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Generalforsamlingen den 13. Marts 2000
Formanden Anna Margrethe Krogh-Thomsen (AMKT) bød velkommen
Ad a: Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Jørgen Bach Nielsen som dirigent. Denne kon
staterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad b: Formanden aflægger beretning for det forløbne år
Beretning for 1999:
Vor forening havde ved udgangen af 1999 i alt 429 medlemmer, deraf 34 
samboende. En pæn stigning på 26 medlemmer, så det går fint fremad. I dette år 
er der kommet mange nye medlemmer via vor hjemmeside. Jeg håber, der fortsat 
vil ske fremgang, når vore aktiviteter, via vor hjemmeside på internettet bliver 
kendt både blandt yngre og ældre slægtsforskere.
Dens adresse er www.danbbs.dk/~kbh09/
Vi har holdt 8 foredrag, som vi plejer. Jeg vil ikke her nævne dem alle, men 
jeg vil gøre det, hvis det ønskes.

1. Slægtsforskeren og folkeminderne.
2. Folkets sundhed og sygdomme
3. De fattige i Danmark
4. Begravelsesprotokoller
5. Den nye kirkebog
6. Slægtsforskerne og Amtsarkiverne.
7. Min far var færgemand
8. Indvandrerhistorier for Slægtsforskere

Charlotte S.H.Jensen 
Klaus Hertel. 
Christian Larsen. 
Jytte Skaaning. 
Henning Holst 
Karl Peder Pedersen 
Erik Kann.
Henrik Zip Sane.

De første 4 foredrag blev holdt i Kirkebygningen på Priorvej, hvor vi har 
været glade for at holde vore møder i mange år. I dagene lige før påsken fik vi 
med meget kort varsel at vide, at bygningen skulle ombygges. Det medførte, at vi 
i påskedagene måtte flytte foreningens bogbestand ud i Peter Wodskous kælder, 
hvor den står den dag i dag.
I forsommeren måtte vi så se os om efter et andet mødelokale, og det har
voldt os store problemer. Vi fik så et samarbejde i gang med Folkeuniversitetet i 
København. De tilbød at stille lokaler til rådighed ved vore foredrag, så det lød 
lovende, men desværre viste det sig anderledes. Da vi forelagde efterårets 
program, kunne de ikke godkende alle vore foredragsholdere, hvis ikke de havde 
de rigtige titler. Birgit Øskov fra Aalborg, der “kun” er skolelærer, men en af 
landets dygtigste undervisere i Slægtsforskning, kunne ikke godkendes. Hun er 
ikke Cand.mag. eller noget tilsvarende.
I hast fik vi arrangeret efterårets første foredrag. Kordegn Henning Holst 
holdt et fint foredrag om “Den nye Kirkebog” i Lyngby Sognegård. De 3 sidste

http://www.danbbs.dk/~kbh09/


-4-

kom derefter i hus i samarbejde med Folkeuniversitetet. Aftalen var, at vi skulle 
råde over 40 pladser og de over 40, men foredragende viste sig at være så stor en 
succes, at de tog i mod så mange tilmeldinger, at de måtte flytte arrangementerne 
over til et af de største auditorier i Studiestræde. Foredragene var fine, men 
pladsforholdene var meget trange. Mange af vore egne medlemmer opgav at 
møde op, og det var jeg ked af at høre. Men af nød var vi tvunget til dette. I 
efteråret fik vi så vor nuværende aftale i hus, så vi kan holde vore møder her i 
kirkens dejlige lokale i Ballerup. Det er vi meget taknemmelige for.
Forårsudflugten 1999 - Denne gang havde vi planlagt en lidt længere tur. Vi 
skulle en tur over den nye Storebæltsbro, og videre til Nyborg Slot, derefter gik 
turen sydpå, vi fik en fin middag på Majorgården i Oure. Derfra videre til 
Egeskov Slot, som det jo altid er en stor oplevelse at se. På hjemturen fik vi lidt 
regnvejr, men så fik vi set Storebæltsbroen både i solskin og regn.
Husk forårsudflugten i år. Denne gang går den til Vestsjælland, hvor vi skal se 
Tveje-Merløse kirke, og Andelslandsbyen Nyvang.
Slægtsforskerdagen 1999, afholdtes den 26 september. Det var 7. gang på 
DSB’s kursuscenter ved Østerport. Disse lokaler er vi meget glade for at leje. 
Også i år skal vi være der og jeg håber vi fremover kan fortsætte hermed. Emnet i 
1999 var “Havets Slægter”, et emne som tiltalte mange, der var denne gang 117 
tilmeldte. Det var en fin og spændende dag. Jeg håber, vi kan leve op til det igen i 
år. Slægtsforskerdagen gav i 1999 et lille overskud. Frokosten på DSB Skolen 
var steget fra 80 i 1998 til 100 kr. i 1999. Det fik vi først at vide efter at 
indbydelsen var trykt. Hver af deltagerne betalte selv de 90 kr. (det gav os 900 kr. 
i underskud). I år har DSB Skolen desværre hævet deres priser igen, men alt 
stiger som vi ved, så jeg håber vi alligevel får mange deltagere. Lokalerne i DSB 
skolen er meget fine, men de har også sin pris, næste år skal vi betale 4.500 for 
en dag.

