
Find vej i Roskilde
og få historien om stedet

Hvad er Find vej i Danmark?
“Find vej” er en forenklet udgave af orienteringsløb, 
en digital skattejagt, der bringer dig rundt til skovens, 
parkens eller byens seværdigheder. 

”Find vej i Roskilde” er en anderledes tur i det historiske Roskilde. En 
skattejagt, hvor gevinsten er sund og sjov motion, historisk indsigt 
og måske ny viden.

Hensigten er at få flere ud at orientere og bevæge sig og at give et 
anderledes tilbud om indsigt i Roskildes kulturarv. Folderen kan 
bruges i skolerne, af familier og turister i fritiden samt af motions-
løbere. 

Alle materialer kan findes på: www.roskildebib.dk/lokalhistorie/
findvej - Hvis du vil se hvor der er andre ture i nærheden af Roskilde, 
kan du se mere på www.findveji.dk 

Denne folder er udarbejdet af Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 
i samarbejde med Roskilde Turistbureau, Orienteringsklubben Ros-
kilde og Dansk Orienterings-Forbund under “Find vej i.dk”-projek-
tet.

Kort kan også downloades og printes direkte fra 
Orienteringsklubben Roskilde:   www.okr.dk 
Orienteringsforbundet:  www.findveji.dk
Roskilde Turistbureau:  www.visitroskilde.com 
samt på Roskilde Lokalhistoriske Arkiv:  
www.roskildebib.dk/lokalhistorie/findvej

Tekst: Eva Tønnesen, Andreas Wulff, Roskilde Lokalhistoriske Arkiv
Layout: Lars Kjær 
Fotos: Karl F. Nielsen og www.colourbox.com 
Indtaling af lydfiler: Suzanne Hansen
Kort: Asger Jensen, Orienteringsklubben Roskilde
Web-design: Jesper Christensen, Roskilde Bibliotekerne
Tryk: Team Rapo - Grafisk produktion

Projektstøtte: 
Projektet er udarbejdet i samarbejde med 
Dansk Orienterings-Forbund og støttet af 
Naturstyrelsen, Danmarks Idræts-Forbund, 
Friluftsrådet, og Roskilde Kommune.

  Det er sjovt
  Det er sundt
  Det er gratis

Sådan gør du:
Turen består af 21 poster. På kortet er posterne 
vist med en rød cirkel. Stedet du skal finde, er 
tæt på midten af cirklen.

Bevæg dig rundt til posterne på kortet og find det 
rigtige billede herover. Når du har fundet det billede, der passer til 
stedet, skriver du dit svar i listen til højre. Når du har alle svar, er 
du færdig. 

Rutens længde er ca. 4,5 km. Du kan dog 
også lave din egen tur og finde færre poster. 
Det er helt op til dig! Find løbe-/vandre-
skoene frem og kom med ud på tur!
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Tag på orientering i 
det historiske Roskilde
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Post 1: Det gamle Rådhus
Hvad er forklaringen på, at rådhustårnet et næsten 400 år ældre end 
selve rådhuset, og hvorfor er der afbildet en stegerist på tårnet?
55°38’28.27”N 
12° 4’49.25”Ø

Post 2: Springvandet
Hvordan kan man se, at O. H. Schmeltz netop har haft sin fødeby i 
tankerne, da han valgte fontænens udsmykning?
55°38’28.27”N 
12° 4’50.69”Ø

Post 3: Det kongelige Palæ
Palæet og dets forgænger har gennem årene lagt hus til lidt af hvert. 
Bl. a. stod demokratiets vugge her.
55°38’32.13”N 
12° 4’53.91”Ø

Post 4: Absalonsbuen
Absalonsbuen er bygget af frådsten. Hvorfra kunne man skaffe denne 
stenart i lokalområdet?
55°38’33.13”N 
12° 4’51.98”Ø

Post 5: Kongeporten
Hvor mange kongeporte i Roskilde 
Domkirke har man kendskab til, og 
hvad er der blevet af dem?
55°38’33.88”N 
12° 4’46.51”Ø

Find vej i Roskilde og få Historien om stedet...Sådan gør du
Du skal finde 21 poster ved hjælp af kortet på den anden side. 
Ved hver post skal du finde det billede, der passer til stedet. 
Skriv billedets bogstav ud for postens nummer i skemaet. På den 
måde kan du eller din turleder kontrollere, at alle har været ved 
alle de rigtige poster.

Få Historien bag navnet mens du er på tur
Ved hver post kan du få viden om den historie, der knytter sig til 
stedet. Ikonerne herunder viser hvad du kan gøre på stedet:

1. Læs mere på mobilen
Læs mere på www.roskildebib.dk/lokalhistorie/findvej  på din 
mobil eller computer. Følg link til “Find vej...” fra forsiden. Det 
kræver at din telefon er sat op til at gå på nettet, og har et for-
nuftigt abonnement, så det ikke bliver for dyrt.

