Slægtsforskerdag 2012.

Evald Tang Kristensen skriver ned, mens Percy Grainger optager folkeviser med fonograf.
Fotograf: H.P. Hansen, 1922. Dansk Folkemindesamling.

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn

Tema: ”Kød på slægtshistorien”
Lørdag den 20. oktober 2012.
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

PROGRAM
For slægtsforskerdagen 20. oktober 2012.
Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger.
(Morgenkaffe med brød)
Kl. 09.40 ”Børn gennem det 20. århundre. om asyler, sanatorier, børnehaver
mm”. Ning de Coninck-Smith, Institut for uddannelse og pædagogik
ved Aarhus Universitet. Vi har alle været børn, men ikke på samme
måde. Tiderne har ændret sig, og med dem barndommen. Engang hed
det asyl, i dag hedder det vuggestue, engang kom arbejdet før skolen, i
dag er det omvendt - og engang kunne ingen børn være sikre på at have
deres forældre hele (børne)livet, i dag er det uhyre sjældent at børn
mister deres forældre inden de selv er blevet forældre. Sådan kunne man
blive ved. I sit indlæg vil foredragsholderen fortælle mere fra barndomsog skolehistoriens store bog. Hun vil også diskutere, hvordan
barndomshistorie kan være en genvej til en social og kulturhistorie, der
vægter det levede liv frem for forestillingerne om det.
Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 11.20 "Almindelige menneskers kulturhistorie”, Lene Halskov Hansen,
mag.art. og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige
Bibliotek. Interessen for de såkaldte almindelige menneskers kultur
blussede op i 1800-tallet, hvor folkemindesamlerne drog ud i landet for
at optegne den jævne befolknings eventyr, sagn, viser, skikke og
traditioner. En af dem var Evald Tang Kristensen (1843-1929). For over
100 år siden besøgte han mennesker, som var gode til at synge og
fortælle. Med sig på rejsen havde han en lydoptager; en fonograf, som
forevigede disse gamle folkeminder. Under foredraget skal vi
bogstaveligt talt høre deres stemmer, som de lød for over hundrede år
siden, da de sang ind i fonografens tragt. Lene Andersen vil afspille et
par viser og fortælle et par sagn og eventyr og sætte dem ind i en
kontekst og vise, hvad de siger, om de mennesker, som fortalte dem.
Mange af fortællingerne virker umiddelbart fantasifulde og kuriøse for
nutidens tilhørere, men de rummer samtidig en unik mulighed for at
komme tættere på de ellers anonyme mennesker, som fortalte dem.
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 Teatersalen + Kaffe
Kl. 14.00 "Københavnske skæbner", Lars Peter Jørgensen, arkivar på
Københavns Stadsarkiv. Har man aner i København, er der mange som
opgiver at komme videre, da hovedstadens kilder ofte virker mere
uoverskuelige til slægtsforskning end i det øvrige land. Lars Peter vil
fortælle om de mange muligheder der faktisk er, for at finde
informationer om københavnerne ved at vise eksempler fra
Stadsarkivets samlinger. F.eks. er der fattigvæsenet, skolevæsenet,
politiets personregistreringer, den store samlinger af erindringer m.m..
Der er derfor rige muligheder for at komme tættere på de københavnske
aner og herved få mere "kød" på Deres historier.
Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 15.15 Afslutning.
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