Vort blad Slægt & Stavn synes jeg kører fint, især vil jeg rose Inger Lerche, 
der i en moden alder er begyndt på EDB’ens tryllerier, og har klaret det med 
bravour, men nye og spændende indslag til bladet modtages meget gerne. Helst 
renskrevet og gerne på diskette.
Vor hjemmeside har også fremgang, selv om den ikke er perfekt. Den virker 
efter hensigten, og jeg ved at mange bruger den, der er nu tæller på, så vi kan se, 
hvor meget den bliver brugt, 80% af vore nye medlemmer kommer via 
hjemmesiden. Alt kan gøres bedre, men husk alle der har med vor hjemmeside at 
gøre har stadig fuldtidsjob, vi er ikke uddannede i dette fag, så vi bruger mange 
timer på forsøg, inden vi når et nogenlunde resultat.
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Bestyrelsesmøder er afholdt på skift hos de enkelte medlemmer af bestyrelsen, 
og er derfor ikke nogen udgift for foreningen. Det er gode saglige møder, hvor vi 
prøver at udnytte tiden bedst muligt. Så der er ikke tid til megen “Snak 
udenom”.
Jeg er selv utrolig glad for vores bestyrelse. Den er blandet sammensat, hvor vi 
alle har forskellige evner. Vi har delt opgaverne iblandt os, så alle bliver 
involverede og har et ansvar for deres opgave. Ved vore bestyrelsesmøder, (eller 
pr. telefon indimellem og E-mail), får jeg så tilbagemelding fra de forskellige. Vi 
har nogle skriftlige oversigter, så vi alle ved, hvem der skal passe de forskellige 
opgaver. Det vil forhåbentlig gøre det lettere for efterfølgende 
bestyrelsesmedlemmer.
Sammenslutningen af slægtshistoriske Foreninger - SSF.
Her går det fremad. Der kom i april 1999 en næsten ny bestyrelse. Den opgave vi 
bad den løse, blev løst tilfredsstillende. I fremtiden skal det nok gå den rigtige 
vej. Vi får nu i vor forening bladet Slægten 2 gange årlig. I nr. 1 i 1999 var der 
nogle fine artikler, medens der var lidt færre i nr. 2, men hvor kommer indlæg til 
både deres og vort blad fra, hvis ikke vore medlemmer “strammer sig lidt an” og 
selv skriver nogle indlæg. Jeg tror det er nødvendigt at vi arbejder sammen på 
landsplan og med andre foreninger. I Slægten kan vi se, hvilke aktiviteter der 
foregår rundt omkring i andre foreninger, og måske tage på besøg der. I 
Københavnsområdet og Nordsjælland er der ca. 7 forskellige foreninger. SSF’s 
hjemmeside mangler desværre meget, men jeg er sikker på, at man også der vil 
være glad for nogle ivrige og dygtige hjælpere.
24. august 1999 var en del af bestyrelsen inviteret over til Malmø 
Slægtsforskerforening, hvor vi havde et godt og udbytterigt møde. I oktober var 
vore medlemmer inviteret til Slægtsforskertræf i Malmø, og til efteråret påtænker 
en gruppe af vore medlemmer at lave et træf her i Københavnsområdet.
Jeg takker for godt samarbejde i det forløbne år, både til vore medlemmer og 
den øvrige bestyrelse. Ligeledes tak til de personer udenfor vor forening, som vi 
har samarbejdet med. En speciel tak til ledelsen af kirkebygningen her som har 
åbnet sine døre for os, så vi nu kan holde vore møder under disse gode forhold. 
Dirigenten bad om kommentarer til beretningen.
Gert Topp spurgte om mulighed for at se foreningens bogbestand. Hertil svarede 
AMKT, at det i øjeblikket er umuligt, men hun efterlyste et medlem, som kan 
stille et lokale til rådighed, som kan være tilgængeligt for medlemmerne. Ingen 
meldte sig.
Georg Agerby efterlyste et landsdækkende blad. Hertil svarede AMKT, at det 
var svært at klare, da redaktionsarbejdet vil blive dyrt med de store afstande.
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Svend Carlsen spurgte om, hvad der er i bogsamlingen. AMKT forklarede, at 
der i øjeblikket ikke er en oversigt, men efterlyste nogle medlemmer, som kan 
hjælpe med registreringen.
Gert Topp bad oplyst, hvor mange af foreningens medlemmer, der er på 
internettet. AMKT svarede, at ca. en fjerdedel af medlemmerne er på. Hun 
efterlyste et medlem, der kan lave en link på vores bogbestand. - Beretningen 
blev godkendt.
Ad c: Kassereren (K) aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
K gjorde rede for regnskabets poster.
Svend Carlsen ville gerne have oplyst, hvordan underskuddet på kr. 8.500 er 
opstået. K svarede, at det bestod af udgifter til internettet samt "Slægten” og 
udsendelse af dette. Regnskabet blev godkendt.
Ad d: Behandling af indkomne forslag - Ingen.
Ad e: Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår - Uændret.
Ad f: Valg af medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant
Genvalg af: Gyda Mølsted, Tage Ejbøl og suppleant Ruth Elsøe.
Gitte Bergendorff Høstbo blev indvalgt i bestyrelsen.
Ad g: Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
Ole Dahl blev valgt som revisor. Johannes Frederiksen blev genvalgt som 
revisorsuppl.
Ad h: Eventuelt
Et medlem efterlyste en større skrift i "Slægt og Stavn". Dette blev taget til 
efterretning. Et medlem efterlyste materiale fra et foredrag om udvandring til 
Amerika, som Lis Billeskov holdt for nogle år siden. AMKT henviste medlemmet 
til biblioteket på Maglegårds Alle, hvor man har meget materiale herom. På 
Stadsarkivet er der et udvandrerarkiv, som også er udmærket.
Hans Lassen takkede bestyrelsen for det store arbejde, den udfører.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han afsluttede 
generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og 
foreningens medlemmer for det fine fremmøde.
Gyda Mølsted, referent.

Tiltrådt: Jørgen Back Nielsen

Brugermøde: Tirsdag den 10 oktober 2000 kl. 15.30 til 17.00.
På Rigsarkivet, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 7, 1218 København K.
Brug venligst dørtelefonen for at komme ind. Program følger i 5+5 nr. 3.
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Regler fo r  benyttelse a f  foreningens bogsamling

Foreningen besidder en del historiske og slægtshistoriske bøger, som i foreningens 
levetid er skænket af medlemmerne eller -  for enkelte bøgers vedkommende - er 
indkøbt af foreningen.
Bøger er jo skrevet for at blive læst, og ikke for at samle støv på hylderne.
Så lån dem endelig. For tiden foregår en registrering af bogsamlingen af to frivillige 
personer, til en database, hvori alle vores bøger i foreningen skal optages. Dette vil 
nok tage sommeren over, og herefter vil der blive fundet en plads til dem. Man kan 
ved henvendelse telefonisk eller via mail rette henvendelse til den ansvarlige for 
bogsamlingen, hvis man vil låne nogle af bøgerne. Hvem den ansvarlige bliver, vil 
senere blive oplyst.
Du er velkommen til at låne bøger hjem, under forudsætning af at følgende regler 
bliver overholdt.
A: En bog som har været taget ud af bogsamlingen til gennemsyn, men som måske 
alligevel ikke har din interesse, skal sættes tilbage i samlingen på den plads, 
hvorfra den er taget
B: Hvis du ønsker at låne en bog med hjem, rettes henvendelse til den ansvarlige 
for bogsamlingen. Du vil da blive noteret på et lånerkort
C: Når du har læst den lånt bog, skal den snarest muligt (ca. efter 1 måned) 
afleveres til den ansvarlige igen, og du vil blive slettet for lånet

Bestyrelsen

Interessante bøger anmeldt i Sønderjyske årsbøger i 1999 bla..
Gerhard Kraack: Bürgerbuch der Stadt Flensburg Verzeichnis der Neuburger von 
1558 bis 1869, bind 1-3. (Anmeldt af Lars N. Henningsen).
13306 biografier over Flensborg's borgere, der har aflagt borgered. Meget mere 

fyldestgørende end Johan Hvidtfeldts og Aage Bondes højt værdsatte bog om byens 
borgmestre, raadmænd, byfogeder og byskrivere frem til 1848. Der var mange 
indvandrere både fra nord og syd. I bind nr. 3 findes registre.
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Husk at tage back-up af alt...

