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Forord

Maleri af Øresundsvej 61 fra 1912. Malet af Eiler Braae, der på dette tidspunkt boede til leje på husets 1. sal.
Den indhegnede have med div. grøntsager i forgrunden hører til nr. 63.

Dette er mit første forsøg på en slægtsbog, som jeg dog kalder ’anespor’ fordi jeg har tilsigtet dels at
samle spor om min farmor og hendes slægt, dels at samle spor om den tid hun og hendes aner levede i.
For nogle af anerne – de fleste – er kun samlet basale oplysninger om fødsel, vielse og død. For andre
er fundet spændende kildemateriale, der kan illustrere dele af disse aners liv.
Hæftet er alene skrevet/samlet med henblik på brug i familien. Skrevet for at formidle noget af det omfattende materiale, som jeg gennem snart 15 års slægtsforskning har samlet.
Min farmor har – som alle mine bedsteforældre i øvrigt – levet i en meget turbulent tid.
Hun har levet i en tid, hvor Danmark ændredes fra landbrugssamfund til industrisamfund. Dette betød, at
mange flyttede fra landet og til byerne. Den tekniske udvikling, som hendes mand blev centralt placeret
i, gik ekstremt hurtigt (og gør det fortsat). Elektrificering, telefon, biler, flyvning etc. er nogle af de mere
væsentlige pejlemærker for tiden.
Dette har jeg forsøgt at få indpasset i hæftets første del: slægtsbogen.
I hæftets anden del er der fokus på min farmors aner tilbage til midt i 1700-tallet – suppleret med diverse
kildemateriale, hvor sådant har været til at finde.
Meget mere kunne helt sikkert findes frem, men det får vente til en anden gang!
I familieoversigterne, der løbende er indsat, må man ikke forvente, at f.eks. alle søskende er fundet.
I hæftets tredje del: Afskrifter og kopier er medtaget eksempler på kildemateriale i sin helhed.
Endelig er der til sidst et stikordsregister over navne i hæftet. Min farmor indgår heri såvel under efternavnet Eriksen som under efternavnet Wibrand.
Enkelte mere ’uvæsentlige’ navne er ikke medtaget.
Hæftet er afleveret til et mindre antal arkiver rundt i Danmark af hensyn til andre slægtsforskere, men
også som tak for god hjælp fra nogle af disse arkiver.
Reaktioner og supplementer er velkomne.
Henvendelse:
Jan Wibrand
Mail: Wibrand@mail.tele.dk
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SLÆGTSBOG
Tiden fra 1885 til 1900
Herdis Bodil Marie Eriksen – min farmor – er født d. 7. november 1885.
Hun døbes i den nærliggende Sundby Kirke d. 24. januar 1886 1.
Fadderne ved dåben er snedker Fjeldsted og hustru, Øresundsv. 61, st., samt ugift Marie Fjeldsted, Øresundsvej 61, st., samt faderen. Disse er moderens forældre, i hvis hus de bor. Et hus som
hendes forældre senere overtager. Den ugifte Marie Fjeldsted er søster til moderen. Hun forbliver
ugift hele sit liv
Tegningen neden for viser udsigten mod Øresund ud for deres hus, som man dog kun kan se en
del af ’forhaven’ af og indgangsstien med brædder over en grøft. Se også den modsatte synsvinkel
på maleri i forordet.

Tegning fra 1895, der viser Øresundsvej 63, 65 og 67. Fra bogen: Før og Nu
I forgrunden til venstre er det forhaven – med gangbræt og grøntsager – til nr. 61

Jf. billedet kan man fra Øresundsvej 61 på den tid se direkte ud over Øresund.
Haverne har i udstrakt grad været benyttet til dyrkning af grøntsager til familiernes underhold.
Kvinderne på billedet er formentlig i søndagstøjet! I baggrunden anes skibe på Øresund.
Fotoet til højre af huset på Øresundsvej 61 er fra ca. 1903.
Det er formentlig taget af farmors
ældste broders kone: Karen Marie
Sofie Andersen, der havde arvet en
interesse for at fotografere fra sin
farbroder.
Herdis Bodil Marie Eriksen er barn nr.
4 i den neden for viste oversigt. En
ældre broder, Niels Harald Henry
fødes i 1880 og dør i 1889. Som det
var skik dengang, bliver den næstfødte søn opkaldt med samme fornavn.
Det yngste barn, datteren Bertha Ella
Dagny (kaldet Vølle), flytter med sin søster (min farmor) og hendes familie med to børn til Ålborg i
1919 og bliver hele sit liv boende i denne gren af familien.

1

KB Sundby (Tårnby Sogn), F, 1885-89, side 212
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Navnene Sundbyvester og Sundbyøster stammer fra deres beliggenhed ved det smalle sund mellem Amager og Sjælland, hvor fiskerflækken ’Hafen’ lå. På Christian II’s tid var byerne ganske anselige idet Sundbyøster havde 14-15 gårde og Sundbyvester havde 10-12 gårde. Under Københavns belejring i 1658 blev Sundbyerne brændt ned, idet Kongen (Frederik III), da han havde fået
underretning om svenskernes landgang ved Dragør, befalede at stikke Sundbyerne i brand og
jævne dem med jorden for at fjenden ikke skulle sætte sig fast der.
Om dette har kapellan Henrik Madsen fra Holmens Kirke skrevet i sin dagbog om Københavns
belejring:
Nu brænder Straa med Kjærne paa,
nu svies Mad paa Fade.
Ah, Jammer stor, ah Fæ og Foer!
Væ Sundby Bønders Lade.
Efter fredsslutningen i maj 1660 genopbyggedes mange af de 27 brændte gårde.
(Gengivet fra Københavnerliv 1883 – 1912)

Sundbyvester og Sundbyøster var tidligt i 1800-tallet to bondebyer. Men kvarteret ændrede sig
radikalt op gennem århundredet. De ændringer, der skete sidst i 1800-tallet og frem til 1919 har
min farmor været vidne til – nogle af dem på helt nært hold, som f.eks. det nye vandtårn, der blev
bygget umiddelbart øst for deres hus.
Christian Elling har i sin bog fra 1945 ’Rejse paa Amager’ beskrevet udviklingen for Sundbyvester
og Sundbyøster på et mere generelt plan. Selvom farmor flyttede fra Sundbyerne i 1919 siger hans
beskrivelse dog noget om Sundbyøster.
Friheden har de (Sundbyvester og Sundbyøster) mistet, deres Grænser er sprængt og voldsomme Indhug har naaet deres Kerne – dog, forsvundne er de ikke. Klemt imellem den høje og ofte
saa hæslige Bebyggelse frister Resterne af dem endnu Livet. Det er ganske spændende at spore
disse to begravede Byer. Som paa en Opdagerfærd i et lidet gæstmildt Land glæder man sig ved
at finde Mindesmærker fra en smukkere Tidsalder. Man samler de spredte og vanrøgtede Brudstykker og prøver paa at se dem ind i et Billede.

5
Den, der ønsker at trænge ind til Empiretidens skjulte Sundbyøster, bør fra Amagerbrogade dreje
om ad Øresundsvej. Vi kan ikke dølge, at denne Gade – nu forladt af alle Guder og Gratier om
ikke af mennesker – er egnet til at skræmme selv den dristigste Vandrer. Men selve Øresundsvejs Karakter, dens brutale Smag af Hovedstrøg i en Forstad, er netop meget oplysende og giver
den rejsende Forsker Blod paa Tanden. Han forstaar, at Gaden har gammel Hævd som vigtig
Færdselsaare. Og saaledes forholder det sig: Øresundsvej er Sundbyøsters Rygrad; paa dens
nordre Side laa Landsbyens Gaarde i tæt Geled fra Amagerbrogade og omtrent til Kastrupvej. Ikke en eneste af disse mest firlængede Gaarde, lukkede som Kasteller, er bevaret. For faa aar siden (1942) blev den sidste af dem nedbrudt (Rødegaard).
Det blev Sundbyøsters Skæbne først at miste sin aristokratiske Kerne, Storgaardenes Falanx;
tilbage blev den nordre Randbebyggelse, en Lilleby for Smaafolk. Og det er denne Part af det
østre Sundby, der endnu er delvis bevaret. Som vi nu oplever den, set i Sammenhæng med den
moderne Industrialismes banale Etagehusbyggeri, virker den mange Steder lurvet. Den er jo ogsaa forældet som Bytype, og den er dødsdømt.

Kløvermarken

Kort over det nordlige Amager fra midt i 1800-tallet. Købt hos Kort- og Matrikelstyrelsen

I TRAP Danmark, 3. udgave fra 1898 står om Sundbyerne (uddrag):
I Sognet de sammenvoksede Byer Sundbyvester og Sundbyøster med Kirke, Præstebolig, 4
Kommuneskoler (1896: 1730 Elever og 13 Lærere og 12 Lærerinder), flere private Skoler, en
Privat Realskole, Apotek, Distriktslæge (for Amager) Asyl, Arbejdsanstalt og Sygehus for Sundby
Sogn, opført 1894 ved Kastrupvejen; Arbejdsanstalten har Plads for omtr. 180, Sygehuset for 24
Personer.
Desuden Postekspedition, Telegraf- og Telefonstation, Politistation, Sporvognsforbindelse med
Kjøbenhavn, og flere betydelige Fabriksanlæg samt de af Arbejdernes Byggeforening opførte Arbejderboliger. Disse Fabrikker og Arbejderboliger have efterhaanden ganske betaget Sundbyerne præget af Landsbyer; har givet dem et helt købstadsmæssigt Udseende med høje Huse, Butikker og talrige handlende og Haandværkere, og i virkeligheden maa Sundbyerne betragtes som
en kjøbenhavnsk Forstad, skønt der ogsaa findes en Del mindre Landbrug og flere større Gartnerier, der have Afsætning af Grøntsager til Hovedstaden.
Af fabrikker nævnes:
• Fredens Møllers Fabrikker. Den første svolvsyrefabrik i Norden, anlagt 1833. Producerede
svovlsyre, blød sæbe, olie, oliekager og kunstig gødning. 60 arbejdere.
• De Holmbladske Fabrikker. Grl. i Beg. Af 19. Aarh. Producerede olie og oliekager; havde
desudenet sæbesyderi og et lakstøberi. 130 arbejdere.
• Jak. Holm & Sønners Dampreberbane ”Oliegren”, grl. 1805. Producerede reb og tovværk og
havde desuden en mindre limfabrik. 120-150 arbejdere.
• Tændstikfabrikken ”Godthaab”, oprettet 1883. 180 arbejdere.
• Fabrikken ”Randers”. Producerede artikler til teknisk brug. 20 arbejdere.
I Sognet ligger desuden Hærens Exercerplads, Militærbygningerne og skydebane på Amager
Fælled; flere krudttårne ved Østkysten, Rødekro og Stjernekro.
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I tiden fra ca. 1905-1920 blev der opført flere nye industrielle anlæg ved Øresundsvejens østende.
F.eks. Nordiske Kabel- og Trådfabrik i 1908 og i 1912: Nielsens & Winthers Fabrik (produktion af
flyvemaskiner), der i 1921 blev til Vølunds Maskinfabrik.

I 1910 blev der indrettet flyveplads på fælleden på Kløvermarken lige nord for Sundbyøster.
Navne som Ellehammer, Birch og Nervø var kendte af mange på den tid.
Farmor må have været vidne til de første flyvninger på Kløvermarken.

Sundby Forsørgelsesanstalt. Opført 1894.
Omdannet til hospital i 1902

M. Hansen. Colonial, Vin- og Delicatessehandel
Hjørnet af Amagerbrogade og Frankrigsgade.
Ca. 1897.
(Se prisliste på næste side)
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Gengivet fra ’Københavnerliv 1883 – 1912’ ved A. Breidahl og A. Kjerulf. København 1938
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De skriftlige kilder til hvordan menneskene i Sundbyerne havde det sidst i 1800-tallet er få, men de
findes!
Chr. Nicolaisen, der har skrevet ’Amagers Historie 1-3’, har i en række artikler i Amagerbladet skildret Sundbyernes udvikling fra 1880-1925. Således skriver han i en artikel bl.a.:
(her citeret efter ’Sundby før århundredskiftet’)
Små lave, sammenkrøbne Huse med Bræddegavle og Plankeværker foran Vinduerne og indelukkede Blomsterhaver med Livstræet midt i enkelte grimme Lejekaserner paa to Etager og af en
nyere Type fra 60’erne og 70’erne skød sig udfordrende frem, som om de dominerede hele Gaden.
Hvem boede saa her i de smaa gul- og grønmalede Huse med tjærede Brændehuse og Plankeværker?
Søfolk og Fiskere og for en stor Del Holmens Folk, gamle Enker og Pensionister, ’Handelsfolk’,
’Sundby-Koner’ og Arbejdere paa de opstaaede Fabrikker var Blandingen.
Langs Hovedvejen var opstaaet en del Handlende og Butikshaandværkere, der ligesom en del
Moderniserede Ejendomme gav Forstadspræget.
En anden lokal kilde er Ida Johnsen (født Jessen), der var gift med kapellanen til den nybyggede
Sundby Kirke. Hun skriver bl.a. om sin ankomst til Sundbyerne i 1871:
(her citeret efter ’Sundby før århundredskiftet’)
De mange Fabrikker, der blev anlagt ude paa de dengang saa billige Grunde, førte en Hær af
Arbejdere derud, der ikke kunne betale Skat, hvorimod Fabriksejerne boede i Byen eller i Villaer
og betalte deres Skat til andre Kommuner. Dels var den frygtelig forsømt i sanitær Retning. Alle
Lossepladserne var lagt derud; og hvis der paa denne flade Ø kan være Tale om Fald til nogen
af Siderne, var Faldet fra disse stærkest ind mod den bebyggede Del. Grøfter og Afløb var heller
ikke synderlig vel arrangerede, saa det Hele gik i et i Sne og Fugtighed, og var et bundløst Morads. Vand var der ikke i alle Huse, og Drikkevandet i Brøndene var kun daarligt.
…
Midt i al denne Fattigdom, Nød og Last af enhver Art, viste der sig en Redebonhed til at hjælpe
og yde, endog med stor Opofrelse, der rørte os dybt, men som egentlig hyppigere findes hos de
Hjemsøgte end hos de Velstillede.
Naar man fortalte om et Sted, hvor det var særligt slemt, hændte det tidt, at der kom Hjælp samme Dag. De Fattige havde da tidt slaaet sig sammen, og af deres Fattigdom blev saa én Elendig
hjulpen. Gud véd, hvorledes de fik Midlerne samlet?
…
Etatsraad Holmblad, der var den eneste betydelige Fabriksherre, der havde slaaet sig ned herude ved siden af sin Virksomhed, var dog en udmærket Støtte for det Samfund, han levede i.
Hver Jul gav han ret klækkelige Summer til Præsten og Lærerne, saa at disse for nogle Maaneder kunne hjælpe lidt paa Nøden.
Præsten A. Schneekloth, der har såvel konfirmeret som viet farmor, var sognepræst i Sundby Kirke
fra 1890. I en mindetale har han bl.a. sagt om 1890’erne:
(her citeret efter ’Sundby før århundredskiftet’)
Alle kirkelige Forretninger blev henlagt til Søndagene, thi Folk havde ikke Tid til at forsømme deres Arbejde om Hverdagene, og Følgen deraf blev Bunkebrylupper og Massebegravelser af
Børn. Jeg har ofte haft 6 Brudepar knælende for Alteret, jeg har endog døbt 28 Børn paa en
Gang, og adskillige Gange har jeg haft 8 Barnekister staaende foran mig.
Børnedødeligheden var meget stor paa Grund af de lidet hygiejniske Forhold.
Først i 1800-tallet var Sundbyøster en række bøndergårde langs nordsiden af Øresundsvej fra
Amagervej, der senere fik navnet Amagerbrogade, til Dyvekes Kro (Øresundsvej 55). En større
brand i 1814, hvor 7 gårde og 10 huse nedbrændte (kun 2 gårde blev genopført) og en brand i
1842, hvor 3 gårde og 14 huse nedbrændte, satte for alvor gang i udparcelleringen.
En gruppe af de huse, der kom til efter denne udparcellering – og her iblandt farmors barndomshjem – blev kaldt ’Kokkedalshuse’. Se kort fra omk. 1875 i afsnittet: Øresundsvej 61. Husets historie.
Sundbyøsters ’baggade’ var Ny Østergade (i dag Frankrigsgade). Kvarteret her imellem bestod af
smalle, krogede stræder med småhuse og haver til. Kvarteret havde et landligt præg omgivet af
grønthaver, hvor ’Sundbykonerne’ dyrkede de produkter, som de efterfølgende solgte på torvet og i
portene i Hovedstaden.
I dette kvarter havde mange af beboerne tilknytning til maritime erhverv – f.eks. var farmors senere
ægtefælles stedfarfader, der boede i Spaniensgade 3, skibstømrer på Holmen.
Ved siden af håndværket ernærede man sig ved lidt have- eller agerbrug.
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Andre havde deres arbejde i små håndværksvirksomheder og på de fabrikker, som opstod i Sundbyernes nordlige dele; fabrikker som startede i det små, men som for nogles vedkommende gennem 1800-årene voksede til betydelige størrelser målt i datidens målestok.
Folketallet i Sundbyerne voksede i 1800-tallet og først i 1900-tallet med rivende fart. Og som en del
af Tårnby Sogn skete befolkningstilvæksten alene i Sundbyerne.
Neden for er vist indbyggertallene fra 1801 til 1921:
1801

1860

1870

1880

1890

1895

1901

1921

Sundbyerne

1.576

4.610

6.774

9.923

13.310

15.499

22.340

51.000

Resten af
Tårnby Sogn

1.550

2.168

2.554

3.175

3.615

Ej talt

3.622

Sundbyerne fik egen kirke i 1870, blev selvstændigt kirkesogn i 1878 og selvstændig kommune i
1896. Men allerede i 1902 blev den indlemmet i Københavns Kommune.
I dag danner Sundbyøster og Sundbyvester kernen i postdistriktet ’København S’.
Befolkningstallet i Sundbyerne i 1890 blev kun overgået af købstæderne Århus, Odense, Aalborg,
Horsens og Randers. Men i 1920 var det væsentligt større end i Aalborg!
Samme efterår som farmor fødes påbegyndes i øvrigt den nuværende Rådhusplads, der dengang
hed Halmtorvet og så ud som på dette foto fra 1885. Måske svært at forestille sig nu 120 år senere,
men således så der altså ud på den tid – på det sted, der i dag er Rådhuspladsen.

Gengivet fra ’Københavnerliv 1883 – 1912’

Københavns Rådhus blev bygget i perioden 1894-1905. Det blev indviet og taget i brug i 1905.
København rykkede mod vest – på samme vis, som der byggedes kraftigt ud mod syd.
Danmarks kongepar er på dette tidspunkt Christian IX og dronning Louise af Hessen-Kassel. Han
er konge fra 1863 og indtil sin død i 1906. Han efterfølges af Frederik VIII, hvis dronning er Louise
af Sverige-Norge. Frederik VIII dør dog allerede i 1912 og efterfølges af Christian X, hvis dronning
er Alexandrine af Mechlenburg-Schwerin. Christian X dør i 1947.
Farmor har ikke fortalt os børnebørn meget om sin barndom. Og det har hun i øvrigt heller ikke om
andre hændelser fra sit liv.
Men det er så heldigt, – og det er jo også lidt pudsigt – at hendes kommende svoger, der voksede
op i Frederik d. 7. Gade (ændrede navn til Spaniensgade i 1902 ved Sundbyernes indlemmelse i
Københavns Kommune), har skrevet nogle indlæg til Amagerbladet – bl.a. om sin barndom.
Denne svoger er Aage Vilhelm Wibrand (1891-1974).
I et af disse indlæg fra Amagerbladet den 4. august 1972 står bl.a. i uddrag:
Frederik d. 7. Gade, der bestod af kun 15 huse endte ved bagindgangen til Røde Kros have. Hovedindgangen til denne have og dens to teaterbygninger lå ved Øresundsvej, ved siden af
Gissegyden (Minorkagade) nær den navnkundige ’Dyvekesgård’, også kaldet Rødegård, hvor efter sigende den fra Holland importerede Sigbrit med datteren Dyveke i sin tid boede. (Dette rygte
har dog ingen realiteter bag sig.)
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Frederik d. 7. Gade og nærmeste omegn var en herlig tumleplads for os børn.
Om sommeren havde vi stranden på Amagers østside, Fælleden og Kløvermarken. Søndagene
tilbragte vi ofte i Røde Kro’s have, hvor der var gynger, skydebane og karrusel. Vi havde et morsomt ulønnet job ved at agere trækkraft på loftet over karrusellens heste, løver og andet. Man
svedte gerne en søndag her, blot for at være med i legen.
En anden af vore fornøjelser bestod i at hjælpe det primitive brandvæsen. Vi pumpede vand ud i
slangerne fra et stort kar for de tvangsudskrevne borgere, når de omsider mødte frem til ildebrand tilkaldt af kirkeklokkernes klemten.
Farmor har helt sikkert kendt til disse omgivelser og
kan meget vel have deltaget i legene/løjerne.
’Røde Kro’ – indgang set fra Øresundsvej 35.
Dette teater, der er blevet kaldt ’Amagers nationalscene’, opstod formentlig i 1870’erne og var i brug helt
frem til 1961.
’Røde Kro’ har ligget kun nogle få hundrede meter vest
for farmors barndomshjem.
Ved siden af ’Røde Kro’ lå dengang ejendommen ’Røde Gård’, der også havde navnet ’Svanelejegård’ eller
’Dyvekes Gård’.
I 1600- og 1700-tallet gjorde kongerne ophold på ’Røde
Gård’ under deres svane- og harejagter på Amager.
(Fra http://amagerbilleder.dk/)
Et nyt Røde Kro Teater ligger i dag på Øresundsvej 4.

