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LOKALHISTORISK ARKIV FOR
HERFØLGE-SÆDDER SOGNE

Lokalhistorisk Arkiv efterlyser materiale
”Det nye Hastrup”

Du kan også hjælpe!
Hvis du har noget materiale liggende, er vi meget interesserede i at
høre nærmere fra Jer. Du er meget velkommen til at henvende dig
til Lokalhistorisk Arkiv. Hvis det er materiale du ikke kan undvære,
kan vi kopiere eller affotografere materialet. Så tøv ikke med at
henvende dig med gamle fotoalbums og papirer.
Når du afleverer materiale til et lokalhistorisk arkiv, bliver du bedt
om at tage stilling til om der må være adgang til evt. følsomt materiale. Der fastsætter altså regler for hvordan og hvornår materialet
siden kan benyttes. Personlige papirer kan derfor sikres med en tilgængelighedsklausul, så du trygt kan aflevere også personlige papirer.

Langelandsvej. Ved byggeriets
start
henlå området
som en bar
mark. Vi eftersøger billeder og andet
materiale som
viser
forandringen
fra
land til by i
Det nye Hastrup.

Siden 1960’erne er der blevet bygget rigtig meget i Hastrup kvarteret vest for Vordingborgvej, mellem Klemmenstrupvej mod nord og
Lidemarksvej mod syd. Det er vejene omkring Jyllandsvej, Lollandsvej, Riisagervej og Moltkesvej.
Vi er derfor i gang med at indsamle billeder og andet materiale, der
kan fortælle om, hvordan dette byggeri foregik, og hvordan livet var
for beboerne i dette nybyggerområde.
Hele denne proces vil vi gerne kunne dokumentere i Lokalhistorisk
Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, inden det bliver for sent. Meget
materiale vil ellers gå tabt. Det er jo alligevel ikke så længe siden,
så derfor tænker mange mennesker, at det er da ikke værd at bevare. Men også vores egen nære fortid bliver engang historie, ja den
er det faktisk allerede.
Vi har derfor brug for Jeres hjælp til at sikre at denne del af vores
kulturarv ikke går tabt for de kommende generationer.

Interesseret?
- Læs mere inde i folderen...
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Indsamling

Hvad er det for materiale vi eftersøger?

Her i dette område fik mange opfyldt drømmen om egen bolig, da
de bare marker forvandledes til almene boligbebyggelser og parcelhuskvarterer. For parcelhusenes vedkommende var der ofte tale om
selvbyggerhuse, der gjorde projektet lidt mere overkommeligt rent
økonomisk.

Området vi kalder ”Det nye Hastrup” har inden for de seneste 40 år
forandret sig drastisk. Det er sket i takt med at det er blevet udbygget og området således markant omdannet i løbet af en relativt kort
periode. Det er denne transformation fra land til by, fra bar mark til
parcelhuskvarter, fra gammelt til nyt, som vi ønsker at vide mere
om.
Områdets anvendelse blev omdefineret fra landbrug til beboelse. Det
er materiale fra før, under og efter denne omstilling som vi efterspørger.

Vi efterlyser fotografier af selve byggeriet, af livet i de nyanlagte haver eller inde fra huset, af stuerne, køkkenet eller værelserne. Nogle
har måske gemt regnskaber, ejendomspapirer eller andet materiale
fra den tid. Måske har nogle ført dagbog over hverdagslivets små og
store hændelser. Det der dengang var helt selvfølgelig, kan vi allerede i dag undre os over, da så meget er forandret siden.

Her skal vi nævne nogle eksempler:
Livet i de nye huse:
Byggeri af husene skete ofte som selvbyggerprojekter, hvilket gjorde det mere overkommeligt for mange. Vi er interesserede i alt der
vedrører denne byggeproces.
· Fotografier af livet i de nyanlagte haver eller livet inde i
husene, stuer, køkkenet eller værelser
· Regnskaber
· Ejendomspapirer eller andet materiale fra den tid
· Dagbøger om livets store og små begivenheder
Det lokale erhvervsliv:
Mindre forretninger som købmand, ismejeri, Tatol, slagterforretning,
trykkeri, mekaniker, cykelsmed, vognmænd, håndværksvirksomheder, gartnerier og lignende prægede området. Vi søger materiale der
kan belyse dem:
· Billeder eller andet historisk materiale
· Regnskabsbøger, kundebøger, tegninger eller andet
· Transportmidler, biler, hyrevogne, lastbiler og rutebiler
· Gårde og husmandssteder, livet på landet.

Et af de billeder, vi allerede har modtaget, viser opførelsen af Sejerøvej 5 i 1963-64. Ejeren, Kaj Larsen der her ses midt i billedet i
hvid skjorte, stod selv for meget af arbejdet. Hele huset inkl. grund
kostede i alt ca. 80.000 kr.

Livet i Hastrup:
Vi er også interesseret i andre oplysninger om andre emner fra området, f.eks. skolevejen, klædedragt, vandløbet eller hvad du måtte
have i dine gemmer.

