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Industrien 
 
er en vigtig del af Danmarks historie, så hvis du vil 
læse noget om dette så tryk dig ind på 
www.kulturarv.dk/25fantastiske  
 
De 25 nationale industrier rummer alle interessante 
fortællinger– om vores liv, dengang og nu, om 

arbejdere, iværksættere, vækst og forandring. Klik på 
billederne eller vælg at bruge listen med industri-
navnene og læs mere om disse fantastiske industrier. 
 
 

                       God fornøjelse fra Yrsa 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Nu sker det, 
 
nemlig at Politiets Registerblade er kommet på nettet.  
Politiets registerblade er et register på løse blade, der 
dækker samtlige beboere i København fra 1890 – 
1923.  
Gifte kvinder og børn under 14 år blev påført ægte-
mandens/faderens kort. Registerbladene ajourførtes på 
den måde, at nye registerblade oprettedes for tilflyt-
tere, når et barn fyldte 14 år, og når en gift kvinde blev 
alene. 
Ved flytninger mellem de forskellige politidistrikter i 
København, overførtes registerbladene mellem distrik-
terne. Når man flyttede ud af København, forblev regi-
sterbladet i den politikreds hvor den sidste adresse var. 
Ved tilbageflytning til København førtes bladet igen 
med nye adresser. 
Det enkelte registerblad endte i det distrikt hvor perso-
nen boede i 1923, da politiets register afløstes af folke-
registeret. 

Registerbladene ligger ordnet efter de 9 politidistrikter 
der i 1923 fandtes i København. I hver politistation er 
bladene ordnet efter efternavn, og med samtlige 
fornavne i rækkefølge bagefter. 
I første omgang er det kun station 4 (Amager) der er 
kommet på nettet, men allerede 1. marts kommer 
station 1 op. Derefter er det meningen, at en ny station 
vil blive lagt på nettet hver anden måned. 
 
Man kan bladre i de scannede registerblade og man 
kan søge i dem. Hvis du ikke ved søgning finder 
personen, så bladre selv i registerbladene, de ligger jo i 
alfabetisk orden – så det er nemt og der er mange gode 
oplysninger at hente. 
Adressen er www.politietsregisterblade.dk 
 
 

God fornøjelse fra Yrsa 
 
  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Nyt link til Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke 
  
Brug siden til at finde det lokale arkiv i det område du 
søger aner i på Als www.skla.dk/?Arkiverne  
 
f.eks. Vælg: Stolbrolykke, Vælg slægtsforskning og 
frem kommer folketællinger og kirkebøger.  
 

Prøv også Broballe, vælg: Folk og Huse i Oksbøl 
sogn. Gå videre på opdagelse herfra og find alle 
beboere, billeder og få mange gode oplysninger. 
 
Der er dog ikke en masse oplysninger på alle 
landsbyer, men der lægges flere og flere ind. 
 
God fornøjelse fra Yrsa 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Medlemsaftener i marts 2010 
 
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 2. marts 2010  
– 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 9. marts 2010  
Generalforsamling kl. 19.00. 
 
Tirsdag den 16. marts 2010 
 – 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 23. marts 2010 
Foredrag af  Jan Pedersen fra Rigsarkivet 
”Om Skifter”. 
Skifter kan fortælle meget om, hvordan vore forfædre 
levede og hvordan deres bolig så ud. 
Vidste du f.eks. at H.C. Andersen ved sin død i 1875 
havde en formue på over 35.000 kr.? 
Det var en formue dengang og såmænd også nu. Så 
skifterne er en rigtig god kilde for os slægtsforskere.  
 
Tirsdag den 30. marts 2010  
– Medlemmernes egen aften 
Alle vil også have mulighed for at fortælle lidt om 
deres egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale 
med, hvis du vil have gode ideer fra andre. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30. 
 
 
Nyhedsbrev for Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. 
Formand Yrsa Kristensen (Se hjemmeside under bestyrelsen) 
Kasserer Birthe Jørgensen (Se hjemmeside under bestyrelsen) 
 
Foreningens hjemmeside: http://sfv-glostrup.dk/  **  Email: sfv@forum.dk 
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