
MINIBYEN ROSKILDE år 1400

Miniby€r blev bygget 1996-99 af 12-15 delrågerc i ct FOF aftenskol€kursus. Effer
nogle rnøder, hvor lokalhistorikcrcn Lone Fatrg orienrcr€de orh Roskildes u&e€nde i
middetalderen. blev byggearb€jd€r de næsre tre år ledet afmåjermester Erik Nielsen.

Det hårikk€ været hensigten åt Aemstillc en egcndig mod€l åfbycn, dcrtil er alt fo.
månge forhold ukendte. Men forMbendig giver Minibyen ct indtrykafbyenG omfang
og afde g€jstlige insdtutioncn dominercnde plads i bybillcdet.

I årct 1400 havde Roskilde cndnu sin tulde økoDomiske og politiske styrke ikke
mind$ ukkct være biskoppen, Peder Jemen Lodehåt ( I 395- t 4 I 6 ). so; våI &onnino
MarErEth€s mangeerige vcn og rådgiver Bispesrolms srorc godsbesiddehcr. inkl. din
vigtigst Krb€nhavn, var iouke. Valdcmar Atrerdag havdei 1350 rvunger bispen iil
at ov€rlåde sig Ksbcnha\.n, men Margrethc lcverede den tilbage til sin k;nshr;
biskoppcn. M€n Roskildes nedtur begyndtc stråks €Rer pcaer ienscn Lodehats død.
Margr€thcs eft€rfølgcr Erik åf ponmcrcn log København rjtbace til kon€n 14 l 7 6s
forholdet mcllcm kongc og biskop vår anstsen$ i en årækle. ttår dct gik minare 

-
godl for bhpestolen, rar d€l o€så uleldigt for byen. Såntidig oplevede-Rosulde, år
handclcn med udlandet gmdvist flynede til København og Kige, som havde en tanø
gunstigerc plåcering. By€ns b€rydning gik långsonrrilfnre eårren H0o-uri"i .;'
hclt gah gik 

-det 
cfur reformalionen, hvor hele det gejsrtige hemrki fonvanat, og '

bispestolen flyttede til København. Indbyggerta et i Roskitde var G80o0 i l4ho-",
det,faldt lil I -2000^ener r€formårionen. Førsr. i perioden r teo- r 900 mndcde bycns'
indbyggcnal igen 8000.

Nærværende sk;fl er i hovcdsågen baseret på følgend€ kildcr, hvor inæresserede hn
nndc merc detaljerEde oplysninger,
Birkebæk, f.m,n (red): Roskilde bys hisrode bind I (1992) og 2 (1998)
Fan& A: Roskild€ bind I (1945)
Fang, A. og B!hl,-I.: X.oskitde adetige jomfilkloster (1949)
Fan& L.: Du€brødre ktosær (1991)
Fang, L.r Kildcr i Roskilde (1993)
Fang,L.: Cåder og sFeder i Roskitde kommune (1998)
D€sudcn åIbøger fra Roskilde Museum og Historisk S;bkab for Roskilde årnt.

Minibyen cI €n gave til Roskildc kommune ved bycn lo00-å$jubilæum.

Unibank A,/s
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Dyvolden (1) bl€v anlagt i slutning€n åf I 140'emc åf Svend Cmthc, der som kong€
over Sjælland og Skånc håvde bnrg for åt sikre sin vigtigste by i de kampc om måg-
tcn, som foregik mellcm de trc kongsernn€r Sv€nd, Knud og Valdemar. Volden, der
var 3.2 km l6ng, omkmnsedc land€ts størstc byåroal på ?3 hektar. Såvel vold som
voldgråv var ca. l0 m blede og 2-3 n høje hcnholdsvis dybe. på grund åf det skå-
ncnde terræn vår glaven kun delvis vandryldt. Volden forfåldt i slutningen afmidd€l-
aldercn, men i 1400 håvde den srådig en tunktion v€d at adskille by ftaland. på lan-
det lev€de man af landbrug, og i byeo havde man en€r€t på hand€l og delvis på hånd-
værk. Det vff derfor vigtigt åt have en klar skilletini€. I l8oo-taltet kunnc rn;n cndnu
åne byvolden nogle steder, men i dag er d€t kun genn€m udgravninger, man kan find€

Rsde Port (2) markerede den vigtigste udfaldsvej fm by€n. Det var vejcn til Roskil-
debispens værdifulde b€siddelse Københavfi Navnet kendes allerede fis middclald€-
r€n, men der er aldrig fundet spor afponen. Byvoldens forløb kendes dog så godt, at
der ikke cr tvivl om, at d€n har ligget ved Hestetorvets østlige afslutning.

