
Der er gennem tiderne sikkert taget utallige luftfotos over Roskilde, og mange af dem 

findes i de private skuffer. 

Heldigvis har Det Kongelige Bibliotek en omfattende samling af disse fotos – herunder 

en betydelig del af fotografen Sylvest Jensen, som fra omkring 1936 og frem til midt i 

1950’erne fotograferede det ganske land fra luften. 

Samlingens billeder er organiseret i et interaktivt danmarkskort, og det forekommer 

ganske nemt at gøre sig fortrolig med. 

Biblioteket har naturligvis skrevet diverse vejledninger, som det er ulejligheden værd 

at sætte sig ind i – f.eks. at billeder taget i en sammenhæng i en overflyvning ofte 

kan kaldes frem samlet. 

Den enkle fremgangsmåde er at følge dette link: 

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4 

og så indtaste Roskilde i søgefeltet øverst til venstre – og så flytte kortet til Roskilde 

området og zoome ind. 

 

 

De følgende fotos er et lille udpluk af de mange billeder – dateringerne skal tages med 

et gran salt – der er f.eks vist billeder dateret 1956 som viser bygninger, som er 

opført efter dette år !  

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4


 

 

1928/33 -  Det kongelige Bibliotek – Sylvest Jensen 

Billedet er sandsynligvis fra 1932/33 hvor hjørneejendommen Algade/Stændertorvet  

(Landbobanken) stod færdig.  



 

 

1928/33 -  Det kongelige Bibliotek – Sylvest Jensen  

Billedet er sandsynligvis fra 1933 

Algade øst/vest – Bryggergården. Hersegade strækker sig mod syd 

  



 

 I perioden fra 1925-1929 

En illustration fra en artikel i ”Illustreret Familie-Journal” om domkirkebyen. 

Tidsfastsættelsen kan bl.a. ses på at Gråbrødre Skole (Realskolen) endnu 

ikke er bygget – den blev indviet i efteråret 1931 

Torvet har stadig det grønne anlæg, som stort set forsvandt, da torvet blev 

reguleret i 1930-31. 

Chr. Den 9.’s kapel blev indviet i 1925 efter en byggeperiode fra 1917-1924. 

Domkirkepladsen blev samtidig reguleret i årene 1924-1925 og fik et 

udseende som vist på tegningen 

 



 



 

 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

I forgrunden Dominion Beltings fabrik – på denne plads ligger i dag Roskilde 

Politistation. 

Til venstre i billedet Roskilde Idrætspark  - Til højre Ting- og Arresthuset, og lige 

ovenover de to vandtårne i Jernbanegade 



 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

Jernbanearealet i forgrunden – den store hjørneejendom Algade/Kong Valdemars Vej 

 



 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

Ringstedgade/Holbækvej/Ringstedvej snor sig forbi Spritfabrikken 



 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

Gasværket – rensningsanlægget på vej mod havnen 



 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

Havnen – i forgrunden rensningsanlægget 



 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

Frederiksborgvej 



 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

Sct. Hans Hospital 



 

1956 – Det Kongelige Bibliotek -  Sylvest Jensen 

Østbyen – Hedegårdenes Skole – Bymarken i forgrunden 



 

1954/1956  – ukendt fotograf, oprindelse og aktuel arkivering 

Domkirken set fra sydvest – i forgrunden den gamle politistation i Kornerupsvænge 



 

1954/1956  – ukendt fotograf, oprindelse og aktuel arkivering 

Domkirken set fra sydøst – i forgrunden Allehelgensgade skole 



 

1954/1956  – ukendt fotograf, oprindelse og aktuel arkivering 

I forgrunden Folkeparken/Amfieteatret 

 



 

1954/1956  – ukendt fotograf, oprindelse og aktuel arkivering 



 

1954/1956  – ukendt fotograf, oprindelse og aktuel arkivering 

I forgrunden Roskilde Kloster 



 

1954/1956  – ukendt fotograf, oprindelse og aktuel arkivering 

Fra øst – Frøforsyningen - jernbaneterrænnet 



 

Omkring 1956.  Sandsynligvis Sylvest Jensen-foto 


