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På denne historiske skattejagt skal du gå på jagt i en smuk gammel landsby og se,
om du kan finde nogle af de gamle skoler og gårde/huse. Men du skal også opleve,
hvordan bønderne takkede herremanden for ca. 225 år siden, fordi de måtte købe
deres gård og jord af ham.
Vil du vide mere om Sengeløse, så få fat i Historiske byvandringer i Høje-Taastrup
Kommune: Sengeløse.
Start fx ved kirken.
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Følg den sorte rute.

-

Hvor er de forskellige fotos taget? Sæt X undervejs.

-

Besvar følgende spørgsmål:
a. (Foto 3): Hvilket årstal står der på kirkeuret?
b. (Foto 4): Dette er Sengeløses byvåben. Hvad forestiller det?
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c. (Foto 5): Hvilken håndværker har boet her?
Hvad står der på skiltet?
d. Hvad hedder gården nær gadekæret, Ved Kæret 13?
e. (Foto 8): Hvilken dato står der på stenen?
f.

(Foto 11): Hvilket årstal blev Lauritz Lassen født?

g. (Foto 11): Hvilket årstal satte man stenen her?
h. (Foto 11): Hvilket årstal takkede bønderne Lauritz Lassen for, at
de måtte købe deres gård og jord?
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Løsning og lidt om de enkelte billeder
1. Sengeløse Skole 1834-1925 (Ved Kæret 4). I 1834 flyttede Sengeløse Skole ind i denne
bygning fra 1700-tallet. Der var en skolestue i hver af de to ender. I midten af huset var der
bolig for førstelæreren, mens andenlæreren kun havde et par værelser. Fra 1925 og en årrække frem holdt Købmand Jensen, Den lille købmand, til i den ene ende, Frisør Rasmussen i
den gamle lærerbolig og Slagter Jacobsen i den anden ende. I dag er huset en privatbolig.
2. Sengeløse Skole fra 1925- (Spangåvej 10) med store, fine faglokaler. Tidligere lå
Sengeløse Kommunes kommunekontor i en af fløjene.
3. Sengeløse Kirke. Landsbyens ældste bygning. Den blev bygget omkring år 1100, men var
mindre på det tidspunkt. Siden er den blevet ombygget og udvidet med tårn og våbenhus.
4. Sengeløse Kommunes byvåben fra 1972 (Det ses på facaden på bygningen længst værk
fra landsbyen, Spangåvej 10).
5. Håndværkerhus fra 1900 (Bondehøjvej 1).
6. Stråtækket, rødt husmandshus med sort bindingsværk fra 1827 (Ved Kæret 12).
7. Stråtækket, hvidt hus med sort bindingsværk fra 1857 (Ved Kæret 1).
8. Mindesten ved gadekæret for freden efter 2. verdenskrig.
9. Sengeløse Smedje (Landsbygaden 31).
10. Indgang til Skyttegården (Landsbygaden 25). Har navn efter en skytte på Catrineberg.
11. Frihedstøtte/gravsten over Lauritz Lassen (foran indgangen til Sengeløse Kirke).
12. Klokkerhuset (Landsbygaden 33). Her boede degnen i 17-1800 tallet. Før 1834
underviste degnen børnene her, så det er Sengeløses første skole.

Svar på spørgsmålene
a. (Foto 3): Hvilket årstal står der på kirkeuret? 1918
b. (Foto 4): Dette er Sengeløses byvåben. Hvad forestiller det?
Kirken, der er omgivet af to træer (popler), spejler sig i gadekæret.
c. (Foto 5) Hvilken håndværker har boet her? En snedker
Hvad står der på skiltet? Snedkergården
d. Hvad hedder gården nær gadekæret, Ved Kæret 13? Bavnehøjgaard
e. (Foto 8): Hvilken dato står der på stenen? Den 5. maj 1945
f.

(Foto 11): Hvilket årstal blev Lauritz Lassen født? 1754

g. (Foto 11): Hvilket årstal satte man stenen her? 1823
h. (Foto 11): Hvilket årstal takkede bønderne Lauritz Lassen? 1797
Forslag

- Hvis kirken er åben, skal du gå ind i den og se et fint kalkmaleri.
- Nyd fuglelivet i gadekæret
- Kør evt. efter besøget i landsbyen ud ad Catrinebergvej og se det gods,
som førhen ejede alle gårdene og husene i Sengeløse.
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