A f  Connie Taarup

”Vi har haft indbrud”, ringede min mand og sagde. ”Hvad har de taget”, fik 
jeg spurgt og holdt vejret. ”Computeren og alt udstyret”, lød svaret. Der gik en 
times tid, før det rigtigt gik op for mig, hvad det egentlig betød: Al min 
slægtsforskning var væk!.

Da chok’et havde lagt sig, begyndte jeg at tænke: Hvornår havde jeg sidst 
taget back-up ?. Hvor meget havde jeg taget back-up af ?. Jeg ville så gerne lige 
her og nu undersøge det, men det var jo umuligt, for jeg havde ikke mere min 
computer stående på sin vante plads. Jeg kom da heldigvis i tanke om nogle 
dokumenter, som jeg nylig havde fundet og renskrevet. Dem havde jeg endnu 
ikke taget back-up af vidste jeg. De lå stadig i papirkurven revet i stykker. Jeg 
samlede stumperne op, lagde puslespil og reddede på den måde disse 
dokumenter.

Da vi havde fået installeret en ny computer, kunne jeg begynde at gå i gang 
med at undersøge, hvor slemt det stod til. Det viste sig gudskelov, at alle mine 
data var i orden. Men hvad med dokumenterne ?. Det var straks værre - mange 
af dem havde jeg ikke back-up af. Men jeg havde til gengæld flere gange skrevet 
en del af dem ud, for at familien kunne følge med i mit arbejde med slægten. Det 
blev min redning. Vi købte en god scanner og ved hjælp af denne, fik jeg 
scannet alle de udskrevne dokumenter ind igen. De dokumenter som var helt 
væk, måtte jeg altså finde frem igen og skrive ind. Det var ikke let, vil jeg bare 
sige. Det tog mange, mange måneder før, alt var rekonstrueret.

Det hedder sig, at rigtige mænd ikke tager back-up, men at rigtige mænd 
græder meget. Og nu kan jeg bekræfte, at det samme også gælder for piger!.

Så en advarsel til alle: Husk at tage back-up hver gang du har arbejdet. For 
mit vedkommende blev jeg så forskrækket, at jeg nu ikke blot herhjemme har 
back-up af alt, men også har en kopi liggende udenfor hjemmet. For tænk hvis vi 
fik indbrud igen.........

Kilde: Stamtræet, Slægtshistorisk Selskab fo r  Øst sjæl land nr. I ar 2000
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Slegsvig -  Holstenske kirkebøger
I Tyskland er der ingen forbindelse mellem stat og kirke. Kirken er derfor at 
sammenligne med en privat organisation. Derfor er der heller ingen 
afleveringspligt af kirkebøger til Landsarkivet i Gottorp, og der findes ingen 
kirkebøger. De ligger enten ude hos præsteembederne eller bliver samlet i 
særlige kirkebogs-kontorer. Der findes ej heller planer om filmninger af 
kirkebøgerne i dette område. På landsarkivet i Åbenrå har man diskuteret med 
de tyske myndigheder, om der er planer for dette i fremtiden. Men hver gang har 
det været en afvisning under henvisning til de meget strenge tyske regler om 
databeskyttelse. Derfor er der heller ikke mulighed for at få Slesvig -  
Holstenske kirkebøger på mikrofiche. Der er således ingen anden mulighed for 
en slægtsforsker med interesser i dette område end at rejse rundt til præsterne og 
de omtalte ”Kirchenbuchämter”. Men der findes dog hjælpemidler til dette 
arbejde.
Der findes særlige fortegnelser over de Slesvig -  Holstenske kirkebøger hos 
Willers Jensen : Die Kirchenbücher Schleswig -  Holsteins, 2. opl. Neumünster 
1958. På Landsarkivet i Gottorp findes en utrykt oversigt over de kirkebøger, 
der er samlet i de omtalte kirkebogskontorer: Übersicht über die Kirchenbücher 
in den Kirchenbuchämtem der Kirchenkreise (Findbuch 228).
Har man brug for en kyndig indføring i, hvordan man bedriver slægtshistorie i 
Sønderjylland, så er hjælpemidlet Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i 
Sønderjylland. Folketællinger for 1803 og 1845 for Slesvig kan nu benyttes ved 
selvekspedition på mikrofiche på Rigsarkivets filmlæsesal. Indtil de tilsvarende 
hjælpemidler er opstillet, kan de orginale folketællinger stadig ekspederes til 
hovedlæsesalen.
Fra Bruger mode pa Rigsarkivet d. 25 marts 1999

12 gode råd til slægtshistorikeren
1. Husk at spørge de gamle, inden det er fo r sent.
2. Tro ikke på alle familietraditioner.
3. Forsyn alle billeder med navn og findested
4. Skriv altid nøjagtigt ned, hvor en oplysning stammer fra.
5. Skriv kilden ordret og fuldstændigt af.
6. Kontroller noje alle aldersangivelser.
7. Rækkefølgen fodsel, vielse, dod er ofte den sikreste.
8. Husk at notere faddere op.
9. Efterse altid konfirmationen.
10. Det er ikke sikkert, at den forste, man finder, er den rigtige.
11. Hans Nielsen behover ikke at være son a f Niels Hansen på samme gård
12. Udnyt de forskellige kildegrupper skiftevis under arbejdet
Kilde: Hans H. Worsoe: "Håndbog i Slægtshistorie" Politikens forlag 1997 -p. 140.
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Slægtstavlens Begyndelse: Adam og Eva ?.

A f Bjarne petersen
Kilde: Slægtshistorisk Forening fo r  Vestsjælland nr. 63

Når jeg i vennelag og ved 
selskaber taler om min interesse 
for slægtsforskning, bliver jeg 
næsten altid stillet over for 
spørgsmålet om, hvor langt 
tilbage jeg er kommet. Og så 
kommer det store øjeblik, hvor 
mange siger: ”Ja, men du kan jo 
ikke komme tilbage til Adam og 
Eva!” -  Så følger et smørret grin, 
og lidt efter så fortsætter 
vedkommende: ”Ja, for Adam og 
Eva havde jo kun to sønner -  så 
slægten kan jo ikke være 
fortsat”. Endnu et stort grin og en 
kiggen sig om for at tage mod 
beundrende blikke og høste 
frugten af sin påstand.

