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Vejen med det mærkelige navn
I Ballerup ligger en vej med et mærkeligt navn. Vejen, der strækker sig fra den nuværende 
Bydammen til stien under Hold-an Vej, hedder Schwenckestræde, og den har fået sit navn 
efter en skomager, der boede her i et mindre stråtækt hus. Huset blev nedrevet, da 
kirkegården skulle udvides mod nord. I ældre litteratur skrives navnet Schwenkestræde 
uden c i midten, mens der på nyere kort er kommet et c med.

Skomager Schwencke
Skomageren, der gav vejen navn, hed Carl Tilstrand Schwencke, og han blev født 30. juni 
1847 i Gørløse sogn. Hans far var Christian (Viktor) Schwencke, smed født 1809, 
Churheissen i Tyskland. Moderen var Johanne Petersdatter, født 1812 i Valløby sogn, 
Præstø.
Den 28. august 1874 blev Carl Tilstrand Schwencke gift med Sidsel Marie Hansen, født 14. 
september 1848 i Ballerup sogn. Brylluppet fandt sted i Ballerup kirke.

Skomager Schwencke, levede indtil 1919. Carl Tilsted og Sidsel fik følgende børn: 
Bothilde Helene Svinke, født 19. februar 1874, Ballerup sogn, død januar 1958.
Flora Magdalene Svinke, født 06. september 1875, Ballerup sogn
Charles Schwenke, født 25. marts 1878 i Ballerup sogn, død samme dato 12 timer gammel. 
Charles Christian Schwencke, født 24. juli 1880, Ballerup sogn.
Martha Marie Schwenke, født 12. november 1882, Ballerup sogn. 
Johannes Tilstrand Schwencke, født 05.september 1888, Ballerup sogn.
Brisella Benedicte Schwencke, født 05. april 1892, Ballerup sogn.

Overstående er vielsen mellem Carl og Sidsel i 1874 i Ballerup Kirke.
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Carl Tilstrand Schwencke skulle efter sigende have været en morsom og meget slagfærdig 
mand, der altid havde et svar på rede hånd. I en artikel i Ballerup kommunes personaleblad 
»Aben« gengiver Jørgen O. Bjerregaard følgende anekdote.

»Engang var Schwencke gået til København for at hente læder til sit værksted. Da han kom 
hjem til Ballerup igen, mødte han lægefrue von Freisleben, der sagde: »Nå, Schwencke, har 
De været i København. Var der nogen forandringer sket?« Dertil svarede skomageren: 
»Næh, fru von Freisleben, ikke andet end, at de er ved at bygge Rundetårn firkantet...« 
Det er dog ikke alle, der deler denne opfattelse af skomageren. Ernfred Michelsen giver i 
bogen »Ballerup og omegn - et tilbageblik« (1986) følgende karakteristik af ham:
»Han var den legemliggjorte perfektionisme på alle områder og synede med sin korte stive 
ryg og militante knebelsbart som en typisk prøjsisk feldwebel.«

I bogen »Da jeg er født i Ballerup« (1977) skriver Edith Hansen, at hun som barn flyttede 
ind i et gammelt hus i Schwenckestræde sammen med sin mor og sine fem søstre. De boede 
ved siden af skomager Schwencke, som på dette tidspunkt var en gammel, kroget mand. 
Han satte bunde i træsko, og der var to slags: de spidse, som de fleste af børnene gik med, 
og så klaptræsko, som de fik senere.

Edith Hansen fortæller, at Schwencke havde en søn, der hed Johannes. Han boede hjemme, 
var ugift og arbejdede som arbejdsmand. Om søndagen tog han altid fint, blåt tøj på samt en 
bowlerhat og lysebrune snørestøvler. Og så gik han ned og så på togene om eftermiddagen. 
Edith Hansen skriver videre:
»Der var en Del med Johannes og hans Mor, han var jo Mors Dreng. Johannes skulde leve 
godt og var ogsaa meget rund og trind. Det bedste skulde han have. Det blev lidt mere 
beskedent til Faderen.«

I Ballerup Kirkebog er Carl Tilstrand Schwencke begravet på Ballerup kirkegård d. 15. 
marts 1919. I kirkebogen står der noget om at han har været indlagt på Frederiksberg 
sygestue. Samt meddelelse til Frederiksberg stift ang. skiftemeddelelse.
Han døde l0.marts 1919 på Frederiksberg.
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Folketælling 1880

I Schwenckestræde nr. 8 boede to familier.

Teknisk Skole
I den vestlige ende af Schwenckestræde ud mod Stationsvej (nuværende Bydammen) lå det 
ene af byens to gadekær. Gadekæret blev på et tidspunkt fyldt op, og på det sted, hvor det 
havde ligget, opførte Ballerup og Omegns Håndværker- og Borgerforening i 1916-17 en 
bygning, der skulle danne rammen om Teknisk Skole.

I en artikel i Ballerup Historiske Forenings blad Byhornet (1997:3) skriver lederen af 
Ballerup Stadsarkiv Bente Dahl Hansen: »Omkring århundredskiftet fik sognerådsmedlem
merne begyndende hjælp af ansat personale, først med en sekretær og en skatteopkræver, 
men efterhånden også af »kontorister«. Derfor blev der i den nyopførte tekniske skole 
indrettet både et mødelokale for sognerådet og et egentligt kommunekontor, hvorfra 
kommunens anliggender administreredes, og hvor borgerne kunne henvende sig.«
Teknisk Skole fungerede som kommunekontor indtil 1935, da byens første rådhus blev 
bygget på Damgårdens jorder ved Frederikssundsvejen (nuværende GI. Rådhusvej). Der var 
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skole i bygningen, indtil skolen i 1975 flyttede til Brydehusvej. Ballerup Bladet havde til 
huse i bygningen indtil 1994, da lokalavisen ophørte. I 1997 købte Ballerup Lærerforening 
ejendommen af Ballerup Kommune.

Spøgelseshuset
På hjørnet af Schwenckestræde og Fredens vej - i folkemunde kaldt »Tallerkenrækken« - lå 
et mindre hus, hvor der på et tidspunkt boede en ældre dame. Hun mente, at det spøgte i 
huset, fordi hendes rullegardiner ofte og uden grund sprang op. Der skulle også være sket 
andre mærkelige ting i huset. Derfor kaldte man det for »Spøgelseshuset«. Huset er nu 
nedrevet, og der er bygget nye boliger, hvor det lå.

Ved siden af den tidligere tekniske skole står et af byens største, ældste og smukkeste træer 
- et imponerende egetræ. Det står tæt på det sted, hvor det nu forsvundne »Spøgelseshus« 
lå. Derfor er det blevet kaldt for »Spøgelsesegen«.

flyttede brugsforeningens forretning fra 
Nielsens ejendom i Schwenckestræde, 
brugsuddeler.

Brugsforeningen
I Schwenckestræde lå også brugsforeningens 
forretning fra 1912 til 1928. Forretningen lå 
lige op til det gamle gadekær, hvor 
Håndværker- og Borgerforeningen opførte 
Teknisk Skole.
I et hæfte, som blev udgivet i forbindelse med 
Ballerup Brugsens 50 jubilæum skriver Bente 
Dahl Hansen, at Ballerup og Omegns 
Forbrugsforening blev oprettet i 1898. I 1912 

den tidligere rytterskole til ølhandler Marius 
og Marius Nielsen blev i 1914 ansat som

Bente Dahl Hansen skriver videre, at der siden begyndelsen af 1900-tallet havde været 
indrettet to forretninger i ejendommen i Schwenckestræde - en ølhandel og en 
købmandsforretning. Da Marius Nielsen i 1911 flyttede til Ballerup fra Glostrup, købte han 
den nævnte ejendom og overtog samtidig Jens Peter Larsens ølhandel, som havde til huse i 
ejendommen. I 1919 solgte Marius Nielsen atter ejendommen til sin arbejdsgiver Ballerup 
og Omegns Forbrugsforening, hvorefter han forlod sit job som brugsuddeler.

Ildebrand
Den 7. juli 1926 opstod der brand i brugsen. Brandvæsenet blev tilkaldt, men kunne ikke 
stille noget op. Brugsen og yderligere et par bygninger brændte ned og fire husstande stod 
uden bolig. Blandt disse enkefru Schwencke og sønnen samt træskomand Hans Olesen. 
Edith Hansen fortæller følgende om branden:
»En Dag brændte Schwenckes Hus og Huset, vi boede i, brændte ogsaa. Da der ingen var 
hjemme hos os, brændte alt. Jeg tjente hos Ølhandler Petersen. Her maa jeg mindes 
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Bio graf ej er Dinesen, der satte en Indsamling i Gang til Mor, hun havde mistet alt og havde 
ikke forsikret. Ved denne Godgørenhed fik Mor nye og pæne Møbler.«

Brugsens krak
I 1927 kom brugsforeningen i økonomiske vanskeligheder, og i et forsøg på at løse 
problemerne, solgte foreningens bestyrelse blandt andet den del af brugsens grund, hvor det 
nedbrændte beboelseshus og nogle udhuse lå, til Menighedsrådet, der havde planer om at 
bruge grunden til en udvidelse af kirkegården. Alligevel lykkedes det ikke at få brugsen på 
ret køl, og på generalforsamlingen den 31. oktober 1928 besluttede man at lukke 
forretningen. Vagn Tovgaard, der var medlem af Ballerups kommunalbestyrelse for de 
konservative 1958-85, fortæller, at hans far var brugsens sidste uddeler. Ved brugsens 
lukning flyttede han til den tidligere rytterskole, hvor han startede sin egen 
købmandsforretning. Brugsens ejendom og butikken med varelager og inventar blev solgt 
til en købmand fra København, hvorefter underskuddet blev opgjort til 47.000 kr. Hun 
skriver videre, at brugsens krak blev en økonomisk tragedie, der ramte mange mennesker 
meget hårdt oven i de i forvejen så vanskelige tider.

