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Tipoldefar, oldemor, farfar, far – og så Ida og 
Johan. 1, 2, 3, 4, 5 generationer af familien 
har boet i den samme gade. Og nogle af 
dem også bag den samme dør. 

Når Ida går på gaden, kigger hun på 
husene og butikkerne. Nogle gange tænker 
hun på, at hendes oldemor og endda tipol-
demor har gjort helt det samme. 

»Det er sjovt at vide, hvad dem fra min 
familie, der levede for over 100 år siden, 
lavede, og hvor de boede,« fortæller Ida på 
12 år.

Helt tilfældigt 
Johan og Idas far fortæller, at det er ret til-
fældigt, at familien lige præcis har boet i den 
samme gade. Da de ønskede at få lejlighe-
den for omkring fire år siden, var det nemlig 
ikke planlagt, at det skulle være lige præcis 
på den gade. De var bare heldige. Men efter 
at Ida har fundet ud af, at så stor en del af 
hendes familie har boet der, er det blevet et 
sejere sted. 

»Det er blevet lidt sjovere, når man ved. 
ens familie har været her. Nogle gange kan 
jeg gå forbi et af de huse, de har boet i, og så 
kigge ind ad vinduet,« fortæller hun. 

Der er heller ikke andre af hendes venner, 
som ved hvor deres tipoldemor boede 
henne.

Vil også bo andre steder
Både Ida og Johan er rigtigt glade for at bo 
på Nørrebro. Det er rart, at der er så mange 
sjove ting tæt på. Og Johan på seks år har 
allerede udset sig et sted, han vil bo en 
dag. 

»Derovre vil jeg bo,« siger han og 
peger ud ad  vinduet og over på den 
anden side af gaden.  

Ida har faktisk også kigget på et gult 
hus længere nede ad gaden. 

»Det kunne være sjovt at bo her nogle år, 
men jeg synes også, at det ville være lidt ke-
deligt ikke kun at bo på den samme gade.« 
Jeg vil også gerne se noget andet,« siger Ida.

IDA OG JOHAN BOR I SAMME GADE, 
SOM DERES TIPOLDEFAR GJORDE

For 
110 år siden 

flyttede Ida og 
Johans tipoldeforældre 
ind på Griffenfeldsgade 

i København. I dag 
bor familien præcis 

samme sted.
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Det er lykkedes for landet Libyen at få en ny regering. 

Landet i Mellemøsten har været i krig i de seneste år, 

hvor flere forskellige grupper – blandt andet Islamisk 

Stat – kæmper om at have magten i byerne. Men det 

skal den nye regering prøve at ændre på. Dens vigtigste 

opgave er nemlig at prøve at skabe fred mellem grup-

perne. Manden på billedet er Libyens premierminister, 

der skal lede landet. Han hedder Fayez Al Sarraj.

Libyen får en ny regering

Vindmøllerne i Danmark lavede energi til 42,1 procent af 
vores elforbrug i 2015. Det er det højeste nogensinde set i 
noget land. Derfor sætter Danmark nu verdensrekord. Men 
vi skal også nå det mål, som Folketinget har sat for 2020: 
Der skal halvdelen af det strøm, vi bruger, nemlig være 
leveret af vindmøller.

Danske vindmøller slår rekord

Det flyder med plastik ver-
denshavene. Der er nemlig 
mange, der smider deres 
plastikaffald ud i havet. Men 
der skal altså gøres noget. 
Hvis det ikke bliver stoppet, 
vil der inden 2050 være mere 
plastik i havet end fisk. Det 
viser en ny rapport fra World 
Economic Forum. 

Plastik vil fylde 
mere i havet 
end fisk

KORT NYT...

Engang skulle du gå et sted hen 
for at kigge i en masse bøger, 
hvis du ville vide, hvem din tipol-
demor var, eller hvor din oldefar 
boede. I dag er meget af det lagt 
på nettet. 

»Vi kan med stor sikkerhed 
sige, at interessen for slægt og 
slægtsforskning nok er blevet 
større, efter at man kan finde 
det på nettet,« siger Peter Wes-
sel Hansen. 

Han arbejder på Køben-
havns Stadsarkiv. Der findes 
en masse viden om, hvordan 
København så ud i gamle dage, 
og hvem der boede der. 

Vi vil vide, 
hvor vi 
kommer fra

R
FAR

Hvis du gerne vil vide mere om, 
hvor din familie kommer fra, kan 
du hurtigt komme i gang.  

Hvis du er fra København:

1. Tjek Københavns Stadsarkivs 
hjemmeside (www.kbharkiv.dk).

2. Find Politiets Registerblade.

3. Søg på dine oldeforældres 
navne eller fødselsdage, så kan 
du ofte finde ud af, hvor de har 
boet, og hvem de var gift med.

Er du fra resten af landet: 

1. Gå ind på Rigsarkivets hjem-
meside (www.sa.dk). 

2. Søg efter kirkebøger og folke-
tællinger. 

3. Find det sogn, hvor de er 
født, og tjek deres fødselsdag.

Det kan måske være lidt svært 
at komme i gang, men hvis man 
får noget hjælp, kan man hurtigt 
finde ud af noget om sin familie. 

SØG SELV EFTER DIN SLÆGT

Genertion: Menne-
sker, som er født inden 
for de samme cirka 25 år.
Sogn: Når man deler områder 

op efter, hvilken kirke man hører 

til. Det brugte man mere før i 

tiden.

Københavns Stadsarkiv: 
Et sted, hvor de har samlet en 

masse historie om København.

HEY, HVAD
BETYDER
DET...?

GRIFFENFELDSGADE
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