjælpsdagen.
16 af Roskilde gymnastikforening deltog i sæsonafslutningen i
Roskilde – Hallerne.
Himmelev Rideklub var været for Ponygames: ”Leg til hest”, hvor
hesteglade børn mødtes til konkurrencer og opvisninger.
I Galleri Blå var der fernisering på hav – og himmel akvareller malet
af Lone Schiøtz Nielsen
De 15 kunsthåndværkere i Butik Jeppe havde fernisering på deres
årlige forårsudstilling.
Den norske troubadour Martin Bakken underholdt på pubben Rosie
O´Grady´s på Ro´s Torv.
31/3 Gundsø Stadion lagde græs til 480 børns fodboldspil. Det var
og 1/4 Jyllinge FC, der stod for arrangementet. Der deltog 75 hold.
Spillerne var fra årgang 1997 - 2000
1/4

Himmelev Kirke kom i fokus i Danmarks Radio i forbindelse med
påsken. På P1 kunne lytterne følge flere gudstjenester fra kirken i
løbet af påsken – og palmesøndag prædikede Himmelev – præsten
Marianne Maagaard i Skiveholme Kirke. Desuden var der koncert i
kirken med kammerkoret Broccoli.
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Gøgleren Max drev gæk med folk i by
Helle Hald blev ny erhvervsmedarbejder i sparekassen Lolland.
Den katolske procession i anledning af palmesøndag gik fra skt. Ibs
Kirke til skt. Laurentii Kirke.
Ole Schwartzbach havde 25 års jubilæum hos BEC.
Roskilde Sygehus fyldte 150 år. Det blev markeret med et
symposium.
Der var børne – og familiegudstjenester i Ørsted og Dåstrup kirker
her kunne man møde det musikalske æsel Øjvind ved porten til
Jerusalem.
Der var børne – og familiegudstjeneste i Jakobskirken. Ungerne
kunne ride på æslet Skryd og klæde sig ud til rollespil. I Himmelev
kirke var der intet levende æsel, men til gengæld mange palmegrene
ved børnegudstjenesten.
Pædagog Jytte Holmbjerg Børneafdelingen på Roskilde sygehus,
havde 25 års jubilæum.
Katolikkerne i Roskilde samledes i Sct. Ibs kirke for at gå i
procession til Skt. Laurentii Kirke for at mindes Jesu indtog i
Jerusalem.
Finn Gaunaa gik af som leder af Absalons skole. Den nye leder blev
Søren Mortensen.
Morten Jeppesen afløste Kim Belmark som udgaveredaktør af
Dagbladet.
Der var koncert med altsanger Christa Hauser og organist Claus
Røllum – Larsen i Svogerslev Kirke.
Det var 100 år siden Ny Vor Frue Kirke blev indviet. I den
anledning blev der udsendt et jubilæumsskrift.
Snoldelev Kirke åbnede efter en omfattende restaurering, som havde
varet 3 måneder. Til august ville kirken igen blev lukket for at
afslutte restaureringen.
Heidi Nordahl åbnede butikken: ”Flet & Flora” i Søndergade i Viby.
Bioanalytiker Birthe Block Bøttger fejrede 40 års jubilæum og
pædagog Jytte Holmbjerg fejrede 25 års jubilæum på Roskilde
Sygehus.
Der var påskekoncert i Jakobskirken med opførelsen af den franske
digter Paul Claudels digtcyklus: ”Korsets vej”.
Bjergtrolden flyttede til Ringstedgade 30
Leif Skov blev udpeget til musikudvalget i det nye Kunstråd.
Kenneth Fischer overtog modebutikken ”Men” på Ro’s Torv.
Psykologerne Tove Hoffmann og Nina Werner var gået sammen
med psykiater Maja Kristensen om at åbne en klinik på
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Københavnsvej 26.
Temaet for butik Jeppes forårsudstilling i Farver Hammers Gård var:
”Under overfladen”.
Gymnasterne hos Himmelev Veddelev gymnastikforening havde
forårsopvisning.
Roskilde fjord havde besøg af en rissos delfin.
2 dage i træk optrådte Volf Duo på Promenaden i Roskilde.
Barokviolinisten Martha Marie Knudsen spillede i domkirken.
Aggi Jensen var i Værestedet i Jyllinge for at fortælle om sin bog.
”Kærlighedens styrke” om at være gift med en dement.
Der var påskemåltid med efterfølgende gudstjeneste i Jakobskirken.
Da der var 24 boliger færdige i Kristiansminde var der åbent hus
også d. 7.
Der var åbent hus i anledning af, at Juroni, som havde specialiseret
sig i vedligeholdelsesfri havemøbler, flyttede fra Vedbæk til den
gamle Svineforsøgsstation.
Cirkus Benneweis var 3 dage i Roskilde på dyrskuepladsen.
Langfredagsgudstjenesten i Skt. Jørgensbjerg kirke var en musik
gudstjeneste, hvor passions musikken var i centrum blandt andet
medvirkede Enghave Kirkes Barok ensemble.
Kandis spillede op til bal i Tune – Hallen.
Tante Tillies fodvarmere spillede ved Lørdagsjazzen.
Der var fernisering på udstillingen: ”Intet godt liv uden maskiner” i
Lützhøft’s købmandsgård.
Der var aftengudstjeneste med sang af drengekoret i domkirken.
Vægtvogterne i Viby afholdt: ”Weight Watchers .
Facaden blev mørkeblå og navnet skiftede fra BG Bank i Viby til
Danske Bank i Viby, men det var også de ændringer, som kom i
forbindelse med de to banker smeltede sammen. I Roskilde beholdt
koncernen foreløbig både filialerne på Algade og Stændertorvet
under ledelse af Torben Stevold . I løbet af året ville bankens
erhvervsafdeling blive samlet på Stændertorvet.
Cirkus Benneweis var i Roskilde i 3 dage.
Vindingekoret underholdt i Vindinge Hallen.
Journalist og forfatter Bo Nygaard Larsen fortalte i Skt.
Jørgensbjerg sognegård om Herman Bang: ”Bang for begyndere”.
I Værestedet blev det 3. foredrag om demens afholdt. Emnet var
samarbejdet mellem kommune og sygehus.
Hans – Christian Eisen fortalte på Roskilde bibliotek om danske
arbejdere i Nazityskland.
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Der var ældredans på Håndværkeren.
Ved Jakobkirkens sognemøde talte Mogens Mogensen om:
”mennesket først – et møde mellem kristne og muslimer”.
Der var fernisering i det lille Galleri på Lene Egd Jarbøl’s udstilling
af junglebilleder.
Der var premiere på Teatergruppen De Slagfastes opførelse af
forestillingen: Kom og sæt dig her hos os”.
Club Chico afholdt et foredrag om cubansk musik på Gimle.
De Slagfaste havde præmiere på Brechtkabaretten:” Kom og sæt dig
her hos os”.
Et protest – optog mod evt. nedlæggelse af Roskilde Sygehus gik
gennem byens gader og endte i Palæets gård, hvor der var
borgermøde til forsvar for sygehuset. 600 – 700 deltog.
Plejehjemmet Margrethegården havde åbent hus. 50 lagde vejen
indenfor.
Rissosdelfinen blev fundet død ved Lindenborg strand. Den var død
af sult.
En delegation af fåreavlere fra Namibia var med til ombord på
Sagafjord at fejre 100 års jubilæet for Den internationale
Pelsbranche.
Indtil den 28. april havde Museet for Samtidskunst udstillingen:
Distant Relations. Emnet var kunstnerens rolle i en global kultur.
I Værestedet var der foredrag om: Pårørendes reaktioner på demens.
SuperBrugsen Hedegårdene inviterede til vinaften.
Historisk Samfund for Roskilde amt fik Hans – Christian Eisen som
ny formand.
Skomagergade 42 var blevet indrettet som en moderne lys café.
Ejeren Ersin Øcar ville gøre caféen til hyggestedet for de 25 årige.
Efter sammenslutningen af BG Bank og Danske Bank blev BG
Merchandise afleveret til børnene på Roskilde sygehus.
Ved generalforsamlingen I JGI stoppede formanden gennem ni år,
Sonny Hansen.
Direktør for Vikingeskibsmuseet Tinna Damgaard – Sørensen gav
en status på museets arbejde og fortalte om planerne for 2007.
Mette – Marie Davidsen fortalte i Heize’s Boghandel & Videncenter
om sin bog: ” Kloge kvinders guide til økonomisk frihed”.
Der var Kompostdag i Jyllinge.
Indtil d. 22. april have Himmelev gymnasium besøg af lærere fra
skolen Gimnazija Skofja Loka i Slovenien. Siden 1996 havde de 2
gymnasier haft et udviklings – samarbejde.
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Om natten blev der stjålet 19 PH – lamper fra sognegården i
Gundsømagle.
Der var pressemøde om Roskilde festival. Nyheden var at Metropol
– og Ballrooms scenerne blev lukket til fordel for 2 nye Astoria og
Cosmopol.
Skoleleder Ruth Bredal Juul Skt. Josefs Skole havde sidste
arbejdsdag, da hun skulle være direktør for Unitak Forlag A/S. det
samme havde lederen af skolens SFO Labyrinten Flemming
Sørensen.
Det serbiske band Kal underholdt med sigøjner – beats på Gimle.
På Hestetorvet 3 havde Caf’e Vila og diskotek Moon indrettet en
lounge: Club Moon med plads til levende musik, stand – up komik
m.m. Reggaedronningen Natasja Saad indviede stedet.
FC Roskilde og FC Midtsjælland indgik samarbejde om
talentudvikling af unge fodboldspillere.
The Jitterboys underholdt med 50’ og 60’ musik i Svogerslev
Bodega.
Det private plejehjem Margrethegården havde haft møde med
Roskilde Kommune om at modtage beboere fra kommunen.
LO i Roskildes kulturpris for 2007 gik til Center Avnstrup. Prisen
var på 10.000 kr, og 1, maj plakaten, som var skabt af Kirsten
Fagerli.
Bandet Rachel Hair & Michael Rose gav en ekstra koncert i Caf’e
Gimle.
Afgangseleverne fra Roskilde Handelsgymnasium holdt den
traditionelle fest i Guldaldersalen.
Om natten blev der afbrændt en bil på Kildegården og en i
Graffitigården.
Det var muligt at deltage i en Dyrberg/Kern event hos Bahne i
Algade.
Danseriet bød indenfor på Gimle, hvor bandet Invisible Odds
spillede.
Tune Borgerhus holdt den årlige høstfest. Anne Cathrine Herdorf og
Drengene underholdt.
Join in! Spillede hos Garbos.
Mere end 10 teatre og 100 deltagere primært fra Sjælland deltog i
Teaterfestivalen 2007 i Roskilde.
Der var åbent hus hos Gnisten Marine på Darupvang 23 i anledning
af der var bygget en ny stor bådehal på 950kvm.

27/11 Danmarks Naturfrednings Forening lokalkomiteer i Ramsø, Gundsø og
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Roskilde Kommuner blev nedlagt og slået sammen. Det markeredes ved en
reception.
Familien Kornerup på Glentevej havde opfundet en bakke til at sætte på
Tripp – Trapp stolen, så maden ikke faldt på gulvet, når husets tvillinger
skulle spise. Bakken hed PlayTray. Helle Kornerup havde i 2 måneder haft
egen virksomhed med salg af bakken over Internettet.
Ramsø aftenskoles leder Gunhild Christiansen gik af.
Roskilde Handelsskole holdt åbent hus. Tidligere på ugen havde der været
over 3000 til et informationsmøde om skolens mange uddannelsestilbud til
de unge.
Tripadur, var navnet på et nyt band, der underholdt på R0´s Torv.
Der var fernisering på årets første separatudstilling i Galleri Working Arts
med en af galleriets egen kunstnere, Helle Christensen.
Mandage i maj var der rundvisning på Roskilde Kloster.
Hele måneden udstillede Inger Lise Jensen kniplinger på Ågerup bibliotek.
300 elever fra Trekronerskolen og Kristofferskolen var mødt op for at fejre
100 års skovens 1 års fødselsdag
Økonoma Jytte Nielsen havde 40 års jubilæum på Slagteriskolen. I den
anledning modtog hun den kongelige fortjenstmedalje,
I Heinzes Boghandel & Videncenter var der foredrag af Klaus Winkel om
Afrikas mange udfordringer.
Overassistent Anette Klarskov havde 25 års jubilæum i Roskilde Kommune.
TV2 News – helikopter havde base i Roskilde >Lufthavn.
Dansk revision Roskilde udvidede og optog i marts John Lorey og Dan R
Petersen, som partnere, desuden registreret revisor Sten Dalsten og
revisorelev Christina Dyrnits.
Billedkunstneren og arkitekt Mie Olise Kjaersgaard udstillede på Galleri NB
Red Barnet startede i samarbejde med Roskilde Bibliotek en lektiecafe, hvor
frivillige hver torsdag eftermiddag var klar til at hjælpe med lektierne.
Klinikken Roskilde Synspleje var flyttet til nye lokaler i Algade 15 D.
Havdrup Landkøkken flyttede p. g. a. årstiden ud i Lufthavns cafeen.
400 – 500 mennesker mødte op i folkeparken for at deltage i fagforbundenes
fælles 1. maj fest og Anker Jørgensen var til morgenkaffe i
socialdemokratiets foreningslokale på kildegården.
Laboratoriefuldmægtig Jytte Clausen havde 40 års jubilæum på Risø
I området ved gundsømagle Sø og Hvedstrup var der mindst 3 storke.
Roskilde Pensionistforening besluttede på generalforsamlingen at ændre
navn til: Roskilde Efterløn og Pensionistforening stiftet 1939.
Den gamle fodgænger bro over Køgevej ved jernbanen blev udskiftet med
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en ny.
Samarbejdet mellem Gourmetbryggeriet og Ølfabrikken begyndte.. det betød
Ølfabrikkens produkter ville blive produceret i Roskilde. 3 dage efter
flyttede alle Ølfabrikkens aktiver fra Tisvilde til Roskilde.
Rami rent åbnede på Lykkegårdsvej 4
Der var foredrag i Businesshouse Jernbanegade 23b om effektiv coaching.
Kulturudvalget besluttede at fastholde 3 venskabsbyer: Nanortalik i
Grønland, Pasvalys i Litauen og Vara i Sverige. Gennem arbejdet i det
europæiske bynetværk Mecine ville Roskilde kunne fastholde samarbejdet
med Linkøbing i Sverige og Tønsberg i Norge..
Sonuskoret holdt forårskoncert i laden ved Jyllinge præstegård.
Der var cafémøde om EU på Gimle
På sognemødet i Jakobskirken holdt tim Metz foredraget:”Opskriften på et
godt og langt liv”.
Ramirent Roskilde åbnede det mest moderne ”lejehus”.
Roskilde Gospel Singers dannede rammen om Store Bededagsaftens
gudstjeneste i Jakobskirken.
Turistchef Jan Laybourn og formand for kulturudvalget Evan Lynnerup var
med til at afsløre 4 nye infostandere i Roskilde.
Der var reception på Store Børs i anledning af den nye ejer: Nikolaj Iversen.
Anker Andersen havde 25 års jubilæum i Autobørsen Roskilde A/S.
Søsterlogen nr. 5 dronning Margrethe Roskilde havde haft besøg fra sin
venskabsloge i Landskrona, søsterlogen nr. 81 Margrethe Valdemarsdotter.
D’irsk optrådte i Svogerslev Bodega
ESA Dykkercenter afholdt: Store Badedag.
Roskilde Hjemmeværnsforening mindedes frihedskæmperne ved at lægge en
krans ved monumentet på Stændertorvet.
På Fjordmuseet åbnede udstillingen: Fjordmalerier.
Indtil den 6. maj var Havhingsten på træningssejllads.
Inspiration i Roskilde fejrede Inspirations – kædens 25 års jubilæum med
morgenkaffe.
The Royal Highness og det lokale rockband Pace spillede på Gimle.
Himmelev Rideklub indbød til fundraising- rideshow.
Klovnen Benny Shumann optrådte på Stændertorvet.
Der var fernisering på udstillingen: ”Please Repeat ! i Lützhøftss
Købmandsgård. Udstillingen var et bidrag til Industrikulturens år 2007.
Cykelløbet Youth Tour 2007 fandt sted.
Man kunne møde Peter Pan i gågaden, hvor han lavede ballondyr og fortalte
om Ønskeøen og Rebekka Rasmussens Duo spillede i gågaderne.
Veddelev ko – laug lukkede deres 9 køer ud på græs ved Vigen.
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Hyrdehøj centret havde loppemarked.
De lokale FDF – spejdere fyldte 100 år.
Dansk Præmatur forening åbnede et nyt landskontor i Roskilde.
Indtil den 3. juni var der på Jyllinge og ågerups Biblioteker udstilling om
børnearbejde i Jyllinge området under industrialiseringen og set i forhold til i
dag
Indtil den 19. maj havde Roskilde Bibliotek udstillingen: Broderi er ikke kun
for gamle damer.
Indtil d. 25. juni var der gratis sejlads for unge mellem 13 og 18 år fra
Roskilde Kommune i Vikingemuseets både. Det var resultatet af et
samarbejde mellem Roskilde Ungdomsskole og Vikingeskibsmuseet
Regionsformand Kristian Ebbensgaard fik af Støttegruben overrakt 28.900
underskrifter for at fastholde og udvikle Roskilde Sygehus.
Der var fyraftensmøde På Roskilde Bibliotek. Her fortalte Heidi Korsgaard
og Kirsten Sylvest Carlsen om arbejdet med deres bog: ”Når kærligheden
kammer over”.
Kræftrådgivningen holdt åbent hus, hvor psykoterapeut Karin Westh holdt
oplæg om stresshåndtering.
Der var filmfestival på Himmelev gymnasium
I Skt. Ols Gade havde Bente Havn åbnet sin butik; ”Frøkenhat” med
brugskunst, delikatesser og blomster.
På Ildstedet var der fernisering på Erik Ditlevsens udstilling af grafiske
arbejder.
I Himmelev Kirke holdt kirkens pigekor forårskoncert
På Gimle fortalte Roskilde Bank om, hvad der skulle til for at gøre sin
økonomi rejseklar.
Der var forårskoncert med Tune Kirkes børne – og ungdomskor i Tune
Menighedscenter.
Verdens apopleksidag blev markedet i foredragssalen på Roskilde sygehus
med aktuelle foredrag om blodprop og hjerneblødning.
Den Mobile Blodbank kom til jyllinge.
Historikeren Frank Bøgh fortalte om Buchenwald i Heinzes Boghandel &
Videncenter.
Roskilde Outdoor blev afholdt på Dyrskuepladsen,
Der var makeup dag i Matas.
Roskilde Bank blev udnævnt til at være en af de 100 bedste arbejdspladser i
Europa.
Roskilde Sygehus, Risikoaffald og en delegation fra Vietnam anført af en
sundhedsdirektør var sammen for at vietnameserne kunne hente erfaring og
inspiration til håndtering af eget risiko – affald. RUC havde været
behjælpelig med at oversætte materialet.
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Allan Christensen fra Vindinge hørte til bjergstigernes elite.
Ved en kommunikationsbrist kastede Roskilde Kommune jord og grene ned
over en køkkenmødding ved Kællingehaven.
For de, der var interesseret i Roskilde Festival var der oprettet et interaktivt
mødested på Internettet: ”Roskilde Festival Community”Der var fernisering på Anni Frese og Maria Munk Klarups udstilling i Farver
´Hammers Gaard.
Roskilde lokalhistoriske Arkiv havde udvalgt 100 fotos af Mike Dalby’s
fotoserie: ”People” til en multiudstilling på Roskilde Bibliotek
Der var aftensang i domkirken med drengekoret.
Der var grønlandsk trommesang i natkirken i domkirken.
På Midtsjællands Efterskole holdt Tolstrupkoret, Vindingekoret og
Bransmæs Rytmiske Kor forårskoncert.
Overlæge Tove agner dr. Med. Fra Dermatologisk afdeling på Roskilde
sygehus modtog 2,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et
forskningsprojekt om håndeksem.
Den tidligere Gundsø Kulturkreds fik nyt navn: Roskilde Kulturkreds.Tvede
udstillede sine malerier hos Nordea i Himmelev.
”Folk i Roskilde – fotoudstilling om livet i byen” var titlen på en udstilling
på Roskilde Bibliotek.
Sygehusplanen lå klar: Roskilde Sygehus ville blive Region Sjællands
hjertesygehus.
Et lille træhus fra år 1200 med lerstampet gulv og med et fundament af
kampesten blev udgravet i gråbrødre skoles gård.
Det Ålborgske metalband Mercenary gæstede Gimle.
Roskilde Tennisklub blev begavet med et 2 årigt sponsorat fra Roskilde
Bank.
Kortlægningen af den nye pilgrimsvej gennem Danmark blev fejret med en
vandring fra skt. Ibs kirke i Ballerup til skt. Ibs kirkeruin i Roskilde.
På Peder Syv Skolen var der Viby Harmonikatræf.
Roskilde Rideskole holdt kræmmermarked.
Via Selandia – pilgrimsvejen fra Helsingør til Korsør – blev indviet med en
29 km lang vandring fra Ballerup Kirke til Skt. Ibs Kirke.
Der var fernisering på Merete Roy´s debutant udstilling i Galleri Working
Art
Roskilde domkirkes drengekor afholdt loppemarked i Konventhusets gård.
Pileforeningen fejrede 10 års jubilæum.
Grønne familier i Roskilde og omegn afholdt i samarbejde med Roskilde
Kommune arrangementet: ”Lav dit affald til en resourse.”
Margrethe Hjemmet havde loppemarked og der blev serveret lagkage fra
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socialministeriet, som havde kåret Margrethe Hjemmet til at være blandt de
5 bedste plejehjem i Danmark.
Up With People, den internationale organisation med en omrejsende trup
med 85 unge kom til Roskilde.
Danmarks Naturfredningsforening havde ko klappe tur til Søndersø, hvor
Bennie Winding Hansen fra Veddelev Kolaug fortalte om køerne.
Hjælpeorganisationen Care Danmark og Ibis var på gaden for at samle ind til
fordel for de afrikanske kvinder.
Den akustiske duo Amanda og Vibeke kunne høres i Ilstedet.
Traditionen tro bød Skt. Jørgensbjerg koret på syng – med – aften i
sognegården.
2. klasserne fra Roskildes skoler besøgte domkirken og palæet, hvor
domsognets præster gennemførte et rollespil med bibelske personer.
Der var sangaften med Sjællands Kirkemusikskole på Roskilde Bibliotek.
Regnskabsassistent Lene Rasmussen havde 25 års jubilæum hos Thermo
fisher i Roskilde.
Anni Hvid udstillede i Det Lille Galleri.
De tre bands Mob, Pravda og Death by Kite kunne opleves på Gimle.
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18 til Der var Scandinavian Bikemeet i Roskilde
20/5
19/5 Håndboldens Støtteforening JGI holdt 25 års jubilæum i forbindelse med
foreningens 25. loppemarked i Jyllingehallen.
20/5 Dansk Vandrelaug bød på en tur på Skjoldungestien og Boserup Skov i alt
ca. 20 km.
21/5 Der var debatmøde på Rådhuset: ”Sund mad i skole og børnehave – hvis
ansvar?”. Indledere var Joan Preisier fra fødevarestyrelsen og byrådsmedlem
Peter Madsen.
23/5 Der var musikalsk legestue med Nicolai Funch & Co på Roskilde Bibliotek.
24/5 Lasse og Mathilde var gæster i Damp Radioen
25/5 Tamra Rosanes kunne opleves live hos Charlie Chaplin.
1/6
Der var debatmøde om ”Folkesundhed og indlæring” i Ungdommens Hus.
Bjarne C. Mikkelsen blev direktør i SMCE Pitzer A/S
2/6
Der var kræmmermarked og sommerfest i Jyllinge
9/6
Der var Breakdance – arrangement på Gimle.
12/6 Den 14. udgave af atletikklubben Hellas’ parkstafet blev afholdt i
Folkeparken.
5-8/7 75.000 mennesker deltog i en umådelig våd Roskilde festival.
31/7 Byrådsmedlem Jan Herskovs ejendom i Herringløse blev delvis ødelagt af en
brand.
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Det var 40 år siden Hasse Mortensen var begyndt som landmåler.
Rådgiver i Nykredit Mette Bruun havde 25 års jubilæum.
Multi Trans skulle levere mad ud til ældre i Roskilde og gundsø, da deres
tilbud var 5000.000 kr. billigere end Beredskabsstationens. Viby Mini og
Liftbusser beholdt opgaven i Ramsø området. Medirestprodukserede maden
til de ældre i Roskilde, mens de kommunale køkkener i gamle Gundsø og
Ramsø fortsatte.
Hanne Tranholm Hansen havde været 25 år i Roskilde Bank.
Sille Krokodille og hendes Cocobongo Band besøgte amfiteatret ved den
næstsidste sommerunderholdning for børn.
Der var premiere på operaen Carmen i Teater Hedeland.
Forældrene i Trekronerområdet gjorde oprør over manglende skolekapacitet,
som betød deres børn ikke kunne komme i Trekronerskolen, som det ellers
havde fremgået af købsaftalen.
Kenneth og Pernille Koefod havde åbnet Roskilde første bagelsbar på
Hestetorvet.
Birthe Østerby havde haft stor succes med sit firma Bipi Stuff
”savlesmække”. Nu ville hun lave smart tøj til handikappede
Den 1. januar gik hjemmehjælper i Roskilde Birgit Rønne Hansen på
efterløn, efter at have haft 40 års jubilæum i juni 2006. Ordenskapitlet
tildelte hende nu dronningens fortjenstmedalje i sølv, som borgmester Poul
Lindor Nielsen havde den ære at overrække.
Roskilde idrætsunion havde fået 40.000 kr. af Ministeriet for flygtninge,
indvandrere og integration til et 2 årigt projekt, som skulle få flere børn og
unge med anden etnisk baggrund til at dyrke idræt.
Debora Herbert sang ved Sommer Jazz i Djalmar Lunds Gaard.
Der var fernisering på udstillingen: ”Sink in” i Lützhøfts Købmandsgård.
AIR, Roskilde Bryderklub og Roskilde Judo og Jujitsu Klub indbød alle
børn fra 9 år til at prøve kræfter med kampsport.
D. J. Frederik Rosenstand spillede på RO ’s Torv.
Mek Pek optrådte på Stændertorvet.
HUSK spillede i byparken. Aftenens børneprogram var over temaet: ”På ’et
hjul”.
Der var fernisering på Roskilde kunstneren Christina Palmquist’s udstilling i
Det lille Galleri.
Der var afskedsreception i Roskilde dyreklinik for Vagn Aagesen og
velkomst til Nina Vejlsted.
Palle Pirat – trolddom og magi kom til amfiteatret som årets sidste
sommerunderholdning for børn.
Ca. 25 gange måtte brandvæsenet ud til oversvømmede kældre på grund af
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uvejret, der trak hen over Roskilde sent på aftenen.
Hvis skoledistriktet blev lavet om tilbød Roskilde Kommune forældrene i
Trekronerområdet , at grundkøbere kunne få deres penge tilbage.
I anledning af Havhingstens tur til Irland udgav Vikingeskibsmuseet
kataloget: ”Velkommen om bord! Havhingstedn fra Glendalough
Cirkus Arena besøgte Roskilde
11/8 Kalles world Tour ramte bymidten i Roskilde.
Jersey Jazzmen spillede i Djalmar Lunds Gaard.
Der var fernisering på Pia Erdmann Bødkers udstilling:” Maleri med
substans” i Galleri Working Art.
Den franske teatergruppe Carnage Produktion var på meget slap line i
Æblehaven.
Ved Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstforenings sommerkoncert
medvirkede Cafékvartetten, der spillede traditionsrige Wienertoner.
11 og 40 optimistjollesejlere fra hele Sjælland var i Roskilde til koncentreret, men
12/8 sjov træning sammen med professionelle trænere.
12/8 Milton Andersen blev ansat som graver ved Gadstrup Kirke.
Roskilde Schubertinade begyndte. Trio con Brio spillede i Vikingemuseet.
13/8 Finanstilsynet gæstede Roskilde Bank og fik at vide af direktør Søren Kaare
– Andersen, at bankens fremtidige vækst skulle ligge i hovedstadsområdet.
Spejderne i Roskilde Kommune arbejdede på at tjene penge, så børn og unge
i Angola kunne komme i skole.
Birkums Ældredans spillede op i Viby Kro.
15/8 Havhingsten fik en overvældende modtagelse i Dublin.
16/8 Den hollandske organist Reitze Smiths spillede i domkirken.
På Stændertorvet inviterede Radikal Ungdom alle interesserede til et
puslespil om finansloven og opførelsen af den perfekte folkeskole i klodser.
17/8 Arkitekt og projektudvikler Claus B Hansen kom med forslag om et
gigantisk byggeri ved Røde Port.
Viby Cityforening holdt høstfest i Vibycentrum.
Indtil 31. august udstillede Solgårdens Børnehave på Roskilde
Børnebibliotek en række fællesbilleder.
Indtil 14.9. var hele Roskildes bymidte såkaldt visitationszone, som led i en
aktion, der skulle forhindre blodige sammenstød.
18/8 Foreningen Venner over grænser havde sommerfest på kildegården. Her
kunne man blandt andet høre den ghanesiske musikgruppe Edikanfo.
Der var ”Musik i gården” bag ”Farvehuset” på Helligkorsvej. Det var et
samarbejde siden 1996 mellem Farvehuset/ Roskilde Hjemmeværns
Musikkorps, som spillede op og Dyreklinikken Viking/Roskilde
Jagtforening, som stod for det kulinariske,