Afholdslogen
Vagn Tovgaard oplyser, at der på hjørnet af Schwenckestræde og Frederikssundsvej (nu 
Hold-an Vej) tidligere lå et smedeværksted, hvis ejer, smedemester Aage Petersen, var 
stærkt engageret i afholdsbevægelsen N.I.O.G.T. (Nordisk Independant Of Good Templar). 
Denne var oprindelig en del af den i USA i 1850’erne stiftede orden IOGT, som anså 
indtagelse af alkohol under enhver form for forkastelig. Denne strenghed medførte 
imidlertid i 1892 i Danmark en sprængning, og udbryderne dannede en ny loge, hvor ordet 
»Nordisk« blev hæftet på, og hvor der var tilladt at drikke blandt andet lyst øl. Ballerup- 
logen holdt oprindelig til i et ældre, stråtækt hus på Nygårdsvej (beliggende umiddelbart 
syd for det areal, hvor Højagerparken nu ligger). Den blev omkring 1935 afløst af en ny 
bygning, som blev opført i Schwenckestræde umiddelbart vest for smedjen. Den nye 
bygning indeholdt et stort mødelokale, et par mindre møderum og et køkken. Murermester 
Charles K. Petersen stod for murerarbejdet, medens Aage Petersen tog sig af smede- og 
blikkenslagerarbejdet. Bygningen blev ud over logevirksomheden også anvendt til andre 
formål - naturligvis med den ovennævnte begrænsning i udskænkning af alkohol!

Det gjaldt møder i byens foreninger, herunder klubaftener i Ballerup Boldklub, karnevaller 
og andre private arrangementer samt danseskoler. Bendixens var den første danseskole, 
indtil han fik eget institut på Vestermarken, og derpå fulgte Lis Godiksen, som flyttede til 
logen fra Ballerup Kro. Logevirksomheden ophørte under Anden Verdenskrig, men de 
øvrige aktiviteter fortsatte, indtil bygningen blev nedrevet. Smedevirksomheden fortsattes 
af de næste generationer under navnet Aage Petersen og Sønner og er nu beliggende på 
Metalbuen. Aage Petersens tidligere beboelseshus bliver - ved et af skæbnens luner - nu 
benyttet til bodega!

Ballerup Museum efterlyser effekter og oplysninger evt. erindringer, der kan belyse livet på 
og omkring vejen med det mærkelige navn. Hvis nogle af bladets læsere kan hjælpe, kan 
henvendelse ske på tlf. 44773090 eller mail: ballerupmuseum@balk.dk

Af Svend Jørgen Jensen og slægtsdata af Gitte B. Høstbo 
7

mailto:ballerupmuseum@balk.dk


De Oederske Efterretninger
I 1751 kom en ung tysker til København. Han var botaniker og 
nationaløkonom og havde fungeret som læge i Slesvig. Hans navn 
var Georg Christian Oeder.

Han var blevet udset til at beklæde et nyt professorat ved 
Københavns Universitet, men da der opstod skandale omkring 
hans ansættelse, fik han i stedet til opgave at anlægge en ny 
botanisk have ved Amaliegade. I forbindelse med denne opgave 
blev han den første udgiver af Flora Danica. Men Oeder 
interesserede sig for andet end blomster. I 1769 skrev han et værk

om bøndernes frihed og ejendomsret til jorden. Han krævede heri bl.a, fastsættelse af 
hoveriet. Han blev senere medlem af Generallandvæsenskommissionen og udformede 
forordningen af 20. februar 1771, som fastsatte hoveriet.

I 1770 blev Oeder sat til at bearbejde materialet fra den første danske folketælling, som var 
blevet afholdt året før. Året efter fik han til opgave at udarbejde en plan for en økonomisk 
solid enkekasse, da de hidtidige forsøg i denne retning var mislykkedes.

Da Oeder indså, at civilstandsoplysningerne i 1769-folketællingsmaterialet var for dårligt til 
at beregne de nødvendige overlevelsestavler til dette formål, foranledige han en særlig 
tælling med udførlige civilstandsoplysninger. Denne optælling blev til de såkaldte Oederske 
efterretninger om ægtepar, enkemænd og enker for København, Bornholm, Møn og 
Sjælland.

Efter Struenses fald måtte Oeder gå i en slags landflygtighed i Oldenborg, Men hans 
efterretninger kan den dag i dag fortælle os, hvem der i 1771 boede hvor, og tillige hvad de 
lavede. Det er dog kun dem, der var eller havde været gift, vi får noget at vide om. Børnene 
og de ugifte hører vi intet om.

På hjemmesiden 
www.ddd.dda.dk også kaldet 
Dansk Demografisk Database, 
kan man søge i Oeders 
efterretninger. For at finde 
Oeders efterretninger skal man 
klikke på den ”grønne kasse” 
eller som den også hedder 
”andre kilder”.
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Hvad blev der af coffardikaptain 
Johan Wilhelm Liitken?

født 23. juni 1786, død d. 20. oktober 1832
Set. Hans - nærmere betegnet den 23. juni 1786 nedkom amtsforvalter Thomas Caspar 
Bagger Liitkens hustru med familiens syvende barn, en søn der i dåben fik navnet Johan 

Wilhelm Liitken. Senere fulgte endnu fem søskende.

Faderen, Thomas Caspar Liitken, havde efter sin velgører Frederik Bagger f. 1710, d. 1791, 
ejer af godset Juulskov ved Nyborg, også antaget dennes navn Bagger, og lod i 1783 hans 
portræt udføre som kobberstik af Meno Haas. Thomas Caspar Bagger Liitken avancerede til 
amtsforvalter i Ringkøbing med bopæl i den endnu eksisterende amtsforvalterbolig på 
torvet, der nu, stærkt ombygget er udstykket til ejerboliger.

Hustruen Wibeche Christiane var født Bendz, en datter af præsten Niels Christian Bendz i 
Rønninge og nær slægtning til borgmesteren i Odense, Lauritz Martin Bendz, fader til 
kunstmaleren Wilhelm Ferdinand Bendz.

Hvad der har udvirket, at den unge Johan Wilhelm valgte at gå søvejen, kan der kun gisnes 
om, måske traditioner i familien om at vælge en karriere i statens tjeneste har spillet ind. 
Antagelig har han fået en uddannelse i flåden og herefter søgt lykken i handelsflåden.

Ifølge optegnelser fundet i Stadsarkivet på Københavns Rådhus skibsregister 1816 FF og 
1832 er der noteret følg.:
Johan Wilhelm Liitken medejer 1819 - 1822 ”Wilhelmine” af København, ex. ”Albertus”. 
561/2 clstr.
J. W. L. skipper i Kbh. , fører skonnert ”Emil” i 1820 - 21.
J. W. L. fører 1820 - 1822 skib 31 clstr., borgerbrev dat. Helsingør 18/8 1820.
J. W. L. fører 1823 skib ”Albertus” af Kbh.
J. W. L. Helsingør fører 1824 - 1828 brig. ”Henriette Johanne” af Kbh. 71, 91, 94 clstr. 
Borgerbrev dateret 8/8 1820.

J. W. L. skipper fører 1828 - 29 brig ”Henriette Johanne” af Kbh. 91 clstr. (Henriette 
Louise i listen 1832), det år han døde.

Fra korrespondance er jeg bekendt med, at de familiære forbindelser havde stor betydning. 
Det var i denne kreds, man oftest fandt sin tilkomne.

Johan Wilhelm havde fra de helt unge år næret stærke følelser for sin kusine Marie 
Margrethe Liitken, datter af amtsprovst og senere titulær biskop Peter Wilhelm Liitken i 
Lumby ved Odense, en broder til amtsforvalteren.
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Endnu findes en tegning, Johan Wilhelm har udført 1807 med et ungt par som motiv, som 
han har foræret sin udkårne, der på det tidspunkt har været 12 år gammel. Johan Wilhelm 
har da været 21 år gammel.

