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Til orientering fra Yrsa 
 
Gruppearbejde med praktiske øvelser i Lægsruller. 
Annie Aabin og Kay Høier vil tirsdag den 17. februar kl. 19 og tirsdag den 24. marts kl. 19 
sammensætte to små grupper, på hver 8 personer, til at finde oplysninger i Lægsrullerne. 
De der ønsker at deltage kan melde sig til Yrsa. Deltagerne skal selv medbringe en bærbar PC. 
Hvis man ingen bærbar PC har, så har foreningen et par stykker til udlån. 
 
Få hjælp på Rigsarkivets Brugerforum på Facebook 
Mangler du hjælp til at komme videre fra ét arkivalie til et andet? Eller har du svært ved at tyde en 
gotisk tekst? Så er der hjælp at hente på Rigsarkivets nye vejledningsside på Facebook: 
Rigsarkivets Brugerforum.  
Rigsarkivet lancerede kort før jul en ny Facebookside tilegnet dialog mellem Rigsarkiv og brugere, 
og brugere imellem.  www.facebook.com/RigsarkivetsBrugerforum 
Alle er velkomne til at slå et spørgsmål op på væggen, og alle inviteres til at dele viden og besvare 
de spørgsmål, der bliver stillet - døgnet rundt.  
På hverdage mellem kl 10 og 15 kan der desuden chattes med en arkivar om arkivfaglige 
spørgsmål.  
Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du bare er nysgerrig og vil kigge. Klik dig fx ind på 
siden i næste uge, hvor vi holder temauge om lægdsruller. Det vil blandt andet være muligt at 
chatte med en ekspert i lægdsruller. 
 
Husk der er slægtsforskerhjælp på læsesalen – hver torsdag og enkelte lørdage 
Du kan hver torsdag i tidsrummet 10-14 få hjælp af erfarne slægtsforskere fra DIS-Danmark. 
Vejledningen finder sted i Rigsarkivets skolestue.  
De frivillige vejledere er desuden klar til at hjælp og vejlede om slægtsforskning lørdag d. 7. 
februar og lørdag d. 7. marts. Det er ligeledes fra kl. 10-14. Du skal bare møde op- 
 
Generalforsamling 
Der er generalforsamling den 10. marts kl.19 i vore lokaler. 
 
Slægtshistorisk Weekend 2015 
SSF har planer om at flytte ”Slægtshistorisk Weekend” tilbage til Nørgaards Højskole, da 
faciliteterne der er bedre end på Brandbjerg Højskole, og transporten for deltagere uden bil er også 
nemmere. Dato mv. oplyses senere. 
 
Slægten – juni 2015 
Hverken Slægten eller Slægt og Data udkommer som selvstændige blade i juni i år. Derimod 
udkommer et fælles særnummer, et vægtigt hæfte på 80 sider i A4-format, hvor der bliver plads til 
mange lødige artikler under overskriften ”Biografier fra 1800-tallet”, hvilket på forskellig vis 
dækker biografier for personer, der levede i 1800-tallet. 

http://www.facebook.com/RigsarkivetsBrugerforum


 

 

SSF vil hermed opfordre de af foreningernes medlemmer, der måtte have lyst, til at skrive og 
indsende en biografi for en person i slægten, hvilken har fascineret under forskningen og som man 
måtte have lyst til at dele med andre. 
En af de to redaktører kan kontaktes for mere konkret information – og måske aftale, før man 
kaster sig over tasterne. Kontakt: Henriette Kragh Jacobsen (heja@tdcadsl.dk) eller Katrine 
Tobiasen (k_tobiasen@mac.com). 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

København før og nu. 
Flemming Hatting Hansen har fundet denne side, der give mulighed for at sammenligne samme 
motiv ved at trække i midterbjælken. 
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-for-og-nu 
 

 
Her Gyldenløvesgade ved Jarmers Plads. 

Martin Henriksen 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse. 
Kort på nettet. 
700 kort og tegninger fra Københavns Stadsarkivs samlinger kan nu ses i den nye kildeviser  
Gå ind på www.kbharkiv.dk og vælg ”Kort og tegninger”.  
 
Tryk på  Tryk på ”Kategori” og vælg f.eks. Amager og tryk ”Find”, 
 
så kan du her bladre mellem 6 kort fra Amager. Ved at trykke på plus eller minus gøres kortet 
større eller mindre. Og et tryk på Menu kan kortet skrives ud eller gemmes. 
 

mailto:heja@tdcadsl.dk
mailto:k_tobiasen@mac.com
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-for-og-nu
http://www.kbharkiv.dk


 

 

Kraks Vejvisere på nettet. 
Københavns Rådhusbibliotek har med støtte fra Kraks Fond digitaliseret Kraks Vejviser årgang 
1770-1969. Gå ind på www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak 
 
 
 
 
 
 
 
 1770-99   1800-29   1830-59   1860-89   1890-1919   1920-45   1945-69 
 
Klik på et årstal for at se i de enkelte år. Vejvisernes indhold skifter meget, så åbn altid første bind 
hvor der vil være en oversigt over indholdet.  
Tryk f.eks. 1890-1919 og tryk på det ønskede år f.eks. 1902. Bogen kommer frem, hvor du kan 
bladre, søge, printe og zoom ind og ud. 
 
Mandtaler online 
I Københavns Stadsarkivs nye "Kildeviser" kan man nu bladre i Politiets mandtaller for perioden 
1866-1923. Du kan ikke søge på navn eller husnummer, men du kan bladre dig frem gennem 
mandtallerne fra en valgt gade. Gå ind på www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/ressourcer/politiets-
mandtaller 
 
Tryk på  Tryk på Gadenavn og skriv f.eks. ”Øselsgade”, tryk på årstal og 
 
vælg f.eks. ”1905”, tryk på måned vælg f.eks.  
”maj” og bogen kommer frem Øselsgade  
matr. 3f 4e og er nu til at bladre i. Der kan  
også her udskrives, zoom ind og ud m.m. 
 
