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Til orientering fra Yrsa 
 
 

 
Sommerhilsen fra bestyrelsen 
 
Forårets møder er ved at være slut og dette er det sidste nyhedsbrev inden vi alle går en dejlig lang 
sommer i møde. 
Den første mødeaften efter sommerferien bliver tirsdag den 1. september og det er vort håb, at 
mange af vore medlemmer fortsat vil møde op på vore medlemsaftener. 
Det nye nummer af Slægten vil ligge klar til udlevering fra den første mødeaften. 
 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer  
og på glædelig gensyn til september. 
 
 
 

 
 
 
Tirsdag den 5. maj 2015 Afslutning af forårssæsonen 
Hyggeaften med spisning af jeres bestilte smørrebrød. Der kan købes øl, vand og rødvin til 10 kr. 
Selv om man ikke har bestilt smørrebrød er man selvfølgelig også velkommen. 
 
Husk skovturen tirsdag den 9. maj 
Hvor vi mødes ved P. pladsen på Prins Knuds Dæmning kl. 12:45, hvis man IKKE ønsker at gå en 
tur i Dragør først. (Middagen er kl. 13:00).  
 
Hvis man vil være med på en tur i de gamle gader før middagen, så mødes vi ved P. pladsen på 
Prins Knuds Dæmning kl. 11:30. HUSK godt fodtøj, da vi spadserer igennem de brostensbelagte 
stræder. 
Hvis man ønsker at deltage i gåturen, så meld jer til Yrsa.  
 
En af måderne at komme dertil på er: 
Tog til Nørreport st., derefter bus 350 mod Dragør (stå af ved Dragør skole), og gå ca. 11 min. 
Fra Dragør skole på Vestgrønningen 184m, venstre Rønne Alle 96 m, hold til højre Batterivej 74 
m, venstre Drogdensvej 122 m til Prins Knuds Dæmning. 
 



Flere kommer sikkert i bil dertil, så man kan måske alliere sig med en der har ledig plads i bilen og 
køre med ved at give et tilskud til benzin. Jeg tager deltagerlisten med den 28. april og den 5. maj, 
så vi måske kan få puslespillet med kørsel til at gå op. 
 
Svar fra Rigsarkivet vedr. ”Vejledningsmateriale til download”, som jeg skrev om i sidste 
nyhedsbrev. 
Som I har bemærket er Rigsarkivets hjemmeside omlagt og dette materiale til download, som jeg 
omtalte, kan nu ikke ses mere. Jeg har henvendt mig til Rigsarkivet og spurgt, hvor er siderne 
blevet af?  
Og jeg har fået det svar, at det er rigtigt, at man på den nye hjemmeside ikke kan finde de foldere, 
man kunne downloade fra den gamle side.  
Det er bl.a. tilfældet med indholdet i folderne: Gammeldags tidsregning, Liste over helligdage og 
deres latinske betegnelser og Opslag - Retsbetjente. Hvilke retsbetjente har sognene hørt til? 
De har noteret folderne er savnet og vil kigge på, om de kan komme ind på den nye hjemmeside. 
 
HUSK  
Rigsarkivet har lukket den 1. maj (Store Bededag), den 14. og 15. maj (Kr. Himmelfartsdag og 
fredagen efter) 
 
Flere arkivskabte hjælpemidler på nettet. 
Hjælpemidlerne, som vi har scannet, fungerer som indgange til mange af de arkivalier, der i 
indscannet form kan findes på Arkivalieronline og via arkivdatabasen Daisy. Vi har netop 
publiceret disse hjælpemidler fra læsesalen i København: 
 

• ”De brune kasser” – Her kan du finde oplysninger om de administrative tilhørsforhold for 
sogne i København, på Frederiksberg og i amterne på Sjælland, Lolland-Falster og 
Bornholm. 

• Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdeling 
• Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I-IV (Også kaldet Rigsarkivets Guider) 
• Søgemidler til Søetatens Kort- og tegningssamling 
• Udenrigsministeriets fortegnelse over gruppeordnede sager 1909-1945 
• Udenrigsministeriets fortegnelse over gruppeordnede sager 1946-1972 
• Vejledende Arkivregistratur I – XXIV 

 
Du kan finde alle publicerede arkivskabte hjælpemidler via arkivdatabasen Daisy. Skriv 
”Arkivskabte hjælpemidler” i feltet ”Arkivskaber”. Herefter vælger du den enhed der har skabt 
arkivaliet. ”De brune kasser” findes således under ”Landsarkivet for Sjælland”, mens de øvrige 
hjælpemidler på listen her findes under ”Rigsarkivet”. 
 
Flere skiftearkivalier på nettet 
Antallet af skifter, som du kan se via arkivdatabasen Daisy, er blevet udvidet med næsten 819.000 
billedfiler af skifteprotokoller fra skiftemyndigheder på Fyn og i Nørrejylland. Dermed er alle de 
skifter, som er scannet, stillet til rådighed på nettet. 
Skifter er en af de mest benyttede arkivkilder, da skifteforretningerne, der afholdes efter et 
dødsfald, indeholder oplysninger om afdødes arvinger, hvortil kommer en ofte minutiøs 
registrering af alt, hvad der findes i boet. 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
 



Gå på opdagelse. 
 
Nyt tasteprojekt: Københavnske skoleprotokoller. 
Københavns Stadsarkiv og Danish Family Search har indgået et samarbejde om indtastning af 
københavnske skoleprotokoller fra 63 forskellige skoler i perioden 1753-1937 
Gå ind på www.danishfamilysearch.dk/skoler  Vælg en skole f.eks. ”Brønshøj skole” og denne 
side dukker frem. Tryk her eller her og de skannede sider vises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her i opslag 3 ses barnets navn, fødselsdato, vaccinationsdato, lægens navn, hvilken klasse, 
forældre navn og stilling, bopæl. Det er lidt forskellige oplysninger der står i de forskellige skoler, 
der kan f.eks. også stå ”hvornår udgået, hvorfor og hvorhen”, så der er mange gode oplysninger at 
finde her. Man kan selvfølgelig zoome ind og ud samt flytte på opslaget. 
 
