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Som de fleste andre steder i
Danmark vil maj meneds
"Glemmer du" ste i brylluppets
tegni anledningaf den kongeligc
begivenhed.
Vi gir blot henved 250 er tilbage i tidenog fortellerher bl.a.om
et bryllup i Timby Kirke, der
havde "kongerogelse"over sig,
for det blev overy@ret
af det daverendekongeparKong Frederik
V. og hansdronningl,ouise.Desudenfort@llervi om datidensskik
og brug i forbindelsemedet bryllup.
Hvis I vil l?ese
om kongeligkergennem
Iighed
tiden kan dennc
hjemmesidefra StatensArkiver
ben)'ltes
www. sa.d k/sa/godeh
isto.ier/
kaerlighed/default.htm
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At tindesig denrettelivsledsagerhar aldrig veret nemt.
For de flesteungemend og piger
blev det:e vigtige valg tidligere

foretagetaf foreldrene henover
hovedetp{ dem.Det var som oftestikke et spsrgsmAl
om kerlighed, men om penge.Man skulle
nodiggiftesigundersin stand.
Det llesle amagerevalgte deres
egtefelle indenfor det samfundslag, de tilhorteog helst indenfor
den landsby,hvor de boede,ja,
nogleenddaindenlor samme1amilie. tsn undersogelse
af familieme pe 12 gerdei Tarnby og 6
gardei Ullerupgennem3 generationerfra oa. 1750til 1850viser
en meget ngemobilitetved valgetaf€gtefelle. Gerdmand
og fogedMauritsClausens10 bum var
alle gift med fetre eller kusiner
lia Ullerup.At gifle sig ind i samme socialelag,sommanselvkom
fra, var megetalmindeliglhvilket
man kan se af folketlellingslisten
overKastrupi 1890.Det visersig,
at af de 9 kvinder,der var fsdt i
T6mbySognog som var gifl med
en glasmager,
havde6 af dem en
far, der var glasmagerog i flere
tilfeldc en farfar, der ligeledes
var glasmager.
De sidste3 var alle
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fodt i Kastrup.De andrekvinder
(omkring30) kom tydeligvisenten l'ra glasverksbyer(Alborg,
Fensmark)
cller "Glasvcrkslande"
somSverigeellerTyskland.
I 1886var 16 ud af Arets22 par
fra sammeby i Timby Sogn,4
par kom fra landsbyer,der havde
meget til felles (Kastrup/
Maglebylille, Tommeruptullerup
og Tdrnby/Sundbyvester).
Et pars
var noget usEdsammensetning
vanlig, nemlig Dragor/Tommerup. Det sidslepar var fra Kobenhavn, brudgommenvar pr@stens
son.Alle 22 fandtderes€gtefaller indenforsammesocialelag.
Nir ensa:gtefelledode,var man
pludseligeneforsorger.
Det var en
svrr byrde. Dertbr gil'tedebide
enker og cnkemend sig hurtigt
igen. Enkemehavdeolie her pi
Amager(hvor mend og kvinder
arvedelige) overtagetlbraeldrenes
hjem.Tit gik der ikke mereend36 mineder,1'order var en ny egtelelle, der kunnehj&lpe til. Det
sesspecielt
i 16-og 1700{allet.
har ikke spillet
Aldersforskellen
nogenrolle. Kvindenkunneveret
op til 30 dr eldre end manden.
']'amby
var i
Gennemsnitsalderen
indtil 1800megetlav nemlig2223 ir. Fra 1800-1850
var denstegettil 25-26ar.

Bn!.1 ne.l lnagerdtagt

og brudesdlv.