Jeg må indrømme, at min tidlige 
lærdom ikke de første gange 
kunne klare det spørgsmål. 
Hvem går og tænker på det. 
Nuvel. Jeg gik så igang med 
studierne fra Det Gamle 
Testamente og konstaterede 
straks. Ha’ -  lidt skadefro: Adam 
og Eva havde godt nok to sønner

(dem kan vi alle huske: Kain og 
Abel). Men vor visdom om 
livets andre ting fortæller, at 
sådanne to sønner ikke kan 
formere sig. De må have hjælp, - 
så jeg læste videre.

Og der stod det så: Adam levede 
endnu mange år efter den tid og 
fik flere sønner og døtre, som vi 
ikke ved navne på”. -  Der var 
beviset så.

Så nu glæder jeg mig så til næste 
gang jeg bliver konfronteret med 
det store spørgsmål - for nu har 
jeg svaret.

Husk at reservere Lørdasd. 18.11.00 til Dansk/Svensk anebyttertræf. 
Evt interesserede, som vil give en hånd med ved arrangementet her i 
kbh, kan rette henvendelse til Gitte Bergendorff Høstbo Tlf: 4484 9131 
eller på mail: janhb@mail.danbbs.dk

mailto:janhb@mail.danbbs.dk
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B illedltu^eren Jens Adolf_ Jerichau s farfar

af Jens Jerichow

Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (17/4 1816 - 24/7 1883) har samme forfader 
som mig, idet hans far, snedker/urtekræmmer/købmand Carl Christian Jerichau er 
min tip-tip oldefar, nemlig min farfars farmors far.

Billedhuggerens biograf, Nicolaj Bøgh, skriver i sin bog: "Erindringer af og om 
Jens Adolf Jerichau ”(Kjøbenhavn 1884) s. 14: "Jerichaus Farfader var efter al 
sandsynlighed en fordreven sachsisk Adelsmand, der kom her ind i Landet og 
antog Navn efter sin Fødeby Jerichow, ikke langt fra Magdeburg. Han giftede sig 
med en Bondepige, og da hun havde født ham en Søn - Billedhuggerens Fader - 
rendte han fra hende og kom ikke mere tilbage; man hørte senere intet fra eller 
om ham....Denne hans Søn, Carl Jerichau, havde nydt en slet Opdragelse".



-12-

Det må forekomme den opmærksomme læser ejendommeligt, at en fordreven 
adelsmand skulle gifte sig med en bondepige og at sønnen Carl Jerichau fik en 
slet opdragelse. Senere, som Jens Adolf sagde om ham, havde "hans 
fremadstræbende Aand gjort ham til en dannet og velhavende Mand"!

Heldigvis har E. Juel Hansen (i Personalhistorisk Tidsskrift 9. række, VI 1933 
S .2 15-20) efter indgående studier kunnet redegøre mere realistisk for vor 
stamfader Johan Jochim Jerico der flere gange optræder i kirkebøgerne for 
Assens sogn, dels under vielser ved hans to ægteskaber med henholdsvis Karen 
Mogensdatter den 19. februar 1745 (begravet 31. maj 1765) og Anna Catharina 
Nicolaisdatter den 18. april 1766.( hun døbt. 3. august 1735, død 14. januar 
1818). Sidsnævnte var ganske rigtigt en bondepige, nemlig datter af avlsmand i 
Thorø, Nicolai Bundesen og Inger Henriksdatter. Johan Jochim Jerico optræder 
også flere gange som fadder under døbte i Assens kirkebog. Endelig også som far 
til billedhuggerens far, idet frugten af det sidste ægteskab var Carl Christian 
Jerichau, der blev døbt i Assens den 29. april 1767.

Johan Jerico omtales 1742 i kirkebogen som rytter, i 1766 kaldes han korporal 
ved major Lente v. Adelers Eskadron af det holstenske Kyrasser Regiment, der 
den 5. juni samme år blev dimitteret. Det var det år, han giftede sig anden gang. 
Da denne kone dør i 1818 benævnes hun enke efter toldbetjent Jokum J. I 
kopibog for Krigshospitalskassens Bogholderkontor findes et afslag på en af ham 
indgivet ansøgning om pension. Det er dateret 20. marts 1784 og stilet til "den 
afskedigede Under Officer Johann Jochim Jerichow i Ausacker i Sognet Husbye, 
Flensborg Amt. På dette tidspunkt levede hans anden kone i Assens. En 
henvendelse til Kirchenbuchamt Kirchenkreis Husby i 1999 resulterede i en 
udskrift af Readerprinterkopi Sterbe-Register 1794, hvoraf det fremgår, at Johann 
Joachim Jerikof, der døde den 7 marts 1794 og blev begravet den 12. samme 
måned, omtrent 12 år tidligere kom dertil. Han skulle have været underofficer i 
dansk tjeneste, være født i Schleswig, opvokset i Hamborg og blev 74 år gammel. 
Han har altså ansøgt om pension ret hurtigt efter sin ankomst til Ausacker, men 
det har taget nogen tid at fremskaffe en anbefaling fra regimentet.

Lidt har der været om, at "han rendte fra hende", men det skete altså først, da 
sønnen Carl Christian var ca. 15 år gammel. I den mellemliggende tid kan han så 
have været ansat ved toldvæsenet i Assens.
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Lente Adelers kyrasser-regiment var ifølge Otto Vaupell: Den danske Hærs 
Historie indtil 1814 Bd.II (Kbh.1876) en del af 3die Dragonregiment, der blev 
oprettet 1/5 1670. Når man gennemlæser dette regiments historie, får man et 
tydeligt indtryk af, at det har været med i de fleste af de krige, der har været i 
Danmarkshistorien: 1675 afslog det et angreb af Altona. 1676 var det i Skåne og 
deltog i slaget ved Lund. 1677 deltog det i Kristianstads undsætning, Malmøs 
belejring og slaget ved Landskrona. 1681 byttede det navn og kaldtes 2. fynske 
Rytterregiment og fik ryttergods i Assens, Odense og Rugaards amter. 1700 
deltog det i felttoget mod Holsten-Gottorp. 1709 var det med i felttoget i Skåne 
ved træfninger i Flekkeby og Torsebro. 1710 kom så slaget ved Helsingborg. Det 
var med til at indeslutte den svenske hær i Stralsund. 20/12 1712 blev det ved 
Gadebusch angrebet af Stenbock og størstedelen af befalingsmændene faldt. 
November 1715 gjorde regimentet landgang på Rügen og fordrev svenskerne.

Vi er nu kommet til 1758, hvor Johan Jochim Jericho med stor sandsynlighed har 
været i regimentet, der nu sattes på krigsfod og gik til Holsten. 1762 rykkede det 
med hæren ind i Mecklenburg.

