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Nyhedsbrev september 2012 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Velkommen til vores første aften efter sommerferien. 
 
Vi i bestyrelsen håber, at I alle har haft en god sommer og nu er klar til at tage hul på en ny sæson 
med slægtsforskning. 
Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00 åbner vi igen dørene i vore lokaler på Sydvestvej, og vi 
starter som sædvanlig den dag med gratis kaffe/te. 
Vi indleder denne første aften som ”Medlemmernes egen aften”, hvor alle kan få mulighed for at 
fortælle lidt om deres egen slægtsforskning i sommerferien. 
 
Vi syntes selv, at der i den kommende sæson er meget spændende at byde på - så sæt derfor 
allerede nu kryds i kalenderen for de planlagte foredrag. 
 

1. Foredrag den 25. september 2012. Hans Peter Poulsen vil fortælle om de mange 
håndværkssvende der drog på valsen.  

2. Foredrag den 23. oktober 2012. Vi får besøg af Jørgen Green der vil fortælle om Lægds- og 
søruller.  

3. Foredrag den 27. november 2012. Martin Bork vil fortælle om de sociale relationer blandt 
landboere.  

 
Nyhedsbrevet vil som sædvanlig blive udsendt hver måned, hvor hele programmet for måneden 
omtales. 
Det nye nummer af Slægten vil være til udlevering fra tirsdag den 4. september 2012. 
 
Bestyrelsen 
/Yrsa Holm Kristensen, fmd 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Gå på opdagelse: 
 
Historiske kort. 
Her kan du studere hvordan især Indre By, men også andre kvarterer i København så ud i tidligere 
århundreder. Se Geddes kort over København 1757 med matrikelnumre, Ramsings kort over de 
københavnske kvarterer 1689 og Sterns kort over de københavnske kvarterer 1840-41. 
 
Matrikel- og gadenumre. 
Siden 1689 har alle grunde i København været nummereret fortløbende inden for hvert af byens 12 
kvarterer. Du kan se matrikelnumre og gadenumre vælg f.eks. matrikel 1689 der indeholder bl.a. 
oplysning om matrikelnummer og ejer (vælg en gade og se oplysningerne). Du kan også se tabeller 
fra gadenummer til matrikelnummer og omvendt alfabetisk eller opdelt efter kvarterer. 
 
Der er en oversigt over Kolonihaver i 1952 i Københavns kommune opført i alfabetisk rækkefølge, 
og der findes en oversigt over mindetavler i København (her vælger man en bydel). 



Man kan desuden se en liste med alle værtshus- og restaurationsnavne og adresser fra 1930-1964 
fra København (alfabetisk efter restaurationsnavn). 
Det hele findes på: www.bibliotek.kk.dk/raadhusbibliotekets-online-resurser/historiske-kort  
(vælg emne til venstre på siden) 
  
Prøv Steen Thomsens private hjemmeside www.danbbs.dk/~stst/  
Der er ca. 30.000 personer i en database samt andre spændende ting bl.a. Adelsvåben og 
Stamtavler. Vælg: Aner og Andre personer og prøv f.eks. ”Efternavne” og ”Stednavne”. 
 
Har du aner i Rørby Sogn så prøv den private hjemmeside www.slaegtsoglokalhistorie.dk  
og se bl.a. gamle vejvisere. 
Vælg lokalhistorie, vælg gamle vejvisere og adressebøger og vælg links til gamle vejvisere, så 
kommer der en liste frem med mange vejvisere og adressebøger, som kan vælges. 
Prøv også at læse H.P. Ernstsen historiske optegnelser fra Rørby Sogn. 
 
Se minder om danske krigere 1848-50 og 1864 på privat hjemmeside 
www.gravminder.blogspot.dk Indeholder navne og data på 1.105 danske soldater der faldt i de to 
slesvigske krige 1848-50 og 1864. Du kan søge efter en person eller et stednavn. 
 
Her du aner i Søndersted Sogn, Ondløse Sogn, Kolind Sogn og Bøstrup Sogn så besøg privat 
hjemmeside www.riisom-bering.dk  
Indeholder navne på fødte, viede, døde m.m. (blandede årstal fra 1684 til 1845). 
 mediearkiv fra Esbjerg Kommune. I mediearkivet kan du søge i et stort udvalg af billeder, som 
findes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv. 
http://www.eba.esbjergkommune.dk/Ikke%20synlige%20sider/Esbjergs%20historie/Esbjerg%20B
illeder/Esbjerg%20Billedarkiv.aspx tryk OK og der kommer en oversigt frem over søgemulig-
heder. Man kan se og læse om billederne - man kan købe, men ikke kopiere billederne. 

