Find vej i
Rusland

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

Rudolph Tegners Museum og Statuepark
En særlig oplevelse venter tæt på den nordsjællandske kyst i Dronningmølle. Her har klassikeren
i dansk symbolisme, kunstneren Rudolph Tegner (1873-1950) opført sit museum og omkring liggende Statuepark.
I Statueparken står et udvalg af hans skulpturer med himlen, vandet i det fjerne og den barske
lyng, der præger området – også kaldet RUSLAND – som baggrund. Inde på museet kan omkring
250 af kunstnerens andre værker i gips, ler, marmor og bronze også opleves.
Det blev kendetegnende for Rudolph Tegner at hans kamp for anerkendelse i Danmark var håbløs.
De store formater og værkernes indhold provokerede hans samtid. Derimod fik han stor anerkendelse i Frankrig hvor han bosatte sig i 1926. I 1933 kulminerede hans kunstpraksis med den
højeste udmærkelse for en billedhugger, guldmedaljen på Salonen i Paris, for værket HERAKLES
OG HYDRAEN. I dag er der ikke længere tvivl om Rudolph Tegners betydning og position, som
banebrydende kunstner/arkitekt i Danmark.
Museet og Statueparken er fredet og både kunstneren selv og hans hustru ligger begravede på
museet.
Museet har en særudstilling om året i sidehallen.
I Traktørstedet ved museet kan der købes kaffe, the, kage, vand og øl samt dagens suppe med
brød eller en let frokost anretning. Større grupper bedes henvende sig på forhånd.
For børn: Der er et tegneværksted for børn og voksne på museets 1. sal. Det er også muligt at lære
skulpturerne bedre at kende ved at gå på museets skattejagt. Statueparken er meget smuk at gå i
og det er dejligt sted for børn at løbe rundt og klatre i træer.
Tisvilde Hegn Orienteringsklub har tegnet kortet.
Se mere på www.orientering.dk/thok/

Der er mange muligheder med
”Find vej i Rusland”
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!
Mobiltelefonen fortæller dig om du har svaret rigtigt.
Se instruktion i boksen nederst til højre.
Du kan også løse quiz’en direkte med denne folder. De rigtige svar kan fås ved henvendelse på museet.
2. Find vej med GPS
GPS-koordinaterne hentes på www.findveji.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. På www.findveji.dk kan du 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 Tegners Museums på www.rudolphtegner.dk
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

Sådan gør du:
Find trave- eller løbeskoene frem og kom
med ud på tur!

- Til hver post hører et fotografi. Find
hvilket fotografi, der hører til hvilken
post. Indsæt billedets bogstav i det
tilhørende felt.
- Du kan gå eller løbe en tur kun med
kortet og prøve at finde posterne
- Løser du opgaven på mobilen kan du
konkurere på tid og viden direkte.
- Løser du opgaverne her i folderen
kan du evt. selv tage tid og til sidst få
udleveret de rigtige svar på museet.

