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Høje Taastrup og Kragehave
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Foto 6 + spørgsmål b og c

Du skal på denne historiske skattejagt opleve to af kommunens 14 landsbyer, der begge lå
omkring Bygaden. Når du passerer Vænget, går du fra landsbyen Høje Taastrup, som
kommunen har fået navn efter, over i nabolandsbyen Kragehave. Prøv at hoppe fra den ene
landsby til den anden. Mens Høje Taastrups gårde er væk i dag, ligger Kragehaves gårde og
huse her fortsat. Nyd den gamle landsby og stop måske op og studer hønsene foran en af
gårdene i Kragehave.
Vil du vide mere om de to landsbyer, så få fat i Historiske byvandringer i Høje-Taastrup
kommune: Høje Taastrup og Historiske byvandringer i Høje-Taastrup Kommune: Kragehave

Følg den sorte rute. Start fx ved rådhuset.

Foto 7

Foto 8 + spørgsmål e

-

Hvor er de forskellige fotos taget? Sæt X undervejs.

-

Besvar følgende spørgsmål:

Foto 9 + spørgsmål a

a. (Foto 9): Hvilke initialer står der på den anden side af huset?
b. (Foto 6): Hvilket årstal står der på pladen til venstre? Hvad er det, som mindes?
c. (Foto 6): Hvilket årstal står der på pladen til højre? Hvad er det, der mindes?
d. (Foto 11): Hvilket navn står der på gravstenen?
e. (Foto 8): Hvad hedder huset/gården?

Foto 10

Foto 11 + spørgsmål d

Foto 12

Historisk skattejagt gennem Høje Taastrup Kommune: Høje Taastrup og Kragehave

Løsning og lidt om de enkelte billeder:
1.Skulptur af Poul Gernes i gården ved Høje Taastrup Gymnasium , Frøgård Allé 2.
Dekorationen på stenen indgår i gymnasiets logo. Gymnasiet er fra 1978 og flyttede i
1981 ind i denne bygning med blå og hvide farver, tegnet af arkitekt Henning Larsen.
2. Høje Taastrups gamle skole fra 1740'erne til 1884, Bygaden 36. Dengang var der
skolestue i den ene ende af huset og bolig for læreren i den anden ende.
3. Engbjerggård er en af de 5 gamle gårde i Kragehave, Bygaden 60.
4. Oprejst fortov af Kasper Heiberg i rundkørslen på Hallands Boulevard nær rådhuset.
5. Jens Nils hus, Bygaden 73-75. I baggrunden anes indgangen til Ny Munkegård, Bygaden 56, en af Kragehaves 5 gamle gårde. Den er ombygget til en række nye boliger i dag.
6. Indgang fra kirkegården til præstegården med to mindetavler.
7. Kommunens logo fra 1952 på facaden af Høje-Taastrup Rådhus. De fire trekløvere symboliserer, at Høje Taastrup førhen var et bondesamfund. Den gule baggrund, at jorden er
frugtbar. De to røde mure, at Høje Taastrup ligger mellem København og Roskilde.
8. Smedjen, Bygaden 53. Her lå der en Smedje fra 1777-1890’erne.
9. Legathuset fra 1747, Præstegårdsvej 1. Huset var førhen pensionistbolig for fire familier fra godset Benzonsdal. Bemærk, at husets ene mur er en del af kirkegårdsmuren.
10. Skulpturen Thors Hammer foran rådhuset er lavet af Børge Jansberg. Det er en tradition, at studenterne hvert år danser rundt om den.
11. Pastor Fengers gravsten til venstre for indgangen til Høje Taastrup Kirke.
12. Slagter Krags hus i Kragehave, Bygaden 77. Fra 1936-1966 boede Slagter Krag her.
Han kørte ud med kød, men havde også en lille butik her.

Svar på spørgsmålene:
a.
b.
c.

d.
e.

(Foto 9): Hvilke initialer står der på den anden side af huset på foto 9? JAB
(Foto 6): Hvilket årstal står der på pladen til venstre? 1149
Hvad er det, man mindes? Slaget mellem kongerne Svend og Knud.
(Foto 6): Hvilket årstal står der på pladen til højre? 1658.
Hvad er det, man mindes? Svenskekrigen og fredsforhandlingerne
i Høje Taastrup Præstegård den 16.-18. februar 1658
(Foto 11): Hvilket navn står der på gravstenen? Johannes Ferdinand Fenger
(Foto 8): Hvad hedder huset/gården? Klostergården

Forslag:
-

Du ender nok turen ved Høje Taastrup Gymnasium. Gå op i det gamle vandtårn, der
er udkigstårn i dag, og nyd synet af den nye stationsby: Høje Taastrup.

-

Lige bagved ligger gymnasiets idrætsbaner. Trænger du til at løbe om kap, dyste i
længdespring eller spille fodbold, så kan det lade sig gøre her.
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