ARBEJDSARK TIL HASTRUP SOM ”LANDBOSAMFUND”:
I dette tema undersøges det, om der er sket store forandringer i området eller om der stadig kan ses
spor i landskabet:
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 ”Målebordsblade 1842-1849”.
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.

Ved at undersøge følgende spørgsmål, skal du finde ud af om der er forandret meget eller lidt:
• Følger de nye veje de gamle? Sammenlign det gammelt og det nye kort.
Forklar hvorfor nogle veje stadig ligger de samme steder.
• Lav udskrifter af kortet før og nu.
(Brug evt. ”Print Screen” og sæt det ind i et billedbehandlingsprogram, hvor det passes til).
Bruges til udstillingen med beskrivelse af forskelle og ligheder.
• Ligger skellene de samme steder som tidligere?
Find f.eks. 5 skel der ikke har forandret sig. Forklar hvorfor.
• Er matriklerne (selve ”grunden”) de samme som før?
• Hvor kommer stednavnene fra?
Kig på kort (På nettet og www.historieskolen.dk) og led efter navne du kender.
Er der nogle steder der går igen?
• Er markerne de samme eller er de forsvundet?
• Kan du finde hegn - så som stendiger eller andet - på kortet, som stadig kan findes på kortet?
• Findes der nogle huse på kortet som stadig findes den dag i dag?

•

Den gamle Landsby Hastrup er i dag nedlagt og de fleste spor forsvundet.
Se i stedet på en landsby, f.eks. Svansbjerg eller Åshøj. Er de velbevaret eller forandrede?
Hold særligt øje med den måde markerne ligger rundt om landsbyen. Hvad kaldes den måde
som markerne ligger på?
Du kan evt. finde hjælp her.
http://www.kuas.dk/kulturarv/boernekultur/undervisning/gamle_dage_samlet_skaerm.pdf
Lav et print der viser markstrukturen og beskriv hvad der er specielt.
Se evt. http://www.koegekom.dk/data/1069680/423.pdf#search=%22lokalplan%20%C3%85sh%C3%B8j%20Landsby%22
(Her findes lokalplanen for Åshøj Landsby, hvor de historiske spor beskrives).

Læs artiklen
• ”Træk af udskiftningen i Herfølge Sogn”. (Køge Museum 1993 s. 21).
(Af Vibeke Krogsgaard).
Her finder du mange gode oplysninger om landsbyernes historie.
Den er god, når du skal undersøge de gamle spor.
Den findes på biblioteket og vi har den også på arkivet.
Mennesker på landet:
• Find et hus som stadig eksisterer.
Hvor mange mennesker boede i huset før og nu? (Læs Folketællingen og se f.eks.
i en telefonbog).
Flytninger af folk – før og nu:
• Hvor kom folk fra – før og nu?
Læs folketællingen igennem for Herfølge (se på www.historieskolen.dk).
Lav en liste over fødesteder og tegn pile ind på et Danmarkskort.
Flyttede folk kort eller langt førhen?
Se evt. http://ddd.dda.dk/d4/immibas/htm/immibaslink.htm som sammenligning.
Er immigration/indvandring/tilflytning et nyt fænomen?
• Lav et interview med nogle der er indvandrede til Køge, helst nogle ældre personer.
Hvor kom de fra?
Hvordan kom de til Danmark? Hvornår?
Føler de sig knyttet til stedet?
Lav et interview, hvor i undersøger deres historie.
Leksikon: Er der udtryk i kilderne du ikke forstår?
• Lav et leksikon med oplysninger, som kan bruges på udstillingen og på nettet.
Brug f.eks. Kulturhistorisk opslagsværk eller andre værker til at beskrive hvert opslagsord.
Det skal kunne bruges af skolekammerater på jeres egen alder eller lidt yngre, så forklar det
grundigt, men kort.
• Se også på de erhverv/arbejder som folk havde ifølge folketællingen.
Mange erhverv er forsvundet eller glemt i dag.
Lav en liste med forklaringer på de erhverv du kan finde i folketællingen
(Find Folketællingen på www.historieskolen.dk (Klik på Hent materiale og vælg Historien i
Hastrup).

Din egen familie - Har du selv familie i området?
• Har du eller din familie boet her længe eller er i flyttet til?
Undersøg evt. på Køge Byhistoriske Arkiv om din familie har rødder på stedet.
Er der slægtsforskere i familien?
Kort fra 1787:
• Se kortet fra 1787. Er der nogle af gårdene der stadig findes?
Får du indtryk af stor forandring eller sker der meget få forandringer i området?
Beskriv i nogle faktabokse, hvad der er det samme og hvad der er nyt.
Sæt pile på kortet som viser de ting i har opdaget.
Forklar hvordan landsbyen er forsvundet (Der er mange trin i den udvikling og det skete over
mange år).

