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ERHVERV: Blot to år 
efter ankomsten til 
Roskilde er Lind-
gaard-Pedersen 
blevet valgt til mod-
tager af Nordeas 
Erhvervspris.

Af Lars Ahn Pedersen 

ROSKILDE: Henrik Haven, 
administrerende direk-
tør i virksomheden Lind-
gaard-Pedersen, fi k sig no-
get af en overraskelse, da 
en på papiret lidt ligegyldig 
mødeaftale fredag formid-
dag udviklede sig i en helt 
anden retning end forventet.

For i stedet troppede en 
delegation op og meddelte 
ham, at virksomheden er 
blevet valgt som dette års 
modtager af Nordeas Er-
hvervspris.

Lindgaard-Pedersen ud-
vikler og sælger avanceret 
elektronisk udstyr til biler 
så som fartpiloter, alarmsy-
stemer, fartbegrænsere og 
sågar en espressomaskine, 
der er lavet til brug i bilen.

Virksomheden har i år 
25-års jubilæum og fl yttede 
i 2011 til Roskilde, hvor den 
nu har lokaler på Køgevej i 
den gård, hvor Andelsbolig-
foreningen af 1899 engang 
havde kontor.

- Det er meget stort for os. 
Man går ikke og forestiller 
sig, at sådan noget kan ske 
for os. Det plejer jo at være 

virksomheder af en helt an-
den størrelse, som er indstil-
let til den slags priser, siger 
en tydeligt glad Henrik Ha-
ven.

Kommet på radaren   
Helt lille og ubetydelig er 
Lindgaard-Pedersen dog 
ikke længere. I dag ekspor-
terer virksomheden til 25 
lande, og fokus har fl yttet 
sig mere og mere mod det 
udenlandske marked.

For eksempel har Lind-
gaard-Pedersen leveret fart-
begrænsere til hjemmehjæl-
pere i England og til biler i 
havne og lufthavne, hvor 
den slags er alfa og omega 
for sikkerheden. Det er også 
noget, som virksomheden 
har skullet vænne sig til.

- Lige nu er vi i dialog med 
fl ere partnere i udlandet. 
Men en gang imellem kan 
man godt tage sig i at tænke: 
»Hvad vil de dog med os? Vi 
er jo bare en lille virksom-
hed«, siger Henrik Haven, 

som hed Pedersen til efter-
navn, inden han blev gift, og 
er den eneste af de oprinde-
lige stiftere, som er tilbage.

Men Lindgaard-Pedersen 
skal nok til at erkende, at de 
er kommet på omverdenens 
radar. For eksempel kom der 
forleden et brev fra Børsen, 
som fortalte, at virksomhe-
den er med på listen over Ga-
zelle-virksomheder i 2013.

- Vi har været vant til at 
leve anonymt, men nu væl-
ter det pludselig ind. Det 
kan hænge sammen med, at 
vi har 25 år på bagen. Når 
man er helt ny i branchen, er 
der ingen, som ringer, siger 
Henrik Haven.

Kunst som priser
I alt seks virksomheder 
var indstillet til Nordeas 
Erhvervspris, og Lind-
gaard-Pedersen blev udpe-
get af en priskomité bestå-
ende af tekstilkøbmand Mi-
chael Gundersen, Roskilde 
Kommunes erhvervschef 

Jens Daniel Thornsen, di-
rektør Jesper Nybo Ander-
sen, Orbicon A/S, revisor 
Palle Sundstrøm, Dansk 
Revision Roskilde, rektor 
Ib Poulsen, Roskilde Uni-
versitet, formand Torben 
Jørgensen, LO-sektionen i 
Roskilde, direktør Kim Ove 
Olsen, C.A.T., og direktør 
Jens Müller, Erhvervsfo-
rum Roskilde.

Overrækkelsen af er-
hvervsprisen sker tirsdag 
den 29. oktober i Roskilde 
Kongres- og Idrætscenter, 
hvor der vil være oplæg ved 
Team Danmarks direktør 
Michael Andersen, som ta-
ler om international elite-
idræt og talentudvikling.

Erhvervsprisen består af 
to kunstværk lavet af kunst-
neren Søren Schaarup fra 
Ejby ved Kirke Hyllinge. 
Det ene er til virksomheden, 
mens det andet værk er til 
medarbejderne.