God fornøjelse fra Yrsa 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Til orientering 
 
Der er nu udarbejdet denne oversigt over arkivalier i Rigsarkivets selvbetjeningsmagasin: 
 
Nederste etage: 
Alle reoler Landsdækkende lægdsrullesamling 1789-ca. 1920 (Fortsættes på øverste etage reol 4). 
Øverste etage: 
Reol 1, fag 1 Københavns skattemandtal 1743 og 1762. 
Reol 1, fag 2 Fødselsstiftelsens udsætterprotokoller 1804-1918. 
Reol 1, fag 3 Fødselsstiftelsens hovedprotokoller 1771-1925. 
Reol 1, fag 4-5 Indfødsretsmatrikel m.v.1776-1967 (navnekartotek). 
Reol 2, fag 1 Ansøgninger om jubilæumsgaven til veteraner 1898-99. 
Reol 2, fag 1 Ansøgninger om hædersgaven til veteraner 1906-20. 
Reol 2, fag 2 Div. navneregistre til kilderne i reol 2. 
Reol 2, fag 3-4 Ansøgninger om erindringsmedaljer 1848-50. 
Reol 2, fag 4-5 Ansøgningsskemaer om erindringsmedaljer 1864. 
Reol 2, fag 5- Uberettigede til medaljer 1864. 
Reol 2, fag 3-5 Ansøgninger om Sankt Helena-medalje 1857. 
Reol 3, fag 1 Orlogsværftet: Rulle- og mandtalsbøger mm. 1790-1870. 

http://www.bibliotek.kk.dk/raadhusbibliotekets-online-resurser/historiske-kort
http://www.danbbs.dk/~stst/
http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk
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Holmens Chef: Divisionsbøger 1770-1880 (fortsættes). 
Reol 3, fag 2 Holmens Chef: Divisionsbøger 1770-1880 (fortsat). 
Reol 3, fag 3 Holmens Chef: Mandtalsbøger og hovedruller 1770-1880. 
Reol 4 Nyboders husbøger 1732-1924 
Reol 4-5 Landsdækkende lægdsrullesamling 1789-ca. 1920 (fortsættelse) 
Reol 5-6 Københavnske lægdsruller med navneregister 1848f.. 
Reol 6, fag 2 Hirsch&Hirsch: Danmark-Norges officerere 1660-1814, 64 bd. 
Reol 6, fag 3 Lengnick: Kirkebogsuddrag mm , 64 bd. 
Reol 6, fag 4 Poul Reitzel: Generalregister over dansk genealogi, 19 bd. 
L.B. Falkman: Handlinger om Skåne, Halland og Blekinge i Geheimearkivet,5 bd. 
Reol 6, fag 5 W. von Benzon: Stamtavler over adelige familier 1660-1820, 5 bd. 
Holger Malling: Vielser i danske landsogne 1661-1792, 4 bd. 
Genealogisk-Heraldisk Selskab: Alfabetisk register over rangspersoner, 2 bd. 
Reol 7, fag 1-5 Kraks vejviser for København 1770-2007. 
Reol 7, fag 5 Husregistre 1771-1835. 
Reol 8, fag 1-2 Div. registre til Rigsarkivets ældre institutionsarkiver. 
Reol 8, fag 3-4 Registre til Rigsarkivets privatarkiver. 
Reol 9 Div. registre til Landsarkivets arkivalier, primært til de københavnske skifteprotokoller. 
Reol 10 Folketællinger for Ribe amt (enklaverne) 1767-1860, Slesvig 1769-1860, Holsten 1803-
55, Ostindien 1834-40 og Grønland 1834-1911. 
 
Der er også lavet en folder ”Hvor står hvad?” som kan hentes på Rigsarkivet. 
 
På rundtur i magasinerne på Kalvebod Brygge. 
En meget stor del af Rigsarkivets arkivalier er opstillet i fjernmagasinet på Kalvebog Brygge. Her 
er der ikke adgang for publikum, men de har lavet en lille film, hvor du kan få indtryk af hvordan 
arkivalierne ”bor”, når de ikke er i brug på læsesalen.  
Se filmen på http://www.youtube.com/watch?v=qGV4TgQma5g 
 
Lørdagsåbent på Rigsarkivet 
Efterårssæsonen står for døren og der holdes igen åbent om lørdagen på læsesalen. Første gang er 
lørdag den 1. september 2012. Åbningstiden er som sædvanlig 9-16. 
Udstillingen om Struense på Rigsarkivet er forlænget. 
Det er ikke kun udstillingen der er forlænget, der er også planlagt en ny række omvisninger i 
udstillingen. Der afholdes 7 omvisninger i løbet af efteråret 4/9, 22/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11 og 
20/11. Tilmelding er påkrævet. Tilmeld dig på www.sa.dk 
 