HBM Eriksen må være startet i skole i 1892.
Hun har formentlig gået i skole i 6 måske 7 år.
Foto (fra et postkort) af
Sundbyøster Skole på
Øresundsvej 33 er fra
1905.
Min farmors lillesøster
Bertha kan have gået
her på dette tidspunkt.
Fotoet giver et indtryk
af datidens børn og
deres skolepåklædning.
Skolegangen i Danmark havde i første
halvdel af 1800-tallet
været stærkt præget af
Enevælden. Men i
1862 blev fastlagt, at
skolerne skulle have 5
klassetrin og en fælles undervisningsplan. 14 år senere øgedes klassetrinnenes antal til 6 foruden
afgangsklassen. I 1899 blev fastlagt, at undervisningsforpligtelsen skulle ophøre med slutningen af
det halvår, i hvilket eleven fyldte 14 år.
Skolevæsenet frem mod århundredskiftet var også præget af andre store ændringer. Især kom der
fokus på kvindernes uddannelsesmuligheder. I 1875 fik kvinder adgang til at erhverve en akademisk borgerret og i 1882 fik kvinder adgang til den alm. forberedelseseksamen ved universitetet.
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Parti fra Amagerbrogade
1904, tre år efter at hestesporvognen var blevet afløst af en elektrificeret
sporvogn.
Gaden til højre er Brigadevej.
Husrækken er stort set
uændret i dag.
Amagerbrogade – den
tidligere Amagervej – var
kun få år før dette foto er
taget en allé med træer i to
rækker.

HBM Eriksen var som nævnt tidligere ud af en søskendeflok på syv børn. De seks der bliver voksne ser således ud.

Bertha
Ella
Dagny,
’Vølle’
1897 - 1980

Niels
Harald
Henry

Knud
Absalon
Odin

Herdis
Bodil
Marie

Carl
Georg
Edvard

Jakob
Erik
Daniel

1891 - 1960

1889 - 1955

1885 - 1967

1878 - 1937

1876 - 1963

Dette foto af de seks søskende er uden årstal, men kan være taget omkring 1912.
Bertha E.D. Eriksen – kaldet Vølle – levede hele sit voksenliv hos sin søster og dennes mand og
deres to børn. Hun flyttede ind hos familien medens denne boede på Ingolfs Alle. Dette kan være
sket kort før hendes moders død i 1916.
N.H. Henry Eriksen blev udlært som elektriker.
Knud A.O. Eriksen blev udlært som murer ligesom sin storebroder Jacob.
C. Georg E. Eriksen blev udlært som tømrer.
Jacob E.D. Eriksen blev også udlært som murer og har senere egen murermesterforretning. Bor i
sit voksenliv på Cypernsvej 15, København S.
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Tiden fra 1900 til 1906
Indgangen til det nye
århundrede varsler for
Herdis Bodil Marie
Eriksen på meget nært
hold den nye tid.
Et vandtårn og en gasbeholder bygges i
umiddelbar nærhed af
hendes hjem.
Men tiden er også
præget af den fortsatte
store tilstrømning af
arbejdskraft til storbyen. Selvom mange nye
byggerier sættes i
gang, var der også
mange arbejdere –
såvel fra byen som de
fra landet tilflyttede –
der kæmpede om jobbene.

Øresundvej 65 og 67. Foto fra postkort.
Vandtårnet er opført i 1900-1901. Foto fra 1918.
(Håndskriften tilhører J.A. Wibrand)

Hendes fader, der var skomager
af profession, har formentlig mærket, at der nu kunne købes fabriksfremstillet fodtøj.
Han får vanskeligere og vanskeligere ved at klare sig og dermed for at forsørge sin familie.
Ofte er han beruset – til tider så meget, at han (senere) vurderes åndeligt svækket. Han truer til
tider med at tage livet af sig og den 19. juni 1901 tager han sit eget liv. Formentlig i et anfald af
beruselse hænger han sig på loftet på Øresundsvej 61, hvor han har sit skomagerværksted.1
Farmor bor – jf. folketællingen i 1901 – fortsat hjemme på dette tidspunkt.
Folketællingerne op mod århundredskiftet kan pege på, at det har været trange tider for familien.
Huset på Øresundsvej 61 (med sidehus) rummer et stigende antal familier – der formentlig betaler
husleje – og et stigende antal personer.
(De her nævnte folketællinger kan i deres helhed ses i afsnittet med ’Afskrifter og kopier’)
Antal familier

Antal personer

Folketælling 1880

2

7

Folketælling 1890

3

9

Folketælling 1901

4

12

Folketælling 1906

3

10

Af folketællingen for 1890 fremgår endvidere, at Carl Eriksen alene er anført som ’jordbruger’ og
ikke som skomager. Måske har vilkårene for skomageren Carl Eriksen ikke været de allerbedste!
Med Sundbyernes indlemmelse i København fulgte hastigt en lang række forbedringer af sanitær
og teknisk art.
Umiddelbart før indlemmelsen havde Sundbyerne fået et vand- og gasværk. Nu fulgte også en
række nye skoler, hospital, kloakering og meget mere.
Også trafikforbindelserne blev forbedret. Fra 1872 havde man haft hestetrukken sporvogn ad
Amagervej/Amagerbrogade til Øresundsvej. I 1901 indførtes elektrisk drift af sporvognene på
Amagerbrogade.

1

Se udskrift af fogedforretning i afsnittet med ’Afskrifter og kopier’, side 71
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Nabohusene på begge sider af Øresundsvej 61 har set ud som på disse fotos, der dog er taget ca.
25 år senere end farmor har boet der. Der er kommet gadebelysning (gaslygter) til i mellemtiden.

Øresundsvej 57 og 59 med etagebyggeri
i baggrunden.
I nr 57 boede tidligere Carl Eriksens søster, der var
gift med Sidsel Cathrine Fjeldsteds broder.

Øresundsvej 63 og 65.
Bemærk gaslygten, der må være kommet til kort
efter gasværkets indvielse i år 1900.
Foto fra 1930 (Tilh. Sundby Lokalhist. Arkiv)

Foto fra 1931 (Tilh. Sundby Lokalhist. Arkiv)

En storbrand i 1903 må have opskræmt også familien på Øresundsvej 61.
En stor tømmerplads, der lå på Amagerbrogade 64-66, gik op i flammer.
Et par tilstødende ejendomme, der rummede henholdsvis 8 og 18 fattige familier, blev også flammernes bytte.

Den daværende brandsprøjte ses i gang med efterslukningen på tømmerpladsen. Som det fremgår
af teksten var denne dampdrevet.
Hestesporvogn – i to etager, der vaskes i
den gamle Sundby Remise
Foto fra slutningen af 1890’erne.

I 1872 kom der sporvogne på Amagervej/Amagerbrogade til Øresundsvej. I 1884
forlængedes linien til Augustagade, hvor
der opførtes remise med tilhørende hestestalde.
Fotos fra Hilsen fra Amager.

Amagerbanen, der blev anlagt nord og øst
for Sundbyøster, fik ikke nogen speciel
betydning for Sundbyerne. Banen blev
taget i brug i 1907.
Der var en station ved Øresundsvej – ved
hjørnet af det nuværende Krimsvej.
I dag ligger her Lergravsparken Metrostation.
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Tiden fra 1906 til 1919
Det ældste foto, der findes af Herdis
Bodil Marie Eriksen.
Formentlig er det taget i 1905 eller
1906 – hun er her ca. 20 år gammel
– i forbindelse med forlovelse eller
kort før vielse i juni 1906.
Her sat ved siden af hendes ægtemand (de to fotos vurderes at være
taget næsten samtidigt), Johan Andreas Petersen, der bliver færdig
som ingeniør i 1905. Han er 23 år på
dette tidspunkt.
Teksten på hans billede er skrevet af
ham selv.
Om navneændringen fra Petersen til
Wibrand – se senere.

HBM Eriksen bliver gift den 16. juni 1906 i Sundby Kirke. Hun er godt 20 år gammel og højgravid al
den stund hun nedkommer med deres første barn 2½ måned senere. Brudgommen er Johan Andreas Petersen, der på dette tidspunkt er 23 år og netop blevet færdig som cand. polyt.
Han er opvokset i Spaniensgade – tidl. Frederik d. 7. Gade – der ligger umiddelbart nord for Øresundsvej.
Med kun 3 års aldersforskel kan de begge have gået i samme folkeskole.
Ved vielsen i Sundby Kirke,
står der i kirkebogen1, at han
er søn af ’Værtshusholder Ole
Mortensen og Hustru Ane Nielsen’. Dette er kun delvist
rigtigt. Disse er formelt hans
adoptivforældre og samtidig
hans morforældre!
Det nævnte ægtepar har adopteret ham kort efter fødselen
og samme ægtepar er forældre
til hans biologiske moder Olivia Bolette Mortensen. Morforældrene dør i henholdsvis 1885 og 1886.
Den biologiske fader til Johan Andreas Petersen, der altså er født Mortensen, er Andreas Carl Pilegaard Jessen [udredning af denne anegren findes i slægtsbogen om Johan Andreas Wibrand].
Olivia Bolette Mortensen gifter sig med Niels Peter Martin Petersen i 1886. Herefter får dette ægtepar (i 1890) tilladelse til at Johan Andreas Mortensen kan kalde sig Petersen.
I de første år af deres ægteskab bor de i Spaniensgade 3 hos ægtemandens forældre. Begge deres børn fødes her2. I efteråret 1909 flytter de til egen lejlighed i Lyongade 7, 2. sal til højre.
Lejligheden er på 3 værelser med køkken og bad 3. Endvidere kan man i folketællingen se, at den
halvårlige husleje er kr. 216. Og det er oplyst, at transport mellem hjem og arbejde udgør ⅓ med
sporvogn og ⅔ gående (det må være husfaderen, der på dette tidspunkt arbejder ved KTAS i Nørregade 21 i det centrale København).
I efteråret 1914 flytter familien til Ingolfs Alle 24, st. Her bliver de imidlertid kun boende i 1½ år, idet
de i foråret 1916 flytter til Skipper Clements Alle 7 i Eberts Villaby. Her bliver de boende i 3 år. I
foråret 1919 flytter familien til Ålborg, hvor ægtemanden har fået stilling som overingeniør. Han skal
her være chef for den nordjyske del af Jysk Telefon A/S.

1

Jf. KB Sundby, Viede 1906-14, side 19 nr. 60.
Jf. KB 1906-07, fødte piger, side 203 og KB 1908-10, fødte drenge, side 20.
3
Jf. folketællingen fra 1911
2
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Familiens 4 bosteder i Sundbyerne.

Spaniensgade 3, hvor de boede fra 1906-09.
Her er begge børnene født.
Desuden er det farfars barndomshjem fra 1986.

Ingolfs Allé 24, hvor de bor i stueetagen
fra 1914-16

Lyongade set fra Amagerbrogade mod øst.
Huset til venstre i forgrunden rummer numrene 3, 5 og
7. Her boede de i nr. 7 på 2. sal – en hjørnelejlighed.
De boede her fra 1909-14
(Foto fra 1910 fra bogen: Hilsen fra Amager)

Skipper Clements Allé 7, hvor de bor i fra 1916-19
(formentlig i stueetagen).
Husets navn er Hindsholm og det er fra år 1900
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I september 1906 får de som nævnt deres første
barn: Bodil Petersen, født 3. september 1906. Hun
kaldes i øvrigt af sin fader – jf. nogle postkort fra
den tid (sendt fra farfar til hans broder Erik): Dumpen.
Dette foto af farmor og Bodil må være fra 1907 og
er formentlig taget i haven hos hendes broder Jakob, der boede på Cypernsvej 15.
Knap to år senere fødes deres andet barn: Poul
Petersen den 27. juni 1908.
I et postkort fra 12.07.08 skriver den lykkelige fader
– sådan lidt ’en passant’ mellem andet nyt fra
hjemmefronten – til sin broder Erik:
Vi har bl.a. faaet en dreng herhjemme.
Og i et senere postkort:
Her er alt allright. Drengen vokser saa det er en
Lyst og hyler om Morgenen, naar jeg gaar og om
Aftenen, naar jeg kommer.

Bodil – ca. 1 år gammel

Poul – knap 2 år gammel

I 1911 får familien telefon: Amager 20 og de indvarsler herved, som de første i familien, den tid,
hvor flere og flere – efterhånden vel alle familier – har telefon.
I dag har (næsten) alle over 10 år mobiltelefon og der er langt flere udbydere end for 100 år siden,
hvor Danmark kun havde tre telefonselskaber. Henholdsvis i København, på Fyn og i Jylland.
Det må være i de første år af deres ægteskab, at tankerne om navneændring tog fart.
Familiekrøniken siger, er der i KTAS var flere ingeniører med navnet Petersen. Men det kan også
have spillet ind, at der i 1904 kom en ny navnelov, der direkte havde det sigte, at ændre ved den
stærkt stigende mængde af ’sen-navne.
I det neden for viste postkort skriver farfar, at han er blevet opfordret til at ændre efternavn!
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I det viste postkort dateret 14.06.09 fra farfar (dengang JA Petersen) skriver denne til sin broder
Erik:
Hvad siger du til at søge Navneforandring. Jeg har flere Gange foreslaaet det herhjemme, fordi jeg
selv er blevet opfordret dertil, men der synes ikke at være stemning herfor.
Jeg er selv stærkt optaget af ’Tanken’.
På forsiden af postkortet har farfar skrevet følgende, der
opleves som navneforslag:
Vibrand - Agerby - Værdal - Østerbo - Parsø
I et senere postkort (dateret 5.12.09) skriver farfar til sin
broder Erik, der på denne tid opholder sig i Hamborg i
Tyskland:
Jeg synes Du i Tyskland skulde skrive Wibrand for at undgaa at blive kaldt Fibrand.
Synes du ikke? Som sagt, der er ingen der kan gøre Dig
noget, naar Du af rent praktiske Hensyn skriver Wibrand for
Vibrand. Det er nemlig det samme Ord paa 2 forskellige
Sprog.
Hvorom alting er indsender familien – papirerne er skrevet
af JA Petersen – samt de 4 (halv)brødre i 1909 andragende om at ændre familienavnet fra Petersen til Wibrand.
Navnet Wibrand er hentet fra/inspireret af JA Petersens
stedfarfader (hans halvbrødres biologiske farfader)
Wibrandt Pedersen. Denne er død i 1895.
Her ud over har der i hjemmet i Spaniensgade 3 ligget
slægtsoptegnelser, der viser, at der også tidligere i denne
slægt har været personer med navnet
Wibrandt/Vibrandsdatter etc. Dengang var det ikke så afgørende, om man benyttede enkelt- eller
dobbelt ’v’ eller om der indgik et ’t’ i slutningen af navnet!
Ansøgningen om navneændring omfatter hans egen familie på 4 personer samt 4 halvbrødre. I alt
8 personer.
Tilladelsen fra ’Overpræsidenten i København’ omfatter kun 7 personer idet H.B.M. Eriksen, gift til
navnet Petersen – og fremover Wibrand – ikke er anført, hvilket var helt normalt dengang.
Under ’Afskrifter og kopier’ er indsat ansøgning om navneændring og koncept til bevilling af denne
navneændring.
Se side 65.
Fra ’Faste Batteri’, der blev anlagt i
årene 1765-70 som øvelsesbatteri for
hærens artillerister.
’Faste batteri’ lå cirka der, hvor i dag
hjørnet af Njalsgade og Artillerivej er.
Dette er et par kilometer vest for
farmors barndomshjem og man må
derfor jævnligt have kunnet høre
øvelsesskydningerne, ligesom man
har kunnet se soldaterne på vej til og
fra deres øvelser såvel på ’Faste
batteri’ som på Amager Fælled.
Den viste kanon var beregnet til brug
på den nyanlagte Vestenceinte =
Vestvolden, der blev anlagt i perioden 1888-92.
(Foto fra: Hilsen fra Amager)
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Om betydningen af navnet WIBRAND
Oprindelig skønnes navnet at være kommet til Danmark i forbindelse med tilflytningen af hollandske bønder til Amager under Christian II i 1520’erne.
I Store Magleby findes endnu i dag en gård: Wibrandtsgård og der er på Amager en Wibrandtsvej.
Om betydningen af navnet WIBRAND er der redegjort for i bogen:
Woordenoek van Voornamen
af Dr. J. van der Schaar.
Udgivet af: Het Spectrum, Utrecht, Amsterdam.
Første gang udgivet i 1964. Ottende udgave, der her er benyttet, er fra 1975.
Side 258: Wibrand
- frisisk:
Wiebrân
- groningsk: Wiebrand
- tysk:
Wigbrand
Ordet/navnet er hankøn. Hunkønsformen er på frisisk: Wibrântsje.
Navnet er af germansk oprindelse og bygget op af 2 stammer.
1. Wih → Wig = kamp eller strid.
2. brand
= flammesværd eller brændende sværd.
Første stavelse: Wih → Wig = kamp. (side 258 og 259).
Ordet har relationer til det gotiske: ’weihan = at kæmpe’, til det ældre højtyske: wîg, wîgant, wigant
= kriger’ og til latin: ’vinco = jeg overvinder’.
Anden stavelse: brand = sværd. (Side 47)
Ordet ’Sværd’ har metonymisk (= navneombytning) og metaforisk relationer til ’brand’ = brændende
sværd eller flammesværd.
I ældre højtysk og i angelsaksisk er relationerne: ’brand’, i middelaldernederlandsk og i engelsk:
’ild, brændende stykke træ, sværd’.
Foranstående har været forelagt ’Institut for Navneforskning’, der bekræfter, at navnet WIBRAND
er et kombinationsnavn af komponenterne ’wig’ + ’brand’.
Der er tale om to hver for sig krigerisk klingende elementer, der dog ikke kan sammensættes til eet
navn med ny betydning – f.eks. kamp-sværd.

Foto fra Øresundsvej i 1913 ved hjørnet af Lissagade. Huset til højre er Røde Gaard.
(Foto fra bogen: Før og nu. Historisk, topografisk tidsskrift og illustrationsværk)
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I 1913 dør farmors svigermoder: Olivia Bolette Mortensen og i 1916 – medens familien bor på Ingolfs Allé – dør hendes moder. Se nærmere om dette under: Aner på moderens side på side 45.
Kort før moderens død bliver dette foto
taget af familien Fjeldsted. Det er Sidsel
Cathrine Fjeldsted, der står som nr. 3
fra venstre.
Nr 3 fra højre (den ældre dame) er Ane
Marie Boline Fjeldsted – søster til Sidsel
Cathrine Fjeldsted.
Desværre vides det ikke, hvem de øvrige på dette foto er!
Men det må være taget enten foran
huset på Øresundsvej 61 eller foran
huset på Øresundsvej 57, hvor hendes
broder – Peter Henrik Ludvig Fjeldsted
– bor med sin kone: Ane Sofie Eriksen.
Det er altså Fjeldsted familien – ca. 1912.
Et gæt er, at parret, der i forgrunden er nr. 2 og 3 fra venstre,
kan være Peter Henrik Ludvig Fjeldsted og hans kone
Ane Sofie Eriksen.
Foto fra 1918 – året før familien flytter til Aalborg.
Forrest: Johan Andreas Wibrand (36 år gl.) og
Herdis Bodil Marie Wibrand, f. Eriksen (33 år gl.)
Bagerst fra venstre:
▪
Bodil Wibrand, f. Petersen (12 år gl.),
▪
Poul Wibrand, f. Petersen (10 år gl.),
▪
’Vølle’ /Bertha Ella Dagny Eriksen (21 år gl.)
Barnet bagerst i midten kender jeg ikke.

Og her til venstre er det Bodil og Poul i 1919.
Måske det første foto fra Aalborgtiden, hvortil de
flytter i maj 1919!
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Øresundsvej 61. Husets historie.
Jf. Realregisteret1 kan huset på Øresundsvej følges tilbage til 1845. Men det kan dog udmærket
være ældre!
Grunden til huset er anført med en størrelse på 1572 m 2. Matrikel nr. 68a.
På dette tidspunkt (1845) ejes det af en Ole Hansens enke, Ane Pedersdatter, der tilskøder det til
Johan Ferdinand Nielsen. Denne er gift med Birthe Pedersdatter, der er en af anerne.
Han dør imidlertid allerede i 1847 og hun gifter sig igen med Jacob Henrich Fjeldsted, der derefter
står som ejer af huset.
Birthe Pedersdatter dør i 1879 og Jacob Hendrich Fjeldsted i 1881.
En datter i dette ægteskab – Sidsel Cathrine Fjeldsted – gifter sig i 1875 med Carl Eriksen og dette
ægtepar bor hos hendes forældre.
De overtager huset i 1886 efter hendes fars død 5 år før og herefter står Carl Eriksen som ejer af
huset.
Denne dør i 1901, hvorefter hans enke – Sidsel Cathrine Fjeldsted – overtager huset som ejer.
Hun dør i 1916, hvorefter hendes søn, Knud A.O. Eriksen overtager huset.
Grunden omkring huset var som nævnt på 1572 m2.
Det er tænkeligt, at man – på linie med andre borgere i Sundbyøster – har suppleret sine indtægter
med salg af hjemmedyrkede grøntsager. Sidsel Cathrine Fjeldsted står i en folketælling (FT 1906)
opført som ’jordbrugerske’. Det var på den tid almindeligt, at man solgte grøntsager på torvene i
København. Nogle solgte fra porte, hvor de havde ’standplads’.
Senere – med udbygningen af Sundbyerne – har
man formentlig solgt sine hjemmedyrkede grøntsager mere lokalt.
Det nordre skel til de viste grunde, der blev kaldt
’Kokkedalshusene’2, svarer i dag nogenlunde til:
Wittenberggade.
Dengang var der nord for skellet lergrave.
Sundpark Skole ligger på det område, der omfatter
den vestlige del af det daværende lergravsområde.
Se kort på næste side.
Jf. byggesagen på Stadsarkivet på Københavns
Rådhus kan man læse, at der i 1881 har været
’ildsvaade’. Herefter er der i 1882 opført en beboelsesbygning med beboelig tagetage. Indgang i
gavlen mod vest.
I 1927 opføres ud til Øresundsvej en butiksbygning
med to butikker og tilh. baglokale – sort firkant på
kortskitsen til venstre, der er fra 1926 og viser matriklens præcise form og placering i forhold til gader, der kendes i dag.
På denne tegning fra 1902 ses et udsnit
af Sundbyøster: udsigt fra Sundbyernes
nye vandtårn.
Vejen diagonalt i venstre side af billedet
er Øresundsvej og det fjerde hus fra nederste venstre hjørne er farmors barndomshjem.
Til højre i billedet ses resterne af de daværende lergrave, som grunden på Øresundsvej 61 har grænset til mod nord.
I baggrunden ses de store etagebyggerier dels på sydsiden af Øresundsvej dels
langs Amagerbrogade.
1
2

Københavns Hof- og Stadsret, Realregister vedr. matr. 68a. (På Kbh. Stadsarkiv: spole nr. 3092)
Forstavelsen kok kan – jf. dansk dialekt – betyde lille høbunke, men kan også betyde en lille bunke gødning. F.eks. kendes til at (rådden) tang er blevet blandet med gødning og sat i en møgkok. (Ordbog over det danske sprog)
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Foranstående kort er fra sidst i 1800-tallet. Dog er vandtårn og gasværk – der kommer til efter år
1900 – med. Med hvid farve er vist hvor grunden er placeret. Huset har ligget helt i udkanten af og
længst mod øst i det daværende Sundbyøster.
Fra deres grund har der været lidt over en kilometer til Øresund. Se også udsigten fra deres hus i
retning mod Øresund, tegning på side 3.
Til højre midt i billedet (ved 2-tallet) ses et af de gamle forsvarsværker på østsiden af Amager.

