
Find vej i
Vordingborg

Hvad er Find vej i Danmark?

“Find vej i Danmark” er en forenklet 
udgave af orienteringsløb. Man kan 
sagtens gå turen i stedet for at løbe. 
De fleste ”Find vej i ...” er i skove og 
parker. Nogle ”Find vej i ...” er i byer 
og tager dig rundt til steder med en 
spændende historie.  Se hvor i landet 
du også kan finde vej på 

www.findveji.dk
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Sådan gør du: 
- Du kan gå eller løbe en tur kun med kortet  
og prøve at finde posterne
- Find fotografierne i den rigtige rækkefølge - 
udfyld felterne under kortet med det tilhø-
rende bogstav - og løs en bogstavrebus!
- SMS-skattejagt (se modsatte side)
- Find vej med GPS (se modsatte side) 

Turens længde er ca. 4 km, hvis du følger 
den korteste vej på offentlige veje og 
stier. Du kan også lave din egen tur og 
finde færre poster, og måske fortsætte en 
anden dag. Det er helt op til dig!

Find trave- eller løbeskoene frem og 
kom med ud på tur!

SMS-skattejagt
Turen består af startstedet - ved flagstangen på Ruinterrænet - samt 15 poster. Startstedet er markeret på 
kortet med en violet trekant og posterne med cirkler. Det du skal finde er midt i cirklerne. Posterne 1 til 
15 indeholder quizspørgsmål med tre svarmuligheder. Med din mobiltelefon scanner du stregkoden (eller 
går ind på www.skatiskoven.dk/mobil og vælg turid#930). Umiddelbart efter modtager du en SMS, og så 
er du med i skattejagten. Ved startposten indtaster du dens tre kodebogstaver, og så får du opgaven på 
mobiltelefonen. 

Rigtig god fornøjelse!
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Løsning på bogstavrebus er navnet på ham

, der satte guldgåsen på gåsetårnet.
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Værd at vide - om O-63
O-63 er Vordingborgs egen orienteringsklub. Som medlem af 
O-63 kan du gratis deltage i alle klubbens egne arrangementer. 
Den ugentlige træning, klubbens egne træningsløb og divisi-
onskonkurrencen. Desuden får du tilskud til andre klubarran-
gementer og til klubtøj, du modtager klubbladet ”O-63’eren” 
og som ungdomsløber gratis kurser. Klubben deltager i ori-
enteringsstævner i ind- og udland og vi laver gerne klubture i 
forbindelse med nogle af stævnerne.
Du kan dyrke o-løb på alle niveauer, fra motions-o-løb når 
lejlighed byder sig til mesterskabsstævner og elite-o-løb. Men 
allerede som nybegynder kan du deltage i konkurrencer, fordi 
der laves baner i alle sværhedsgrader. Derfor er orientering også 
en god familiesport – alle kan deltage.

O-63 blev startet i 1963 og har i dag omkring 70 medlemmer, 
børn, unge og voksne. Klubben har base på Vintersbølle Skole 
i Nyråd, men bruger skovene i et større område til løb – fra 
Klinteskoven på Møn til Hannenov Skov på Falster og mange af 
de sydsjællandske skove. De aktive medlemmer kommer fra et 
næsten lige så stort område.

Vil du vide mere om Vordingborgs historie?
På Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv kan du bl.a. finde billeder 
fra Vordingborg før og nu, samt arkivalier fra lokale foreninger, 
virksomheder og privatpersoner. Arkivet holder til i Kulturarka-
den, Sydhavnsvej 6. Du kan også besøge lokalarkivet via www.
lokalarkiverne.vordingborg.dk eller følg med i deres blog på 
www.lokalarkivet.blogspot.com.  
 
Kom til træning om torsdagen
• Vi indbyder til orientering for begyndere: unge, voksne og 
familier
• Du møder bare op i et par løbesko
• Du kommer bare de gange, hvor du kan
• Kort og kompas låner du af klubben
• Træningen tilpasses efter hvem og hvor mange vi er, efter 
årstid og vejr
• Tjek www.O-63.dk under træning.