Deter olie fejlagtigtskreveti litteraturenom Amager,at dct l'grste
"blandede"@gteskabmellcm en
danskebyspige og en mand fra
ocnsmaglfuldeby Ilollenderbyen
foregik i 1759. Det var scouten
JacobBacher,der giftedesig med
Gj€rtrudI{ansdatter,
en fogeddatMen allereter fra Sundbyvester.
de pa dc forstesideri deneldste,
bevarede kirkebog fra TArnby
Sogn optraederder @gteskaber
mellempigeri'raTdmbySognog
m€nd 1iaHollenderbyen,l'.eks.i
1679hvor MargretheJensHoltes
lia Tommerupi en alderaf 53 ir
JacobJanblev viet til enkemand
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sen Kurvemagerfra Hollenderbyen. I 1690 blev enken Maren
Olufsdatterfra gird nr. 7 i Tommerupgift med Jan Crillescnfra
De bosattesig pa
Hollenderbyen.
hendesgerd. Selv om det ikke
kan bevises, at kvindeme var
100% danskebys,berer deres
navne dog tydeligt preg heraf.
Typisk for disse egteskaberfra
perioden1670-1690'eme
var! at
kvindemevar enkerog girdejere.
Det var bestemtikke medbegejeller denoffenlstring,at sl@gien
lige meningsa pA disseegteskaber. Der for€gik ofte drabelige
fejderselv ind i voft erhundrede,
hvis man gik p6,frierfodder i naherpa oen.
bosognet

skonomiske forhold, l'astsatte
mandatoenfor trolovelsen.
Trolovelsevar pebudt ved lov
indtil 1799.Den blev ansetfot se
afgorendeog bindende,at mange
flWedesammenlige eller.
Trolovelsen foregik i pigens
hjem, hvor parreti pr&stenog familiens pihor lovede hinanden
egteskab.Trolovelsenvaredeca.
3 mineder aflrcngig af irstiden.
i arbejBryllupetskulleindpasses
detsgangpe gardene.Der skulle
lyses 3 ssndagei kirken inden
brylluppet.Denne tvungne lysnirg ophortel-orsti 1969.
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I Timby Sognser del ud
har vEret den fotil, at sondagen
%:oko.7t
retruknedag for kopulationenDen forste"foler" til den eller vielsen,som den kaldes i
udvalgtepigevar en kaerestegave, dag.Hvis der foreli et kongebrev,
somdenbejlendemandselv hav- d.v.s.en kongeligbevillingtil at
trodsf.eks.neert
indgaeegteskab,
de fremstillet.Det kunnev@reen
ja
hostrive eller et manglebret, slegtskabmellembrudeparret,
sA blev vielsensom regel foretahvorpa pigensnavnetrek ofte var
I 1786blev 9
skeret.Hvis gavenblev modtaget, get om mandagen.
var det n€stetrek at fri til pigen. par ud af 23 viet medkongebrev.
troloDet foregik ofte ved hjelp af en Det sketeudenforudgeende
somopsogtepigens velseog lysning.
mellemmand.
Om to andrepar oplysesdet, at
far. llvis man har blev enigeom
medgift og parrets ftemtidige dc var trolovede,og at de boede
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sammen,da de skulle vies. Det
viser, vor almindeligt det var at
regne trolovelsen for lige sa endeligt et slqidt som brylluppet.
Hvorledes bryllupper foregik i
TAmby Sogn i det 18. tuhundrede, fiir man en levendebeskrivelseafi et lille skift fra 1748.Det
var en af datidensberemtedigtere, PederSparkjer, der forfattede
det i anledningaf, at Kong Frederik V. og hansdronningLouise
havde oververet et bryllup i
T6mby Kirke den 10. august
1'148.

