Slægtsforskerdag 2011.

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn

Tema: Købstadsliv i 1700-1800 tallet”
Lørdag den 22. oktober 2011
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

PROGRAM
For slægtsforskerdagen 22. oktober 2011.
Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger.
(Morgenkaffe med brød)
Kl. 09.40 ”Fattigvæsen i danske provinsbyer” ca. 1700-1850 – en historie om
frivillighed og tvang, velgørenhed og umyndiggørelse”
Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet.
Foredraget belyser, hvordan de lokale købstadsmyndigheder forvaltede
enevældens sociallovgivning. Konkret drejer det sig om, hvordan man
skaffede det økonomiske grundlag for fattigvæsenet, hvem der fik
fattighjælp, hvordan hjælpen blev udbetalt, og hvilke krav der blev
stillet til modtagerne. Der redegøres også for de holdninger, som
myndigheder og samfundsdebattører anlagde til fattighjælp. Endelig vil
foredraget berøre omfanget og karakteren af den private forsorg.
Kl. 11.20 "Provinskøbmandens regnskaber som kilde i slægtsforskningen”
Kenn Tarbensen, arkivar og seniorforsker, ph.d., Erhvervsarkivet.
Købmandsfirmaers store arkiver rummer et stort regnskabsmateriale,
der med fordel kan inddrages i slægtshistoriske undersøgelser. Der er
bl.a. gode muligheder for at komme tæt på forfædrenes økonomiske
forhold og forbrug i hverdag og fest. Med afsæt i et kort rids af
regnskabsvæsenets historiske udvikling vil der i foredraget bl.a. blive
givet en indføring i provinskøbmandens forskellige typer af
regnskabsbøger og givet eksempler på anvendelse i slægtsforskningen.
Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til
spisning i Teatersalen + Kaffe
Kl. 14.00 "Mennesker i købstæderne”
Ole Degn, fhv. arkivar og seniorforsker, dr. phil., Landsarkivet for
Nørrejylland.
I foredraget fortælles om byerne og deres miljø og om borgerne, de
forskellige bybefolkningsgrupper og de økonomiske og sociale forhold,
byboernes livsvilkår, erhverv, indtægt og boligforhold. Som baggrund
vises en række forskellige væsentlige kildetyper, hvor vi kan hente
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vores viden. Det drejer sig bl.a. om en del arkivserier i rådstue- og
byfogedarkiverne.
Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål.
Kl. 15.15

Afslutning.

Billedtekst: Torvet i
Rudkøbing.
Foto: AMKT

Tilmelding til Slægtsforskerdag d. 22. oktober 2011. Senest 1. oktober 2011
til: A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke
Send gerne din tilmelding snarest, så er du sikker på en plads, Pris. kr. 185.+ evt. frokost kr. 100.- (Drikkevarer for egen regning)
NAVN_____________________________________________________________
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POSTNR.____________BY________________
TLF._________________FROKOST:____JA / NEJ ___
Tilmelding først bindende for foreningen, når betalingen er indgået.
Tilmelding kan også ske på foreningens hjemmeside på adressen:
http://www.genealogi-kbh.dk/foreningen/skrivtil.htm
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