Historisk skattejagt gennem Høje-Taastrup Kommune: Vridsløsemagle

Tekst og foto: Else Trier, 2020

Vridsløsemagle
I vikingetiden lå forløberen til Vridsløsemagle ved Kroppedal Alle. Du skal på denne historiske skattejagt finde et vikingehus og en vikingebro. Undervejs skal du også prøve at finde
nogle af Vridsløsemagles gamle huse og en af landsbyens gårde. Du skal dertil gå på jagt efter
et gammelt landobservatorium, som astronomen Ole Rømer byggede her i 1704.
Vil du vide mere om Vridsløsemagle, så få fat i Historiske byvandringer gennem HøjeTaastrup Kommune: Vridsløsemagle.
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Foto 3 + spørgsmål f

Fotojagten er en kombineret cykel- og gåtur, men du kan også tage hele turen til fods.
Start ved p-pladsen ved indgangen til landsbyen.

Foto 4 + spørgsmål e

Foto 5 + spørgsmål c
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Følg den fuldt optrukne linje til fods. Tag derefter din cykel eller gå og følg den stiplede linje:
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Foto 9 + spørgsmål a

-

Hvor er de forskellige fotos taget? Sæt X undervejs.

-

Besvar følgende spørgsmål:
a.

(Foto 9): Hvor mange sten er der på det gamle bystævne?

b.

Hvilket årstal står der på huset, Bartholinstræde 7?

c.

(Foto 5): Hvad hed Ole Rømer til mellemnavn?

d.

(Foto 10): Hvad kaldte Ole Rømer sit landobservatorium?

e.

(Foto 4): Hvad kalder man vikingehuset?

f.

(Foto 3): Hvad kaldte man oprindelig gravhøjen?
På højen er der en lille sten med et billede. Hvad forestiller det?

Foto 10 + spørgsmål d
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Historisk skattejagt gennem Høje-Taastrup Kommune: Vridsløsemagle

Løsning og lidt om de enkelte billeder:

Vridsløsemagle Skole fra 1881-1925/32 (Ole Rømers Vej 45). Klasselokalet lå til
venstre, mens læreren boede i højre del af huset.
2. Stenskrædderhuset (Bartholinstræde 8) fra 1777. Engang boede der en skrædder her. Da
han ikke tjente penge nok, begyndte han flække sten til kommunens veje. Da han ikke
længere syede tøj, men flækkede sten, kaldte man ham stenskrædderen.
3. Ole Rømers høj (Ole Rømers Vej nær Kroppedals Àlle) er en meget stor gravhøj fra
vikingetiden. I 1800-tallet fik den navnet Ole Rømers høj, fordi man på det tidspunkt ikke
kunne finde Ole Rømers observatorium i Vridsløsemagle. Man forestillede sig derfor, at
han havde haft det på toppen af gravhøjen, da han her var tættest på himlen.
4. Et hus fra vikingetiden (overfor parkeringspladsen halvt oppe ad Kroppedals Alle). Huset
var 27 m langt og 8 m bredt. Prøv at gå rundt i huset og mærk, hvor stort det er.
5. Statue af Ole Rømer (den står ved siden af hans landobservatorium)
6. Et kønt lille stråtækt rødt hus fra 1850 (Ole Rømers Vej 47).
7. Maglehuset, (Ole Rømers Vej 42). Huset var førhen et dobbelthus. I husets højre del var
der en smedje i 1800-tallet. I husets venstre del holdt en lille købmand til, der også solgte
lidt at drikke og kunne veje bøndernes vogne med tørv.
8. Kroppedal Museum (for enden af Kroppedals Alle).
9. Bystævnet (på et grønt græsareal i Bartholinstræde). Førhen sad byens bønder her og
aftalte, hvornår de skulle så og høste. Bemærk den fine legeplads her i dag.
10. Ole Rømers landobservatorium (i en lysning i skoven for enden af stien).
Tre stolper markerer i dag, hvor Ole Rømer havde anbragt to store astronomiske kikkerter.
Nogle sten viser, hvordan det gamle landobservatorium med stue og arbejdsrum så ud. Prøv
at ”gå rundt” i hans bolig og oplev, hvor lille den er.
11. Havelandgaard (på hjørnet af Ole Rømers Vej og Porsemosevej). Det er den eneste gård,
der endnu ligger inde i landsbyen i dag.
12. Vikingebro (mellem Kroppedal og Risby). Den er en kopi af den bro, Harald Blåtand
byggede nær Vejle i 980. Med sine 700 meter og det den længste vikingevej i Danmark.
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1.

Svar på spørgsmålene:
a.

(Foto 4): Hvor mange sten er der på det gamle bystævne? 9 sten
Hvilket årstal står der på huset, Bartholinstræde 7? 1826
b. (Foto 5): Hvad hed Ole Rømer til mellemnavn? Christensen
c. (Foto 10): Hvad kaldte Ole Rømer sit landobservatorium? Tusculum
d. (Foto 4): Hvad kalder man vikingehuset? Snubbekorsgård
e. (Foto 3): Hvad kaldte man oprindelig gravhøjen? Kongshøj
På højen er der en sten. Hvad forestille det billede, der er på den? En krone
Fo1slag: - Besøg Kroppedal Museum undervejs eller efter skattejagten (tirsdag til søndag
kl. 12-16). Her ses Ole Rømers planetmaskine, nogle astronomiske kikkerter etc.
- Du kan gå ned til Vikingebroen og opleve den. Har du tid, så gå fra Kroppedal Museum
over i vikingelandsbyen i Risby
- Tag en madpakke med. Du kan dels spise nær bystævnet i landsbyen, hvor der også er en
legeplads, eller på en plads ved siden af Ole Rømers landobservatorium. Dertil ved
Kroppedal Museum.
- Og du kan også overnatte i en shelter nær Ole Rømers landobservatorim .
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