Kongeparret var meget populert og havde en noget andenog
meremruter indstillingtil tilverelsen end den tidligere Kong
ChristianVI. Grundentil. at kongen oververede brylluppet, kendes il*e, men han viste sig ofte
ude blandt sine undersatter.De
owige bryllupsgestervar kendte
ksbenhavleresamten stor del af
TAmby Sognsbeboere.
I beskivelsen afdette bryllup er
der ikke fortalt om brudefulgets
ankomsttil kirken. Men almindeligvis kom forriddeme fsrst an-
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fort af bedemegndene
d.v.s. de
mend, der et par dagei forvejen
havde redet sognet rundt med
bryllupsinvitationen.Dern@st
kom musikvognen,
bruden,brudepigemeog brudckonen
(pakledersken) brudensl'ar og folge, til
sidstbrudgommenog hanssvende,forlovereog f'olge.
tJrudcpafietvdr KarenHansdatter 15 Ar, fogeddatter
fra Surdbyvesterog RasmusSvendsen
24 dr,
lbgedsonfra Kastrup.
Kongeparret
blev modtagetmed
klokkeringningog velkomstsang,
20 musikerespillede iI'nrt amagerdragtmed bl.a. bli trojer og
fbredc huer. To smi amagerpiger
stroedeblomstcrpi vejen op til
kongensplads i kirken. Men si
kunnebryllupetda ogsi begynde.
Det sketemed l'orstcvers af salmen "l Jesu Navn skal ald vor
Gjemingske".Den var skrevetaf
rektorJohanfrederikseni 1639til
hansegetbryllup.Den blev siden
benyttetved adskilligcbryllupper
og stAriowigl i nutidenssalmebog. Derellertradteprarstenfrem
i kordoren,hvor brudeparret
efter
skik og brug stod,medensvielscn
lbrcgik. Efter en kofi tale over
salme90, sidsteversblev vielsen
fbretaget.Den gang lgd ritualet:
l.lder:1. "Om I
"Saatilsporgerjeg
har betraadtedermedGud i Him-

len, dern@sl
mededersegetlljcrteslag,sidenogsadmed Sl@g1
og
Venner,om I vil havedenneerlige Pige, som hos eder staar,1il
Agtehustru.2.Om I hereflervil
leve med hende i Medgangog
Modgang,i hvad Lykke Gud den
almegtigcvil edertilfoje, som en
.Egtemandbor lcvc med sin ,€gtehustru.3. Om I ved ederfri lbr
at have givet nogenandenKvinde, som nu lcver, eders ,llgteskabstro,
som dettekundevere
til Hinder"".Pi sammemide blev
derstilletsporgsmal
til bruder.
I de nye rilualer fra 1897 og
l9l2 er dc to lbrste sporgsmAl
omlbrmulerct,og det tredie er
bonfaldet.
NAr brud og brudgomhavdebcsvaretdissesporgsmilmed "ja",
oplbrdredeprcstendemtil at givc
hinandenhand€n.Sa lagde prlDstcn sin hend oven pi brudcparretshenderog sagde:"llvad Gud
har tilsammenfoiet,skal inlct
Menneske
adskille".
Da vielsenvar til ende,gik brudepanet ned til deres stole og
presten hen til alteret, Medens
deneforegik,blev sidsteversaf "l
Jesu navn..." sungct.Derpe bcgyndteorganisten
at spilleog dcgnen at syngesalmcn"Af Hojhcden oprundener-" Salmenblev
sedvanligvis brugt som oplbr-
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dring til menigheden
om at "ofre"
pengetil prestenog degnen.Salmener i dvrigt blevetgendigtetaf
Grundtvig.Offeret var en del af
prestensog degnenslon, og skikkcn ophsrteforsti 1919.hvorefler
statenaflonnedepr€steme.
BrudgommcnRasmusSvendsen
gik l'orstop og "ofrede",efterham
hans 2 fsrerc eller forlovere,
amlsforvalterLemwig og en ung
Amager. Derefler var dct andrc
celebremandligebryllupsgester,
sa kom turentil brudcnsfar samt
unge og eldre mEnd fra sognet.
Dereftcrspindesiden:
BrudenKa.en Ilansdattermed sin brudepige
og brudekonen fru Bjorn
(brudekone: brudens piklaederske).derefferdet celebrckvindelige folge lra Kobenhavnog til
sidst brudensmor. Bodil Pedersdattcr,de ungepigersamtde gifte
kvinderfra sognet.Pengeneblev
lagt i en sakaidlbrudeblok.Til afslutning spilledeog sang de 20
musikanter
en hyldesttil kongen.
SAdrog brudetogetmed kongepanet til brudenshjem i Sundbyvester,benevnt brudchuseti dagensanledning.P6 hjemvejcnvar
brudeparretsikkert pi sedvanlig
vis blevethedret med bosseskud,
affyret af unge m@ndlangsruten.
Det blev foibudt en halv sneser
scnefe,

