
Op gennem 1960erne blev det mere udbredt at eje 
en bil. De mange biler betød, at der skulle tænkes 
biler, parkeringspladser og biltrafik ind i planlægningen 
af forstæderne. Der var mange måder at lave bilvenlige 
forstæder på. I mange parcelhuskvarterer blev der lavet 
lukkede stisystemer, så børn kunne cykle til skole uden at 
skulle krydse store trafikerede veje. I andre boligområder 
blev trafikken adskilt, så fodgængere og biler ikke skulle 
færdes på de samme veje.   

I dette kildesæt vil I blive præsenteret for tre kilder, der 
handler om trafik og sikker færdsel i forstaden. Der er en 
erindring, en reklame og et interview.

KILDESÆT



ORDLISTE

OPGAVER TIL KILDE 1 
 
Kilden er  en erindring skrevet af Jane Frandsen i 2001. Jane flyttede i 1971 til Brøndby 
Strand fra Vesterbro som 12-årig.  
 
Opgave:  
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden  i gruppen. Hvis der er ord, I ikke 
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:  
 
BESKRIV KILDEN 
1. Hvilken type kilde er det?  
2. Hvem har skrevet kilden?  
 
UNDERSØG KILDEN
3. Hvad var anderledes i Brøndby Strand end inde i byen (København)?
4. Hvilke problemer oplevede dem, der voksede op i Brøndby Strand, når de tog ind til 
byen (København)?  
 
FORSTÅ KILDEN 
5. Hvad mener Jane om, at der er stisystemer i Brøndby Strand?
6. Der er gået mange år fra Janes oplevelse, og til at hun skriver det ned. Hvilken betydning 
har det for, hvad hun kan huske? 

KILDE 1:  

ERINDING

Aldeles 
Helt eller på alle måder.

Byen
København.



OPGAVER TIL KILDE 2 
 
Kilden er  en reklame fra reklame-brochuren “Kom til Brøndby Strand” fra ca. 1972-1973.  
Det er Københavns Almindelige Boligselskab (KAB), der har lavet reklame-brochuren.  
Det var KAB, der stod for at leje boliger ud i Brøndby Strand.  
 
Opgave:  
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden  i gruppen. Hvis der er ord, I ikke 
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:  
 
BESKRIV KILDEN 
1. Hvilken type kilde er det?  
2. Hvem har lavet kilden?  
 
UNDERSØG KILDEN
3. Hvordan sørgede man for trafiksikkerhed i i Brøndby Strand?
4. Hvor fører fodgængerstierne blandt andet hen? 
 
FORSTÅ KILDEN 
5. Hvem i familierne var mon særligt glade for de sikre fodgængerstier til skolerne?
6. Hvad ville Københavns Almindelige Boligselskab gerne opnå med denne reklame-
brochure “Kom til Brøndby Strand”? 

KILDE 2: 

REKLAME

Trafikadskillelse 
Trafikken er skilt ad, således 
at fodgængere og biler ikke 
er på de samme veje.  
 
Boligbebyggelse/
Boligkvarter 
Gruppe af boliger der er 
opført på samme tid.  

Motorkørebaner
Vej til biler og andre 
køretøjer
 
Kælderniveau/
Stueetageniveau
På højde med en kælder 
eller en stue. 

 

Afvikles  
Organisere og gennemføre.  
 
Fodgængerdækket 
Der hvor fodgængerne 
(de gående) går. 
Fodgængerdækket er højere 
oppe end vejene, hvor 
bilerne kører. Så undgår 
man,  at folk bliver kørt ned. 

ORDLISTE



Bitten: ”Hvad tænker du på, hvis jeg siger forstad?” 

Kirsten: ”En forstad er noget, der ligger tæt på en storby. 
Og det er netop det gode ved det, at man ikke bor inde i 
byen og ikke bliver kvalt i bilos og alt muligt andet. Herude 
har vi jo det hele. Man kan gå til stranden på 20 minutter. 
Man kan gå en lang tur på Vestvolden. Altså man har jo 
det hele”.

OPGAVER TIL KILDE 3 
 
Kilden er  et interview fra 2012. Her interviewes Kirsten Wichmann i Avedøre Stationsby. 
Kirsten er 78 år gammel og har boet i Avedøre Stationsby i 29 år.  
 
Opgave:  
Til venstre ser I en kilde. Læs den højt for hinanden  i gruppen. Hvis der er ord, I ikke 
forstår, så kig i ordlisten. Svar bagefter på spørgsmålene her:  
 
BESKRIV KILDEN 
1. Hvilken type kilde er det?  
2. Hvornår er kilden fra? 
 
UNDERSØG KILDEN
3. Hvad er ifølge Kirsten det værste ved storbyen? 
4. Hvorfor kan Kirsten godt lide at bo i en forstad? 
 
FORSTÅ KILDEN 
5. Hvor lang tid er der gået fra, at Kirsten flyttede til Avedøre Stationsby, og til at hun blev 
interviewet?
6. Kirsten har boet i en forstad i mange år. Hvilken betydning har det for, hvad hun mener 
om forstaden?

KILDE 3: 

INTERVIEW



 

 
I har læst forskellige kilder om sikker færdsel i forstaden, og I er 
nu eksperterne. I skal derfor forberede en fremlæggelse, som I 
skal præsentere for resten af klassen ude i byrummet. 
 
 I skal svare på disse spørgsmål:
• Hvorfor var det vigtigt, at der var trafiksikkerhed i forstaden?

• Hvordan man se trafiksikkerheden i forstaden?

• Hvilke fordele og ulemper kan der være ved adskilt trafik i 
dag?

• 

FREMLÆGGELSE


