Foredrag d. 10.10.2018 i Ældreklubben om ”Rundskuedagen” v. Ib Berg
”Rundskuedagen” var en Københavnerbegivenhed, hvor man kunne komme
ind for at se forskellige firmaer og offentlige institutioner, som ellers ikke var
åbne for offentligheden. I stedet for lodsedler kunne man købe nogle små
hæfter med kuponer i, som man kunne bruge som adgangsbilletter.
Journalistforbundet oprettede en fagforening i 1904, hvor man gerne ville
støtte medlemmerne med feriehuse, enkehjælp o.a., men det skulle jo
finansieres, og da Christian Dahl i 1910 blev formand, får han den geniale ide
at de skulle have en ekstra festdag i København, og det bliver den ovennævnte
”Rundskuedagen”. Det blev en guldgrube! Det første år var der et overskud på
22.000 kr. – og det var mange penge dengang. Medlemmerne kunne så søge
legater, og nogle af pengene blev også brugt til feriehuse og andre velgørende
formål. Hovedgevinsterne de første år var rejser rundt i Europa. Under første
og anden verdenskrig var der jo ikke mulighed for at rejse ud, så under anden
verdenskrig købte fagforeningen 5 gamle bondehuse på vestegnen. I 1940
Torslunde, i 1941 Vallensbæk, i 1942 Herstedvester (som vi hører om i dag,) i
1943 Herstedøster og i 1944 Ejby ved Vissinge. Husene skulle gøres i stand, og
for at holde omkostningerne nede gik nogle af journalisterne i gang med
hammer og pensel. Alle husene var møblerede, og med køkkenting, service
osv., så de var lige til at flytte ind i, bestemt en flot gevinst at få.
Det var helt fantastisk, at Ib og hans familie vandt rundskuehuset i
Herstedvester – Det blev til mange dejlige somre i Herstedvester – hvorfra
han og hans søskende kørte med det offentlige til skolen på Østerbro, når der
ikke var skolesommerferie. Det klarede de fint. Ib fortalte mange sjove og
hyggelige anekdoter med og om beboerne i den lille landsby i årene der kom.
Efter 36 somre i 1976 Herstedvester solgte Ibs forældre rundskuehuset og
flyttede til vinterboligen i Byggeforeningshusene på Østerbro efter en lang og
spændende epoke.
1978 sluttede man med at lave rundskuehæfterne.
Ib er i dag pensioneret fra KTAS og bruger en del tid på lokalhistorie og
foredrag.
Tak for et underholdende foredrag.