Domklrken (3). Den nuvE ende teglstenskatedral havde to €1ler tre forgængere.
Haråld Blåtand byggedc ca. 980 den trækirke, hvor hån senere bl€v begrav€t, og
biskop Sv€nd Nordrnånd bygged€ €n ftådst€nkirke omking 1080. Hvad dcr skete i
det m€lleniigg€nde tidsrum er uklart, men Knud den Storcs søstcr Estrid var på en
eller ånden måde part i byggeriet af€n stenkirkc i Roskilde. Måske lod hun opføre cn
kirke omking 1040, som så kun fik lov at stå i fft år, eller måske stølede hun Svend
Nordrdands ki*ebygg€ri. Det €r ogsA muligt, at det var den første kirk€ på Bjerget
ved havncn, der or tale om. Det var sandsynligvis Absalon, dor to8 initiativet til at op-
føre dcn nuværende domkirkc, og byggeriet kan då være stån€t omking I170. Det
gik langsomt i stårten, og først i slutning€n af 1200-tallet vsl kirk€n næster færdig.
Det nordre tåm manglede dog i endnu hundrede år og først umiddelbån cftcr 1400
blcv det færdigt. Ud over kapit€lhuser mod sydøst, vår der i 1400 kun bygger tre
sidckap€ller. Vor Frue kap€l nod syd lra 1310 (n€dlagt 17?2), og mod nord Sct.
Laurentius kapcl fra 1384 (nedlagt 1613) og Sct, Andreas kapel frå 1395, der sladig
eksisterer,

Sct Budolfi kirke (,1). Ruineme har været gmvet fri fl€re gangc sidst i 1999. Kirkcn
er bygget affrådst€n formentlig i første hålvdel af 1loo-lallel. På mång€ måder hår
d€n lign€t Sct. Laurentii kirke i d€n moalsatte endc åf Skomagergade. De hwde begg€
pmfileftde sokler og lisener (flådc halvsøjler) på apsis. D€le afkirken brændle i
1523, og på gund afrcformadonen [Aede den er sikkert ikke åt blive sat i stånd igen.

Sct Nlkolri klrke (5). Der er alddg firndel rester efter denne kirke, så d€n nøjagtige
beliggenh€d kendes ikkc. I b€gytrd€lsen af 1900-tållet blev der tundet €n del skel€tte:



nord lor Jemban€gade vcd Komerups Vængc, der formodes at stamme ha en peslid,
hvor en n€dlagt kirkegård (Sct. Nikolåi?) er blevet genånvendt.

Sct Dlonysll klrke (6), Fundarnent€! og cnkcit€ frådstcnskvadre blev ftnd€r i 1935.
Omlxing 1300 skete der omfatlendc ombygninger €fter cn bmnd. Kirken er sikkcrt
bl€vet brudt ned kort tid cft€r refomationen.

All€ Helgens kirke (7) blev ftrd€t i 1944 -jå, der blcv faktisk tunder to kftker D€n
ældste vår en rundkirke bygget åf frAdsrcn formentlig cå. I I 10-20, Omkdng 1200
blev nmdkkken erstattet sfcn kirkc med et merc normalt udsccnde, der blcv nedlagt
efter æformationen. Dct vides ikke, hvomår den blev nedrev€t.

Sct. Mikkek klrk€ (8) f-a bcg].ndels€n af I loo-tsllet er udgravct, men kun ftnda-
m€ntct er fundct, ali murværket vff nedbrud! i 1575 og g€nanvcndt til rcparationer på
dorDkirke!.

Sct Pruk kirke (9) er aldrig blcvct tundet, men bar sikkert ligget ved Algade op til
Hesætorvct. Dcr hår også eksisteret en Sct. Peders kirke, som formentlig har ligget
ud€n fo. b',\,olden mod øst. Der er heller ikke fundel rester efter denne kirke, og dct
kan ikk€ udclukkcs, åt Sct. Peders og Sct. Pauls kirker er den samme. Dct var ikkc
usEdvanligt, st kirker blev indviet både til Ped€r og Psul.

Sct Lrurentll klrk€ (10) er fta begyndels€n af I lo0-tall€t og er tig€se rigt udskyk-
ket som Sct. Budolfi kirke rned profiler.d€ soklcr og lisener på apsb. Dcsuden havde
d€nne kirk€ det flottestc flisegulv, der kendes fta Danmarks middclalder. culv€t ko-
pieredc narmorgulven€ i iralicnskc kirk€r med sone og hvide bEndte lerflhcr. Tecl-
brænding kendes først i Dånmark ftå I I 50, så fliscmc må være importercdc eller
ftGmstillct afen indkldt teglbrændcr. Ki.ken under StændertoNer blcv udgråvct i
1931, og i de nælte 50 fu kunne man b€søge ruincn viå en trappe fta torv€t. Da fugt
truede mcd at ødelæggetirken blev adgangen lukkct indtil man renovercde og gei-
udgravcde ornrådet j 1998. Først ved dennc ud$avning opdagede man, at kirie-n oo-
rindelig håvde han ct tv€deh tårq som ca. 1500 blev erslåtr€r afdet tårl! dcr liden
I 735 har fung€ret som rådhuståm. Som en forsrnag på rcfomationen blev kid(€n _
bortrct fia tåmet - .aserct og nedrevet åf rasende borg€re i 153 I

Sct. Ol.i klrke (11) bl€v udgrsvct i 1934. Det var €n ftådstenskirkc med et opdndc-
ligr tåm, der sandsynligvis har vscftvedelt. Kirken blev ncdtagr ved reform;tionen,
og Duebrødrc hospitål fik i slutningcD af 1500{alt6t lov til at hentc materirlff fra ki;-
keruincn.