Aarhus matrikel på nettet 
Unikt lokalhistorisk materiale fra dengang Aarhus-gaderne fik husnumre, kan nu læses på 
internettet.  
Et enestående stykke Aarhus-historie er tilgængeliggjort på nettet, efter Rigsarkivet Aarhus har 
digitaliseret udvalgte protokoller i landinspektør T.W. Honums arkiv. Honum fik i 1864 
overdraget udarbejdelsen af en matrikel for Aarhus købstad, og i 1868 fik han pålagt at foretage 
den omnummerering af byens huse, som stadig er gældende i dag.  
Dette arbejde mundede bl.a. ud i en matrikel- og husnummerprotokol, der på baggrund af udførlige 
skitser over Aarhus’ gader angiver dels det tildelte matrikelnummer, dels det nye husnummer på 
hver eneste af byens ejendomme.  Et udsnit af Vestergade 
 
Protokollen er efterspurgt af slægts- og lokalhistorikere, som  
blot med et enkelt opslag kan se både husnumre og matrikel- 
numre på de enkelte adresser – en manøvre, der ellers volder  
problemer. 
Da Honum skabte matrikel- og husnummersystemet i 1860’ 
erne, var industrialiseringens behov for udvidelse af byen alle- 
rede sat ind. Den foregik ved løbende indlemmelse af de om- 
kringliggende markjorder til bygrunde. I Honums arkiv findes  
derfor også en protokol, der opregner samtlige bygrunde, som  
blev udstykket fra de tidligere markjorder.  
Protokollen, som kaldes matrikel for Aarhus købstads bygrunde, er udarbejdet omkring år 1900 og 
angiver efter matrikelnummer – foruden beliggenhed, grundareal og grundens gamle 
markjordsmatrikelnummer – ejerens navn.  
Tilsammen udgør de to protokoller en unik og let anvendelig indgang til århusiansk 
ejendomshistorie, og derfor har vi digitaliseret dem, så de nu er let tilgængelige for slægts- og 
lokalhistorikere. Protokollerne findes via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy 
 

http://www.danishfamilysearch.dk/skoler


Skriv i Daisy Arkivserie ”Aarhus matrikel” vælg f.eks. ”Matrikel- og husnummerprotokol for 
Århus købstad” tryk på ”Læs scannet udgave af arkivserien her”. 
 
I øvrigt kan man på Rigsarkivets nye hjemmeside se en oversigt over alle de indscannede 
arkivalier man kan se via Daisy. Vælg ”Brug arkivet” og vælg ”se de indscannede arkivalier”, 
hvorefter listen kommer frem. 
 
Ældgamle aviser får et nyt liv på nettet 
Alle med interesse i Danmarks fortid fik torsdag den 9. april 2015 en gave. Det skete, da 
Statsbiblioteket i Aarhus gjorde den første million digitaliserede gamle avissider tilgængelige på 
internettet.  Mediestream Aviser - en ny digital indgang til historiske avissider.  
Gå ind på www.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis  og søg i aviserne. 
 
Målet er 32 mio sider frem mod 2017. Fra starten vil der være adgang til udvalgte år gange fra 
bl.a. Adresseavisen, Bornholms Tidende, Jyllands-Posten og Aarhus Stiftstidende. Flere avistitler 
tilføjes løbende. Det er muligt at søge på teksten i aviserne.  
Ved åbningen indeholder Mediestream Aviser årgange mellem 1749 og 2012. 
 
De københavnske begravelsesprotokoller er nu kommet på nettet.  
Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. 
Protokollerne dækker perioden 1861-1940.  
 

Gå ind på www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser 
 
Brug navneregistret. Du behøver ikke kende kirkegården eller sognet for at bruge 
begravelsesprotokollerne. Men du skal kende navnet på afdøde og et omtrentligt årstal for 
dødsfaldet.  
Start med at slå navnet op i registret. Noter år og nummer. Gå derefter til selve protokollen. Brug 
år og nummer til at finde den rigtige protokol.  
Begravelsesprotokollerne rummer oplysninger som fødested, erhverv, adresse og sogn, samt 
dødsårsag. 
Bemærk protokoller efter marts 1940 kan ikke ses på nettet, men på læsesalen. 
 
Lægdsruller. 
DIS-Odense`s hjemmeside www.laegdsruller.dk er en god hjælpeside omkring lægdsruller. 
 
 
Søg f.eks. ”Ind og ud af rullen”  1856? 
 
 
 
 Og få svar…. 
 
  
 
 
Eller f.eks. ”Søg lægd”  Flakkebjerg i 1856? 
 
 
 
 Og få svar…. 

http://www.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser
http://www.laegdsruller.dk


Bodil og Niels hjemmeside. 
På deres hjemmeside findes mange gode ”Fif” gå selv på opdagelse her www.bodilogniels.dk 
 
 God fornøjelse fra Yrsa 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Er disse link kendte? 
 
http://www.ptt-
museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas/  
 
https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak  
 
KH 
Flemming 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Medlemsaftener maj 2015 
 

Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan 
være 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 5. maj 2015 kl. 19 Afslutning af forårssæsonen 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 40. 
 

 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
Kasserer Annie Aabin Se http://sfv-glostrup.dk/sider/Bestyrelsen.html 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
 

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 28. april 2015. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 30 33 62 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 25. august 2015 
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