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Taastrup og Taastrup Valby  

Taastrup er i dag en forstad, men førhen var den en stationsby mellem København og 

Roskilde. Du skal på denne skattejagt prøve at genfinde rester af den gamle stationsby. 

Taastrup blev anlagt på gammel landsby-jord. Landsbyen hed Taastrup Valby. I 1600-tallet 

var landsbyen en mellemstor landsby med 12 gårde og 13 huse. Selvom landsbyen er næsten 

væk i dag, skal du på denne skattejagt prøve at finde rester af den. 

Følg den sorte rute. Start fx ved Taastrup Nykirke:  

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

- Besvar følgende spørgsmål undervejs:  

- a. (Foto 2) Hvilket årstal er der på jernbanebroen, du går under nær kirken? 

- b. (Foto 10):Hvilket år kom toget til Taastrup?  

- c. (Foto 9): Hvad hedder den hvide bygning bag skulpturen? 

- d. (Foto 6): Hvilke to årstal står der på huset?  

- e. (Foto 1) Hvem har opført bygningen? 

- f. (Foto 8): Hvad hed den gård, der tidligere lå her?  

- g.(Foto 12): Hvor mange sten er der på bystævnet? 

 

Foto 1 + spørgsmål e  Foto 2 + spørgsmål a Foto 3 

Foto 6 + ? 

Foto 7 Foto 8 + spørgsmål f 

Foto 9 + ? 

Figur 10 + spørgsmål b Foto 11 

Foto 9 + spørgsmål c 

Foto 4  Foto 5 Foto 6 + spørgsmål d 

Foto 12 + spørgsmål g 
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Løsning og lidt om de enkelte billeder 

1.Borgerskolen: I 1901 byggede man denne nye skole i Taastrup og lukkede Taastrup  

    Valbys gamle landsbyskole (Skolevej 46). Skolerne har givet navn til vejen.   

2.Taastrup Nykirke: Kirken er fra 1907 og tegnet af en arkitekt, der også tegnede et teater. 

     Er kirken åben, så prøv at gå ind i den og se, om du kan se nogle ligheder med et teater.   

 3.Pumpestationen: (Blåkildevej) Før Københavns Kommune byggede en pumpestation her i 

    begyndelsen af 1900-tallet, sprang der mange kilder i dette område, bl.a. Blåkilde.  

4. Blåkildegaard (Skolevej 54) En af Taastrup Valbys 12 gamle gårde. Den rummer i dag  

    Byhistorisk Samling og Arkiv.  

5. Førhen Købmand Bøgh (Taastrup Hovedgade 77). Førhen var Taastrup domineret af  

    tre købmandsgårde. Dette er den ene af dem. Den åbnede på Taastrup Hovedgade  i 1896. 

    I 1912 blev den udvidet med dette hjørne og havde indgang her. Den hed Bøghs Køb- 

    mandsgård og blev betragtet som den ”fine” købmand i Taastrup.   

6. Høje-Taastrup Kommunes første kommunekontor (Gasværksvej 1). I 1908 åbnede 

    Høje-Taastrup Kommunes første kommunekontor (rådhus) i denne bygning. 

7. Førhen Købmand Jessen (Taastrup Hovedgade 56). En anden og den største af Taastrups 

     3 købmandsgårde. Den åbnede i 1899 og blev fra 1909 kaldt Jessens Købmandsgård. 

8. Vandfald ved Mølleåen i Mølleparken. Fra 1573 har der ligget en vandmølle her, hvor 

    der var et knæk i Mølleåen. Møllegården er nedrevet i dag, men denne rest kan stadig ses.   

9.  En skulptur af Jens Flemming Sørensen, der blev opstillet i 1984/85, da huset i baggrun- 

    den genåbnede (Taastrup Hovedgade 71). I huset var der en kro, der fra 1847-1943 hed   

    Taastrup Nykro. Fra 1943-80 hed den Lipperts Hotel.   

10. Mindesten over Taastrup Station på stationspladsen ud mod Taastrup Hovedgade.   

11. Ur på Høje-Taasatrup Kommunes gamle rådhus fra 1938-1982 (Køgevej 88)  

12. Bystævne for landsbyen Taastrup Valby, genrejst foran Blåkildekildegård.  

Svar på spørgsmålene  
- a. (Foto 2): Hvilket årstal er der på jernbanebroen, du går under nær kirken? 1920 

- b. (Foto 10):Hvilket år kom toget til Taastrup? 1847 

- c. (Foto 9): Hvad hedder den hvide bygning bag skulpturen? Medborgerhuset 

- d. (Foto 6): Hvilke to årstal står der på huset? 1928 + 1908 

- e. (Foto 1) Hvem har opført bygningen? Høje Taastrup Kommune 

- f. (Foto 8): Hvad hed den gård, der tidligere lå her? Valby Møllegård 

- g. (Foto 12): Hvor mange sten er der på bystævnet? 13 

Forslag  

Vil du vide mere om stationsbyen Taastrup, så få fat i Historiske byvandringer i Høje 

Taastrup Kommune: Taastrup.  

Vil du vide mere om den gamle landsby, så få fat i: Historiske byvandringer i Høje Taastrup 

Kommune: Taastrup Valby 

Kommer du forbi Byhistorisk Samling og Arkiv tirsdag ellers torsdag klokken 13-16, kan du 

besøge samlingen.  

Hvis du ikke udforskede de grønne områder nær Mølleåen under fotojagten, så gør det!  
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