2. Hør historien på stedet
Hør historien om stedet direkte på mobilen. Du kan også hente 
historien som mp3-fil og overføre til din mobil eller mp3-afspiller 
inden du tager hjemmefra. Det sparer både tid og penge. 
Hent lydfilerne på www.roskildebib.dk/lokalhistorie/findvej 

3. Find vej med GPS
GPS er en anderledes og sjov måde at finde vej på. 
Roskilde Turistbureau har GPS´er som  (mod depositum) gratis 
udlånes til turene. GPS-koordinaterne står ud for hver post i 
folderen, og alle poster kan desuden frit downloades fra 
www.roskildebib.dk/lokalhistorie/findvej 

Find vej i skolen - lærervejledning:
Du kan bruge turen i dansk, matematik, tværfaglige forløb 
og selvfølgelig i historieundervisningen. Hent supplerende 
oplysninger på hjemmesiderne:
www.roskildebib.dk/lokalhistorie/findvej  samt 
www.findveji.dk og få ideer til det videre arbejde i klassen.

Find vej for turister
Er du i byen som turist, kan du bruge ’find vej’ til at gå på op-
dagelse i Roskilde. Du kan - i dit eget tempo - følge en rute, der 
fører dig rundt til både kendte seværdigheder og mere ukendte 
steder i byen. Samtidig har du muligheden for selektivt at gå i 
dybden med de steder, der fanger din interesse. 

Post 6: Frederik IX’s gravsted
Hvad er baggrunden for, at Frederik IX’s gravsted er anderledes end 
de andre danske kongers sidste hvilested? 
55°38’34.79”N 
12° 4’47.09”Ø

Post 7: Maglekilde
Hvad har vandet fra Maglekilde været anvendt til i årenes løb, og 
hvilket råstof har kilden bidraget til dannelse af? 
55°38’33.96”N 
12° 4’35.61”Ø

Post 8: Lützhøfts Købmandsgård
Lützhøfts Købmandsgård er en tidslomme, hvor man 
kan opleve en bestemt periodes handelsformer. 
Hvilken periode?
55°38’24.42”N 
12° 4’31.86”Ø

Post 9: Det gamle Domapotek 
Domapoteket bidrog tidligere til foru-
reningen af byen, men på hvilken måde 
adskilte spildevandet sig fra andre foruren-
ingskilder?
55°38’27.68”N 
12° 4’58.35”Ø

Post 10: Gustav Wied busten
En af Roskildes kendte forfattere er Gustav Wied. 
Hør nærmere om hans krav til omgivelserne for 
at kunne skrive.
55°38’32.59”N 
12° 4’58.98”Ø

Post 11: Sukkerhuset
Sukkerhuset er en mindelse om de tider, hvor Danmark var kolo-
nimagt og hjembragte eksotiske råvarer såsom sukkerrør til videre 
forarbejdning. 
55°38’32.45”N 
12° 4’59.55”Ø

Post 12: Roskilde Kloster.
I byen ligger en stiftelse med navnet Roskilde Kloster. Tæt ved ligger 
en stor P-plads, der hedder Sortebrødre Plads. Hvordan hænger det 
sammen?
55°38’30.98”N 
12° 5’8.41”Ø

Post 13: Pios fødested
Grundlægger af den danske arbejderbevægelse, Louis Pio, fødtes 
i Roskilde som søn af en indvandret franskmand og hans danske 

hustru. Deltog Louis Pios i ”Slaget på Fælleden”?
55°38’25.60”N 
12° 5’16.48”Ø

Post 14: C E F Weyses grav.
Hvordan kan det mon være, at komponisten C E 
F Weyse, der boede i København, blev begravet på 
Gråbrødre Kirkegård i Roskilde?
55°38’22.33”N 

12° 5’14.30”Ø

Post 15: Roskildekrukkerne
Krukkerne er bygget efter den såkaldte pølseteknik, 
kendt fra formningstimerne. Men her ophører også 
enhver lighed med almindeligt pottemageri
55°38’23.78”N 
12° 5’19.13”Ø

Post 16: Roskilde Station – Danmarks ældste banegård
Efter banegårdens åbning i 1847 fungerede den også som hotel. Hør 
nærmere om det leben, der her udfoldede sig dengang.
55°38’21.41”N 
12° 5’19.73”Ø

Post 17: Hestebrønden
Hestebrønden minder om de døbefonde, man finder på Roskilde-
egnen, men hvad skal den egentlig minde os om?
55°38’25.85”N 
12° 5’18.85”Ø

Post 18: Effort commun i Rosenhaven
Kunstneren bag skulpturen var både meget 

lokal og samtidig international. 
Hvem kan det mon være?

55°38’29.21”N 
12° 5’17.28”Ø

Post 19: Karpedammene i 
Klostermarken
Søerne i Klostermarken, eller 
Folkeparken, som det hedder i 
dag, var oprindeligt anlagt som 
karpedamme, så adelsjomfru-
erne kunne få fisk til middag.
55°38’39.85”N 
12° 5’12.13”Ø

Post 20: Restaurant Byparken
Fra bænkene foran Restaurant Byparken kan man nyde udsigten 
over park og fjord og lytte til sommerhalvårets Bypark-koncerter.
55°38’46.02”N 
12° 4’53.06”Ø

Post 21: Provstevænget
Provstevænget gemmer på Roskildes gamle 
latinerkvarter, der var en levende bydel 
frem til reformationen i 1536.
55°38’40.51”N 
12° 4’50.29”Ø

Cirklen for post 21 markerer 
sporet efter Sankt Hans Kirke. 
Det afbildede skilt finder du 
længere oppe ad stien på pælen 
til højre for bænken. 
Du har nu gennemført ruten. 
Nyd udsigten fra bænken.

Scan stregkoden 
og få mere at vide