Baggrunden herfor var følgende: (Ifgl. Benito Scocozza og Grete Jensen: 
Danmarkshistoriens Hvem Hvad og Hvornår, Politikens Forlag 1994). 1 1760 var 
det gottorpske problem ved at spidse til. Storfyrst af Rusland Carl Peter Ulrich's 
ønske om at genvinde sin gottorpske slægts rettigheder i de danske hertugdømmer 
var langtfra nogen hemmelighed for den danske regering. I et desperat forsøg på 
at løse problemet stillede Bemstorff i sommeren 1760 Rusland over for et 
ultimatum. Hvis Rusland ville gå med til mageskiftet og anerkende 
inkorporationen af 1721, ville Danmark til gengæld gå aktivt ind i krigen mod 
Preussen på Ruslands side. Hvis Rusland afslog, ville Danmark derimod føle sig 
tvunget til at træde ind i krigen på Preussens side. Kejserinde Elisabeth afviste 
blankt det danske forslag, men danskerne vovede, da det kom til stykket, ikke at 
gøre alvor af truslen om at slutte sig til Preussen. Episoden stemte næppe 
storfyrsten mildere mod Danmark.

Da kejserinde Elisabeth af Rusland døde 1762, tog det gottorpske problem netop 
den drejning, danskerne havde frygtet allermest. Zar Peter III. indstillede 
omgående Ruslands krig mod Preussen og foretog i stedet omfattende rustninger 
med henblik på at tilbageerobre de gottorpske dele af Slesvig. England og Sverige 
erklærede sig neutrale. Frankrig havde ingen tropper at afse, mens Østrig og 
Preussen så deres fordel i at støtte Rusland. Danmark var altså totalt isoleret, men
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valgte ikke desto mindre alligevel at tage krigen i erkendelse af, at der ikke var 
anden udvej. En dansk hær på 27.000 mand blev udrustet og tog i juli opstilling i 
Mecklenburg.

Ca. 300 km længere mod øst satte den russiske hovedstyrke på 40.000 mand 
under kommando af Zar Peter III sig samtidig i bevægelse vestover. Så 
standsede fremrykningen med et, og russerne indledte helt uventet et tilbagetog. 
Forklaringen var, at Peter III var blevet afsat og kort efter myrdet. Hans hustru, i 
alt fald formelt set Katharina havde gjort sig til ”selvherskerinde over alle 
russere” under navnet Katharina II. Det var altså på et hængende hår, at vor 
forfader var faldet i kampen mod overmagten, og i så fald var der ikke kommet 
nogen Jericho er til kongeriget.

I 1910 tog min farfar, der var døbt Jerichau Christensen, navneforandring til 
Jerichow. Mellemnavnet Jerichau havde han fra sin fannor, Anna Catharina 
Jerichau, der var datter af Carl Christian Jerico og hans første kone Juliane 
Sophie Henriksdatter Rasmussen. Det var personalhistorikeren Hauch-Fausbøll, 
der rådede ham til at ændre bogstaverne sidst i navnet til -chow, idet navnet måtte 
stamme fra den tyske stationsby Jerichow, der ligger ca. 100 km vest for Berlin 
ved Elbens bred. Det kunne være praktisk, idet forholdet til Jerichau'eme ikke 
var det bedste, og han derved undgik at bede om tilladelse derfra og eventuelt få 
et afslag.

Carl Christian Jericho var en driftig herre. Han fik 12 børn, heraf 3 dødfødte, med 
sin første kone Juliane Sophie Henriksdatter, hvoraf Anna Catharina var den 
førstefødte, og med sin anden kone Karen Birch fik han så 6 børn, hvoraf Jens 
Adolph Jerichau var barn nr. 4. Jens Adolph blev gift med malerinden Elisabeth 
Jerichau Baumann, der også er biograferet af Nicolaj Bøgh, ligesom Birgit 
Pouplier i 1996 udgav romanen "Lisinka” om deres ægteskab. Mange af hendes 
værker blev for nylig udstillet på Øregaard i Hellerup og i Odense. Der er ingen 
tvivl om, at de kunstneriske gener fra dette ægteskab har været stærke. Sønnerne 
Harald og Holger, børnebørnene Jens Adolph, Elisabeth og Johanna og 
sidstnævntes søn ”Jan Holger Jerichau” har alle hævdet sig som udøvende 
kunstnere.

Efterkommerne efter Juliane Sophie, hans første kone, må konstatere, at der ikke 
er nogen af dem, der har skabt sig et navn som kunstnere. Men til gengæld - skal 
man finde blåt blod - kan man blandt hendes aner komme tilbage til Mulerne fra
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Nislevgaard, heriblandt borgmester Hans Mikkelsen Mule, der desværre, på
grund af historikeren Kjærsgaards indsigelser, ikke kom med på Odense Rådhus 
blandt denne bys store sønner - herregud, fordi han i 1561 kom til at slå en mand 
ihjel på åben gade i Odense - men det er en anden historie.

Jens Jerichow

Ordbog for slægtsforskere

Ordbog for slægtsforskere er en hjælp for dem, som beskæftiger sig med 
slægtsforskning. I kortfattet form giver bogen forklaring på en mængde ældre ord 
for kirkebøger, skrifteprotokoller, lægdsruller, justitsprotokoller, fæstebreve og 
mange andre slags arkivalier. Desuden indeholder bogen et udvalg af latinske ord 
og vendinger, kortfattede forklaringer på begreber inden for slægtsforskningen, og 
endelig er der en fortegnelse over 500 års skæve helligdage med mulighed for at 
regne sig frem til den korrekte dato for en begivenhed.

89 sider med ca. 5000 opslagsord. Pris 75 kr. gennem boghandlen - 65 kr + 
porto fra forlaget.

(Slægten) Birgit Ørskov og Helle Rogild

Her ligger vores nye lokaler !

Vi har været så heldige at få lov til at holde 
vores foredrag i nye lokale hos mormonkirken 
i Ballerup. Den nye adresse er: Stå af på 
Ballenip S-station opad rulletrappen, så til 
venstre og ind i kirkens dejlige lokaler. Se 
parkeringsmuligheder på kortet til venstre. 
Vores møder i foreningen er stadig anden 
mandag i hver måned. I pausen kan der købes 
en sodavand. Kom og vær sammen med andre 
søde mennesker i hyggeligt samvær

Bestyrelsen
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Ofw 100 år er alting gjemt ?

I ”111. Videnskab” nr. 8 1999 var der en artikel om den moderne IT- 
teknologis farer.