Ifølge mundtlig- og tildels også skriftlig overlevering, beslutter 
det unge par at blive hemmeligt forlovet. Amtsprovsten vil ikke 
vide af det, forbyder forbindelsen og tilbageholder de breve der 
tilsendes datteren. Som grund gives, at han ikke vil have endnu 
et fætter-kusine ægteskab.

Via søskende til Marie Margrethe lykkes det dog at få enkelte 
budskaber igennem.
December 1829 indgår hun ægteskab med den fem år yngre 
cancellist Hans Muller, der har sin gang i præstegården og senere 
bliver forstander for Fattiggården i Odense og 
sparekassedirektør.

I 1832 mødes Johan Wilhelm og Marie Margrethe for sidste gang, og hvad der blev talt om 
må stå hen i det uvisse.

Den 20/10 1832 dør Johan Wilhelm, efter sigende ved selvmord.
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Marie Margrethe bar til sin død i 1874 
en medallion med et silhouetportræt af 
sin ungdoms kærlighed. Denne findes 
endnu i familien.
Portrættet der må være udført ca. 1810, 
viser en ung mand i tilsyneladende 
søofficersuniform, derfor teorien om at 
Johan Wilhelm først er uddannet i 
flåden, derefter er søgt ind i 
handelsflåden og skriver sig som 
coffardikaptain.

Men hvor er Johan Wilhelm Lütken 
blevet begravet? En tilmeldingsadresse 
må han have haft. En bobehandling må 
der vel også findes. Han har antagelig 
ikke været helt ubemidlet.

Findes der yderligere oplysninger om 
de skrevne personer, modtager jeg dem 
meget gerne.

Af Peter V. Lütken, tlf 3314 2552, E-mail ekl@sol.dk

mailto:ekl@sol.dk


Himmelbrev

Himmelbrevet er et enkeltbladstryk med træsnit-illustrationer, ofte i farver. 
Det giver sig ud for at være skrevet af Gud selv og bragt til jorden af 

engelen Michael.



Brevet forekommer i mange varianter, men dets budskab er stort set det samme: man skal 
helligholde søndagen og følge Guds bud. Den som tror på brevet vil få lykke og velsignelse. 
Himmelbrevene kan spores tilbage til tidlig middelalder. Til grund for dem 
ligger apokryfe evangelier og troen på, at Gud åbenbarer sig for menneskene 
gennem skriftlige meddelelser. Som litteratur udgør de en interessant gren af den fælles
europæiske folkel itteratur.

I Danmark-Norge havde brevene længe været kendt, men det første dansk-trykte brev, en 
oversættelse fra tysk, kom først i København i 1720. Billedet viser en senere udgave af 
dette brev.

Brevet fra 1720 fik en rivende afsætning i begge riger. Holberg så med mishag på dets 
popularitet. I sin komedie "Barselsstuen" (1723), lader han Arianke Bogtrykker udtale: "De 
eneste Bøger vi have Profit paa, wære de som vore Svende skrive selv. Vor Dreng Lars, 
satte forleden et Himmelbrev over paa dansk, hvoraf vi soldte over 4000 Exemplarier".

Nogle år senere angreb præsten Anders Hof samme brev i en prædiken i 
Christiania. Han siger at brevet blev "købt i Mængde af enfoldige gemene Folk, som plejer 
være helt beredvillige til at tage mod allehaande Overtroe". De havde "ophængt det i deres 
Huuse som en Helligdom... et Beskærmelsens Bolværk imod alt Ondt". Oplyste mennesker 
så derimod med "Koldsindighed og Foragt" på slige brev.

Til trods for brevets store udbredelse, skal kun et eksemplar være bevaret. 
Det er i Det Kongelige Bibliotek i København. Over hundrede år gik før brevet kom i ny 
udgave, den som er afbilledet her. Det blev "trykt og forlagt hos Fr. D. Beyer i Bergen", 
trykkeår ikke angivet. Men vi ved at Frands Dekke Beyer drev boghandel, og at han købte 
Prahls trykkeri i 1846. Trykkeriet fortsatte under samme navn til årl857, så brevet må være 
trykt en gang mellem 1846 og 1857. Beyer holdt til ved Korskirken, men havde også en 
boghytte på Nyalmenningen med stor kundekreds af bønder og nordiandsfarere.

Beyers himmelbrev måler 46 x 40 cm, er trykt på simpelt papir og blev solgt for nogle 
skilling. Det domineres af en stor engel i flagrende gevandter med en basun i den ene hånd 
og en fjerpen i den anden. Det hele i ægte neu-ruppinske farver. Bortset fra illustrationen og 
det alvorlige "Varselsraab", er brevet identisk med udgaven fra 1720, men sproget er 
moderniseret.

Brevet er et afskrift af Guds brev, som findes i kirken St. Germain eller Grondoria, hvor det 
"Svæver over Daaben". Det advarer mod søndagsarbejde, opfordrer alle til at holde Guds 
bud og agte sin næste. Alle, som skriver det af og har det i sit hus, loves beskyttelse mod 
lynnedslag, brand og andre ulykker. Dermed bliver det en slags amulet. Men den, som ikke 
agter på det, han skal rammes af sygdom og død. Til trods for sit enkle indhold og beskedne 
udstyr er himmelbrevene en kulturfaktor, som man ikke kommer udenom, når man vil sætte 
sig ind i, det jævne folks liv og levned i ældre tid.

Kilde: http://www.google.dk/search?hl=da&q=himmelbrev&meta=&aq=f&oq=
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Vær med til at skrive
Frederiksbergs historie....

Mange - alle! - slægtsforskere har en stor historisk viden og ved meget om, hvordan 
Danmark så ud engang. Mange vil også have haft slægtninge, der har boet og levet på 
Frederiksberg og derfor ved meget om Frederiksberg. Den viden kunne rigtig mange have 
glæde af, hvis den blev delt ud. Og det kan man nu - på Frederiksberg Kommunes nye 
tidslinje om Frederiksbergs historie (www.frederiksberg.dk/voreshistorie).

Den nye tidslinje
Tidslinjen dækker Frederiksbergs moderne historie, dvs. fra 1850 og frem til 2008. Den 
ældste og første historie på tidslinjen er historien om landsbyen Frederiksberg i 1850. Den 
nyeste historie er Frederiksberg Kommunes 150 års fødselsdag i 2008. Der ligger historier 
om, hvordan Frederiksberg blev bygget og blev en hel lille storby i sig selv, de første 
skolelæger på Frederiksberg, metroen og meget mere.

Slægtshistorisk Forenings medlemmer kan komme til at spille en vigtig rolle i at få lavet en 
god tidslinje. Alle, der interesserer sig for Frederiksberg, kan klikke ind på linjen og læse 
om Frederiksbergs historie på en sjov måde. Men som noget helt nyt kan alle, der gerne vil 
være med til at skrive Frederiksbergs historie, selv skrive historier og lægge historier og 
billeder ind på tidslinjen.

Det kan være både små og store historier, billeder eller 
filmklip. En historie om at være arbejderfamilie på 
Frederiksberg i 1880’erne. Et sjovt billede fra en 
firmaudflugt i 1930’eme, hvor farmor var med. En historie 
om at vokse op på Frederiksberg i 1960’erne. Små og store 
historier, der kan deles med andre.
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Frederiksberg Kommune vil gerne opfordre Slægtshistorisk Forenings medlemmer til at 
lægge historier og billeder ind, fordi medlemmerne kan være med til at sikre et solidt 
niveau. Skal tidslinjen blive en succes, er det vigtigt, at brugerne er med til at administrere, 
redigere og kvalitetskontrollere indholdet. Den opgave kan vi ikke løfte alene.

Praktiske oplysninger
Hvis du vil se tidslinjen:
www.frederiksberg.dk/voreshistorie 
Her ligger der også en vejledning til, 
hvordan man bruger tidslinjen. Du kan 
godt nøjes med bare at klikke ind på 
tidslinjen og læse om Frederiksbergs 
historie.

Hvordan kan jeg være med til at 
lægge ting på tidslinjen?
Din browser skal være Internet 
Explorer 7.0 eller Firefox 3.

På kommunens hjemmeside, hvor tidslinjen ligger, er der hjælp og links at hente til, 
hvordan man får opdateret sin browser. Du kan godt have mere end én browser på din 
computer.

Opret dig som bruger hos www.dipity.com. Det er gratis. Som bruger får du adgang til at 
redigere og oprette indlæg. Du kan også oprette dine egne tidslinjer.

Frederiksbergs tidslinje ligger på:
www.dipity.com/FrederiksbergStadsarkiv/Det_moderne_Frederiksberg_fra_1850_og_frem

Frederiksberg Kommune har ikke adgang til de oplysninger, du afleverer til Dipity, og 
kommunen kan derfor ikke hjælpe med spørgsmål vedr. denne service. Kommunen påtager 
sig heller ikke et ansvar for de oplysninger, der ligger på Dipity.

Af it-arkivar Helga Mohr,
Frederiksberg Stadsarkiv
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The Federation of East European Family 
History Societies

Når man sidder og søger på google og leder efter nye spor om sine forfædre, kan man støde 
på de mærkeligste og interessante hjemmesider. Hjemmesider, der måske kan være med til 
at fortælle om, hvor folk er født, opvokset, døde og begravet.

