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Familien Sørensen
flytter til København
Læs teksten

Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke. Manden hedder
Peter Mar tin, og kvinden hedder Karen Marie. De er 23 år gamle begge to. De er lige
blevet gift. Nu er de hr. og fru Sørensen.
De er vigtigt, at de bliver gift hur tigt. For under den fine, mørke søndagskjole gemmer
sig en voksende mave. Karen Marie er nemlig gravid.
Karen Marie og Peter Mar tin kommer begge fra fattige landarbejder-familier. Det er
hårde tider på landet. Der kommer flere og flere maskiner, og det bliver sværere og
sværere at finde arbejde. Mange af de mennesker, der bor på landet, er meget fattige.
Men Karen Marie og Peter Mar tin har hør t, at man kan få arbejde inde i København. Nu
begynder de at tænke over fremtiden. Skal de tage til København og star te et nyt liv
der? Eller skal de tage til Amerika, som mange gør på dette tidspunkt?
Kun seks uger efter, at Karen Marie føder datteren Louise, beslutter familien Sørensen
sig for at tage til København.
De håber på, at de får et bedre liv i København – med et godt arbejde og et sted at
bo.

Peter Mar tin og Karen Marie.
Fotos: Arbejdermuseet & ABA
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Familien Sørensen
flytter til København
Spørgsmål til teksten

1.

Hvornår blev Karen Marie og Peter Martin gift?

2.

Hvorfor skulle det gå hurtigt med at blive gift?

3.

Hvorfor er det svært at finde arbejde på landet?

4.

Hvorfor vil Karen Marie og Peter Martin flytte til København?

5.

Hvad håber de på at få i København?

Foto: Arbejdermuseet & ABA
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Vejen til København
Søg information
1.

Find Asminderød på et danmarkskort. Brug mobilen.

2.

Sæt kryds på kortet, hvor Asminderød ligger.

3.

Tegn en streg på kortet fra Asminderød til København.

4.

Find ud af, hvor langt der er fra Asminderød til København. Brug mobilen.
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Hvad tror du?
Snak sammen

A. Hvorfor havde Karen Marie og Peter Martin mørkt tøj på i kirken, da de blev gift?

B. Hvordan kom de til København?

Det var almindeligt at blive gift
i mørkt tøj. Her er et billede af
et andet brudepar (1905).
Foto: Frederik Søndenbro,
Arbejdermuseet & ABA

Kongens Nytor v i København, 1904 Foto: Arbejdermuseet & ABA
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Hvad tror du?
C . Hvilke 6 ting tror I, at familien havde med sig til København?
Sæt ring om ordene

Cykler

Møbler

Dyner

Computer

Telefon

Radio

Syting

Fjernsyn

Broderi

Bibel

Dug

Køkkenting
Søndagstøj

El-kedel

D. Hvilke 3 ting ville du selv tage med, hvis du skulle flytte? Og hvorfor lige dem?
Skriv ned
Hvad vile du tage med?
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Hvorfor?

FØR OPGAVE / FAMILIEN SØRENSEN

Opgave

4a

Fritid med familien
Læs teksten
Indsæt ordene i boksen i teksten
Der er to ord, du ikke skal bruge
Søndag er ugens eneste fridag for familien Sørensen. De andre dage går Peter Mar tin
arbejde. Han arbejder 10-12 timer dagligt. Karen Marie passer hjemmet og børnene,

går derhjemme.

Om søndagen besøger

nogle gange familie på Christianshavn, et andet sted i

København. Nogle gange tager de på udflugt. Det er meget populær t

tage på ud-

flugt til en af byens forlystelseshaver.
En forlystelseshave er et sted udenfor,
af

man kan besøge, og hvor man kan slappe

have det sjovt sammen. Her må

tage madkur v med, spise, drikke, danse og

lege. Og det er gratis at komme ind. I forlystelseshaverne kommer der mange fattige
familier

familien Sørensen.

Om søndagen går familien sammen til et stor t område på Østerbro,

der er flere

forlystelseshaver. Området bliver kaldt for ’De fattiges Dyrehave’.
En af forlystelseshaverne hedder Dyrehaven.
de fattige, der bruger

giver navn til hele området og til

søndag der.

og
den

som
man

der

at
de

hvor

ligesom
vi

deres

på
hun

Fotos: Arbejdermuseet & ABA
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Fritid med familien
Spørgsmål til teksten

1.

Hvad betyder det, at Karen Marie ’går derhjemme’?

2.

Hvornår havde familien fri sammen?

3.

Hvad kan de lide at lave sammen?

4.

Hvad betyder udflugt?

5.

Hvad er en forlystelseshave?

6.

Hvad kan man lave i forlystelseshaven?

7.

Hvorfor blev området med forlystelseshaverne kaldt for De fattiges Dyrehave?
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Livet på landet
Se på de 5 billeder og snak sammen
Hvordan var det at bo på landet i gamle dage, tror I?
Hvordan var livet på landet forskelligt fra livet i byen dengang, tror I?

Fotos: Arbejdermuseet & ABA
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Livet på landet

Fotos: Arbejdermuseet & ABA
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