Prismodtager færdig 
med at leve anonymt

Lindgaard-Pedersens stifter og administrerende direktør Henrik Haven (th) var overrasket og svært tilfreds, da han � k at vide, at virksomhe-
den er dette års modtager af Nordeas Erhvervspris. Den glade nyhed blev overbragt af Michael Gundersen (tv) fra Nordeas Bankråd og Bent 
Andersen (midten, i det sorte jakkesæt), erhvervskundedirektør i Nordea.  Foto: Kim Rasmussen

Sådan ser de to kunstværker, der udgør Nordeas Erhvervspris i år, ud. 
Skulpturerne er lavet af kunstneren Søren Schaarup.  
 Foto: Malene Koops Grønborg 

»  Man går ikke og 
forestiller sig, at sådan 
noget kan ske for os. 
Det plejer jo at være 
virksomheder af en helt 
anden størrelse, som 
er indstillet til den slags 
priser.
Henrik Haven, adm. direktør,

Lindgaard-Pedersen

ROSKILDE: Han er blandt 
andet kendt fra »Krysters 
Kartel«, »Live fra Bremen« 
og Stofas nye reklamer, og 
nu skal skuespilleren Brian 
Lykke også være frontfi gur 
i stor kampagne for Roskilde 
Kommune.

Formålet med kampagnen 
er at tiltrække fl ere virk-
somheder, borgere og turi-
ster, og kommer til at bestå 
af tre fi lm med fl ere af Brian 
Lykkes skæve, karikerede 
fi gurer.

- Jeg glæder mig til at kom-
me i gang med optagelserne 
til kampagnen. Jeg bor selv i 
Roskilde, og det kan jeg altså 
varmt anbefale, siger han.

Det er meningen, at kam-
pagnen skal lanceres som 
virale fi lm på nettet gennem 
Facebook, YouTube og Lin-
kedin.

Roskilde Byråd beslutte-
de i foråret at bruge 600.000 

kroner på at give væksten et 
skub fremad, og det er nogle 
af de penge, der nu skal bru-
ges på kampagnen.

Skuespiller skal 
sælge Roskilde

Skuespilleren Brian Lykke bor 
selv i Roskilde og skal nu gøre 
reklame for sin hjemkommune. 
 Foto: Kristian Jørgensen

ROSKILDE: Foreningen Ros-
kilde Contradance kæmper 
en brav kamp for at udbrede 
kendskabet til traditionel 
amerikansk folkedans. 

- Vi holder desværre kun 
lige skruen i vandet. Der er 
jo mange aktiviteter i Ros-
kilde at vælge imellem, og 
vi har ikke de store resurser 
til PR i foreningen, erken-
der foreningens formand, 
Audun Reitzel, og fortæller, 
at bestyrelsen gennem åre-
ne har gjort mange tiltag for 
at øge interessen for contra-
dance.

Mulighederne bliver dog 
lidt bedre, efter at Nor-
dea-fonden har støttet Ros-

kilde Contradance med 4500 
kroner til et efterårsbal med 
levende musik.

- Det betyder, at vi kan in-
vitere dansere fra andre for-
eninger på Sjælland, siger 
Toni Hammarkvist, som er 
en af foreningens to dansele-
dere, også kaldet callere.

Contradance kan bedst be-
skrives som en mere enkel 
udgave af squaredance. Der 
er kun cirka 25 fi gurer at 
holde styr på, og man danser 
i sit eget tøj.

Interesserede kan møde op 
på Østervangsskolen i Ros-
kilde onsdag den 18. eller 25. 
september klokken 19 i fest-
salen.

Støtte til ukendt dans

Bankrådgiver Erik Neesgaard (tv) fra Nordea i Roskilde kom med 
4500 kroner fra Nordea-fonden til foreningen Roskilde Contradance.

TREKRONER: I forbindelse med RUC’s årsfest fredag den 20. 
september kan Roskildes borgere komme på en guidet tur 
med rektor Ib Poulsen. Han vil fortælle om forskningen og 
studiemiljøet samt ikke mindst det åbne miljø, som faktisk 
må benyttes af alle og enhver. Turen begynder klokken 16 
ved RUC’s hovedindgang og varer cirka to timer.Tilmelding 
skal ske til: Rikke.event@gmail.com

Rektor viser rundt på RUC