En aften fandt jeg denne spændende hjemmeside http://feefhs.org/maplibrary.html

FEEFHS er en hjemmeside fyldt med gamle kort over Østeuropa. De fleste kort i samlingen 
kommer fra to vigtige kilder - et atlas trykt af Blackie & Sons i Edinburg i Skotland i 1882, 
samt et atlas fra Harmsworth trykt i London omkring 1908.

Kort er vigtige genealogiske redskaber, så der vil på denne hjemmeside stadig blive lagt nye 
kort på hele tiden, og som vil være tilgængelige for os genealoger fremover.

Især Østeuropa kan være svære steder at lokalisere, hvor vores forfædre kom fra, så tag et 
godt kig på siden og se de mange spændende kort fra områderne omkring de Austro- 
Hungarian Empire, German Empire, Russian Empire - Europe, Russian Empire - Asia, 

Balkans Hutterite Map Collection, 
Scandinavia.

Mennesker fra det oprindelige etniske 
Tyskland emigrerede til russiske 
områder af mange årsager og mange 
gange igennem tiden.

De boede og levede i flere forskellige 
regioner, der i dag inkluderer områder 
som Ukraine, Kasakhstan og 
Moldavien.

Deres gamle tyske hjem behøver ikke 
at være i det nuværende Tyskland 
længere - de kan nu tilhøre Polen eller 
f.eks. Tjekkiet.

Det betyder at de mennesker der 
forsker i tysk emigration eller russisk, 
faktisk skal søge i lande som Ukraine 
eller Polen.

Kilde http://feefhs.org/
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Kapellan ved Holmens Kirke 
August Frederik Basse

August Frederik Basse - præst (født 17/9 1848, døbt 5/11 1848 Trinitatis Kbh) gift med 
Charlotte Dujardin (født 6/5 1855 Randers). August Frederik Basse bliver 1. reserve 
kapellan ved Holmens Kirke. August Frederik Basse var søn af:

Hans Christian Basse - snedker (døbt 25/11 1781 Trinitatis Kbh, d 
1834/1845) gift m. Henriette Charlot Amalie Lind (født 1779, døbt 7/6 1779 
Holmen, død efter 1845) datter af Niels Olsen Lind (forgylder (født 1755) og 
Ane Margrethe Johansdatter Hvor navnet "Henriette" opstår vides ikke. 
Hun er kun døbt Charlotte Amalia Lind men optræder i FT-1787 som Henriette 
Charlotte Lind.

F1

Find mere om August 
Frederik Basses slægt 
på hjemmesiden: 
/www.frborg- 
gymhf.dk/gj/slaegt/05- 
uttenthal2/index.htm

F3

Ida Dorthea Basse (født 25/2 1813, døbt 9/4 1813 
Trinitatis Kbh, død 1855-1880) gift 31/1 1845 Holmen Kbh 
med Andreas Hansen - arbejdsmand (født 1802, død 
1855-1880)
GI Bentine Augusta Hansen (døbt 15/10 1848 Holmen 

Kbh)
G2 Amalie Charlotte Marie Hansen (døbt 18/7 1851 

Holmen Kbh, død 3/5 1912)
Nicolai Emil Basse - tapetserermester i København (født 
6/5 1816, døbt 24/5 1816 Vor Frue Kbh, død 13/9 1893 
København) gift 25/9 1847 m. Bentine Rockenberg (født
1818 , død efter 1885) Hendes forældre er stabshornist 
Frederich Rochenberg (f. 1795) og Lo vise Augusta 
Petersen (f 1796)
GI August Frederik Basse - præst(født 17/9 1848, døbt 

5/11 1848 Trinitatis Kbh) gift med Charlotte 
Dujardin (født 6/5 1855 Randers). August Frederik 
Basse bliver 1. reserve kapellan ved Holmens Kirke.

G2 Ida Henriette Marie Basse (døbt 2/3 1851 Trinitatis 
Kbh)

G3 Bentine Eleonora Basse - lærerinde (døbt 12/2 1854 
Helligåndsk. Kbh død efter 1885) ugift i 1885

Carl August Basse - typograf (født 4/8 1818, døbt 17/2
1819 Vor Frue Kbh ) gift 6/11 1852 Trinitatis Kbh m. 
Lo vise Augusta Hansen (født 1827, Kbh)
GI Alfred Nicolai Basse (født 24/10 1853, døbt 11/12 

1853 Trinitatis Kbh)
G2 Herman Ludvig Basse (født 25/4 1855, døbt 6/7 1855 

Trinitatis Kbh)
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Forårsudflugt 13. juni 2009
Kl. 9.15. Holmens Kirke
Holmens Kirke var oprindelig en ankersmedje, men i 
1619 indrettede Christian IV smedjen til en kirke for 
flådens mandskab. I årene 1641-1643 udvidede man 
kirken som en korskirke. Kapellet langs kanalen blev 
opført i 1708 og sakristiet i 1872. Modsat mange af 
hovedstadens andre kirker har Holmens Kirke 
overlevet ødelæggelser fra krige og brande. Kirkens 
interiør tager sig derfor ud, som da den blev bygget i 
1600-tallet. Holmens Kirke benyttes ofte af kongehuset 
til eksempelvis bryllup og dåb.

Kl. 10.15 Kanalrundfart
Turen går fra Holmens kirke - og er en guidet tur i 
Københavns havn.
Vi har båden helt for os selv med dansktalende guide.

Kl. 11.30 Christians Kirken
Christians Kirke er opført i 1754 - 1759 og hed oprindeligt Frederiks 
Tyske Kirke, da den i mange år tjente som kirke for den tyske 
menighed i København. Kirken skiftede i 1901 navn til det nuværende 
"Christians Kirke". Af mange fine gravmæler i Frederiks Tyske kirkes 
krypt er der familien Heerings familiegravsted. Der er gravlægninger 
fra 1761 og frem til i dag. Man kan ikke mere blive gravlagt i kiste, 
men mange bliver sat i gulvet i urne, hvilket kan ses på navnene og 
blomsterne i kryptens gulv. Christians kirkes krypt bliver stadig brugt 
som gravplads.
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Kl. 13.00 Frokost på Kanal-Cafeen
Den københavnske frokostrestaurant Kanal 
Cafeen er fyldt med gammel dansk 
atmosfære og bærer tydeligt præg af sit 
naboskab med kanalen. Her er maritim 
stemning og billeder på væggene fra livet 
på søen. Flere billeder er doneret af cafeens 
trofaste stamgæster gennem tiden.



Kl. 14.45 Rundvisning på Brønshøj kirkegård
Brønshøj Kirkegård er fra det 12. århundrede og omkranser Københavns 
ældste bygning i funktion, nemlig Brønshøj Kirke. Som den eneste af de 
københavnske kirkegårde har Brønshøj et stærkt præg af 
landsbykirkegård over sig. I ældre tid havde hver af sognets landsbyer 
deres egne, særlige områder på kirkegården, som oprindeligt kun 
dækkede arealet lige nord og syd for kirken. Siden er kirkegården blevet 
udvidet flere gange i takt med befolkningstilvæksten i området.

Kl. 16.00 Kaffe på Bellahøj Kro
Restaurant Bellahøj befinder sig i en gammel gård helt tilbage 
fra 1793. Siden 1938 har der været restaurant på den gamle 
gård. Omgivelser er smukke og romantiske, med et vingesus fra 
tidligere herremænd. Vi drikker kaffe med lagkage i den 
smukke gamle kro.

Prisen er Kr. 400.- pr. person inkl. bustur, sejltur, frokost & eftermiddags-kaffe m. 
kage, samt rundvisning. Drikkevarerne betales af egen lomme.
Tilmelding senest 1. maj 2009 til Anette Fliigge, Tlf. 51 70 53 58, e-mail: 
anette.flygge@ishoejby.dk - dog max. 50 personer. Først til mølle princip.
Betaling skal ske pr. check eller giro 220 8628 til kasserer Bent Jensen.
Tilmeldingen kan også ske på vores medlemsmøder. Tilmeldingen er ikke gældende, før 
betaling er indgået. Pengene returneres kun hvis pladsen bliver afsat til anden side. Ved 
udeblivelse uden afbud, ingen penge retur ej heller før 1 måned til afgang.

Bemærk venligst, hvor du vil stige på bussen ved tilmeldingen - det er vigtigt, så vi ikke 
venter forgæves. Husk bussen afgår PRÆCIST.

Tidsplan:
Kl. 08.15 Præcis - afgang fra Høje-Taastrup st.
Kl. 08.45 Præcis - afgang fra Herlev st. - gode p-pladser.
Kl. 09.15 Ankomst til Holmens Kirke
KJ. 10.15 Kanalrundfart fra Holmens kirke
Kl. 11.30 Ankomst Christians Kirken
Kl. 13.00 Frokost på Kanal-Cafeen
Kl. 14.25 Afgang fra Kanal-Cafeen
Kl. 14.45 Rundvisning på Brønshøj kirkegård
Kl. 15.45 Afgang fra Brønshøj kirkegård
Kl. 16.00 Kaffe på Bellahøj Restaurant
Kl. 17.00 Afgang mod Herlev Høje-Taastrup.

