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Som de fleste andre steder i
Danmark vil maj meneds
"Glemmer du" ste i brylluppets
tegn i anledning af den kongeligc
begivenhed.

Vi gir blot hen ved 250 er tilba-
ge i tiden og forteller her bl.a. om
et bryllup i Timby Kirke, der
havde "kongerogelse" over sig,
for det blev overy@ret af det da-
verende kongepar Kong Frederik
V. og hans dronning l,ouise. Des-
uden fort@ller vi om datidens skik
og brug i forbindelse med et bryl-
lup.

Hvis I vil l?ese om kongelig ker-
Iighed gennem tiden kan dennc
hjemmeside fra Statens Arkiver
ben)'ltes

www. sa. d k/sa/godeh isto.ie r/
kaerlighed/default.htm

foretaget af foreldrene henover
hovedet p{ dem. Det var som of-
test ikke et spsrgsmAl om kerlig-
hed, men om penge. Man skulle
nodig gifte sig under sin stand.
Det llesle amagere valgte deres

egtefelle inden for det samfunds-
lag, de tilhorte og helst inden for
den landsby, hvor de boede, ja,
nogle endda inden lor samme 1a-
milie. tsn undersogelse af famili-
eme pe 12 gerde i Tarnby og 6
garde i Ullerup gennem 3 genera-
tioner fra oa. 1750 ti l  1850 viser
en meget nge mobilitet ved val-
get af€gtefelle. Gerdmand og fo-
ged Maurits Clausens 10 bum var
alle gift med fetre eller kusiner
lia Ullerup. At gifle sig ind i sam-
me sociale lag, som man selv kom
fra, var meget almindeligl hvilket
man kan se af folketlellingslisten
over Kastrup i 1890. Det viser sig,
at af de 9 kvinder, der var fsdt i
T6mby Sogn og som var gifl med
en glasmager, havde 6 af dem en
far, der var glasmager og i flere
tilfeldc en farfar, der ligeledes
var glasmager. De sidste 3 var alle

@)rrru/orr/ya
At tinde sig den rette livs-

ledsager har aldrig veret nemt.
For de fleste unge mend og piger
blev det:e vigtige valg tidligere
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fodt i Kastrup. De andre kvinder
(omkring 30) kom tydeligvis en-
ten l'ra glasverksbyer (Alborg,
Fensmark) cller "Glasvcrkslande"
som Sverige eller Tyskland.
I 1886 var 16 ud af Arets 22 par

fra samme by i Timby Sogn, 4
par kom fra landsbyer, der havde
meget ti l  felles (Kastrup/
Maglebylille, Tommeruptullerup
og Tdrnby/Sundbyvester). Et pars
sammensetning var noget usEd-
vanlig, nemlig Dragor/Tomme-
rup. Det sidsle par var fra Koben-
havn, brudgommen var pr@stens
son. Alle 22 fandt deres €gtefal-
ler indenfor samme sociale lag.
Nir ens a:gtefelle dode, var man

pludselig eneforsorger. Det var en
svrr byrde. Dertbr gil'tede bide
enker og cnkemend sig hurtigt
igen. Enkeme havde olie her pi
Amager (hvor mend og kvinder
arvede lige) overtaget lbraeldrenes
hjem. Tit gik der ikke mere end 3-
6 mineder, 1'or der var en ny eg-
telelle, der kunne hj&lpe til. Det
ses specielt i 16- og 1700{allet.
Aldersforskellen har ikke spillet

nogen rolle. Kvinden kunne veret
op til 30 dr eldre end manden.
Gennemsnitsalderen var i ']'amby

indtil 1800 meget lav nemlig 22-
23 ir. Fra 1800-1850 var den ste-
get til 25-26 ar.

Det er olie fejlagtigt skrevet i lit-
teraturen om Amager, at dct l'grste
"blandede" @gteskab mellcm en
danskebys pige og en mand fra
ocns maglfulde by Ilollenderbyen
foregik i 1759. Det var scouten
Jacob Bacher, der giftede sig med
Gj€rtrud I{ansdatter, en fogeddat-
ter fra Sundbyvester. Men allere-
de pa dc forste sider i den eldste,
bevarede kirkebog fra TArnby
Sogn optraeder der @gteskaber
mellem piger i'ra Tdmby Sogn og
m€nd 1ia Hollenderbyen, l'.eks. i
1679 hvor Margrethe Jens Holtes
lia Tommerup i en alder af 53 ir
blev viet til enkemand Jacob Jan-

Bn!.1 ne.l lnagerdtagt og brudesdlv.
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sen Kurvemager fra Hollender-
byen. I 1690 blev enken Maren
Olufsdatter fra gird nr. 7 i Tom-
merup gift med Jan Crillescn fra
Hollenderbyen. De bosatte sig pa
hendes gerd. Selv om det ikke
kan bevises, at kvindeme var
100% danskebys, berer deres
navne dog tydeligt preg heraf.
Typisk for disse egteskaber fra
perioden 1670-1690'eme var! at
kvindeme var enker og girdejere.
Det var bestemt ikke med begej-

string, at sl@gien eller den offenl-
lige mening sa pA disse egteska-
ber. Der for€gik ofte drabelige
fejder selv ind i voft erhundrede,
hvis man gik p6, frierfodder i na-
bosognet her pa oen.

