
ARBEJDSARK TIL BYEN PÅ LANDET: 
Hvornår sker overgangen fra landbosamfund til bysamfund i dit område? 
Hvad forstår du ved landbosamfund og bysamfund?  
(Skriv f.eks. noget om hvad folk arbejdede med og om hvor de arbejder, altså om de tager væk for 
at gå på arbejde). 
Skriv ganske kort hvad det dækker over og hvornår ændringen finder sted. Brug gerne eksempler. 
 
Spor i landskabet - før og nu 
1. Gå ind på http://www.kms.dk/Sepaakort/Danmark+før+og+nu/  
2. Klik på ”Besøg Danmark før og nu”.  
3. Tast en adresse i søgefunktionen, f.eks. Vordingborgvej.  
4. Der kommer nu en række valgmuligheder op og her vælger du Vordingborgvej (Køge Kommune). 
5. Brug ”Lave målebordsblade 1900-1960”. (En nyere kortserie) 
6. Nederst er der en ”skyder” der kan trækkes fra side til side. 
7. Ved at køre den til side kan man sammenligne før og nu. 

 
 
Brug kortet til at undersøge hvordan området har ændret sig. 
 
Hastrupskolen 

• Der ligger mange billeder af skolen på www.historieskolen.dk 
Se de gamle billeder og tag selv billeder af skolen på de samme steder. 
Sammenlign med gamle billeder - Hvad er nyt og hvad er gammelt? 

• Hvornår er skolen bygget?  
• Hvorfor blev der opført en ny skole? Led efter argumenter i kilderne. 
• Er den opført før eller efter bebyggelserne? 
• Hvem fik indflydelse på dens udformning? Se i kilderne hvem der kommenterede og hvad 

de skrev. Fik de gennemført deres ønsker? 
• Er der overensstemmelse mellem arkitektens ideer om skolen og den udformning skolen 

faktisk fik?  
Skriv om hans ideer for skolen var gode? Er det en god bygning? Skriv din mening. 
(Se kilder på www.historieskolen.dk - Klik på Hent materiale og vælg Historien i Hastrup). 

 
 



Ejendomshistorie: 
Udvælg et hus og undersøg dets historie: 

• Hvornår er huset/bebyggelsen opført?  
• Hvem har evt. tegnet husene? Findes der arkitekttegninger? 
• Undersøg hvem og hvor mange der boede i huset. 
• Tegn f.eks. et kort over hvornår de enkelte kvarterer eller huse er opført og farvelæg 

områderne, så man nemt kan se kvarterets udvikling. 
 
Jernbanen 

• Jernbanen er et markant element i landskabet. 
Undersøg hvornår den er bygget. 
Tag et billede, evt. videoklip til hjemmesiden. 
Der findes mange sider på nettet der fortæller om den sydsjællandske jernbane fra Køge-
Næstved. Find svar på de mest almindelige spørgsmål om banen: Hvornår, hvorfor, Hvem – 
hvad - hvor. 

 
Gadenavne 

• Hvornår er gaderne omkring Plougsvej opført?  
• Hvor stammer navnene fra? Hvorfor fik gaden det navn? 
• Se kilderne igennem og se hvem der boede dér. Det giver måske et svar. 

Hold særligt øje med registreringskortet fra arkivet eller nekrologen.. 
• Skriv en tekst om hvorfra navnene stammer. 

 
Før og nu på billeder: 

• Kig på billeder af nogle af ejendommene:  
Find stedet og tag et billede fra præcis samme vinkel i dag. 
Beskriv hvad der er det samme og hvad der er nyt. 
Sæt dem op ved siden af hinanden med årstal på. 

 
Interviews 

Er der mennesker der kan huske hvordan stedet så ud før det blev bebygget?  
Lav et interview og brug deres ord til at beskrivelse området. (Kan evt. optages til 
nettet). 

 
Opgaver der kan bruges til alle emner: 
Lydklip - indtal en kommentar til et billede eller lignende. 
Videoklip: mobiltelefoner bruges til at lave panoreringer til hjemmesiden. 
 
Læs mere: 
http://home6.inet.tele.dk/mva/ Her findes mange billeder 
http://www.koegearkiv.dk/_L(2335)/Hent%20materiale/Historien%20i%20Hastrup kilder og 
billeder til projektet. 
 
 