472

2007

2007

2007

2007

2007

2007

Der var fernisering på den amerikanske kunstner William Anthony’s
udstilling i Stalke Galleri i Kirke Sonnerup
I Djalma Lunds Gaard spillede J. P. Swingers.
I Palæhaven havde Roskilde Kunstforening og Roskilde Musikforening
arrangeret militærmusik.
18 og Gadstrup Motion holdt grill – og arbejdsfest.
19/8
Schubetiaden bød på nye musikalske sammenhænge, hvor der var åbne
prøver og koncerter i Vikingeskibsmuseet.
Der var Roskilde Airshow i Roskilde Lufthavn.
19/8 Amfiteatret fik besøg af ”Dansk Rakkerpak”, som opførte
familieforestillingen: Bokseren og ballerinaen.
Skulptør Søren Schaarup fortalte om sin kunst og demonstrerede sine
arbejdsmetoder, sit råstof og sit værktøj i Palæfløjen, hvor han også deltog i
Roskilde Kunstforenings Skulptur Biennale 2007.
En gruppe forældre i Svogerslev havde i de sidste 5 år holdt loppemarked,
nu arrangerede de et igen, hvor forældre havde mulighed for at sælge det
børnetøj og andet, som de ikke længere havde brug for.
Der var uformel musikgudstjeneste: ”Roskilde Vinyard” på Gimle.
20/8 3 repræsentanter for www.skoledistrikt.dk fra Jyllinge kom med 2.111
underskrifter for at beholde børn i lokale skoler til borgmester Poul Lindor
Nielsen.
21/8 Idrætsklubben Hellas afholdt gadeløb i Roskilde bymidte. Næsten 800
deltog.
Roskilde avis sendte sin nye tirsdags version på gaden – det var
hovedsagelig en sportsavis.
Luftfotografen Jan Kofod Winther besøgte Heinzes Boghandel &
Videncenter for at fortælle om sin bog: ”Himmelskud”.
22/8 Der opstod brand i et elskab på 2. sal i kollegiet på Møllehusvej. 60 blev
evakueret.
Et køleskab i et beboerlokale i Wiemosen kom i brand.
Roskilde Avis skiftede udseende til et nyt og mere frisk layout.
23/8 I anledning af Roskilde komponisten Hans Matthison – Hansens fødselsdag
var der koncert med dansk guldaldermusik i domkirken.
Der var sommerfest og fodbold i Bocenter Lindegården.
Der var torsdags dans for udviklingshæmmede på Gimle.
I Heinzes Boghandel & Videncenter fortalte Egon Clausen om sin og Erik
Hagens bog:”Esbjergevangeliet”.
Access Personel holdt officiel åbningsreception i Algade 6
24/8 Historisk Samfund for Roskilde amt havde fået seniorforsker Erik Gøbel til
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at fortælle om De vestindiske Øer i anledning af det var 90 år siden, de blev
solgt.
Margrethe Hjemmet i Borchsgade havde haft besøg af Sjørup Ældrecenter
og Plejehjemmet Lotte fra Frederiksberg. 60 personer deltog i sportskampen.
24. til Roskilde Sejlklub stod for den praktiske del, da Danmarksmesterskaberne i
26/8 OK joller blev afviklet på Roskilde Fjord.
25/8 Chris Tanner fra Melbourne spillede i Djalmar Lunds Gaard.
Den danske Spejderbevægelse fejrede dens 100 års jubilæum i Roskilde.
Overskriften var:”Reload07” Over 10.000 spejdere deltog.
Prinsesse Benedikte besøgte ”Reload07”.
Mellem 5.000 og 10.000 personer kiggede forbi på Sundhedsdagen på
Hestetorvet. Den blev afholdt for d. 12. gang. Årets sundhedspris på 20.000
kr. blev givet til Ældre Motion.
Der var fernisering på udstillingen: ”Hellige rum” på Galleri NB.
25. og 60 børn deltog, da politiet kårede de dygtigste cyklister.
26/8
26/8 Der var børnegudstjeneste, sommerfest og foredrag i Hvedstrup Kirke og i
præstegårdshaven.
Alle unge mellem 10 og 18 år kunne prøve kræfter med medfiskeri på
Fiskeskolens store mededag.
I erkendelse af at Trekroner i høj grad bebos af børnefamilier blev
Trekronernatten afløst af Trekronerdagen, som løb af stablen for første gang.
Sognepræst Anne Margrethe Hvas havde fået nyt embede, derfor var der
afskedsgudstjeneste.
27/8 Skole – og Børneudvalget vedtog på sit møde, at 3 børnehuse i Roskilde
Kommune skulle skifte navn, fordi kommunesammenlægningen havde givet
navnesammenfald. Børnehuset solsikken i Jyllinge hed nu Børnehuset
Nordstjernen, Børnehuset Troldhøj i Jylling hed nu Børnehuset Elverhøj og
Børnehuset tingstedet i Dåstrup skiftede navn til Børnehuset
Blomstergården.
28/8 ”En fri bevidsthed” var titlen på John Bertelsen og Martin Fluri’s foredrag i
Ildstedet.
Der var reception i Guldaldersalen i anledning af Søren Kaare – Andersen
tiltrådte, som administrerende direktør i Roskilde Bank.
Roskilde myldrede af kommende sygepleje – og RUC – studerende, der
skulle deltage i den traditionelle vikingedyst ved Vikingeskibsmuseet.
Eleverne i 7.c på trekronerskolen holdt ikke spørgsmålene tilbage, da USA’s
ambassadør i Danmark, James P. Cain, kom forbi.
29/8 Cirkus Arli gæstede Vindinge.
Efterårets børnearrangementer på Roskilde Børnebibliotekerne var for første
gang samlet i et fælles trykt program.
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Mikkel Bjerregård, som sad i juniorudvalget i Roskilde Frømandsklub,
havde oprettet en hjemmeside, som kunne hjælpe dykkere, som ledte efter
nye stedet at hoppe i vandet direkte fra strandkanten.
I 2 måneder udleverede Roskilde Badet gratis klæder til mænd og kvinder,
som gjorde det muligt at vaske sig grundigt over hele kroppen uden at være
nøgen.
360.000 kr. gav Kulturudvalget til at løbe DGI*s nye Borrevejledage i
Roskilde i gang.
Kurt Blomstedt havde 25 års jubilæum i Roskilde Kommune.
Eva Floryan blev valgt til kunstner til Nordeas Erhvervspris 2007Zabina Møller holdt et personligt foredrag i Heizes Boghandel &
Videncenter om, hvordan livet kan været, når man har oplevet incest
Kenneth Thordal, Peter Smith og Poul Wilkinson sang på Gimle.
Serpil Gülseren havde 10 års jubilæum med sin butik: ”House of Serpil” i
Hersegade.
Der var Roskildenat. Temaet var: ”Uventet”.
Der var åbning af fjordmuseets udstilling:” Gundsø set fra luften”.
Fairtrade – butikken Karibu åbnede i nye lokaler i skt. Peders stræde
Tidligere sognepræst ved domkirken Poul Henning Fromsager havde udgivet
bogen: ”Livet er en morgengave”.
Psykolog Jane Rubien indledte aftenens dialog i Jakobskirkens festsal om
emnet:” Midt i stress”.
Skt. Ibs Kammerkor holdt for 3. år i træk koncert i Skt. Ibs kirke.
Temaet for natkirken i domkirken var: ”Total ventet”.
SFO Skt. Jørgensbjerg holst sommerfest
Vokalgruppen Swing Sisters optrådte i Ramsø Musikhus.
Med Inge Schmeltz Aaberg, som instruktør bød Jyllinge folkedansere op til
børne- og familie – dans.
Fuldmægtig Lise Enig Hansen havde 25 års jubilæum ved skattecentret i
Roskilde.
Der var høstmarked på Naturskolen.
En gang om ugen mødtes ejerne af 123 – både til en humørsejlads på
fjorden.
Major Bjarne Bladt Hansen tiltrådte som chef for Hær hjemmeværns distrikt
Køge Bugt.
Hele måneden udstillede Vibeke Lønberg sine fotografier i HK Sjælland i
Hersegade.
Det blev besluttet at børnene i trekroner området og i Jyllinge skulle gå på de
folkeskoler, der lå nærmest.
Der var åben danse – og musikarrangement på Museumsøen. Blandt andet
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spillede Sydkraft.
Der var åbningsreception i GM Malersalg’s nye butik Ringstedgade 135.
Efter et halvårsresultat, der lå 51% over bundlinien var der stor tilfredshed i
sparekassen Sjælland i Roskilde
Dorthe Aggebo udstillede hele september sine akrylmalerier på
Gundsømagle Bibliotek.
Roskilde frivilligcenter indgik samarbejdsaftale med Danske Bank Roskilde
for at styrke synligheden af det frivillige arbejde i Roskilde.
Sammenslutningen af frikirker holdt musikgudstjenesten Praise i amfiteatret.
Der var fernisering på billedkunstneren Robert Gottliebs udstilling i Galleri
Blå.
Saaby Idrætsforening Thor holdt stort gammeldags loppemarked.
Op til 60 sejlbåde deltog i DM ud for Herslev Strand
Store hestedag tiltrak over 11.500 hesteglade børn og voksne. Over 1000
heste deltog.
Der var indvielse af Værebro Golfcenter ´s 18 hullers bane.
Der var fernisering på Anni Larsens udstilling på Sognegården i
Gundsømagle.
Maria Fruerlund Kamp blev indsat som sognepræst i Skt. Jørgensbjerg sogn.
Roskilde Amerikaner bil club cruisede gennem byens gader og der var
optræden af Roskilde Square og Line Dance Club.
På Ågerup Bibliotek udstillede den lokale kunstner Inge Olsen ikonmalerier
og porcelænsdukker.
Fortælleren, cand. Mag Hans- Christian Eisen fyldte 65 år og udgav:” Fra
forskole til byskole, Hedegårdenes skole gennem 100 år”.
Skuespilleren Vigga Bro optrådte på Roskilde bibliotek med: ”Historier har
ingen hudfarve”.
107 årige Magda Hedetoft blev kåret som Roskildes ældste brillebruger.
Inge Møllehave besøgte Roskilde Gigtgruppe og fortalte om livet som
gigtpatient.
Indtil den 26. 9. havde Roskilde besøg af 34 skolebørn fra Nanortalik
Bandakademiet inviterede til gratis koncert på Gimle.
Der var sangaften i Jakobskirken.
Børnegudstjenesten: ”Kristus og kødsovs” fandt sted på Trekronerskolen.
Der var loppesøndag i Ramsømagles Forsamlingshus
Privatkundechef Mette Winge Leisner havde 25 års jubilæum i Nordea.
SF’s Ole Sohn besøgte Lokalcentret Kristiansminde.
Børnehuset Sankt Jørgensbjerg blev indviet med åbent hus. Borgmester Poul
Lindor Nielsen klippede snoren over.
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8.- og Der var Lastbil Show 2007 på dyrskuepladsen.
9/9
Landets flyttemænd var samlet i Roskilde. Handy Flyt holdt åbent hus og
havde flytteudstilling på lageret i Gadstrup.
11/9 Under gravearbejdet til HVB´s nye boldbaner dukkede der fund op fra
jernalderen.
Der var inviteret til: ”Åben by” på Unicongrunden, hvor borgmesteren og
Esben Danielsen indledte med at fortælle om planerne for den nye bydel.
12/9 I 5 dage var der øl – festival på Gimle.
Tekstilkunstner Lotte Dalgaard havde udgivet en bog: ” Magiske
Materialer”.
Festivalen skulle næste sommer ikke være det eneste sted, hvor Roskilde
blev sat på det musikalske landkort. Hedeland, Byparken og Unicongrunden
skulle også genlyde af rytmisk musik.
Det karakteristiske springvand midt på Store torv på Ro’s Torv blev fjernet
og sendt til Horsens. Springvandet havde længe været utæt og
marmorfliserne i gulvet var blevet ødelagte.
710 børn i alderen 7 – 13 år deltog i Roskilde børnebiblioteks:
”Sommerbogen”, hvor de skulle læse 5 bøger og skrive om dem.
Mark Wendt Elmgran var blev kunderådgiver i Roskilde Bank Team
Himmelev og Jannie Dahl Larsen og Anette Hjort Hansen blev det samme i
Roskilde Banks Team A i Algade
13/9 Den argentinsk fødte tenor Pablo Karaman besøgte Jyllinge præstegård
På Kildegården åbnede et nyt Yogacenter med Astanga Vinyasa Yoga
14/9 Klub ungdommens Hus holdt sommerfest
Der var åbningsreception i trekroners først café Café Rucola med plads til
60. Maria Glumly var bestyrer og Nino Ghiyassi var køkkenchef.
I natkirken sang mezzosopranen Elisabeth Ørsnes.
Der var åbningstilbud hos eboxing, dk på industrivej med professionel
boxing gear.
15/9 Der var live koncert med Thomas Helmig Jam! På Garboe’s.
Der var debat – dag i Roskilde – hallerne som et led i Roskilde kommunes
sundhedspolitik.
16/9 Der var høstgudstjeneste i Jakobskirken. Temaet var: ” Noahs ark – om ikke
at bekymre sig.”
Der var søndags café i Domsognet. Ambassadør Bent Haakonsen talte om
Danmarks placering i en verden under forandring.
19/7 Kirsten Eskildsen var blevet Roskilde Kommunes nye kommunikationschef.
Holger Petersen var blevet kommunikationskonsulent med
kommunikationen på socialforvaltningens, som hovedopgave.
Holbækvej ud for Kristiansminde skulle nu laves om fra landevej til bygade.
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Roskilde Stjernebutikker havde efterårskonkurrence, hvor børn blev
opfordret til at lave kastanjefigurer.
Vinavler Torben B. B. Hansens i Glim havde fået det blå stempel.
Der var folkedans med Ramsø folkedanserforening og spillemands lav i
Lützhøfts Købmandsgård.
Gourmetbryggeriet og Irma havde indgået en samarbejdsaftale, der
betød bryggeriets øl nu kunne findes i Irma forretningerne.
Henrik Wigh – Poulsen leder af Grundtvig Akademiet var Vartov talte i
Roskilde Højskoleforening om forfatteren Jacob Knudsen og hans virke.
Klub Sound – Tjek stod for aftenen på Gimle.
Der var informations – og opstarts møde for læsekredsinteresserede på
Roskilde Bibliotek.
Ringens Skovvuggestue Hørgaarden holdt åbent hus med fuld musik.
Der var landsdækkende quick makeup i Matas, derfor også i Roskilde.
Elektroluxe var et nyt projekt i Gimle – regi, hvor publikum blev
introduceret til forskellige grene af den elektroniske scene.
Der var fernisering på Helle Duus Weiss og Met’Marie Eskesen Lambers
udstilling i Farver Hammers Gård.
Der var høstgudstjeneste for børn i Svogerslev Kirke.
Roskilde Sejlklub havde åbent hus:” Sejl – Noget Andet Dag”.
Arrangementet henvendte sig til børn og unge.
Benny Andersen og Poul Dissing med orkester var på Jyllinge Skole.
Gimle og ungdommens Røde kors i Roskilde holdt genbrugs modeshow:
”Fashion Trash”.
Roskilde Kommune inviterede til borgermøde om trafikken og
hastighedszonen i Helligkorskvarteret.
AOF og LOF inviterede til debataften på Gimle om: ”
Danmark og globaliseringen”. Oplægsholderne var forsvarsminister Søren
Gade og formanden for SF, Villy Søvndal
Elmers Pub havde 10 års jubilæum og samtidig var det afsked med ejerne.
Roskilde forsyning sluttede sommerens arbejde med at få nye fjernvarmerør
lagt ned. Roskilde Museum havde fulgt arbejdet nøje. På Dronning
Margrethes Vej blev der fundet rester af et stort hus fra middelalderen.
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I Heinzez Boghandel & Videncenter fortalte Ib Michael om sin nye bog: ”
”Sorte huller”.
29. og Der var Børnemesse i Roskilde – Hallerne
30/9
4/10 Der var deadline for aflevering af tilbud på køb af de tidligere Gundsø
rådhus og Ramsø Rådhus.
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Den internationale folkefestival Ro’Folk 2007 løb af stablen på Gimle.
Emnet var: ”Øl – mad & hornmusik”. Carsten Bertelsen holdt øl foredrag og
da Capos egen messingkvintet underholdt i Ramsømagle forsamlingshus.
Ørkenens sønner huserede i Roskilde Hallerne.

2007

2/11

2007

9. og
10/11
23/11 Der var julefrokost i Roskilde – hallerne. Sweet Hearts underholdt

2008
2008

maj

Tøjvirksomheden Iceman , som designede tøj og solgte det i 16 forskellige
lande, flyttede til Roskilde
Okt. Sydbank åbnede en filial i midlertidige lokaler på Vinkelvej.
31/12 Adventskirken indbød til musikalsk legestue.

2009
2009

Jan.
1.
1.

3.
6.
8.

11.
15.
16.
16.
17.
19.
19.
20.
21.
21.