Vi glæder os meget til at se jer på vores tur.

Venlig hilsen Anette Fliigge
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Biskop over Sjælland 
Brun Juul Fog

Bruun Juul Fog, 11. marts 1819 - 22. februar 1896, biskop over Sjælland fra 1884 til 1895, 
hvor han 'nedlagde den sjællandske Hyrdestav.
Fog er søn af pensioneret kaptain Laurits Fog og Christiane Bothilde Birgitte født Munthe 
af Morgenstjerne. Han blev født i Stege, hvor hans fader dengang dyrkede en lille ejendoms 
jorder.

Da kaptain Fog 1824 blev stads vejermester i København, kom hans søn med, og efter at 
denne først havde besøgt et par mindre skoler, blev han, ti år gammel, indsat i 
Metropolitanskolen, hvor han til klassekammerater blandt andre havde Jens Christian 
Hostrup, Christian Ludvig Nicolai Mynster og Kristian Mantzius. 1837 blev han dimitteret 
til universitetet, hvor først Frederik Christian Sibbern og siden Hans Lassen Martensen 
havde stor indflydelse på ham.

Under Martensens påvirkning valgte han det teologiske studium, og efter en kort 
pessimistisk periode, i hvilken Heinrich Heine havde været hans yndlingslæsning, blev han 
påvirket af den hegelske spekulation, som da havde sin korte blomstringstid herhjemme. 
Allerede i skolen havde daværende overlærer Bonaparte Borgen vakt hans interesse for 
klassikerne; under sit teologiske studium kom han i nøje forhold til filosofien, og denne 
dobbelte påvirkning har i høj grad præget hans åndelige personlighed og bestemt retningen 
af hans studier.

1843 underkastede han sig den teologiske embedseksamen, og derpå var han et par år lærer 
ved københavnske skoler, blandt andre ved Efterslægtselskabets realskole; en kort tid var 
han også huslærer hos 'overskjænken', hofembedsmanden, grev Danneskjold-Samsøe. 1845 
blev han adjunkt i Roskilde, og samme år ægtede han sin moders søsterdatter Petra 
Emmerenze Høegh-Guldberg (født 1804, død 1870), datter af generalløjtnant i kavalleriet 
Christian Høegh-Guldberg

Efter to års lærervirksomhed i Roskilde blev han på grev Danneskjolds forslag udnævnt til 
præst i Nestelsø og Mogenstrup, og der tilbragte han omtrent ti år, sysselsat dels med sin 
præstegerning, dels med studiet af filosofien og klassikerne; og af og til havde han i sin 
præstegård unge mennesker, som han forberedte til artium. Under opholdet i Nestelsø skrev 
han en afhandling om Cartesius, René Descartes, den nyere filosofis fader, som han 1856 
forsvarede for den filosofiske doktorgrad.

Allerede på en visitats i Nestelsø 1849 havde biskop Mynster ladet nogle ord falde om, at 
den så alsidigt uddannede landsbypræst egentlig «hørte hjemme i Hovedstaden»; men først 
1857 blev Fog kaldet til København som første residerende kapellan ved Holmens Kirke.
I begyndelsen havde han vanskelighed ved at trænge igennem, men i årenes løb samlede 
han sig en stor menighed, og han må uden tvivl regnes for en af de betydeligste danske 
prædikanter.
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I formel henseende hører han til samme skole som Martensen, men han repræsenterer en 
anden type inden for skolen. Medens man i Martensens prædikener stadig sporer 
virkningerne af fordybelsen i spekulationen og mystikken, mærker man hos Fog, at han har 
drukket dybt af det væld, der er udgået fra Platon og Augustin.

Der er i hans prædikener den samme tankens klarhed som hos Martensen, men der er mere 
farve over hans stil og større rigdom på billeder. Teksten til hans lejlighedstaler er ofte valgt 
med en lykkelig hånd, og han kan på en overraskende og slående måde bruge skriftens ord 
til belysning af den tanke, han vil udvikle. Derved får hans prædikener tit en ejendommelig 
vækkende kraft, og som taler til «de dannede blandt religionens foragtere» har han haft stor 
betydning.

Hans bredkirkelige, lidet konfessionelle, dogmatiske standpunkt har i fortrinlig grad gjort 
ham skikket til at være apologet; det logiske i hans tale, hans fortrolighed med nutidens 
tænkning og digtning og hans harmoniske, åndfulde foredrag sikrede ham i mange år en 
fremskudt stilling som prædikant for den intelligente del af hovedstadens befolkning. 
«Saaledes bør der prædikes for en syg og forpint, dog ikke ødelagt Tid», skrev Vilhelm 
Topsøe en gang til ham efter en prædiken, han havde hørt i Holmens Kirke.

I de første år af sin københavnske præstevirksomhed (1859-1861) holdt han også, med 
ministeriets understøttelse, forelæsninger ved universitetet over filosofiens historie med 
særligt hensyn til religionsfilosofien, over læren om kirken, det teologiske studium og 
Augustins teologi, og denne virksomhed har sat en 
blivende frugt i den smukke og tankerige bog «Om 
det theologiske Studium», som han udgav 1861.

Da han 1881 ved Gerhard Peter B rammers 
tilbagetrædelse blev udnævnt til biskop over Århus 
Stift, forlod han København, og han slog hurtig rod i 
den jyske jordbund.

Men allerede 1884 vendte han tilbage til 
hovedstaden som Martensens efterfølger på 
Sjællands bispestol.

Efter sin første hustrus død ægtede han 1878 Jacobe 
Francisca Munter (født 1835), datter af provst 
Balthasar Munter.

I april 1888 blev han udnævnt til ordensbiskop, og i 
november samme år modtog han Storkorset af 
Danebrog.

Ved jubelfesten 1879 hædrede det teologiske 
fakultet ham ved at meddele ham den teologiske 
doktorgrad.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Bruun_Juul_Fog Fogs Monument på Holmens Kirke 
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Nygårds Sedler
Private slægtsforskere er gået i gang med at 
digitalisere et "navneregister" i Rigsarkivet som 
rummer ca. 1/2 million sedler med jysk navnestof

"Nygårds sedler" er et seddelkartotek som findes i 
Rigsarkivet og som rummer indgang til en masse 
oplysninger og henvisninger om jyder med lidt 
specielle navne. Der er henvisninger til kirkebøger, 
folketællinger, kancelli, rentekammer, matrikel, 
grundtakster, m.m. Nu digitaliseres de af private 
slægtsforskere.

Nygårds sedler på vej på nettet
Et kæmpestort "navneregister", som slægtsforskere kan bruge som hjælpemiddel til at finde 
jyske aner. Det gælder naturligvis ikke mindst aner, som er "blevet væk" og fx dør eller 
bliver gift på en lokalitet, som man ikke selv evnede at forestille sig. Også inputs til 
belysningen af anernes liv kan seddelapparatet levere, fx henvisninger til 
embedsansøgninger, m.m.

Nygårds sedler har hidtil kun været tilgængelige for brugere, som kom på Rigsarkivets 
læsesal. Men nu er en gruppe slægtsforskere gået i gang med at digitalisere alle sedlerne, de 
fotograferes og lægges i en database på nettet. Foreløbig er indtastningen nået gennem A og 
B, hvilket giver 32.835 søgbare poster. Der er lang vej endnu - og derfor søges der fortsat 
indtastere.

Nygård var ansat ved Landsarkivet i Viborg fra 1897 til 1913. I 1913 blev han, som han 
selv skriver det, "tvangsforflyttet" til København. Et løst rygte siger også, at han blev 
forbigået ved besættelsen af en stilling i Viborg, hvorefter han fornærmet tog til København 
og i den forbindelse tog sit seddelapparat med sig. Dette skulle være forklaringen på, at alle 
de mange sedler omhandlende jyske forhold er endt i København!
Det skønnes af nogle, at der i de 205 kasser er ca. 600.000 sedler, mens andre skønner, at 
der er ca. 350.000. Men når projektet om nogle år er slut, så véd vi det og så kan alle 
slægtsforskere glæde sig over at kunne benytte Nygårds store arbejde via nettet!

MELD DIG SOM INDTASTER
Hvis du vil hjælpe med at få Nygårds sedler på nettet, kan du kontakte Hanne B. 
Stegemiiller post@stegemueller.dk

Leif Sepstrup efterlyser også personer der kunne ha interesse i at være med til at 
affotografere de mange sedler. Var det noget for dig så skriv til: www.sepper.dk

Kilde: Historie-online.dk
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Hvem var arkivar H.S.A. Nygård ?
Nygård var ansat ved Landsarkivet i Viborg fra 1897 til 1913. I 
1913 blev han, som han selv skriver det, "tvangsforflyttet” til 
København. Et løst rygte siger også, at han blev forbigået ved 
besættelsen af en stilling i Viborg, hvorefter han fornærmet tog 
til København, og i den forbindelse tog sit seddelapparat med 
sig. Dette skulle være forklaringen på, at alle de mange sedler 
omhandlende jyske forhold er endt i København!

