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Baldersbrønde  

På denne historiske skattejagt skal du gå på jagt igennem en smuk gammel landsby og se, om 

du kan finde nogle af de gamle huse. Men du skal også opleve, hvordan Roskildevej blev 

opmålt i gamle dage, og hvordan det var at køre på den.  

Vil du vide mere om Baldersbrønde, så få fat i Historiske byvandringer i Høje-

Taastrup Kommune: Baldersbrønde.    

Start fx ved p-pladsen nær gadekæret. God skattejagt og husk at nyde den idylliske landsby.  

Følg den sorte rute:  

- Hvor er de forskellige fotos taget? Sæt X undervejs. 

- Besvar følgende spørgsmål:  

a. (Foto 10): Hvad hed den gård, der mindes her? 

b. (Foto 1): Hvad står der på brønden? 

c. (Foto 11): Hvad brugte man oprindelig denne bygning til? 

d. (Foto 2): Hvilken konge opsatte denne milesten?  

e. (Foto 12): Hvilken dato står der på stenen, og hvad mindes?  

f. (Foto 9) Hvor mange sten er der på bystævnet? 

       Foto 1 +b?            Foto 2 +d? 

Foto 11 + c? 

                     Foto 4              Foto 5 Foto 6 

Foto 7 + ? Foto 8 Foto 9 + f? 

                   Foto 10 + a? Foto 12 + e? 

Foto 3 
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Løsning og lidt om de enkelte billeder 

 1. Baldersbrønd (Ludvig Finds vej 2) blev ifølge et sagn til på en dramatisk måde. 

Sagnet fortæller, at hedekongen Baldur kæmpede her ved Baldersbrønde med den svenske 

kongesøn Hother om den norske kongedatter Nanna. Da kong Baldurs mænd var tørstige, red 

Baldur rundt for at trøste dem. Pludselig standsede hans hest, skrabede i jorden, og frem 

sprang en kilde med det klareste vand. Mændene fik energi af at drikke vandet og 

bekæmpede hurtigt Hothers hær. Baldur blev gift med prinsesse Nanna og bosatte sig her. 

Kilden er Baldersbrønde, og den kan ikke tørre ud ifølge dette sagn. Det siges, at Baldur 

ligger begravet i den ene gravhøj nær landsbyen, mens hans hest ligger begravet i den anden 

 2. Dette er en 3 milesten ved Roskildevej. Når du går over gangbroen og ned mod 

Hedehusene, kan du se den på en lille grøn græsplæne. Stenen blev sat, da man byggede 

Roskildevej i 1760’erne. Den viser, at der på det sted er 3 mil til København.  

3. Møllestenen, (Roskildevej 422). En rest af Baldersbrønde Mølle, der lå her fra 1889-1955.   

4. Baldersbrøndgade 1. Her boede en karetmager fra 1877. Siden boede en tømrer her. 

5. Gadekæret, der i gamle dage fyldte næsten hele det grønne område. 

6.  Kalkmanden hus fra 1777 (Baldersbrøndegade 10). 

7.  Bomhuset. Når du går over gangbroen, ned mod Hedehusene, 

ses huset på venstre hånd. Indtil 1915 var der bom over Roskildevej, 

og vognene skulle betale bompenge. Den mand, der opkrævede 

disse penge, boede i dette hus.  

 8. Et smukt gammelt hus fra 1853 (Ludvig Finds Vej 8). Førhen 

boede en håndværker her.  

9. Bystævnet på den grønne græsplæne. Her sad bønderne i gamle 

dage på stenene og aftalte, hvornår de skulle så eller høste deres marker.  

10. Mindetavle ved L.A. Ringvænge over gården Balderslund, der lå her i gamle dage. 

11.  Den gamle skole, Ludvig Find vej 2  bag Balderbrønd. Her lå Baldersbrønde skole fra 

1857- 1901. Fra 1901-14 boede maleren L.A.Ring i huset. Fra 1914 maleren Ludvig Find.  

12. Mindesten nær bystævnet: Til minde om Danmarks befrielse.  

            Historisk skattejagt 

                for børn og voksne gennem 

           BALDERSBRØNDE 

 

 

 
 

 

Svar på spørgsmålene 

a.  (Foto 10): Hvad hed den gård, der mindes her? Balderslund. 

b. (Foto 1):   Hvad står der på brønden? Baldersbrønd. 

c. (Foto 11): Hvad brugte man oprindelig denne bygning til? 

                  Det blev brug som skole 1857-1901. 

d. (Foto 2):   Hvilken konge opsatte denne milesten? Kong Frederik 5 

e. (Foto 12): Hvilken dato står der på stenen ? Den 5. Maj 1945.  

f. (Foto 9):  Hvor mange sten er der på bystævnet? 13 

                 Der er 12 sten i en rundkreds til hver af de 12 bønder, der boede her i 1600-tallet.  

                 Den store sten i midten var til den bonde, der var oldermand. 

Forslag: Er du på cykel, kan du efter skattejagten køre ud og se de to gravhøje, hvor Baldur og hans hest, ifølge 

sagnet, ligger begravet. Fortsæt ad cykelstien. Kort efter du er kørt under motorvejen, ligger højene til venstre.   

Bom over Roskildevej 
ved Baldersbrønde 

http://www.htk.dk/upload/roskildevej-før_001.jpg