ScL Hrns klrl(e (12) blev udgravct i 1942, og dens grundrids blev mårkct€t mcd små
jordvolde, så man stådig kan se dens plac€ring i provstevænget. Den val byggct af



frådsten fomentlig i b€gyndelscn sf 1loo-tallet. Kirken overlev€de r€formation€n i
c$ dcl fu. Den omtåles €nalnu i 1569 m€n lorsvinder derefrer i l6bet slde næsie hin-
dr€d€ år.

Sct. Mortenr kidc (13). Der er åldrig fundst rester efter dcnnc kirke, mcn dct vides
dog ret nøjagtigt, hvor den har ligget. Den blev vist ncdbmdt i l5?0.

Sct. Ib3 ldrke (14), dcr er bygget af ftådsten cå. 1 100, åfløstc to tidlig€re trækirker.
Kirken lå i det omdde, hvor udenlandske (vendiske) købmænd ålercde i 1000-tållet
opholdt sig, nÅr de håndlcdc i byen. D.n våI i b:!g indtil orllkring I 800 og blev der-
eftlr brugt som mågåsin og i 1808 som lazåret for de spånsk€ soldater, der var itd-
kvanerct i byen. I 1815 købte købmånd Jacob Borch kirken, og han r€v alt ncd uod-
lågcn skibet og c$tattede hvælvingeme med fladt tsg. Kirken blcv brugt som påklNs
indtil 1884, hvor stiftct overtos ødekirken. D€Il blcv sat i stand i 1922.

Sct, Jergensbierg kirke (15). D€n nuværcnde ftådstenskirke er byg€et on](iillg
1080 og er sålcdcs sammen m€d Vor Fruc kirkc en af landcts Eldslc. Men forud var
der på st€d€t an hllvt så stor kirk€ ligeledes bygget af tådsten cå. 1035. D€t kån være

deme kirke og ikkc cn forgænger til dornkirk€n, som Estsid - Knud den Storcs søster

og Svcnd Estridsens mor - byggede i Roskild.. Kvldrenc herfra blev brugt i den nyc
kirke, og den nu lilmurcd€ nordportal stammer fiå dcn lørste kirl(e, og cr hcrmed

Danmflks ældstc stykkc st€nbygning. Oprind€lig var kirken indviet til S{1. Clemens,

men da Sct, Jørgenshospitalet blev bygget ved siden af kirken, tog kirken - og
landsbycn - nrvn €fter dc spcdalsk€s slq,'tshelgen.

Vor Fru€ ktrke (16) blev opføn som en trcskibet Ud(e i fitdstcn afbiskop Svend

Nordmånd cå. l08O og €r således sammen med Sct. JørgeNbjerg kirkc cn aflandets
ældste. Forinden havde der sikken ligget en trækirfte på stedet. Den kom til at dannc

nordsidcn i det normekloster, der blcv opføn hcnved hundrede år scncr€, og foruarc i
nodsætning til de andre klostcrkitker med at være sognckirke. Ki*€n blev fodængct

to gange til i ålt 29 m, mcn ener reformationcn (i 1599) blev den østligc halvdel revet

ncd til den længde, kirken har i dsg. Den er blev€t ombyggct fl€r€ gånge eftcr mid-
delaldcrcn, m€n midtskibet og det nordlige skib.r oprindeligc.

vor Frue nonn€kloster (16). Da biskop Vilhelm døde k@nkede tre præstcr biskop

Assers $åvft.d for åt skaffc plåds til Vilh€lm i AsscN grav. Kort cftcr døde to åf
præstcmc, og den lrcdje, provst Iselq foNsgtc at afrærg€ Cuds stralved i I158 at

indstifte et cistcrcicns€rklo6t€r i forbindebc mcd Vor Fnre kirke. K.lost€r€ts lremtid
blev yd€rligcre sikrct, da liget afAbsalons slæ8lning, den h€llige Matgclhe afHøjel-
s? (nær Køg€) blev overført til Vor Frue kirke. Margethc var blevet dæbt af sin

nand, dcr camuflcr€de dmb€t 6om r€lvmord. Hun blev derfor begravct i uindvi€t
jord, men dcr list€ sig undcrlige lcgn ved gnv€n, og bcdraS€ri€t bl€v åfsløret. Msr_



grethe fik helgenry, oe I177 btcv liger overført til Roskilde og gravsat afAbsdon.
som samtidig skcnkede slorc gavcr rit klosrerel. pilgrilnrn. 