Af ”Hovedgårde og bøndergods nord for Kongeåen 1624-1805” 
fremgår det, at Nygård som menneske var en afholdt kollega, 
respekteret for sin viden og dygtighed, men han kunne også 
være kantet og stejl, ”en sær snegl”. Han var dybt konservativ af 
natur, modstander af folkestyre, fagforeninger og kvinde
frigørelse og moderne teknik i alle dens former. Dette projekt 
ville måske ikke på alle områder have glædet ham, men vi tror 
på, at det ville have glædet ham, at hans store arbejde kan blive 

til glæde for de mange, der ikke har mulighed for at komme på Rigsarkivet.

”Jeg kunne også bare være begyndt i Nygårds jyske sedler. Det er 205 kasser med 
navnesedler, der henviser til kirkebøger, kancelli, rentekammer, folketællinger, matrikel, 
grundtaxter og hvad ved jeg, i alt over Vi million sedler. Lykkelig den der har aner i Jylland 
med lidt specielle navne eller stillinger! Her fandt jeg mine Ravn'er og Schaarup'er i 
massevis. Og det var i Harre på Salling, i Århus og i Kolding. (I øvrigt er der tilsvarende - 
mindre - seddelapparater for Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, men desværre ikke 
Sønderjylland).

Nygård havde også en seddel på Maren Ravn, med henvisning til Trois Nielsen! Og her 
fandt jeg så deres bryllup i Bredsten ved Vejle, på herregården Keldkær. Jamen uden 
Nygårds sedler havde jeg ved gud aldrig fundet på at søge der. Jeg er næppe den eneste, 
der gennem årene har opsendt en stille tak til arkivar Sigvard Nygaard i hans himmel. " 
Sådan skriver Steen Thomsen i sin artikel "Panden mod muren!" der har været trykt i 
"Slægt & Stavn" 1994.4 og i "Slægt & Data" 1995, og faktisk er Steens beskrivelse af 
Nygårds sedler særdeles rammende.

Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen skriver i ”Find din slægt og gør den levende” 
blandt andet: ”Du kan spare meget tid ved at benytte disse sedler, og der er mange 
oplysninger, du aldrig vil kunne finde, hvis ikke du bruger dette seddelkartotek”.
Dette er grunden til, at vi ofrer tid og kræfter på at digitalisere sedlerne.

Hvilke oplysninger er medtaget i registret
Nygårds sedler er et righoldigt værk - men det er samtidig et uhomogent værk. Med 
uhomogent forstås her, at det er meget varierende hvilke oplysninger, der er noteret på hver 
seddel.
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Vi ønsker at give slutbrugeren det samme førstehåndsindtryk af sedlerne, som man ville få 
ved selv at bladre i kasserne. Når man har søgt en række sedler frem, kan de nærlæses og 
fortolkes. Der er indtastet oplysninger om efternavn, fornavn, stilling og årstal fra hver 
enkelt seddel, hvis oplysningen er tilgængelig. Oplysningerne er søgt indtastet i deres 
kontekst. Øvrige oplysninger er ikke indtastet.

Der er som absolut hovedregel anvendt kildetro indtastning analogt til folketællingerne på 
DDA. Søg derfor altid ”vidt og bredt” og brug wildcards - eller brug muligheden for at liste 
alle navne alfabetisk. Prøv gerne at søge på flere forskellige måder efter det samme.

Personnavne er ikke forsøgt standardiseret, for vi har gjort som Nygård, der i hvert enkelt 
tilfælde har brugt stavemåden fra den kilde, han har den pågældende oplysning fra.

Under søgning på navne skal man derfor være opmærksom på, at der kan forekomme endog 
meget varierende stavemåder. Herunder ser du en liste med blot nogle af de forskellige 
muligheder for mennesker, vi måske i dag bare ville kalde Amnitsbøll: Ammidsboll, 
Ammidsbøll, Ammidtsbøl, Ammidtzbøll, Ammidzbøl, Ammisbøl, Ammisbøll, Ammitsbøl.

Stednavne er som hovedregel heller ikke forsøgt standardiseret, men på den anden side har 
vi prøvet at hjælpe vores brugere til at finde frem til de indtastede informationer.
Du vil kunne finde Thyregod både dér og under ”Tyregod”; du vil kunne finde ”Thisted” 
under ”Tisted”, Ebeltoft under ”Æbeltoft”, Dejbjerg under ”Dejbjærg” osv. Igen: søg ”vidt 
og bredt”.

Den enkelte indtaster har i hvert enkelt tilfælde - hvor der har været flere muligheder i ét 
felt, ladet sammenhængen til de øvrige felter være afgørende. Dette gør sig især gældende 
for stednavnene. En person kan være anført som født i Århus, men er der oplysning om året 
for en vielse i Thyregod med henvisning til en kirkebog fra dét sogn, er Thyregod angivet 
som sted.

Foto herover: Nygårds hjemmeside samt to stk. Nygårds sedler http://nygaards-sedler.dk
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Svangerskab og overtro
Der gik sjældent lang tid efter ægteskabets indgåelse, før den unge kone kunne fortælle, at ” 
hun ikke længere var ene” eller at ”hun følte sig tung”.

Og nu var der mange ting, hun måtte passe på, for ikke at skade det ufødte barn på liv og 
sjæl,

Mens den unge kone gik svanger, måtte hun ikke:
Gå over rindende vand, så ville barnet altid tisse i sengen.
Drikke af en skåret kop eller bide i en brødskive, der var skåret i, så ville barnet få hareskår.
Se lig, så fik barnet en gusten ansigtsfarve.
Kigge gennem en dørsprække, så blev barnet skeløjet.
Smage på maden med en grydeske, barnet fik da en bred mund.
Spise en sammenvokset frugt, så ville hun få tvillinger.
Flå en ål; snoede denne sig op ad armen, fik barnet ålevrid, også kaldet sanktvejtsdans.
Sætte sig på en grav, da ville barnet få ligfald (epilepsi).
Gå under en tørresnor med ophængt tøj, barnet kunne da risikere at blive kvalt under 
fødslen.
Spise vibeæg, så blev barnet fregnet.

Alle disse ting, og meget mere, måtte den frugtsommelige kvinde iagttage, idet man kort 
sagt troede, at meget af det, som moderen oplevede, kunne være afgørende for barnets 
legemlige og åndelige vel.

I hjemmet blev alt gjort parat til fødslen, og børnetøjet blev lagt klar i meget smukke 
”barselsbakker”. De var fint udskårne eller malede med figurer, årstal og navn.
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Var der børn i huset, blev de sendt til en 
slægtning eller nabo, mens fødslen stod på.

Når de kom hjem igen, fik de at vide, at 
jordemoderen var kommet med en lille søster 
eller broder, som hun havde hentet ved en stor 
sten på marken eller ved en kilde - eller at 
storken havde bragt den lille.

Skrevet af Ruth Gunnarsen - Fra bogen 
”Familiens Højtider i gamle dage”



Matrikler
Resumé af foredrag holdt i Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, den 12. november 
2008.

De fleste har nok hørt historierne om dengang, hvor man sad på tinge under det store egetræ 
i byen og tog kloge beslutninger. At det skulle have noget at gøre med ovenstående er 
måske ikke umiddelbart indlysende, men forklaring følger...

Man kan dele ”historien” om matrikler i 3 dele, der alle handler om ejendomshistorie:

• Tinglysning, der handler om personer
• Brandforsikring, der handler om bygninger samt
• Matrikulering, der handler om grunde

Allerede Jydske Lov fra 1241 fortæller, at man skal skøde jord på tinge og ej andetsteds og 
på det herredsting, som jorden ligger under. At det netop skulle ske på tinge hang bl.a, 
sammen med den større sikkerhed, som en overdragelse i mange menneskers nærvær, 
sikrede. Det er også herfra, at vi kender begrebet tingsvidne som betyder en 
”tilkendegivelse fra 7 gode mænd, som havde været tilstede på tinget, og kunne bevidne, 
hvad de dér havde hørt og set”.

Tinglysning
Når man skal vide noget om køb og salg af fast ejendom, så er der især 2 protokoller, der 
påkalder sig opmærksomheden - det er hhv. realregisteret og skøde- og panteprotokollen. 
Den første er indgangsnøglen til den anden.
Realregistrene er ført fra 1759 (København) og bredte sig så til andre købstæder - dog 
brugte man her ofte brandtaxationsnummer i stedet for matrikelnummer. Fra 1810 indføres 
også fæstebrev i såvel realregistre som i skøde- og panteprotokollen. Fra 1845 bruges 
realregistre såvel på land og i by og ophører først omkring 1960-70. Herefter er 
tinglysninger overført til et elektronisk system på internettet - www.ois.dk.