Ved hjemmetblev kongenmodtagelmed hyldestsang
ledsagetaf
paukerog t.ompeter.Kongendrak
derpAbrudeparrets
skAl,og brudeparret takkede herfor, hvorelter
brudensfar holdl hyldest-og takketalefor kongen.Si var der underholdningmed bl.a. to amagerdanse:At.danseegget af koppen
og at danseigennemringe. Som
en slags datidens konferencier
nevnescn agentBjom, som just
erct for var udnevnt til kongelig
agent.llan hed AndreasBjorn og
var storkobmandog skibsverftsejer pa Christianshavn.Wilder
Plads hed tidligcre Bjoms Plads
opkaldl efter ham. Pi Chr. Havn
er en gadei dag der hedderAndreasBjornsgade.
OgsAscoutenfra St. Magleby,
JacobBachervar til stede.Han
giftcde sig i ovrigt 1l 6r senere
med en sostertil bruden,Gjertrud
Hansdaller
somtidligerenevnl.
Der blev trakterct pe bedstemade, og man moredesig. Amagerport blev ekstraordinert holdt
Abeneller kI.21. Der blev efter
skik og brug festeti 3 dage,men
somder slutteligstarskrevet,man
"holdt sig indbyrdessommeliglystigc".
Kongen gav isvrigt brudepanet
to krystalbegre,hvorafdet eneer
bevaretpa Amagermuseet
i dag.
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Tavle iTA by Kitke til nintle oh Kong
Frcderik Y.'s besog i knken, hvor han
1718 own&rede et amagerhry up.

Derer ogsAen mindetavlei Tarnby Kirke om brylluppeti 1748.
Forud for brylluppet havde
"Skaffeme" haft travlt med at
sorgefor "foring", d.v.s.service,
duge og naturalier.Dennehjelp
var nodvendig,hvis det skulle
vcre overkommeligtlbr den enkelte at holde gilde. En del
"Kokke" skulle$argefor, at ser- og
veringen gik planm@ssigt
skulle faktisk slet ikke lave maden. De var iovrigt ifort en hel
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Maletiet afFrcderik v. etfia 175I og
nalet afca
C$tn Pilo.
lt rcder i k b ory SIo tsnu! elDn.

specieldragtmedbl.a. hvidt fbrklede og broderede
b6nd.
Madenvar som regel risengrod
og forskelligestege.Eller middagen var der dans,som blev indledt af brudepanet,der dansede
de tre forstedanse.
Nir klokken nzemedesig 24,
markerede
manbrudensovergang
fra pige til gift kone ved at lage
brudehuenaf og give hendekonehuenpa.
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PAtedie dagenholdtmandetsekaldte"kokkebryllup",hvor hjelpercnu kunneslappeal'og fesle.