"iti"n"a" tif e'rui;;l
ofrede pengegaver, dcr sarnmen med teslamentarisk; gå"", tif ru"rt ra ciT.d. l"i"
rigt. lndnu i 1850 opssgtes Margrethes grav afsyge ilet orn r,"ftriallå. iåoJ[."t
ov€rlevede en tid eftrr refomationen, m€n omkin! I 565 v". a". m" n"." no*".-'
tilbage. Det vides ikke, hvomår klosteret blev nedrel/et.

cråbrodre m un k€klostcr (t 7) blcv grundlagl !f ftanciskaneme i I 23?. os då srev-
rndc hgerd at Regenstcin fta Hvidc slæglen skænked€ munkene en cård i iv..l
kunnc ktosrcret finde plsds inden tor bryotden. Klosrcrct btev neahi vcd iåiohati_
:Tll :9,:lsjrlnqer 

osJod oversik_tit-en fynsk ådelsmand. Ktoslcr€is kirkc os kirke-gamr,n Dlev dog bevarct som sogncki*e for byens s€ks ønlige sogne. I I 625 6bv
noveopanen al krrrcn nedbrudt, og kun er begravclseskap€l var i ftnkion i endnu
hundRne år. Det forfatd herefier, og i 1832 forsvardt dc sidste ruin.r. o! dcr bt;
rejst et kors på sr€dcr. I t85s bt€v der bysset er nyr b"g*,.tr""kd;i;;;'dk.;;."
hår været i brug i mere cnd 750 år.

Sortebrodre in unkekloster (t 8) blev opføn kon efter. ål dominikancme kom ril
Roskitde i l2l L Etur reformationcn ove(og konen kiosreret, og i I 

j;t;il"i;""-
qen ororc r,t ar ncdnv€ bygningeme. Derefter opfønes hovedbygningen til en iiUe-

lT"eh - !".ryb*--Fcfrd. DcnDe bysning ek;isrc* ,r"dls G'; å;; ;#;;;-veobygnm!.r det adet'g€ Jomfiuklosrer, der nu ha, nrvnet Roskiide Klos'er. I I 699
eJede to adelsdamcr.-Margrerhe t fcld og Ben€ Skecl. goaser, oe ae ooretreje hc-f
er xtosrer tor døtr€_ål_dåmke ådelsmænd og afde højeste cmbedsmænå. D€tre ,Drotc_
srånnsRe khsrer skule overråge en afde funktioner, som de kstolske nonncklo;trc
nåvde hsn - Ul ugtsstcd og forsøgelsesånsralt for adeligc damcr, som ikkc var blivct
cift.

Sct, Agner nonnekloster (t9), dcr tilhøne doninikanerordcnen, blev stjflet I263 afEnK rior?ennngs l4 ånge dafl€r A8nes, hvis arv blev brugt til fomilet. Et Dar år
T":lti:S.o: 1""9.i itd*. søster Juna o€så klosrcrtøte og overdrog sin arv t'il kloste-
rer. Encr)-oar vrste det sig, åt Juttå .ikke 

havd€ klosterkød,, og belge piger stak afog tog deres &v ritbåge. Det berød næsren ruin for klooer", i,gi"",ifili,ie"."-ir"ii
band. Prins€sseme toB til deres søster, der var gift med den svåske konicloq r,,l
rog så kæflrgr rmod dem! åt Jutrr blev gråvid. Sror skandale oc forstæ.k; ban-dtvs_
nrn€ udcn vrrknhg. Klosterc! fik do8 sencrE hovedpanen afact misrcde cods riibåq.
veo kongens ijElp, og der cjede store godsmængdcr vcd rcfonnarionen, s-om konåoonroflcnede. D€r m$te at ktostcret blcv ncdrcvet i I 580,emc, og den sidstc del _ irlille srrårækt lus - brændt€ i 1825. Man €r ofie stødr pe g""d;#_s ;k;i;;; ";:rådct.
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1. B1'trolden
2. Røde Port
3. Domkirken
4. Sct. Budolfi kirke
5. Sct. Nikolai kirke
6. Sct. Dionysii kirke
7. Alle Helgens kirke
8. Sct. Mikkels kirke
9. Sct. Pauls kirke
10. Sct. Laurentii kirke
I l. Sct. Olai kirke
12. Sct. Hans kirke
13. Sct. Mortens kirke
14. Sct. Ibs kirke
15. Sct. Jørgensbjerg kirke
I 6. Vor Fru kloster og kirke
17. Gråbrødre klosær
1 8. Sortebrødre kloster
19. Sct. Agnes kloster
20. Sct Clala kloster
21. Duebrøclre hospiøl

22. Helligåndshuset
23. Sct. Jørgensgården
24. Kongsgården
25. Bispegården
26. Mclhusot
27. Katedralskolen
28. Galgen
29. Hestetorvet
30. Hellig Kors kilde
31. Blegdamskilde
32. Højbrønd kilde
33. Maglekilde
34. Louises kilde
35. Vandhulsmøllen
36. Kapelsmøllen
37. Sct. Clara Mølle
38. Strandmøllen
39. Maglekilde mølle
40. Rimors mølle
41. Kobbermøllen
42. Sct. Sigftecls mølle



Sct Chr. nonneklost€r (20) blev stiftrt åf franciskåncme i 1256 på gondlag af
storegåverfragrevindeIngprdåfRegcnstei.Klostcretvarstort_40normer-og
populært og mdtog mange gEver. Da *lost€rct ved reformation€n blev nedhgt, var

iei mcgct rigt, og Købenlavns universit€t fik meget afgoals€t Dcn 600 t&.lånd stor€

Fleng;ark lige v€st for Roskilde blcv delt mellcm universitetet, ftuebrødr€ hospital,

Katcdialskolen og domki*€n. lndtil for få år siden stoppede dennc rnark Roskildcs

vækst mod vcsl. Klost€rct blev ledrevet i 1579 og stenene genanv€ndt vcd opføelsen

af S€lsø. De sialstc ftndunentrestcr blev opbrudt i 1843, og sencrc 6r dcr kun ffrndct

murbrokker ijorden.