Realregistre føres stort set i matrikelnummerorden, således, at et opslag er en oversigt over 
et matrikelnummer. På venstre side af opslaget anføres ejerlister med henvisninger til 
skøde- og panteprotokollen. Endvidere anføres udstykninger, servitutter, byrder mv.
På højre side af realregisteret er anført alle de adkomster (aftægtskontrakter, lån mv), der er 
forbundet med ejendommen.

Skøde- og panteprotokollerne er ført som selvstændige protokoller fra omkring 1630 ved 
landstingene, men det er først og fremmest adelige handler, der er indført - f.eks, salg af 
gods. Ved en kgl. forordning af 1738 blev det pålagt også bytingene at føre selvstændige 
protokoller og fra 1805, hvor landstingene ophører, er det kun i by- og herredsting, man 
fører skøde- og panteprotokoller. I 1919 foretages en gennemgribende retsreform i
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Danmark, hvorved bl.a, retsbetjenten ophører - i stedet indføres det tinglysningssystem, 
som vi kender i dag, hvor det er dommerkontoret, der foretager tinglysningen.
De oplysninger man kan finde i skøde- og panteprotokollerne handler om køb og salg af 
fast ejendom: ejerskifte, udstykninger, rettigheder/bestemmelser pålagt matriklen 
(servitutter), hæftelser m.m.

Hvad skal man vide for at finde oplysninger?
Følgende skal man vide for at kunne foretage en ejendomsundersøgelse:

ejendommens sogn
ejerlav
matrikelnummer

Øvelsen er så den, at man tager det realregister, der hører til ejendommens sogn/ejerlav og 
finder oplysninger om det matrikelnummer, man vil vide mere om.
Realregistret giver så henvisninger til skøde- og panteprotokollen for hver enkelt handel, 
servitut m.m.

Hvis man ikke kender matrikelnummeret
men derimod ved helt eller delvist noget om de forskellige ejere, så kan man se 
efter om der i retsbetjentens arkiv (afd. B) er navne- og/eller stedreg. til skøde- og 
panteprotokollerne; ofte benævnes disse nominalregistre. Er dette ikke tilfældet, så 
er der selvfølgelig den tidskrævende metode at bladre realregistret igennem i håbet 
om, at man finder den/de personer man leder efter og derved matrikelnummeret - 
denne metode giver dog i sagens natur kun mening i forholdsvis små sogne!

Matrikelarkivet
Via Matrikelarkivet er det også muligt at finde oplysninger om ejendomme. Her har man 
bl.a, matriklerne, sogneprotokoller og udskiftningskort, som alle er med til at fortælle noget 
om matrikler.

Begrebet matrikel dækker over, at man billedligt talt har lagt et hønsenet ned over 
Danmark, og når man så fjernede det igen - ja, så ville der jo være i tusindtal små 
afgrænsede afmærkninger. Hvert enkelt felt får så et matrikelnummer, ejerlav indenfor 
sognet, så man senere hen altid ville kunne sige, at lige præcis det matrikelnummer ligger 
lige hér! Ideen med at lave en matrikel er af skattemæssig karakter fordi statsmagten så kan 
kræve skat i forhold til den jordværdi (bonitet), som det enkelte matrikelnummer har.

Der findes 3 matrikler i Danmark: 1662, 1688 samt 1844. De to førstnævnte er 
hartkornsmatrikler (hartkorn = hårdt korn) udarbejdet som grundlag for beskatning. 
Dengang var der jo ikke penge mellem folk, men typisk naturalier i form af korn, grise, får, 
høns m.m. derfor opgøres værdien i hartkorn. I byerne var der jo ikke meget kom, så der 
har man grundtakster.
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1844 matriklen er grundlaget for vor nuværende matrikel. Arbejdet med den begyndte i 
1802, men var først færdig i 1822, og blev først taget endelig i brug i 1844.
I købstæderne betalte man ikke skat førend i 1863, og nogen steder så sent som i 1885. 
Jorden var jo ikke noget værd i købstæderne!

I sogneprotokollerne angives hver enkelt parcels beliggenhed, areal og bonitet. Til grund 
for disse er der nogle arbejdsjournaler, hvor matrikelnummer samt stedregister findes.

Udskiftningskortene er fra 1780erne, hvor utallige jordstrimler i landsbyerne blev samlet, til 
det vi kender i dag, hvor hus/gård ligger på ens jord. Af og til kan der være skrevet 
ejernavne på kortene.

Bygningsbeskrivelser
I brandtaksations-Tbrandforsikringsprotokollen redegøres der for ejendommens 
konstruktion. Er det et bindingsværkshus eller grundmuret? Størrelse, antal bygninger samt 
en værdisættelse for de enkelte bygninger. Formålet med protokollerne er at få fastslået 
brandrisiko og genopbygningsværdien.
Protokollerne føres herredsvis og er før 1872 en del af den offentlige brandforsikring - 
herefter overgik det til privat brandforsikring.

Man skal kende matrikelnummer for at kunne anvende protokollerne og brandforsikrings
protokollen henviser til brandtaksationsprotokollen, hvor den egentlige bygningsbeskrivelse 
står beskrevet. Efter 1872 og overgangen til den private brandforsikring benyttes kun én 
protokol - vurderingsprotokollen.
Skal man bruge en brandforsikring for et hus i en købstad skal man kigge i rådstuearkivet, 
mens førnævnte er for landsognene og er udtaget som en selvstændig arkivfond. København 
er dejlig let, når man taler om brandforsikring - du skal kende matrikelnummer samt 
kvarter, så får man alle de brandtaksationer, der er samlet for hele perioden.

Forhåbentlig får man det indtryk af ovenstående, at der er mange muligheder for at finde 
oplysninger om en given ejendoms historie. Man kan herigennem få en fornemmelse af, 
hvordan vores aner rent faktisk levede - især bygningsbeskrivelserne er med til at danne et 
billede af de fysiske rammer som vore forfædre levede under.

Matrikel fra Sankt Thomas 1871. Byerne i Dansk 
Vestindien var opdelt i kvarterer. 1 matriklen 
opregnes, hvem der ejede enhvert grundstykke, 
hvor stor hver bygning derpå var, og hvilke 
skatter der skulle betales deraf. Matrikler er 
bevaret for hvert eneste år fra 1786 til 1915. 
Vestindiske reviderede regnskaber, St. Thomas og 
St. Jan matrikler, 1871.

Af Jan Pedersen December 2008
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NETTET
har gode og gratis kilder

Du finder mange 
kilder på nettet.

Endda helt gratis!

Men du må også 
besøge arkiverne!

Gode websteder_____________________
www.arkivalieronline.dk - kirkebøger og folketællinger 
www.ddd.dda.dk - fx indtastede folketællinger 

og udvandrerprotokoller!

www.anetavlen.dk - åbent debatforum 
www.krabsen.dk - find sogn ud fra bynavn

http://www.arkivalieronline.dk
http://www.ddd.dda.dk
http://www.anetavlen.dk
http://www.krabsen.dk


Nyheder
Anetavlen åbnet igen fra Nytår
Vi kan med glæde meddele at Anetavlen er åbnet op igen fra 
nytår efter lang tids dvale. Grundet spamindlæg af særlig grov 
karakter, som var ved at kvæle forummet, var vi nødt til at 
spærre for indlæg og diskussioner. Formanden og jeg har med 
mange forgæves forsøg prøvet at få opgraderet systemet, så vi
kunne få blokeret for spam og samtidig få ekstra funktioner, men hidtil forgæves.
Anetavlen åbner nu op igen, men nu kun for registrerede brugere.
De der allerede har brugernavn og kode, kan stadig bruge dette.
Vi arbejder på, at man kan registrere sig på hjemmesiden, men indtil videre 
skal man henvende sig til Ordstyrer, hvis man er ny og vil deltage på 
Anetavlen.
Vi glæder os til at se Anetavlen blomstre igen. 
Med venlig hilsen Ordstyrer Jan Høstbo

Vi kan desværre ikke svare på mail i dag, 
Tastaturet er spærret og musen er borte....
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Bøgerlbg CdI)
Årets historiske bog 2008
Hvilken bog om historie var bedst i 2008?
Takket være sponsorbidrag fra Magasinet Alt om Historie, 
tidsskriftet SKALK og Kulturministeriet uddeles prisen for 
"Årets Historiske Bog 2008". Prisen overrækkes af 
kulturminister Carina Christensen.
De fem kandidater til "Årets historiske bog 2008" er:

Ulrik Langen: Den afmægtige - en biografi om Christian 7. Jyllands-Postens Forlag.
Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl 18. april 1864 - Historien om et slag. Gyldendal. 
Mikkel Kirkebæk: Schalburg - en patriotisk landsforræder. Gyldendal.
Jakobsen: Tynd luft - Danmark ved VM i Mexico 1986. Gyldendal.
Henning Grelle: Stauning. Demokrati eller kaos. Jyllands-Postens forlag.
Der kan stemmes på Årets bog på www.historie-online.dk/nyt/boger/aaretsbog/bogstem.htm 
Det er historie-onlines brugere der nominerer kandidaterne til "Årets Historiske Bog". Når 
nomineringsperioden er slut træder komiteen sammen og udvælger de fem bøger, der skal 
med i opløbet. Komiteen bestræber sig på bredde i såvel genrer som perioder.

