
Seminar 18. november – tale fra de tre foreninger 
 

På vegne af de tre store slægtshistoriske foreninger i Danmark – Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, DIS - 
Databehandling I Slægtsforskning samt SSF - Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger - vil jeg fortælle lidt om 
Politiets Registerblades rejse fra spæd start til det fantastiske projekt, som det er blevet til i dag. I tre år har Politiets 
Registerblade været på vej og er det stadig. Men i 2008 kontaktede de tre foreninger Stadsarkivet i København med et 
tilbud om at finansiere en digitalisering af Københavns Politis Registerblade mod at Stadsarkivet ville stå for tilgængelig-
gørelsen af arkivalierne. Det var daværende stadsarkivar Henrik Gautier, der sagde ja tak til opgaven. Digitaliseringen gik 
i gang. 
 
Vi kunne den dag slet ikke forestille os den udvikling som Politiets Registerblades forankring (som et tværfagligt projekt 
mellem Stadsarkivet og ikke mindst de dygtige IT-medarbejdere) har medført. 
Især Mikkel Mayerhofer som var en af de første IT-medarbejdere, vi blev sat i kontakt med, fik dengang den vanskelige 
opgave at finde modellen til hvordan dette projekt bedst muligt kunne nå vores slægtsforskere. Men projektet viste sig at 
blive meget større end vi overhovedet havde troet at det kunne blive. Arbejdet med udviklingen af et web-site, hvor 
Politiets Registerblade kunne vises til vore slægtsforskere, blev sat i gang.  
 

I tæt samarbejde med Jeppe Christensen og Lars Peter Jørgensen og Kristian Bak samt flere medarbejdere fra Stadsarkivet 
og repræsentanter fra de tre foreninger blev mange input til webside og ideer omkring visning og registrering af Politiets 
Registerblade udviklet. Der har været mange medarbejdere i de tre år, projektet har forløbet i. Vi (de tre foreninger) kan 
kun takke dem alle. Vi kan i de tre foreninger takke Stadsarkivet for det fantastiske samarbejde, som vi har haft med jer og 
jeres medarbejdere. Vi kan fortælle at samarbejdet heldigvis ikke er slut og at vi glæder os til at forsætte udviklingen med 
Politiets Registerblade samt evt. andre kommende projekter.  
 
Projektet med at lægge Politiets Registerblade på nettet var først og fremmest for at gøre opmærksom på denne fantastiske 
kildegruppe, der fandtes på Stadsarkivet. Her ligger Politiets Registerblade på mikrokort, som kan være en langsommelig 
affære at arbejde med, når vi som slægtsforskere søger efter vore aner. Så ideen med at få dem på nettet var at få vore 
interesserede slægtsforskere til at registrere de 112.000 blade så det kunne blive nemt og sjovt at søge efter vore aner, der 
blot har boet i København i blot én dag – fra 1890-1923, men som kan være født i hele landet. Man må sige at interessen 
for projektet var overvældende. Da der i efteråret 2009 blev åbnet for siden og interesserede brugere kunne starte 
registreringen af bladene, gik det over alt forventning. Mange af vore slægtsforskere stod klar til at registrere og ikke nok 
med det - de begyndte også at konkurrere indbyrdes om hvem der lå på top 10-listen samt hvem der havde registreret flest 
personer fra bladene. I løbet af den første uge var der oprettet 200 brugere og 17.000 registerblade var blevet registreret. 
Dette overgik jo vores fantasi. Vi har lige kunne læse i dagspressen om projektet - at 400 slægtsforskere lægger det der 
svarer til 15-20 fuldtidsstillinger i projektet. Men hvad er det der gør at slægtsforskere har lyst til at registrere arkivalier?  
Der ligger jo en enorm kapacitet blandt vore slægtsforskere for at gå ombord i sådanne registreringsarbejder. 
 

Vi tror det er muligheden for, foruden vores egen søgen efter aner, at gøre tingene lettere for andre slægtsforskere og nye 
generationer af disse - at søge aner eller gamle familiemedlemmer i de mange arkivalier. Kun på den måde kan vi i vores 
levetid komme til så mange arkivalietyper som muligt, for at finde netop den unikke historie om vore aner. 
 

Men også nysgerrigheden hos slægtsforskerne, ligger bag. Hvad gemmer der sig bag næste navn af oplysninger. Vi kender 
jo også alle den fornemmelse at sidde på arkivet og falde i staver over andre personer i f.eks. kirkebøgerne, hvis vi støder 
på noget, der fanger vores interesse. 
 

Men ikke blot giver registreringen os mulighed for også at få noget samtidshistorie på vores egen slægts historie. Ikke blot 
vil vi komme til at se, hvor mange personer der arbejder med samme fag som ens egen ane. Hvor mange hattemagere – 
smede – grønthandler – politifolk – m.m. fandtes der i tidsrummet 1890-1923 i København?  
Det fortæller noget om hvem der boede hvor – hvem der boede i samme hus som ens ane – man kan se og kortlægge 
demografien over vore aner – hvor kom de fra og hvortil flyttede de igennem deres liv i København. 
Flyttede de fra lavere stående boligkvarterer til finere kvarterer i gennem livet? 
Hvor flyttede deres børn til? - osv. osv. Registreringen af Politiets Registerblade giver både os slægtsforskere, men så 
sandelig også historikere - nye som gamle - en masse muligheder for at dykke ned i emner, der aldrig før har været taget 
op og været fortalt vedr. Københavns historie set fra borgernes side. 
 

Det er os i de tre foreninger en enorm stor glæde, at så mange er interesseret i vores projekt Politiets Registerblade. Vi 
håber på andre og flere digitaliserings-samarbejdsprojekter i fremtiden. 
Bl.a. kunne det være interessant at få fattigvæsenet, vejvisere eller lægdsruller digitaliseret, blot for at nævne nogle. 
Arkivalier der kan trække tråde til hinanden og til registerbladene. Og det er jo dejligt at se, at der kan trækkes tråde til 
andre arkivalietyper, der ligger rundt om på vore arkiver, og som ligger inde med endnu flere oplysninger om vore aner, 
som vi kan bruge til en god historie om vore aner når vi skriver vores slægtsbøger. Netop samarbejdet arkiverne imellem 
er endnu en positiv udvikling, der er kommet ud af dette projekt. Det være sig et arkiv her i landet eller fra udlandet, 
samarbejdet er i gang, og det glæder os meget 
 

Til sidst, så er det ikke nogen hemmelighed – her set i bagklogskabens klare lys - at vi selv var lidt skeptiske om et sådan 
projekt kunne lade sig gøre, både mht.  offentliggørelsen, men også om en registrering ved hjælp af brugere kunne lade sig 
gøre  

– vi er ikke meget for at røbe det, men lidt bekymring har der været ved projektet start,  

– MEN hvo intet vover intet vinder.  
 

DETTE PROJEKT ER EN VINDER! 
Gitte Bergendorff Høstbo 
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