Brede Værk.

Slægtsforskerdag 2017.
Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
Tema:

”Hvordan levede og boede vore forfædre".
Lørdag den 28. oktober 2017.
Herlev medborgerhus. Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.
Busser afgår fra Herlev station.
Ændret program!

PROGRAM
Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger.
(Morgenkaffe med brød)
Kl. 09.40 ”København” - Katrine G.
Bjerregaard Storryteller Omkring år 1800,
da København stadig lå spærret inde bag
sine volde, boede der ca. 100.000
mennesker i byen. Byen havde længe
været alt for lille til så stort et antal
mennesker. Arealet indenfor voldene var
ikke blevet udvidet synderligt siden
Christian 4.’s tid, og befolkningen havde
derfor været tvunget til at bygge højere og
højere og lade sig presse sammen. Efter en
frygtelig koleraepidemi i 1853, som
kostede nær 5000 indbyggeres liv,
besluttede man at lade byens volde falde.
København kunne nu gro ud over sine
beskyttende, men omklamrende volde, og
nye bydele, skød op. Landarbejdere og
indvandrere kom med en begyndende industri til byen og den sidste voksede støt i takt med
første. Forskellen på rig og fattig blev større og adskillelsen mellem klasserne ligeså. I løbet
af de næste 100 år steg indbyggertallet i Danmarks hovedstad fra 100.000 til knap 500.000
indbyggere! Hvor kom alle de mennesker fra og hvordan var livet i København ved forrige
århundredeskifte? De spørgsmål og flere vil jeg forsøge at svare på undervejs sideløbende
med mine historier om to af Københavns originale og alligevel almindelige skæbner.
Kl. 10.40

Vi stiller spørgsmål.

Kl. 11.10 ” Børns liv og arbejde - i
1800-tallets landbosamfund”. Forfatter
og kultursociolog Hanne Willert. Hvem
var de egentlig, vores olde- og
tipoldeforældre, der sled ude på
husmandsstederne og gårdene i 1800tallets Danmark? Dem, de fleste af os
nedstammer fra, men som vi næsten
aldrig hører om. Axel blev vogterdreng
som 6-årig, for en fremmed gårdmand,
hvor han skulle bo. Karen Margrethe var
10, da hun blev lillepige på nabogården.
Christian fik stilling som tjenestedreng og
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karl, men han var også fulde 15 år og konfirmeret. Hanne fortæller om dagligdagen for en
række af 1800-tallets fattigste børn. Vi hører om børnenes hverdag, og hvordan deres
dagligdag forløb med søskende, forældre, skolegang samt ansvar og arbejdsopgaver, som i
dag kun varetages af voksne. Det var en fattig hverdag og meget anderledes, end vi kender
det i dag. Hannes fortælling bygger på 161 erindringer af husmandsbørn på Sjælland, som
blev indsamlet af Nationalmuseet i 1950´erne. Hanne Willert har gennem mange år forsket i
dansk landbo- og familiehistorie.
Kl. 12.10

Vi stiller spørgsmål.

Kl. 12.20

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

Kl. 13.30 Ændret foredrag! ”Dengang i 50erne – Noget om erindringer”. Gunner
Steenberg. 1950 var Danmark endnu et landbrugsland, men Marshall-hjælpen og Fergusontraktoren afskaffede både de 1000er af heste samt karle og piger på gårdene. En hel
livsform forsvandt på landet. I byerne var
der fortsat nøjsomhed, fattigdom og høj arbejdsløshed efter krigen. Først 1958 vendte konjunkturerne. De ny velfærdsgoder
kom på markedet. Fjernsynet kom til og
ændrede for altid vores vaner hjemme i
stuerne. Og bilen. Og parcelhuset. Og
ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies.
Og ---. Det kostede alsammen. Kvinderne
måtte ud og tjene penge - ofte som
ufaglærte - for at få råd til alt det ny. Hvad
betød nu alt dette? - for den enkelte familie? - for samfundet? For resten: hvad lavede vi om
aftenen før fjernsynet? Amerikaniseringen satte sig på kulturen: film, mode, dans, musik alt fra Guds eget land slugte danskerne - især ungdommen: James Dean, Marlon Brando,
Marilyn Monroe, Grace Kelly, Elvis Presly.Hvilke film så du dengang? - hvilken musik
hørte du? - gik du i jazzklub? I foredraget viser jeg billeder fra 50erne, som er velegnet til at
genopfriske vores nedslidte hukommelse. Samt afspiller lydoptagelser fra dengang: Poul
Reichardt, Gunner NU-Hansen, Pressens Radioavis om Ungarn 1956, Hans Hedtoft-forliset.
Kl. 15.30 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 15.45 Afslutning.
Pris 345,- Incl. Frokost samt morgenkaffe med brød.
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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