25. marts 2018

Sorø Klosterkirke modtager midler til historisk restaurering
Det er et omfattende restaureringsprojekt, der venter i Sorø. Udskiftning og reparation af
kirkens tag og restaurering af kalkmalerier skal bidrage til at sikre kirkens store
kulturhistoriske værdi for eftertiden – og glæde de mange kirkebrugere.
Gennem århundreder var Sorø Klosterkirke blandt de mest storslåede bygningsværker i landet.
Kirken blev til omkring 1161 på grundlag af private midler fra den mægtige Hvideslægt, der også
anvendte kirken som gravkirke, ligesom tre middelalderkonger blev stedt til hvile her. Og kirkens
arkitektur er noget særligt. Den har klare referencer til norditalienske og franske murstensbyggerier
og blandt de første bygninger i Norden i rødt tegl. Sammen med det resterende kulturmiljø i
Akademihaven i Sorø er det en stor turistattraktion.
Den forestående renovering vil på fornem vis løfte kirken ind i det 21. århundrede. Tag og
tagkonstruktion skal gennemgå en restaurering, kirken skal kalkes og de gamle kalkmalerier
restaureres.
Private midler baner vejen
Det er en fælles privat indsats, der muliggør den historiske restaurering af Absalons gamle
klosterkirke. Kirken er en af de få tilbageværende, privatejede kirker i Danmark, og ejeren
Stiftelsen Sorø Akademi har modtaget generøs støtte fra A.P. Møller Fonden og den lokalt
funderede virksomhed Sorana a/s ejet af Lorenz Jørgensen, der hver har bidraget med 25 mio. kr.
Hertil kommer 7,5 mio. kr. fra Augustinus Fonden til restaurering af kalkmalerier og ca. 3 mio. kr.
fra provstiets kasse foruden Stiftelsens egne midler - samlet ca. 70 mio. kr.
På denne baggrund er det muligt at gennemføre en restaurering, som er Klosterkirkens mere end
850 år gamle historie værdig: – F.eks. har kirkens indre ikke været kalket siden 1870-erne, siger
Stiftelsen Sorø Akademis formand Nick de Neergaard. – Det er et helt særligt projekt, hvor der også
bliver brug for at genopfriske gamle håndværkstraditioner, som eksempelvis udstøbning af
blyplader i sand, og pertentlig restaurering af kirkerummets udsmykninger fra kæmpestilladser i
kirkerummet.
Ingen kirkelukning
Kirkens brugere Sorø Menighedsråd og Sorø Akademis Skole er begejstrede for udsigten til en
nyistandsat kirke. Dels vil den kunne leve op til moderne funktionskrav og dels danne en endnu
smukkere ramme om de daglige anvendelser. De glædes også over, at der ikke er planer om at lukke
kirken helt af under restaureringen. Den vil blive søgt udført etapevis med start i 2019.

Spørgsmål kan rettes til:
Stiftelsen Sorø Akademi: dir. Jens Kristian Poulsen, tlf. 57 82 01 35, mail: jkp@stiftsor.dk
A.P. Møller Fonden: dir. Henrik Tvarnø, tlf. 33 63 34 00, mail: henrik.Tvarno@maersk.com
Sorana a/s: dir. Lorentz Jøgensen, tlf. 57 80 01 41, mail: lj@sorana-group.dk
Augustinus Fonden: adm.dir. Frank Rechendorff Møller, tlf. 33 14 52 93, mail:
info@augustinusfonden.dk
Provstiet: Provst Lars Poulsen, tlf. 56 38 12 05, mail: ringsted-soroe.provsti@km.dk
Sorø Sogns Menighedsråd: formand Margit Schelde, tlf. 57 83 32 02, mail.: m-a-c-sch@post.tele.dk
Sorø Akademis Skole: rektor Kristian Jacobsen, tlf. 57 86 57 86, mail: rektor@soroeakademi.dk

Bilag: Baggrund om Sorø Klosterkirke