 
 
Her ser et eksempel med oplysninger 
om beboere fra Øselsgade l stuen, 1sal og  
2sal. 
 
Man kan finde mange gode oplysninger i 
Mandtallerne og følge familien år for år. 
 
 
 
 
Har du børn født på Fødselsstiftelsen af enlig mor? 
F.eks. har jeg Jensine Kirstine Rosenqvist født på Fødselsstiftelsen den 11. oktober 1862, men 
derefter helt forsvundet. 
Gå først i kirkebogen under Den kgl. Fødselsstiftelsen, her ses siden med den 11. oktober 1862. 
Her står: Barnets nr. 9024, moderens nr. 8694 (hun er 28 år) født den 11/10 1862, døbt 21/10 1862 
barnets navn er Jensine Christine Rosenqvist, moderens navn er Ane Jensdatter. 
 
 
 

http://www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/ressourcer/politiets


 

 

 
 
 
Læg mærke til de 2 første numre! 
 
Gå i Daisy, skriv i arkivserie: Hovedprotokoller for filialerne. (afdeling B) 
Vælg 1846 – 1925, tryk på Læs scannet udgave af arkivserien her. 
Find dit årstal, rul ned på siden, (i mit eks. vælg 1860-1865) og prøv dig frem i rækken til du ser 
dit nr. fra fødselsstiftelsens liste (i mit eks. tryk på 75 og listen kommer frem med nr. 902 4). 
Her kan man selvfølgelig udskrives, zoom ind og ud, gemme m.m.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her ses de samme numre 902 4 og 8694 samt alder, føde og dåbsdato samt navn. Læg mærke til 
nr. 495 på den nye liste, som barnets er udleveret under, det skal bruges for at finde dem på den 
næste liste. 
Gå i Daisy, skriv i arkivserie: Udsætterprotokol  
Vælg 1804-1918, tryk på Læs scannet udgave af arkivserien her.   
Find dit årstal (i mit eks. vælg 1861-1867) og prøv dig frem i rækken til du ser det nye nr. fra den 
sidste liste (i mit eks. tryk på 198 og listen kommer frem med nr. 495) 
 
Og her kan jeg så læse hvad der er sket med moderen og barnet. Bl.a. står der at moderen døde og 
barnet kom i pleje, først et sted, så et andet, derefter et tredje, hvorfra jeg så kan følge hende videre 
i folketællingerne. Der står mange nyttige oplysninger på dette kort.  

  



 

 

Jeg fandt ikke faderens navn på nogle af kortene. Men det kan man nogle gange finde for 
København, hvis moderen søger om børnepenge.  
Gå ind på Arkivalieronline og vælg ”Familieretslige sager i København”, vælg ”AJ-Journal”. Se i 
årtallet fra omkring fødslen og en par måneder frem. Der er navneregister i starten af hvert årstal, 
hvor man kan se sidenummeret.  
 
 
 

 
Et eks. er her, Jensine Christine Rosenqvist født 26/12 1882. Fundet i bogen 1883 på side 760.  

Hvor man ser at hun andrager om at tjenestekarl Carl Gustav Larsen i Frederiksborg bliver pålagt 
at betale bidrag til deres barn o.s.v.  
Man så yderligere gå på Rigsarkivet og se en mappe med alle dokumenterne. Man skal bruge nr. 
der står til venstre. 
(I dette tilfælde fandt jeg 9 sider om sagen på Rigsarkivet)  

 
God fornøjelse fra Yrsa 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener februar 2015 
 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi 
kanvære i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til 
gaden når foredrag etc. starter. 
Vi skal benytte hovedindgangen til Aktivitetscentret, og der skal stå en fra kaffeholdet og åbne ved 
døren, så derfor vil døren først blive åbnet kl. 18:45. Hvis man kommer efter kl. 19 så ring på 
klokken. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Tirsdag den 3. februar 2015 – Medlemmernes egen aften  
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale 
med, hvis du vil have gode ideer fra andre. 
 
Tirsdag den 10. februar 2015  
Temaaften – Inge Lind vil fortælle om skifter under FamilySearch 
 
Tirsdag den 17. februar 2015 – Medlemmernes egen aften  
Annie Aabin og Kay Høier vil samle en mindre gruppe på 8 personer og sammen se på 
lægdsruller.  
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale 
med, hvis du vil have gode ideer fra andre. 
 
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 
Foredrag af Henning Lindhardt ”Flugten til Sverige 1943-1945”. 
Da besættelsen sluttede i maj 1945, boede der omkring 20.000 danskere i Sverige. Det var 7.000 
jøder, 2.000 fanger ”De Hvide Busser” havde hentet i Tyskland. Samt 11,000 frihedskæmpere og 
deres pårørende. Flere organisationer havde medvirket i at transportere de mange personer til 
Sverige. Den største målt i antal flygtninge betegnede sig selv som ”Speditøren.” De mange 
transporter skete uden tab af flygtninge, men fire af de nøglepersoner, der arbejdede for 
Speditøren, blev dræbt på forskellig måde. Den mest kendte af dem havde dæknavnet ”Citronen.”  
Speditøren havde ruter fra forskellige steder i Danmark. En af de vigtigste havde udgangspunkt i 
området ved Sjællands Odde. Leder af denne rute var læge i Højby Sj. Holger Lindhardt. Det er 
foredragsholderens far.  
______________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
Kasserer Annie Aabin http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html  
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
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Dette nyhedsbrev er udsendt den 27. januar 2015. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 24. februar 2014 
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