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______________________________________________________________________________ 

 

Til orientering fra Yrsa 

 

Dette er årets sidste nyhedsbrev 

og bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Første medlemsaften i 2016 er tirsdag den 5. januar, hvor også det nye nummer af Slægten 

udleveres. 

 

 

Forslag til generalforsamlingen 2016 

 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19:00 og ifølge 

vedtægterne § 5 stk. 3 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være formanden i 

hænde inden udgangen af januar måned. Forslag kan sendes til formanden Yrsa Holm Kristensen, 

Poppelhusene 33, 2600 Glostrup eller pr. e-mail til flyr@mail.tele.dk 

 

 

Arkivalieronline 

 

Indlæsning af siden med billedviseren er gjort hurtigere og mere stabil. Fejl ved billedskift til 

billede i anden arkivserie er også rettet, så der ikke længere skal klikkes på flere billeder, for at få 

billedviseren til at skifte billede. Arbejdet med at løse andre problemer fortsætter. 

 

 

Rigsarkivet. 

 

Fredag d. 4. december lukker læsesalen i København kl. 12.00 

mailto:flyr@mail.tele.dk


 

Om at finde personer i 1990-tallet af Per Andersen 

Vi havde et rigtig godt foredrag den 10. november. Og Per Andersen har sendt mig hans 

henvisninger, som vi lovede jer at udsende. Alt hvad han fortalte kan jo ikke skrives, men her ses et 

par af hans plancher: 

 

Hvad blev der af Henning Vagn Olsen? 

Henning Vagn Olsen blev født i 1942 og som barn husker hans søster, at han blev smidt hjemmefra. 

Siden var der ikke kontakt til ham, men man har hørt, at han døde i 1966. 

Via folkeregisterkort blev han sporet: 

1954: Rødbygård1956: Bakkehuset, Frederiksberg1961: Livø1963: Ravnegården, Holbæk1965: 

Hillerød 

Henning Vagn Olsen døde i Hillerød den 27. juni 1966 

 

Folkeregister - Før og efter ca. 1970 

Før ca. 1970 Efter ca. 1970 

 1968 

  

 - 

  

    

 stilles online via borger.dk eller via din egen kommuneside 

   

 

 

 

Hvem var Peters far? 

Peter Bundy blev født i USA i 1940 og blev adopteret væk. Hans mor var blevet gravid, da hun i 

1939 var au pair i Gentofte. Faderens navn kendtes ikke, men han var født 1920, boede i Gentofte, 

havde en søster og en bror, hans far havde noget med heste at gøre, og han havde droppet et 

kontorjob til fordel for at spille musik. 

Gennemgang af folketælling 1940 for udvalgte dele af Gentofte identificerede en familie, der 

passede. 

 

Folketællinger, 1900-tallet 

 Online (begrænset søgbar – dd.dda.dk/Danishfamilysearch.dk) 

 (betalbar) 



 

Statistik” som arkivskaber) 

 

 

 

Hvad blev der af Hans Otto Nielsen? 

Vi fulgte den biologiske farfar til Jens, og det viste sig, at Hans Otto Nielsen havde et noget blakket 

liv med flere indsættelser i fængsler. Han havde bevæget sig over hele Danmark og var svær at 

følge efter 1930erne. 

En avisartikel fra 1964 kunne fortælle om den sidste hændelse og hans efterfølgende død. 

 

Aviser, vejvisere ol.lign. 

Generelle 

–5 -> 32 mio. avissider 

 

–efter 1915 på DkB, Statsbib. 

 

 

 

 

kearkiver.dk(eller Google) 

 

 

 

Område-specifikke (eksempler) 

-afskrifter 

 

-databasen 

 

 

/soeg-i-arkivet/personer.aspx 

Desuden: http://www.slaegtogdata.dk/kilder 

 

Hvor var Birgittes far? 

Birgittes far og mor blev skilt kort efter hendes fødsel, og hun havde aldrig haft kontakt til ham. Vi 

kendte hans navn, alder og at han var født i England. 

En Google-søgning fandt et gammelt opslag fra en halvsøster, der også ledte efter hende. 



En søgning på Facebook fandt denne halvsøster i Australien, og der blev etableret kontakt. 

Birgittes far og 3 halvsøstre blev fundet i Australien. 

 

Google, Sociale Medier og databaser 

  

  

  

   

 -gravsten.dk 

 

Se Per Andersen hjemmeside www.familiesogning.dk, hvor der er gode tip 

og se også http://www.google.dk/intl/da/insidesearch/ 

 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for vore foredrag for foråret 2016. 

 

Tirsdag den 26. januar 2016  

Foredrag af Michael Dupont: Fattigvæsen 

Hvad betød det at være fattig? Københavns Fattigvæsens hovedregistrant hvad kan den bruges til? 

Oplysning om fattige i købstæder, i landsogne og fattigfolk generelt. 