1.400 erhvervskunder blev sendt tilbage til Roskilde Bank.
Roskilde Kommune var igen den største kommune i Region Sjælland. Med
den største tilvækst i regionen på 598 havde kommunen nu 81.285
indbyggere.
Jacob Moe Jensen, som var faldet i Afghanistan blev begravet på Skt.
Jørgensbjerg Kirkegård.
Møllevej lukkede for trafik mellem Skovvej og Svenstrupvejen i tidsrummet
fra kl. 06 til 17.
Efter 35 år stoppede John Larsen med at være kasserer i Jagtforeningen
Jyllinge Holme. Jagtforeningen i 1984 overtog forpagtningen af Jyllinge
Holme. John Larsen var med i arbejdet med naturplejen. Først havde
foreningen ungkreaturer der afgræssede Lille Ø, men i 1990 gik foreningen
over til fårehold
På en mark ved Veddelev blev der fundet en lille sølvmønt fra 1047
Bo viktor blev valgt som ny formand for FOA Roskilde.
350 deltog i et borgermøde om projektet ved røde Port. Der var stor skepsis.
Roskilde Avis´ pressefotograf Erling J. Pedersen fejrede 25 års jubilæum.
En stor gruppe nydanskere demonstrerede mod krigen i Gaza.
Venskabsforeningen Roskilde – Nanortalik havde 25 års jubilæum
Vandforbruget på Risø – DTU var faldet så meget, at nationallaboratoriet var
stoppet med at bruge sit 30 m høje vandtårn, som nu var tømt for vand.
Efter Palæsamlingerne var lukket i september 2008 overtog Museet for
samtidskunst lokalerne.
Der var indsamlet 210 underskrifter mod det store byggeri ved Røde Port.
De blev afleveret til borgmesteren.
Roskilde Museum gav resten af januar gratis adgang til museets
hovedudstillinger. Samtidig var museet i gang med at ændre belysningen, så
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den energibesparende og reducerede museets CO2 udledning.
Byrådsmedlem Torben Jørgen havde ved årsskiftet stoppe, som formand for
TIB region Sjælland. Senere på måneden afløste han John Jensen, som
formand for LO Roskilde
Vintersolen blændede en bilist, som kørte midt ud i Frøspringvandet.
Bilisten kom ikke noget til, men det gjorde springvandet, som lige var blevet
renoveret.
Maj – Britt Philipsen reddede sine 10 hestes liv, da der var ild i stalden. Hun
modtog senere en medalje, et diplom og 1000 kr. fra Dyrenes Beskyttelse.
SuperBest i Skomagergade havde fået Jørgen Hansen, som ny køkkenchef.
Den sidste del af Danfysik i Møllehave blev solgt til Teknologisk Institut.
Virksomheden, som havde 27 medarbejdere, skulle blive i Jyllinge.
Julehandlen havde været bedre end forventet.
Politiet fastholdt lukningen af nærpolitistationen i rønnebærhaven, men
Roskilde Kommune forsøgte at skaffe penge gennem Velfærdsministeriet.
Tom Frederiksen og Peter Marckmann spillede i Ildstedet og 2 dage senere
spille sidstnævnte med sin søn i Gimles café
Filmstjernen Viggo Mortensen gav Roskilde Gymnasium et af sine
fotografier, som tag for lån af lokaler.
Udstillingen ”Månedens kunstnere 2008” åbnede på Roskilde Bibliotek.
Sanne Nielsen udstillede malerier og æsker i galleri Working Art.
Der var Idrætsfest i Roskilde Hallerne
Sorggruppe for børn startede nu i Roskilde Kommune.
Roskilde sygehus havde fået Nordens mest moderne operationsgang og det
blev fejret med åbent hus.
CAT fordoblede investeringerne i 2009. Nu var der tale om 220 millioner kr.
som ville komme primært det sjællandske erhvervsliv til gode
Absalons Skole var den første i Roskilde, som anskaffede multimedia tavler.
Jakobskirken tog hul på et nyt initiativ: Jakobs Børnekirke for børn i alderen
0 – 11 år, deres forældre og bedsteforældre.
Der var rock for menneskerettighederne i Amager Bio. Her deltog Thomas
Wenstrup og Niels Hansen fra fritids- og ungdomsklubben Krudthuset i
Veddelev.
Cheerful Jeff spillede i Ildstedet.
De 2 Skt. Georgs Gilder i Roskilde kunne fejre 70 års jubilæum.
Margrethe Hjemmet havde indgået overenskomst med Roskilde Kommune,
som dermed fik fuld anvisningsret til plejehjemmets 37 pladser.
DR 1 havde en udsendelse om en gruppe borgere fra Roskilde og omegn,
som havde sluttet sig sammen for qt bygge en skole i landsbyen Simoonga i
Zambia. Skolen ville stå færdig i slutningen af marts og kunne rumme 50
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elever.
Der var fernisering på Flemming Nielsens udstilling i Galleri Blå.
Der var vinterkoncert i Svogerslev Kirke.
Der var koncert i Ny Vor frue Kirke. Det var en musikalsk rejse af den
gamle pilgrimsrute: Jakobsvejen.
Gimle for børn havde koncert med vikingekvartetten Krauka. Forældrene
bag initiativet fik overrakt 10.000 kr. fra Nordea – fonden.
Vindingekoret holdt nytårskoncert på Roskilde Tekniske Gymnasium.
Biskoppen for Ribe stift Elisabeth Dons Christensen prædikede i domkirken
I en lille uge holdt Sundhedsbussen i Dommervænget.
Der var mødt mange op for at høre om Roskilde Kommunes
udviklingsstrategier, der havde overskrifterne: Uddannelse, sundhed og
Idræt og Det musiske Roskilde.
55 foreninger deltog på den stiftende generalforsamling af Frivilligcenter
Roskilde, som ville få til huse i Sct. Marias Park. Linda Thorsager var
udpeget som leder.
Der var sangaften med ”De nye salmer” i Ågerup sognegård.
Vindinge Kultur Center havde efter fællesspisning arrangeret foredrag med
sognepræst Kathrine Lilleør om ”Den etiske knude”, om de mange valg
tilværelsen bød på.
Der var markering af Auschwitz – dag
Med en stor donation fra A.P. Møller Fonden og Konsul Jorcks fond havde
Roskilde Domkirkes Drengekor næsten rejst pengene til sommerens
koncertturné i USA.
Roskilde Kommunes nye døgncenter for udsatte børn og unge havde fået
plads på det tidligere børnehjem Hedebakken. Centrets navn var: Roskilde
Unge center.
Der var præsentationsmøde om Kristofferskolens og Jytte Abildstrøms
fælles projekt : et økologisk laboratorium ved Kristofferskolen.
Orkestret Jazzolin underholdt på Kong Alberto, Hestetorvet 1.
Spisehuset i det tidligere Strandberg, nu SuperBest i Skomagergade lukkede.
Lokalerne skulle lejes ud til fester, virksomheder og vinarrangementer.
Heidi Sohn Højlund havde omdøbt sit firma Masterkommunikation til
Profcoach og var samtidig flyttet til havnevej 1.
Efter 39 år gav Gert Johansen ”Gerts Gardiner” stafetten videre til sin søn
Keld Johansen.
Borgmester Poul Lindor Nielsen inviterede pengeinstitutter og handelsliv til
krisemøde. Resultatet af mødet skulle diskuteres på økonomiudvalgets møde
d.4/2.
I Bogcaféen på Gundsø Bibliotek var der bog – tips
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Der var velgørenhedskoncert i domkirken for Polioplus med Kirsten
Siggaard, Henrik Krogsgaard og 2 Gospelkor.
Sjællands Symfoniorkester spillede i Roskilde Hallerne.
Finanskrisen og Roskilde Banks fald kunne også mærkes hos Elite Sport
Roskilde, som kun kunne uddele for halvt så meget i støtte til lokale unge
sports talenter, som sidste år.
6.000 private kunder blev sendt tilbage til Roskilde Bank.
Der var Hip Hop i verdensklasse i Hyrdehøj Centret.
Der var afskedsreception for ejendomsmægler Christina Lindsgren, som
efter 20 år og overdrog firmaet til Estate Mæglerne Michael Christensen og
partner
Der var ophørsudsalg i Roskilde Jagt og Outdoorcenter i Algade 62.
Roskilde Bilpleje på Industrivej 3var blevet til Dan – Glas service Partner.
Dan – Glas var et importfirma med speciale i autoglas.o
Hjørnet fritids- og Ungdomsklub i Viby indviede en overdækket multibane
med musik og fodboldkamp.
Den nye bro over Værebro Å, som havde været et samarbejde mellem
Roskilde og Frederikssunds kommuner blev åbnet. Broen var en vigtig
passage på Fjordstien.
Tab og tro var emnet for natkirken i domkirken.
Der var fernisering på Pia Sook christensens udstilling i Farver Hammers
Gaard.
Der var kortfilmsfestival på Museet for Samtidskunst i forbindelse med
filmfestivalen MidEast Cut.
Roskilde Pilgrimsforening havde Kyndelmisse – Vandring.
Den svenske vvs- og el – grossist Ahlsell opgav at etablere sig på det danske
marked og lukkede sine 8 butikker på Sjælland blandt andet butikken
Håndværkervej 43 i Roskilde.
Margrethehjemmet i Borchsgade havde anskaffet en robotsæl.
Bestillingskontoret for siddende patienttransport i Roskilde amt lukkede. Der
var 177 tilknyttede vognmænd. Fra d. 1.2. overgik alle turene til Movia Flex.
Julie Jelgren fra Roskilde Katedralskole vandt en international
oversættelseskonkurrence for skoleelever.
Four One Grey spillede på Svogerslev Bodega.
Det unge band Queen Anne Chair spillede på Gimle
Billetterne var revet væk til Salsa Latinas ballroom – arrangement i
Guldaldersalen.
Der var arbejdsweekend i KFUM´s klubhus. Hovedopgaven var at skrælle
taget af klubhuset, som var ved at blive forhøjet med en etage, hvor der i
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første omgang skulle indrettes to omklædningsrum.
Kunstnerne Iben Brøndum og Helle Hove lave et kunsteksperiment sammen
med børnene på Gimle. ”Hvad sker der, når man kombinerer ler og
tekstilfarve?”
Systemprogrammør Torben Nielsen havde 25 års jubilæum i BEC, Roskilde.
Egnsteatret Åben Dans lancerede en såkaldt: ”Artwalk”. Det foregik i
bognæs. Der ville også blive arrangeret ture d. 29.3. og 21.6.
Seniorforsker Niels Bohse Henriksen DMUs afdeling for Miljøkemi og
Mikrobiologi i Roskilde kunne fejre 25 års jubilæum i statens tjeneste.
Trio con Brio holdt koncert i Tune Menighedscenter.
Togfører Søren Erik Lykke Sørensen havde 25 års jubilæum i DSB
It – systemkonstruktør Helle Bak Svenningsen fejrede sit 25 års jubilæum i
BEC
I den ny Nordea i Roskilde kunne Mogens Henriksen fejre sit 25 års
jubilæum. I 24 år havde han været filialdirektør i Roskilde Bank.
Overtrafikkontrollør Mette Kofoed kunne fejre 25 års jubilæum hos DSB.
Gundsø Teater- og Musikforening præsenterede sin første forestilling i
Gulddysse Kulturgård. Det var Bellmann – trioen, som spillede.
Børnehaveklasserne på Margretheskolen havde arbejdet med ostevoks. Nu
kunne deres kunstneriske udfoldelser ses på Gundsømagle Bibliotek.
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv åbnede en udstilling på biblioteket om
Maglekilde Bomuldsmanufaktur.
Randi Hansen udstillede sine malerier på Gundsømagle Bibliotek . Senere
ville turen komme til bibliotekerne i Ågerup og Jyllinge.
Indtil den 19/2 havde SKAT TastSelv – cafe i Skattecenter Roskilde.
Efter adskillige år med lange sagsbehandlings tider i byggesagsafdelingen
var Roskilde Kommune nu ned på at kunne give byggetilladelse på en
måned.
Mette Nielsen, Laura Jensen og Helena Pedersen fra 9.b på Skt. Josefs skole
deltog i Folketingets Ungdomsparlamentet.
I sognegården i Ågerup holdt Vilhelm Stender foredrag.
Radikal Ungdom valgte Jeppe Fransson til formand.
TiendeklasseCenter Roskilde holdt åbent hus.
Himmelev Kirke afholdt lys- og musikgudstjeneste.
På Roskilde Bibliotek holdt Rie Post foredraget: ” Den dovne have”.
Skuespiller Peter Hartmann fortalte mellem retterne på Store Børs en
fortælling af Dario Fo og Franca Rame: ”Sommerfuglemusen”.
AOFs folkedansere holdt åben tirsdagsdans på Kildegården.
Lars Kanit holdt foredraget: ”Med humor og klaver” på Vindinge Skole
Der var fernisering på Peter Revolds udstilling i Ringhjørnet.
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Efter at have ligget stille i julen og nytåret genoptog Roskilde forsyning
arbejdet med at renovere vandledninger på Havsteensvej. Arbejdet
forventedes at være færdigt i marts.
Der var præmiere på Roskilde Gymnasiums musical:” RG´s Sci – Fi Horror
Show”. 160 elever og 6 lærere var involveret i opsætningen.
Camilla Andersen, Astrid Juel Bojsen – Møller og Klara Juel Bojsen –
Møller fra Roskilde Kunstskole i Jyllinge fik priser med hjem fra
konkurrencen ” Unge spiller Klassisk”.
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Jonas Villumsen forsanger i Roskilde – bandet Entakt fik 30.000 kr. af
Statens Kunstfond Tonekunstudvalg for Rytmisk Musik for hans cd –
udgivelse.
I de 25 år Truels Damsgaard havde været i DLF – Trifolium, havde han set
virksomheden i Roskilde udvikle sig til verdens største græsfrøproducent.
Siden 2006 havde han været administrerende direktør.
HK Sjælland havde i februar udstillet værker af den norskfødte kunstner
Grethe Jamal.
Harmonika – ensemblet Madam Blå medvirkede ved en koncert i Hellig
Kors Kirke . Det samme gjorde Kulsvierkoret fra Alsønderup.
Der var debatarrangement i Ungdommens Hus:” er sejllads for alle”. Sejler
jens Als Andersen kom med oplæg.
Erhvervsforum Roskilde havde fået Asger Aamund til at komme og fortælle
blandt andet om Fair Trade og social ansvarlighed.
Lektor Hans Kjeldsen, Århus Universitet holdt i Svogerslev Sognegård
foredrag om verdensrummet.
Der var ældredans på restaurant Håndværkeren.
I anledning af Kyndelmisse holdt Jakobskirken en aftengudstjeneste.
Tøjbutikken Sisters Point i Algade 39 havde fået butikken bygget om.
Rockmuseet fik et tilskud på 350.000 kr. af region Sjælland til en interaktiv
vandreudstilling med titlen: Rockmobil.
Gülsirin Serpil åbnede endnu en forretning: House of Serpil i
Allehelgensgade 15.
Onsdag eftermiddage på Østervangsskolen var helliget: ”Aktiv og glad fritid
også for dig”. Eftermiddagene skulle egentlig være sluttet, men deltagelsen
og begejstringen havde været så stor, at de fortsatte.
En ny sæson med babysalmesang begyndte i Rye Kirke.
For at gøre opmærksom på kvaliteten af de lokale madvarer, arrangerede
slagteriskolen ”Smag på de lokale”. Råvarerne ville først være udstillet og
nogle af producenterne ville være til stede, så ville køkkencheferne på Hotel
hvide Hus i Køge, restaurant Snekken og Hotel Prindsen og Osted kro ville
give deres bedømmelse af de retter eleverne havde lavet.
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Journalist og forfatter Mette – Marie Davidsen talte i Businesshouse om
”Pengekuren – 5 effektive trin for kvinder”.
Der var fernisering på Kate Piils kunstudstilling på Ågerup Bibliotek.
Slagerlærling Anders Kruse Jensen fra Tuneslagteren vandt
Regionsmesterskabet for detailslagterelever i Region Sjælland.
I Egnshistorisk Forening i Gundsø holdt sygeplejerske Susanne Malmstrøm
foredrag om Havhingstens tur til Dublin.
Leder af Kundegruppen i Nordea Tina Christensen fejrede 25 års jubilæum
Folk i Roskilde indtog Gimle med folkemusik og moderne verdensmusik:
Færd, Døge Becker & Hjetland spille på Gimle
Børnehuset Blomstergården i Viby havde 20 års jubilæum.
I forbindelse med aftensangen kl. 17 fejre domkirken Kyndelmisse.
Smukke Møller (Kim Larsen/ Gasolin kopiband) underholdt hos Gerbos
Teatret Månegøgl opførte en poetisk forestilling: ” Et hul i maleriet” for børn
2 – 5 år og deres forældre på Roskilde Bibliotek.

