Hverdag
og fritid
Familiens fritid
Fritiden tilbragte man sammen med sin familie.
Familiens fritid lå om eftermiddagen/aftenen, om
søndagen og i ferierne. I 1958 blev den ugentlige
arbejdstid forkortet med 3 timer til 45 timer. Lørdag
var ikke en fridag som i dag. Om lørdagen gik børnene i skole, og de voksne på arbejde.
I ferierne - som i 1952 blev udvidet til tre uger om
året - var det ikke almindeligt at rejse til udlandet. Det
var der ikke råd til. De fleste blev hjemme eller besøgte familien rundt omkring i Danmark.

Sådan en badebold
kræver megen luft!

Selv om de fleste blev i
Danmark i ferien, var det i
1950’erne, at charterturismen tog sin begyndelse.
Rejsebureauerne Tjæreborg og Spies arrangerede pakkeferier til solglade
danskere især til Middelhavslandene.

To mand frem for en
enke løb! Køge Beværterforening morer sig på
udflugten ca. 1952.
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Børns fritid
Mange børn havde et job efter skoletid, f.eks. som
bybud eller barnepige. Eller de skulle hjælpe til i
familien. I løbet af 1950’erne fik børn mere fritid end
tidligere.
Mange legede udendørs med kvarterets andre børn.
Der blev leget skjul og forskellige sanglege og løbet
på løbehjul. Drengene legede ”røvere og soldater”
eller ”cowboy og indianere”. Pigerne sjippede, samlede glansbilleder og hønseringe og legede med påklædningsdukker. Alle læste Anders And blade, og
Jan, Puk eller Sussi bøger. Mange spillede det populære spil ”terre”.
Om sommeren kunne man tjene en fribillet til det
omrejsende cirkus ved at slæbe vand til dyrene. Det
årlige dyrskue bød også på spænding. Det blev dengang holdt på pladsen ved Søndre Strand nær det
senere Hotel Hvide Hus.
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Om sommeren cyklede
familierne ofte til
Søndre Strand med
madpakke og kaffe på
kanden. De kunne
være der hele dagen,
og børnene badede i
Køge Bugt.
Man kunne også tage
til Prambroen, Vallø
Slot eller Kaffehuset i
Strandskoven, hvor
man kunne købe kogt
vand til den medbragte
kaffe.
Det helt store udflugtsmål var Lellingeskoven,
hvortil Køges skolebørn havde deres årlige skoleudflugt.
Bedsteforældre og
andre familiemedlemmer fik også besøg.
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Mange børn gik til forskellige fritidsaktiviteter. Pigen
og drengen på billedet er stillet op til afdansningsballet i deres stiveste puds. Det var almindeligt, at piger
og drenge gik til dans på en af Køges danseskoler.
Børnene lærte at danse af en danselærer eller -lærerinde. Hvis de havde været rigtig artige og lydige, fik
de bagefter lov til at vælge et bolche fra danselærerens fine bolchedåse. En gang om året var der afdansningsbal, hvor børnene viste, hvad de havde lært gennem hele sæsonen.
Der var også mange børn, der var spejdere. Her lærte
de om naturen og at binde knob. De blå pigespejdere
havde deres spejderhytte der, hvor posthuset ligger i
dag. Dengang var det i yderkanten af byen. Om sommeren tog spejderne på sommerlejr med rygsæk og
telt.
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Alle sejl var sat, når Else
Schmidt holdt afdansningsbal i sin danseskole. Drengen midt i det
nederste billede har vist
fået øje på noget mere
interessant.

Dame og herre i svøb –
sådan skal det gøres!

Ungdomskultur i Køge
Alle fik flere penge i 1950’erne, specielt i slutningen
af årtiet. De unge i Køge fik også flere penge. Man
kan sige, at de skabte deres eget rum, som skulle være
helt anderledes end deres forældres med en anden
slags musik og dans end
den, de kendte fra deres
forældres generation.

Pigespejdere på Køge Station. Turen gik til Norge.

Sjællandsmestrene i drengegymnastik 1950 kom fra
Køge Gymnastikforening.

Hver lørdag blev der
arrangeret rockklub på
Søndre Skole. Der blev
serveret sodavand - nogle
få drak øl. Der blev spillet
musik: Cliff Richard, Tommy Steele, Elvis Presley og
The Clifters.
Her kom arbejdernes
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unge. I jazzklubben ”Pigalle” i Odd-Fellow-gården
blev der spillet jazzmusik. Her kom de mere veluddannede unge. De ældre fandt musikken højst upassende og vild, for ikke at tale om dansen! Hjemme
kunne de unge kun høre deres musik, når deres far
ikke var hjemme. For når han var hjemme, bestemte
han.
For de fleste blandt Køges ungdom gik hverdagen
med skole og arbejde. Det blev forventet, at unge
mennesker gjorde, hvad deres forældre sagde til dem.
At stille spørgsmålstegn ved forældrenes autoritet var
der endnu ikke mange, der turde.

To smarte piger i deres andendagstøj parate til nye udfordringer.
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Spritruten 1958-59 mellem Køge og Malmø
vakte stor opmærksomhed. Sejlturen fristede
også byens unge.

En flok nykonfirmerede
unge er samlet til
andendagsgilde.
Der var kun undervisningspligt i syv år dengang, så konfirmationen var i højere grad et
brud med tiden som
skoleelev og en overgang til arbejdslivet.
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