Det seneste foto (det
er fra 1936), jeg har
kunnet finde af Øresundsvej 61 – huset til
højre i billedet.
Til venstre i baggrunden er det Sundpark
Skole.
Weimargade støder til
Øresundsvej helt til
venstre.
Øresundsvej 61 rives
ned i 1959.
(Foto fra Københavns
Bymuseum)

22

Efter 1919 – tiden i Aalborg
Flytningen til Aalborg i 1919 markerer for min farmor væsentlige ændringer på flere forskellige planer:
Hun flytter
fra et håndværkermiljø i Sundbyerne

Hun flytter
fra en forstad til København, der i hendes tid
(hun når at bo 34 år i Sundbyøster) vokser
eksplosivt fra landsby til forstad til landets hovedstad
Her ud over får familien egen bil.

til et miljø i Aalborg, der kan betegnes som det
bedre borgerskab, idet hendes mand bliver
overingeniør (en direktørstilling) for den nordlige del af Jysk Telefon Aktieselskab.
til en købstad, der står foran udbygning og
indlemmelse af omliggende kommuner.
(Aalborg og Nørresundby var på dette tidspunkt
2 selvstændige købstæder.)

Ankomsten til Aalborg kan meget vel have set ud som på dette maleri fra 1919 af Laurits Sørensen
(Fra bogen: Aalborgs Historie, bind 5. Billedet tilhører Aalborg Hist. Museum).
Det er Budolfi Kirke (domkirke) umiddelbart til højre for skibets sejl. Til venstre er det Vor Frue Kirke.

Familien, der flytter til Aalborg i maj 1919, består af 3 voksne og 2 børn:
▪
Herdis Bodil Marie
Wibrand, f. Eriksen,
▪
Hendes søster: Bertha
Ella Dagny Eriksen, kaldet Vølle,
▪
Hendes mand: Johan
Andreas Wibrand,
▪
Ægteparrets to børn:
Bodil på 12 år og Poul på
10 år.
Familien flytter ind som lejere
på Hobrovej 15, villa ’Hellen’.
Her bor de på 1. sal.
De bor her til 1927. Sønnen
Poul er dog flyttet til København i 1926 for at læse til
ingeniør.
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Købstaden Aalborg havde i 1920 omkring 40.000 indbyggere. Sundbyerne havde på samme tidspunkt omkring 50.000 indbyggere.
Også Aalborg har været igennem en periode med kraftig tilflytning fra landet. Her er billedet parallelt til København. Tilflytningen sker også til nabokommunerne, der – om end meget senere - bliver
indlemmet i Aalborg storkommune.
Nørre Tranders Kommune blev indlemmet i 1950 og samtidig afgav Hasseris et mindre stykke til
Aalborg, men forblev selvstændig kommune frem til Kommunalreformen i 1970, hvor der dannedes
en storkommune på tværs af Limfjorden. Men på dette tidspunkt var begge mine bedsteforældre
døde. JA Wibrand i 1962 og HBM Wibrand, født Eriksen i 1967.
I Hasseris var der en meget stærk modstand mod indlemmelse. Her boede den velstående del af
Aalborgs befolkning i herskabelige villaer med store haver. Man så ’meget nødigt vort smukke villakvarter forvandlet til en købstadsudmark’. (Citat fra Aalborgs Historie, bind 5)
Familien kan være sejlet fra København til Aalborg
med ’Københavnerruten’, der fra 1890 til 1970
(dagligt fra 1928) sejlede mellem disse to byer.
(Billede fra Aalborgs Historie, Bind 5. Reklame fra slutningen af 1930erne)

Denne rute blev senere benyttet af børnebørnene
når vi om sommeren skulle på ferie på Kong Frederiksvej. Vi blev lagt til at sove i en kahyt sent om
aftenen og sejlede under opsyn af kahytspersonale
til Aalborg, hvor vores farfar så hentede os om
morgenen.
Datidens ’uledsagede børn’!
Familien nåede at bo 3 steder i Aalborg og Hasseris:
▪
Hobrovej 15, villa ’Hellen’ – fra 1919 til 1927.
▪
Ved Stranden 11 – fra 1927 til 1933.
▪
Kong Frederiksvej 2 i Hasseris, villa ’Nest’ –
fra 1933 til min farmors død i 1967.
Se fotos på side 29.
Med borgerskabets opståen i beg. af 1800-tallet
fulgte en interesse hos de mere velhavende for at
flytte ud fra de ofte usunde bycentre til det mere
landlige.
Til Hasseris Landsogn skete en begyndende udflytning fra Aalborg i slutningen af 1800-tallet.
Som nævnt fik mine bedsteforældre bil
hurtigt efter deres flytning til Aalborg. I
løbet af 1920erne nåede familien at være
ejere af mindst tre forskellige biler.
Den her viste bil er en Dodge Brothers og
fotoet er fra 1920 (taget i Hobro).
Min farmor sidder på bagsædet nærmest
– iført hjelm og motorbriller. På forsædet
er det Aage Vilhelm Wibrand (nærmest)
og ved siden af: farfar.
Bilerne har primært været benyttet af min
farfar når han skulle rundt i det nordjyske
for at tilse diverse arbejder inden for telefonvæsenet.
Men bilerne har også været benyttet til
familieudflugter – f.eks. til Blokhus.
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Aalborg blev – og ville gerne – beskrives som
’fremskridtets by’.
’Aalborg så sig selv som byen med de rygende
skorstene. Industrien tegnede både byens silhuet og det billede, byen gerne ville give af sig
selv som en moderne, produktiv industriby med
storbypræg’.
(Citat fra: Moderne gennembrud i Aalborg i 1930erne)

Billedet til venstre er en fotocollage fra
1930’erne, der viser Aalborg med cementfabrik
(de rygende skorstene), Aalborgtårnet, nybyggeri på Vesterbro og skulpturen ’By og Land’.
(Her gengivet fra forannævnte bog)

I julen 1921 har man åbenbart givet sig tid
til lidt ’spas’!
I det album, hvor dette foto er fundet, er
der tilsvarende fotos af storebroderen Jacob, dennes kone Marie og deres søn
Arne.
Fire år efter deres flytning til Aalborg fejres
den første familiebegivenhed i Aalborg.
Deres datter Bodil og deres søn Poul konfirmeres i Budolfi Kirke d. 26. marts 19221.
Begge konfirmeres altså samme dag, hvilket har medført en aldersdispensation fra
biskoppen for så vidt sønnen Poul, der
ikke er fyldt 14 år. Årsagen til den fælles
konfirmation kan skyldes et hensyn til familien, der alle boede i København.

Foto der kan være taget i anledning af konfirmationen i 1922. Det er fra venstre:
Bodil Wibrand – Bertha Ella Dagny Eriksen (Vølle) – Poul Wibrand
(Vølle er børnenes moster)
1

KB Budolfi Sogn, Konf. piger, side 183 og Konf. drenge, side 33
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Foto fra Pontonbroen mellem Aalborg og Nørresundby midt i 1920erne, hvor primært den stærkt stigende bilisme forårsager køer –
men der var køer i mere end én
forstand!
Pontonbroen, der også bar navnet
Christian IXs Bro, blev taget i brug i
1865.
(Billede fra bogen: Ta’ bussen til byen)

Elementer fra den gamle pontonbro
blev – efter ibrugtagning af ny bro i
1933 – genbrugt til flydende badeanstalt i Limfjorden.

Mine bedsteforældre valgte som
nævnt at køre til Blokhus når de skulle bade. Dette foto kan være taget
midt i 1920-erne.
Det er fra venstre: farfar, farmor,
Bodil, Vølle og Poul.
Når vi børn senere – efter krigen –
var på ferie i Aalborg, var det en årligt tilbagevendende begivenhed at
køre i bil til Blokhus og bade.

Sønnen Poul afslutter sit grundskoleforløb med mellemskoleeksamen fra Aalborg ny Skole i 1923. Herefter går
han på Aalborg Katedralskole, hvorfra han dimitterer med
studentereksamen i 1926.
Han er på dette tidspunkt 18 år gammel.

Datteren Bodil afslutter sit skoleforløb i 1923, hvor hun
knap 17 år gammel tager mellemskoleeksamen fra
Aalborg højere Pigeskole, der lå på Gl. Kærvej – en
sidevej til Hobrovej.
Bodil Wibrand må jf. dette foto have gået til dans.
Fotoet er fra 1926 og er taget af fotograf Tønnies i
Aalborg.
Her gengivet efter www.arbimus.dk
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Bygningen af en ny limfjordsbro påbegyndtes i 1930. Den blev indviet i marts
1933. Dokumenter fra den tid viser, at
det blev overvejet at kalde den Christian X’s Bro. Men navnet blev altså Limfjordsbroen.
I de første to år tog man bropenge,
hvilket var meget upopulært. Da den
nye Lillebæltsbro blev indviet kort tid
efter – men uden broafgift – satte dette
gang i en kampagne, hvorefter det lykkedes at få fjernet broafgiften i 1935.
I 1938 fulgte en ny jernbanebro over
Limfjorden. Denne afløste den tidligere,
der blev taget i brug i 1879
I 1969 fulgte en ny motorvejstunnel under Limfjorden og øst for Aalborg.
(Billede fra bogen: Vesterbro – et gennembrud, Aalborg-bogen 1983-84).

Sønnen Poul gifter sig i Citadelskirken (Kastellet i København) den 10. maj 1931 med Elsa Vilhelmina Hansen (1908-36)1, som han kan have mødt på Polyteknisk Læreranstalt, hvor de begge
læser til ingeniør. Hun dimitterer som fabriksingeniør i 1934 og er formentlig en af de første kvindelige ingeniører.
Poul Wibrand dimitterer som bygningsingeniør – ligeledes i 1934.
Den 12. december 1931 nedkommer hun med et dødfødt barn.
Den 16. maj 1936 får de deres andet barn, der bliver døbt Elsa den 26. juni 1936.
I forbindelse med denne fødsel får moderen barselsfeber og dør den 21. juni 1936.

Poul Wibrand gifter sig igen den 18. december 1937 i Th.
Kingos Kirke i Odense med Ebba Ørnberg (1913-99)2.
Hun nedkommer d. 31. juli 1938 med en dreng, der døbes Peter.
På foto til højre er det: farmor, Ebba Wibrand (f. Ørnberg) og Peter Wibrand.

Knap halvandet år efter – den 1. januar 1940 – får
ægteparret tvillinger. Disse døbes i Hørsholm Kirke den 19. april 1940 og får navnene Ingrid og Jan
(foto til venstre).
Tre år senere – midt under 2. Verdenskrig – får
ægteparret en datter, der døbes i Rungsted Kirke
den 21. maj 1943 og får navnet Susanne.

1
2

KB Citadel Sogn 1921-33, Viede, side 167
KB Th. Kingos Sogn, Odense, fol. 199,
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Den samlede børneflok i denne del af
familien, der fra 1940 bor i Rungsted, er
nu på 5 børn.
På dette foto fra 1944 er det fra venstre:
Elsa (fra første ægteskab), Susanne, Jan,
Ingrid og Peter.

Datteren Bodil gifter sig den 4. november 1933 med Christen Christensen Banke (1890-1964). De
bor hele deres liv i Åbyhøj ved Århus. Der er ingen børn i dette ægteskab.
Vielsessted ikke fundet indtil nu! Bodil Wibrand dør i 2001.
I 1927 flytter familien – ligeledes som lejere – til adressen Ved Stranden 11 – i forhuset.
Se foto på side 29.
(I denne folketælling er sønnen i øvrigt angivet at bo i Kristianiagade 10 i København. Dette er
Hagemanns Kollegium)

I forbindelse med Nordjysk Udstilling i 1933: ’Det ny
Aalborg’ rejstes Aalborgtårnet. Det er 50 meter højt
og fik installeret elevator. Denne blev på den tid
beskrevet som ’Danmarks hurtigste og største skyskraberelevator’.
I forgrunden (foto til højre) er man ved at anlægge en rullende trappe.
Denne rulletrappe blev i øvrigt nedtaget umiddelbart efter udstillingen og solgt.
Under udstillingen var tårnet belyst med neonlys i striber og kunne ses viden om i nattetimerne.
(Billeder fra ’Moderne gennembrud i Aalborg i 1930erne’ af Bente Jensen)

Nordjysk Udstilling var oprindelig tænkt som et tilbagevendende projekt. Udstillingen blev gentaget
i 1936 med temaet: ’Bo Bedre – NU’ med undertitlen: Økonomi, Ernæring, Børnepleje, Montering.
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Udstillingshallerne blev under besættelsen (2. Verdenskrig) inddraget af tyskerne til indkvartering
og depoter. På grund af et uheld med ild/sprængstoffer gik det hele dog op i flammer i foråret 1941.
Dette overværedes af tusinder af glade aalborgensere!
Jernbaneoverskæring på Vesterbro, hvor
Hasserisvej støder til. Denne overskæring
var i brug frem til 1930/31, hvor der blev
bygget viadukt. En konsekvens af bl.a.
den stigende bilisme i 1920erne. Dengang regnedes, at selve byen Aalborg
først begyndte efter denne jernbaneoverskæring.
Jernbanen førte over Limfjorden – dels af
hensyn til toget til Frederikshavn, dels
privatbanetog til div. destinationer nord for
Fjorden.
(Foto fra 1929 fra bogen: Barn af Aalborg. Erindringer fra barneårene af kendte aalborgensere)

Farmor må have gået her mange gange i løbet af 1920erne –
belæsset med bl.a. grøntsager, som hun har købt på torvet
ved Budolfi Kirke – på vej til deres bopæl på Hobrovej 15.
Fotoet af hende til højre herfor er dog ikke fra Aalborg, der
aldrig fik sporvogne.
Den foran nævne jernbaneviadukt havde sammenhæng med
bygningen af den nye limfjordsbro og et meget stort gadegennembrud på Vesterbro.
Tidsånden i 1930’erne blev af Statsminister Thorvald Stauning
(socialdemokratisk statsminister fra 1924-26 og igen fra 192942) beskrevet således ved indvielsen af Limfjordsbroen i
1933:
’Da man var enige om, hvor Broen skulle være, rev man ned,
stort og smaat, hvad der stod i Vejen. Der er noget amerikansk, noget tiltalende i dette. Ellers plejer
man at gaa uden om de gamle Salt- og Peberbøsser, der ligger i Vejen. Det tjener Aalborgs Borgere til Ære, at de lagde Vejen lige ud, at de gav Fanden i, om der laa gamle Huse med 100 Aars
Hævd. Der er noget frisk og rask i dette’.
Jacob Paludan beskriver i bogen ’Jørgen Stein’ Aalborgs udvikling frem mod industrialismen. (Her
citeret efter Aalborgs Historie, bd. 4).
Forfatteren, der selv havde oplevet Aalborg under 1. Verdenskrig, beskriver i bogens første del,
malende, og lidt ironisk, den hektiske, frembrusende og moderne industriby, med dens overdrevne
tro på egne fremtidsmuligheder. Byen med de oceangående fragtskibe i havnen, striben af jordædende, rygende cementfabrikker; den sure duft fra svovlsyrefabrikkerne og de store arbejdertal
på tobaksfabrikken. Denne beskrivelse blev opstillet som en modsætning til hovedpersonens og
samfundets depression i 1920’rne; men nyt håb skimtedes allersidst i bogen, hvor Jørgen Stein
sad på Skovbakken under det nye Aalborgtårn og betragtede de travle forberedelser til ’Nordjysk
Udstilling 1933’.
Som nævnt flytter familien, der nu alene består af min farmor og farfar samt Vølle, til Hasseris i
1933.
Man køber en villa på Kong Frederiksvej 2 og giver den navnet ’NEST’.
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Familiens 3 bosteder i Aalborg

Foto fra Ved Stranden 11 er fra 1925.
Her har familien boet fra 1927-33. I huset til venstre på 1.
sal, huset med altanen, der har hørt til deres lejlighed.
Foto er fra Aalborg Stadsarkiv

De to farvefotos på denne side er af huset på
Kg. Frederiksvej 2.
På billedet øverst til højre ses den lille verandastue, der kun
kunne benyttes om sommeren. Her holdt farmor meget af at
sidde.
Her syede hun og det var her, der blev drukket eftermiddagskaffe.

Foto fra 1957 af (fra venstre):
Vølle = Berthe Ella Dagny Eriksen
farfar: Johan Andreas Wibrand
farmor: Herdis Bodil Marie Wibrand, f. Eriksen
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Den nye rejseform, luftfarten, trængte
sig også på i Aalborg og i 1938 indviedes en lufthavn i Rødslet, lidt nordvest
for Nørresundby. Herfra blev etableret
daglig forbindelse til København, men
der var også forbindelser til Hamburg og
til Kristianssand.
De foregående 2 år havde der dog været ruteflyvning til/fra Aalborg fra en privat flyveplads ved Rørdal på sydsiden af
fjorden lidt nordøst for Aalborg. Dette
var den første danske indenrigs flyverute. Det tog 100 minutter at flyve til København.
(Foto fra bogen: Moderne gennembrud i Aalborg i 1930erne)

Under krigen, hvor der var meget kolde vintre, var det nødvendigt at holde busserne i gang med
gasgeneratorer (blev fyret med tørv og kul). I slutningen af krigen blev busdriften dog helt indstillet,
da man ikke kunne skaffe nye dæk.
Krigen markerede generelt en
ubrudt forværring af de praktiske
dagligdags problemer: gasgeneratorer, cykelslanger af papir, sko af
fiskeskind og celluld på kroppen.
Men dagligdagen blev også ændret
på den måde, at de kulturelle aktiviteter tog et kraftigt opsving. Bl.a. for
alsangen, der markerede danskheden, viste Aalborg vejen for denne
stille nationale markering. 1500
mennesker deltog i det første alsangsstævne, der fandt sted i Aalborg den 4. juli 1940. Ugen efter
deltog 6000 mennesker og i august
deltog 12.000 mennesker i et stævne, der blev radiotransmitteret.
Min farmor har i Sundbyerne været vidne til hestetrukne sporvogne, der senere blev afløst af elektrificerede sporvogne. I Aalborg fik man aldrig indført sporvogne, selvom spørgsmålet blev drøftet i
årene før Første Verdenskrig.
Under 2. Verdenskrig når
farmor at kunne se hestetrukne biler, men det havde
så en helt anden årsag end
de hestetrukne sporvogne,
som hun har set 50 år tidligere på Amager!
(Foto gengivet fra bogen: Hverdag,
besættelse og befrielse. Aalborg
1940-45)
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Storebroderen Jakob Eriksen er
den af brødrene min farmor har
været knyttet tættest til.
Her to fotos – dels (øverst) fra
lige før 2. Verdenskrig, dels fra broderens sommerhus i Søvang på Amager (fra 1942). På billedet
til højre, hvor familien er samlet til kaffe og en lille dram, sidder (på stol) farmor i midten med løftet
arm og en cerut. Bag hende står broderen Jakob. Øverst som nr. 2 fra højre er det farfar og i midten forrest er det Jakobs søn Arne. Skråt bag ham mod højre er det Vølle.
Blandt familiens fotos etc. findes intet, der peger på en tilsv. tæt kontakt til de øvrige brødre!

Billede fra bogen: Aalborgs Historie 4.
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Tre interiørfotos fra Kg. Frederiksvej 2. Taget ved
farmors 80-års fødselsdag d. 7. nov. 1965.
Farmor døde 1½ år senere – den 8. maj 1967 på
Århus Kommunehospital. Dødsårsagen var kræft i
halsen.
Farmor blev bisat fra Hasseris Kirke – ligesom
hendes mand, Johan Andreas Wibrand. Efter
hendes død blev begges urner overført til Sundby
Kirkegård.
Mine to søstre, Susanne og Elsa, samt jeg selv
husker vores farmor som en sjov og lidt finurlig
personlighed. Fuld af humor, men hun kunne også
være ret så ilter.
Farmor var påholdende – dog ikke over for vi børnebørn.
Hendes dag startede næsten altid med, at hun
selv og hendes mand fik te og ristet brød bragt op
til sig i deres soveværelse.