Roskilde Musikforening holdt den første af forårets Palækoncerter i
samarbejde med Roskilde Kunstforening. Det var tre unge studerende, som
spillede.
Teknik – og Miljøudvalget besluttede at der ikke måtte være haner i
hønsegårdene i byzone.
Adventkirken afholdt musikalsk legestue for 0 –
3 årige børn deres forældre og bedsteforældre.
Roskilde Tekniske Skole åbnede dørene.
Der var fernisering i Galleri NB på den ukrainsk fødte kunstner Sergei
Sviatchenko`s udstillingen: ”Illumination of the White”.
Paul Harrison og hans nye band indledte Lørdagsjazzen i Gimle.
Der var fernisering på Tania Berg Løndahl´s udstilling i Galleri Working
Art.
Den lokale kunstner Bente Mandrup Jensen udstillede i Galleri Bjergtrolden.
7.-8/2 Der var Roskilde Messe 2009 i Roskilde – Hallerne med 106 messestande.
Lifa design Industrivej 20 havde åbent hus.
Invita Roskilde havde åbenthus.
8/2
Visens Venner inviterede til en viseeftermiddag på Roskilde Bibliotek.
Temaet var sange fra filmens verden.
Der var fernisering på Familie Journalens fotograf Karl Ravns fotoudstilling
med havørne og måger på Gulddysse Kulturgård.
Der var café – eftermiddag i Himmelev sognegård med underholdning af
vokalensemblet VocaLoud.
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Der var hula – hop for børn på Gimle.
Ateliegruppen holdt åbent værksted i kælderen under Rørmosen 85.
Jazzkvartetten Onkel Dunkels Jazzkapel gav koncert i Dåstrup Kirke.
Der var søndagscafé i Konventhuset med Edvard Grieg i sange og ord.
I Tumlesalen på Trekroner Skole var der danseforestillingen: ”Mig Dig Os”
for de allermindste børn og deres forældre.
De to billedmagere Jeanette Købke og Peer Withagen udstillede på
politigården.
Kirkens Korshær fejrede sine 70 år i Roskilde med jubilæumsreception for
brugere og indbudte gæster og der var stuvende fuldt. Der imod kom der
ingen til det efterfølge åbent hus arrangement.
DR´s Claus Buhr, TV – Avisens kriminalredaktør var på Vindinge Skole,
hvor han fortalte om, hvad der i virkeligheden skete i forbindelse med de
store kriminalsager.
Sankt Laurentii Aftener havde besøg af Claus Helweg Ovesen , som fortalte
om Jesus i billedkunsten.
Borgmester Poul Lindor Nielsen så indenfor på Trekronerskolen, hvor de
fire 2. Klasser var gået sammen om en forestilling, hvor de alle optrådte som
insekter.
Der blev underskrevet en aftale mellem Kara/Noveren og Bomi om
oprettelsen af tre blivende pladser til jobtræningsformål.
Robby Curdorf fortalte i Ildstedet om Maya – kalenderen.
Midt- og Vestsjællands politi besluttede, trods protester, at nedlægge
nærpolitistationen i Rønnebærparken.
Roskilde – forlaget Boglyd udgav sin 10. Udgivelse.
Roskilde Cykle Ring havde indgået et utraditionelt sponsorat med konsulent
virksomheden Mirrerman, som ikke bestod af penge, men som skulle gøre
den frivillige bestyrelse mere professionel.
Dommerfuldmægtig ved Retten i Roskilde Lisbeth Molter Zenth blev ny
formand for Hospice Sjælland Støtteforening.
På Vikingeskibsmuseet kunne børnene i vinterferien lære hvordan
vikingerne tættede deres sejl.
Børnene fra Børnehuset Kernehuset havde i januar et kunstprojekt.
Resultatet heraf kunne nu ses på Viby Bibliotek.
Roskilde Ældre Motions linedanseafdeling modtog Danske Banks
jubilæumspris på 12.500 kr.
Dagbladet Roskilde og PhotoCare Roskilde havde indgået et samarbejde,
hvor forældre med børn under seks måneder kunne ringe ind og få poden
sammen med far eller mor fotograferet gratis og vist i avisen.
Forskningschef på Sct. Hans Hospital Thomas Werge fortalte hos CSU om
de sidste nye forskningsresultater skizofreni. Foredraget hed: ”Skizofreni
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begynder i bedstemors liv”.
I Jakobskirken fortalte sognepræst Michael R. Westh om fastetidens salmer
og organist Aeji Choi sad ved flyglet.
Poul Bjergager var tiltrådt som projektleder for Skjoldungelandet.
Ældre Sagen i Ramsø havde fået Søren Fønss til at komme på sognegården i
Viby og fortælle om alle de spændende mennesker, han havde mødt under
sin opvækst.
DGI Roskilde indbød til inspirationsdag for badmintonspillere over 60 år.
Børge Pedersen fra Hastrup kunne fejre 50 års jubilæum som ansat i DSB.
I Gadstrup sognehus fortalte kommandør Viggo Hansen: ”På togt med
Kongeskibet Dannebrog”.
Bygma, Bytoften 8 holdt åbent om aftenen for at vise den ombyggede
køkken- og badeafdeling.
Cæcile Trier optrådte på Gimle med sit soloprojekt ”Chimes & Bells og hun
skulle også spille opvarming med Choir of Young Believers.
Der var mesterskab for fortællere i Gimle.
Snoldelev Amatør og Revyforening fik driftstilskud og blev godkendt som
kulturel forening.
Journalist Torben Kristensen fortalte i Alliance Francaise om mad og vine
fra Alsace.
Der var afskedsreception for formanden for FOA og Los Roskilde – sektion
John Jensen, som gik på efterløn.
I ugens løb havde eleverne på Peder Syv Skolen i Viby haft tværugen med
teamet: eventyr. Ugen endte med en årlige skolekomedie, som hed: ”Skal
gode, gamle eventyr moderniseres?”.
Arthur Højgaard, som i en årrække havde drevet ejendomsmægler
virksomhed i Ringstedgade var gået sammen med Arne Jensen fra
Bjæverskov. Arne Jensen var tilknyttet Boligmægleren, nu var Arthur blev
Højgaard det også. De to mæglere var at finde i Ringstedgade, mens
administrationen blev klaret fra Bjæverskov.
Claus Christensen, som havde ahft læreplads hos Gourmet Bryggeriet, blev
diplom – brygger fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole i København.
Alt var udsolgt, da Niels Hausgaard gav sin årlige koncert på
Lynghøjskolen.
Det frivillige dramahold på Himmelev Gymnasium stod bag en noget
alternativ udgave af ”Snehvide og de syv dværge”.
Der var natkirke i domkirken. Temaet var ”lys”.
Jørgen Bendixen fra Vindinge debuterede med folke- og country – cd med
amerikanske sange.
Eleverne i 1.1. på Roskilde Tekniske Gymnasium fik sig en stor
overraskelse, da de modtog et rejselegat fra Nordea.
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Der var børnekoncert på RO`s Torv med Frank M & Vasen.
Teknik- og Miljøudvalget havde godkend, at den bygning fra 1911, som
oprindelig var Skt. Maria Hospitals vaskeri måtte rives ned, selvom Roskilde
Museum mente bygningen var bevaringsværdig.
De offentlige kloakledninger i Kornerups Vænge, Bredgade og
Gullandsstræde var ikke, havde de havde været. Derfor planlagde Roskilde
Forsyning at renovere dem ved at trække såkaldte strømper gennem dem.
Hvor får kunstnere deres inspiration fra? Det gav fem billedkunstnere og to
billedhuggere deres bud på i udstillingen:” Inspirationer” i Palæfløjen.
Dagbladet og Lokalhistorisk Arkiv var gået sammen i lørdagsudgaven at
vise billeder fra det gamle Roskilde, opfordre læserne til at finde ud af, hvor
og havd det var og fortælle om det. Næste lørdag ville et nutidigt billede og
den evt. omtale stå i avisen, sammen med et nyt billede.
Der var fernisering på søstrene Else og Margrethe Aggers udstilling i Farver
Hammers Gaard.
Den Private realskole ønskede at købe den kommunale ejendom i Skt. Ols
Stræde 5, så den kunne blive sat i stand og brugt til skoleformål, men
ejendommen blev brugt som akutboliger og Roskilde Kommune havde ikke
andre steder til sådanne boliger.
På de Sjællandske Gymnasiers Filmfestival fik elever fra Handelsgymnasiet
andenprisen for deres film:” Cronicles of a Criminal”.
Celina Ree gav koncert på Gimle. Som opvarmning spillede det lokale band
The Telenovelas.
Copenhagen Rag and Skiffle service spillede i Lørdagsjazzen.
Kolling & Lillebror optrådte på RO`s Torv med musikalsk underholdning i
børnehøjde.
Der var Helsemesse i Roskilde – Hallerne.
Der var fællesspisning og underholdning på Asterscentret.
500 mennesker var mødt op i Veddelev havn for at få et glimt af havørne
parret på Bognæs.
Der var musikfest hos Frelsens Hær i Roskilde.
Gimle for børn arrangerede sejt show med Trolle & Tormod.
Søren Nielsen havde været ansat i 25 år hos BEC i Roskilde.
Der var fernisering på den lokale multikunstner Per Fjords malerier på
Fjordmuseet.
Hyrdehøjskoven var fuld af aktivitet. Der blev skåret hassel til brug for
flitsbuer, fældet lærketræer til brug for redekasser og der blev spist bål- og
nyvarmede pizzastykker.
Byrådsmedlem Kaj V. Hansen holdt i Ildstedet foredrag om de mange valg i
livet.
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RO´s Torv bød på bevægelseslege for børn.
RUC – studerende blokerede universitets administrationsbygning. Aktionen
var en protest mod mulige SU – forringelser.
I vinterferien gik købmandsbutikken i Lützhøfts Købmandsgård over til at
bruge børn i butikken.
Ph. D. Johnny G.G. Jakobsen holdt på Roskilde Rådhus foredrag om
Sortebrødre Kloster.
To dage ( 16. Og 18.2) kunne borgerne i Roskilde få mulighed for at få
hjælp til at taste selv på selvangivelsen. Det var Borgerservice og Skat, som
var gået sammen om arrangementet.
Både voksne og børn havde det herligt i sneen i Folkeparken.
Justitsminister Brian Mikkelsen var på lynvisit hos Midt- og Vestsjællands
Politi for at se den nye politigård.
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug holdt åbent hus for
dansebørn i Snoldelev sognegård.
Gundsø Modelteater spillede ”Lille Claus og Store Claus” på Jyllinge
Bibliotek.
Roskilde Lænken flyttede til Ringstedvej 18. 1. Sal.
Kulturudvalget havde sagt ja til planerne om at nedlægge Snoldelev
Bibliotek og i stedet overlade lokalerne til dagplejen.
et flertal i Sundheds- og forebyggelsesudvalget havde vedtaget at
Høreforeningen skulle have 15.000 kr. ”Kiosken på Fjorden” 40.000 kr.
Vintervejret havde gjort det muligt for Roskilde skiklub at dække skibakken
i Hedeland med sne, så nu åbnede skibakken.
Der var dukketeater på RO`s Torv med Rumlerikkerne.
Roskilde Lærerforening havde fået lavet en undersøgelse om, hvor mange
uden læreruddannelse, som underviste på de kommunale skoler. Det viste
sig at være 79 ud af 880. Det var ca. 95. I 2007 var der foretaget en lignende
undersøgelse og da var tallet 5,5%.
Susanne Roses havde åbnet frisørsalonen: Salon Prestige i Skt. Ols Gade 5
C.
sparekassen Sjælland havde fået 500 nye kunder.
Lukningen af Møllevej for trafik mellem Skovvej og Svenstrupvejen blev
forlænget til den 13. Marts.
Sct. Josef Børnehave ville styrke samarbejdet med den katolske kirke. Det
medførte en del røre.
Spar Nord Bank, som havde købt syv filialer af Roskilde bank, slankede nu
de nye afdelinger, som følge af at de havde sendt 1900 af de nye kunder
retur til afviklingsselskabet.
I uge ni og ti var der frit lejde hos Blockbuster til af aflevere film, der var
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blevet for gamle, uden at skulle betale bøde.
Der var ungdomsdiskotek på Gimle.
Der blev offentliggjort en sponsoraftale mellem Sparekassen Sjælland og
KFUMs Boldklub. Pengene skulle primært bruges til at støtte
ungdomsarbejdet.
Kunstnergruppen Roskilde Netgalleri havde forårsudstilling i Galleri Blå.
Foreningen Sind havde temamøde om psykisk syges forhold og om, hvordan
de kunne forbedres i sinds værested Dueslaget på Vindingevej.
Dansk ungdoms Fællesråd havde nomineret Roskilde Kommune som Årets
ungdomskommune, fordi kommunen, sammen med 14 andre nominerede
kommuner var noget særligt for de unge.
Syv piger fra 6. Klasse på Himmelev skole havde opfundet en cykelhjelm
som ikke alene beskyttede hovedet, men også kunne lyse med cykellygter,
varme ørerne og spille musik.
Erhvervsaffaldsgebyrer ville i fremtiden blive til fyraftensmøder mellem
virksomheder i Roskilde, erhvervsforum Roskilde og Miljøforvaltningen
Peter Hauge Madsen var tiltrådt som chef for afdelingen for vindenergi på
Risø DTU.
Ph.d – studerende, cnd,. Scient. I Miljøbiologi og geografi, Martin Olsen fra
Institut for Miljø, Samfund og rumlig forandring modtog et rejsestipendiat
ved overrækkelsen af årets Eliteforsker – priser.
Roskilde Roklub var med sine 465 medlemmer den fjerde største roklub i
Danmark. Klubben var udtaget til samarbejdsaftalen mellem Roskilde
Kommune og Team Danmark og håbet var at lave et kraftcenter eller satellit
kraftcenter for rosporten.
Ole Kibsgaard og Christine Skou underholdt på Roskilde Bibliotek med:”
Lige børn leger bedst og andre skæve historier”.
Muddi og Salamidrengene gav den hele armen på RO`s Torv.
I Maglegårdsbadet lærte 15 – 20 børn at snorkle og svømme med
svømmefødder.
20 børn ville bruge deres vinterferie til at lave mad fra andre kulturer og
deltog derfor i Etnisk Madskole på Tjørnegårdsskolen.
Trioen Theessink, Nalle og Møller indledte sæsonen i Ramsø Musikhus.
Designeren Melike Fürstenberg besøgte RO´s Torv, hvor hun havde
fastelavnsværksted.
Copenhagen Art Fair med værker af 170 danske og nordiske kunstnere.
Åbnede. Helle Duus Weiss og Inge Smith Hansen begge fra Roskilde,
deltog.
Skibakken i Hedeland sikrede at alle kunne få sne under skiene.
Viby Musikforening havde et arrangement i Dåstrup forsamlingshus, hvor
Viby Visevenner, Jazzgruppen, Kjeld & Johnny og Dåstrupperne
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underholdt. Der deltog 54 voksne og 3 børn,
Teater Hedeland havde skiftet navn til Opera Hedeland, som en konsekvens
af, at man aldrig lavede teaterforestillinger.
Indehaverne af Acupharma jeanne Helsted og Christina Skive havde
inviteret medlem af folketinget og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti
Liselotte Blixts på virksomhedsbesøg.
Der var Mega danseaften på San Remo.
Roskilde Karateskole inviterede i samarbejde med Dansk karate forbund til
Roskilde Cup i Roskilde – Hallerne.
Der var fastelavnsfest og loppemarked for børn i Hyrdehøj Centret.
Samledere fra hele Danmark mødtes på Kildegården til byttemøde.
Pianist Jesper Frank Christensen var solist ved den anden Palækoncert.
Gundsø Modelteater spillede ”Lille Claus og Store Claus” på Jyllinge
Bibliotek.
Jakobs Børnekirke inviterede hele familien til gudstjeneste, tøndeslagning og
fastelavn.
Klubberne Engen, Poplen, Kometen, Engbækgård og Impulsen havde slået
sig sammen om en endags skitur til Vallåsen. 130 børn og 17 voksne deltog.
17 elever fra skoler rundt om i Danmark, var samlet i Roskilde på en læseog stavelejr.
Roskilde –bandet Moronic spillede garagerock på Ildstedet.
Den stort anlagte hjemkomst for Havhingsten sidste sommer blev vurderet til
at være medvirkende til at Vikingeskibsmuseet stort set har holdt fast i sit
besøgstal i 2008
Sjællandsmesterskabet i Sjavs blev afholdt i Hedeboparkens Fritidscenters
multihal, hvor 75 spillere dystede om titlen. Per Jensen blev individuel
mester og i holdkonkurrencen var det Stagama med Claus Starcke, Kim
Madsen og Kjeld Petersen, som kom på førstepladsen.
En ny anonym unge- rådgivning i Roskilde var blevet åbnet af en kreds af
frivillige behandlere. Rådgivningen fik til huse i Devah centret,
Stændertorvet 2.
Isen på søer og vandhuller i Roskilde Kommune kunne ikke bære, selvom
det havde frosset et stykke tid og nu var mildere vejr på vej.
Forretningsudvalget i Roskilde Domsogn frygtede, at en udvidelse af
forbrændingsanlægget Kara ville komme til at ødelægge udsigten mod
domkirken.
Danseriet havde hyret bandet ”The Prostitutes” til at spille på Gimle.
Örlycke Traditional Jazz Band fra Sölvsborg spille i lørdagsjazz på Gimle.
De forretningsdrivende i Trekroner Centret var tilfredse efter det første halve
år og inviterede til fastelavn, hvor Sparekassen Sjællands maskot Kasper tot
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ville komme på besøg og bankfolkene ville være klædt ud.
Der var fernisering på Kirsten Nygaards udstilling i Galleri Working Art.
Trioen Join In optrådte på Garbos
Der var latterklub under ledelse af latterinstruktør Susanne Borg Pedersen i
Ildstedet.
Der var fastelavsgudstjeneste for børn og deres forældre i Skt. Jørgensbjerg
Kirke. Bagefter var der en let frokost og fastelavnsboller i bunkeren bag
kirken og derpå tøndeslagning.
Der var ekstraordinær fastelavnsgudstjeneste i Kirke Syv sognegård, hvor
der også blev slået katten af tønden.
Ældre hjælper ældre holdt åbent hus på Holbækvej 106 B.
Der var fastelavn med tøndeslagning på Gimle.
Skøjtebanen på Hestetorvet var åben for sidste gang.
Elever fra Lynghøjskolen var til koncert på Roskilde Bibliotek. Elevernes
skulle under koncerten tegne de ting, som de oplevede undervejs.
I Ungdommens Hus holdt overlæge Søren Urhammer foredraget:” Årsager
til diabetes”.
Der var opstarts møde om fremtidsberedskabet for krisetjeneste i Roskilde
hos Erhvervssamarbejdet Sjælland.
Nu begyndte ”Skolen i Biografen” igen efter vinter- og julepausen. Det var
elever fra børnehaveklasserne til og med 10. Klasse fra alle kommunens
skoler, som arbejdede med film i den daglige undervisning.
Boligselskabet Sjælland havde opsat videoovervågning i en af de blokke i
Æblehaven, som havde oplevet flere hjemmerøverier.
Større andel af foreningernes omsætning reddede Roskilde Festival fra
underskud i 2008.
Energivejleder Christian Oxenvad fra Energitjenesten fortalte i sognegården
i Ågerup om energibesparelser i, men også udenfor hjemmet.
Kunsthåndværkerbutikken jeppeart i skomagergade havde fået to nye
medlemmer. Guldsmeden Lotte Flatau og keramikeren Nanna Skibsted.
Roskilde Bibliotek havde filmarrangement for børn fra 3 år.
I Ildstedet holdt Frederik Dæhnfeldt foredrag om solsystemet.
Roskilde og Omegns Lystfiskerklub havde allieret sig med Danmarks
Sportsfiskerforbunds fluefiskeinstruktør Thomas Hansen og tilbød to gratis
undervisningsdage med fluefiskeri.
I foredragssalen på Ramsø Omsorgscenter forsatte Thorbjørn Bay
Christiansen sin beretning om sine rejser i Peru.
Jyllinge sogn inviterede børnefamilier og alle andre, som havde lyst til Gud
og spagetti i Jyllinge Kirke og ”Laden”.
Biolog og naturvejleder Thomas Nielsen fortalte på Roskilde Bibliotek om
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sin tur til fods gennem Østeuropa.
Der var Ageforce & Agebook – netværk for seniorer på Roskilde Bibliotek.
Nordea i Roskilde og Frederikssund havde bidraget med 213 mio. kr. til
koncernens samlede resultat i 2008. Det var en stigning i indtjening på 4,2 %
i forhold til 2007.
Erik Hansen VVS havde udvidet med stort showroom i butikken på
Byleddet 4.
Virksomheder overalt i byen fik i de næste fire uger besøg af unge
franskmænd, som var i Roskilde for at få en måneds praktisk erfaring fra
erhvervslivet. Om aftenen blev de undervist i dansk og engelsk.
Letmark Kvartetten spuillede på Roskilde Bibliotek.
Kommunen og den tyrkiske moske i Roskilde var indstillet på at samarbejde
om at realisere kommunens nye integrationspolitik.
Kræftrådgivningen holdt åbent hus. Der blev holdt et oplæg om kræft og
fysisk aktivitet af fysioterapeut Pia Elkjær.
Den lokale billedhugger Jørn Hansen havde af en stor trærod skabt et af de
nye kunstværker på Ro´s Torv. Leif Sylvester havde udsmykket et af
centrets tårne.
Tøjforretningen Esprit flyttede til større lokaler på Ro´s Torv.
Jyllinges nye kirke manglede et ordentligt orgel. Det havde et såkaldt
hybrakustisk orgel til låns. Ved en koncert kunne man høre, hvordan det lød.
Skokæden Zjoos åbnede en butik på Ro´s Torv.
Den musikalske forestilling: Malle og mormor kunne opleves i Jylling
Skoles teatersal
Jamhunters Feat, Martin Brygman og Christna Boelskifte underholdt på Roè
Torv om aftenen var det Bryan Rice´s tur.
Skole – og børneudvalget inviterede til konferencen: ”Demokrati i
børnehøjde”.
Lauritz.com på Store Hede vej 4 havde specialauktion og fernisering med
kunstneren Jacob Gadd.
Arkæolog Andreas S. Dobat holdt i Vikingemuseet foredraget:” Kongens
Borge – gamle og nye undersøgelser ved Trelleborgene”.
I Ågerup sognegård blev der inviteret til at komme og synge vinteren ud.
Roskilde Festival blev belønnet for klimakaravane, der inden festivalen
skulle rundt i forskellige danske byer med 200.000 kr. af Spies – fonden.
Der var Build-A-Bear Workshop på RO`s Torv
Psykoterapeut og teolog Kirsten Sarauw holdt i syv sognegård foredraget:”
Moderlighed – en tabt dimension”.
Hundeopdrætter Jesper Pedersen afholdt Hundecafé på Jyllinge Bibliotek.
Der var konfirmationsaften hos Mr. Monopol.
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På biblioteket i Jyllinge optrådte teatret Skægspire med en musikalsk
forestilling:” Malle og mormor”.
Selskabet af 1. September, det vil sige gamle Roskilde Bank begærede
konkurs.
En sult – karavane fra Folkekirkens Nødhjælp kom til Impulsen i Ågerup,
hvor der ville blive fortalt om sult gennem led og rollespil fra Afrika.
De to danske bands Diefenbach og Small spillede på Gimle.
En time før den store åbningsfest på Ro´s Torv lukkede fogeden restaurant
Cyprus.
”Midt i” var Jakobskirkens tilbud til de 30 – 60 årige. Efter lidt mad og
drikke holdt sognepræst Mogens Ohm Jensen oplæg om, hvad leg, sport og
religiøse ritualer gør ved os.
Der var åbent hus i computerstuen på Holbækvej, hvor pensionister kunne få
løst deres computerproblemer.
Circles Café og Julie underholdt på Ro´s Torv.
Natkirken havde urpremiere på sit nye ”syng – med – kor”.
Bjørn Berge spillede på Gimle.
I Jakobskirken kom sognepræst Mogens Ohm Jensen med oplæg om ”at
finde det hellige rum”.
Seniorer uden grænser holdt åbent seminar om bistandshjælp til ulandene.
Ro´s Torv holdt fest i anledning af åbningen af centrets udbygning.
Støtteforeningen Unge – Rådgivning holdt fundraising.
Politiet måtte trække stavene i forbindelse med anholdelse under et
kæmpeslagsmål ved Roskilde Handelsskole.
Årets første fed fest 4040 i Jyllingehallen samlede over 420 deltagere.
Ib Nielsen i Ågerup høre på sin tur lærken for første gang og fotograferede
en vandsalamander, som var kommet frem fra sin vintersøvn.
Avisen Fjordbyerne nedsatte oplaget med 20.000 eksemplarer. Oplaget ville
nu være ca. 44.000 eksemplarer i Roskilde Kommune og 4320 Lejre.
Roskilde Avis blev dermed storebror med 64.500 eksemplarer.
Økonomidirektør Ib Dybdahl Christoffersen blev nyvalgt som delegeret i
Købstædernes forsikring G/S.
Ian Palne havde åbnet en livsstilsbutik for hundeejere på Gammel Darupvej
9a.
Der var Nycirkus på Stændertorvet.
Paradis i Algade tog hul på is sæsonen på vinterens sidste dag.
Ann & Aberne underholdt på Ro´s Torv.
Peter Ulrichsen, Bo Concept blev uddannet som salgsassistent og
indretningsdesigner fra Møbelfagsskolen i Odense med topkarakter.
Desuden blev at udnævnt til årets sælger i Bo concept.
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I anledning af fair trade – ugen havde fair trade- virksomheden Kazuri i Sct.
Peders Stræde inviteret Gro Strømnæs til at fortælle om håndlavede smykker
fra Kenya.
Bourbon Street Jazzband spillede i Lørdagsjazzen på Gimle.
Der var fernisering på Suzanne Stockholms udstilling i Galleri – Kaulberg,
Skovbogade 2C.
Gundsø Teater- og Musikforening præsenterede Folketeatrets
familieforestilling: ”Odysseus´ eventyrlige rejse” i teatersalen på Jyllinge
Skole.
I 26 år havde Tove og Arne Pedersen drevet kiosken på hjørnet af
Københavnsvej og Hedegårdsvej. Nu lukkede den og deres datter Rikke ville
i stedet åbne en tøjbutik.
I Hyrdehøjcentret holdt SOS Børnebyernes lokalgruppe tegnekoncurrence
for børn.
Den lokale rapper Johan Forsby gav natkoncert på Gimle.
Beboerne fra ungdomsboligerne i Filosofparken i Trekroner havde fået nok
af overfald, hashsalg, hærværk, graffiti og indbrud.
Statens kunstfond foreslog et toårigt projekt, hvor en komponist blandt andet
skulle give Roskildes musikliv et kvalitativt løft.
Musikkæden Guf besluttede at lukke sin butik i Roskilde, som følge af det
faldende cd – salg.
Efter næsten 3 år var der igen kommet aften- og natlys på domkirken.
Bjørn Agertved udstillede i Galleri Artcorner, Ringstedgade 3c.
Holbæk Pipe Band spillede i gågaderne
2009
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1/3

Johnny Deluxe spillede på Hestetorvet.
Stort Loppe- og Kræmmermarked i Roskilde Kongres – og Idrætscenter.
Næsten alle sogne i Roskilde Kommune deltog i sogneindsamlingen til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Roskilde kommunes byrådssekretær Thomas Meyhoff Crone fratrådte sin
stilling for at blive sekretariatschef i region Sjælland.
Visesangeren Fin Alfred spillede sammen med sin søn Morten Hølrup i
Gimle Café. De var på turné i anledning af visesangerens 60 års jubilæum.
Rasmus Wiinstedt Tscherning tiltrådte, som ny direktør for Center for Kultur
– og Oplevelsesøkonomi.
Susanne Laugesen fortalte i Ildstedet om kroppens betydning for personlig
udvikling.
Det var 20 år siden Roskilde Kommune oprettede Senior Vest, som det
lokale værested for Sønderlundskvarterets ældre i fælleslokalet i de
daværende pensionistboliger på Henrik Nielsens Vej. Da bygningen skulle
renoveres 1994 -95 flyttede senior Vest til et mødelokale i Hellig Kors
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Kirkesal. Ved ombygningen blev et gamle lokale for trangt og derfor blev
Senior Vest i Hellig Kors Kirkesal.
Ramsø Musikhus´s hjemmeside var nu klar efter at havde fået et ansigtsløft.
Stort Loppe- og Kræmmermarked i Roskilde Kongres – og Idrætscenter.
Næsten alle sogne i Roskilde Kommune deltog i sogneindsamlingen til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp. I Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne
var indsamlingen en del af konfirmationsforberedelsen.
Roskilde Kommunes byrådssekretær Thomas Meyhoff Crone fratrådte sin
stilling for at blive sekretariatschef i region Sjælland.
Visesangeren Fin Alfred spillede sammen med sin søn Morten Hølrup i
Gimle Café. De var på turné i anledning af visesangerens 60 års jubilæum.
Rasmus Wiinstedt Tscherning tiltrådte, som ny direktør for Center for Kultur
– og Oplevelsesøkonomi.
Der var gospelgudstjeneste både i domkirken og i Jakobskirken.
Susanne Laugesen fortalte i Ildstedet om kroppens betydning for personlig
udvikling.
Jytte Abildstrøms dukketeater opførte ”Sikken Sæk” på Trekronerskolen.
Kunstneren Pernille Toft Lund fra Himmelev havde arbejde værksted i
Farver Hammers Gaard, hvor hun arbejdede på værket ”Prikker i
landskabet”.
Naboer til Club 42 i Skomagergade var trætte af nætter uden søvn og havde
inviteret bevillingsnævnet på natligt besøg.
LOF´s malerhold udstillede på Gråbrødre Skole.
Kunstneren Pernille Toft Lund fra Himmelev havde arbejde værksted i
Farver Hammers Gaard, hvor hun arbejdede på værket ”Prikker i
landskabet”.
Der var Bogcafé på Roskilde Bibliotek. Temaet var:” De hårde drenge”.
Der var salmesangsaften i Laden, Jyllinge Præstegård.
På Toftehøjen i Viby var der pårørende foredrag om demens.
En påsat brand hærgede Ørsted Fisk og Golf. Fem campinghytter brændte.
Dr. Scient. Heinz Hansen fortalte i Ågerup Sognegård om intelligent design.
I Skt. Jørgensbjerg kirke var der koncert med renæssancemusik fra Venedig.
Forfatteren og sangskriveren Per Fjord optrådte ved åbnede af sin
maleriudstilling på Fjordmuseet med:” Viser og løgnehistorier”.
85 læsere af Dagbladet og Frederiksborg Amts Avis fik indblik i
forskningens og realiteternes verden omkring energiforsyning, forurening
med mere på Risø
Der udbrød brand i et kasseapparat hos Superbest på Holbækvej. Ilden blev
hurtigt slukket, men størstedelen af varesortimentet skulle kasseres.
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Supermarkedet ville være lukket i 14 dage.
Birkum spillede op til ældredans på Håndværkeren.
Hos CSU, Elisagårdsvej 7 havde Pårørendeforeningen arrangeret et foredrag
med Anna Skov Hansen, som ville fortælle om psykiatriplanlægningen og
om et besøg hos psykiatrien i Paris 2008.
Medarbejdere fra Roskilde forsyning delte om morgenen næsten 600
sikkerhedsveste, postkort og brochurer ud i den 1½ time de stod i krydset
ved Scandic Hotel. Det skete som bidrag til landskampagnen ”Fjernvarme,
når god energi er inde i varmen”.
Henrik Bonde indehaver af Merco – købmanden i vor frue havde sat
forretningen til salg.
Ann – Britt Hansen lukkede sit skrædderi Le Krabú i Karen Olsdatter stræde
i efteråret, men havde nu åbnet butikken Secondstreet med genbrugstøj.
Midt – og Vestsjællands Politi stod parat til at rykke de trængte kollwgaer i
København til undsætning med mandskab. Årsagen var den massive indsats,
som de mange skyderier i København krævede.
I næsten 40 år reparerede Kai Prehn biler. I 2001 blev han indehaver af
Osteklokken i Algade.
Nordea holdt årsmøde, hvor 700 var mødt op. De fik også at høre om
Havhingstens tur til Irland.
Klub vi fik nye lokaler i Æblehavens daghjemslokaler.
Dorte Amstrup var ny medarbejder i Klinik for fodterapi i Munkebro 3.
Jack and Jones genåbnede i Skomagergade efter butikken var blevet
renoveret.
Omkring 80 elever på Roskilde Katedralskole spillede med i Bertolt Brecht´s
Skillingsopera.
Der var torsdagsdans med brødrene Olsen og Candy Floss i Roskilde
Kongres- og Idrætscenter.
Ældresagen indbød til debatmøde om ”Arveloven”, hvor advokat Allan
Ohms deltog.
Der var fernisering på Jyllinge – kunstneren Britt Wilkens udstilling på
Gundsø Bibliotek.
Programmedarbejder i DR Erik Lindsø holdt i Syv sognegård, foredraget:
”En fremmed kommer til byen”.
Kulturminister Carina Christensen var i Roskilde for at blive orienteret om
Rockmuseet
5. klasserne på Baunehøjskolen i Jyllinge havde fokus på førstehjælp og
sygdom.
Virksomheden Medicult i Jyllinge kom ud af 2008 med et solidt regnskab.
Gustav Wied Selskabet fejrede forfatterens 151 års fødselsdag med et besøg
på Gråbrødre Kirkegård. Da hovedporten ud til Hestetorvet var låst måtte
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man gå bagvejen.
Hos BR- butikken på Skomagergade gik halvdelen af salget af
krammehunden ”Lycky” til SOS Børnebyerne.
Der var premiere på Gundsømagle dilettantforenings forestilling: ”Arsenik
og gamle kniplinger”.
Jazztrioen skylark underholdt på R0´s Torv.
Efter 29 år i Roskilde Bank satte Per Hansen sig i direktørstolen i
Sparekassen Lolland i Gullandsstræde.
De to citybetjente havde fået nye miljørigtige køretøjer i form af to cykler
klædt i politiets farver.
Roskilde Kommune inviterede kommunens borgere til rejsegilde på det nye
rådhus.
Mosekonen brygger var titlen på en musikalsk forestilling for de 4 – 10 årige
på Roskilde Bibliotek.
Der var country – aften i Tune Borgerhus med det svenske band Tomboola.
Der var liturgisk aftensang i domkirken, hvor drengekoret medvirkede.
Der var natkoncert på Gimle med blandt andet det danske rockband ”Are we
Brothers?”.
Skylark underholdt på Ro´s Torv.
Der var vinterfest på Hotel Søfryd.
Der var gymnastisk natsjov i Vibyhallen.
Sundhedsplejen havde oprettet et dansehold, som skulle hjælpe overvægtige
børn til at finde glæden ved at bevæge sig.
Birgith Stradel fra Greve havde fernisering på sin udstilling i Restaurant
Snekken.
Det giftige æble var erstattet af farlig slik, da de mindste elever på
Østervangsskolen opførte en alternativ udgave af Snehvide.
Foreningen for rytmiske musikere kunne præsenterede to nye øvelokaler på
Musicon.
På Roskilde Handelsskole var 1000 elever til Erhvervsdag/JOBdate.
Roskilde Gymnasium fejrede 40 års jubilæum med revy og
kagekonkurrence.
Krisen i slagteribranchen fik nu konsekvenser for Slagteriskolen, der skar
ned på antallet af svin, der slagtes på skolen med 75%.
Roskilde Bank oprettede selskabet Rosk ejendomme A/S for at begrænse tab
på udlån til ejendomsprojekter.
Roskilde kommune var ikke længere kun på jagt efter bjørneklo, nu var der
også erklæret krig mod rynket rose og pileurt.
Kaya Brüel og Ole Kibsgaard underholdt på Ro´s Torv. Senere var det Brick
– Vinder af Dansk Melodi grand Prix 2009´s tur.
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Enghave Å – projektet blev større ens oprindelig planlagt. Det kostede nu
formentlig 110.000 kr.
11 konfirmander satte den gamle lade ved Hvedstrup præstegård i stand. Den
blev malet sort og skulle bruges til ungdomsfester.
Der var kommet 300 forslag til et vejnavn på Musicon. Marietta Palm
Andersens forslag: Rampelyset blev vinderen.
Der var musik fra New Orleans på programmet ved Lørdagsjazzen på Gimle.
Naturfredningsforeningen havde arrangeret måneskinstur i Ledreborg
skovene.
Roskilde Kirkefestival, som ville vare en uge, blev indledt med en
præsentation af Heinrich Dittmers nyrenoverede maleri fra 1670 af Frederik
d. 3. På ligsengen.
Adventkirken afholdt musikalsk legestue for 0 – 3 årige børn deres forældre
og bedsteforældre.
Rockbandet Velveteen holdt koncert i Ildstedet.
I lokalerne i Store Gråbrødrestræde 21 åbnede en cocktailbar, som
henvendte sig til det modne publikum.
Marie Key Band underholdt på Gimle.