Sydslesvigske kirkebøger 
På Rigsarkivet er der mulighed for at låne og benytte mikrokort af kirkebøger ældre end 1. januar 
1876 for sogne i kirkekredsene i den slesvigske del af den tyske delstat Schleswig-Holstein. 
Microkortene omfatter nu sognene i Flensborg, Slesvig, Südtondern, Angeiln, Eiderstedt, Husum-
Bredstedt, Rendsburg og Echernførde. 
Der skal udfyldes en særlig låneseddel ved hvert enkelt lån.  På læsesalen er der opstillet oversigter 
om de enkelte sognes kirkebøger. Følgende oplysninger skal fremgå af lånesedlen: 
Sognets navn(Kirchengemeinde), Provstiets navn (Kirchenkreis), Kirkebogens betegnelse (Buch) 
og Kirkebogens yderår (Laufzeit) 
Brugere med dansk statsborgerskab og tyske statsborgere med fast bopæl i Danmark kan benytte 
mikrokortene. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qGV4TgQma5g
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Arkivalieronline bliver forbedret. 
Det bliver lettere at se og bruge arkivalier på nettet. Fra efteråret 2012 lancerer Statens Arkiver en 
ny og forbedret version af Arkivalieronline. 
Den nye version af Arkivalieronline kommer til at ligge i helt nye websider, der ikke kræver, at der 
installeres noget på din computer og som kan anvendes på både Windows, Mac og tablets som 
f.eks. IPad. 
Det bliver mere enkelt at søge efter arkivalier og der kommer opdaterede vejledninger til alle 
arkivalietyper på sitet, som også får nyt layout. 
Den nye version af Arkivalieronline bliver lanceret af 3 omgange i løbet af efteråret 2012 og 
foråret 2013. 
Læs mere på www.sa.dk 
 
Slægtshistorisk weekend på Nørgaards Højskole i Bjerringbro d. 5. - 7. oktober 2012. 
Tilmeldingsfristen er forlænget til den 15. september 2012. Se SSF hjemmesiden www.ssf.dk for 
komplet program og tilmelding. 
 
Husk Glostrup Samlingen 
Vi har lokaler i Fritidscentret på første sal og der er åbent onsdag og lørdag fra kl. 10-12. Hvem er 
vi? Vi er en flok frivillige der har startet Glostrup-Samlingen. www.glostrup-samlingen.dk 
Tænk på Glostrup Samlingen før du smider noget ud. Vi samler effekter der fortæller om livet i 
Glostrup gennem tiderne. Ring til Henning 24 22 28 33, Mogens 30 32 04 76 eller Tom 30 82 75 
61 og hør nærmere. 
     Yrsa 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Vi skal aflevere lokalerne i samme stand som vi modtager dem senest kl. 21.30 af hensyn til 
alarmen, der automatisk går i gang. 
 
For at afhjælpe dette, er der nogle regler vi alle må følge og det er: 
 
Når vi har foredrag skal kopper m.v. sættes på rullebordet ved pausens begyndelse, således at dem 
der har ansvaret 
for kaffebrygning, kan få tid til at sætte det i opvaskemaskinen og starte den. 
 
Almindelige aftener skal servicet sættes på rullebordet senest kl. 21.00. 
 
Inden vi forlader lokalerne skal opvaskemaskinen være tømt, porselænet sat på plads og stolene i 
cafeteriet 
stablet ved de smalle vægge. 

Bestyrelsen. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Medlemsaftener i   september 2012 
 
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. 
_______________________________________________________________________________ 
  
 
Tirsdag den 4. september 2012 - 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 11. september 2012  
Temaaften 
 Jens Ejner vil fortælle om ”Min Slægtsforskning i Upernavik Grønland”  
 
Tirsdag den 18. september 2012 – 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 25. september 2012 kl. 19.00   
Foredrag af Hans Peter Poulsen ” Spore vandrende håndværkere”.  
Vi skal høre om de mange håndværkssvende der drog på valsen, rundt i Danmark og sydpå, og de 
kan være vanskelige at spore. 
Hvorfor gjorde de det, hvor tog de hen, og hvilke muligheder har vi for at spore dem.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 

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

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

---------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev er udsendt den 28. august 2012. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Martin Henriksen sfv-nyt@comxnet.dk Eller telefon 43 45 71 85. 
Næste Nyhedsbrev forventes udsendt tirsdag den 25. september 2012. 
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