Foto fra spisestuen
Ebba Wibrand, f. Ørnberg – Lars Frimodt Christensen –
Birgit Wibrand, f. Linde

Dagene var optaget af indkøb, bl.a. på torvet i
Aalborg. Hun gik næsten altid frem og tilbage, vel i
alt ca. 4 km.
Farmor tog sig meget af haven og reparerede
gang- tøj og sengetøj. Når der blev vasket storvask, hvor hun deltog, skete dette om sommeren i
gården og på traditionel vis med kogning i gruekedel i deres vaskehus/bryggers, brug af vaskebræt
(bølgeformet metalplade i træramme) etc.
Arbejdsopgaverne i huset var i hovedtræk fordelt
således, at farmor tog sig af indkøbene. Vølle
sørgede for madlavningen.
Når vi børnebørn var på besøg havde Vølle altid
’tryllerier’ (hjemmebag) til aftenhyggen.
Og så var der Emmy – husets faktotum – der kom
hver formiddag. Emmy gjorde rent, var med ved
vask og hjalp til i haven.
Foto fra spisestuen med kig ind i havestuen

I hjemmet var altså min farfar, som en pater familias, der havde tre kvinder omkring sig.
Ægteskabet oplevede vi dog som ligeværdigt med
god balance og indbyrdes humor.
Midt på dagen kom vores farfar altid hjem og spiste varm mad.

Ejnar Olaf Wibrand – farmor – Finn Nielsen

Farmor læste dagligt avisen, men sjældent bøger.
Aftenerne blev også benyttet til lægning af kabaler
og i hjemmet spillede man l’hombre.
Bekendtskabskredsen var næppe stor, men dem
man mødtes med spillede man også kort med.
Selvom familien tilhørte overklassen husker vi
ikke, at der i hjemmet kom andre repræsentanter
for denne gruppe.
Vi husker ikke, at vores farmor f.eks. var engageret i velgørende arbejde, i foreninger etc.
Hendes liv var inden for hjemmets fire vægge!

Foto fra herreværelset
Bl.a. Inger Frimodt Christensen, f. Wibrand og farmor
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Aner på faderens side
Faderen til min farmoder er Carl Eriksen, der er født den
16. april 1855 i Sundbyvester1.
Fotoet skønnes at være fra 1875, hvor han indgår ægteskab (5. september 1875) med Sidsel Cathrine Fjeldsted –
i en alder af 20 år.
Det er formentlig dette foto, som hun holder foran sig på
foto, der kan ses på side 45.
Ifølge afgangslisterne for Tjæreby Sogn i Nordsjælland
flytter familien herfra til Sundbyvester i 1853.
Faderen indgår dog ikke i denne ’flyttemeddelelse’, der
findes i kirkebogens afgangslister. Han er formentlig taget
’til byen’ i forvejen for at finde arbejde og bolig.
Dette er et eksempel på flytningen fra land til by, der hænger sammen med industrialiseringen i sidste halvdel af
1800-tallet.
Mange børnerige familier, hvor manden havde beskæftigelse på fabrikker i København og på Christianshavn, slog
sig i denne tid ned i Sundbyerne.
Hele hans familie – gennem flere generationer – er fra Frederiksborg amt.
I folketællingen for 18602 for Tårnby Sogn (uddrag) ses hans familie beskrevet således:
Erik Petersen
Bodil Eriksen
Peter Eriksen
Anders Eriksen
Erik Eriksen
Niels Eriksen
Carl Eriksen
Sophie Eriksen

Alder
48
44
14
14
11
8
5
1

Gift
Gift

Født i
Wassingrød Sogn, Frederiksborg Amt
Lille Lyngby Sogn, Frederiksborg Amt
Frederiksborg (Slotssogn)
Do
Tjæreby Sogn, Frederiksborg Amt
Do
h. i. s (her i sognet = Tårnby Sogn)
do

Fotoet til højre herfor må også være Carl Eriksen – og
formentlig taget omkring konfirmationsalder. Altså i ca.
1770, hvor han er 15 år gammel.
Konfirmationssted og evt. lærested som skomager er
ikke fundet.
Hans militærtjeneste har været kortvarig. Jf. lægdsrullen
møder Carl Eriksen i Søværnet i marts 1877, men hjemsendes allerede i oktober samme år.
Dette kan skyldes, at han har en ægtefælle og et barn at
forsørge.
Hans yngre søster Ane Sophie Eriksen bliver i øvrigt
også gift med en Fjeldsted, nemlig Peter Henrik Ludvig
Fjeldsted, født 28.06.1874, der er broder til Carl Eriksens
kone (Sidsel Cathrine Fjeldsted).
Dette ægtepar kommer også til at bo på Øresundsvej – i
nr. 57.
Som nævnt tidligere tager han sit eget liv i 1901 – 46 år
gammel.
Se fogedforretning om dette i ’Afskrifter og kopier’ på
side 71.

1
2

KB Tårnby Sogn 1844-56, fødte drenge, side 89.
FT Tårnby Sogn, Sundbyvester Skoledistrikt, side 453

Erhverv/Stilling
Indsidder, Husfader, Arbejdsm.
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Bedsteforældre til farmor – på faderens side
(Mine tip-oldeforældre)

Carl Eriksens forældre er:
▪
Erik Petersen, 1812 – 1870, og
▪
Bodil Eriksdatter, 1816 – 1900.
Erik Petersen er født i Vassingerød lidt syd for Hillerød i 1812 og døbes i Uggeløse Kirke1 den 6.
august 1812.

Sognekort fra 1818 over Uggeløse Sogn.
I byen Uggeløse er der vel ca. 10 gårde + kirken; i Vassingerød og Badstrup vel ca. 5 gårde i hver by.
(Kortet er købt hos Kort- og Matrikelstyrelsen)

Han har i sin soldatertid gjort tjeneste på De vestindiske Øer (Jomfruøerne) fra 1835-39.
Jf. lægdsrullen bliver han først taget til ’Den Kgl. Livgarde til Fods’. Men han må have ændret mening af grunde, som jeg ikke har kunnet finde frem til. Iflg. lægdsrullen her i Danmark skal han
egentlig være på Jomfruøerne i 6 år, men det fremgår af mandtalslisterne fra militæret på De vestindiske Øer2, at han kasseres efter 4 år.
I sin ansøgning om ægteskab (se efterfølgende) står, at han er hjemsendt på grund af svagelighed.
Erik Petersen må være kommet til De vestindiske Øer i juni 1835, idet det fremgår af mandtalsrullen, at han er blevet præsenteret for General Guverneuren den 2. juli 1835. Han indgår først i 1ste
Westindiske Infanteri Compagnie som musketeer. Dette kompagni er på i alt ca. 175 mand. Der er
2 infanterikompagnier på Jomfruøerne på den tid.

1
2

KB Uggeløse Sogn 1709-1815, side 183, No 29.
RA: Vestindiske Øer, Rev. Regnskaber. Mandtalsruller over vestindiske tropper 1836-40.
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Efter 1½ års tjeneste på De vestindiske Øer overgår
han til Det vestindiske Artilleri ved
Christiansværnsfortet som trainconstabel. Dette kompagni er på omkring 100 mand
incl. befalingsmænd. Der er kun
dette ene artillerikompagni på Jomfruøerne.
Eksempler på uniformer, som soldaterne på De vestindiske Øer har båret.
Til venstre er det
en infanterist.
På billedet til højre
er personen til højre en artillerist,
hvilket ses på ladestokken, som han
holder i hånden.

Attest No. 3.
At Nr. 68 Musketeer E. P. Wassingrød er under 24de dennes afgaaet til Artilleriet.
St. Chroix den 31te December 1836.
Attesteres
P v Scholten
Heraf fremgår, at han har gjort tjeneste som musketer. Det fremgår også, at han benytter efternavnet Wassingrød efter sin bopæl i Danmark. Det var almindeligt, at mange unge mænd med senefternavne tillagde sig et nyt efternavn når de kom til militæret. Ofte inspireret af et stednavn på
deres fødeegn.
Erik Petersen kasseres den 24. juli 1839. Årsag er ikke angivet.

36
Erik Petersens arbejder efter flytningen til Sundbyvester i 1853 som arbejdsmand – formentlig på
en af de nystartede store fabrikker i Sundby-området. Herudover benævnes han i folketællingen
som ’indsidder’, hvilket betyder, at han/familien lejer sig ind hos en bonde eller en husmand. Familien har ikke haft jord til disposition.
Bodil Eriksdatter er født i 1816 og døbes i Ll. Lyngby Kirke d. 20. juni 18161.
Året efter at han kommer hjem fra De vestindiske Øer bliver Erik Petersen og Bodil Eriksen gift den
28. august 1840 i Frederiksborg Kirke2. På dette tidspunkt bor de begge i Nyhuse i den vestlige
udkant af det daværende Hillerød.
Ved vielsen, eller copulationen som det hed på den tid, står i kirkebogen:
Kgl. Bevill. af 24. Juni 1840 tillader dem Ægteskab uagtet Brud er Brudg. Faders Halvsøster.
Den samlede ansøgning/brevveksling er medtaget under ’Afskrifter og kopier’; se side 75.

Ægteparret får 2 sæt tvillinger.
Tvillingeparret Anders og Peder,
født 12. sept. 1843, dør begge
tidligt.
Anders dør 1½ år gammel af
strubehoste og Peder efter knap
5 måneder af kramper.
Øvrige børn indgår i folketællingen for 1850.
I folketællingen for 1860, hvor
det yngste tvillingepar er 14 år,
indgår igen alle – dog ikke Karen Sofie, der kan være ude at
tjene.
Søskendeparret Carl og Ane
Sofie Eriksen gifter sig med
søskendeparret Sidsel Cathrine
og Peter Henrik Ludvig Fjeldsted.

Af børnenes fødesteder ses, at familien er flyttet lidt omkring i Frederiksborg Amt.
De flytter et par gange mellem Nyhuse i Hillerød og Ullerød i Tjæreby Sogn (5 km. Vest for Hillerød). Af folketællingen for 1850 ses, at Erik Petersen har job som arbejdsmand. Det kan evt. have
været på et teglværk, der dengang lå i Ullerød.
I 1853 flytter familien til Sundbyvester. Som nævnt oven for er faderen nok flyttet til København lidt
før for at finde arbejde og bolig.
Erik Petersen begår selvmord i 1870. Af fogedforretningen, der er afskrevet under ’Afskrifter og
kopier’ på side 73 fremgår, at Erik Petersen har arbejdet på Lille Mølle. Han har tidligere været
stræbsom og ædruelig, men i årene før optrådt deprimeret og gentagne gange ’beruset sig’. På
denne baggrund ser det ud til, at han er blevet fyret fra sit arbejde 14 dage før han tog sit eget liv.
Bodil Eriksen dør 30 år efter – den 27. april 19003.

1

KB Ll. Lyngby Sogn 1814-37, side 43b
KB Frederiksborg Slotssogn, side 168
3
KB Sundby Sogn, D.Kv. 1895-1900, side 259
2
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Oldeforældre til farmor – på faderens side.
(Mine tip2-oldeforældre)

Erik Petersens forældre er:
▪
Peder Eriksen, 1785 – 1837, og
▪
Anna Jensdatter, 1783 – 1847.
Bodil Eriksens forældre er:
▪
Erich Magnussen, 1759 – 1827, (han indgår også i generationen af tipoldeforældre) og
▪
Ellen Henriksdatter, 1785 – 1858 (hun er hans tredje kone).
Peder Eriksen er født i 1785. Han døbes i Skævinge Kirke den 27. november 1785 1.
Faderen er Erich Magnussen, der er husmand, og moderen er Johanne Pedersdatter.
Peder Eriksen er det ældste barn i en stor børneflok på i alt 9 børn.
Jf. lægdsrulleoptegnelser kan man følge, at han i 1803 tilgår nabosognet Ll. Lyngby med ophold i
Meløse. Senere i lægdsrullen, i 1808, står:
Fri for Udskrivning saalænge han tiener ved det vilde Stutteri ved Fridrichsborg C.A.
Her er han ansat i ca. 10 år, hvorefter han afgår ’med Directeurens Samtykke’. Han flytter herefter
med sin familie til Nyhuse i Hillerød og får ansættelse som staldkarl ved Frederiksborg Slot.
Men hvad er ’Det vilde Stutteri’?
Betegnelsen dækker over en
række stutterier, hvoraf de to
væsentligste lå ved Hillerød og
Esrum Kloster. Men der lå også
stutterier udover hele landet –
dog primært på Sjælland. De
havde alle det formål at fremavle
heste af frederiksborgracen.
Frederiksborgeren er Danmarks
ældste nationale hesterace.
Opkaldt efter Kong Frederik II
(1534 - 1588), som startede det
Kongelige Stutteri ved sit ombyggede slot Frederiksborg Slot.
Frederik II var meget interesseret i avlen af disse heste, hvor
han brugte den spanske hest
som stamfader. Der blev udviklet såvel ride- som køreheste.
Også Christian IV (1577-1648) var som sin far stærkt interesseret i hesteavl og han udvidede og
udviklede hesteavlen betydeligt med nye indkøb.
Under Enevælden blev der - efter forbillede fra det franske hof - stillet større krav om luksus og
pragtudfoldelse ved de kongelige ceremonier. De kongelige stalde fik repræsentative opgaver. Nu
skulle hestene i et forspand være ganske ens, både i lød, aftegning og størrelse. For at imødekomme disse krav blev der drevet renavl indenfor de forskellige farver. Der var f.eks. røde, sorte,
skimlede og sidst, men ikke mindst de fornemste af dem alle, hvide heste, der leverede forspand til
kongens karosse, og som igennem tiderne var stutteriets stolthed.
Frederiksborghesten har været model for rytterstatuen på Amalienborg slotsplads, hvor den franske billedhugger Saly i perioden 1753-71 har modelleret kongens hest.
Stutteriet i Meløse må have været i nærheden af det tidligere Æbelholt Kloster (i dag ruin), der
eksisterede fra ca. 1175 til ca. 1560, på hvilket tidspunkt jordene under klosteret blev lagt ind under
(efter Reformationen i 1536 beslaglagde Christian III alt kirkens gods) det daværende Hillerødsholm, der lå en smule nordvest for Frederiksborg Slot, som stutterivange.
Nogle af de oprindelige stendiger, der indhegnede stutterivangene, kan endnu ses i den sydlige del
af Gribskov – f.eks. omkring Pibevang og Tumlingevang.
(Billede: Vilde heste i et stutteri, 1821. Kunstner: Chr. David Gebauer. Statens Mus. for Kunst)

1

KB Skævinge Sogn, fødte 1785, side 67
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Ved folketællingen i 1834 benævnes han ’dagleier’. Han bor i Frederiksborgs Slotssogn sammen
med sin kone og de to døtre på 13 og 9 år.
Peder Eriksen dør i 1837 – knap 52 år gammel. Han dør ved at falde ned fra et stillads på Frederiksborg Slot – står der i kirkebogen.
Anna Jensdatter er født i Uggeløse Sogn i 1783. Hun døbes i Uggeløse Kirke den 17. dec. 17831.
Faderen er Jens Olsen, der er husmand og (senere også) kludesamler, og moderen er Birthe Pedersdatter.
Anna Jensdatter er det næstyngste barn i en søskendeflok på 8 børn, der fødes i tidsrummet 1765
til 1788.
Ved hendes konfirmation i år 1800 er skrevet i kirkebogen:
Læser færdig i Bog, har læst Cathechismus, Lærebogen, en Deel Psalmer og Bibelshistorie
med godt Begreb.
Som nævnt neden for er hun gift to gange. Først i 18042, hvor hun indgår i ægteskab med Peter
Andersen med hvem hun får mindst to børn. De bor antagelig i Stenløse.
Peter Andersen bliver imidlertid straffet for diverse tyverier. Straffen er kagstrygning og fængsel på
livstid, hvilket betød slaveri i form af fæstningsarbejde.
Ved indgåelse af det andet ægteskab med Peder Eriksen skal der en kongelig accept til skilsmisse.
Hun er fortsat i ægteskab med Peter Andersen.
I kirkebogen står ved deres vielse, at Anna Jensdatter fra Olden (ligger i den østlige del af Uggeløse Sogn) er efter Kongelig Bevilling, dat. Frederiksberg d. 20. Oct. 1812, allernaadigst Befriet fra
ægteskabelig forbindelse med sin for Tyveri til Slaveriet 1807 i Nov. dømte forrige Mand Peter Andersen.3
I arkiverne fra Justitsministeriet, 2. dep. Registrant I 7, nr. 13, pag. 204 No 1545, 46 med tilhørende
bilag kan bl.a. læses hendes ansøgning og ministeriets svar.
Ansøgning

1

Til Kongen
Ved Dom af 6 November 1807 blev min Mand Peder Andersen, Uggeløse, for begaaet Indbrud og Tyverie dømt til Kagstrygning og Fæstningsarbeide paa Livstid, hvilket af hoslagte Udskrivt allernaadigst maatte erfares.
Da det saaledes er physisk umuelig for saae at opfylde hine
Pligter som Ægtefælde, saa mener ieg, paa Grund heraf,
allerunderdanigst at ansøge om,
At Ægteskabet imellem mig og fornævnte min Mand allernaadigst maatte ophæves og mig tillades at indgaa nyt og
andet Ægteskab.
Attest fra Sognepræst Hr. Provst Billerskou angaaende mit
forhold vedlægges allerunderdanigst; videre Attest om mit
Forhold kan ikke produceres, da mit Ophold i Frederiksborg, … … ikkun har været en meget kort Tid.
Allerunderdanigst
Anne Jensdatter

KB Uggeløse Sogn, fødte 1709-1814, side 130a
KB Uvelse Sogn 1734-1812, side 81
3
KB Uggeløse Sogn 1709-1815, side 347
2
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Ministeriets
Svar

Fredericus Sextus pp
G.v. (G.v. = giøre vitterligt) At eftersom Anne Jensdatter af Frederiksborg Amts, Vort Land Sielland, for Os allerunderdanigst
haver andraget:
At hendes Mand Peder Andersen for Tyveri forbunden med
Indbrud under 6 November 1807 er dømt til Kagstrygning
og Fæstningsarbeide paa Livstid, saa ville Vi efter hendes
derom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering
samt den af Os af elskelig Hr. Hans Nicolai Archtander,
Ridder af Dannebrogen og Amtmand, derover afgvine Erklæring, samt Os i øvrigt i denne Sag foredragne Omstændigheder, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og
hermed bevilge og tillade, at Egteskabet imellem fornævnte
Anne JensDatter og Peder Andersen maa være aldeles ophævet og at hun maa indgaa andet lovligt Egteskab.
Lovbydende m.v.
Frederiksberg 20 October 1812

Det er ikke lykkedes mig, at
finde de (formentlig) 2 børn, som
Anna Jensdatter får med sin
første ægtemand: Peder Andersen

Anna Jensdatter dør i 1847 – 63 år gammel1. Af kirkebogen fremgår, at hun dør af gigt og som
’fattiglem’. I folketællingen fra 1845 står, at hun bor på fattighuset i Nyhuse.
Erich Magnussen er født i 1759 og døbes i Skævinge Kirke den 19. august 1759 2.
Faderen er gårdmand Magnus Erichsen og moderen er Bodil Nielsdatter.
Han er ud af en søskendeflok på 4 børn.
Af de kilder, der er til rådighed, kan man læse, at han ernærer sig som husmand, hvilket betyder at
han har ejet sit eget hus med jordtilliggende. Senere betegnes han gårdmand.
Ved sin død er han dog benævnt ’fattiglem’.
Ellen Henriksdatter er født i 1785 og døbes i Kregme Kirke den 16. februar 1785 3.
Faderen er husmand og daglejer ved Frederiksværk (oprettet på foranledning af Frederik d. V
(1723-1766), krudtværk; senere fremst. af bl.a. kakkelovne og pander) og moderen er Karen
Hansdatter.
Ved hendes konfirmation i 1801 står i kirkebogen:
’temmelig got inden i, ret got udenad, men sat tilbage ved Sygelighed’,
hvilket vel kan ’oversættes’ til, at hun ’læser temmelig godt op og er ret god til det hun skal kunne
udenad’. Det er ikke nøjere oplyst, hvad ’sygeligheden’ dækker over.
Hun gifter sig i 1808 i Strø Kirke4 med Erich Magnussen. Hun er hans tredje hustru, hvilket begrunder den store aldersforskel imellem dem. Han er 49 år – hun er 23 år gammel.

1

KB Frederiksborg Slotssogn 1844-51, side 540
KB Skævinge Sogn 1702-1815, Fødte.
3
KB Kregme Sogn 1717-1803, fødte, side 117a
4
KB Strø Sogn 1750-1815, side 110
2
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Efter Erich Magnussens død i december 1827 gifter hun sig igen i marts 1829 med skomager Thor
Nielsen Berg. På dette tidspunkt er hun 44 år gammel – den nye ægtemand er 28 år gammel.
Hun dør som fattiglem i Meløse i en alder af 73 år den 26. februar 1858 1

Erich Magnussen optræder
såvel som oldefader og som tipoldefader til Herdis Bodil Marie
Eriksen.
Se ægteskabet mellem Erik
Petersen og Bodil Eriksdatter,
hvor det bliver nødvendigt med
Kgl. Bevill. af 24. Juni 1840 (for
at) tillade dem Ægteskab uagtet
Brud er Brudgommens Faders
Halvsøster.
På denne oversigt er det Peder
Eriksens søn: Erik Petersen, der
er nævnt som ægtefælle til Bodil
Eriksdatter.