Der var fernisering på Hanne Kaae Lauersen´s udstilling i Galleri Working
Art.
7.- 8. Der var Forårsgymnastikdagene i Roskilde Kongres – Idrætscenter med
3
4800 gymnaster.
8.3
Der var barok koncert i Tune kirke.
8.3
Der var søndagscafé i Konventhuset, hvor David Bugger fortalte om Martin
A. Hansens roman ”Løgneren”.
8.3
Roskilde Teaters Familie- og Børneteater lukkede sæsonen med
børneforestillingen:” Eksemplardrengen”.
8.3
Gimle for Børn markerede Kvindernes internationale Kampdag ved et
arrangement, hvor man kunne se kvinder kaste rundt med mænd.
8.3
Efter gudstjenesten i Domkirken var der brunch i Konventhuset.
8.3
Visens Venner inviterede til fællessang med Børge Müller – viser.
8.3
Gundsø Amatørscene fejrede 25 års jubilæum og fik ved et tilfælde at vide,
at der var planer om at nedrive deres lokaler til fordel for en ny bygning med
plads til 24 vuggestuebørn.
8.3
Ejner Hessel, Københavnsvej 299 åbnede dørene som officiel SMART
forhandler
8.3
Roskilde svømning holdt sponsorstævne i Maglegårdsbadet.
8.3
Psykospirituel vejleder Mette Andersen holdt i Ildstedet foredrag om at
kende sine handlemønstre.
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Sparekassen Sjælland holdt det første møde for ca. 450 garanter i Roskilde –
Hallerne.
Domorganist Kristian Olesen spillede ”Kunst de fuge” af Bach.
12 repræsentanter fra en række af Moskavs kulturelle forvaltninger,
organisationer og institutioner besøgte Roskilde Handelsskole.
De franske statsbaner ville forbyde Anita Møller at kalde sit cateringfirma
Orientexpressen. Selvom mastodonten havde vundet de første omgange,
kæmpede hun videre.
Kunstneren Pernille Toft Lund holdt i Farver Hammers Gaard foredrag om
tilblivelsen af værket ”Prikker i landskabet”.
Projektet Roskilde Gadejurister tog ud til de svageste i Roskilde Kommune
for at tilbyde dem gratis retshjælp. Birgitte Wismer var projektleder.
Foreningen ”Litteratur 2004” fik besøg af erling Jepsen, der fortalte om sit
forfatterskab med hovedvægten på ”frygtelig lykkelig”.
Vindinge Kulturcenter bød på ”Musikalske fortællinger fra New Zealand.”
Cand. Theol Marie Louise Østergaard – Hansen og organist Kåre Nielsen
var i hellig Kors Kirkesal med:” På sporet af Gud i den danske salmesakt”.
Formand for Naverforeningen Inger Villumsen talte i Jakobskirken om, at
være ”På Valsen”.
Roskilde domsogn og Jakobskirken gav for første gang 12 økonomisk
trængende familier mulighed for at komme gratis på fweiw.
Der var fælles sogneaften for Herslev, Gevninge og Kornerup i Gevninge
Kirke. Her fortalte sygeplejerske Marthe Topperzer og logistiker Jesper
Krog Christensen om deres tid i Etiopien for Læger uden grænser.
Der var kreativ gudstjeneste i Jakobskirken, hvor Lo Specchio deltog. Efter
gudstjenesten holdt Peter Brandes foredraget:” Fra Hellas til Himlen. Om
kirken og kunstnen”.
Besøgstjenesten i GaMMEL Roskilde, der hørte under Røde Kors fik ny
leder. Hanne Wæhrens, som havde været leder i tre år trak sig tilbage og
Vivi Jacobsen tog over.
Inga Knudsen fra Gadstrup udstillede sine malerier på Jyllinge Bibliotek.
Ejeren af Heinzes boghandel Jannick B. Pedersen holdt i butikken
foredraget:”7 gode Vaner”.
Der var musik og foredrag for fred i Havdrup Sognehus.
Kræftrådgivningen holdt en samtaleaften om sorg. Socialrådgiver Anne
Møller ville holde et oplæg.
Museumsinspektør Jens Ulriksen fortalte om Roskilde Museums
udgravninger i Himmelev og Trekroner.
På en ekstraordinær generalforsamling blev der valgt en ny bestyrelse i Sct.
Josef Børnehave. Dermed forsøgte børnehaven at lægge låg på flere ugers
religiøs ballade.
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Roskilde Festival sænkede forventningerne til 2009 og det nulpunkt, der
udløste maksimal betaling til de foreninger der arbejder for festivalen. Hvor
der før var regnet med en balance i budget ved de solgte 70.000 billetter, så
ville balancen nu være opnået ved 65.000 solgte billetter.
Tjørnegårdsskolen havde siden sommeren haft et særligt tilbud til de børn i
3, klasse, der gerne ville have mere musikundervisning. Tilbuddet var et
resultat af samarbejdet mellem skolen og Roskilde Musiske Skole.
Unges livsstil og fysisk aktivitet var på dagsordenen for 3. Gerne i idræt, da
16 studerende fra Ergoterapeutskolen i Næstved besøgte Himmelv
Gymnasium.
Der var kreativ gudstjeneste i Himmelev kirke, hvor Lo Specchio deltog
Efter gudstjenesten holdt Peter Tudvad foredraget:” Synd, samvittighed og
soning. Om kirken og etikken.”
Jazzorkestret Hans Knudsens Jump Band spillede på Restaurant Vigen
Havsteensvej var spærret frem til den 27. Marts, da Roskilde forsyning
renoverede vandledningen.
Lynghøjskolen hed Grønneby. Skolen var lavet om til et lille lokalsamfund,
der skulle lære eleverne, hvordan hverdagen fungerede.,
Der var fernisering på Loki Martin Farbautes udstilling på Aktivitets- og
Samværsstedet Ringhjørnet.
Der var kreativ gudstjeneste i Jakobskirken, Efter gudstjenesten holdt Ida
Auken foredraget:” Myten om at religion og politik bør adskilles. Om kirken
og politiken.”
Indtil 2003 var der et keramikværksted på Sct. Hans Hospital, men det lukke
på grund af besparelse. Nu blev der på hospitalet vist en udstilling med de
værker om patienter havde fremstillet gennem årene.
Dagbladet Roskilde havde ansat journalist Helle Eriksen, som skulle dække
liver i den tidligere Ramsø Kommune.
Preben Engmann fra Gundsømagle havde lavet Det ny Teater, som
dukketeater.
Lokalredaktør hos Roskilde Dagblad Morten Jeppesen signerede sin nye bog
”Blændværk” om Roskilde Banks storhed og fald i Flensborg Bog & Ide.
Bogen gik, som varmt brød.
En gruppe borgere fra Gundsømagle var så utilfredse med et tilkørselsanlæg
på den kommende Frederikssundsmotorvej, at de var i folketinget for at bede
politikerne om at sløjfe forslaget.
Der var Ageforce & Agebook – netværk for seniorer på Roskilde Bibliotek.
Prioneers of Transmission, LSD og CIA og endelig Mrs. Morrow spillede på
Gimle.
Dåstrup forsamlingshus inviterede til Cajunaften.
Ved Garderforeningen for Gl. Roskilde amts generalforsamling fik Benny
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Madsen fra Roskilde 25 års tegnet og Bent Bækgaard fra Gundsømagle fik
65 års tegnet.
Dennis øland Larsen, Lauge Bro Lilleås og Andreas Porse fra Roskilde
Tekniske Gymnasium vandt førstepladsen i Regionsmesterskabet for unge
iværksættere.
Tina Sørensen og Ronja Maja Malinowski fra Roskilde Tekniske
Gymnasium havde vundet et rejselegat til en klimakonference i Slovakiet i
landskonkurrencen Unge forskere Gør Danmark Grønnere.
Gundsø Amatør Scene, som skulle have deres nuværende domicil revet ned,
besøgte for første gang Spraglehøjgård og kunne godt se mulighederne,
selvom det ville blive et stort og langvarigt arbejde, at sætte bygningen i
stand.
Efter at have stået tom i 18 måneder skulle den gamle politigård sættes til
salg.
Bliglad underholdt på Gimle.
Der var stort rollepsil med 50 deltagere i Ungdommens Hus.
Den 12 – årige Darnell Howard Boddie fra Lynghøjskolen vandt
kvartfinalen i DM i oplæsning for 6. Klasse.
I marts, april og maj udstillede helle Holst Nielsen fra Solrød Strand på
politigården.
På Viby Bibliotek læste skuespiller Simon Hansen op af ”Bennys badekar”.
Der var koncert i domkirken med værker af Leif Kayser.
Det drejede sig om værdier, da biskop Peter Fischer – Møller og SF´s Özlem
Sara Cekic mødtes til en diskussion på RUC.
10. Kasserne på Dåstrup og Gadstrup skole stod over for store udfordringer i
de næste par uger. De skulle sørge for alt omkring scenen til de kommende
playback shows.
Der var natkirke i domkirken med særlig fokus på de unge.
Der var Lørdags – matiné i Jakobskirken, hvor organist Aeji Choi spillede
værker af J. S. Bach og F. Mendelssohn.
Cromwell Roskilde bød på en aften med eksotisk gastronomi og udsøgte
vine fra to af Sydafrikas bedste vinhuse. Erik Ahlmann ville fortælle om
vinene og give et indblik i Sydafrikas spændende fortid, nutid og fremtid.
I Teatersalen på Jyllinge skole opførte Folketeateret ”Playboy of the Western
World”.
Renoveringen af domkirkens spir og tage var nu afsluttet. Dermed var der en
gang for alle rettet op på de synder i form af imprægneringsmidler, der
ødelagde det gamle tag og træværk.
Folk Roskilde live stod for dobbeltkoncert på Gimle med Hal & Nikolaj
Folkbits.
Sanger og børnebogsforfatter Elisabeth Gjerulff Nielsen holdt
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fortællerværksted i Jakobskirken.
Mysto´s Hot Lips spille ved Lørdagsjazzan på Gimle.
Roskilde festivals talsmand Esben Danielsen holdt talen ved ferniseringen på
Mette Rishøjs udstilling :”Uvejr” i Galleri NB
Klostermarksskolens dramahold havde netop opført den årlige komedie:
”Frau Truthane”, som var en parodi på de situationer, der kan opstå, når de
unges drømme kolliderede med uddannelsesvejledernes realisme.
Den globale leverandør af ingredienser til fødevarer og kosttilskud, Chr.
Hansen omlagde sin produktion på Sønder Ringvej. Det medførte
nedlæggelsen af 14 stillinger.
Der var fernisering på Jens Christensens udstilling i Galleri Blå.
Der var fernisering på Helge Nordahls malerier i Farver Hammers Gaard.
Jyllinge Lystbådhavn havde givet panthaverne 10 dage til at finde en person,
som ville drive restaurant fjordens perle.
Roskilde Musikforeningen holdt i samarbejde med Roskilde Kunstforening
forårets tredje og sidste Palækoncert med pianisten Alexander Mckenzie.
BC Catering på Langebjergvej havde besøg af Boss Racing, som gav
opvisning for personalet og forretningsforbindelser,
Der var hjulspind, motordrøn og vilde sving på programmet hos BC
Catering.
2 drenge overmalede omnatten en lang række butikker i algade,
skomagergade og Støden med graffiti
Roskilde Sportsfiskerklub holdt den 45. Havfiskefestival.
Der blev holdt stiftende generalforsamling i foreningen Kunst på Musicon.
Erik Schwartzbart blev formand. Foreningen havde allerede 45 medlemmer.
Glarmesteren og hans svende spillede i Ildstedet.
4H holdt børnedyrskue i ridehallen på Roskilde tekniske Skole.
Der var fernisering på udstillingen ”Fjorden”, hvor 40 af Gulddysse
Kulturgårds brugere viste, hvordan de havde arbejde over det samme tema.
Roskilde Kirkefestival sluttede med en aftengudstjeneste.
Der var argentinsk folklore i Ny Vor Frue kirke.
Der var Jazz Brunch i Guldaldersalen.
Roskilde forsyning gik i gang med at renovere kloakledninger i Kornerups
Vænge, Bredgade og Gullandsstræde.
Tegnestuen Cornelius + Vöge slog 122 andre tegnestuer i kampen om at
tegne en af de mest imponerende kirker i nyere norsk historie.
I A – Huset, Kildegården fortalte sygeplejerske Randi Jansdorf fra
”Psykiatrisk forskningsenhed” om psykofarmaka.
Roskilde bordtennis, BTK61 skiftede til Arbejdernes Lokalbank, som indgik
et hovedsponsorat med de danske holdmester og Champions League –
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deltagere.
I Peder Syv Skolen store sal opførte dramaeleverne på Ungdomsskolens
afdeling Ramsø en musikforestilling:” Ja, helt sikkert”.
Roskilde afdelingen af Dansk Vandrelaug inviterede til fodtur i Boserup
Skov.
Der var sangaften med forårssange på Roskilde Bibliotek.
Baunehøjskolen havde købt 25 nye elektroniske tavler, de såkaldte Smart
Boards.
Vindinge Kulturcenter havde foredrag om Storm P.
Sognepræst Poul Joachim Stender holdt i Sct. Laurentii Menighedssal
foredraget: ”Måltidet i kirkelige kontekst.”
Børne- og ungdomshuset Skademosegård blev indviet, selvom det var åbnet
den 1. August 2008 .
Siden 1950havde Vor Frue haft et fælles frysehus. For to måneder siden
brød husets kompressor sammen, men ingen havde lyst til at betale for en
ny. Nu så det ud til at firmaet Johanson Controls ville hjælpe
De første tre uger efter genåbningen var gået over al forventning på Ro´s
Torv, der havde haft flere besøgende end samme periode under opsvinget i
2007.
1170 husstande i Store Valby, Gundsømagle og Jyllinge var uden strøm
Selvom renoveringen af domkirken havde været afsluttet et stykke tid, så
fandt den officielle afslutning sted på tiårsdagen for margrethespirets
genplacering på kirken.
Hundeopdrætter Jesper Pedersen afholdt Hundecafé på Viby Bibliotek.
Afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen fra fjorden gav i foreningen sind et
indblik i psykiatrien set indefra.
Landbrugsrådets direktør Annette Toft var indtrådt som eksternt medlem af
RUCs bestyrelse.
Mikrobryggeriet Dacapo i Viby var under konkursbehandling.
På Politigården udstillede Helle Holst Nielsen fra Solrød Strand i marts, april
og maj.
På Himmelev skole var der klovnerier for de mindste.
På Roskilde Bibliotek fortalte Jakob Stegelmann, som kunne fejre 20 års
jubilæum med Troldspejlet, om de store superhelte.
Erhvervssamarbejdet Sjælland havde samlet et korps på 30 specialister i
økonomi, som stod klar til at hjælpe private krisetamte.
Musikeren Thomas Ulrik Larsen, som var født og opvokset i Himmelev
debuterede med solopladen ”Spåndigter”.
Domkirken begyndte sit kursus i serviceeftersyn af parforholdet eller en
vitaminindsprøjtning. Kurset ville vare 5 aftener.
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Roskilde Kommune måtte lånefinansiere et underskud hos Roskilde
forsyning på 30 mio. kroner.
Det lokale dansekompani Åben Dans blev nomineret til Reumert – prisen i
kategorien ”årets børneteaterforestilling” for danseforestillingen ”Mig Dig
Os”.
Roskilde Museums forlag udgav bogen. ”Lirum Larum – lys på rødderne”.
Godt 500 privatinvestorer var mødt frem til Dansk Investers investormøde i
Roskilde Kongres – og Idrætscenter.
Der var foredrag ved livsstilsekspert Christine Feldthaus i Roskilde Kongres
– og Idrætcenter, arrangeret af Erhvervsforum
Under overskriften ”Den økonomiske krise” hold Venstre et
debatarrangement med deltagelse af direktør for nationalbanken, Torben
Nielsen.
I Syv Sognegård holdt theolog Niels Christian Hvidt foredraget: ”Kan bjerge
flytte Troen”.
Biskop Peter Fischer – Møller talte i Roskilde Højskoleforeningover emnet:”
Er det kristne fællesskab en illusion?”.
Ni – gruppen havde et vinsmagnings arrangement på Herringløse gamle
skole med Uffe Dybdal.
Noel Richards medvirkede ved en lovsangs koncert i Roskilde Baptiskkirke.
Svogerslev Harmoniorkester og elever fra Roskilde Kunstskole gav koncert i
Hellig Kors Kirke.
Under mottoet:” Musikken fortæller også historie” fortalte lektor Bo
Davidsen om komponisten Carl Nielsen og organist Thomas Laubs meget
specielle samarbejde. Sangsolisten Kristine Fauerschou deltog også i
aftenen.
Didium & The Black Bonnie Picture 504pilled på Gimle.
Der var fernisering på akvarelgruppen KIVIK 07´s udstilling i Galleri
Working Art. Udstillingens tema var: ”Vinter”.
Roskilde Rosary Klub havde gennem de sidste to år været i gang med at
etablere en micobank og en fag- og handelsskole i Ndola i Zambia.
Foreløbig havde den lokale klub skaffet 120.000 kr. til projektet.
Borgerservice blev kigget efter i sømmene af U. S. Department of Homeland
Security. De fire repræsentanter skulle se, hvordan udstedelse af pas foregik
i Danmark.
På Arbejdernes Landsbank afkionærmøde i Roskilde Kongres- og
Idrætscenter var der tilfredshed med godt økonomisk resultat i Roskilde –
filialen og mange nye kunder.
Under overskriften ”Den økonomiske krise” holdt venstre et debatmøde med
deltagelse af blandt andre direktør for Nationalbanken Torben Nielsen og
områdedirektør Carsten Reves, som gave en status på situationen efter
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krakket i Roskilde Bank.
Bendet the Blue Van spillede på Gimle.
Roskilde Private Realskole skolefestuge kulminerede med musicals og fest.
I nattens løb havde Roar og Helge på Stændertorvet fået dykkerbriller på.
Det skete dagen efter, at der ved lignende aktioner andre steder blev gjort
opmærksomt på global opvarmning.
Borgerservice hjalp med årsopgørelsen.
Lars Lip var tiltrådet som ny flyvepladschef i Roskilde Lufthavn.
Der var premiere på Roskilde Ungdomsskoles teaterstykke: ”Riget i
midten”.
I Viby Sj. Idrætscenter og i Superbest blev de hjertestartere hængt op, som
kommunen havde givet.
Karsten Mellon og Jan Olsen modtog på Landsgardeforeningens
repræsentantskabsmøde fortjenstmedaljer for deres virke i Roskilde Garden.
BEC i Roskilde havde ansat Morten Kvist som afdelingsleder i afdelingen
Letpension Basis.
Peter Hauge Madsen var tiltrådt som chef for Afdelingen for Vinenergi på
Risø DTU.
Der var Leg – Livsstils messe i Roskilde Kongres – og Idrætscenter.
Bandet Soulmates spillede på Danseriet.
Viby Idrætscenter blev det førte grønne af slagsen i Roskilde Kommune.
Der var halfest i Ramsøhallen med Sweethearts og Madam Blå.
Under overskriften:” Vi lever i forvandlingens tid” holdt astrolog Sigrid
Sørensen foredrag i Privatsalen.
Roskilde Børnebibliotek markerede Verdens fortælledag med
fortælletanterne Nan og Hyben, som fortalte historier om respekt og accept.
Det var bandet Little jump, som stod for lørdagsjazzen på Gimle.
Vulkano Roskilde havde Motorsportsdag
Flemming Hagensen åbnede sin udstilling om vindmøller gennem 1.000 år i
forhallen til Roskilde Banks bygning.
Roskilde Kunstforening afholdt i Palæfløjen en helt ny aktivitet: en
portrætfestival, hvor man ville få lejlighed til at fæstne modellernes træk på
lærred eller papir.
Domkirkens drengekor afholdt koncert i domkirken med dele af det program
de skulle præsentere på sommerturneen.
Udgivelsen af bogen om Lirum Larum blev fejret i Guldaldersalen. Det var
35 år siden Lirum Larum blev dannet.
Djanzz spillede for børn mellem fire og ni år på Gimle.
Gruppen Pusterummet spillede til fællessangen i Ildstedet.
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I Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde Andreas Møller Petersen
fortalte om, at blindhed ikke var en uoverstigelig hindring i at opleve
naturen.
I Jakobskirken var der sangaften med Kildekoret.
Museumsinspektør Helle Ravn fortalte om haven, som en del af vores kultur.
Der blev vist filmen ”Fluesuppen” for de mindste på Roskilde Bibliotek .
Folkebevægelsen mod EU og Det konservative Folkeparti havde arrangeret
debatmøde om EU på Gimle.
I Netværkstedet kunne man blive opdateret på de sociale digitale medier.
Vindingekoret sluttede sæsonen af med en forårskoncert i Vindinge skoles
fællesareal.
I foreningen Norden fortalte Louis Hansen om Holger Drachmann.
Holger Hasle Nielsen trak sig tilbage som formand for Venstres
kommuneforening Roskilde og blev efterfulgt af Fleming Friis Larsen.
Paul Harrison trio spillede på Kong Alberto.
Der var stiftende generalforsamling til et landsbyråd i Gundsømagle.
Renoveringen af Superbest efter branden havde taget længere end forventet,
men nu åbnede supermarkedet igen.
Anne Linnet underholdt på Gimle.
På Gadstrup Bibliotek læste skuespiller Simon Hansen op af ”Bennys
badekar”.
Der var Kreativ Hobbymesse i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
Bådelauget var i fuld gang med forårsrengøringen af Havhingsten fra
Glendalougs
363 personer var rundt i Roskilde for at samle ind til Kræftens bekæmpelse.
De fik samlet 453.000 kr.
Da Roskilde Kommune havde fjernet sit tilskud til Dueslaget, Foreningen
Sind´s værested for sindslidende, måtte det lukke.
Hos Matas i Algade kunne man få ultralydsscanning af huden.
Lilli Bunes udstillede på Gundsø Bibliotek ting i decoupage og med
almuemaling. gundsæ
Der skete et skift i dagligvarebutikken i Ågerup. Sidste år gik den fra at være
SuperBedst til super spar, nu blev den igen til SuperBedst med Brian Hansen
i spidsen, som ny uddeler.
Der var Catwalk, stand up, dans og musik for de unge på Gimle.
Hos Matas, i Algade kunne man få håndmassage og gode råd.
Vibeke Liat Hansen havde været ansat i Roskilde Kommune i 25 år.
Hos Matas i Algade var der kundeaften.
Orienteringsløberen Kim Baunehøj Pedersen fik Idrætsprisen.
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Cand. Mag Kim Petersen blev udpeget som uddannelsesdirektør for Campus
Roskilde.
Anina Kjær og Steffen Pedersen havde netop startet virksomheden:” Sund
Nu”, som var et sundhedskonsulentfirma.
I en uge udstillede Acacia Blomsterkunst brudebuketter i butikken.
Der var bogcafé på Viby Bibliotek, hvor bibliotekarerne gav inspiration til
forårets romanlæsning.
Der var modeshow på Gimle. Anne Mette Rasmussen og Thomas Evers
Poulsen gav danseopvisning i pausen.
Slagtermester Thomas Skovbo var blevet ansat i SuperBest i Himmelev.
Hotel- og restaurantskolen i København holdt svendeprøver og mellem de 22
lærlinge var Martin Victor Thrane, som fik sølv og Anine Julie Dahl.
Roskilde avis narrede byen april ved at fortælle at byparken skulle være
teltlejr for festivalen.
Marianne Poulsen udstillede sine gobeliner i Danske Bank.
Ronja Maja Malinowski og Tina Sørensen fra Roskilde HTX fik
fjerdepladsen ved landskonkurrencerne Natur & Teknik, Unge Forskere gør
Danmark grønnere.
Der var bogcafe på Viby Bibliotek.
Vikingeskibsmuseet kunne i år fejre 40 års jubilæum og festlighederne i den
anledning blev indledt med to billedkoncerter om Havhingsten.
I Netværkstedet på Roskilde bibliotek var der internet for begyndere.
På hjørnet af Københavnsvej og Hedegårdsvej åbnede Rikke Bjerrum en
tøjbutik med navnet: Rikke Bjerrum RB.
Den lokale naturmaler Inge Hansen udstillede på Ågerup Bibliotek.
Folk Roskilde fik på Gimle besøg af sangerinden Emily Smith med band
Der var fernisering
Der var stort åbningsudsalg hos Cream i Skomagergade 34.
I Roskilde kongres & Idrætscenter var der premiere på Georg Büchners
stykke:” Woyzek”.
F.U.C.K. spillede på Gimle
På Hotel Prindsen var der debataften om:” EU under den finansielle krise –
en løsning eller begrænsning?. Dan Jørgensen og Christian Wedell –
Neergaard holdt oplæggene.
Domkirken havde aftensang. Temaet for gudstjenesten var Mariæ
Bebudelse.
Folkekirkens Nødhjælp holdt lagerudsalg.

