
Billede fra Stadsarkivet. 

 
Slægtsforskerdag 2015. 

 

 

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 
 

Tema: ” København på godt og ondt” 
 

 
Lørdag den 24. oktober 2015. 

 

Herlev medborgerhus. Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.  
Busser afgår fra Herlev station. 
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PROGRAM 
 

For slægtsforskerdagen 24. oktober 2015. 
 

      Kl. 09.30   Velkomst, indledning og praktiske oplysninger. 
                        (Morgenkaffe med brød)       
                              

 Kl. 09.40   ”En hovedstad i kraftig vækst 
siden 1600-tallet”. Arkivar og 

Senior-forsker Jørgen Mikkelsen, 

Rigsarkivet København. Der gives 
et bredt vue hen over 
århundrederne hvor der fortælles 
om baggrunde for hovedstadens 
massive vækst i 16-, 17-, og 1800-
tallet. Byerne spillede en 
væsentligt større rolle i ældre 
tiders samfund, end man skulle tro 
ud fra deres beskedne 
befolkningstal. Jørgen Mikkelsen 
vil komme med konkrete indslag i 

                     historien om byernes vækst. 
 

         Kl. 10.40    Vi stiller spørgsmål. 
 

Kl. 11.20    ”Erindringssamling 
på Nørrebro  og om de sociale 
forhold i 1900 tallet”. 
Arkivar Nete Wingender, 
Københavns Stadsarkiv Mørke, 
fugtige og overbefolkede boliger, 
smalle brolagte baggårde med 
stinkende latriner, rotter og 
væggetøj, sult og fattigdom. Sådan 
mindes mange københavnere deres 
opvækstvilkår i det tidlige 1900-
tal. Det er disse forhold foredraget 
vil belyse gennem personlige erin-
dringer og illustreret af billeder fra Københavns Boligkommission. 

  
  Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.   

 
 Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til 

spisning i salen + Kaffe 
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Kl. 14.00 ”Ludere, lommetyve og originaler i 

det gamle København”. Folklorist 

Charlotte S.H. Jensen, Statens 

Arkiver og Nationalmuset 

.“Ukendte” danskere: byens 
originaler, ludere og lommetyve. 
Spændende – omend oftest triste – 
skæbner, der også er socialhistorie. 
Det kunne tillige være en beretning 
om personer, der normalt ikke selv 
efterlader sig skriftlige kilder 
 

 Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål.  
 

Kl. 15.15  Afslutning.  
 

Billede fra Taxa Finns Hjemmeside 

 
 
Pris 335,-  Incl. Frokost samt morgenkaffe med brød.  
Dette indgår i prisen, kan ikke fravælges. Oplys hvis vegartar mad  ønskes. 
 
Tilmelding til Slægtsforskerdag d. 24. oktober 2015.    Senest 15. september.  Direkte 
til:   krogh@get2net.dk   eller A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke.   
 
Tilmelding er først bindende for foreningen, når betalingen er indgået.  

 Send  din tilmelding snarest, så er du sikker på en plads,   (Drikkevarer for egen regning) 
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