 

Tirsdag den 23. februar 2016  

Foredrag af Hans Peter Poulsen: Den Kongelige Fødselsstiftelse 

”Arkivalierne fra Den Kongelige Fødselsstiftelse i København var tidligere lukket land for slægts- 

forskere, men er nu tilgængelige efter de almindelige regler. De vigtigste protokoller, hovedproto- 

koller og udsætterprotokoller, ligger på nettet, og kan give gode oplysninger om børn født på 

Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på Rigshospitalet. Foredraget fortæller om Fødselsstiftelsens historie 

og viser en række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes.” 

 

Tirsdag den 29. marts 2016   

Foredrag af Otto Bendixen 

Flytter fra land til by, men hvad blev der af dem?  

 

Tirsdag den 26. april 2016  

Foredrag af Gitte Bergendorff Høstbro. 

Forbrydelsens ansigt. Har dine aner været straffet? 

 

http://www.familiesogning.dk/
http://www.google.dk/intl/da/insidesearch/


 

Tak til Martin 

Martin Henriksen har valgt at stoppe med at samle vore artikler og udsende nyhedsbrevet, som han 

har gjort i rigtig mange år – ja, faktisk lige fra nyhedsbrevets start. Vi siger Martin tusind tak for det 

arbejdet han har gjort for vores forening i alle de mange år. 

Hans Mølgaard vil fra og med dette nyhedsbrev samle artiklerne og udsende nyhedsbrevet til jer. 

Hvis I har noget der skal med i nyhedsbrevet, så send nu til sfv@forum.dk 

   

      Yrsa 

 

Kontingentbetaling for året 2016 

 

Kontingentbetaling for 2016 vil vi, som tidligere år, bede jer indbetale UDEN at vi sender jer et 

girokort, da det er blevet alt for dyrt at sende penge på den måde. 

Betaling kan ske på følgende måder: 

 

Til Slægtshistorisk forening for Vestegnen 

1. Kontant betaling om tirsdagen til kassereren. 

 

2. At man går i banken og beder dem overføre beløbet til Arbejdernes Landsbank - Reg. 5326 

konto 0246075 og husk en afsender (navn eller medlemsnummer)  

 

3. At man selv overfører via netbank, som mange sikkert benytter i forvejen, til vores konto i 

Arbejdernes Landsbank – Reg. 5326 konto 0246075. Og husk også her at skrive afsender 

navn eller medlemsnummer. 

 

Kontingentet er kr. 250 pr. person og kr. 400 for ægtefæller/samlevende.  

Betaling bedes foretaget ved sæson start januar 2016 og senest den 31. januar 2016. 

Annie Aabin, kasserer 

 

 

Gå på opdagelse. 

 

Find spændende billeder og/eller tekster på Arkiv.dk 

I Arkiv.dk søger du i mere end 500 danske arkiver på én gang. Find sted, Find person eller Find 

emne. 

Vælg f.eks. Find person og skriv i søgefeltet Niels Madsen Bach. 

Tryk på billedet - man ser et større billede af Niels Madsen Bach, og man får denne tekst med 

mange spændende oplysninger.  

mailto:sfv@forum.dk
mailto:sfv@forum.dk


Niels Madsen Bach blev hjemmedøbt den 14. juli 1817 og 

fremstillet i kirken den 11. dec. samme år. Jomfru Mette Marie 

Winther bar ham til dåben og med fulgte møllerkonen fra Borup 

Mølle, Faddere var Niels Jørgensen, Christen Jørgensen og 

Niels Laustsen.  

Niels Madsen Bach lærte landbruget og havde en overgang, 

ifølge Marie Wermuth, fæste på en gård i Låstrup, som han 

havde overtaget efter et barnløst ægtepar, der boede nabo til 

hans forældre. Den 10. okt. 1855 ses han derpå ifølge en 

købekontrakt af Kjeldsen på Lynderupgaard at have købt den 

gård "Kærgård" Låstrupvej 45, Låstrup, som hans fader tidligere 

havde haft i fæste, og som stod til nyt hartkorn 4 tdr. 1 fjdkr. 1 

3/4 alb. Købesummen var på 2400 rdlr., hvoraf Niels Madsen 

Bach ses at have lånt de 600 hos gårdmand Niels Jensen 

Terkelsen i Skals. I forbindelse med købet af gården ses mellem 

herremanden og Niels Madsen Bach oprettet en købekontrakt.  

Denne købekontrakt findes afskrevet på Møldrup lokalhist. arkiv 

i slægtsbogen Bach fra Låstrup side 104. 

 

Man kan se at oplysningerne er fra Møldrup lokalhistoriske arkiv - man kan søge videre herfra ved 

at trykke nederst på siden ”Søg videre i ……” der står så Låstrupvej 45 og ved at trykke igen på 

dette, så kommer en ny side frem med nye opslag/oplysninger om gården fra Låstrup.  

