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Anbefaling af projektet ”Kildernes Roskilde”- et Roskilde Rotary Klub projekt 

 
Kilderne i Roskilde er en fascinerede og fantastisk naturarv, som kun findes få steder i 
verden. Projektet har til formål at styrke det visuelle indtryk og bevidstheden om 
kildernes historie for derved at gøre kilderne til en endnu stærkere attraktion til glæde 
og gavn for børn og voksne i Roskilde samt for Roskildes mange turister.  

 
I Roskilde sprang der i fordums tid mindst 12 navngivne kilder, som op gennem tiden 
har givet vand til mennesker til fortæring, hygiejne, helbredelse og samtidig givet 
trækkraft. Gamle tekster fortolkes endog således, at kilderne har været med til at give 
byen sit navn ”Rosernes kilde”, da der i Roskildes byvåben svømmer tre roser på 
strømmen. Kilderne i Roskilde har dannet baggrund for mange aktiviteter. Kilderne 
skaber også kildekalk, der tilbage i 1000-1100-tallet blev brugt som et godt bestandigt 
byggemateriale og således er 12 kirker blevet opført med kildekalk. I Roskilde er 
blandt andet Sct. Jørgensbjerg Kirke og Vor Frue Kirke bygget med kildekalk fra 
Maglekilden. Bispebuen, der forbinder Domkirken om Palæet, er opført med kildekalk.  

 
Vandringer rundt til kilderne giver et indtryk af, at der kunne gøres endnu mere for at 
præsentere den enkelte kilde i form af monumenter, tilgængelighed og opholdsareal. 
På stedet og digitalt skal historien om kilden gøres let tilgængelig. En gåtur til de 
væsentligste 8 kilder fra Hellig Kors Kilde i vest og til Lovises Kilde i øst og tilbage til 
udgangspunktet er en tur på ca. 4,5 km i kuperet terræn, blandt andet gennem de to 
store parker og forbi Genforeningsstenen. Kilderne kan selvfølgelig også ses 
enkeltvis. Den generelle markedsføring af kilderne indgår også i projektet, ligesom 
rammer for kildevandringer vil være et element i projektet. Kilderne kan ses alle dage 
hele året med offentlig adgang. 

 
Roskilde er bedst kendt for Domkirken, Vikingeskibsmuseet og Roskilde Festival – 
med dette projekt vil kilderne få lige så fremtrædende placering i bevidstheden hos 
lokalbefolkningen og ude fra kommende fra ind- og udland. Projektet er initieret af 
Roskilde Rotary Klub, som vil stå for fremdriften. Rotary er en unik, 
verdensomspændende organisation, der fremmer menneskelig og faglig udvikling på 
tværs af faggrænser og niveau. I Rotary arbejder alle ulønnet, hvilket betyder at 
indkomne donationer ubeskåret vil gå til realisering af projektet. 
  
Roskilde Kommune ser projektet som meget attraktivt for byen. Det vil helt sikkert 
styrke byens historiefortælling og kultur. På den baggrund medgives projektet de 
stærkeste anbefalinger, ligesom Roskilde Kommune vil understøtte projektet med 
medarbejderressourcer i nødvendigt omfang. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Tomas Breddam 
Borgmester
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