3.4.4
3.-4.4 Roskilde camping åbnede. 80 campingvogne var på plads den første week –
end.
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Der var fernisering på Bjergtrolden. Månedens kunstnere var de lokale
malere fra Kunstgruppen Roskilde, Hanne Mortensen og Kathe Valentin
Rasmussen.
Vikingeskibsmuseets mange bådelaug var i sving for at sætte skibene i
vandet
Konkhra spillede på Gimle.
SOS Børnebyernes lokalgruppe lavede en tegnekonkurrence for børn på
R0’s torv og håbede derved at få forældrene i tale.
Bandet ”The Spirit of New Orleans” spillede lørdagsjazz på Gimle.
Folketeatrets opførelse af.” Trold kan tæmmes” kunne ses i teatersalen på
Jyllinge Skole.
Adventkirken havde legestue for 0 – 3 årige børn og deres forældre og
bedsteforældre.
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv havde fernisering på en udstilling om Harry
A. Jensen.
Ulrik Elholm optrådte på R0’s torv.
Akupukktør Anne Johannessen holdt foredrag om forebyggelse af
hjertesygdomme, stress og blodpropper i Ildstedet.
Cirkus Benneweis kom til byen
Der var påskekoncert i svogerslev Kirke med Roskilde Studiekor.
Susanne Axelsen var tiltrådt som salgschef hos Nybolig på Københavnsvej.
Danmarks Rockmuseum havde fået 10 pc’er af BEC. De skulle bruges af 28
unge, som rockmuseet havde ansat til at udvikle museets formidling.
Majbrit Dehli var udnævnt som privatkundechef hos Post Danmark med bl.a
ansvar for posthuset og døgnposten i Roskilde.
Johnny Poulsen, medindehaver af frisør Arthur, var netop blevet valgt til
præsident i logen Marcelklubben, der var for kreative og kunstneriske
frisører.
Fri cykler i Allehelgensgade havde rundet de 40 år.
Stabat Mater blev opført i Himmelev Kirke
I domkirkens Sct. Andreaskapel var det muligt at høre Francois Couperins
Lecons de ténébres
Tim Christensen underholdt på Gimle.
Vindinge Husholdnings forening havde 50 års jubilæum. Madlavning for
mænd var på 10. År hovedaktiviteten i foreningen,
I Jakobskirken var der et stemningsfuldt måltid før nadvergudstjenesten
I domkirke blev der ved aftengudstjenesten Bernhard Lewkowitch’s
korværk: Improperia.
I Jakobskirken var der musikalsk gudstjeneste med orgelværker, korsang og
meditationer.
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Roskilde Domkirkes drengekor gav en kort Langfredags koncert i Hellig
Kors Kirke i Jyllinge.
Sys Bjerre underholdt på Gimle
Byggemanden Bob var på besøg i Bygma på Bytoften 8.
Vaskebrædtsbanden sørgede for stemningen til Lørdagsjazzen på Gimle.
I anledningen af Påsken hoppede roskilde stjernebutikker og Roskilde
handels påskehare rundt med guf til børnene.
Som optakt til påskedags højmesse, blev der i domkirken fremført Bachs
Påskekantate: Christ lag in Todesbanden.
Ildstedet havde 10 års jubilæum.
Roskilde Gospel Singers gav deres bud på en musikalsk fortolkning af et
påskeoratorium i Jakobskirken.
I Jakobskirken var der påskegudstjeneste for de yngste og lidt større børn.
I Ørsted Kirke var der foredragskoncert om Bach – familien og især om
Anne Magdalena Bach.
KZ – fange nr. 69.493 Helge Hansen fortalte på Bernadottegårdens i hus 4.
Sparrekassen Sjælland indbød til temaaften om energibesparelser i Algade
33.
Foråret i salmebogen var temaet for salmesangsaftenen i Jyllinge
Præstegård.
Der var åbent hus i Frivilligcentret, Frederiksborgvej 2.
Finn Nørbygårs underholdt med: ”Finn Nørbygårs på nye eventyr, i lyst og
nød. Overskuddet fra arrangementet gik til Himmelev – Veddelev Boldklub.
På Roskilde Katedralskole var der gratis foredrag med Peter Mygind, som
kom med et oplæg om unge, vold og social ansvarlighed.
Heidi underholdt på Gimle.
Lilli Bune havde på Gundsømagle bibliotek workshop med decoupage og
almuemaling.
Teater og Musikværkstedet Scene – Skræk på Roskilde produktionsskole
havde forpremiere på ungdomsforestillingen: ”Sofa”.
Sylvester larsen spillede med sit band i Ramsø Musikhus.
Der var gratis prøvedag med scene kunst
Gundsø Amatør Scene stiftede en ”arbejdsforening”, der skulle stå for
projektet med at renovere og indrette Spraglehøjgård.
Der var søndagsmatiné i Guldaldersalen med Michala Petri og Lars Hannibal
og Yan Jiang og Chen Yue.
I Jakobskirken opførte Lo Specchio et sindsoprivende drama om unge i en
gymnasieklasse
Lilli Bune havde på Gundsømagle bibliotek workshop med decoupage og
almuemaling.
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Emnet for Jakobskirkens ” Midt i” var Kærlighed og der var oplæg ved
psykolog Jane Rrubin
Under overskriften:” Vi lever i forvandlingens tid” holdt astrolog Sigrid
Sørensen foredrag i Privatsalen.
Det var Viby Harmonikatræf på Peder Syv skolen. Foruden
harmonikagrupper, kunne man bl.a. høre Viby Visevenner og Torben
Nordstrands Jazz Kvartet.
Jakobs Børnekirke havde kreativt værksted for børnene og til de voksne var
der oplæget:”Gud og Darwin forstår hinanden”.
I Netværkstedet kunne man blive opdateret på de sociale digitale medier
Der var Store Erhvervsdag i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
Roskilde Stjernebutikker inviterede børn mellem 7 og 13 år til at være
købmand for en dag.
Under overskriften:” Vi lever i forvandlingens tid” holdt astrolog Sigrid
Sørensen foredrag i Privatsalen.
I begyndelsen af måneden fik hvidevarebutikken Skousen nyt personale.
Jesper Øserbye, som butikschef og Tino Santana, som sælger.
Børnehuset Troldhøj indviede institutionens nye kondibane.
Da Annette Matthiesen og Anne Møller fra Roskilde Kommunes
projektgruppe prøvesad de hvidmalere dæk, som var lagt, som siddepladser
på Stændertorvet, smittede den hvide maling af og de fik en hvid buksebag.
Straks blev dækkene pakket ind i plastik, men folk pillede i indpakningen og
så blev dækkene fjernet.
Wismanns Begravelsesforening havde reception i anledning af den afsluttede
ombygning.
Vikingeskibsmuseet fejrede sit 40 års fødselsdag. Da dagen var slut stod
tælleapparaterne på 4.991 besøgende.
Gundsømagles Landsbyråd holdt tre rulleskøjteløb for at bringe mere liv i
byen
Det et gennemsnit på 12,1 sprængte Lucas Rundblad fra Roskilde
Katedralskole karakterskalaen.
Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt udsmykkede Hospice Sjællands
Orangeri i anledning af stedets fødselsdag.
Galleri Blå havde udstilling med de to kunstnere Mette Udengaard og Joan
Møllegaard
Der var mange mennesker i Byparken for at høre domkirkens drengekor og
borgmester Poul Lindor Nielsen, se bal og fyrværkeri. Omkring 300 fyldte
Klinten i Jyllinge, hvor Helligkors Kirkes sangere underholdt og Anne –
Marie Kristensen holdt båltalen.
Diskussionen og uenigheden om udformningen af Stændertorvet var i fuld
gang. På byrådsmødet ville enhedslisten have muren omkring Palæhaverne
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fjernet, De Konservative ville have muren ned i en højde af 110cm og SF
ville have en åbning i muren med en anstændig låge. Stilladstrappen over
muren skulle prøves indtil den 19. Juli, til trods for Anni Larsens store
modvilje.
Forundringen var stor i Herringløse, Hvedstrup og Ågerup. Ingen vidste, at
de ifølge kommuneplanen allerede havde en rekreativ sti til Roskilde
Sundheds- og forebyggelsesudvalget havde bevilliget 49.000 kr. til den lokal
hjerteforening til at holde kurser i brugen af hjertestarteren.
På Hestetorvet var der en fotoudstilling, som viste Zimbabwe i et nyt skær.
De var fotograferne Resta Nyamwanza fra Zimbabwe og Helle Momsen
fredslund fra Danmark, som stod bag udstillingen.
184 elever var dimitteret på erhvervsuddannelsernes hovedforløb på
Roskilde Handelsskole.
Nøddebo Børnehave havde holdt sommerfest, som afslutning på en længere
periode, hvor børn og voksne i børnehaven havde beskæftiget sig med
emnet: Sund kost og motion.
Viby Friskoles elever opførte fortællingen om Robin Hood i en rap –
udgave.
Det første spadestik blev taget af borgmester Poul Lindor Nielsen til ”Alla
tin Gala” på Musicon. Ungdomsboligerne skulle være klar til indflytning i
august 2010.
På byrådsmødet blev det besluttet at den katolske Sct. Josef Børnehave
skulle forblive kommunal.
På Viby Friskole lærte børnene i børnehaveklassen at læse. De sang og
dansede sig til det, og så hed lektierne bevægelse. Nu læste de
Højt for børnehavebørn.
Arbejdernes Landsbank på RO’s Torv havde fået ny direktør. Det var den 29
årige Kim Dam.
Stændertorvet blev stormet af studenter.
Jette Nielsen stoppede som vuggestueleder af Dåstrup Vuggestue. Hun
havde arbejdet i vuggestuen siden 1975.
Et Roskilde eSports hold overtog førstepladsen på verdensranglisten i
computerspillet ”Defence of the Ancients”.
Om morgenen festede glade studenter på havnen, entrede Sagafjord,
ødelagde skibets sikkerhedsudstyr og kastede stole fra dækket i vandet.
Skibsklokken var også forsvundet.
Roskilde Handel og Stjernebutikkernes udsalg begyndte.
Smed Tonni Larsen havde valgt at stoppe sit virke ved Roskilde Forsyning.
I/S Hedeland brugte hvert år op til 400.000 kr. på sikkerhed og oprydning.
Største problem var løse hunde.
Festivalen havde sin egen kortafdeling, der nåede at lave over 100
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forskellige kort over området, inden festivalen var ovre.
Erik Hansen tog selv hundevagten på Sagafjord og fik politiet tilkaldt, da det
trak op til studenternes ”interesse” for skibet. En politibil, der rundede
haven, kastede koldt vand i blodet på studenterne.
I festival ugen var der optræden rundt om i bymidten med performancen
følelsernes spejl.
Kirsten Harpsøe , lederesn af børnehaven firkløveren kunne fortælle at
måltiderne var hyggeligere, børnene friskere, og der var færre konflikter om
eftermiddagen efter, at børnene havde været med i en madordning.
Gundsø Amatør Scene havde fået brugsretten over Spraglehøjgaard i
Jyllinge. Det skete efter den model, der havde vist sig meget vellykket på
Gulddysse Kulturgård.
P.P. Brolægning havde 30 års jubilæum.
Egnshistorisk Forening i Gundsø havde udgivet et kort over den sydlige del
af fjorden med de gamle stednavne, som fiskerne brugte til at lokalisere
deres fiskepladser. Der var over 500 stednavne på søkortet.
Borgerne i Viby savnede landbetjenten. Politiet kom ikke, når der blev
anmeldte tyverier og hærværk.
Museet for Samtidskunst havde spurgt medlemmer af grupper og foreninger
om hvordan de oplevede nogle af museets kunstværker og hvad kunst
egentlig var. Det var blevet til sommerens udstilling:” Andre stemmer –
kunst og hverdag”.
Der var natkirke i Domkirken. Nattens emne var kærlighedens vildveje.
Roskilde skuespilleren Thomas Vang optrådte med sange fra sin
prisbelønnede ”Nick Cave Teaterkoncerten”.
Der var kø ved Tivoli, hvor årets Roskilde Festival gæster ventede for at få
ombyttet billetten til et armbånd, der gav adgang til campingområderne.
Allerede aftenen før havde de første gæster lagt sig i kø. Festivalen havde
besluttet at sælge endagsbilletter til alle dagene.
197 elever dimitterede fra Handelsgymnasiet i Roskilde og Roskilde
Handelsskole.
Der var fernisering på Maiken Hejnfelts udstilling i Galleri Working Art.
Med sommeren kom også jazz om lørdagen i Djalmar Lunds Gård. Det var
Jersey Jazzmen, som lagde ud.
Cirkus Big optrådte på Stændertorvet
Peter Tybjerg og Merethe Bloch udstillede deres keramik i Palæfløjen.
For første gang blev Roskilde Roklubs dåb af årets kaniner ikke afholdt
Sankt Hans aften. Det var 20 nye medlemmer af klubben, som blev optaget
på denne måde.
Frivillige fra DOF og arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø, sørgede for, at
der blev lavet høslæt på eng området ved det østre fugletårn.
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Roskilde Gardens vagtskifte kunne opleves på Stændertorvet.
107 svømmere crawlede de 2,5 km fra Vigen Strandpark til Museumsøen i
Roskilde, som led i den første udgave af Vikinge – Swim Roskilde.
28.6 Et uheld i forbindelse med leverance af brændstof til Q8 – tanken på
Motelvej betød, at omkring 2000 l. benzin væltede ud på tankstationens
område. Dele af anlægget blev lukket, indtil Roskilde Brandvæsen havde
fået styr på brændstoffet
28.6 En række initiativtagere stiftede Gadstrup Teamgym, som blev optaget i
Gadstrup Idrætsforening.
29.6 Der blev taget hul på et stort udbygningsprojekt på Roskilde Katedralskole,
som skulle forbedre forholdene for idrætsundervisningen, forbedre
adgangsforholdene og forholdene for musikundervisningen. Jannie
Fagerström fra virksomheden Sweco havde skabt en lysskulptur, der i
fremtiden skulle være skolens vartegn ud mod byen.
29.6
I forbindelse med ansøgningsfristen til videregående uddannelser holdt
Studievalg Sjælland cafe’ på Roskilde Bibliotek frem til d. 7. Juli.
29. + Cirkus Changhigh optrådte på Hestetorvet.
30. 6
29.6 Der var 6 dages Danseballade med professionelle dansere for børn fra 9 – 13
år.
30.6 Efter 13 år som bogholder hos malerfirmaet Goldbach Eftr., gik Inge – Lise
Nielsen på efterløn.
30.6 Medarbejder ved Roskilde Forsyning Bjarne Andersen gik på pension.
30.6 I løbet af efteråret ville Tøjeksperten A/S lukke kædekontoret i Himmelev
for at flytte til Ålborg. Derved mistede Roskilde 28 arbejdspladser.
1.7
Køle – og ventilationsvirksomheden Pacco A/S på Himmelev Bygade 78 var
blevet overtaget af to af medarbejderne i virksomheden: Marianne Friis og
Henrik Hyttel Eriksen.
1.7
Månedens kunstner på plakaten: ” Roskilde Menuen”, var Lisbeth degn.
1.7
Bogbussen kørte ikke i juli måned.
1.7
Frem til den 12. August varder rundvisninger på Roskilde Kloster.
1.7
Hans Ebbe Jensen havde været tilknyttet Danske Bank i 40 år.
1.7
Hanne Wojtaszewski havde 25 års jubilæum på Risø
1.7
Ulrik Thorboe havde 25 års jubilæum hos BEC.
1.7
Den lokale kunstner Trine Bæk Rasmussen udstillede hele ugen hos HK
Sjælland. Der var også en lille udstilling af hendes faster Gerda Lauridsens
minireoler.
1.7
Det store spiseområde på Ro’s Torv var ikke hyggeligt nok. Nu havde
området fået en ansigtsløftning.
1.7
Brødrene Lars og Peter Gjørup overtog ledelsen af Top – Toy, Nordeuropas
største detailvirksomhed inden for legetøj.
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Der var kommet 2 nye medarbejdere på Comwell: Brian Rafaelsen, som
tjener og Henrik Troelsen som souschef i køkkenet.
Om natten udbrød der brand i Gevninge Overdrev, men Lejre Brandvæsen
og Beredskabsstyrelsen fra Hedehusene og Næstved fik branden under
kontrol.
Susanne Jensen havde 25 års jubilæum hos BEC.
Lotte Fang – Borup havde byvandring om nogle af byens kilder: ”Fra Lovise
kilde til Maglekilde”.
Lisbeth Degn var kunstneren på Roskilde Menuen i juli .
Præcis kl. 17 gik den 39. Roskilde Festival i gang med næsten 65.000
deltagere.
Nye luftmålinger af skimmelsvamp i Ågerrupvænge I, viste at angrebet ikke
var omfattende.
Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik på Køgevej havde årets travleste uge
under Festivalen.
De britiske rockstjerner ”Depeche Mode” landede i Roskilde Lufthavn på
vej til deres koncert i Parken.
Roskilde Kommune lavede kampagne for at opdrage bilisterne til at
overholde p – reglerne, så det blev lettere at finde en ledig plads, når der
skulle handles i midtbyen.
Roskilde Festival gav 300.000 kr. til DanWatchs undersøgelse af den globale
kamp om Afrikas naturressourcer.
Ann og Aberne underholdt hundredvis af børn i amfiteatret i Folkeparken.
Der var rejsegilde på udbygningen af Cromwell til 20 millioner kr.
Roskilde festival gav Røde Kors 250.000 kr. til et projekt i Sulawesi
regionen i Indonesien
Radiostationen Radio 100FM lavede sang til Himmelev Rideklub til årets
Pony Games.
Kvickly Algades varehuschef gennem 10 år Henrik Hedensted takkede af for
at søge nye udfordringer i Farum.
Af hensyn til svagtseende og blinde borgere havde Danske Banks hæve
automater på Stændertorvet fået installeret talesystem.
Efter hærværksnat appellerede halinspektør Lasse Bernth fra Viby
Idrætscenter til de unge, som stod bag dette og andre hærværk om at stoppe.
Arbejdernes Landsbank – filial i Støden støttede Foreningen Simoonga med
3.000 kr.
4,5 km fortov i Store Valby og på 6 veje i Ågerup var Dong Energy i gang
med at lægge luftledninger i jorden. Når man var færdig i Ågerup ville der
blive fortsat i Herrningløse.
Festivalen havde skiftet bank til Nordea.
Der ville blive havet 8 nye kolonihaver i Kolonihaveforeningen Rørmosen.
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Der var blevet brugt millioner på renovering af domkirken de seneste år. Nu
blev der taget hul på den tredje og sidste etape i den store plan, og den
handlede om at få kalket kirken indvendigt.
Roskilde Festival gav 600.000 kr. til Læger uden grænser.
Domkirken fik 90.000 kr. fra legatet Samlerne til en lysglobe. Giveren
sikrede at indtægterne fra lyssalg gik til børne – og ungearbejde.
Der var fernisering på kunstnergruppen Glykk’s udstilling i Farver Hammers
Gaard.
Omkring 20 børn deltog i den kreative sommerskole i Jyllinge.
Erhvervsakademi Sjælland indgik aftale med University College Sjælland
om at tilbyde professionel bacheloruddannelse Leisure Management på
Roskilde Handelsskole.
For tredje år i træk havde der været en 4 dages billedskole på Tune Bibliotek
under ledelse af billedkunstner Eva Carstensen. Nu blev resultatet af de 14
deltageres arbejde udstillet.
Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg havde besøg af 35 motorcykler fra Sjællands
Harley Davidson Klub.
Ved afslutningen på DM i Ålborg endte Roskilde Garden på førstepladsen.
Klima – og energiminister Connie Hedegaard var på Roskilde Festival for at
modtage 17.000 underskrifter for en retfærdig klimaaftale. Ministeren blev
mødt med buh – råb fra de mange publikummere, som hellere ville høre
musik.
Six Foot Stompers indledte søndags jazz på Restaurant Vigen.
På Ro’s Torv kunne man købe en søndagsbillet til den sidste dag på
Festivalen til nedsat pris og Karen Mukupa gav koncert..
Roskilde Festival sluttede dette års festival med at overrække en donation på
knap 2,3 mio. kr. til folkekirkens Nødhjælp
Devah Center for Livskvalitet flyttede fra Stændertorvet til Ringstedgade 32.
A 1. Sal. Samtidig blev navnet skiftet til: Devah – Center for krop, sjæl &
psyke.
Folkekirkens Feriehjælp havde sendt familier fra Jakobskirken på en soluge
og nu var det familier fra Roskilde domsogns tur.
Indtil den 17. Juli kunne man tage en tur med frede Svendsen i hans åbne
vogn, som blev trukket af to sorte friserheste
Et nedbrud på en pumpestation i Furesø Kommune førte til en mindre
forurening af Værebro Å.
Danseorkestret optrådte og Cirkus Big tog sig af børnene i Byparken. Det
var den første af sommerens 4 koncertaftener. Der mødte 3.000 på trods det
dårlige vejr.
Roskilde Bibliotek havde intet om Michael Jackson hjemme, alt var lånt ud.
Roskilde og Omegns fugleskydningsselskab havde fugleskydning. Den nye
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fuglekonge blev forstanderen for Bomi Frank Binderup.
Roskilde Ældre Motion tog i samarbejde med orienteringsklubben Roskilde
hul på en ny aktivitet i foråret: orienteringsløb for Alle over 60 i boserup
skov. Det fortsatte nu under sommeren.
Der var reception i Børnehuset Dommervænget for Anne Ackermann, som
gik på pension efter 33 år.
Forstander for Bomi, Frank Binderup blev Roskilde om omegns
Fugleskydningsselskabs nye fuglekonge.
Selv om de ikke officielt havde fået overdraget brugsretten til
Spraglehøjgård, havde Gundsø Amatørscene fået grønt lys til at tømme
gården for indhold.
Det nye spisested ”Ad Libitum” åbnede på Hestetorvet 3.
Gerda W. Jensen udstillede sine malerier i Danske Bank på Stændertorvet.
Kaj V. Hansen gik byvandring. Emnet var ”i Gustav Wieds fodspor”.
Kunstværket ”Boseren”, som stod i det lille parkanlæg ved Aftenskolernes
Hus var blevet sat i stand efter dent var blevet ødelagt i april 2008.
Et overgravet kabel på Marbjergvej medførte 10.000 af YouSee – kunder
ikke kunne se tv om eftermiddagen og aftenen.
Sundhedscentret Gnisten i Gadstrup holdt sommerfest.
Organisten Cristina Garcia Banegas fra Uruguay spillede ved Domkirkens
sommerkoncert.
Rita og Poul Rasmussen kunne fejre krondiamantbryllup.
Mek Pek & Habbasutterne underholdt børnene i amfiteatret i Folkeparken.
En songwriter Camp på 3 dage begyndte på Roskilde Bibliotek for børn fra
11 år.
Salgsmontør Kurt Lausten havde 25 års jubilæum hos Phønix Tag.
Risø DTU var miljøminister Troels Lund Poulsens sidste stop på hans 4
dages hæsblæsende tur:” Grøn Tur rundt”, hvor han blev præsenteret for
energirigtige løsninger..
LO’s jobpatrulje kom 3 uger til Roskilde og Lejre.
Kaj Christensen fortalte på Bernadottegården om hvorfor han blev aktiv
modstandsmand.
Den gamle Kommune Data, KMD, var solgt. Det gav Roskilde Kommune en
gevinst på 8,8 mio. kr.
Fakta i Jyllinge var blevet hædret med butikskædens interne Godt gået
Prisen for andet kvartal af 2009, fordi butikken havde præsteret størst
fremgang i gennemsnitsslag pr. kunde.
Der var live jazz med The Sinatra Syndicate i Svogerslev kros have.
Der var natkirke i domkirken. Domorganist Kåre Nielsen havde sammensat
et særprogram.
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Gerda W. Jensen udstillede i Danske Bank.
Tryllekunstneren Jens Bjørn underholdt i Roskildes gader.
Roskildenserne havde for alvor taget linedance til sig. Efter de første tre
danseaftener vurderedes det, at omkring 1000 mennesker havde været forbi
Museumsøen for enten selv at danse eller for at se på.5
Puklen i Algade ud for hjørnet ved skt. Ols Gade blev fjernet. Træet var gået
ud og de sten, som vist Algades middelalderlige brolægning og plaketten,
som fortalte derom ville nu blive lagt rundt om det nye træ, som ville få
bedre vækstbetingelser end det gamle. Senere ville der komme en bænk.
Majken og Fjeldtetten spillede i Djalmar Lunds Gård.
Roskilde havn havde besøg af 190 motorcykler.
Gent’s of Swing spillede på Restaurant Vigen.
Dansk Vandrelaugs Roskilde – afdeling havde udflugt til Hedeland
Der var sommerfilm for de små på Roskilde Bibliotek fra d. 14. – 28. Igen
kunne børn mellem 7 og 13 deltage i ”Sommerbogen”, hvor de skulle læse 5
bøger og skrive en kort anmeldelse af dem.
Rapperen Negash Ali og The Benefits var hovednavnet ved koncerten i
Byparken.
Anette Underlien, Roskilde havde 40 års jubilæum som fuldmægtig hos
Codan forsikring.
Dansk Dekommissionerings laboratorieleder Joao Esteves Silva havde 25 års
jubilæum i statens tjeneste
Rikke Sylvester Lavlund havde åbnet en sushi – restaurant Wabiwabi i
algade 26.
Lo sektion Roskilde sendte jobpatruljer ud til arbejdspladserne for at oplyse
de unge, som havde feriejob om deres rettigheder.
Roskilde Square og Line Dance Club havde line dance på Museumsøen.
Peter Fogh Sørensen, Toftegade blev glarmester svend
Per Axelsen blev valgt som formand for bygnings- og Landskabskultur
Roskilde
Beboerne på Kristiansminde fik en glædelig overraskelse, da Roskilde
Turistfart og Rejsebereau i samarbejde med 65 – ferie gav beboerne en tur i
lokalområdet.l
Sabrina Fuglsang Roskilde havde bestået materialist eksamen.
Den japanske organist Naomi Matsui gav barokkoncert i domkirken.
Cirkus Panik underholdt i Hedeboparken.
Guitaristerne Søren Ditlevsen og Claes Joof underholdt på Café 42 i
skomagergade.
Roskilde tre Rotaryklubber havde fået nu præsidenter. Det var Poul Erik
Christiansen, Roskilde Rotary Klub, Niels Yde, Roskilde Syd Rotary Klub
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og erik Steen Jensen Roskilde Østre Rotary Klub.
Der var amerikansk danseaften i Hotel Prindsens gård.
Volf Duo gav sommerkoncert på Café Promenaden.
Henrik Steinmann Heidelbach havde bestået fagprøven i legetøj og
hobbyartikler.
5.ooo donerede deres kys på festivalen til ”Kiss for Climate”. Derved gav
MTV 15.000 kr. til årets humanitære fokus på festivalen, som var ofrene for
klimaforandringen i bangladesh og Indien. X- factor stjernen Basim kom til Roskilde for at give den gas hele to gange
fra scenen på Stændertorvet.
Tin Roof Jazzband spillede i Djalma Lunds Gård
Der var fernisering på Faith Copelands udstilling i Galleri Blå.
Der var fernisering på Fotoklubben Negativs udstilling i Farver Hammers
Gård.
Paul Harrison band spillede på Restaurant Vigen.
Pia Dyhr Olsen og Kristian Pihl Lorentzen fra folketingets trafikudvalg
besøgte Værebro Ådal.
Der var cykelturistuge i Roskilde