Fra Geodætisk Instituts Generalstabskort 1:100000. 1946

1

KB Ll. Lyngby Sogn, Kv. Døde 1855-91, side 207
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Tipoldeforældre til farmor – på faderens side.
(Mine tip3-oldeforældre)

Peder Eriksens forældre er:
▪
Erich Magnussen, 1759 – 1827 og
▪
Johanne Pedersdatter, omk. 1758 – 1800.
Anna Jensdatters forældre er:
▪
Jens Olsen, 1740 – 1822 og
▪
Birthe (Birgitte) Pedersdatter, omk. 1741 – 1813.
Erich Magnussens forældre er:
▪
Magnus Erichsen, omk. 1693 – 1761 og
▪
Bodil Nielsdatter, omk. 1716 – 1783.
Ellen Henriksdatters forældre er:
▪
Hendrich Hellesen, 1741 – 1819 og
▪
Karen Hansdatter, 1746 – 1814.
Erich Magnussen er født i Skævinge i 1759 og døbes i Skævinge Kirke den 19. august samme
år1. Skævinge skrives på den tid: Schievinge/Skievinge.
Hans far var gårdmand Magnus Erichsen; denne døde kun 2 år senere i 1961. Moderen var Bodil
Nielsdatter.
For så vidt ’efterkommertræ – 2 generationer’ henvises til foregående side.
Erich Magnussen er ved
▪
folketællingen i 1787 benævnt ’Huusmand og Landsoldat’. På dette tidspunkt er han gift med
Johanne Pedersdatter og disse er jævnaldrende. De får 5 børn.
▪
folketællingen i 1801 benævnt ’Huusmand og Dagleyer’. På dette tidspunkt er han gift med
Bodil Nielsdatter. Han er nu 42 år – hun er 22 år. Hun dør allerede i 1808. De får tilsyneladende ingen børn.
Han gifter sig tredje gang med Ellen Henriksdatter med hvem han får 4 børn. Da de bliver gift i
1808 er han 49 år gammel og hun er 23 år gammel.
▪
død benævnt ’fattiglem’.
Hans første barn er jf. efterkommertræet oven for født i 1785 og det sidste barn i 1820, hvilket gør
det muligt, at hans førstefødte når at blive gift og få et barn (Erik Petersen), der bliver gift med barn
nr. 3 (Bodil Eriksdatter) i hans tredje ægteskab (ægteskabet med Ellen Henriksdatter).
Johanne Pedersdatter er født omk. 1758. Hun angives i folketællingen i 1787 at være 28 år
gammel og ved død i 1800, at være 42 år gammel.
Hun gifter sig med Erich Magnussen den 17. december 1784 i Skævinge Kirke2. Hun dør i maj
1800 og begraves fra Skævinge Kirke den 11. maj 1800.3
Hendes forældre er ikke fundet – endnu!
Jens Olsen er født i 1740 og døbt i Uggeløse Kirke den 12. juni 1740 (Festum Trinitas)4.
Hans far hed Ole Sylvestersen; denne dør i 1770. Moderen er ikke fundet.
Jens Olsen er ved
▪
det første barns dåb benævnt Huusmand
▪
folketællingen i 1787 benævnt Huusmand og Kludesamler.
▪
folketællingen i 1801 benævnt Kludesamler og samler Grønt’.
▪
død i 1822 benævnt Aftægtsmand, forhen Huusmand.
Jens Olsen dør den 25. april 18225. Han bliver 82 år gammel.

1

KB Skævinge Sogn 1702-1815, Fødte
KB Skævinge Sogn 1702-1815 side 17a
KB Skævinge Sogn 1702-1815, side 89a
4
KB Uggeløse Sogn 1709-1814, 1. halvbind side 51b
5
KB Uggeløse Sogn 1813-33, Døde M, side 333
2
3
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Som det fremgår af den neden for viste folketælling for Uggeløse i 1801 (uddrag) er han i stand til
at ernære en større familie ud fra sit erhverv.
NAVN

ALDER

CIVILSTAND

Jens Olsen

62

Gift

Mand

Birte Pedersdatter
Ole Jensen
Birte Jensdatter

60

Gift

Hans Kone

13
36

Ugift

Ægte børn af
Jens O og
Birte P

Margrete Andersdatter
Michel Michelsen
Lisbeth Jensdatter

11

Kirstine Andersdatter

1

Niels Hansen

40

Gift

Johanne Jensdatter
Hans Nielsen
Bendt Nielsen

33

Gift

9
2

ERHVERV

Gift

Ægte Datter af
Jens O og
Birte P
Ægte Datter af
Anders A og
Lisbeth J
Jens Olsens
svigersøn
Kone til Niels
Hansen
Ægte børn af
Niels H og
Johanne J

BOPÆL

KOMMENTAR

Kludesamler
og samler grønt

Uægte Børn af
Birte J

6
28

STILLING I
HUSSTAND

(Manden, Anders
Andersen, ved
Regimentet,
Let Infanterist)

Vassingrøds

Alle

udflyttede

næres

Huse

af

med

Kludesamleren

Lodder

Daglejer

Flere af familiemedlemmerne har formentlig deltaget i indsamlingen af klude og grønt!
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Hvad dækker det over, når der under ’Erhverv’ står: Kludesamler og samler grønt?
Klude blev dengang brugt til papirfremstilling. Processen fra klude til papir bestod bl.a. i:
▪
Sortering i stoftyper, ituskæring og fjernelse af knapper og lign.
▪
Rensning med kaustiksoda og læsket kalk.
▪
Kogning under tryk (omk. 1,8 atm.) i beholdere, hvor der var plads til 1000 kg. Den runde kludekoger roterede om sin egen akse for at fremme rensningsprocessen (det ser vi i vaskemaskiner nutildags).
▪
Findeling hvor fibrene rives fra hinanden. Dette skete i et såkaldt ’hollænderi’ bestående af en
stentromle og kraftige jernknive.
▪
Blegning i en såkaldt ’blegehollænder’.
▪
Yderligere rensning hvor de tungeste urenheder sorteres fra.
▪
Afdrypning, hvorefter det kan bearbejdes som cellulose.
(Oplysningerne er hentet fra hjemmeside fra Silkeborg Museum)
Kludesamlere havde et såkaldt ’kludepas’ og afleverede det indsamlede på en papirfarbik. Dengang lå der bl.a. en papirfabrik ved Strandmøllen ved Mølleåens udløb i Øresund mellem Vedbæk
og Skodsborg.
Indsamling af grønt har formentlig bestået i at samle grønt(foder) langs vejene og sælge dette –
f.eks. til dyrefoder.
Birthe Pedersdatter er født i 1741 i Badstrup i Uggeløse Sogn1. Se kort på side 34.
Hendes fader var Peder Danielsen og moderen var Birgitte Andersdatter.
Hun gifter sig med Jens Olsen den 2. juli 1764 i Uggeløse Kirke2.
Hun dør den 13. januar 1813 i en alder af 72 år og begraves fra Uggeløse Kirke3
Magnus Erichsen er født omkring 1693.
Han ernærer sig som gårdmand.
Han dør i Skævinge i marts 1761 i en alder af 68 år og begraves fra Skævinge Kirke.4
Bodil Nielsdatter er født omk. 1716 jf. aldersopgivelser ved FT 1771.
Hendes fader er Niels Hjulmand, der kan have haft et andet efternavn også samt ernæret sig som
hjulmand! Dengang blev ens erhverv også benyttet som tilnavn til fornavnet!
Hun gifter sig med Magnus Erichsen d. 29. december 1748. Dette er hendes andet ægteskab. Ved
Magnus Erichsens død i 1761 gifter hun sig – for tredje gang – i en alder af ca. 45 år med indsidder
Ole Larsen, der er ca. 35 år gammel. Dette er hans andet ægteskab.
Hun dør i 1783 og begraves fra Skævinge Kirke den 28. februar 1783 5.

1

KB Uggeløse Sogn 1709-1814, 1. halvbind, side 54
KB Uggeløse Sogn 1709-1814, 2. halvbind, side 373
KB Uggeløse Sogn 1709-1814, 2. halvbind, side 238b
4
KB Skævinge Sogn 1702-1815, side 85a
5
KB Skævinge Sogn 1702-1815, begravede i 1783.
2
3
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Hendrich Hellesen er født i 1741 i Grønnesøe på sydsiden af Halsnæs og døbes i Torup Kirke d.
1. oktober 17411.
Hans forældre er Helle Pedersen og Ellen Olufsen. Helle Pedersen har været gift med Dorthe
Sperløf Pedersdatter før ægteskabet med Karen Hansdatter.
Hendrich Hellesen ernærer sig som husmand og daglejer ved Friderichswærk (oprettet på foranledning af Frederik d. V, 1723-1766), et krudtværk, der på det tidspunkt bl.a. fremstillede sortkrudt
til hæren.
Hendrich Hellesen dør i 1819 og begraves fra Kregme Kirke d. 15. august 1819 2.

Karen Hansdatter er født omkring 1746 (jf. aldersopgivelse ved død).
Hun gifter sig den 16. februar 17723 med Hendrich Hellesen (hans andet ægteskab).
Hun dør i januar 1814 i en alder af 68 år og begraves fra Kregme Kirke 4.

Fra Geodætisk Instituts Generalstabskort 1:100000. 1946

1

KB Torup Sogn 1716-80, side 45b
KB Kregme Sogn 1794-1821, side 141b
3
KB Torup Sogn 1716-81, side 159a
4
KB Kregme Sogn 1794-1821, side 139b
2
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Aner på moderens side
Moderen til min farmor er Sidsel Cathrine Fjeldsted, der er født den 15. januar 1856 i Sundbyøster1.
Fotoet skønnes at være fra 1875, hvor hun indgår
ægteskab (5. september 1875) med Carl Eriksen –
i en alder af 19 år. Hun er på dette tidspunkt gravid med deres første barn: Jakob Erik Daniel.
Det foto hun holder foran sig er formentlig hendes
forlovede – se foto side 33.
Hun er det femte barn ud af i alt 6 børn i denne
familie. Heraf bliver dog kun de tre voksne. To af
hendes søskende dør i henholdsvis 1853 og 1854.
Koleraepidemien i 1853 var årsag til at knap 5000
københavnere døde i løbet af sommermånederne
dette år. I det daværende Tårnby Sogn noteredes
562 dødsfald (ca. 10 % af beboerne i Tårnby),
men heraf var ⅔ af dødsfaldene fra Sundbyerne.
Der boede dog også dobbelt så mange i Sundbyerne som i resten af sognet.
Dette må først og fremmest tilskrives Sundbyernes
dårlige boliger, med overbefolkede små lejligheder, inficeret drikkevand og de åbne uhygiejniske
grøfter og rendestene som kantede gader og
stræder.
Hendes familie har på dette tidspunkt boet på Amager siden omkring 1812. Hun er ud af tredje
generation på øen.
Sidsel Cathrine Eriksen, født Fjeldsted, dør
den 5. april 1916 på Sct. Elisabeths Hospital.

Ved begravelsen blev sunget:
• Jeg lever - og ved hvor længe, fuldtrøst.
Af Ingemann.
• Lær mig, o skov, at visne glad.
Af Oehlenschlæger.
• Moder! O Moder! Hvor var du os kær.

Fotoet til højre må være fra omkring 1910-15 – altså få år
før hendes død i 1916.
Hun bliver 60 år gammel.
1

KB Tårnby Sogn 1850-63, side 154
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Bedsteforældre til farmor – på moderens side
(Mine tip-oldeforældre)

Sidsel Cathrine Fjeldsteds forældre er:
▪
Jacob Hendrich Fjeldsted, 1823-1881 og
▪
Birthe Pedersdatter, 1816-1879.
Fotoet må være taget kort før hendes død i 1879 –
altså omkring 1875.
Som det fremgår af anetavlen for min farmor kan
denne gren – hendes morfaders slægt – foreløbig
føres tilbage til midt i 1700-tallet. Til tip-oldemoderen
til farmor:
Trone Maria (Mathiasdatter) Berg
Slægtsnavnet Fjeldsted kan dog ’kun’ føres tilbage til
kort før år 1800 og stammer reelt fra tip-oldemoderens mand nr. 2: Peter Andersen Fjeldsted, som hun
bliver gift med i 1794.
Se efterkommertræ for Trone Maria Berg på side 49.
Jacob Hendrich Fjeldsted er født i 1823 i Sundbyøster og døbt i Tårnby Kirke den 28. september
18231.
Han har ernæret sig og sin familie som snedker og
husmand. Han må således have ejet sit hus og haft
egen jord til disposition.
Ved folketællingen i 1855 benævnes han ’gaardmand’, hvilket betyder, at han er ’bruger’ af en
gård.
Jacob Hendrich Fjeldsted er det femte barn i rækken af en søskendeflok på 8 børn. Han bliver den
19. nov. 1846 i Tårnby Kirke viet til Birthe Pedersdatter 2.
Birthe Pedersdatter er født i 1816 i Maglebylille og døbt i Tårnby Kirke den 3. november 1816 3.
Hun har været gift en gang før, nemlig med Johan Ferdinand Nielsen, der i folketællingen i 1845
benævnes Huusmand, i Kongens tjeneste. I en alder af ca. 24 år dør han i maj 1846. I dette første
ægteskab er der ingen børn.
I folketællingen for 1845
kan læses, at der hos
ægteparret Ferdinand
Nielsen og Birthe Pedersen bor en dame på aftægt, nemlig Ane Pittersen, der er 61 år gammel.
Det er denne dame, som
de overtager huset fra – jf.
afsnittet om ’Øresundsvej
61. Husets historie’ på
side 20.
Birthe Pedersdatter gifter
sig igen i november 1846
med Jacob Hendrich
Fjeldsted.
Som konsekvens af dette
andet ægteskab overtager
Jacob Hendrich Fjeldsted
huset, der senere får nummer 61 på Øresundsvej.
1

KB Tårnby Sogn 1817-31
KB Tårnby Sogn 1844-56
3
KB Tårnby Sogn 1814-23
2
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Oldeforældre til farmor – på moderens side
(Mine tip2-oldeforældre)

Jacob Hendrich Fjeldsteds forældre er:
▪
Henrich Ludvig Fjeldsted, 1785 – 1842 og
▪
Ane Cathrine Henrichsdatter, 1788 – 1849.
Birthe Pedersdatter forældre er:
▪
Peder Hansen, 1766 – 1840 og
▪
Sidse Andersdatter, 1781 – 1837.
Henrich Ludvig Fjeldsted er født den 1. april 1785 og døbes i Helliggeist Kirke (Helligåndskirken)
den 12. april samme år1. Faderen er Jacob Ludewig Gorre, fra hvem han derfor har sit ene fornavn. I folketællingen i 1787 er han anført med efternavnet Gorre. Han tager/benytter navnet Fjeldsted efter at hans moder i 1794 gifter sig med Peter Andersen Fjeldsted.
Moderen er Trone Maria Berg.
Ane Cathrine Henrichsdatter er født den 4. august 1788 i Vangede og døbes i Gentofte Kirke den
10. august 17882. Hendes forældre er indsidder og sadelmager Johan Henrich Jacobsen og Bodil
Pedersdatter.

På denne oversigt er alle efternavne på
børneflokken gengivet præcist, som de
er skrevet i kirkebogen.
Alle pigerne får faderens efternavn, der
dog næppe kan kaldes et familienavn al
den stund, at navnet Fjeldsted kommer
fra stedfaderen til faderen: Henrich Ludvig.
Drengebørnene får dels navnet Fjeldsted, dels faderens fornavn tilføjet ’sen’ –
et såkaldt patronym.
Før 1828 var der ikke regler for, at efternavnet skulle opføres ved dåb.
I 1828 kom der en navnelov (forordning),
der påbød, at ’hvert barn i dåben ikke
alene skal benævnes ved sit fornavn,
men også ved det familie- eller stamnavn, som det i fremtiden bør bære’.
De her nævnte Fjeldsted-børn har – så
vidt jeg har kunnet følge – alle benyttet
navnet Fjeldsted i hele deres liv.
Den nævnte navnelov fik alene til følge,
at tilføjelsen ’datter’ til faderens fornavn
gled ud og blev erstattet af tilføjelsen
’sen’ for såvel drengebørn som pigebørn.
Og det blev der så mange flere ’sen’navne ud af!

1
2

KB Helliggeist Sogn, 1780-1813, side 34
KB Gentofte Sogn1763-1814. 1788 (2. halvbind) side 39

48
Jf. folketællingen i 1801 bor Henrich Ludvig Fjeldsted, sammen med sin søster Sophie Henriette,
på dette tidspunkt på Frederiksberg. Her angives forældrene som værende: Peter Andersen Fjeldsted, 46 år gl., og Trone Maria Mathiasdatter, 37 år gl. Peter Andersen Fjeldsted er reelt stedfader
og ernærer sig som værtshusholder og gårdejer.
Henrich Ludvig Fjeldsted gifter sig med Ane Catrine Henrichsen d. 7. februar 1812 i Frelser Kirke1.
På dette tidspunkt er hans stillingsbetegnelse: møllerkarl.
De flytter til Sundbyvester i 1812. Med henvisning til optegnelserne i kirkebøgerne ved børnenes
fødsler og dåb må de ret hurtigt være flyttet til Sundbyøster. Omkring 1830-31 ser det ud til, at de
flytter tilbage til Sundbyvester.
Ved sin død i 1842 står i kirkebogen, at han er ’druknet paa asiat Langes Plads ved Waade’
(uheld)2.
Hans kone, Ane Catrine Henrichsen, der er født i Vangede og datter af en sadelmager, dør i 1849
af ’brystsyge’.
Peder Hansen er født i januar 1766. Han døbes i Tårnby Kirke den 2. februar 17663.
Hans forældre er gårdmand i Maglebylille Hans Gundersen og Berte Pedersdatter
Han tjener til sit og familiens brød – jf folketællingen i 1801 - som hjulmand.
Han bliver gift første gang i 1793 med Margrethe Pedersdatter 4 med hvem han får 3 børn. Hun dør
i april 18115 og i december samme år gifter han sig igen med Sidse Andersdatter 6.
I FT 1834 benævnes han hjulmand og i FT 1840 som huusmand og hiulmand.

Sidse Andersdatter er født den 8. februar 1781 og døbes i Tårnby Kirke den 11. februar 1781 7.
Hendes forældre er gårdmand i Maglebylille Anders Nielsen og Martgen Chrillesdatter.
Sidse Andersdatter dør i 18371 og Peder Hansen i 18402. Hans skifte er afskrevet under ’Afskrifter
og kopier’. Se side 68.
1

KB Frelser Sogn, Viede 1798-1813, side 194
KB Tårnby Sogn, Døde 1822-42, side 103,
3
KB Tårnby Sogn 1761-72, side 64a
4
KB Tårnby Sogn, Viede 1792-1803, side 6 b
5
KB Tårnby Sogn, Døde 1806-14, side 97
6
KB Tårnby Sogn 1810-14, side 8
7
KB Tårnby Sogn 1772-91 side 93
2
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Tipoldeforældre til farmor – på moderens side.
(Mine tip3-oldeforældre)

Henrich Ludvig Fjeldsteds forældre er:
▪
Jacob Ludewig Gorre, omk. 1759 – ? og
▪
Trone Maria Mathiasdatter Berg, omk. 1764 – ?
Ane Cathrine Henrichsens forældre er:
▪
Johan Henrich Jacobsen, 1759 – 1805 og
▪
Bodil Pedersdatter, omk. 1749 – ?
Peder Hansens forældre er:
▪
Hans Gundersen, omk. 1734 – 1773 og
▪
Berte Pedersdatter, omk. 1732 – 1811.
Sidse Andersdatters forældre er:
▪
Anders Nielsen, omk. 1747 – 1812 og
▪
Martgen Chrillesdatter, omk. 1751 – 1811.
Jacob Ludewig Gorre er det ikke lykkedes at finde født/døbt og ej heller død. Men folketællingerne for henholdsvis 1787 og 1801 viser, at det må være omkring 1759, han er født. Hans arbejde er
oplyst således:
▪
Ved vielse i 1784: Arbejdsmand.
▪
Folketællingen 1787: Skibstømmermand ved faste stok på Holmen.
▪
Folketællingen 1801: Skibstømmermand.
Fra 1799 til 1801 sidder han i øvrigt i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. Han har
fået en dom på 2 års fængsel for bedrageri3.
Han bliver skilt fra Trone Maria M. Berg og gifter sig igen jf. FT 1801.
Trone Maria Mathiasdatter Berg er det ikke lykkedes at finde født/døbt og ej heller død. Men
folketællingerne for 1787 og 1801 viser, at det må være omkring 1764, at hun er født.
De gifter sig den 24 marts 1784 i Garnisons Kirke4. Trolovelse sker den 7. februar samme år.
Ægteskabet holder ikke og hun gifter sig igen i 1794 med Peter Andersen Fjeldsted, der ved vielsen har titlen ’pottehandler’.5
Det må være herefter, at de to børn af første ægteskab ændrer efternavnet fra Gorre til Fjeldsted.

I 1801 bor ægteparret Berg/Fjeldsted på Frederiksberg, hvor han benævnes ’værtshusholder og
gårdejer’.
Det er ikke lykkedes at finde nogle af disse tre personers død/begravelse.

1

KB Tårnby Sogn, Døde 1822-42, side 191
KB Tårnby Sogn 1837-50, side 334
Tugt- Rasp- og Forbedringshuset, Domme 1799. Dom nr. 816.
4
KB Garnison Sogn, Viede 1769-1815, side 62 b
5
KB Vor Frue Sogn 1775-1813, side 130
2
3
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Johan Henrich Jacobsen er født i Gentofte i 1759 og døbes i Gentofte Kirke d. 12. august 1759 1.
Hans forældre er sadelmager Jacob Simonsen. Moderens fornavn er Ane Katrine – formentlig født
omk. 1736.
Ved vielsen i 1880 til Bodild Pedersdatter angives han som væversvend. I senere folketællinger
angives han som indsidder og sadelmager, som sin fader.
Han dør i 1805 i en alder af 46 år2.