Ny Cd om forbrydere udkommer snart

32

Fotografiportrætter fra Køben
havns Politi af udenlandske og 
udviste forbrydere, svenske og 
norske forbrydere samt Nihilister 
fra perioden 1888-1903, 
udkommer snart fra Genealogisk 
Forlag.
Cd’en er nr. 2 i rækken af en serie 
om Københavns forbrydere.
Disse forbrydere genspejler den 
mørke side af samfundet, og på 
bagsiden af hvert foto er der 
beskrevet personens navn, fødsel 
samt straf. På cd er der navne
register over personerne på 
billederne.
Cd’en kan forhåndsbestilles hos 
Genealogisk Folag 
www.genealogisk-forlag.dk og kan 
snart købes for en pris af 150 kr.

http://www.historie-online.dk/nyt/boger/aaretsbog/bogstem.htm
http://www.genealogisk-forlag.dk


Arkiver
Danmarkshistoriens største arkivalske 
registreringsprojekt afsluttet
Kulturminister Carina Christensen deltog mandag den 
27. oktober i en reception i Rigsarkivets magasin i 
Glostrup for at fejre afslutningen på det historiske
projekt.
Efter otte års arbejde er SPE-projektet (Stregkodning, Pakning og Etikettering) ved 
Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland nu afsluttet.
Kulturminister Carina Christensen, fik mulighed for at tage det enorme arbejde i øjesyn. 
"Et stort og på alle måder vellykket projekt er nu i hus" sagde kulturministeren, da 
hun ønskede medarbejderne ved SPE-projektet tillykke med veludført arbejde.

Før Efter Kulturministeren

Siden efteråret 2000 har dedikerede medarbejdere i Rigsarkivet og Landsarkivets magasiner 
i Glostrup, på Jagtvej og på Slotsholmen ompakket, registreret, stregkodeetiketteret og 
pladsregistreret ikke mindre end 193.000 hyldemeter arkivalier - svarende til mere end to 
millioner arkivpakker og protokoller.
Arkivalierne er dermed klar til flytning til nybyggede, varigt sikre magasiner på Kalvebod 
Brygge. Flytningen påbegyndes i 2009.
Som en væsentlig bonus er alle arkivalier nu søgbare for offentligheden i Statens Arkivers 
arkivdatabase www.Daisy.dk
Der er tale om afslutningen på det største enkeltstående projekt i Statens Arkivers historie. 
Projektet afsluttes nu lykkeligt - og til tiden. Grundlaget for anvendelse af moderne 
højlagerteknologi på Kalvebod Brygge er på plads, og fundamentet for en ny epoke i 
arbejdet med tilgængeliggørelse af arkivalier er tilvejebragt. Selv på verdensplan er der tale 
om en enestående bedrift i forhold til bevaring, registrering og tilgængeliggørelse af 
særdeles omfattende arkivalske samlinger.

Kilde www.sa.dk
33

http://www.Daisy.dk
http://www.sa.dk


Nettet
Skolefotos fra Østerbro - nu på nettet
På Langelinieskolens hjemmeside kan du finde en lang 
række scannede fotos af elever gennem tiden fra de 
skoler, som nu er blevet lagt sammen til Langelinieskolen. 
Det drejer sig om Rosenvangskole, Holsteinsgadeskole og 
Langelinieskole. En tidligere elev og tidligere lærer har 
forestået det store arbejde, som kan ses ved at gå ind på

skolens hjemmeside 
www.langelinieskolen.kk.dk klikke på 
billedet af Per Møller Jensen og 
Jørgen Mårtens. Derefter kommer en 
forklaring på hvordan man finder de 
gamle fotos - der er rigtig mange 
billeder, og de går langt tilbage i tiden. 
Faktisk tror jeg at alle de tilgængelige 
fotos nu er lagt ind. Så god jagt, hvis 
du eller en af dine slægtninge har gået 
på en af de omtalte skoler. □

□ ^Annelise Dal Heick 
www.slaegtshistorien.dk □

Bertel Thorvaldsens Brevarkiv
Udgivelsen vil ved projektets fuldførelse omfatte 
alle dokumenter i Bertel Thorvaldsens Brevarkiv 
på Thorvaldsens Museum. Det drejer sig 
hovedsagelig om brevudkast samt breve til og fra 
billedhuggeren, men også om andre dokumenter, 
f.eks, rejsetilladelser, hyldestdigte, anbefalings
skrivelser og huskelister.
Hovedparten af disse dokumenter blev fundet i 
Rom efter Thorvaldsens død. Brevarkivet på 
Thorvaldsens Museum er siden blevet forøget 
løbende gennem donationer og indkøb. Det 
virtuelle brevarkiv vil udover museets egen 
brevsamling også indeholde breve til, fra og om 
Thorvaldsen, der findes i andre både inden- og 
udenlandske arkiver. I sin fuldstændighed vil det 
virtuelle arkiv rumme ca. 4.500 dokumenter. 
http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/om
34

http://www.langelinieskolen.kk.dk
http://www.slaegtshistorien.dk
http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/om


Efterlysning
Kassereren efterlyser navn på indbetaler
Jeg har fået en indbetaling på 250 kr. der formentlig skal 
dække kontingent for 2009. Desværre er der hverken 
afsendernavn, medlemsnummer eller andre oplysninger på 
girokortet, og banken kan ikke hjælpe. Indbetalingen er ikke 
sket via netbank, men derimod i en bank eller på et posthus 
mandag den 1. december 2008. Mener du, at betalingen stammer fra dig, bedes du venligst 
kontakte mig, se adresse m.m. på side 2 i bladet eller på hjemmesiden.

Bent Jensen

ANETAVLEN
Anetavlen er nu igen åben for indlæg. Som noget nyt skal man have et brugernavn og en 
kode for at starte en diskussion og/eller sende et indlæg. Dette kan man nu selv oprette via 
menuen til højre og følge den nemme vejledning. Dette har desværre været nødvendigt på 
grund af spamming. Ved samme lejlighed et lille hjertesuk: Det er ikke meningen at indlæg 
på Anetavlen skal rettes eller slettes af webredaktøren. Derimod - hvis der er kommet nye 
oplysninger vedrørende ens tidligere indlæg, ja så skriv et nyt indlæg til diskussionen. På 
denne måde, får alle også indblik i indlæggets historiske gang og kan følge med i indlæg
gets udvikling. Hvis alle brugere af Anetavlen vil have ændret i eller slettet deres indlæg på 
Anetavlen så kan webmasteren ikke bestille andet. Derfor skriv et nyt indlæg hvis du har 
ændringer eller meget gerne løsning på en eventuel gåde.
Venlig hilsen webmasterens kone.

Artikler
Jeg vil hermed opfordre alle til at skrive en artikel til Slægt & Stavn. Vi mangler i den grad 
artikler til bladet, da vi er ved at nå bunden af skuffen. Skriv om din slægt eller skriv om et 
emne, du gerne vil høre om. Skriv om en oplevelse du har haft i forbindelse med din egen 
slægtsforskning. Ellers kommer i bare til at hører mere om min egen slægt. Jeg hjælper 
gerne med selve artiklen og opsætning, hvis det ikke lige ligger for hånden at skrive selv. 
Men skriv lidt. Alt er til hjælp.

Hilsen Redaktøren Gitte B. Høstbo

Kraks Vejviser nu på nettet
Formålet med projektet er at få digitaliseret et så stort antal vejvisere, at 
der er kritisk masse i forhold til at afprøve brugeres medvirken ved 
korrekturlæsning og til at afdække behovet for vejviseren i ind- og 
udland ved hjælp af brugsstatistikker. Dette projekt løber september 2007 
til marts 2008. Indholdet vil i første omgang være digitalisering af hver 
femte årgang i perioden 1770-1900, i alt ca. 16.500 sider. 
www.bibliotek.kk.dk/bibliotekeme
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Midtersiderne i bladet er Forårets udflugt 2009

Husk indbetaling af kontingent!
Har du husket at betale dit kontingent eller bladabonnement for 2009?
Hvis ikke, så skynd dig at gøre det inden 1. marts, hvorved du sparer dig selv for et gebyr på 
20 kr., og foreningen for besværet med at udsende rykkerbreve. Brug girokortet i blad nr. 
4/2008, indbetal via netbank på vores girokonto 2208628 (korttype 1) eller lav en 
bankoverførsel til reg.nr. 1551 konto 2208628 . Beløbene kan du se på side 2 i dette blad. Er 
beløbet ikke indbetalt rettidigt, modtager du ikke flere numre af Slægt & Stavn.

Bent Jensen
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