Videografen på Roskilde Universitetsbibliotek viste film for børn.
Erik Hansen, ejer af Sagafjord havde sendt en dykker ned for at lede efter
den 35 kilo tunge skibsklokken, som havde været væk siden den 25. juni.
Klokken blev fundet og kom på plads.
23.7 I Hullet underholdt gruppen Nullernix børnene
24.7 Tyania Nebbelunde satte sit præg på natkirken i domkirken.
24.7 Gl. Roskilde amts biavlerforening viste i Lützhoffs Købmandsgård, hvordan
man slyngede honning.
25.7 Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening holdt fugleskydning i
regnvejr. Knud Dines blev fuglekonge
25.7 Der blev slynget honning i Lützhøfts Købmandsgård.
25.7 Der var fernisering på Susanne Hartmann og Dorthe Emilie Røssels
udstilling i Galleri Working Art.
25.7 Cirkus Big optrådte på Stændertorvet.
26.7 Finney’s jazzmen spillede på Restaurant Vigen.
27.7 Szhirley og Leonora underholdt i Byparken og for børnene var der iskunst
og bamsehospital.
27.7 Den Kongelige Ballet optrådte med Dansk Sommerballet i Folkeparken.
28.7 Der var sommerbio på Roskilde bibliotek for børnio
29. + Roskilde Biblioteks Musikafdeling afholdt Opera Cafe’ i forbindelse med
30.7 opførelsen af Tryllefløjten i Hedeland
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31.7

Clips (Collaborative inovation in the public sektor) på skudt i gang på RUC
med en konference.

31.7
/2.8.
29.8

Roskilde Kræmmermarked havde 3 festlige dage for hele familien på
Dyrskuepladsen.
Venner over Grænsen havde Oro Liquido på besøg i anledning af at der var
sommerfest.
Peugeot Roskilde holdt klimadag ved Kvickly Hyrdehøj, hvor bilister kunne
lære at køre mere miljøvenligt.
Der var Kulturcaf’e – koncert med Torbias Stenkjær på Gimle.
Der var åbning af Galleri LABR, samt ”office – warming” hos Filten+
Dronning Margrethes Vej 4.
Efter 11 år drejede Buddy Holly i Jernbanegade nøglen om, men blev
erstattet af diskotek Carma på samme adresse.
Børnenes kontor indledte fejringen af sit 60 års jubilæum med arrangement
på Stændertorvet.
Der var fernisering på Ib Hackes udstilling i Galleri Blå
Krolf kunne blive ældremotionens næste store hit. De første slag blev slået i
Palæhaven.
Der var fodbolddag i Gadstrup. Samtlige hold i fodboldafdelingen var i
kamp. 120 deltog i den afsluttende festmiddag.
Dansk Patchworkforening havde træf i Roskilde Kongres & Idrætscenter.
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Line Raaschou – Nielsen blev dansk mester i optimistjoller foran Josephine
Hedegaard begge fra Roskilde sejlklub
Vibyspejderne havde loppemarked og en lille cafe på Peder Syv skolen. Der
kom 800 gæster,
Henrik oh Birgitte Mortensen, Skoringen på R0’s Torv fejrede at han var 6.
Generation i skodynastiet, som nu var 75 år gammelt.
Roskilde teater og Roskilde kommune inviterede til gratis teaterforestilling i
amfiteateret i folkeparken. Det var Jytte Abildstrøms Teater, som opførte
”Tulipanmysteriet”.
Roskilde Latterklub både snag, dansede og legede inden instruktør Susanne
Borg pe4dersen instruerede sjove latterøvelser.
En ny aftenklub for unge fra 7. Til 9. Klasse åbnede på Gadegården.
Frem til den 4. September blev der lagt helt nyt asfalt på Sognevej og
Hovedgaden i Gundsømagle.
I den tidligere Ramsø Kommune måtte omkring 6000 borgere køre uden for
lokalområdet, når de skulle til lægen.
Omkring 100 var mødt frem i Jyllingehallerne til debatmøde om den
kommende kommuneplan.
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Biblioteker Anne Elholm, Roskilde Bibliotek blev efter 40 års tjeneste
hædret med Dronningens Forjenstmedalje.

1/9

Lederes af Museet for Samtidskunst Marianne Bech gik på pension. Rektor
for Det fynske Kunstakademi Sanne Kofod Olsen blev museets nye leder.
Viby IF’s fodboldafdeling puttede over 50.000 kr. i et fodboldakademi.
Det skulle holde på klubbens unge medlemmer, og 65 spillere havde
allerede meldt sig.
Fra 2011 ville konfirmationer om søndagen blive afskaffet. Det var en
indstilling fra sognets præster, som fik flertal i menighedsrådet. Flere af de
familier som skulle have konfirmation i foråret 2010, havde ønsket at
konfirmationen blev flyttet fra søndag til lørdag,
Roskilde Bibliotek tilbød at passe en kuffert med et bredt udvalg af
materialer til børnefamilier i Trekroner.. Det nye tilbud hed: ”Den flyvende
kuffert”.
Viby Station fejrede sin 150 års fødselsdag. DSB og Ramsø
Lokalhistoriske Arkiv serverede kaffe og Croissanter mellem kl. 7 og 9.
Forfatteren Kim Leine præsenterede sine bøger i læseklubben ved Roskilde
Bibliotek.
Systemkonstruktør Kurt Egon Pedersen havde 25 års jubilæum hos BEC.
Jakobskirkens seniorklub begyndte sæsonen med festlig underholdning
med Trio Tiedt.
Børnehuset Hyldekær holdt åbent hus i anledning af, at børnehuset havde
30 år på bagen. Samtidig kunne medarbejderne Marianne Gyldstrand og
Maj Lassen også fejre 30 års jubilæum.
Rådgiver på Roskilde Banks privat – område Ole Petersen havde 40 års
jubilæum.
Der var fernisering på Tori Millings maleriudstilling på Gundsømagle
Bibliotek.
Inge Hansen Spar Nord i Svogerslev havde 40 års jubilæum.
Civilingeniør Mogens Kirkegaard havde 25 års stats- og Risø jubilæum.
Kaj V. Hansen holdt byvandring med titlen: ”den usynlige verden”.
Politi brugte om morgenen Roskilde Lufthavn som centrum for en
skinmanøvre, der skulle sikre, at 22 irakiske asylansøgere kunne sendes ud
af landet i god ro og orden.
Mouritz Tchikai fra Gundsømagle havde fundet en 5,5 cm lang, velbevaret
bronzefigur, som var ca. 1500 år gammel.
Klasselærer Sune Thousig Møller havde deltaget i en konkurrence i
fagbladet Folkeskolen. Han havde vundet solsikkrt tøj sine elever i 1 b på
Trekronerskolen
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SFO – drenge fra 0. Og 1. Klasse i hele kommunen havde suppleret op
med enkelte piger sat hinanden stævne på skt. Jørgens skole i anledning af
den årlige hockey – turnering.
Dyre butikken Loppetjansen åbnede på Københavnsvej 102.
16 repræsentanter fra den engelske regering besøgte bofællesskabet
”Herfra til evigheden” i Himmelev. De skulle få inspiration til at løse
Englands ældres boligproblemer.
Casa Di Mamma var en ny italiensk take away restaurant Køgevej 1. I
løbet af efteråret ville den blive udvidet med en familierestaurant.
50 personer mødte op på Stændertorvet for at demonstrere deres
utilfredshed med, at 22 irakere var blevet udvist af Danmark.
Folkedans for voksne udviklingshæmmede tog hul på en ny sæson på
Gråbrødre skole.
På byrådsmødet besluttede et uening byråd at slukke det kommunale
solarium i Roskildebadet.
BEC havde sundhedsdag på Roskilde Ring
Der var åbent hus i Aktivitets – og samværsstedet Pustrummet.
Flemming Sahl i Viby havde som den første i Danmark fået liv til at lave
en bueskydningsbane i sin baghave. Her skulle der skydes med armbrøst,
når instruktøren selv var blevet god nok til at lære fra sig.
Der var rock, harpehyldest og natkoncert på Gimle blandt andet spillede
Roskilde – bandet Solport4.
Det første hold i elitesatsning inden for unicykelsport begyndte. Det havde
fået til huse i Himmelev Veddelev Gymnastikforening.
Der var fernisering på Jette Willers udstilling af patchwork på Jyllinge
bibliotek
Der var fernisering på Birthe Juel Lindhardt udstilling i Gallery Working
Art.
Foreningen Kirkeasyl fik en lokalafdeling i Roskilde.
Omkring 2000 lærere og pædagoger kom på skolebænken. Det var et led i
et samlet udviklingsprojekt for byens skoler. Den såkaldte LP – model. Det
stod for læringsmiljø og pædagogisk analyse.
”Bruise” spillede i Restaurant Vigen.
Pilot Peter Leisner havde taget patent på sin vindfløj, der var en kopi af et
lysende fly.
Holbæk motorvejen skulle udvides fra 4 til 6 spor gennem Roskilde vest
og ved fløng. Arbejdet ville være færdigt i 2013.
Et hold vejarbejdere fik vældigt travlt, da de opdagede, at de havde gravet
over 100 meter vej op i algade. Det skulle have været algade i
vordingborg.v
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Sonuskoret tog hul på en ny sæson i Værestedet på kirkebjergvej i Jyllinge.
Ved aftensangen i domkirken sang domkirkens drengekor.
Moe & Brødsgaard havde overtaget Bay & Elkjær. Steen Birk fortsatte
som den daglige leder i Roskilde
Billedkunstneren Marianne Olsen åbnede efterårets udstillinger på
Snekken.
Carma åbnede i Jernbanegade 6 A.
Kl. 22 gik starten til Gadstrup Skoles traditionelle orienteringsløb, som
sluttede kl.o4.
Museet for Samtidskunst kunne slå dørene op til udstillingen ”Kurs:
Torvet”. Udstillingen trak tråde både til Stændertorvet og Hestetorvet.
Anne Lajer havde åbnet nyt firma: Lajers Unikt Møbeldesign i Himmelev
med møbler af beton, der lignede møbler i traditionelle materialer,
Kjeld Rasmussen, erhvervsrådgiver hos Nordea havde rundt sit 40 års
jubilæum.
På grund af udvidelsen af Holbækmotorvejen blev motorvejrampen ved
Københavnsvej i vestgående retning lukket indtil den 1. Marts.
Jan & Bo’s Lystfiskershop havde 25 års jubilæum
Den 1. Juli blev smedegades vuggestue og børnehuset lagt sammen . der
var nu i bygningen 2 vuggestueafdelinger og 2 børnehaveafdelinger og alle
børn, personale og forældre feste med sang, dans og kolbøttefabrik.
Det var 50 år siden Ramsø revision i Gadstrup var blevet startet og det var
25 år siden revisor FRR A
nne Grethe Olsen var blevet Ansat i firmaet,. Derfor blev der holdt
reception.
Traditionen tro var der tivolidag i Peder Syv Fritidscenter
Pårørendeforeningen Gl. Roskilde amt havde fået lokaler i Kornerups
Vænge 9. St.tv, hvor der ville være frirum den første mandag i måneden og
hvor fhv. chefpsykolog på skt. Hans, Birgitte Brun ville være til stede.
Kristian Lilholt spillede sammen med Ida Friis Virenfeldt og Lasse
Jørgensen på Gimle
Gundsøkoret rejsete til Ungarn for at deltage i opførelsen af Haydn´s
Nelson – Messe i St. Steghen Basilica i Budapest. Derud over skulle koret
præsentere sit eget program ved en nordisk koncert i st. Elisabeth Church.
Randers Egnsteater spillede stykket om lille klovn for børn fra 2 – 4 år på
Roskilde Bibliotek.
Mike Andersen optrådte som Elvis på Ritz.
Egnshistorisk forening i Gundsø inviterede til byvandring i Kirkerup og
Østrup.
Malene Schwartz var i Syv sognegård i Viby.
Gundsø Teater- og Musikforening, GTM indledte sæsonen med et one –
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man show med Rasmus Krogsgaard.
5.
Klimapolitisk medarbejder sine Fauerby fra Danmarks
Naturfredningsforening var i Ildstedet for at fortælle om Danmarks
klimakommuner.
5.
Rudolf Steiner børnehuset Guldæblet i Ågerup inviterede alle til høst –
basar.
5.
Den demokratiske Skoles leder Rikke Knudsen kunne meddele at skolen
nu havde det antal elever, som loven krævede for at få tilskud fra staten.
5.
Randers Egnsteater viste på Roskilde Bibliotek: ”Åh, din lille klovn.”
5.
Der var mange mellem 7 og 14 år, som var købmand for en dag i
bymidten.
5.
Der var igen den traditionelle markedsdag på ejendommen Grydehøj,
Sognevej 89 i Gundsømaglet
5.-6. Der var modedage på R’os torv.
5.-6. Designa Køkken, Holbækvej 7 – 13 holdt åbent hus. Det samme gjorde
Autobørsen, Københavnsvej 154.
5. -6. Der var Charleston – stemnintg hos autobørsen i Roskilde i anledning af
Citroéns 90 års fødselsdag.
6.
Der var friluftsgudtjeneste på kirkegrunden Lysalleen 29, hvor Trekroners
kirke skulle ligge.
6.
Red Barnet samlede 106.700 kr. ind ved søndagens indsamling i Roskilde
6.
Børn fra Nanortalik var på et treugers besøg i Roskilde, hvor de for første
gang prøvede at spille fodbold på græs.
6.
Der var søndagsåbent og derfor spillede Center Street Band jazz i gaderne.
6.
Det var sidste chance for en kop kaffe med Richs i Lützhøfts
Købmandsgård. Desuden var der en udstilling med de reklamepåfund, som
Richcs koncernen og fabrikken Danmark brugte fra 1930érne fra til
1960érne.
6.
Der var aktiv søndag på torvet i Trekoner. Roskilde brandvæsen udstillede
en brandbil og Himmelev Veddelev boldklubs drenge fra årgang 97 tilbød
at vaske biler for 5o kr., som skulle bruges til en fodboldtur til Holland.
Desuden var den nye Peugeot Spider udstillet.
6.
Den kommen koncertsæson blev skudt af i Svogerslev Kirke med musik
fra fire kontinenter: ”Sange over ækvator”..
6.
Naturvejleder Birgitte Norby guide skovgæster rundt i Vestskoven på
Bognæs.
6.
Ny Vor Frue Kirke fejrede høstens afslutning med picnic efter
gudstjenesten.
6.
Lis Kjær fra Folkekirkens Nødhjælps – seniorer holdt i Ildstedet foredrag
om forvandlingernes betydning for lokalbefolkningen i Israel.
6.
300 cykelryttere deltog i Roskilde cykel rings traditionelle elite løb: Erik
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Hansen VVS løbet.
På Gimle for børn var der fokus på bevægelse, dans, sang og leg med Pia
Grønlund Gudmansen.
Efter højmessen i domkirken var der mulighed for bagefter, at få brunch
hos KFUM og K i Blågårdsstræde.
Den nye fane til soldatergraven på Jyllinge kirkegård blev indviet.
Roskilde Cykle Ring arrangerede cykelløb. Borgmester Poul Lindor og
formand for Evan Lynnerup var inviteret til at overvære løbet.
Hjerteforeningen indbød til Hjertecafé med spændende foredrag om
motion ved fysioterapeut Martin Walsøe, Hjerteforeningen.
Lektorph. D. ved Århus universitet Peter Lodberg holdt foredraget:”
Økumeni world wide”i Sognegården i Ågerup.
Gundsø Folkedansere begyndte på en ny sæson efter i løbet af sommeren,
at have give mange opvisninger bl. a. i Tivoli.
Ramsø Amatørscene havde informationsmøde for børn og unge.
I Roskilde Biblioteks netværksted var der introduktion til internettet.
Bibi og Jan Lindschouw fra Ågerup deltog i TV3´s program: ”Min fede
familie”.
Der var debat om Roskilde Kunstskolen i Jyllinges forhold med titlen:”
Kreative muligheder for vores børn og unge i Nord2..
66 forældre og spejdere tilbragte forleden et par dage på Elleore,
naturligvis efter aftale med Elleores udenrigsministerium.
Dansk Cyklistforbund satte igen fokus på børnenes transportvaner med den
populære: ”alle børn cykler” Roskilde Kommune havde tilmeldt 151
klasser med tilsammen 3.152 elever fordelt på 10 klassetrin.
Ni brugere af Ringhjørnet udstillede i september egen værker. Udstillingen
viste et bredt udvalg af kunst, kunsthåndværk, smykker, strik, bamser,
tegninger og træskærerarbejder.
Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen arrangerede en fælles gåtur,
som begyndte ved Hjertestien, Louisevej.
Ældre sagen indbød til debatmøde på Roskilde Bibliotek om ”Arveloven”.
Trio con Spirito spillede i Ildstedet
Lis M. Frederiksen fortalte i Vindinge Kulturcenter om sit arbejdsliv.
Butikskæden Change tilbød i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, at
kvinder kunne få målt bryster på Stændertorvet. Målet var dels at hjælpe
kvinderne til at finde den rigtige bh – størrelse – og dels at oplyse om
kræftforebyggelse.
Døve Idrætsforeningen Ahorn var for andet år arrangør af Ahorn Golf
Åben.
Gundsømagler Landsbyråd havde fået Kim Søderlund fra Skov og
naturstyrelsen til at vise rundt i den nye Gulddysseskov.
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Ramsø Amatørscene havde informationsmøde for voksne.
Marie Fisker optrådte på Gimle.
Ekspeditionstiden for byggesager var nu helt i bund.
Der var udstilling om Viby IF og de 100 år på Viby Bibliotek indtil den 18.
September. Derpå blev udstillingen flyttet til idrætshallen på Lindevej.
09.09.09 betød at 7 par ville giftes på rådhuset og 2 udenfor.
Forfatteren udgav 2 bøger i sin børnebogsserie: Knivens magi.
Det var kunstner Jørn Hansen fra Særløse, som havde skabt værkerne, som
skulle uddeles sammen med Nordeas Erhvervspris.
Hos den økologiske landmand Jørgen Holst kunne alle smage på
forskellige anretninger med quinoa
Designeren Kirsten Nör præsenterede sin nye tøjkollektion i
guldaldersalen.
Fire institutioner på Ravnsholt i Himmelev holdt børnefestival.
Efter at have ligget stille i et par år på grund af mangel på lokaler, havde de
lokale squaredancere i Jyllinge fået lov til at danse i den nye spejderhytte.
Gråbrødre Kirkegård og Roskilde Kloster var målene for foreningen
Nordens byvandring.
I netværkstedet på Roskilde Bibliotek kunne man blive undervist i
søgemaskinen google.
Skatteminister Kristian Jensen besøgte idræts- SFOen på Skt. Jørgens
skole.
”Midt i” i Jakobskirken havde oplæg om. ”Døden – en hemmelighed” ved
can.theol. og sygeplejerske Karen Berner.
Peder syv Skolen fejrede sin 45 års fødselsdag med lagkage, sang og
underholdning.
Trine Opsahl spillede i natkirken i domkirken på sin keltiske harpe.
Den danske countrystjerne Wenche Hartmann besøgte Ramsø Musikhus
Sct. Ibs Kammerkor gav koncert i Sct. Ibs Kirkeruin.
Der var fernisering i Farver Hammers Gård på Ellen Margrethe Riese og
Birgitte Valentins udstilling.
Niarn var på Carma.
Med det proklamerede formål at få flere medlemmer og gæster fra andre
dele af byen end de bydele, der lå lige ved Musicon, stratede Roskilde
eSport nu såkaldte Game clubs i Hestetorvets Selskabslokaler.
Der var reception i anledning af erhvervsrådgiver Kjeld Rasmussen havde
været 40 år i Nordea.
Negash Ali optrådte på Gimle.
Roskilde Avis havde inviteret Sara Blædel til at besøge sin barndomsby
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Roskilde, som altid havde inspireret hende til hendes bøger også til hendes
seneste: ”Hævnens gudinde”.
Der var efterårskoncert på Café Promenaden med Volf Duo
Galleri NB åbnede med tre store separatudstillinger med kunstnerne
Christina Blaabjerg, Ole Tersløse og Heinz Hermann Jurczek.
Elly & Eliten spillede på Gimle.
Roskilde Åbent havde fernisering med 65 værker af ca. 30 kunstnere.
Duo sanquine fra Viby gæstede Dåstrup kirke.
Hobbyland havde åbent hus i anledning af Havens dag.
Børnefamilier kunne komme til forestillingen: Elisabeth og Elektronisk
Heidi og brunch i Skt. Jørgensbjerg sognegård.
Lejre silde – orkester spillede i Ildstedet.
Hjerteforeningens lokalkomite i Roskilde arrangerede hjertestarter- kursus.
Skoler og ungdomsuddannelser blev inviteret til festival i Kino THX med
Salaam filmfestival
På grund af arbejdet med Holbæk motorvejen blev Maglegårdsvej spærret
mellem Darupvej og Bakkesvinget indtil den 14. Juni 2010
Månedens kunstner keramikeren Ellen Mogensen havde en udstilling på
Roskilde bibliotek med sine arbejder.
Spejderhjælpen fyldte 50 år. Det markerede Baptistspejderne med en
udstilling på Roskilde Bibliotek.
Der var Ældrerådsvalg i Roskilde Kommune.
I Roskilde Kongres- og Idrætscenter var Cantabile2s teaterforestilling:
Bombshells
Solrød Strandkirkes gospel kor sang i Sct. Laurentii kirke. Det var en
velgørenhedskoncert til fordel for Amnesty Internationals
menneskerettigheds arbejde.
Restaurant Snekken og Værløse fisk & vildt var gået sammen om et bud på
en ny nordisk fiskeret baseret på lokale råvarer
I Roskilde Kongres- & Idrætscenter var messen: ”Ud i fremtiden”.
UDD Messe for unge med særlige behov
Jakobskirken arrangerede høstvandring fra Lindenborg Kro til domkirken.
Desuden var der høstgudstjeneste for ældre.
I Ældresagens lokaler i Sct. Olsgade fremlagde formanden for EDB,
eksperimenterende Danske Brændevinsamatører Henrik Hansen tanker om
i fællesskab at indsamle, fremstille og ikke mindst nyde egne bitre.
Hjerteforeningens lokalkomite i Roskilde arrangerede hjertestarter- kursus.
Der var koncert i Jakobskirken med Nordica Strygekvartet.
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Wabiwabi havde åbnet sin 2. Sushi og sticks restaurant i Roskilde i Algade
26.
Anna Skov Hansen trak sig fra valget til Region sjælland og stillede op til
kommunalvalget i Roskilde.
Der blev nedlagt 15 fliser i Skomagergade, som fortalte om gadens
historie.
Jens Holst tekstede tilgængelighed i Roskilde på sin Danmarksturne i
kørestol
Virksomheden English Support var vokset og blevet til kontorfælleskabet
Language Support Centre på Stændertorvet
Bent – Erik Rasmussen afløste Mette Gotthardsen, som generalsekretær for
Schubertselskabet.
Pensioneret politiinspektør Ingelf Gildam fortalte om en politimands
oplevelser under krigen i det skæve hjørne på Bernadottegården.
Jens Unmack underholdt på Gimle
”Små synger sammen” med Camilla Tiedt Frith på Roskilde Bibliotek.
Den grafiske virksomhed 2éren i Allehelgensgade havde 25 års jubilæum
og havde i den anledning reception i gården bag Bryggergården.
I Roskilde Kongres- og Idrætscenter var der koncert med DR
Ungdomsensemblet Druen og Jakob Sveistrup med band.
Der var ældredans på Viby Kro..
Stand – upperen Lasse Rimmer var på Svogerslev Kro.
Der var herrefrokost samt DJ Moto på Carma
GTMs teater i Jyllinge åbnede sæsonen med brødrene Thorkil og Peter
Vest.
Ballonkongen var på Jyllinge Bibliotek.
Kunstnergruppen ”De 5 Gratier” udstillede i Galleri Blå
”Hvide løgne” spilede på Gimle.
Der var fernisering på Elsebeth Altschulers udstilling på Galleri Working
Art.
Roskildegruppen Vanir spillede i Ildstedet.
Sind holdt åbent samvær ringhjørnets lokaler.
I Jakobskirken var der høstgudstjeneste for alle.
Der var familie- og høstgudstjeneste i domkirken, hvor pigekoret sang.
Roskilde Frivilligråd inviterede til debatmøde med emnet:” Den fremtidige
frivillig politik i Roskilde kommune”.
Svane Apoteket og dom apoteket havde sørget for vægttabsbussen kom på
besøg på Stændertorvet.s
FBI Klubtour havde besøg af Tobias Dybvad, Elias Ehlers og Jesper Juhl.
Der var koncert med Svogerslev Brass Band i Lynghøjskolen.