Duebrodre hospltal (21) eksistcrede i 1429 - mcn cr sikkert tu 1300-tallet - og lå da

v€st for byen. I l9l8 fandt nån bl.a hospitalskirkcns firndament og cn kældcr. Då

H€lligåndshuset og Sct. Jørg€nsgifuden blcv nedlagl i 1569, blev dcres midlcr overført

til Du€brødre hospital, som d€rcftcr skulle sørge for underhold til cn lær€r og 23

disciple vcd Katedralskolen. Ornking 1650 blev hospitålet flyttet bd til bycn på

domkirkcpladsen. I 1969 h€nholdsvis 19?3 blev Søren Ols€N hospital (fra 1592) og

Mcyercrones stiftelse (fta 1739) tilsiuttet Duebrødre stiftelscn, som i dåg dder over

ca. 100 boligcr ford€h i firc bygninger i bycn

Helltglndhwet (22). Dct først€ Helligånalhus fta førstc halvdel af 1200-tållet lå lidt
vest f;r byen - st€dct kcndcs iLke. I 1253 blev hosPitslet flyttct ind til byen tæt ved

dornki*en. Det var biskop Jåcob Erlandsen, der skænkede de midter, de. rnuliggior-

de flytningen. H€lligåndshuset skulle husc 12 syge og fattige og desuden sørge for
kost og logi til 12 disciple fra Kåtedralskolcn. Nrdlidende r€jscnde kutne få kosi og

losi foi en nat, Stifulsen skull. også belåle for lo års studieri udlandcl når to

di;ciple fandies egnede. Det blev nedla$ i 1569, og dels midler blev overført til Due-

brødrc hospital.

Sct Jorgenrglrden (23). Dct eneste middcl, mån havde i middelaldcrcn mod den

uhelbrcdelige spedalskhcd, var isolation. Dcrfor oprettrd€s hosPitslcr lidt uden for
byeme, hvo. de smittedc kun e - og sencrc skulle - opholdc sig Roskildes hospitål

for spedalskc Iå nord for Sct. Clemcns kirke på 'Bjerget' ved havn.n. Dc speclalskes

shdshclgen Sct. Jørgcn gåv €fterhånden navn til både kirkcn og bavneby€o. HosPl_

tal€t cksistered€ før 121 I og måsk. allcrcdc I I 30, hvo! bisP Pcdcr gav gods til op-

rettckc afct munkcsamfirnd ved Sct. Clernens kirke. Det blev ikke no8€t klostcr ud

afgaven, men den er muligvis i stcdet blevet brugt til hospital€t Sct Jørgcnsg&den

blcv nedlagt ssmtidig med Hclligåndshusct i 1 569, og alle dcts midlcr ovedragei
DucbrødrE hospital. Spedålskhed€n var på det tidspunkt nogenlunde udryddet.

ltungrgirdcn (2d) blev rcvet ncd kort eftff 1400, og pladsen blev brugt som bvcns

atradsphds indtil 1455, hvor korgen forænde Srundcn til et afdomki*cn åltre. Det

er åldrig lykftedes at linde spo. efi€r kongsgården, så man hff ingcn viden om, hvor_



dan den så ud. Men placeringon lige vcst for don*irk€[ cr omtalt såvcl i gvebrevet

fi! 1455 som i Ssxos omtale afblodgildet i Roskilde i 115?.

Bispeglrden (25) er fomcnttig opføn i føNte halvd€l åf I l0Gtallet. Hovcdbygnin-
gdrlå mod v€st n&mest domkirLen, m.n dcr vsI desud€n en række bygninger på

åmrådct for at rurnrnc dcn storc stab afmcdart€jder€, som biskoppen håvdc. Den 3å-

kaldte Absalonsbuc forbandt hovedbygningen med dorikirken. Den sr byggct af fiåd-

st€n omking 1200 afAb6aloN cftcrfølgct Pcdar Sun€sen og €kirtErcr stadig' Eftcr
refomation€n, hvor biskopp€n ov€r Sjællånd blcv flytlet til Køb€nhåvn gik bispeS&_

den langsomt i forfåld, og i 1733 blcv dcn revet D€d og crctåttct Palæ€t.

Rldhuret (25) omtåles i Roskild€s stadsr€t ft& 1268, men dct ha. på dct tidspunkt

nok kun været institutioned - ikkc en bygning - dcr blcv henvist til. Det middclaldcr_

tig. rAdhus, eom brændte i I 73 1, var sikken fts 1300_tallct. Det! ualsecndc kendes i
6torc træk fia et bilede i Rcscns atlas fta 1677. Herafftemgår, st den toetagprs byg'
ning håvdc ct Sallcri, som blev bårct afttc søjl.r, se man kunn. gå undor galleriet.