Der er mange muligheder med  
”Find vej i Vordingborg”

1. Quiz med din smartphone
Med din smartphone kan du gå på SMS-skattejagt og svare 
på quiz spørgsmål om de poster som du finder! 

Der er plads til fem deltagere eller 8 hold. Det er også muligt 
at oprette din egen rute og uploade dine egne opgaver. 
Dette kan fx benyttes til børnefødselsdage, skoletemaer osv.

Se instruktion i boksen nederst til højre.
 
2. Find vej med GPS
GPS-koordinaterne hentes på www.findveji.dk  eller wwwo-
63.dk. Når du har fået dem ind i din GPS kan den vise vejen 
til det nærmeste indtastede punkt. På den måde kan du få 
hjælp til at finde den korteste vej mellem posterne. Men pas 
på – den korteste er ikke altid den letteste. Der kan være 
ting som ikke kan forceres i fugleflugtslinie, ex. en sø. Så det 
kan betale sig også lige at skele til kortet 
 
3. Find vej i skolen
Du kan bruge turen i idræt, dansk, naturfag, tværfaglige 
forløb og selvfølgelig i historieundervisningen. Hent sup-
plerende oplysninger på nettet på de ovenævnte adresser 
og Find Vej i samt www.findveji.dk og få idéer til det videre 
arbejde i klassen.

4. Læs mere på internettet
Vil du vide mere om orientering kan du besøge Dansk 
Orienterings-Forbund på www.do-f.dk og i øvrigt på  
www.findveji.dk 

Du kan også besøge O-63, orienteringsklub i Vordingborg 
på www.o-63.dk.

For at besøge lokalarkivet kan du gå ind på   
www.lokalarkiverne.vordingborg.dk eller følg med i deres 
blog på www.lokalarkivet.blogspot.com

5. Find vej i Danmark
Måske får du lyst til også at prøve at finde vej andre steder.  
Der er faste poster i skove og parker i hele landet - samt 
foto-orientering som denne, i flere spændende byer.  
Se www.findveji.dk eller besøg Find vej på facebook på  
www.facebook.com/findveji



Find vej i Vordingborg - og 
lær din by at kende!

Post 8: Kirkeskovspavillonen
Et forlystelsessted i sommerhalvåret. Sådan var pavillonen 
tænkt, da byrådet lod den opføre i 1872. Der var restauration, 
scene, selskabslokaler, dansesal og beboelse til personalet. 
Der har været afholdt mange grundlovsfester og fugleskyd-
ninger her. 
I 1980 blev Kirkeskovspavillonen omdannet til medborger-
hus.

Post 9: Gümoes’ Gård
Den tidligere købmandsgård er fra 1700-tallet og det måske 
ældste, bevarede hus i Vordingborg. Den har navn efter en 
tidligere ejer, købmand L.F. Gümoes, der åbnede forretning 
her i 1869.

Post 7: Kirkeengen
Den grønne eng midt i byen var oprindelig en fjord. Den blev 
inddæmmet af Valdemar Atterdag, og indgik i kongeborgens 
voldgravsanlæg. Den stejle skrænt op mod kirken afgrænsede 
middelalderbyen mod syd. I 1700-tallet blev der dyrket mor-
bærtræer med silkeorme på den lune skråning. 

Post 6: Husholdningsskolen
Vordingborg Husmoderskole blev oprettet i 1904 af frk. Dag-
mar Grymer, og flyttede i 1907 til sin nuværende beliggen-
hed. Senere har den heddet Vordingborg Husholdningsskole, 
i dag blot Vordingborgskolen, men der undervises stadig i 
husholdning og håndarbejde.

Post 5: Vordingborg Kirkes kapel
Det smukke, gamle kapel med de mange finurlige 
bygningsdetaljer er bygget omkring 1860. Det 
blev restaureret i 2009 med så godt resultat, 
at det blev præmieret af Vordingborg 
kommune. Bl.a. blev spåntaget udskiftet 
og tårnspiret be- klædt med kobber.

