Find vej og mærk

Næstved

Find vej i Næstved
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.

Find vej i hele Danmark på
www.findveji.dk

Dansk Orienterings-Forbund

”Find vej i Næstved” er en anderledes tur i Næstved
bymidte. En skattejagt, hvor gevinsten er sund og sjov
motion sammen med masser af historie.
Hensigten er at få flere ud at orientere og bevæge sig,
og at give et anderledes tilbud om indsigt i Næstveds
kulturarv. Folderen kan bruges i skolerne og af familier
og turister.
Du kan finde mange flere oplysninger om de steder, du
besøger på bl.a.
www.huse-i-naestved.dk,
www.naestvedarkiverne.dk
www.naestved-museum.dk.

Brug mobilen

Prøv Quiz på mobilen
Scan QR-koden her,
eller find “Næstved By”
på www.findveji.dk.
Vælg Quiz-rute og start turen.
Ved hver post på ruten får du et spørgsmål, som du skal
besvare på din smartphone. Du skal taste en kode for at
få spørgsmålet, og koden er det bogstav, du finder på det
foto, som hører til posten.
Opgiver du at finde posten, kan du bruge koden PAS for
at få lov til at fortsætte.

Du kan komme bag om byen Næstved med din mobiltelefon og få fortællinger om byens historie. Posterne 1-21
gemmer på en beretning om bygningen eller stedet posten
er placeret ved, indtalt af direktør ved Næstved Museum
Palle Birk Hansen.

Sådan kommer du i gang
Scan QR-koden herunder og hent appen TravelTales.
Android:

iPhone:

Vælg dernæst tur fra listen ”Find vej i DK”, og du vil få
historierne, der hører til hver post.
Af hensyn til størrelsen er turen i Næstved delt i to dele:
post 1-9 har navnet “Find vej i Naestved Del 1” på listen, og
post 10-21 har navnet “Find vej i Naestved Del 2”.
Fortællingen starter automatisk, når du finder posten.
Når du ikke alle posterne på en gang kan turen fortsættes
en anden dag.
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Foto-orientering i Næstved
Sådan gør du
Turen består af 23 poster, nummereret fra 0 til 22.
På kortet er posterne vist med en violet cirkel. Stedet du
skal finde, er midt i cirklen.
Der er et billede fra hver post på kortet. Når du har fundet
det billede der passer til stedet, skriver du billedets bogstav
i skemaet under billederne. Bogstaverne danner tilsammen
en kort sætning.
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Posterne på TravelTales tur “Find vej i Naestved del 1“ er markeret med røde tal i skemaet.
Posterne påTravelTales tur “Find vej i Naestved del 2“ er markeret med grønne tal i skemaet.
Post
Foto
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Find vej og Mærk Næstved . . .
Post 0: Kvægtorvsbygningen

Post 12: Havnen

I 1913 blev der opført en militær administrationsbygning på
Farimagsvej 8.
55°14’00.5”N 11°45’47.2”E

Næstved havns placering er speciel for en købstad, for den
ligger inde i landet og ikke ude ved kysten.
55°13’39.5”N 11°45’21.2”E

Post 1: Grønnegade kaserne

Post 13: Kompagnihuset

Soldaterne på Grønnegade Kaserne, havde brug for plads til
et dyr, der var meget vigtigt for dem.
55°13’55.8”N 11°45’41.4”E

Post 2: Nygade

Dette er et ægte middelalderhus og kaldes
kompagnihuset.
55°13’44.6”N 11°45’28.2”E

Post 14: Boderne og Sct. Peders kirke

Husene ser gamle ud, men gaden hedder ikke Nygade for
ingenting.
55°13’55.3”N 11°45’38.4”E

Boderne er rækkehuse fra middelalderen.
55°13’47.4”N 11°45’26.9”E

Post 3: Råd, ting- og arresthuset

Denne gade er ændret meget, men har alligevel beholdt
sit gamle navn.
55°13’48.9”N 11°45’19.4”E

Her kunne folk dømmes til fængsel og sættes i arresten, hvor
der er tremmer for nogle af vinduerne.
55°13’53.1”N 11°45’30.3”E