%:oko.7t
Den forste "foler" til den

udvalgte pige var en kaerestegave,
som den bejlende mand selv hav-
de fremstillet. Det kunne v@re en
hostrive eller et manglebret,
hvorpa pigens navnetrek ofte var
skeret. Hvis gaven blev modtaget,
var det n€ste trek at fri til pigen.
Det foregik ofte ved hjelp af en
mellemmand. som opsogte pigens
far. llvis man har blev enige om
medgift og parrets ftemtidige

skonomiske forhold, l'astsatte
man datoen for trolovelsen.
Trolovelse var pebudt ved lov

indtil 1799. Den blev anset fot se
afgorende og bindende, at mange
flWede sammen lige eller.
Trolovelsen foregik i pigens

hjem, hvor parret i pr&sten og fa-
miliens pihor lovede hinanden
egteskab. Trolovelsen varede ca.
3 mineder aflrcngig af irstiden.
Bryllupet skulle indpasses i arbej-
dets gang pe gardene. Der skulle
lyses 3 ssndage i kirken inden
brylluppet. Denne tvungne lys-
nirg ophorte l-orst i 1969.

/  -  , ,:Y,Xi rull0
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I Timby Sogn ser del ud
til, at sondagen har vEret den fo-
retrukne dag for kopulationen -
eller vielsen, som den kaldes i
dag. Hvis der foreli et kongebrev,
d.v.s. en kongelig bevilling til at
indga eegteskab, trods f.eks. neert
slegtskab mellem brudeparret, ja
sA blev vielsen som regel foreta-
get om mandagen. I 1786 blev 9
par ud af 23 viet med kongebrev.
Det skete uden forudgeende trolo-
velse og lysning.
Om to andre par oplyses det, at

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 en-
deligt et slqidt som brylluppet.
Hvorledes bryllupper foregik i

TAmby Sogn i det 18. tuhundre-
de, fiir man en levende beskrivel-
se afi et lille skift fra 1748. Det
var en af datidens beremte digte-
re, Peder Sparkjer, der forfattede
det i anledning af, at Kong Fre-
derik V. og hans dronning Louise
havde oververet et bryllup i
T6mby Kirke den 10. august
1'148.

Kongeparret var meget popu-
lert og havde en noget anden og
mere mruter indstilling til tilve-
relsen end den tidligere Kong
Christian VI. Grunden til. at kon-
gen oververede brylluppet, ken-
des il*e, men han viste sig ofte
ude blandt sine undersatter. De
owige bryllupsgester var kendte
ksbenhavlere samt en stor del af
TAmby Sogns beboere.
I beskivelsen afdette bryllup er

der ikke fortalt om brudefulgets
ankomst til kirken. Men alminde-
ligvis kom forriddeme fsrst an-
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fort af bedemegndene d.v.s. de
mend, der et par dage i forvejen
havde redet sognet rundt med
bryllupsinvitationen. Dern@st
kom musikvognen, bruden, brude-
pigeme og brudckonen (pakleder-
sken) brudens l'ar og folge, til
sidst brudgommen og hans sven-
de, forlovere og f'olge.
tJrudcpafiet vdr Karen Hansdat-

ter 15 Ar, fogeddatter fra Surdby-
vester og Rasmus Svendsen 24 dr,
lbgedson fra Kastrup.
Kongeparret blev modtaget med

klokkeringning og velkomstsang,
20 musikere spillede iI'nrt ama-
gerdragt med bl.a. bli trojer og
fbredc huer. To smi amagerpiger
stroede blomstcr pi vejen op til
kongens plads i kirken. Men si
kunne bryllupet da ogsi begynde.
Det skete med l'orstc vers af sal-

men "l Jesu Navn skal ald vor
Gjeming ske". Den var skrevet af
rektor Johan frederiksen i 1639 til
hans eget bryllup. Den blev siden
benyttet ved adskilligc bryllupper
og stAr iowigl i nutidens salme-
bog. Dereller tradte prarsten frem
i kordoren, hvor brudeparret efter
skik og brug stod, medens vielscn
lbrcgik. Efter en kofi tale over
salme 90, sidste vers blev vielsen
fbretaget. Den gang lgd ritualet:
"Saa ti lsporgerjeg l. lder: 1. "Om I
har betraadt eder med Gud i Him-