Katedralrtolen (27) cksistered€ i hvcrt fald i I150 og havd€ oprindelig til hus€ i det

klostcr, som lå nord for og i forbindolsc med d tidliScrc domkirkc. Da kloste.et

bl€v revct n€d ornking 1200, frk skolen siD egcd bygninS, der udgiorde cn dal af mu_

rcn omking domkirten. I lE45 blev derne bySring revct ned

Gdgen (28) lå i 1700-tållet syd for byc[ bøjtliggcndc og læt ved dcn vigtige svdgl-
clrd€ vcj, D.t cr vcl sandsynliEi, åt den lå dct sarhm€ sted i middclåldereD, mcn det

vid€s ikke. Da Roskildes skarpretter lngermann dødc i 1804, fik håns €nte lov lil åt

overtå8c vi*sonleden. Hun sloltc dog ikke sclv udøve erhvervct men i de cnkcltc

tilfæld; beblc Københa\,ns skffprettd for at træde til. EftcI cnkens død i 1812 blev
der ikkc anssr flctr skarpretære i Roskilde

H€stetorvel (29) er fts midddaldenn, og udgravning.mc i 1994 tydcr pA' at pladscn

alleredc fta I150, då byvolden blev nnlagt, har \Erct ånvendt til handel. D€t har arlta'
gelig været et aflåndets ældrt€ husdyrmarked€r.

Nlldernc, FA steder bar sl mangc og knftige kilder som Roskildc. Foi 200 & siden

fandtcs mindst 24, hvomf 1 I hår værEt firl& lirksomme indtil for hundrcdc åI siden,

hvor vrndindvindingen gr|dvist sænk€dc gnmdlandet, 3å næstcn alle kilder udtørre-

de. Mcn i de s€nerc år er mange igcn komm€t til livc. I 1832 blcv kildcmes vand-

mængdc målt, og de tre kaftigste var Msglekild. mcd 82.000 ytimq Klosterkildcn
mcd 12.000 Vtinc og tløjbteudskilde med 8.000 /tinc. Kildemc gav byen drikkc- og

husholdningsvand af høj kvalikt og samtidig €n v&rdituld vall(lkl!ft. D€ llestc kilder
udspringer ca. 30 m ov€r havet, og da afløbet til håvct er kort, var der mulighed for



cn ncget intensiv vandmølle&ift. Kildemc såmler sig om to åfløb: Et vcstligt m€d
Maglekildc sorn den vigtigste kilde og et østligt m€d klosterkild€n som dcn vigligsle.

Helllg koru kllde (30). Kilden vår en afbyens kendte, som blev arlsct for at have bel-
br€dende virkning. Da Frederik den 4, i 1729 blcv syg, og lægeme ikt€ kunne h€l-
brtde barn, fandt de ø sl hcntc vånd fia Hellig Kors kilde for at s€, om de! kunne
hjæipc kongcn. Kongcn blev råsk, og hoffct hcnicde dercftcr rrnd fl.I€ gånge om
ugell fta kildcn. Damc våndtrånspot fortsattc i omkring 100 &, og cn rnånd vat ansåt
til at holdc opsyn med kilden. Sct. Hans aftEr såmledes ungdomm€n endnu i midtcn
åf 1800-bllet vcd Hellig Kors kildc, hvor der vår musik og dans og blev tlrukkct
merc øl og br@nd€vin €nd kild6ånd. I 1880 fik Roskildc sit første v!dvært(, som
blcv plåc€ret i nærlrcden afHellig Kors kilde, Fe år ener tøned6 kilden ud, og i 1906
blcv dcr opsåt et monlment i frådsten tcgn€t afJåcob Komerup. Dct fndcs stadig på
Kildegldens områdc.

Blegdrnskllde (31) var i fl€re hundrcdc år et sfbycn$ yndcd€ vaskcat€dcr Eftcr
våsk og skylning blev tøjet brcdt ud på glæsset for åt tørrc og for at blive bleget af
solcd. Våndværkct, d€r i 1880 blev anlsgt vcd Hellig Kors kildc, iog også krafier fta
Blegdamskilden, og omking 1910-20 tdrede kild€n hclt ud. I dåg er der ingen spor
cficrkild€D.

Holbrsnd kilde (32), En afby€n vandrigcstc kilder, som indtil 1. Verdcnskrig blev
brugt til storvåsk. Men allcrcdc i 1886 vår der blevct l6gt en vrndledning fra kildcn iil
det scks år ældre vandværk v€d Hcllig KorB kilde, og hervcd mistcde kilden hoved-
pårten afsit vand. I 1943 bl.v kilden h?lt sløjfct til fodcl for en vendeplads.