Man må tilbage -  stentavler fra år 1800 f. Kr. med kileskrift er læselig den 
dag i dag. Papyrusruller fra år 1000 f. Kr. er beskrevet med blæk -  
hieroglyffer kan også i dag fortælle os om Faraoeme. Vore nordiske 
runesten kan tydes også i dag! Papir fra 1350 i en håndskreven bibel holder 
endnu, mens mange dokumenter fra de seneste 150 år er ved at nedbrydes 
på grund af syreholdigt papir.

Så kom vor moderne tidsalder med magnetbånd, kassettebånd, musik-CD 
og elektronik -  alle de digitale lagermedier nedbrydes langsomt, men 
ubønhørligt. På grund af blandt andet korrosion af metaller samt 
magnetiske og optiske forhold. Fugt og vanne hjælper godt til! Kun få af 
de medier, som samfundet vitale data gemmes på har en levetid på mere 
end 10 år.

Men maskinerne forbedres og udskiftes løbende -  f.eks. kan man i dag ikke 
læse filer, der kommer fra en PC fra 1979. D.v.s. at det offentlige, der i dag 
er fuldt afhængig af EDB, stadig må konvertere deres oplysninger til den 
nyeste teknik.

Gammel korrespondance -  bl.a. fra Christian d. IV kan stadig læses (han 
skrev meget!) -  mens moderne E-mails er væk med ét tryk på en tast, hvis 
man da ikke har printet det ud. Med den moderne teknik ville man spare 
papir....der er aldrig brugt så meget papir som nu. Spørgsmålet er så, om 
det udprintede er lige så holdbart som det gamle håndskrevne. Fotografier i 
sort/hvid holder bedre end de moderne farvebilleder, der allerede efter få 
årtier ubønhørligt bliver nedbrudt.
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En ting er at bevare filerne, en andet at kunne læse dem. Hvis fremtidens 
forskere vil have adgang til oplysningerne, må man oprette et slags teknisk 
museum, hvortil man løbende må indkøbe computere, printere, CD- 
afspillere, digitale båndoptagere og hvad der ellers opfindes af elektronisk 
udstyr. Men kan man skaffe reservedele, hvis de går i stykker?

Den bedste løsning er løbende konverteringer. I praksis vil det sige, at man 
med få års mellemrum må overføre alt datamateriale til nye programmer. 
Men hver gang det sker, kan fejl være skyld i at vigtige oplysninger går 
tabt.
Og så er det ikke gratis -  De kloge hoveder (Skatteministeriet) må finde på 
nye skatter. Vi skal betale -  hvem ellers?

Inger Lerche

Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed Nyhed

Nutiden og Valdemar Sejr -  Slægtsforskning og 
Danmarks historie

A f Anton Blaahjerg

Vor store middelalderkonge Valdemar Sejr, 1170-1241, blev ikke ”kun” 
stamfar til vore dages Dronning Margrethe. -  Tusinder af nutidens 
danskere stammer også fra ham!. Dette forhold fremgår af hæftets godt 50 
slægtslinjer -  nogle velkendte, andre kun kendt af et fåtal. Slægtslinjeme 
viser forbindelsen mellem Valdemar Sejr og en række kendte personer fra 
18- og 1900-tallet samt ikke mindst en række slægtsforskere!.
Blandt de kendte kan nævnes, at slægtsforsker-skribenten Hans H. 

Worsøe, general Biilow (sejrherren fra Fredericia 1849), skuespilleren 
Bendt Rothe og industrimanden, advokat og hofjægermester Christian Kjær 
alle stammer fra to af Valdemars oldesønner, grev Jacob af Nørre Halland 
og Kong Christoffer II, mens politikeren Morten Helveg Petersen blot 
stammer fra førstnævnte. Fra Valdemars søn hertug Knuds sønner Erik og 
Svantepolk stammer henholdsvis den danske digter Sophus Schandorph og 
den tysk-amerikanske raketforsker Wemher v. Braun.

Fra Kong Erik Plovpennings datter, den norske Dronning, stammer via 
den danske slægt Rosenkrantz forfatteren Aage Dons, fra Kong Abel 
tekstildynastiet Damgaard fra Hammerum Herred og fra Kong Christoffer 
II politikerne, afdøde Bertel Dahlgaard og sønnesønnen Frank Dahlgaard, 
samt ”Danmarks stærkeste mand” Asbjørn Riis.
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Fra Kong Hans’ datter Elisabeth, der var luthersk og blev forfulgt på livet 
af sin katolske mand, kurfyrsten af Brandenburg, stammer de 3 Dahlerup- 
søstre, Pil, Ulla og Drude, alle med stærke kvindepolitiske interesser. -  Og 
fra Kong Frederik I.’ uægtefødte døtre stammer den myrdede svenske 
statsminister Olof Palme, den danske samfundskritiker Poul Henningsen, 
Sexologen Sten Hegeler og Kronprins Frederiks veninde Bettina Ødum.

Hæftet på 90 sider kan bestilles for 25 kr. (+ forsendelse) hos SLÆGTEN 
og/eller købes ved foreningens møde i September 2000.

k ro e r

1 1283 bestemte Kong Erik/Klippinge, a t  der ra n d t  
om kring  i/ la n d e t bkulle Oprette# kroer. H an  Mev 
iøvrigt d å e t  ikjed i/ e n  lade, hvor h a n  måtte/ 
overnatte, fordi/ der ikke/ var e n  kro-t nærheden.

I  1396 besluttede 'Dronning' Margrethe1, a t  der 
bkulle ligge e n  kro  på/de store veje for hver te m d  
Vette/ blev benere cendret tid hver 2. tnid.

Krom andens løn/ for a t  tage  m od  vejfarende/ var 
t  første omgang'
lov tid a t  brænde/ brændevin, brygge/ ød, sam t 
bage brød/ - tid sa lg  - såved u hobet bom/ a d  a f  
hobet. Endvidere fritagedbe for borgerlige omdad, 
herunder ogsd fritagelse for indkvartering/ a f  
boldater.

V en  kongelig t priviligerede kro  var k o n  for 
vejfarende/, landsbyens beboere måtte, indtid  
1912, ikke  kom m e p d  kroen. Vette er dog- ændret, 
id a g  er aide vedkomne !.