Bodil Pedersdatter er født omk. 1749 jf. aldersangivelser ved FT 1787 og FT 1801.
Hun gifter sig i 1880 i Lyngby Kirke3, Københavns Amt.
I folketællingen fra 1787 kan ses, at ægteparret på dette tidspunkt har to børn, nemlig:
•
Maren Hendriks Datter, 7 år gl. Altså født omkring 1780.
•
Jacob Hendriksen, 5 år gl. Altså født omkring 1782.
Ane Catrine Henrichsen er født i august 1788 og indgår først i folketællingen for 1801 – 14 år senere.
Bodil Pedersdatter dør formentlig i 1826. Noteringen i kirkebogen er upræcis og der er ikke fundet
et skifte til sikker dokumentation.
Folketællingen for 1801 i Gentofte (uddrag) ser således ud:

Johan Hendrich
Jacobsen
Boel Pedersdatter
Anne Katrine
Hendrichsdatter

1

Gift

Erhverv

Stednavn

Indsidder og
sadelmager

Vangede By med
udflyttede gaarde

Gift
Ugift

KB Gentofte Sogn 1651-1762, side 184
KB Gentofte Sogn 1763-1814, side 159
3
KB Lyngby Sogn 1776-1806, side 32
2

Nr.
ægteskab
1

Alder

Stilling

43

Husbond

1

53
13

Hans Kone
Deres Datter
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Hans Gundersen er født omk. 1734 jf. aldersoplysning ved død.
Han ernærer sig som gårdmand, men dør kun 38 år gammel i 1773 af ’sprinkler’ (plettyfus)1.
Berte Pedersdatter er født omk. 1732 jf. aldersoplysning ved død.
I en alder af 28 år gifter hun sig med Hans Gundersen i 1760 2, men da denne dør i 1773 gifter hun
sig igen i 1776 med Hans Carlssøn3, men får tilsyneladende ingen børn med ham. I sit første ægteskab får hun 8 børn.
Hun dør i 1811 i en alder af 79 år4.

Folketællingen for 1787 i Tårnby (uddrag) ser således ud:
Erhverv
Hans Carlsen
Birthe PedersDatter
Peder Hansen
Ewa HansDatter
Christen Olssen

1

Gift

Gaardbeboer,
men fattig

Gift
Ugift
Ugift
Ugift

Betler og nyder Almisse af Fattig Cassen

KB Tårnby Sogn 1772-91, side 179
KB Tårnby Sogn, Viede 1745-89, side 5 b
3
KB Tårnby Sogn 1772-91, side 6a
4
KB Tårnby Sogn, Døde 1806-14, side 98
2

Nr.
ægteskab

Alder

Stilling i husstanden

1

37

Hosbond

2
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Madmoder

22
15
23

Barn af 1. Ægteskab
Barn af 1. Ægteskab
Opholdende sig her
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Anders Nielsen er født omkring 1747 jf. aldersangivelse ved FT 1787. Ved denne folketælling
benævnes han i øvrigt ’gaardmand og forarmet’.
Han gifter sig i maj 17791 med Martgen Chrillesdatter. Her indgår hans frabroder Peter Svendsen –
foged i Maglebyelille – som forlover.
Anders Nielsen dør i februar 1812 og benævnes her ’forhen gaardmand’.2

Martgen Chrillesdatter er født omk. 1751/52 jf. aldersoplysninger ved folketællingerne i 1787 og
1801 samt aldersoplysning ved død. Hun er formentlig ud af hollænderslægt idet hendes broder
Dirck Chrillesøn, der indgår som forlover ved vielsen, oplyses at bo i Hollænderbyen.
Hun dør i april 1811 – 60 år gammel3.
Ud af den samlede børneflok på 8 børn bliver kun én voksen.
Bemærk også den alm. skik dengang, der medførte, at man ved et barns død benyttede samme
navn til det næstfølgende barn af samme køn.

1

KB Tårnby Sogn 1772-91, side 11a
KB Tårnby Sogn 1810-14, Begravede side 103
3
KB Tårnby Sogn1810-14, Begravede side 97
2
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Anetræ for Herdis Bodil Marie Eriksen; 5 generationer.
De her viste aner omfatter ikke alle de aner, der er fundet for Herdis Bodil Marie Wibrand, f. Eriksen.
Øvrige aner vil i løbet af året 2006 kunne findes på hjemmesiden for Family Search, hvortil alle
mine data inden længe overføres.
Se http://www.familysearch.org
Nulevende personer indgår i disse data, men vil ikke være tilgængelige på Internettet før end 100
år efter fødeår for de pågældende.
Vielser er ikke medtaget i anetavlen.
Disse er – for så vidt de er fundet – medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt familie.

Erich Magnussen

fe

Peder Eriksen

* 1759 - Skævinge, Frederiksborg A, DK
1 12 Dec 1827 - LI. Lyngby, Frederiksborg A, DK
Huusmand

I

I

* 1785 - Skævinge, Frederiksborg A, DK
+ 09 Okt 1837 - Hillerød, DK
Staldkarl, arbejdsmand

!

Anna Jensdatter
* 1783 - Vassingerød, Frederiksborg A, DK
t 21 Apr 1847 - Hillerød, DK

1

|

Erik Petersen

Carl Eriksen

fe

Herdis Bodil Marie Eriksen

* 06 Aug 1812 - Vassingerød, Frederiksborg A, DK
+ 25 Jun 1870 - Sundbyøster, Københavns A, DK
Arbejdsmand, fyrbøder

* 16 Apr 1855 - Sundbyvester, København, DK
1 19 Jun 1901 - Sundby, København, DK
Skomager, arbejdsmand

I
I
I

* 07 Nov 1885 - Sundby S, København, DK
+ 08 Maj 1967 - Aarhus Kom.hosp, Aarhus, DK

Johanne Pedersdatter
* Omk 1758 - DK
+1800 - Skjævinge, Frederiksborg A, DK

Jens Olsen
* 1740 - Vadsingerød, Frederiksborg A, DK
+ 25 Apr 1822 - Uggeløse, Fredriksborg A, DK
Husmand og kludesamler

Birgitte Pedersdatter
* 1741 - Badstrup, Frederiksborg A, DK
1 13 Jan 1813 - Vassingerød, Frederiksborg A, DK

I K
I

Magnus Erichsen

fe

Erich Magnussen

fe

Bodil Eriksdatter

* Omk 1693
+ Mar 1761 - Skævinge, Frederiksborg A, DK
Gårdmand

I
I
I

* 1759 - Skævinge, Frederiksborg A, DK
+ 12 Dec 1827 - LI. Lyngby, Frederiksborg A, DK
Huusmand

I

* 17 Jun 1816 - LI. Lyngby S, Frederiksborg A, DK
1 27 Apr 1900 - Sundby, København, DK

I

I
I

'

Bodil Nielsdatter
* 1716 - Skævinge, Frederiksborg A, DK
1 1783 - Skævinge, Frederiksborg A, DK
Hendrich Hellesen

fe

Ellen Henriksdatter

* 27 Sep 1741 - Grønnesøe, Frederiksborg A, DK
t 08 Aug 1819 - Brederød, Frederiksborg A, DK
Husmand og daglejer (v. Friderichswærk)

E
I
I

* 1785 - Kregme, Frederiksborg A, DK
+ 26 Feb 1858 - Meløse By,Frederiksborg A, DK

I

Karen Hansdatter
* Omk 1746 - Brederød, Frederiksborg A, DK
+ 1814 - Brederød, Frederiksborg A, DK
Jacob Ludewig Gorre

fe

Henrich Ludvig Fjeldsted

* Omk 1759
Skibstømmermand på Holmen

I
I

* 01 Apr 1785 - København, DK
+ 0 4 Apr 1842 - København, DK
Indsidder, Sundbyvester

n

■ — ■ib h

fe

I
I
I

Jacob Hendrik Fjeldsted
* 04 Sep 1823 - Sundbyøster, Københavns A, DK
+ 21 Jan 1881 - Sundbyøster, Københavns A, DK
Snedker, husmand

fe

I
I

Trone Maria (Mathiasdatter) Berg
* Omk 1764
Johan Henrich Jacobsen

fe

Ane Catrine Henrichsen

* 1759 - Vangede, Københavns A, DK
+ Apr 1805 - Vangede, KøbenhavnsA, DK
Væver, indsidder og sadelmager

li
I
I

* 04 Aug 1788 - Vangede, Købehanvns A, DK
+ 29 Nov 1849 - Sundbyvester, København, DK
■ ■■

Hans Gundersen

fe

Peder Hansen

fe

Birthe Pedersdatter

* Omk 1734 - Tårnby, Københavns A, DK
t 28 Sep 1773 -Tårnby, Københavns A, DK
Gårdmand

I
I

* 30 Jan 1766 - Tårnby, København A, DK
1 18 Dec 1840 - Tårnby, København A, DK
Huusmd. og hjuimd. i Maglebylille

I
I

* 12 Okt 1816 - Maglebylille, København A, DK
t 23 Nov 1879 - Sundbyøster, København A, DK
i
1111
.
11

Anders Nielsen

fe

Sidse Andersdatter

* Omk 1747 - Tårnby, København A, DK
1 23 Feb 1812 - Tårnby, København A, DK
Gårdmand i Maglebylille

I
I
I

* 08 Feb 1781 - Tårnby, København A, DK
f 19 Sep 1837 - Tårnby, København A, DK

I

‘

Bodil Pedersdatter
* Omk 1749
1 1826 - Gentofte, Københavns A, DK

|

[i

Berte Pedersdatter
* Omk 1732 - Tårnby, Københavns A, DK
t 27 Jan 1811 - Tårnby, Københavns A, DK

Martgen Chrillesdatter
* Omk 1751 - Tårnby, København A, DK
1 20 Apr 1811 - Tårnby, København A, DK

M

M

H

■

*i

Sidsel Cathrine Fjeldsted
* 15 Jan 1856 - Sundbyøster, København, DK
+ 0 5 Apr 1916 - Elisabeths Hospital, København, DK

■■■... ..■J

I

1
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Efterslægt for Herdis Bodil Marie Eriksen og hendes søskende;
3 generationer.
For den yngste generation på denne efterslægtstavle stammer de faktuelle data fra kilder der beror
i familien, f.eks. originale dåbsattester og vielsesattester.
Det kan oplyses, at alene to af de oprindelig 6 søskende har nulevende efterkommere!
Nemlig min farmor: Herdis Bodil Marie Wibrand, født Eriksen og hendes yngre broder: Niels Harald
Henry Eriksen.

—— — ————-------------------------------------Carl Eriksen
* 16 Apr 1855 - Sundbyvester, København, DK
1 19 Jun 1901 - Sundby, København, DK
JSkomager, arbejdsmand_________ ____ _________
- 05 Sep 1875 - Tårnby K, Københavns A, DK
Sidsel Cathrine Fjeldsted
* 15 Jan 1856 - Sundbyøster, København, DK
1 05 Apr 1916 - Elisabeths Hospital, København, DK

------------------.---------------------------------------------------Jakob Erik Daniel Eriksen
* 06 Jan 1876 - Sundby, København, DK
t 22 Maj 1963 - Sundby, København, DK
Mjjrer(mester)
~ 09 Dec 1899 - Sundby K, København, DK
Karen Marie Sofie Andersen
* 24 Feb 1875 - Nisset, Lemming, Viborg A, DK
t 27 Dec 1938 - Sundby, København, DK

Arne Eriksen
*21 Mar 1903
t 03 Feb 1990- Sundby Hosp. København, DK
* 17 Apr 1930 - Filips S, København, DK
Edith Alfrida Aalborg
* 15 Dec 1905 - Nyborg, DK
1 03 Mar 1960 - København, DK

—
Carl Georg Edvard Eriksen
* 09 Maj 1878 - Sundbyøster, København, DK
t 09 Dec 1937 - København, DK
Tømrer(mester)___________________________
~ 28 Maj 1898 - Sundby K, DK
Emma Adelaid Lund
* 01 Nov 1876 - Dragør, København A, DK
1 24 Mar 1955 - København, DK

Iris Threin Eriksen
*12 Nov 1898 - Sundbyøster, Københavns A, DK
1 07 Sep 1930 - Esbønderup, Frederiksborg A, DK
Sygeplejerske

Niels Harald Henry Eriksen
*14 Nov 1880 - Sundby S, København, DK
1 02 Okt 1889 - Sundby S, København, DK
Bodil Wibrand
* 03 Sep 1906 - Sundby S, København, DK
t 20 Feb 2001 - Aabyhøj, Århus A, DK
~ 04 Nov 1933 - Aalborg, DK
Christen Christensen Banke
* 06 Jul 1890 - Vester Hæsinge S, Fyns A, DK
t 31 Dec 1964-Århus, DK
Salgsinspektør i Blindes Arbejde

Herdis Bodil Marie Eriksen
* 07 Nov 1885 - Sundby S, København, DK
t 08 Maj 1967 - Aarhus Kom.hosp, Aarhus, DK
* 16 Jun 1906 - Sundby K, København, DK
Johan Andreas Wibrand
* 04 Sep 1882 - Frederiksberg, DK
t 06 Jun 1962 - Aalborg, DK
Civil/overingeniør

—
Poul Wibrand
* 27 Jun 1908 - Sundby S, København, DK
1 15 Apr 1995 - Hørsholm S, Frederiksborg A, DK
Civilingeniør
- 10 Maj 1931 - Citadelskirken, København, DK
Elsa Wilhelmina Hansen
* 04 Dec 1908 - Trelleborg, Sverige
t 21 Jun 1936 - København, DK
Fabriksingeniør
____________________
- 18 Dec 1937 - Th. Kingos K, Odense, DK
Ebba Ørnberg
*10 Mar 1913-Odense, DK
1 11 Okt 1999 - Hørsholm S, Frederiksborg A, DK
i--------------------------------- ;--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------Knud Absalon Odin Eriksen
Eli Eriksen
* 20 Jan 1889 - Sundbyøster, København, DK
* 26 Apr 1920 - Sundbyøster, København, DK
1 28 Mar 1955 - København, DK
Kontorist__________________________________
Murer____________________________________
- 22 Nov 1942 - Sundby K. København, DK
- 20 Maj 1916 - St. Magleby K, Amager, DK
___
Frode Eivind Falck
Anna Jensine Andersen
* 11 Apr 1920
* 06 Jul 1890 - St. Magleby, Københavns A, DK
Lagerarbejder
1 19 Maj 1959 - Allehelgen S, Københavns A, DK
i-----------------------------------------------------------------------------

Niels Harald Henry Eriksen
* 16 Dec 1891 - Sundbyøster, København, DK
1 19 Aug 1960 - Sundby Hosp. København, DK
Elektriker________________________________
- 21 Feb 1914 - Sundby K, København, DK
Mikkeline Kromann
* 11 Dec 1892 - Sønderho, Fanø, Ribe A, DK
- 09 Nov 1932 - Køb. Rådhus, DK
Sigrid Margrethe Kristine Hansen

----------------------------------------------------------------------- 1
Bertha Ella Dagny Eriksen
I
* 02 Jan 1897 - Sundbyøster, København, DK I
1 19 Maj 1980 - Hasseris S, Aalborg A, DK
I

-----------------------------------------------------------------------------------------------

__

Else Kromann Rasmussen
* 04 Jun 1914 - Nathanaels S, Kbh, DK
| 28 Okt 1999 * Stagstrup S, Thisted A, DK
Telefonistinde______________________________
~ 14 Maj 1937 - Østervold S, København, DK
Karl Kristian Olsen
* 10 Sep 1903 - Hellig Kors S, København, DK
f 02 Feb 1983 - Strandmark S, Københavns A, DK

Ove Kromann-Rasmussen
* 22 Aug 1916
1 17 Aug 2003 - Sønderho, Fanø, DK
Underdirektør, civiløkonom__________________
- 22 Dec 1945 - Vedbæk, DK
Ruth Thomassen
* 24 Dec 1920
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FT 1880: Øresundsvej 61

FOLKETÆLLING

1880

EJENDOMMEN

Øresundsvej 61

2

ERHVERV
STILLING

56

E

Luther.

Taarnby
Sogn

Husfader, Snedkersvend

Ane Marie Boline
Fjeldsted

K

32

U

Do

Do

Hands Datter

Peter Hendrig Ludvig
Fjeldsted

M

20

U

Do

Do

Hands Søn, Snedkersvend

C
Eriksen

M

24

G

Do

Do

Husfader, Skomagersvend

Sidsel Kathrine
Fjeldsted

K

24

G

Do

Do

Huusmoder

Jakob Erik Daniel
Erichsen

M

4

Do

Do

Deres Søn

Carl Georg Eduard
Erichsen

M

1

Do

Do

Deres Søn

KØN

STED

M

NAVN

FØDE-

Jakop Hendrig
Fjeldsted

FAMILIE
1

Herred: Sokkelund

STILLING i
FAMILIEN

Tårnby

TROSBEKJENDELSE

Sogn:

G–U-E

Sundbyøster

ALDER

By:

Matr.nr.
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FT 1890: Øresundsvej 61

FOLKETÆLLING

1890

EJENDOMMEN

Øresundsvej 61

2

3

U

Folkekirken

Kj.havn

Husmoder

Marie Sofie
Fjeldsted

K

29

U

Do

Sundbyøster

Tjenestepige

Carl
Eriksen

M

35

G

Do

Sundbyvester

Husfader

Sidse Catrine
f. Fjeldsted

K

34

G

Do

Sundbyøster

Husmoder

Jakob Erik Daniel
Eriksen

M

14

Do

Do

Søn

Carl Gerog Edvard
Eriksen

M

11

Do

Do

Do

Herdis Bodil Marie
Eriksen

K

4

Do

Do

Datter

Knud Absalon Odin
Eriksen

M

1

Do

Do

Søn

Anna Marie Boline
Fjeldsted

K

40

Do

Do

U

ERHVERV
STILLING

STILLING I
FAMILIEN

50

STED

K

NAVN

FØDE-

Lovise Christine
Knudsen

FAMILIE
1

Herred: Sokkelund

TROSRETNING

Tårnby

G–U-E

Sogn:

ALDER

Sundbyøster

KØN

By:

Matr. nr.

Lever af
Livrenter

Jordbruger,
(i beboelsesk.)
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FT 1901: Øresundsvej 61

FOLKETÆLLING

1901

EJENDOMMEN

Øresundsvej 61
Eier: Carl Eriksen

1

STILLING,
ERHVERV

STILLING i
FAMILIEN

STED

KØN

NAVN

FØDE-

Herred: Sokkelund

TROSBEKJENDELSE

Sundby

G–U-E

Sogn:

ALDER

Sundbyøster

FAMILIE

By:

Matr.nr. 68 a

Carl
Eriksen

M

1855
16/1

G

Sundbyvester

Husfader

Sidsel Kathrine
Eriksen

K

1856
14/1

G

Sundbyøster

Husmoder

Herdis Bodil Marie
Eriksen

K

1885
4/11

Do

Barn

Knud Absalon Odin
Eriksen

M

1889
20/1

Do

Barn

Niels Harald Henry
Eriksen

M

1892
16/12

Do

Barn

Bertha Ella Dagny
Eriksen

K

1897
2/1

Do

Barn

2
kvist

Ane Marie Boline
Fjeldsted

K

1848
26/9

U

Do

3
kvist

Louise
Jensen

K

1845
11/4

E

Vindbyholdt

Husmoder

Amalie Christine
Jensen

K

1879
28/8

U

Sundbyøster

Barn

Syerske

Emina Christine
Jensen

K

1887
20/2

U

Sundbyvester

Barn

Arbeiderske

Carl
Møbius

M

1872
18/7

G

Tyskland

Cigarmagersv.
Hirsprung

Pouline
Møbius

K

1878
19/2

G

Do

Cigararbeid.
Hirsprung

stue

4
sidehus

Skomagersvend

Arbeiderske
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FT 1906: Øresundsvej 61

FOLKETÆLLING

1906

EJENDOMMEN

Øresundsvej 61

STILLING,
ERHVERV

Herred: Sokkelund

STILLING i
FAMILIEN

Sundby

TROSBEKJENDELSE

Sogn:

E

Folkekirken

Sundbyøster

Husmoder

Herdis Bodil Marie
Eriksen

K

1885
4/11

U

Do

Do

Datter

Knud Absalon Odin
Eriksen

M

1889
20/1

Do

Do

Do

Søn

Murerlærling

Niels Harald Henry
Eriksen

M

1892
16/12

Do

Do

Do

Søn

Kommuneskole

Bertha Ella Dagny
Eriksen

K

1897
2/1

Do

Do

Do

Datter

Do

2

Ane Marie Boline
Fjeldsted

K

1848
26/9

U

Do

Do

Søster til
Husmoder

Tilfældigt
Arbejde

3

Christian
Nielsen

M

1874
9/1

G

Do

Flinterup

Husfader

Murerarbejdsmand

Nielsine
Nielsen

K

1877
30/12

G

Do

Randers

Husmoder

Edith Ingeborg
Olsen

K

1904
3/4

U

Do

København

Plejebarn

Anna
æ Mathilde Nicoline
Svendsen

K

1883
16/7

U

Do

Sundby

STED

1856
14/1

FØDE-

K

1

NAVN

KØN

Sidsel Kathrine
Eriksen

FAMILIE

G–U-E

Sundbyøster

ALDER

By:

Matr.nr. 68 a

Jordbrugersk
e

Fabriksarbejderske

I denne folketælling er endvidere anført, at f.eks. familie nr. 1 anvender 3 værelser til beboelse og at
familie nr. 3 anvender 2 værelser til beboelse.
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FT 1911: Lyongade 7, 2.th

FOLKETÆLLING

1911

EJENDOMMEN

Lyongade 7, 2. sal til højre
Lejer: Johan Vibrand, ingeniør

By:

København S

Sogn:

Sundby

Johan
Vibrand

M

4/9
1882

G

Folkekirken

Frederiksberg

Husfader

Herdis Bodil Marie
Vibrand

K

7/11
1885

G

Do

København

Husmoder

Bodil
Vibrand

K

3/9
1906

Do

Do

Barn

Poul
Vibrand

M

27/6
1908

Do

Do

Barn

I denne folketælling er endvidere anført, at
- Familien disponerer over 3 værelser + køkken + bad.
- Halvårlig husleje er: kr. 216
- Transport ml. bolig – arbejdssted omfatter: ⅓ sporvogn og ⅔ gående

STILLING

ERHVERV

STILLING I
FAMILIEN

FØDESTED

TROSBEKJENDELSE

G–U-E

KØN

NAVN

ALDER

Herred: Sokkelund

Cand.polyt v. Kbh.
Tlf. A/S
Nørregade 21
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FT 1916: Ingolfs Alle 24, st.