Mrgl€ldlde (33) har altid vær€! den våndrigeste i Roskildg og selvom dcn €r blcvet
mindæ, giver d€n stadig 35.000 l/time. Dc store våndmængder indcholdt mcg€t op-
lø6t kalk, der afs6ttcs omking kiftlens udløb. Kildekalkcn (kaldcs ogsA fted$€n) e.
blød og lct åt bea$cjdc, sålængc luften ikke hår ihet den. Aflcjring€me var flerc mc-
ter tykke og et oplagt bygningsmsterial€, før man håvde t€glsten. I 1000- og 1100-
trllet blcv dcr bygg€t mang€ kirker i Ro6kilde og omcSn afkildckålk.n. Da brydnin-
gen sfkildekalk ophørtc, val dcr dannet er stor s4 der kom til at fungcrc son mølle-
dåm, indtil den i 1846 blev ryldt op, D€r skullc bygges .D vandklranstålr på sted€t,
og i 1849 rcjstcs cn tr&brklædt bygning i trc fløje rncd tilhørcnde på* og ct ottckan-
tct kildchus ovcr kild€n. Fla kildehus€t løb vand€t i $derjordisk r.nde til e! kitdc-
sted ved Maglekildevcj. Hct strsnm€de vandct od i en gotlc geDnem Neptuns mund.
Ku$tldct blcv rcdlågt allerede eft€r to år, og bygning€n havde cn ornskifretde tilvæ-
rllse indtil den i 1972 blev ncdrcvct, og grurdeo omdånnct til pa*€ringsplads. Kil-
dchusct forsvandt tidligl, og i 1927 opfsrtcs et mindre srkkåntet hus, som er bcval€t.



Loulles kilde (3,1). Omkring I 850 opført€ cn ko i,cntuslind€ ved Roskilde kloster,
Lovis. vor Wifipfcn, en lille slensætnin8 vcd kild€n. Omking l9l0 lod h€ndes brc
d.rdattcr, dcr også hed t ouise, oDrådct sættc i stantl I 1930'€mc vår det slut mcd
kildens cg.tvån4 me dcn livcde op igen i 1985. Året cftcr blev den gamlc stcnsæl-

ning sløjfct, og en slor stenskål (møllest€n) modtsgcr nu kildenr vand.

Nlost.rkilden (34r). Dcttc vår dcn betydcligstc kildc i dcl øsdig. kildcrEkkc. Skønt
v&s.ntlig minahc end Maglekilde har Klost€rkilden haft et beragt ligt omfång. Kil-
den var i flcrc hundredc år omgivet sf€n lille skyggctuld lund, og rnidt i 1800-tållct,
hvor dcr blcv drcvet gdtn€ri omking krlden, va! stedet et yndct udflugtsst€d. Mange
lysthusc og bænke fåndtcs i gannercs havc, og hcr blcv dcr serv€.et kaffc, the og
punch. I eo pcriodc \rar dcr musik hver torsdag vcd stadsmusikåntcn, I 1903 blcv om-
rådet l(øbt af fianskc munke, og Sct. Matic hospital blev opført på Srundcn. Den of-
fcntligc sdgåag til kildcn blev herefter luk*ct. I 1950'cmc tønede kilden ud, mcn dclr
begyndt€ igpn i 1970'emc at løbc. Efr€r hospitalcts nedlæggclsc i l99l er dcr igen
adgsDg til omrAdet.

vandmøllern.. Dc månge møller var €n vigtig drivkraft for byen. 10 wodmøllcr
udnytt€de våndkaftcn. Dc 4 lå i en østlig række hovedsageligl drcvct åfKlosterkil-
den, mens Maglekilde var de vigtigste for den vestligc række pA 5 nø €r. Vånd-
hul$Døllcn lå for sig selv lidt vesdigcrc. Det vidcs ikke, hvomlh møllerict slancdc,
mcn då underfåldsmøllerne åfløste skvalmølleme orikring I 100, \rar der utvivlsomt
vandmøller i Roskilde. Vandløbencs kråftige fal4 ca, 30 m over ct sfløb på I kn,
giod€ det-trods rnøllemes tætt plåccring - muligt åt ualnytte dc mcre effehive
ovcrfsld.smøll€r, da de blev tåget i brug omkring 1600. Endnu i 1900 var dcr adskel-

lige vmdhjul i brug, men i 1922 lorsvandt det sialste - det vår hjulet ved RimoN
møllc.

Vsndhubmsll$ (35) bl€v ncdlagt omlaing 1750, fordi €jcren ønskede at 8nlægge en

h€st€mølle. Til gengEld skulle han rl€dl@ggc vandrhøllen. Det vidcs ikke hvomår
mølledammen forsvandt.

Krpebmollen (35) hål uteivlsomt tilhqt et afdomkirkcns kapeller i middclaldcrrn. I
1905 blev nøllcdarnmetr ryldt op. Møllcn blcv solgt til Fællesbågcrict og brændte

kort cficr.

Sct Chrl mele (37). Sct. Clåra klosær købte møllen ca. 1250, og efter rcformatio-
nen gik dcn ovel til Ibbcnhsvns U! veNitet. Håtd konkurrcncc m€ll€m dc mangc

rnøllcr vsr sikkert å$ag til, at mellercn i 1831 stårledc cn bcskeden ptPirgodlrktion.
Nyc ejcr€ kom til, og i I 871 blev Lornnølløiet hclt opgiv€t, og bygningcn ncdrEvct.