Læst pa en serviet
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Sammenslutnlngen af
Slægtshistoriske Foreninger

Slægtshistorisk Weekend-kursus 2000
på Nørgaards Højskole i Bjerringbro 

Fredag den 13. oktober kl. 15.00 til søndag den 15. oktober kl. 15.00

Folkeminder og billedillustration i slægtsforskningen
Kurset arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet med følgende program 

Fredag 13. oktober
15.00-17.00 Ankomst, indkvartering, kaffe
17.00 SSFs formand Henning Ballegaard åbner kurset
Faglig kursusleder Jesper Ratjen introducerer kurset
Lederen af spørgecentralen, Anton Blaabjerg - introducerer denne.
18.30 Middag
19.30- 21.00 Steen Espensen, arbejdsmarkedsleder, Holstebro kommune 
Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929)
En folkemindesamlers liv og arbejde og et Danmarksbillede af almuelivet i 
perioden 1870-1920. Hans arbejde og de viser, eventyr, sagn og fortællinger, 
han nedskrev,viser et andet billede af Danmark end det, vi kender som 
beretningen om andelsbevægelse og folkelige bevægelser. Hans erindringer og 
øvrige værker er en vigtig kilde til viden om landbosamfundet for 100 år siden.
21.00 Aftenkaffe I the

Lørdag 14. oktober
08.00-09.00 Morgenmad
09.00-10.30 Lise Høyrup, cand.mag. i historie og folkloristik, konsulent for 
Lokalhistoriske Arkiver i Vestsjællands Amt Lad slægten fortælle 
Mange har sikkert i deres arbejde med slægtsforskning ærgret sig over, at de 
afdøde aldrig fik fortalt og nedskrevet deres historie, mens tid var. Den viden vi 
hermed går glip af om deres tilværelse på godt og ondt kan også være et 
værdifuldt supplement til vores historiske viden i almindelighed. Oplægget giver 
råd om og ideer til, hvordan man kan supplere sin slægtsforskning gennem 
erindrings-interviews.
11.00-12.00 Anton Blaabjerg og Birgit Øskov: Spørgecentralen.
12.00 Frokost
13.30- 15.00 Charlotte H. Jensen, mag.art.,arkivar, Landsarkivet for Sjælland 
m.fl.
Forfædre i folkemunde
Hvordan får man kød på stamtræets mennesker? Fx. ved at dykke ned i det hav 
af folkemindeoptegnelser, der kan afsløre noget om fortidens tanker, toner og 
traditioner. Der gives eksempler på, hvad slægtsforskeren kunne få ud af et - 
eller måske flere -kontakter til Dansk Folkemindesamling.
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15.00-15.30 Kaffe/the
15.30-17.00 Judy Ryslander Schomacker, folklorist, mag.art & musiker, Dansk 
Folkemindesamling

Kilder til glæde og græmmelse
Kommodeskuffen gemmer på mange slægtsminder lejlighedssange, fotos, 
poesibøger, venindebøger og personlige papirer som breve, skudsmålsbøger, 
karakterbøger, dagbøger etc. Hvad kan vi bruge dem til? Er de ligegyldige eller 
for private? Smider vi dem ud, destruerer, gemmer eller ligefrem sælger dem? 
Er der grænser for, hvad der kan bruges? Selekterer vi vore minder?
18.30 Middag
20.30 Kaffe/the

Søndag d. 15. oktober
08.30-09.30 Morgemnad
09.30-11.00
Knud Ryg Olsen, cand.mag, lektor, billedredaktør, Odense
Illustration af slægtshistorien
Hvordan finder man frem til billeder, som fortæller om tider og steder som har 
relationer til slægtens liv og livsvilkår?
11.00-12.00 Anton Blaabjerg & Birgit Øskov: Spørgecentralen 
12.00 Frokost
13.15-14.45
Anna Margrethe Krogh-Thomsen, formand for Slægtshistorisk Forening for 
Storkøbenhavn Computerteknisk billedbehandling
Praktisk demonstration af, hvordan afblegede eller beskadigede fotografier kan 
reddes og blive som "nye" - lige til at sætte ind som illustration i slægtsbogen!
14.45 SSFs formand Henning Ballegaard afslutter kurset
15.00 Kaffe / the og farvel til hinanden. Affej se.
Ret til mindre ændringer forbeholdes.
Tilmelding og pris er endnu ikke fastlagt. Se næste nummer af ”Slægten’’ der 
udkommer juni/juli måned år 2000. Se også SSF’s hjemmeside.

Privatarkiverne.

Internettet', http://danpa.dda.dk/index.asp
En vidtforgrenet række af institutioner fra hele landet indsamler og opbevarer 
privatarkiver. Nu har offentligheden fået én samlet indgang til dem på nettet.

A f  Soren Krogh

”Danmarks Nationale PrivatArkivdatabase, DANPA, er et nyt netprojekt 
etableret mellem 170 lokalarkiver og de store lands-, national- og rigsarkiver, 
selvom navnet til forveksling minder om en dokumentarfilm fra 50’eme, så er 
det et yderst moderne og meget brugervenligt site med gode søgemuligheder

http://danpa.dda.dk/index.asp
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og funktionelt navigering rundt i DANPA’s store database. 
Historieforskere og slægtsforskere slipper for at rejse hundrede af 
kilometer for at søge oplysninger om de ca. 100.000 registreringer af 
danske privatarkiver, som databasen indeholder. Og hvem ved: Måske 
finder man som almindelig moderne netsurfer pludselig frem til sin 
egen oldefars optegnelser fra sidste århundrede, til dagbogsblade og 
kassebøger og andet godt der kaster os ud i historiens fantastiske 
fortælling, der handler om os selv.”

Projekt
Privatarkiver fra mangfoldige personer, foreninger, organisationer, 
institutioner, virksomheder, forretninger mv. indsamles og opbevares i 
Danmark af en lang række kulturelle institutioner. Dette sikrer en vidt 
forgrenet dækning ved indsamlingen, men kan samtidig gøre det 
vanskeligt for brugerne hurtigt at få et overblik over det eksisterende 
arkivmateriale og at finde frem til den eller de institutioner, der 
opbevarer det ønskede materiale.
For privatarkivudvalger, der er oprettet af Kulturministeriet, er det et 
højt prioriteret ønske at sikre, at denne ophobning af værdifuld viden i 
utallige arkivsamlinger, som dokumenterer private organisationer og 
personer i Danmark, er tilgængelige for historieforskningen.
En specielbevilling fra Kulturministeriet har gjort det muligt for 
privatarkivudvalger i 1999 at udarbejde Danmarks Nationale 
privatarkivdatabase, DANPA. Den er landsdækkende.
Databasen indeholder den væsentlige del af den danske kulturarv, som 
består af de i danske arkivinstitutioner opbevarede privatarkiver. Den 
indeholder registreringer med søgeindgange til ca. 100.000 danske 
privatarkiver, som hermed stilles til rådighed for offentligheden via 
internettet. Læs nærmere om de deltagende arkivinstitutioner og om 
indholdet i de mange privatarkiver på internettet om arkiverne.
Projektet har ikke søgt at skabe en ensartet beskrivelsesstandard for 
alle registreringer. Derfor er indhold og udseende af de enkelte 
registreringer afhængige af normen hos de forskellige 
dataleverandører. Men det er de i projektet deltagende arkivarers håb, 
at projektet vil virke som en katalysator for videre standardisering af 
danske arkivbeskrivelser i digitale medier.
Som en del af projektet bliver der offentliggjort en rapport, som 
præsenterer de opnåede resultater og indeholder forslag til etablering, 
styring og vedligeholdelse af en permanent national privatarkiv
database. Kilde: htt. danpa.dda.dk/projekt.htm
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Arkivemes adresser, telefonnumre ng åbningstider pr. 1 april 2000

