Slægtsforskerdag 2019
Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn
Tema:

”Hårde tider for vores aner”
Lørdag den 26. oktober 2019
Herlev Medborgerhus. Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.
Busser afgår fra Herlev Station til Medborgerhuset
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PROGRAM
Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger samt morgenkaffe og bolle.
Kl. 09.40
”Mad i en rationeringstid” Af Historiker og forfatter Dorthe Chakravarty. Hvordan
var hverdagen under besættelsen hvor der stadig skulle mad på bordet hver dag trods
rationering og knaphed. Hvordan var familielivet og hvad med kvindernes
opfindsomhed i en krisetid når det
gjaldt mad, have, opskrifter. Dorthe
Chakravarty tegner et billede af
danskernes liv med rationering,
varemangel – i alle samfundets
sociale lag og i et Danmark, hvor det
stort set altid var kvinderne, der
havde ansvaret for, at der var mad til
alle ved bordet. Det handler om
hverdag, den daglige bespisning, kødløs tirsdag, selvforsyning og kampen mod
madspild - og ad den vej om en langt større fortælling om madhistorie, måltidskultur,
havekultur og markante aktører indenfor husholdning og ernæring.
Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 11.20 ”Den spanske syge” Af Forfatter og journalist Tommy Heisz.
Tommy fortæller utrolige
historier fra sin nye bog ”Den
Spanske Syge”, hvor der i 1918
og i 1919 var omring 15.000
danskere der bukkede under for
den til dato værste pandemi,
der globalt kostede over 50
millioner mennesker livet.
Pandemien blev kaldt ”Den
Spanske Syge”. ”I sporvogne
og biografsale var frygten fast
følgesvend.
Ambulancerne kørte i pendulfart til byernes overfyldte hospitaler med nye patienter, blå
i huden og rallende af hoste. Og i kapellerne måtte graverne stable kisterne for at få
plads til alle de døde”.
Den spanske syge var en influenzavirus af typen H1N1, der ligner den fugleinfluenza,
der spredtes i Asien kort efter årtusindeskiftet.
Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.
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Kl. 12.30

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

Kl. 13.45

Kaffe

Kl. 14.00 ”Arbejdsløsheden i 30’erne” Af Journalist, forfatter og moderator
Cand.scient.soc., Historie og Internationale Udviklingsstudier Simon Kratholm
Ankjærgaard
I 1932 var arbejdsløsheden i Danmark på
24,8 procent. Året efter var den steget til
vilde 43,5 procent. Historiker og journalist
Simon Kratholm Ankjærgaard fortæller
om de dramatiske 1920’ere og 1930’ere,
der var præget af økonomiske kriser og
politiske konflikter. Han vil fortælle, hvad
der førte til at først hver fjerde – og siden
næsten hver anden – dansker var uden job
i begyndelsen af de dramatiske 1930’ere.
Han vil fortælle, hvad det var en hverdag,
det arbejdende og det arbejdsløse folk
levede under – og hvilke politiske vinde,
der efterfølgende begyndte at blæse, både
på det nationale socialpolitiske område og
på det storpolitiske.
Kl. 15.30

Vi stiller spørgsmål.

Kl. 15.45 Afslutning.

Pris 355,- Incl. Frokost samt morgenkaffe med bolle og ost.
Dette indgår i prisen, kan ikke fravælges. Oplys hvis vegetarmad
ønskes.
Tilmelding senest 10. oktober. 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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