En treetågeis bygning blcv opført og med .n dsmpmaskine som supplctncnt til vånd_



kråftcn bl€v produktioncn kaftigt fopgct. I l9l4 blcv vandknftcn hclt opgil€t, og
møllehjulet femct. Fabrikken bl€v nedlågt onking 1960.

Sfrrndmrllen (38). D€t er muligvis dcnne rnøllc 'nær v€d havet', aom biskop Jacob

Erlandsen skænkcdc til Helli8åndshusct. Dct er første gång, Roskildcs vaDtltnøller
omtslca. Samtidig er Ståndmøllcn den, der lsngst frngcr€dc som møll€ri. Koirmu_
nen købtc den i 1908 og foipagtcde den u4 indtil d€tr i 1916 blev ncdlagt 6om møl-
l€ri.

Msglekllde nslle (39) tilhørt domkirkcr\ indtildcni l73l kom i Fivåtcjc cfter €n

brsnd. En ny møllcbygning blev opført, og cn mindic papirp.oduktion ildlcdtcs. I
I 81 1 blcv dcr oprett.t €t bornuldsspinderi. Våndkraften blev supplcrct mcd cn
alåmpmaskine, og bcskæftigclsen topp€de i 1820'cme, hvor godt 100 årtej(Me på

fåbrikten €ller som kludesadere til papirproduktioncn. Spinderiet bl€v likridcrct i
1830'cinc, og bygningeme ncdrcvet i 1846, da vandkumnstallcn shrllc bygg6. Kur-
anstalten var en fiasko og måttc lukkc cficl ft års drift. I 1867 blev en dcl åfbygnin-
gen indrettet til måskinværkst€d, hvor våndkm{lcn blcv udnyttet indtil 1896, hvor
værkst€dct blev fl yttet,

Sct MorteN nslle (39x).I 1253 tilhdte møllen Sct. Mottens kiikg senelc gik den

ovcr til Sct. Clsrå klostlr. Først i 1740 fik møllen €n eg€ntlig møllcdam, idct mø11€-

ren fik lov til at inddragc Sct. Mortens kirkegftd og udgravc cn trtølledam d€t.

Rlmors mslle (40) tilhørtc indtil nformationø Sortebrørh€ kloatcr og kom dcrcflcr
på private hændcr. I bcgynd€lsen af 1800-tallet blev den papirmøllc, mcn cftcr €n

brand i 1847 blcv der indrcttet spindcri og våvffi i de nyopførte bygningcr. Få år cf-
i€r var dcr igcn bnrd, og den nuværcndc bygning er frs I 853. I slutnhgcs af fuhun-

dr€det gik vi*sornhedcn godl. Vandklaften slog ikke til, og hcstckn& dtmp og
clcktricitet blev tagct i blug. Da dct gamlc vandhjul i 1922 var nedtlidt, bl€v det d.r-
for ikkc fomyct, og bycns sidste møllehjul forsvandt. Moll€dammcn blcb gradvist op-

ryldt, og i 1965 fo$vandt også det sidstc spor afbycns sidstc mølledam.

Kobbenngllen (41) blcv ombygg€t i 1830'emc og fik cksra vandtilførscl fia Roårs

ki:d€.

ScL Slgfreda melle (42). Dcrn€ mølle blev nedlagt aller€de i be&Dd€lsen af l80G
tallet. Navnct skyldcs rnuligvis, at den oprindclig tilhørt€ Sct, Sigfiedr kapel i don-
kirkens nordrc tårn.

Hrr.ldsborg mølle (,12r). Møllcriet hsvdc i Årcnes løb fåel til huse i cn firlæng€t
gård lige syd for Haraldsborg baklc, som nedbrændtc i 1909.



Lidt om modelle[
Modellen er udført i skala 1i200, den måler 6 x I meter, hvilket starer til 1200 x
1600 meter.

Selve grutrdplanet er Ddføn i b€ton som er formet i hånd€n for åt gengivo de
topogråfiske fofiol4 vejc, vandløb, sø€r og volden cr ligeledcs folmet i betonen,
Huse og fiæcr er udført som modelier i træ og dercfter er dcr låvet gummiforme i,
hvilkc de cndcligc modeller cr støbt i plåstic-padding.

Hktorlsk nøJagtlghed
En del afbygningeme eksisterer sladig den dag i dag, og €n del afd€ storc bygninger
er ftndct afRoskilde Museum ved udgiåvnioger. De små bygninger på modellen er
blcvet til ud fra beskivels€r om huses genercll€ uds€ende i 1400 tall€t. Adallet af
husc er €t estim€.et ud fta en hvis bebygningstælh€d såmt åntallet indbygg€re.

Ki*cmc er ret godt kendt ud fis udgmvninger og beskrv€lse! og e. udfo.met
hercftcr.

cadeforløb e. opteglct ud lra gåmle kort og for de flestes vedkornmende følger de
gadcrsom stsdig eksistcrer.

Hvad ångår klosa€n€ er nalae og plac€ringcr korrekte. Selv€ grundformen og
udseende afklostren€ cI l.vet med udgangspunkt i beskriv€lser afklostr€ gpner€lt.