Post 3: Goldschmidts Hus
Fødested for den dansk-jødiske forfatter Meïr Aron 
Goldschmidt . Få uger før hans fødsel blev familiens hus an-
grebet af borgere, der inspireret af jødefejden i København 
ville jage jøderne ud af Vordingborg. Meïr blev sat i skole 
som 4-årig, og allerede som 6-årig havde han lært så meget, 
at han måtte fortsætte skolegangen i København. 
Han blev især kendt for at udgive Danmarks første satiriske 
skrift, Corsaren.

Post 4: Nordhavnen
For foden af kongeborgen findes en naturhavn, der i middel-
alderen husede ledingsflåde og handelsskibe. Ude i vandet 
er der stadig rester af den pælespærring, der i 1100-tallet 
sikrede flåden mod fjender. I nyere tid har havnen været 
fiskerihavn, men nu har lystbådene overtaget.

Post 2: Valdemar Sejr / Jyske Lov
Valdemar Sejr-statuen holder en stor bog i hænderne. Det 
er Jyske Lov, der i 1241 blev givet på Vordingborg Slot. Den 
indledes med de berømte ord ”Med lov skal land bygges”, og 
dele af loven gælder endnu.

Post 1: Gåsetårnet
Vordingborgs vartegn, Gåsetårnet, er det eneste tilbage-
værende af de 9 tårne på Valdemar Atterdags mægtige 
kongeborg (Danmarks største) fra 1300-tallet. Guldgåsen på 
toppen vender mod Lübeck og blev sat op som en hån mod 
hansestæderne. 

Startpost: Danmarks Borgcenter (v. flagstangen)

Post 10: Borgerstiftelsen
Borgerstiftelsen blev oprettet i 1854 som ”Stiftelse for 
gamle, trængende og værdige Borgere, disses Enker og ugifte 
Døtre” og i 1871 blev bygningen opført som fribolig for disse 
trængende personer. Efter en udvidelse i 1917 var der i alt 14 
lejligheder.

Post 11: Bygraven / Margretestien
Middelalderens Vordingborg sluttede her, hvor porten mod 
vest stod. Bygrænsen bestod af en vold med tilhørende grav; 
brolægningen markerer, hvor den var. Hvis man følger Mar-
gretestien vest for kirken, går man langs bygravens fredede 
rester, kaldet Åges Grav.



Post 13: Apoteket / Esprit de Valdemar
I 1836 opfandt apotekeren i Vordingborg, Mads Aarsleff, den 
første danske parfume: ”Esprit de Valdemar”.  Han fik kongelig 
bevilling til at fremstille og sælge den i hele landet. Senere kom 
hårsprit og brillantine til, ofte med Gåsetårnet på flaskerne. 
Varemærket blev så kendt, at Osvald Helmuth har reklameret 
for det og Kim Larsen sunget om det.

Post 14: Råd-, ting- og domhuset
Den statelige bygning fra 1845 rummede både rådhus, 
domhus og arrest under samme tag. Men den tids borg-
mester var også samtidig politimester og dommer. I 1968 
flyttede rådhuset til nye bygninger, mens der fortsat var 
arrest og domhus frem til 2007. Nu bliver forhuset restau-
reret, så det kan fungere som bl.a. turistkontor og admini-
stration for museet.

Post 15: Historisk Botanisk Have
Danmarks første historisk-botaniske have blev anlagt i 
1921. Det er en renæssancehave, inspireret af tegninger 
i Danmarks ældste havebog fra 1647. Haven indeholder 
især krydder- og lægeurter, herunder en afdeling med 
giftplanter. 

Post 12: P.A. Heiberg
På trods af gravstenen er P.A. Heiberg ikke begravet her. For-
fatteren blev landsforvist i 1799 for sine kritiske skrifter, og 
tilbragte resten af livet i Frankrig. Stenen blev i 1901 flyttet 
fra Paris til fødebyen Vordingborg. Den står, hvor latinskolen, 
som hans far var rektor for, i sin tid lå.

Find vej i Vordingborg - og 
lær din by at kende!


