Hovedgaden i Frilandsmuseets Stationsby. Foran brugsen står en blå benzintank, og
længere nede ligger snedkerværkstedet fra Borre

Forårsudflugt d. 2. juni 2018
Vi besøger
Stationsbyen på Frilandsmuseet
Samt
Korsbæk på Bakken

Kl. 8.15 Afgang fra Herlev Station
Kl. 9.00 Ankomst til Frilandsmuseet
Kl. 9.30 Vi besøger Stationsbyen - livet i mellemkrigstiden.
Kl. 10.00 Venter der en guide der viser os rundt i den nye Stationsbyens indgang.
Efter rundvisningen kan man spadsere over på Brede Værk, eller selv gå rundt på
Frilandsmuseet

Med jernbanenettets først langsomme og siden hurtigere udbygning i sidste tredjedel af
1800-tallet kom byudviklingen til landet i Danmark.
Omkring stationer og trinbrædt voksede gamle landsbyer sig større og helt nye byer
kom til. Med sig bragte jernbanen arbejdspladser og transport- og afsætningsmuligheder
for lokale virksomheder, som før havde været henvist til at afsætte varer i den nærmeste
købstad. Til de nye byer på landet kom også en ny befolkning: arbejdsmænd,
skolelærere, apotekere, frisører og barberer, mejerister, elektrikere og andre handlende,
som servicerede områdets gamle landbobefolkning og hinanden.
Byernes lokale virksomheder stod for mekaniseringen af landbruget, for udbygningen
af lys- og vandnet, og for leveringen af byggematerialer og bygningsdele til det ivrige
husbyggeri, som fandt sted i halen på udviklingen.
I Stationsbyen på Frilandsmuseet viser vi hvordan de nye tider på landet formede sig
for helt almindelige mennesker, og vi viser de virksomheder, værksteder og butikker,
som stammer fra en periode - og som nu er ved at forsvinde igen.
Stationsbyen er under løbende opbygning. Allerede nu tegner dens hovedgade sig som
et nyt element i det gamle landskab på museet.

Kl. 12.30-14.00 Frokost på Frilandsmuseets restaurant, der ligger ved museets indgang.
Frokosten består af en lun fransk tærte med mixet salat og brød og smør. Drikkevarer
er for egen regning.
Kl. 14.30 Præcis afgang fra Frilandsmuseets
hovedindgang med bus mod Bakken.
Kl. 15:00 Ankomst til Korsbæk på Bakken hvor
vi i samlet flok går mod Jernbane restauranten
hvor vi kl. 15.30 drikker kaffe/te med lagkage
og småkager.
I den hyggelige Jernbane Restauranten mødes
Røde, Larsen og Fede til et spil kort og en snak
om politik og borgerskabet i Korsbæk, mens
Tjener Boldt sørger for en bid mad og koldt øl.
Kl. 17.30 mødes vi ved bussen og kører hjemad
mod Herlev St.

Pris for denne hyggelige tur er 425.Tilmelding til Anna Margrethe Krogh-Thomsen på mail
krogh@get2net.dk mobil nr. 5092 1478
Tilmelding senest 1. maj.
Tilmeldingen er bindende og der gives ikke penge retur.

