
Cand.mag. i historie Per Steenholdt, har med interesse læst den historiske artikel fra 1936 og har i 

2014 givet følgende bidrag artiklens indhold: 

 

Løgten skulle have afløst et telt der stod op af muren til Gråbrødre kirkegård omkring 1730. Lotte 

Fang nævner i sin bog om ”Roskilde´s ældre gader og stræder”, værtshuset Løgten. Hun nævner det 

lå på hjørnet af Hersegade og den nuværende Jernbanegade. Det er helt korrekt. Jeg har gennemlæst 

Alle byens brandforsikringer fra 1761 og det var der Løgten lå. Det er da også et spørgsmål om der 

overhovedet var en mur omkring kirkegården allerede i 1730.  Jeg kender ingen forgænger fra den 

nuværende mur fra ca. 1855. Det kan da sagtens være, at ejeren af Løgten på et tidspunkt har opført 

"Løven" på Hestetorvet, men Løven kan ikke have afløst Løgten på samme sted. 

 

Kilden nævner også, at der lejlighedsvis blev opstillet skafot på Hestetorvet, den oplysning har jeg 

ikke set andre steder. Der er lidt debat om rettersteder i Roskilde. Jeg har også haft en med, Finn der 

har lavet www.roskildehistorie.dk. Der var to rettersteder. Det sikre på Frederiksborgvej på 

"Galgebakken" som hørte til Sømme Herred. Så havde byen Roskilde også et. Fang familien har 

placeret det hvor arresten ligger i Jernbanegade. Natmandens hus lå lige overfor.  

Jeg har prøvet uden held at finde andre kilder, men uden held. Jeg tror opfattelsen skyldes, at man 

da man opførte arresten fandt knogler og noget der blev tolket som rakkerkule. Finn har faktisk 

lovet mig at sende dokumentation for den opfattelse, jeg tror der er en naturlig forklaring på det 

ikke er sket. Jeg har via Roskilde museum fået bekræftet, at oplysningerne om den gamle 

rakkerkule ikke er noget bevis for rettersted der. 

Jeg er blevet opmærksom på, at hekse og "sodomister" blev brændt ret tæt på hvor Roskilde Hvile 

er opført, ikke langt fra Dommervænget. 

 

Nedenstående bykort fra 1765-66 er lavet af Jean Marmillod. Kortet viser min opfattelse, at 

Gråbrødre Kirkegård ikke var i brug og der ikke var mur omkring.  

Det viser også noget andet. På kortet kan man lidt øst for møllen på Københavnsvej, hvor nu 

Roskilde Hvilen er, se en lille trekantet figur. Det er en galge! De trebenede galger var meget brugt. 

Det passer også med, at rettersteder og galger var opført tilpas uden for byen, så tilrejsende kunne 

se, at her blev man straffet. 

At man ikke har kunnet læse om denne placering i bøger om Roskilde skyldes, at kortet har ligget 

gemt væk i Rigsarkivet i mange år, og kun er lidt kendt. Man skal da også lede efter galgen for at 

finde den. 

 

 

Klik på billedet for at se det særskilt. 

http://www.roskildehistorie.dk/
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