FOLKETÆLLING

1916

EJENDOMMEN

Ingolfs Alle 24, st.
Ejer: C. Andersen

Matr.nr. 9 au

Sundby

Herred:

Sokkelund

ALDER

KØN

NAVN

Johan Andreas
Wibrand

M

4/9
82

G

Folkekirken

Frederiksberg

Husfader

Herdis Bodil Marie
Wibrand

K

7/11
85

G

Do

Kbh. S

Husmoder

Bodil
Wibrand

K

3/9
06

Do

Do

Datter

Poul
Wibrand

M

27/6
08

Do

Do

Søn

Niels Otto
Wibrand

M

16/4
93

U

Do

Do

Broder
til husfader

Bertha Ella Dagny
Eriksen

K

2/1
97

U

Do

Do

Søster
til husmoder

I denne folketælling er endvidere anført, at
- Indkomst er kr. 4.800
- Skat til staten er: kr. 21,85 og
- skat til kommunen er: kr. 53,10

ERHVERV
STILLING

Sogn:

STILLING I
FAMILIEN

Sundbyvester

FØDESTED

Rode:

TROSBEKJENDELSE

København S

G–U-E

By:

Ingeniør,
cand.polyt.
Kbh. Tlf. A/S

Murersv.,
isoler.arb.
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Navneændring

Skriften på denne ansøgning er af
Johan Andreas Petersen / Wibrand
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Skifte efter Carl Eriksen, 1901
Amager Birk, Skifteprotokol, 1896-1902 side 728.
April 1916.
Aar 1901 d. 2. Aug. freml. i ovennævnte Bo en Ansøgning fra Enken Sidse Cathrine Eriksen f.
Fjeldsted om at forblive hensiddende i uskiftet Bo med hendes og Mands Fællesbørn, nemlig
• Jacob Erik Daniel Eriksen, 26 Aar gl,
• Carl Georg Edvard Eriksen, 24 - • Herdis Bodil Marie Eriksen, 15 - • Knud Absalon Odin Eriksen, 12 - • Niels Harald Henry Eriksen, 8 - • Berthe Ella Dagny Eriksen, 4 - Da ansøgningen var forsynet med de myndige Arvingers Tilladelse til at forblive hensiddende i
uskiftet Bo og da Ansøgningen var behørig anbefalet, meddeltes den ansøgte Tilladelse Enken for
de umyndige Arvingers vedkommende.
Intet skifte.
(Carl Eriksen er herudover alene anført i Dødsanmeldelsesprotokollen på side 329, nr. 120)
Se også ’Fogedforretning’ på side 71.

Skifte efter Sidsel Cathrine Eriksen f. Fjeldsted, 1916
Københavns Skiftekommission, Hvidebog 1916, side 398 + 399 , nr. 99.
April 1916.
I fortsættelse af tidligere gjort Anmeldelse om at vor Moder Sidse Cathrine Eriksen, født Fjeldsted,
der hensad i uskiftet Bo efter vor den 19. Juli 1901 paa sin Bopæl Øresundsvej nr. 61 afdøde Fader Skomager Carl Eriksen, er afgaaet ved Døden den 5. ds. paa sin Bopæl Øresundsvej nr. 61,
tillader vi os at meddele
at ingen af de afdøde har været i andet ægteskab,
at ingen af dem havde andre Livsarvinger end os undertegnede deres fælles Børn
• Sønnen Jacob Erik Daniel Eriksen, født d. 6. Jan. 1876,
• Sønnen Carl Georg Edvard Eriksen, født d. 9. Mai 1878,
• Datteren Herdis Bodil Marie, født 7. November 1885, gift med Ingeniør
J. Wibrandt,
• Sønnen Knud Absalon Odin, født den 20. Januar 1889,
• Sønnen Niels Harald Henry, født den 16. Dec. 1891,
• Datteren Bertha Ella Dagny, født den 2. Januar 1897,
de to sidstnævnte med kurator Murermester Jakob Eriksen,
at de ikke have efterladt sig Særeje,
at vi overtager Fællesboet efter vore Forældre til privat Skifte og Deling, idet vi tilsvarer den Boet
eventuelt paahvilende Gæld og indestaar for Berigtigelsen af Arveafgiften, samt bemærker vi,
at ingen af os er uraadige over vort Bo.
De afdøde have ikke efterladt sig noget Testamente.
København den 10. April 1916.
Tages til Følge.
Skiftekommissionen i København den 25. April 1916
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Skifte efter Hendrich Ludvig Fjeldsted, 1842.
Amager Birk. Skifteprotokol Litra C. 1834-42. Pag. 4322.
Aar 1842 d. 6. April anmeldte Ane Cathrine Hendriksen Fjeldsted, at hendes Mand Hendrik Ludvig
Fjeldsted, Indsidder i Sundbyvester d. 4. dennes ved Døden er afgaaet i en Alder af 60 Aar, efterladende de følgende med Anmelderen sammenavlede Børn:
• Henriette Sophie Fjeldsted, 28 Aar gl,
• Johan Hendrik, 25 Aar,
• Wilhelmine Conradine23 Aar,
• Peter Andersen, 21 Aar,
• Jacob Hendrik18 Aar,
• Fritz Vilhelm, 16,
• Christian Daniel, 13,
• Ludvig August, 9 Aar gammel,
Og bemærkede Anmelderinden, at hun ønsker at hensidde i uskiftet Bo ifølge sin Stilling.
Sign. m.f.p.

Ane Cathrine Hendriksen Fjeldsted

(m.f.p. = med ført pen)

Skifte efter Ane Cathrine Hendrichsen, 1849.
Amager Birk. Skifteprotokol Litra E. 1848-54. Pag. 50.
Aar 1849 den 1. December anmeldte Hans Holger Kofod, Arbeidsmand af Kjøbenhavn, at Ane
Cathrine Fjeldsted, Enke efter tidligere afgangne Indsidder Fjeldsted af Sundbyvester, d. 29. fm
afgik ved Døden, 63 Aar gl.
Anmelderen tilføier, at Afdøde var hans Svigermoder, og at hun i nogen Tid har været til huse hos
ham, samt at hun i den sidste Tid laa paa Hospitalet i Kjøbenhavn, hvor hun ogsaa er afgaaet ved
Døden.
Han tilføier, at Anmeldelsen er sket for Amager Birks Skifteret fordi Begravelsen vil finde Sted paa
Amager, men blev det ham af Skifteforvalteren betydet, at han havde at gøre Anmeldelse til Skifteretten i Kjøbenhavn, der efter det oplyste var den competente.
Sign. m.f.p.

Hans Holger Kofod.

Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Københavns Skiftekommission.
Forseglingsprotokol 1848-49, 5 B, side 467 nr. 1681.
Aar 1849 den 6te December indfandt Skiftekommissionen sig ved Fuldm. Christensen og Skifteformand ved Copist Trojel med Betjenten Gudum i Hammergade No 241 for at foretage Skifte efter
Møller Hendrik Fjeldsteds afd. Enke Ane Cathrine Fjeldsted, som d. 29de f.M. er død paa Alm.
Hosp. Der fordrer efter en indkommen Anmeldelse 19.?. L.B.
Ved Forretningen var til stede den Afdødes Svigersøn, .?.bestyrer Kofoed, som tilkjendegav at den
Afdøde ikke var Interessent i nogen Liigkasse og Intet efterlod til Behandling, hvis aarsag Forretningen strax blev sluttet.
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Skifte efter Peder Hansen, Maglebylille, 1840.
Amager Birk, Skifteprotokol 1834-42.
Pag. 357,2
Aar 1840 d. 21 December anmeldte Marie Andersen, at Huusmand Peder Hansen i Maglebylille 76
Aar gl. d. 18. dennes ved Døden er Afgaaet, og forklarede paa given Anledning, at Afdøde har
siddet i uskiftet Bo efter hans Hustru Sidse, hendes Efternavn erindrede Apt.inden ikke, af hvilket
Ægteskab er endnu levende
• Anders Pedersen 22 Aar gl. i Maglebylille og en Pige
• Birthe Pedersdatter, som er ugift og har været til huse hos Faderen.
Endvidere forklarede Apt.inden at Afdøde tidligere har levet i Ægteskab med Margrethe, hendes
Efternavn erindrede hun ikke, af hvilket Ægteskab han efterlader en Søn, Jordbruger Hans Pedersen, Maglebylille, der er myndig, og 3 børnebørn.
Afdødes ligeledes Afdøde Søn Peder Pedersens Børn, hvilke alle er umyndige, nemlig Sidse Pedersdatter 15 Aar, Claus Pedersen 8 Aar og Bendt Pedersen 3 Aar, og have Ophold hos Moderen,
Jordbruger Peder Pedersens Enke i Taarnby.
Skiftet udsat
Pag. 361,2
Aar 1840 d. 23de December foretog Undertegnede Registrering og Vurdering paa Hr. Cancelliraad
Birkedommer v. Ottens Vegne efter Afdøde Huusmand Peder Hansen tilhørende Bo i Maglebylille
til skifte og deling imellem Børnene, nemlig
• En Søn Hans Pedersen, 46 Aar, gift med . . . (navn ikke indskrevet i protokollen)
og boer i samme By,
• En Søn (Peder Pedersen) som døde forrige Vinter og var gift med Christine Hansdatter og
boede i Taarnby og efterladt sig 3 Børn, nemlig 2 Drenge og 1 Pige,
• En Søn Anders Pedersen 22 Aar, er ikke gift og
• En Datter Birte Pedersdatter, 24 Aar, heller ikke gift.
Paa Boets Vegne var tilstede Hans Corneliussen (Christensen) i samme By og var ligeledes Værge for de Umyndige. Som Vurderingsmænd var tilstede Foged Peder Christiansen og Gaardmand
Crilles Eriksen.
Herefter blev Forretningen foretaget saaledes.
• Et BeboelsesHuus med tilliggende Hauge, vurderet til Værdi
• Et Sengested med Omhæng, hvor 2 Dyner og 2 Hovedpuder
og et Par Lagner
• Et Uhr med Fouderal
• 2de Kister
• 1 gammel Skab
• 2 gl. Borde
• 3 Stole
• 1 Beskadiget Jerngryde
• 1 Kobber KaffeKjedel
• 1 Ballie og 1 Spand
• 1 gammel Rok

300 rd

-p

- sk

93
1
3
2
4
3
1
8
3
1
8
2
315 rd
2p
Da intet videre var at bringe Boet til Indtægt og Børnene saavelsom Værgerne eiheller havde noget
at erindre mod denne Forretning, blev samme sluttet.
H.C. Clausen, H. Corneliussen.
At denne Forretning er afholdt efter bedste Skjønnende og Overbevisning kan vi 3 med Lovens
Eed bekræfte.
Saa sandt hjælpe os Gud og Hans Hellige Ord.
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Pag. 368,2.
Aar 1841 d. 11. Marts blev af Skifteforvalteren i Amager Birk igen foretaget Skiftet efter afgangne
Huusmand Peder Hansen i Maglebylille i Overværelse af nedenanførte Vidner. Ifølge Tilsigelse var
mødt Gaardmand Hans Corneliussen og Jordbruger Hans Pedersen begge af Maglebylille, af hvilke førstnævnte erklærede at han er villig til at paatage sig Værgemaalet for de umyndige Birthe
Pedersdatter og Peder Pedersens Børn, Sidse Pedersdatter, Claus og Bendt Pedersen. Skifteforvalteren beskikkede ham derfor til Værge for bemeldte Umyndige, hvilket Værgemål bliver at forstaae efter Loven og Anordninger.
Værgen producerede dernæst et afdødes Sønner af 1ste Ægteskab Hans og Peder Pedersen udstedt afkald af 23 Februar 1838 for den Arv, der i nærværende Bo kunde tilfalde dem efter deres
Fader.
Pag. 369.
Jordbruger Hans Pedersen erkjendte Rigtigheden af føranmeldte Afkald, og erklærede at han aldeles ingen fordring har paa Arv efter hans afdøde Fader hvornæst han bemærkede, at han var villig
til at paatage sig Curatelet for den mindreaarige Anders Pedersen, hvorfor Skifteforvalteren beskikkede bemeldte Jordbruger Hans Pedersen til Curator for Anders Pedersen, hvilket Curatet bliver at
forstaae efter Loven og Anordninger.
Den mindreaarige Arving Anders Pedersen var mødt ifølge Tilsigelse og bemærkede at han har 15
Rd Sedler til gode, som han har laant sin afdøde Fader, hvilken Fordring Værgen erkjendte at være
rigtig.
Værgen bemærkede at desuden paahviler Boet en prioriteret Gjæld til Gaardmand Crilles
Sibrandtsen, Storemagleby, ifølge Obligationer med Pant i Boet faste Eiendom og Løsøre for 100
Rd Sedler tinglæst d. 15 Marts 1838, med et Aars skyldige Renter, samt Gjæld tilstillet til Dækning
af Omkostninger med Afdødes Begravelse, i alt 30 Rd. Og endelig Birthe Pedersdatter tilgodekommende Løn for de 2 sidste Aar af Faderens Levetid, 40 Rd.
Rigtigheden af hvilke Fordringer Værgen erklærede var ham bekjendte, og som han forpligtede sig
at godtgiøre nærmere ved Producering af Documenterne
Værgen bemærkede at da formeentligen snart Birthe Pedersdatter vil indlade sig i Ægteskab,
maatte han anse det ønskeligt at Boets faste og løse Eiendele imod at hun overtog den paa samme hvilende Gjæld, samt udbetalte de øvrige Arvinger deres Andel. Den mindreaarige Arving med
Curator samtykkede i at Boet paa saadan Maade opgjorde, samt erkjendte Rigtigheden af de af
Værgen anførte Boet paahvilende Fordringer.
Boet igjen udsat
Pag 393,2
Aar 1841 d. 17 August blev af Skifteforvalteren i Amager Birk Cancelliraad v. Otten i Overværelse
af nedenanførte Vidner foretaget igjen Skiftet efter afgangne Huusmand Peder Hansen af Maglebylille.
Ifølge skriftlig tilsigelse, der fremlagdes, var mødt Gaardmand Hans Corneliussen af Maglebylille,
Jordbruger Hans Pedersen, Anders Pedersen og Birthe Pedersdatter af bemeldte By. Skifteforvalteren bemærkede at under 10 f.M er Birthe Pedersdatter af Maglebylille meddeelt allernaadigst
Bevilling til at annamme sine Arvemidler til sig og være raadig derover under Curator tilsyn, hvilken
bevilling forevistes og hvoraf en Gjenpart afleveredes til Skiftejurisdiktionens brug. I Anledning heraf beskikkedes Gaardmand Hans Corneliussen, der tidligere under dette Skifte har været Birthe
Pedersdatters Værge til Curator for hende, hvilke Curatet bliver at forestaae efter Loven og Anordninger og hvoraf følger at Curator ved sin Veiledning bør sørge for mindreaariges Arvemidler paa
Rente, ligesom ogsaa, at de derfor udstædende Obligationer paategnes af Curator, at de uden
hans Minde, hverken maa sælges, transporteres eller pantsættes. Birthe Pedersdatter foreviste
dernæst den af afdøde udstedte Pantobligation til Crilles Sibrandtsen, samt fremlagde specificeret
Regning over Afdødes Begravelse, hvorefter denne har kostet 30 Rd.
Med disse documenter, saavel som hvad øvrig Gjæld, der i foregaaende Session er opgivet som
Boet paahvilende, erklærede samtlige Boets mødte Vedkommende Intet at have erindre, hvornæst
Birthe Pedersdatter i henhold til det i foregaaende Session tilførte med Curator Hans Corneliussen
begjærede sig udlagt Boets faste Eiendom og Løsøre imod at overtage den Boet paahvilende
Gjæld og betale dette Skiftes Bekostninger. Da alle Boets Vedkommende Intet har fundet herimod
at bemærke, optog Skifteforvalteren efter disses Begjæring nærværende Skifte til Slutning, og afsagde deri strax følgende Repartition (fordeling).
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Repartition
Indtægt
Boets faste Eiendom vurderet til
Løsåret vurderet til
Udgift
1. Den Boets faste Eiendom paahvilende Pantgjæld til
Gaardmand Crilles Sibrandtsen,
100 Rd Sedler med 1 Aars skyldige Renter
2. Omkostninger til Afdødes Begravelse
3. Den Birthe Pedersdatter tilkommende Løn for de sidste Aar Afdøde levede
4. Anders Pedersens Tilgodehavende
5. Skiftets Omkostninger
a. Sallair
3 Rd 3p -/
b. Skiftebrevets beskrivelse med
bekræftelse – 3 Ark
2 - 2- 6
c. Afgift til Justitsfondet
1 - 1- 1
d. ⅓ til Kongens Kasse
1 - 1e. Afgift til Justitsfondet
- 1- 6
f. Stempel, kopier til Skiftebrevet
1. kl. No 3.
1 - 2g. Vurderingsmænd
- 3- 6
h. Efter § 152 for Vidner, Tilsigelse til
3 -

300 Rd -/ -/
16 - 2/ -/

104 Rd -/ -/
30 40 16 -

13 - 2 - 3
Summa Udgift
Som fradraget Indtægter giver til Rest
Hvoraf bliver at erlægge den med Forordningen 8 Februar 1810
paabuden ½ Procent Afgift med
Restbeløbet

Bliver at dele mellem
Anders Pedersen, der erfalder
Birthe Pedersdatter, der erfalder
Hvilket udgjør Ovenstaaende