528

22.
23.
23.

23.
23.
25.
26.
26.
26.27.
28.
29.

I Jakobskirkens seniorklub fotalte forfatteren Aggi Jensen om
sensommeren og kærlighedens styrke.
Viby IF havde 100 års jubilæum.
Kino Ro’s Torv afholdt sit første ”Opera in Cinema” med den mere end
400 år gamle ”L’Orfeo”,som transmitteredes live fra Scala – operaen i
Milano.
Fed – fest -4040 i Jyllinge åbnede fest – efteråret for de 14 -18 – årige i
Jyllinge og omegn med en diskofest i Jyllingehallerne.
I Jakobskirken var der en kort gudstjeneste opbygget over Kristuskransen,
en moderne bedekrans.
Sanne Salomonsen underholdt på Gimle
Frisør Galla på Helligkorsvej lukkede.
Balstyrko og Gunni og Nitterne underholdt på Gimle.
I Roskilde Kongres- & Idrætscenter var der Kreativ Hobbymesse.
Hjerteforeningens lokalkomite i Roskilde arrangerede hjertestarter- kursus.
I Roskilde Kongres- og Idrætscenter var der koncert med DR
Ungdomsensemblet Druen

2010
2010

3/1
16/7

5/10
6/10
31/1
0

I Roskilde Kongres- & Idrætscenter var der Snow funs run show.
Skt. Jørgensbjerg Menighedsråd modtog en skulptur, skabt af Ole Jørgensen
Rytterskolens Trædrejeri i Store Heddinge. Træet kom fra den meget gamle
guldregn der stod ved Skt. Jørgensbjerg Kirke.
I forbindelse med udgravning til en ny konventgård undersøgte Roskilde
Museum området og fandt blandt andet den 900 år gamle Arnolds mur
Monteringen af den 2,5 ton tunge nye bronze kongeport begyndte.
Ved en festgudstjeneste var der indvielse af den nye Kongeport lavet af
Peter Brandes
Jeanne Lorentzen blev ejer af Roskilde Bodega.
Sagafjord kom på folkeaktier

2011
2011

1/4
5/4
8/4
13/4
Juni

Østdanmarks Snedkerlaug fejrede 400 års jubilæum.
Det første spadestik blev taget til Plejecenter Trekroner.
Det første spadestik til udvidelsen af Margrethe Hjemmet blev taget af en af
beboerne.
Forpagterne af Roskilde Camping Mai – Britt Løhnberg Hansen og Frede
Hansen meddelte, at det var deres sidste sæson.
Den sri lankanske præst Alren Soosaipillai blev præst ved Skt. Laurentii
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Kirke.
26/6 Robert Schowers ( fader Bob), præst ved den katolske kirke, holdt sin sidste
sognemesse og der var reception. Han vendte tilbage til USA senere på
sommeren. Med hans afrejse forlod den sidste gråbroder Danmark og
ordenen trak sig helt ud af Danmark efter 800 år.
7/8
Efter tre års tavshed ringede Roskilde Klosters klokke fra 1708 igen. Den
var blevet restaureret og murerfirmaet A. Villadsen fra Roskilde havde
gennemført en gennemgribende restaurering af gavlens murværk og
klokkeophænget.
29/11 I al stilfærdighed havde Sønderlundsparken, som ligger mellem Holbækvej
og Tjørnegårdsvej rundet de 20 år.
1/12 ”Let me Play Your Guitar” gav koncert i Tanken på Gimle.
dec
Bjørn Nørgaards skulptur ”Ragnarok” skulle restaureres og blev derfor
flyttet fra Roskilde Museums gård til en midlertidig bolig på Musicon.

2012
2012

7/1
7/3
8/3

9/3

15/3
21/3
22/3
25/3

29/3
29/3

Plejecenter Trekroner blev indviet og ville blive det igen et par måneder
senere, når beboerne var flyttet ind.
Indre Mission satte efter 118 år i Roskilde sine lokaler i Jernbanegade til
salg.
Indre Mission holdt det sidste årsmøde i Indre Missions lokaler i
Jernbanegade 60, som var sat til salg efter 118 år, da Indre Mission
manglede folk til at passe og pleje stedet.
Der blev nedlagt en grundsten til Roskilde Tekniske skoles nye byggeri, som
til næste sommer skulle danne rammen omkring undervisningen af cirka 500
elever.
Morten Stiig blev udnævnt til rektor på Roskilde tekniske Gymnasium
Roskilde Bodega havde 40 års jubilæum.
Uret uden på Roskilde Station havde i månedsvis vist 9.56, men nu viste uret
den rigtige tid efter, at have gennemgået en større reparation.
Formanden for teknik- og Miljøudvalget Torben Jørgensen afslørede et
skulptur af den lokale kunstner Aase Frimondt Jensen fra Kirke Hyllinge.
Skulpturen viser en babysæl og dens mor liggende på en sten. Skulpturen
blev afsløret i Roskilde havns bassin ud for Roskilde Roklub.
Der var rejsegilde på det nye plejecenter i Trekroner.
Grundstenen til Roskilde Tekniske Skoles nye bygning blev lagt

530

30/3

2012

2012

2012
2012
2012
2012
2012

Der var reception ved åbningen af Snedkeriet, som Karsten Nielsen og Lars
Hansen havde startet året før i Glim. Nu flyttede virksomheden til
Håndværkervej 52A.
30/3 Gartner Jakob Kvist forpagtede Planteriget på Rønøs Alléc
30/3 Tømrer Michael Ihde var ved at sætte Prindsens fortovsrestaurant
Sporvognen på. Sommeren var kommet.
30/3 Nikolaj Rosen tegnede årets plakat til børnemusikfestivalen i Byparken d.
26. april.
30/3 Sparekassen Sjælland havde for nylig samlet næsten 500 mennesker til
garantmøde i Roskilde – Hallerne.
Marts Efter en meget dårlig sæson og dermed dårlig økonomi var Sagafjord 2
april gange i skifteretten. Resultatet blev, at skibet sejlede videre.
1/4
Ejendomsmægler Ege Christiansen havde 35 års jubilæum som uafhængig
mægler.
Barokemsemblet Originalerne gav koncert i Svogerslev Kirke.
1/4
Roskilde handel og Stjernebutikker fejrede foråret med søndagsåbent.
1/4
Koncert i Skt. Jørgensbjerg Kirke med sangerinderne Klaudia Kidon og
Aleksandra Vagner Pedersen, som blev akkompagneret af kirkens organist
Merete Kuhlmann
6/4
Roskilde Domsogns Drengekor fejrede deres 25 års jubilæum med en række
koncerter.
6/4
Restaureringen af Bjørn Nørgaards skulptur ”Ragnarok” var afsluttet og
skulpturen sat på plads på hjørnet af Skt. Ols Stræde og Rosenhavestræde,
hvor den skulle markere Roskilde Museums nye hovedindgang.
13/4 Kulturstrøget blev åbnet af borgmester Joy Mogensen i Latinerhaven.
Derefter var der flere forskellige gratis byvandringer.
16/4 Borgmester Jou Mortensen og formanden for Roskilde-Hallerne Carsten
Wickmann tog det første spadestik til udvidelsen med en helt ny Hal D
26/4 Der var Børnemusikfestival i Byparken.
1/8
FOF holdt reception i anledning af sit 50 års jubilæum. I de 3 første år havde
FOF ingen leder og ingen formand.
17/8 Advokat Bertil Jacobi havde sammen med Gågadelauget i fem år prøvet at få
de tidligere ejere af ”Prinsessen ” i skomagergade til at renovere huset. Nu
var det blevet købt af et ejendomsselskab på Strandvejen. De nye ejere
havde nu sat renoveringen i gang.
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17/8

Det offentlige toilet i Folkeparken havde gennemgået en gennemgribende
restaurering og var blevet renset for graffiti. For at gøre opmærksomt på
toilettet havde kunstnee Thomas Pålsson udsmykket bygningen i ægte
graffiti – stil.
20/8 Renoveringen af viadukten på Køgevej begyndte. Den skulle sikres mod
nedsivning af vand, gammelt beton væk og nyt beton i stedet for. Det var
planen, at arbejdet var afsluttet 9/11.
1.-2/9 I anledning af at året tema for Tattoo Expo messen var vikinger blev messen
flyttet til Hal 10 på Mucsicon. 13 nationer deltog i messen og der var o. 2000
gæster.
3/9
Siddeinstallationer skabt til Roskilde festival fik nyt liv i Klostermarken,
hvor de skulle stå indtil efterårsferien.
6/9
Næsten 2000 deltog i ”Smuk – kvindeløb i Kællingehaven.
7/9
Skt. Josef Skole åbnede Den international Skole, som en del af skolen.
8/9
Borgmester Joy Mogensen afslørede Lars Rasmussens portræt af Poul
Lindor Nielsen. Borgmester i Roskilde 2005 -2011.
8/9
Galleri Labr havde fuldt hus til åbningsfesten på Gasværket.
8-9/9 Kunstneren Helle Hove holdt sandkunst – wordshop på Insp!
13/9
Der var fernisering på Kirsten Fagerlis udstilling på hendes Galleri: Galleri
Working Art.
13/9 Ida Gard, sanger og sangskriver underholdt på Gimle. Søstrene Pil og Liv
varmede scenen op før hovednavnet kom til.o
14/9 Roskilde Gymnasium Science – bygning blev indviet med et fyrværkeri.
14/9 I RUC’s bibliotek var der en udstilling i anledning af RUC’s 40 års
jubilæum
14/9 Jens Müller afløste Carsten Reves som formand for Erhvervs- og
Turistområdet(Zealand Business connection).
14/9
Ved en ceremoni på Roskilde Palæ blev det afsløret, at det er kunstneren
Helle Hove som skal levere præmierne til Nordeas Erhvervspris 2012
14/9
Roskilde Kommune og Naturstyrelsen Vestsjælland var gået sammen om i
løbet af vinteren, at åbne en café på Boserupgard. Navnet ville blive
Traktørstedet. Caféen var til brug for de mange besøgende i skoven og
skulle bemandes med udviklingshæmmede og psykisk sårbare borgere i
lighed med skovhjælperne. Traktørstedet ville i første omgang have
begrænset åbningstid.
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Sagnlandet Lejre bød på teaterforestillingen:”Da Danmark blev til”.
Ung Jazz Roskilde ho9ldt festival for unge jazzmusikere.
Beboerne i boligselskabet Sjælland havde afholdt en petanque turnering. Nu
var der afslutningsfest på Bjergbakkens petanquebane.
Hjemmeværksorkesteret havde 60 års jubilæum. Det blev fejret med en
koncert i Roskilde – Hallerne.
Dansk Vandrelaugs lokalafdeling havde arrangeret en tur, som udgik fra
Munkesøgård og endte i bofælleskabet Kæphøj. Der skulle samles svampe,
bær, frugter og spiselige planter undervejs.
Bogtrykker Per Schneider, ejeren af Grønagers Grafiske Produktion fyldte
70 år.
Sognepræst Paul Kofoed Christiansen fortalte i Skt. Laurentii menighedssal
om Franz af Assisi.
Kegleklubben Gnisten havde 25 års jubilæum.
Musikeren ,komponisten og fysikeren Peter Bastian afholdt ”Mesterlære” i
Jakobskirken.
Foreningen Syd for Banen arrangerede en byvandring til Musicon området,
hvor Svend Åge Sundberg fortalte om sin tidligere arbejdsplads.
Domkirkens drengekor holdt loppemarked bag Konventhuset. De
indkomne penge skulle bruges til korets turné til sommer.
Roskilde Gymnasiums rektor gennem næsten 22 år, Kurt Trangbæk holdt sin
afskedsreception.
Lederen af Roskilde Festival Henrik Rasmussen blev hyldet af 500
mennesker i Roskilde – Hallerne i anldning af sit 25 års jubilæum.
Æblehaven og Rønneparken var kommet på ghetto – listen
Efter den omfattende vandalisme af Kildegården havde Roskilde handels –
formand Torben Stevold sammen med Roskilde Avis taget initiativet til at
samle penge ind til en dusør for oplysninger, som kunne føre til at fange de,
som havde begået hærværket ved at åbne for vandhanerne. Da det ikke
havde været muligt, at finde gerningsmændene gav Torben Stevold pengene
til institutionerne på Kildegården.
Ton Kenneth Jensen var i gang med at skrive en kriminalroman med Skt.
Jørgensbjerg som midtpunkt.
På et byplanmøde i Svendborg fik formanden for Teknik- og Miljøudvalget
Torben Jørgensen overrakt Byplanprisen 2012, for sin strategi for Musicon

533

2012

5/10

2012

67/10
7/10

2012

8/10

2012

13/10
13/10
13/10
13/10

2012

16/1o

2012

24/10

2012
2012

26/10
26/10

2012
2012

27/10
28/10

2012

1/11

2012
2012

4/11
5/11

og især Rabalder Parken.
Det finske kor Kamarikuoro Laukaan kirkossa gav om aften koncert i Skt.
Jørgensbjerg Kirke og medvirkede næste dag ved højmessen i domkirken.
Danmarks bedste rallykørere afviklede 5. afdeling af DM med
Dyrskuepladsen som base.
Kirkens Korshær i Danmark havde 100 års jubilæum. I roskilde fejredes det
med en festgudstjeneste i domkirken ved biskop Peter Fischer – Møller og
en reception i Landemodesalen. m
Kildekoret afholdt jubilæumskoncert med at fejre de 25 år på Roskilde
Bibliotek
Helge Voldbjerg udstillede til den 2. november i Galleri Blå.
To pianister, som begge var studerende ved Det kgl. Danske
Musikkonservatorium spillede ved efterårets første koncert i Palæfløjen.
Galleri working Art havde fernisering med kunstneren Mette Arnhild
værker.
Der var fernissage. 12 medlemmer af kunstgruppen Onsdagsmalerne var på
gæstevisit på Gulddysse Kulturgården
Claus Larsen, politiker, foreningsmand og inspektør i Jyllinge –hallerne
fyldte 50 år.
Efter to års arbejde var Vikingemuseets nyeste skib færdigt og blev
navngivet af fødevareminister Mette Gjerskov. Barnet kom til at hedde:
Skjoldungen. Skibet blev sat i vandet og prøvesejlet ledsaget af violinmusik
og der var derefter mad og drikke.
Billedskolen havde 20 års jubilæum.
Nb Radio i hersegade 8 -10 havde reception i anledning af de 40 år i
Roskilde.
Skak Snitker holdt 35 års jubilæum i Glasgalleriet på Gasværket.
Årets Bach – uge begyndte med Store Kordag i domkirken og den ville
skulle med børn, der spillede Bach på biblioteket den 3.11.
Martin Jensen og Martin Wegeberg, som for 7 år siden åbnede Bjergtrolden
trak sig ud af selskabet bag specialbutikken, som nu tegnedes af Lasse
Larsen og Simone Laustsen.
Verdis Requiem blev opført i domkirken.
Roskilde Frimærkeklub markerede sit 75 års jubilæum med en reception på
Absalons Skole.
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Formand for beskæftigelses – og integrationsudvalget Evan Lynnerup
åbnede Lidl på Københavnsvej
I skt. Ols Stræde var det forbudt, at køre mod vest ud i skt. Ols Gade,
gennem den sidste strækning fra Rosenhavestræde
Der var menighedsrådsvalg. I Roskilde Domsogn var der kampvalg.
Totalentreprenør Anker Hansen og Co, JJW Arkitekter, ingeniør Oluf
Jørgensen og landskabsarkitekt Kragh og Berglunds forslag om, hvordan
Klostermarksskolen skulle se ud i fremtiden vandt. I det vindende forslag
blev 5.500 km2 af skolens 12.000 revet ned og erstattet med 4.200 km2 nye
bygninger. Byggeriet skulle begynde i skolesommerferien 2013.
Gymnastikholdet af 1912 fjerede 100 år med en fest på Hotel Prindsen.
Holdet bestod af 32 aktive medlemmer, 2 spisende medlemmer og 1
æresmedlem.
Der var juletræstænding kl. 15.45 på Stændertorvet.
KARA/Novoren inviterede til rejsegilde ved energitårnet. Det skulle nu være
så tæt på at stå færdigt, at det næsten uden hjælp kunne holde vind og vejr
ude.
Grundstenen til Bauhaus Roskilde blev nedlagt af administrerende direktør i
Bauhaus Danmark Mads Jørgensen og borgmester Joy Mogensen. I
grundstenen blev der lagt i rødt rør, som indeholdt Dagbladet fra d.
29.11.2012 og Roskilde Avis fra den 28/11 2012, en dansk pengeseddel og
nogle euromønter og en konstruktionstegning af byggemarkedet.
Bogligselskabet Sjælland havde omdannet et gammelt viceværtskontor i
rønnebærparken/Æblehaven til boligsocialt områdesekretariat.
Per Flensborg afsluttede istandsættelsen af ejendommen Stændertorvet 6

2013
2013

8/2
15/3

5/6

Roskilde domkirke var rammen om Danmarks Indsamling 2013 i
Østdanmark.
Det gamle børnehavepædagogseminarium Frøbelhøjskole skulle rives ned
for at give plads til nye boliger. Der skulle bygges 82 boliger, fordelt på 54
rækkehuse, hvoraf 31 stk. var i et plan, 20 stk i to planer og tre styk i 2,5
plan, samt 28 lejligheder. Hovedparten af boligerne ville henvende sig til
seniorer.
Der var åbningsfest i Bauhaus Roskilde på Køgevej. Den varede fra kl.7.00
– 22.00
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10/11 60 forældre, bedsteforældre og medlemmer fra Klub Kildegården og Klub
Margrethehåb var på fisketur på Øresund.
11/11 Madkultur var på besøg på daghjemmet Kristiansminde
11/11 Der var valgmøde i Viby
12/11 Skoleprojektet Ros Efterskole, som sigtede på at etablere en outdoor –
efterskole var løbet ind i alvorlige problemer.
12/11 Foreningen Nordisk Ambulancetjeneste indsamlede julepynt og julelys til
Rumænien
12/11 Tuborgfondet donerede 1 mil. Kr. til Roskilde Festival Højskoles
foredragssal.
13/11 Det sidste af i alt 6 sundhedsspor blev indviet. Sundhedssporet ligger ved
Jakobskirken.
14/11 Voxeværket afholdt åbent hus med event for iværksættere og virksomheder i
vækst.
16/11 Dansk Vandrelavs afdeling i Roskilde tog på tur i Hedeland ledet af
Annelise Larsen.

2014
2015
2016
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