Rigsarkivet ng herunder Forsvarets Arkiy.
Rigsdagsgården 9. 1218 København K. Tlf: 3392 33JO.
Læsesalen er åben hele året fra kl. 9-17 på hverdage.
Om lørdagen fra 1. oktober - 1. maj er der åbent fra kl. 9-17.
Fra 1. maj - 15 juni og fra 15 august - 1. oktober er arkivet åbent om lørdagen fra 
kl. 9-14. Fra 15 juni - 15 august er der lukket helt om lørdagen.

I .andsarkivet for Sjapllanri, I nlland - Falster ng Rnmhnlm
Jagtvej lo, 2200 København N. Tlf: 3524 8200.
Arkivet er på normale hverdage åbent fra kl. 9-16.
I vinterhalvåret fra 1. september - 15 maj er der åbent lørdage fra kl. 9-16.
I sommerperioden fra 15 maj - 1. september er der helt lukket om lørdagen.
Mellem jul og nytår er der som regel lukket alle dage.

I .andsarkivet fnr Fyn.
Jernbanegade 36 A, 5000 Odense C. Tlf: 6612 5885.
Arkivet er på mandag - torsdag åbent fra kl. 9-16. Fredag fra kl. 9-13.
I vinterhalvåret er der åbent fra lørdag fra kl. 9-16.

Landsarkivet fnr Nørrejylland.
LI. Set Hansgade 5, 8800 Viborg. T lf 8662 1788 og Tlf: 8662 1789.
Læsesalen er åben hele året på alle hverdage kl. 9-16.
Om lørdage fra 1. oktober - 30 april er arkivet åbent fra kl. 9-16.
Fra 1 maj - 15 juni og fra 16 august - 30 september er der åbent fra kl. 9-14.

1 .andsa rkivpf fnr Sanriprjylland.
Haderslewej 45, 62oo Åbenrå. Tlf: 7462-5858.
Læsesalen har åben hele året fra mandag - lørdag kl. 9-16.
I vinterhalvåret kun lørdage fra perioden 1. september - 30 april.

Ma tri kelarkivet.
Rentemestervej 8, 2400 Kobenhavn NV. T lf 3587 5050.
Besøg på læsesalen skal helst aftales pr. telefon først.

Kflhenhayns Stadsarkiv.
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen, 1550 Kobenhavn V. Tlf: 3366 2370. 
Læsesalen er åben hele året fra kl. 9?°-15. (Er man kommet inden kl. 15. kan man 
blive til kl. 16).
Torsdag kl. 9 -1 6 . Lørdage i september - maj. fra kl. 9*'°-12*'0
(Køhenhavns Begravelsesvæsen indtil 1984)

K hk kommunes Kirkegård,sknntor.
Frederiksborgvej 125, 2400 Kbh. NV. T lf 3581 0059.
Alle hverdage fra  Kl. 9-14.
(Københavns Begravelsesvæsen fra 1984 til 1999 )

Frederiksherg Rihliotek
Solbjergvej 21-25, 2000 Frederiksberg T lf 3821 1800.
Åbent mandag -  torsdag fra Kl. 10-19 ô. Fredag fra kl. 10-17. Lørdag fra kl. 10-14. 

Søndag fra 1. oktober -31 marts fra kl. 13-16.
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Ercderiksherg Stadsarkiv«
Frederiksberg Radhus, Smallegade l, kælderen, 2000 Frederiksberg. Tlf: 3821 
2149.
Arkivet er åbent mandag -  fredag fra kl. 9'°-l 5. Torsdag fra kl. 14-18.
Lørdage fra september -  maj kl. 9?l)- 12*'°.

Slægtshistnrisk Center, Mormnnkirkpn
Mag!egards alle 83. Soborg. (Ny adresse). Tlf: 3967 0759.
Arkivet er åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 15-20.
Lørdag er der kun åbent for kirkens medlemmer fra kl. 10-15.
Adgang til computeren 1/2 time pr. gang. ( Skal bestilles pr. Telefon: 3967 0759)

Det kgl. Rihliofpk ng Avislæsesalen.
“Den Sorte Diamant", Soren Kierkegaards Plads 1, 1219 Kbh. K. Tlf: 3347 4747. 
Biblioteket har flere læsesale.
Læsesal Vest: Udlån og bogbestilling. Åbent mandag-fredag kl. 10-19, lørdag kl. 
10-14.
Læsesal Øst: Avislæsesalen med aviser fra hele landet. Åbent mandag-fredag kl. 10- 
17. Onsdag kl.. 10-19. Lørdag helt lukket.

Erhvervsar kivet
l ester allé 12. 8000 Arhus ( '. Tlf: 8612 8533.
Læsesalen er åben hele året på alle hverdage fra kl. 8*'°-16. Lørdag helt lukket.

Statshi hlinteket
Universitetsparken, 8000 Arhus C. Tlf: 8946 2022.
Herunder Statens avissamling Læsesalen er åben hele året på alle hverdage fra k l . 
9-19. Lørdag fra kl. 9W-14.

n ot rianskp I IHvanrlrprarkiv.
Arkivstræde 1, Postboks 1731, 91 oo Aalborg. Tlf: 9931 4220.
Arkivet har åbent mandag -  torsdag fra kl. 9-16. Fredag fra kl. 9-14.
Arkivet har åbent fra 1. september-1 april på mandage fra kl. 9-20.

Privatarkiverne.
Internettet : htt p ://danpa. dda .dk/index. asp
En vidtforgrenet række af institutioner fra hele landet indsamler og opbevarer 
privatarkiver. Nu har offentligheden faet én samlet indgang til dem på nettet.

Generation = Afstanden mellem to slægtsled
Nyt slægtsled kan dannes fra vi er forplantningsdygtige, f.eks. 18 år. 
Almindeligvis regnes 30 år til et slægtsled, men det er nok for meget 

Går vi midt imellem og siger 25 år mellem leddene, 
svarer det til 4 slægtsled på hundrede år eller 40 led på tusinde år.

Man skal, med andre ord, ca. 40 slægtsled tilbage 
for at finde sine vikingeforfædre.

Kilde: Hvidovre Lokalhistorie nr. 2 ar 2000.
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