Forskningens Døgn på Saxo-Instituttet, 27. april 2017
Københavns Universitet, Søndre Campus, auditorium 23.0.50

BØRN OG BARNDOM
Program
10:00
Velkomst
Introduktion til oplægsholdere og interaktiv deltagelse
10:15
Identifikation af børn i Stenalderen

Mikkel Sørensen, Arkæologi

En stor del af de mennesker som levede i vores tidlige stenalder var børn. Men hvordan kan vi
overhovedet se i et stenaldermateriale, som jo oftest består af flintgenstande, om børnene var til
stede på bopladserne? Ved hjælp af undersøgelser af nutidige børns motorik og evner som
flinthuggere kan man muligvis finde de kendetegn i flinten, som gør os i stand til skelne i mellem,
børn, begyndere og trænede flinthuggere i fortiden.
11:15
Børnestemmer i middelalderen
Christian Troelsgaard, Græsk og Latin
I byzantinske og latinske musikhåndskrifter fra middelalderen finder man ofte betegnelser som ”syn
orfanotrofois” (’med børnehjemsbørnene’) eller ”cum pueris” (’sammen med børnene’). Hvad
dækker det over, og hvordan deltog børn i musikkulturen før MGP?
12:15-13:30 Frokostpause og rundvisning ved Saxo-Instituttets studerende
13:30
‘Farvel, mine elskede sutter!' Suttetræer, barndomsritual og græsrodsmonument
Tine Damsholt, Etnologi
Kan du huske, da du som barn holdt op med at bruge sut? Smed du sutterne i skraldespanden,
sendte du dem til julemanden eller hængte du dem op på et suttetræ? Som etnolog vil man sige at
det er et ritual, der udføres. Et ritual, der markerer en overgang mellem to livsfaser: fra baby til
barn.
14:30
Pædofili i et historisk perspektiv
Peter Edelberg, Historie
Hvordan kom idéen om den pædofile til Danmark, og hvilke konsekvenser fik det i form af et nyt
syn på børn og seksualitet. Danmark oplevede i slutningen af 90’erne en veritabel pædofili-panik,
som i dag måske er overstået, men som har efterladt tydelige spor i synet på børn, unge,
nøgenhed og seksualitet.
15:30
Evaluering og afrunding
Læs mere her om dagen, tilmelding og hvordan I finder vej:
http://saxo.ku.dk/kalender/boern-og-barndom---forskningens-doegn-paa-saxo-instituttet/