de med snippenrtedtil b€ltestedet,og foranskulledet ni ned til
maljerne.Snippemegik rundt om
halsenog blev knyttetbagtil.Det
skullefyldegodtud pAskuldrene.
Hertil kom si Timby Kirkes
brudesolv,der stadigopbevares
af
Wdt(daf/,ao(al
kirken.Detsoprindelse
kendesik/,,
Den fomemmeste
kvinde- ke, men det kunne ben)'ttesaf endragt i Ternby var brudedragten. hver uberygtetbrud fra sognet.
Denbestodi slutningenaf det 19. Det bestaraf en lang ssivkedeaf
led ned kugler,der
Arhundrede
af to skorter,der var stangformede
rynkede ved linningen. De var er forbundetmedringe.Ved disse
fbrnedenpyntetmedflojlskantel- var der oprindeligfEstet 7 monler silkeband.Det overste skort ter. Nu er der kun 3 originale
niede til bcsclningenpA det ne- msntertilbage.Montemeer fordcrste.Tidligerehavdeman flcre gyldteog berer symbolskefiguer
lag af skorter- ogsi kaldettrappe- og har hollandskecller plattyske
inskiptioner.En af msntemevar
skorteflerfaconen.
praeget
til erindringom Christian
Trojenvar af sortkl@de.P[ livct
var der fastgjonde beromte,solv- VII og DronningCarolineMathilforgyldtemaljer, der blcv snoret des sidste falkejagt pi Amager
17'72.En ande[ viser Jesu dib.
mcd l€nker og nal. ForklEdetvar
Hucner af rod flojl og besatmed
af uld cller silke afhengig al
hvilket stof tojen var af. Det var guldgallonerog agramanersaml
filigranstjemerog
rynketi flerer4kker, mcn spand- to seksoddede
fem
rosettcr
med
klare sten.Den
tc dog ikke over hele skortetbagog
til. Dets lodrettekantervar besat blev brugt med silkehageband
med pcrleagramaner
eller kulorte slojfe i nakken.
En overgangvar brudesglvet
forsilkeband.Hertil var der kulorte
livband, hvori livb6ndsspendet swndet fra kirken, men etatsrad
med eller udcn navnebogstaver L. P. Holmbladkuble dct tilbage
og skenkededet til kirken igen.
var sat.
um natsenDaroruoenet n@lroot Huen blev sidste gang brugt i
trekantettorklede med frynser. 1889.Sslvkedenblev dog lantud
Det skullesiddepa en specielme- i en periodefra 1928til 1962.
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Bruden byttede ved midnatstide
huen, keden og det sorte lbrklede ud med en sofi capeshue,populeeri kaldet andenebbet, med
og et hvidt forklede. Om morgenen mAttehun igen skiite til kyse
og blAt ftrkllede og var sd if'ofi
ungkonedragten.
M.rndene holdt tidligere end
kvinderne op med at bruge amagerdragt til bryllupper. Mlendenes benkbder var vide, af sort
lened ellef shirting. Desudenvar
brudgonmcn ifort cn slagbui (cn
form for vest) og en ydertroje,pi
hovedet bar han hoj hat. Bruden
havde broderet en speciel brudgomspung,hvori han havde penge til at betalemusikanternemed.
Den var af lerred og syet med
kulort silke i llettesting eller
korssting. Pungen var omviklet
med en rod silkesnor.

sporgsmAl om sundhcdstilstand.
Hvis det sammehavdevaeretudtalt i dag, ville man sikkeft opf'atte det som priestenseliske holdning.
Skilsmisservar der ikke mangc
af, selv om der var mulighed lbr
det bl.a. ved egteskabsbrud,,egtef'ellensfiavcr i 2 ir og ved forskellige sygdomme.Indtil 1797
havde kirken stor indllydelse pi
idet den sad med
skilsmisscsagcr,
ved den sekaldteTamperret- 'Egtcskabsretten.Lfter den tid blev
sagcrnc bchandlct ved Birketingel.
Det var ikke p@nt at valrc fraskilt, si deribr skrev man det I
eks. ikkc ide @ldstelblketrellingslister. Man skrcv i stedet
"enke" ellcr "cnkcmand".Skilsmissen var undtagelsenfra reglen, man var gili "Til Doden Jer
skillcr".
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Om egteskabeme
i Timby Sognhar v€ret specieltlykkelige eller ulykkelige,ladersig ikke unde*oge. Nir en TArnby
praesti 1700 tallet begejstret
frcmhevcr et @gteskab,
der har
varetover50 er, er dct ikkc ct udtryk fbr tidens moral, men et
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaf lokalhistorisk
si henvenddig til:
interesse,
LokalhistoriskSamling
Kamillevej 10
2770KastruP
Tlf.32 46 05 45
www'bibliotel<.taarnbY.Ok
Klik pi LokalhistoriskSarnling
medadgangtil internettetog mange
Vi harpublikumsmaskine
slaegtsforskerlinks.
Abningstider:
1 6 . 0 0- 2 0 . 0 0
Mandag
1 2 . 0 0- 1 6 . 0 0
Tirsdag
- 15.00
12.00
Fredag

Kastrupgirdssamlingen

"g\idt p,&64nzag*"
&
''KASIIEUIP
GILAS''
Abent Tirsdagtil sondag
14.00-17.00
Onsdagtillige
14.00-20.00

Plyssen
AmagerStrandvej350:

og
Permanente
skiftendeudstillinger
AbentLordagog sondag
1 3 . 0 01-6 . 0 0