 

Læser du gamle aviser? 

Nej vel! – Gamle aviser kan jo kun bruges til at pakke fisk ind i! Men måske skulle du en gang i 

mellem gøre en undtagelse. Gå på opdagelse på www2.statsbiblioteket.dk/mediestream, hvor man 

kan søge i 5396595 avissider. 

Hvorfor så alt det besvær?  

Jo – fordi der ligger en guldgrube af informationer for slægtsforskere bl.a. i form af dødsannoncer 

og (senere i perioden) dødsanmeldelser. Endvidere er det en god ide at gemme siden fra avisen i sit 

billedarkiv, så kan dødsannoncen "klippes ud", billedbehandles og senere bruges som illustration i 

slægtsbogen. 

Jeg skal i denne forbindelse ikke undlade at bringe en advarsel. Lov mig, at I ikke begynder at læse 

hele avisen, for så kommer I ikke længere, men dør af grin undervejs og det var ikke just meningen. 

 

"Bortfløjen grå/hvid Strandmaage bedes afleveret på adressen … mod Douceur" 

"Det Franske Straahatte Vadskeri flytter førstkommende …" 

 

Det var kun et par eksempler, men der er utallige andre sjove ting. 

 

God fornøjelse fra Yrsa 

 



 

 

Julepynt 

 

 

 

Den ældste julepynt er de uundværlige lys. I starten brugte man tælle- eller vokslys, som man 

fæstnede i deres egne dryppeklatter med en nål stukket gennem grenen. Omkring ca. 1870 begyndte 

man dog at eksperimentere med lyseholdere i klemmer vel af tysk fabrikat udstyrede med små 

relieffer i brogede farver, der forstillede kogler, fugle, eller måske med et stort blikbillede af en 

svævende juleengel over en nedhængende guldkugle. Lidt senere kom en balancestang med kugle.  

 

Til den ældre pynt hører også kagemænd, kringler, sukker- og chokoladefigurer samt senere figurer 

af marcipan. Alt sammen noget der kunne spises, når man havde danset om juletræet. Derefter kom 

papirstadsen ind i billedet. Man klippede og klistrede efter evne i glanspapir og silkepapir. 

Almindeligt var det at lave kræmmerhuse, som man kendte fra købmanden, og kurve som 

efterlignede dagligdagens indkøbskurve, dog i festlige farver og med dekorative mønstre. Begge 

dele velformede til at putte godter i. Og man flettede julehjerter, lavede musetrapper (også kaldt 

kattetrapper), ringguirlander og flagguirlander. 

 

I sidste halvdel af 1800 er aviser fulde af annoncer for ”Originale Juletræs-Prydelser”. Det var 

glasfigurer og kunstfærdigt formede kugler, der var importeret fra Tyskland. Vor tids juletræ er vel 

en blanding af gammelt og nyt. 

 

I toppen af juletræet sættes gerne herhjemme en stjerne, og det er naturligvis Bethlehemsstjernen. 

Tidligere har man imidlertid haft en række andre topfigurer, der alle understreger, at juletræet er og 

bliver et gavetræ. Almindeligt var det således at sætte en engel, og det var juleenglen, der som 

Jesusbarnets andet ”Jeg” fungerer som børnenes engel – altså som en protestantisk parallel til den 

katolske gavebringende børnehelgen Nikolaus. Undertiden har man også sat en stork, hvormed man 

på verdslig vis antydede, at julegavernes usynlige giver kom med storken julenat. Senere i 1800-

tallet blev den hjemlige julenisse imidlertid gavetræets super-star, nemlig da han var blevet 

almindeligt accepteret som gavebringer.  

Hæderspladsen er dog aldrig blevet givet til Julemanden. Dertil var han trods alt for fremmed i den 

danske jul. 

 

 

 

  

 Glædelig Jul fra Yrsa Holm Kristensen 

 

 

 

 

 

 



Medlemsaftener i december 2015 og januar 2016 
 

Tirsdag den 1. december 2015    

Juleafslutning kl. 19.00 

Vi hygger os med gløgg og æbleskiver.  

 

Tirsdag den 5. januar 2016 – 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 12. januar 2016 

Temaaften – Georg Agerby vil vise og fortælle om at slægtsforske i Tyskland. 

 

Tirsdag den 19. januar 2016 – 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 26. januar 2016  

Foredrag af Michael Dupont: Fattigvæsen 

Hvad betød det at være fattig? Københavns Fattigvæsens hovedregistrant hvad kan den bruges til? 

Oplysning om fattige i købstæder, i landsogne og fattigfolk generelt. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

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 24. november 2015. 

Redaktion: Yrsa Kristensen og Hans Mølgaard (sfv@forum.dk). 

Næste Nyhedsbrev forventes udsendt 29. december 2015 

_____________________________________________________________________________________________ 
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