203 - 2 - 3
112 - 5 - 13
3- 6
112 rd 2 p 7 s

56 rd 1 p 3½ s og
56 - 1 - 3½
112 rd 2 p 7 s

Pag. 394,2
Da den Afdødes Søn af første Ægteskab, Peder Pedersens Børn Intet kan tilfalde da den dem
tilkommende Femtedel af nærværende Boes beholdende Formue er mindre end den godtgørelse
af 30 rd., deres Fader har erholdt.
Efterat denne Repartition (fordeling) var bleven oplæst for samtlige Boet Vedkommende, erklærede
disse sig tilfredse med samme, hvorfor de frafaldt deres Appel, hvornæst de bemærkede, at de, da
ikke Proclama har været udstedt enten til Creditorer eller Arvinger i dette Bo, in solidum ville holde
Skifteforvaltere anger og kravesløs i disse henseender.
Efterat Birthe Pedersdatter derpaa havde udbetalt Skiftets Bekostninger med 13 Rd 2 p 3 s og
forpligtet sig med Curator til at tilsvare at Boet paahvilende Gjæld, samt erlagt ½ Procent Afgiften
med 3 p 6 s extraderede Skifteforvalteren bemeldte Birthe Pedersdatter med Curator, Boets saavel
faste som løse Eiendele til fri Raadighed.
Efterat det tilførte derpaa var oplæst og bekræftet med Underskrifter blev Skiftet sluttet.
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Fogedforretning, Carl Eriksen, 1901
Fogedforretning i forbindelse med selvmord.
Amager Birk, Fogedprotokol 1900 – 1910. Fra pag. 69-2.
Aar 1901 den 20. Juni blev Amager Birks Fogedret sat og holdt paa Øresundsvej Nr. 61 af
Kongens Foged i Amager Birk, Birkedommer Øllgaard i hans Forfald (andre Embedsforrretninger)
ved hans kst. Fm. Cand. Juris P. Svarrer tilligemed nedenværende Vidner for at foretage en Ligsynsforretning i anledning at den sammesteds boende Skomager C. Eriksen var fundet hængt.
Fogdens frk. Rapp. af Gaars Dato
Fremstod derefter afdødes Søn Tømrer Georg Eriksen, der forklarede at han der arbejdede
paa en Bygning kort fra sit Hjem, i Gaar Aftes ved 7 Tiden var bleven kaldt hjem af Murerlærling
Georg Schmidt, der kom løbende og fortalte, at Comp.’s Fader havde hængt sig.
Comp. Skyndte sig strax hjem idet han dog først løb indenfor hos sin Moders Fætter Smedemester Fjeldsted, der boede i Nærheden, og fik ham med hjem. Da han i Forening med sidstnævnte kom op paa loftet fandt han sin Fader liggende paa Gulvet i livløs Tilstand, idet Comp.’s moder
allerede havde løst ham ned fra den hængende stilling. Comp. og Smedemester Fjeldsted bar
derefter Afdøde, der endnu var varm, ned i Lejligheden nedenunder og idet de lagde ham paa
Sengen og løsnede Klæderne foretog Oplivningsforsøg ved at gnide ham og bevæge Arme og Ben
men uden Resultat. Murerlærling Schmidt var imidlertid løbet efter Læge Krarup der boede i Nærheden. Denne kom kort derefter tilstede og erklærede Døden for indtraadt. Comp. Broder, der var
kommen tilstede, gjorde Anmeldelse til Politiet om det passerede.
Fogden i Forening med Distriktslæge Strandgaard synede derefter Liget af Afdøde, der henlaa paaklædt paa en Seng i Sovekammeret. Paa Afdødes Hals fandtes en til en Rem svarende
Fure, der dog ikke var meget tydelig. I øvrigt fandtes paa Afdødes Legeme, der blev fuldstændig
afklædt, intet Spor af ydre Vold.
Comp. forklarede yderligere at Afdøde der var hans Fader og hvis fulde Navn var Carl Eriksen af Profession var Skomager og var født den 16. April 1855. Gaars Dato havde Comp. sidst set
Faderen om middagen, da han spiste sammen med ham. Faderen var da en Del beruset, men
noget særligt var ikke at mærke paa ham. Afdøde havde flere Gange tidligere truet med at ville
tage Livet af sig og drak til Tider meget, saa han derved var bleven i høj Grad aandelig svækket og
mener han at han i Drukkenskab har taget Livet af sig. Afdødes Fader berøvede ogsaa sig selv
Livet.
Yderligere bemærkede Comp. at Afdøde havde hængt sig i sin Spanderem paa Loftet. Han
foreviste bemeldte Rem der var 2½ Ctm. bred.
Fogden synede derefter Stedet, hvor Afdøde var fundet hængende. Det var et lille Rum under
Taget, hvor Afdøde havde sit Værksted og hvor der var adgang fra Loftstrappen. Remmene havde
efter Comp.’s angivende været befæstet i en Taglægte c. 2½ Alen fra Gulvet, medens den anden
Ende stukket gennem Remspændet var lagt som en Lykke om Afødes Hals.
....
Fremstod derefter forrige Comp.’s Broder murer Jacob Eriksen, der bem., at han først var
kommen tilstede i Gaar, medens Broderen og Smedemester Fjeldsted foretog oplivningsforsøgene.
Han kan derfor ingen særlig Forklaring afgive angaaende Selvmordet. Strax efter at han var kommen, løb han hen paa Politistationen og gjorde anmeldelse.
....
Forretningen udsat.
Retten hævet
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Fra pag. 76-1, nederst.
Aar 1901 den 27. Juni blev Amager Birks Fogedret sat og holdt paa Birkekontoret af Kongens Foged i Amager Birk, Birkedommer Øllgaard i hans Forfald (andre Embedsforretninger) ved hans kst.
Fm. cand. juris P. Svarrer tilligemed nedennævnte Vidner, hvor da kontinueredes den under 20. ds.
paabegyndte Ligsynsforretning i anledning af Skomager Carl Eriksen.
Efter Tilsigelse var mødt afdødes Hustru Sidse Eriksen født Fjeldsted, der forklarede at hendes Mands fulde Navn var Carl Eriksen og at han som anført var født den 16/4 1855.
Comp.inden bem. p. anledning at hendes Mand om onsdagen den 19. ds. ved c. 2.Tiden om
Efterm. spiste til Middag sammen med Familien som sædvanlig. Han gik derpaa en Tur og da han
var kommen hjem gik han ved c. 7.Tiden op paa Loftet, hvor han havde Værksted. Kort efter kom
murerlærling Georg Schmidt tilstede og spurgte efter Afdøde. Comp.inden meddelte ham da, at
Afdøde var oppe paa Loftet. Schmidt gik da derop, men kom strax efter ned igen og meddelte, at
Afdøde stod saa underlig deroppe. Comp.inden løb da sammen med murerlærl. Schmidt derop og
fandt da Afdøde hængende i omtrent oprejst stilling med sin Spanderem om Halsen og Fødderne
staaende paa Gulvet. Remmen, der med den ene Ende var fastgjort i en Taglægte c. 2½ Alen fra
Gulvet, laa med en Rendelykke, der gik gennem Spændet omkring Halsen paa Afdøde.
Murerlærling Schmidt løftede strax Afdøde saa meget op, saa Comp.inden kunde tage Remmen op over Hovedet paa Afdøde. Ved dette Tidspunkt kom Comp.indens Søn Georg Eriksen til
stede og han i Forening med Smedemester Fjeldsted, der ogsaa var kommen tilstede, bar da Afdøde, der var varm endnu, ned i Lejligheden, hvor de foretog Oplivningsforsøg med ham medens
Murerlærl. Schmidt løb efter Læge Krarup, der boede kort derfra. Denne kom strax efter tilstede og
erklærede at Døden var indtraadt.
Comp.inden forklarede yderligere, at hendes Mand, der til Tider drak meget, den paagældende Dag var en Del beruset. Han havde tidligere af og til truet med at ville tage Livet af sig, men
Comp.inden opfattede det ikke som hans Alvor. Efter at han imidlertid afvigte Langfredag havde
skaaret Skibsfører Jans ned, der havde hængt sig, havde disse Selvmordsforestillinger taget overhaand ligesom han af og til ytrede, at han syntes sig forfulgt af den hængte og Comp.inden mener,
at Afdøde, der var i høj Grad aandelig svækket p. Gr. af det stadige Drikkeri, i et Anfald af Sindsforvirring har taget Livet af sig.
....
Efter Tilsigelse mødte derefter Murerlærling Georg Schmidt, boende Øresundsvej 65. Han
forklarede, at han om onsdagen Den 19. ds. ved c. 7.Tiden om aftenen var kommen hen for som
han plejede af og til at se til Familien Eriksen. Han havde da som af forrige Comp.inden forklarede
spurgt efter Afdøde og var da efter hendes Anvisning gaaet op paa Loftet paa Afdødes Værksted,
hvor han fandt Afdøde halvvejs staaende med Ryggen til Taget i en som det syntes ham underlig
Stilling. Han løb da strax ned og kaldte paa Afdødes Hustru med hvem han derpaa gik op paa Loftet og fandt han da ved nærmere Undersøgelse Afdøde hængende i sin Spanderem, saaledes som
af Afdødes Hustru forklaret. I øvrigt forklarede han med hensyn til hvad der videre blev foretaget
med Afdøde i overensstemmelse med forrige Comp.inde kun med den Tilføielse, at han strax løb
hen og kaldte paa Afdødes Søn Georg Eriksen, der arbejdede kort derfra.
Yderligere bem. han, at han havde kendt Afdøde som en i høj Grad drikfældig Person, der
mange Gange havde truet med at ville tage Livet af sig.
Comp. der mister Arbejdsfortjeneste fik paa Begæring udbetalt 1 Kr.
....
Fremstod derefter efter Tilsigelse Smedemester Fjeldsted boende Øresundsvej 57, en Fætter
til Afdødes Hustru. Han forklarede, at Afdødes Søn Georg Eriksen onsdagen den 19. ds. Kl. c. 7.
kom løbende og kaldte paa ham, idet han meddelte, at hans Fader havde hængt sig. Comp. løb da
strax med og var Sønnen behjælpelig med at bære Afdøde ned fra Loftet. I Forening med Sønnen
foretog han derpaa Oplivningsforsøg paa Afdøde idet de løsnede Tøjet og rullede ham samt bevægede Arme og Ben paa ham. Kort efter kom Læge Krarup tilstede; han erklærede, at der intet
var at gøre.
Comp. bem. at Afdøde var meget drikfældig, samt at han en Gang havde hørt ham udtale sig
med, at han vilde tage Livet af sig.
....
Forretn. Sluttet.
Retten hævet.
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Fogedforretning, Erik Petersen, 1870
Fogedforretning i forbindelse med selvmord.
Amager Birk, Fogedprotokol 1867 - 1877.
Pag. 65-2.
Aar 1870 den 25. Juni indfandt Kongens Foged i Amager Birk Justitsraad Birkedommer Petersen
sig i sit Forfald (Politiforretninger) ved sin af Amtet Konst. Fuldmægtig cand. jur. A. Jørgensen med
nedenanførte Vidner i Sundbyøster Remisse for ifølge skeet Anmeldelse at afholde Fogedforretning i Anledning af at Arbeidsmand Erik Petersen i morges er fundet aflivet ved Hængning sammesteds.
I bemeldte Remisse fandtes under et Træ henliggende Liget af en Mandsperson, som gjenkjendtes
at være Erik Petersen af Sundbyvester, og befandtes paa Ligets Hals den ved Hængningstilfælde
sædvanlige mørke Strangulationsfure, der var smal og dyb, - og paa Ryggen saaes de almindelige
Blodpletter. Endivdere forefandtes paa Nakkebenet et Hudsaar af c. 1 Tommes Længde, der syntes at kunne være fremkommet ved et Stød eller Slag paa en Steen, men i øvrigt saaes ikke paa
Liget, som var koldt, noget spor af ydre Vold.
Da de 2de Mandspersoner, som havde nedskaaret Afdøde, nemlig Gaardeier Hans Jacobsen og
Smed Anders Lindgreens Karl, ikke var at træffe, blev Forretningen udsat.
Pag. 67-2
Aar 1870 den 27de Juni blev den fra den 25. dennes udsatte Forretning continueret paa Birkets
Contoir af Birkedommeren Justitsraad Petersen i overværelse af nedenanførte Vidner.
Fogden fremlagde en fra ..?.. Districtslæge Strandgaard modtaget Synsforretning af G.D.
For Protokollen fremstod Karlen Peter Andersen, i Tjeneste hos Smed Anders Lindgreen i Sundbyvester, der paa Anledning forklarede, at da han i Løverdags Morges Kl. hen ved 8 kom forbi Sundbyøster Remisse meddeelte Gaardeier Hans Jacobsen ham, at der i et Træ i Resmissen hang en
Mandsperson og bad om at være ham behjælpelig med at nedskjære Liget. Ved deres ankomst til
samme fandtes Liget koldt og da de ikke havde nogen Kniv ved Haanden benyttede de en Steen til
dermed at overskjære Rebet, hvorved de fik den Afdøde ned paa Jorden og lod Liget, der kom til at
hvile opad Træstammen mellem 2 Grene, blive staaende i denne Stilling, hvorefter Hans Jacobsen
lod en Dreng hente Politibetjent Valther, hvorimod Comp. forblev ved Liget til denne lidt efter kom
tilstede.
Da der ikke var nogensomhelst Tegn til Liv og Liget var aldeles koldt, gjorde de intet videre Forsøg
paa at gjenkalde Livet.
Comp. vidste ikke hvem Afdøde var, men troer dog at have seet ham før.
Videre til Oplysning i Sagen nægter Comp. at kunne meddele.
Videre fremstod Hans Jacobsen, Gaardeier i Sundbyøster, som forklarede , at en svensk Karl Anders der tjener hos Crilles Geertsen i Sundbyøster i Løverdags Morges kl. c. 8 kom ind paa hans
Gaard, der ligger tæt ved Remissen og meddeelte ham, at han under Forbikjørsel i Sundbyøster
Remisse havde seet en Mandsperson hænge i et Træ. – Comp. gik da hen til Vægteren i Byen
Anders Petersen for at meddele ham Underretning om det Forefaldne, hvorefter Comp. begav sig
til Remissen og traf de udfor denne fornævnte Comp.
Om det derefter Passerede forklarer Comp aldeles overensstemmende med forrige Comp., hvis
Forklaring blev oplæst for ham og af ham ratihaberet. Heller ikke Comp. havde noget Kjendskab til
Afdøde og nægter at kunne meddele videre til Oplysning.
Derefter fremstod Bodil Eriksen, afdøde Erik Petersens Hustru af Sundbyøster, som paa Anledning
forklarede, at bemeldte hendes Mand, der tidligere har været stræbsom og ædruelig, idet sidste
Par Aar mere og mere har hengivet sig til drik, hvilket foranledigede, at han for en 14 Dages Tid
siden blev afskediget fra sit Arbeide paa Lille Mølle, og siden den Tid intet Andet har foretaget sig
end at beruse sig.
Flere Gange har han truet med at ville tage Livet af sig, og en Morgenstund for vel en Maanedstid
siden fandt hun endog ved Siden af hans Seng et stykke Reeb, som hun antager, at han har havt
til hensigt at hænge sig med, uden dog dengang at have havt Mod til at fuldføre Beslutningen, og
Comp. bortskaffede derefter strax Rebet.
I Fredags var han hjemme til Middag, men ville ikke deltage i Middagsmaaltidet, og gik kl. 12 bort,
medtagende en Flaske Brændevin og en Flaske Øl, som han forud havde indkjøbt, og efter den Tid
saa Comp. ham ikke i levende Live, men blev i Løverdags Morges af Politibetjent Valther underrettet om at han var død.
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Hans Forhold i den sidste Tid var saaledes at Comp. antog at han var noget forstyrret i Hovedet
eller leed af delirium.
Hun tilføier, at saavel hun som hendes voxne Søn vare hjemme Natten mellem Fredag og Løverdag og saaledes med Sikkerhed veed, at Manden ikke var hjemme bemeldte Nat; derimod var
hendes 11 aarige Datter ikke hjemme men havde ligget flere Nætter etsteds i Taarnby, fordi hun
ikke turde være hjemme om Natten, efterat have mærket, at Faderen ved Nattetid gik omkring i
Stuerne og puslede. Hvorledes Manden kan have modtaget det i den fremlagte Skjønsforretning
omtalte Saar i Baghovedet, ved hun intet om; da han forlod Hjemmet i Fredags var han uden noget
Saar. Forholdet imellem hende og hendes Mand har stedse været godt naar undtages de sidste
Par Maaneder, da han har været meget urimelig endog i den Grad at han en Nat jog hende og
hendes Børn ud af Huset, men hun har stedse baaret sin Skjæbne med Taalmodighed og aldrig
trættedes med ham.
Forelagt og r….
Sagen udsat.
Pag. 68-1, nederst.
Aar 1870 den 28 Juni blev foranstaaende Forretning ..?.. og var mødt Blikkenslager Carl Christian
Jørgensen af Sundbyvester som paa Anledning forklarede, at medens han i Fredags arbeidede
ved Røde Kro kom afdøde Erik Petersen til ham først om Formiddagen og tracterede ham med 2
Snapse og senere om Eftermiddagen kl. omtrent 6, da han atter opfordrede Comp. til at drikke en
Snaps med sig.
Afdøde var ikke beskjænket og under deres Samtale talte denne om at han ikke havde det godt
hjemme, uden dog nærmere at udtale sig om hvorledes eller navnlig om at han skulde være gjenstand for Overlast; - ligeledes berørte han at han skulde betale husleie til St. Hansdag, men at han
ingen Penge havde. I øvrigt var der intet i hans Adfærd der kunne lade Comp. ane at Afdøde vilde
forøve den ulyksalige Gjerning. Comp. saae ikke, at Afdøde havde noget Saar i Baghovedet, hvorimod han mindes at denne under deres Samtale af og til tog Haanden op til Hovedet og kløede sig.
Han nægter at kunne meddele videre til Oplysning.
Forretningen blev derefter sluttet.
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Ansøgning: ægteskab med faders halvsøster.
Erik Petersen og Bodil Eriksdatter.
Danske Kancelli, 2. departement. Registrantsag 1840, No 372b
30.
marts
1840

Ansøgning fra Erik Pedersen [ikke skrevet af ham selv].
Til Kongen
Frederiksborg Nyehuse,
Den 30te Marti 1840.
Erik Pedersen, afskediget
soldat fra de vestindiske
Tropper, ansøger, paa Grund
af maadelige Formues Omstændigheder, om allernaadigst gratis Bevilling til
at ægte sin Halvfaster
Bodil Eriksdatter
Conciperet af Supplicanten

Da undertegnede, som er 27 Aar gammel
agter at indlade mig i Ægteskab med min
halvfaster, Tienestepigen Bodil Eriksdatter af
Frederiksborg Nyehuse, som nu er 23 Aar
gammel, saa vover jeg, paa Grund af den
liden Forskjel i vores Alder, allerunderdanigst at ansøge om Deres Majestæts allernaadigste Bevilling til dette Ægteskabs Indgaaelse, og da jeg formedelst Svaghed, efter 4
Aars Tieneste er afskediget Soldat fra de vestindiske Tropper, haaber jeg, som den der kun
er i maadelige Formues Omstændigheder, at
den ansøgte Bevilling allernaadigst maa
blive mig aldeles gratis meddeelt.
Allerunderdanigst
Erik Pedersen

Allerunderdanigst Erklæring.
Da jeg holder mig overbragt om, at saavel Supplicanten som hans omtalte
Halvfaster, ere fattige, tillader jeg mig allerunderdanigst at anbefale dem
til, at de maae erholde den ansøgte . . . . . , dersom den allernaadigst matte
forundes dem aldeles gratis.
Allerunderdanigst,
Neergaard, Sognepræst

22.
marts
1840

Udtalelse fra sognepræsten i Lille Lyndby og Ølsted.
Vedkommende Ministerialbog udsiger at Faderen, Gmd Erick Magnussen og
Hstr. Ellen Hendricksdatter i St. Lyndbye, havde den 14de Junii 1816, atten
hundrede og sexten, bekommet en Datter, Bodil Erickdatter, der blev hiemmedøbt den næstfgl. 20de Junii, og hvis Daab confirmeredes dagen den 18de
Julii i L. Lyndbye Kirke.
Hvilket herved attesteres.
Lillelyndbye d. 22de Marts 1840
I Nyboe
Sognepræst til Lillelyndbye og Ølsted
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30.
Marts
1840

Udtalelse fra sognepræsten i Lynge og Uggeløse.

12.
maj
1840

Udtalelse fra Hillerød byfoged.

I Uggeløse Sogns Ministerial-Bog Pag. 183 findes antegnet at Staldkarl Peder
Erichsen og Hustrue Anna Jensd. Af Wassingerød lode deres d. 6te Aug. 1812,
Attenhundrede og Tolv, fødte Søn, døbe samme Dag og kalde Erich, hvilket
herved bevidnes.
Liunge d. 30te Mart. 1840.
P. Daue,
Sognepræst til Liunge og Uggeløse
Menigheder.

I anledning af vedlagte Ansøgning, hvor Erik Pedersen af Frederiksborg Nyhuse anholder om Tilladelse til at maatte ægte sin Halvfaster Bodil Eriksdatter, skal jeg allerærbødigst tillade mig at erklære: Da Bodil Eriksdatter som
Halvsøster til Erik Pedersens Fader kun staae i et fjernt Slægtskabsforhold til
denne og da desuden finder et passende Forhold i Alderen Sted mellem dem,
maae jeg gøre mig den Ære at anbefale Ansøgningen.
Hillerød Byefogeds Comptoire d. 12. Maj 1840.
Allernaadigst - Hadeln

(til) Høivelbaarne Herr Kammerherre Amtmand, Greve af Knuth, Ridder af
Dannebrog.

20.
maj
1840

Indstilling fra amtmanden i Frederiksborg
Jeg har den Ære herved tjenstligt at tilstille det Kongelige danske Cancellie
en hertil indkommen Ansøgning med bilag, hvori Erik Pedersen af Frederiksborg Nyhuse ansøger om Tilladelse til at ægte sin Halvfaster, Bodil Eriksdatter, og vedlægger derhos en over Sagen indhentet Erklæring fra Cancellieraad, constitueret Byfoged og Birkedommer v. Hadeln, af dato 12te denne
Maaned.
Med hensyn til, at Bodil Eriksdatter ikkun er Halvsøster til Supplicantens Fader, og der desuden i henseende til Alderen finder et passende Forhold Sted,
saa tillader jeg mig at ledsage det Ansøgte med min Anbefaling; hvorfor jeg,
efter hvad af Sognepræsten, Hr. Provst Neergaard, i hans Ansøgningen paategnede Erklæring er oplyst, er saa fri at indstille, at Bevillingen maatte forundes aldeles gratis.
Frederiksborg Amthuuse den 20 Maj 1840
Til Det Kongelige danske Cancellie.

22.
Juni
1840

Indstilling fra kancelliet til Kongen/chefen for 2. departement.
Allerunderdanigst Forestilling
Om Ægteskabs Tilladelse for
afskediget Soldat af de vestindiske Tropper Erik Pedersen
og Bodil Eriksdatter af Frederiksborg Nyehuse.

Vort Cancellies all.
Indstilling bifaldes.

I en til Cancelliet indkommen Ansøgning
har afskediget Soldat af de vestindiske Tropper Erik Pedersen anholdt om Tilladelse til at
ægte Tienestepigen Bodil Eriksdatter af Frederiksborg Nyehuse, der er hans Faders Halvsøster.
Det Slægtskabsbaand, der findes Sted mellem
disse to Personer, er af den Beskaffenhed, at
Ægteskabet ikke kan fuldbyrdes uden Deres
Majestæts allernaadigste Tilladelse; men da
Forordningen for Hertugdømmerne af 4 Juli
1800 har erklæret det dispensabelt og 2de Allerhøjeste Resolutioner af 19 August 1789 og
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. . . 24. Juni 40
Ch 8.

17 juni 1791 har bemyndiget Cancelliet til i
den Anledning at indkomme med Forestilling; saa troer Collegiet med vedkommende
Under- og Overøvrighed at burde anbefale
de Paagjældende, af hvilke Supplicanten er i
en Alder af 28 Aar og Bodil Eriksdatter 24
Aar, til den ansøgte Egteskabs-Tilladelse,
ligesom man ogsaa paa Grund af Sognepræstens Vidnesbyrd angaaende Supplicanten og
hans Forlovedes ringe Formueomstændigheder vover allerunderdanigst at formene, at
Tilladelsen kunde være at meddele gratis.
Cancelliet tillader sig saaledes i dybeste Underdanighed at indstille:

At det allernaadigst maa tillades afskediget Soldat af de vestindiske Tropper Erik
Pedersen at indgaae Egteskab med Tienestepigen Bodil Eriksdatter af Frederiksborg
Nyehuse, uanset at hun er hans Faders
Halvsøster samt at den i saa Henseende
udfærdigede Bevilling maa meddeles
uden Betaling.
D.C. [Danske Cancellie] 22. Juni 1840

Danske Kancelli, 2. Departement. Registrant 1840, pag. 1952, No 372b.
24 juni
1840

Koncept til endelig godkendelsesskrivelse.
Afskediget Soldat Erik Pedersen. Bevilling at ægte Faderens Halvsøster Bodil
Eriksdsatter.
Christian den Ottende
Giøre vitterligt At Vi efter herom allerunderdanigst giort Ansøgning og Begiering allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at afskediget Soldat af de vestindiske Tropper Erik Pedersen og Bodil
Eriksdatter af Fredriksborg Amt i Vort Land Sjelland, maa udi Egteskab
sammenkomme, uanset hun skal være hans Faders Halvsøster; dog skulle de
først paa behørige Steder beviisliggiøre at de hinanden ei nærmere end
ovenmeldte Slægt eller Svogerskab paarøre, saa og Noget eller deres Midler
og Lejlighed, samt Biskoppens billige Sigelse til næste Hospital udgive, saafremt de denne Vor allerunderdanigste Bevilling agte at nyde.
Forbydende.
Givet i Vor Kongelige Residensstad.
Kiøbenhavn den 24de Juni 1840
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