Post 4: Sprøjtehus og dommerkontor

Her har ligget et sprøjtehus - det er en brandstation.
55°13’51.6”N 11°45’32.1”E

Post 5: Axeltorv
Troldkvinden Slattenpatten står sammen med sine døtre og
spytter vand på Axeltorv.
55°13’50.8”N 11°45’29.3”E

Post 6: KTAS-bygningen
Dette hus er bygget i gotisk stil med fine kamtakkede gavle.
55°13’49.9”N 11°45’40.7”E

Post 7: Munkebakken

Post 15: Farvergade

Post 16: Wittusens gård
Denne gård var Næstveds største købmandsgård.
55°13’52.2”N 11°45’15.5”E

Post 17: Kranøen
Kranøen blev brugt til lagring af råstoffer, som man brugte
på den gamle Maglemølle Papirfabrik.
55°13’57.5”N 11°45’04.9”E

Post 18: Kindhestegade 7
Denne gade var engang en meget travl gade.
55°13’54.0”N 11°45’24.6”E

Post 19: Sjællandskes hus

Bag trolden oppe på bakken, står et udkigstårn.
55°13’46.6”N 11°45’49.4”E

Dette hus er bygget i mursten med en fin facadedekoration.
55°13’59.0”N 11°45’32.3”E

Post 8: Sct. Mortens Kirke

Post 20 : Staalgaarden

Denne kirke er fra 1200-tallet, dengang Danmark var
katolsk.
55°13’46.9”N 11°45’38.5”E

Dette hus er det første funkis-hus i Næstved.
55°13’58.5”N 11°45’32.9”E

Post 9: Apostelhuset og Bangs bogtrykkeri

Huset blev bygget af en munkeorden i middelalderen.
55°13’56.1”N 11°45’30.4”E

Her er to huse, som begge tydeligt viser, hvornår de blev
bygget.
55°13’44.8”N 11°45’33.5”E

Post 10: Sortebrødrekloster
Her lå engang Danmarks største sortebrødrekloster.
55°13’40.9”N 11°45’35.0”E

Post 21: Helligåndshuset
Post 22: Munkebakken
Munkene på Munkebakken blev oprindeligt udskåeret
af de døde elmetræer fra elmealleen.
55°13’47.5”N 11°45’56.1”E

Post 11: Det Gule Pakhus
Huset blev bygget til at være både pakhus og
’toldcomptoir’ - altså toldkontor.
55°13’38.5”N 11°45’28.9”E
Vær opmærksom på, at Helligåndshuset og Boderne
(Næstved Museum) samt kirkerne, ikke er åbne for besøgende om mandagen.

Find vej med GPS
Har du en GPS kan du bruge den til at finde vej til
posterne. Hvis du vil gøre det rigtigt svært kan du lægge
folderen væk, og kun bruge GPS’en.
Husk at du kun må gå på offentlige veje og stier.

Find vej og Mærk Næstved . . .

Kortet
Et orienteringskort viser mange detaljer, som er
markeret med forskellige signaturer. Nord er altid
opad og målestokken er her 1:5500 så 1 cm på
kortet er 55 m i virkeligheden. Du bruger kortet til
at finde vej mellem posterne.
Kortet kan også downloades direkte fra
Herlufsholm Orienteringsklub
www.herlufsholm-orientering.dk
eller fra www.findveji.dk

Vil du vide mere
om orientering kan du besøge Dansk OrienteringsForbund på www.do-f.dk og www.findveji.dk
Du kan også besøge Herlufsholms Orienteringsklub
på www.herlufsholm-orientering.dk

Deltagere i projektet
Denne folder er fremstillet i samarbejde med
Næstved Arkiverne, Herlufsholm Orienteringsklub,
VisitNæstved - Næstved-Egnens Turistbureau A/S
og Dansk Orienterings-Forbund under “Find vej i
Danmark”.
Historiske tekster og fotos:
Elsa Mortensen og Freya Anduin,
Næstved Museum
samt Hans Dithmar og
Jenny Falk Neerup Madsen,
NæstvedArkiverne
Fotos: Freya Anduin og Jens Olsen, Næstved Museum
Kort: Birgit P. Børsting og Claus Mikkelsen
Opsætning: Dansk Orienterings-Forbund
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