len, dern@sl med eders eget lljcr-
teslag, siden ogsad med Sl@g1 og
Venner, om I vil have denne erli-
ge Pige, som hos eder staar, 1il
Agtehustru.2. Om I herefler vil
leve med hende i Medgang og
Modgang, i hvad Lykke Gud den
almegtigc vil eder tilfoje, som en
.Egtemand bor lcvc med sin ,€g-
tehustru. 3. Om I ved eder fri lbr
at have givet nogen anden Kvin-
de, som nu lcver, eders ,llg-
teskabstro, som dette kunde vere
til Hinder"". Pi samme mide blev
der stillet sporgsmal til bruder.
I de nye rilualer fra 1897 og

l9l2 er dc to lbrste sporgsmAl
omlbrmulerct, og det tredie er
bonfaldet.
NAr brud og brudgom havde bc-

svaret disse sporgsmil med "ja",
oplbrdrede prcsten dem til at givc
hinanden hand€n. Sa lagde prlD-
stcn sin hend oven pi brudcpar-
rets hender og sagde: "llvad Gud
har tilsammenfoiet, skal inlct
Menneske adskille".
Da vielsen var til ende, gik bru-

depanet ned til deres stole og
presten hen til alteret, Medens
dene foregik, blev sidste vers af "l
Jesu navn..." sungct. Derpe bc-
gyndte organisten at spille og dcg-
nen at synge salmcn "Af Hojhc-
den oprunden er-" Salmen blev
sedvanligvis brugt som oplbr-
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dring til menigheden om at "ofre"
penge til presten og degnen. Sal-
men er i dvrigt blevet gendigtet af
Grundtvig. Offeret var en del af
prestens og degnens lon, og skik-
kcn ophsrte forst i 1919. hvorefler
staten afl onnede pr€steme.
Brudgommcn Rasmus Svendsen

gik l'orst op og "ofrede", efter ham
hans 2 fsrerc eller forlovere,
amlsforvalter Lemwig og en ung
Amager. Derefler var dct andrc
celebre mandlige bryllupsgester,
sa kom turen til brudcns far samt
unge og eldre mEnd fra sognet.
Dereftcr spindesiden: Bruden Ka-
.en Ilansdatter med sin brudepige
og brudekonen f ru  B jo rn
(brudekone: brudens piklaeder-
ske). dereffer det celebrc kvindeli-
ge folge lra Kobenhavn og til
sidst brudens mor. Bodil Peders-
dattcr, de unge piger samt de gifte
kvinder fra sognet. Pengene blev
lagt i en sakaidl brudeblok. Til af-
slutning spillede og sang de 20
musikanter en hyldest til kongen.
SA drog brudetoget med konge-

panet til brudens hjem i Sundby-
vester, benevnt brudchuset i da-
gens anledning. P6 hjemvejcn var
brudeparret sikkert pi sedvanlig
vis blevet hedret med bosseskud,
affyret af unge m@nd langs ruten.
Det blev foibudt en halv snes er
scnefe,

Ved hjemmet blev kongen mod-
tagel med hyldestsang ledsaget af
pauker og t.ompeter. Kongen drak
derpA brudeparrets skAl, og brude-
parret takkede herfor, hvorelter
brudens far holdl hyldest- og tak-
ketale for kongen. Si var der un-
derholdning med bl.a. to amager-
danse: At.danse egget af koppen
og at danse igennem ringe. Som
en slags datidens konferencier
nevnes cn agent Bjom, som just
erct for var udnevnt til kongelig
agent. llan hed Andreas Bjorn og
var storkobmand og skibsverfts-
ejer pa Christianshavn. Wilder
Plads hed tidligcre Bjoms Plads
opkaldl efter ham. Pi Chr. Havn
er en gade i dag der hedder An-
dreas Bjornsgade.
OgsA scouten fra St. Magleby,

Jacob Bacher var til stede. Han
giftcde sig i ovrigt 1l 6r senere
med en soster til bruden, Gjertrud
Hansdaller som tidligere nevnl.
Der blev trakterct pe bedste ma-

de, og man morede sig. Amager-
port blev ekstraordinert holdt
Aben eller kI.21. Der blev efter
skik og brug festet i 3 dage, men
som der sluttelig star skrevet, man
"holdt sig indbyrdes sommelig ly-
stigc".
Kongen gav isvrigt brudepanet

to krystalbegre, hvoraf det ene er
bevaret pa 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.

Der er ogsA en mindetavle i Tarn-
by Kirke om brylluppet i 1748.
Forud for brylluppet havde

"Skaffeme" haft travlt med at
sorge for "foring", d.v.s. service,
duge og naturalier. Denne hjelp
var nodvendig, hvis det skulle
vcre overkommeligt lbr den en-
kelte at holde gilde. En del
"Kokke" skulle $arge for, at ser-
veringen gik planm@ssigt - og
skulle faktisk slet ikke lave ma-
den. De var iovrigt ifort en hel

Maletiet afFrcderik v. etfia 175I og
nalet afca C$tn Pilo.
lt rcder i k b ory SI o tsnu! elDn.

speciel dragt med bl.a. hvidt fbr-
klede og broderede b6nd.
Maden var som regel risengrod

og forskellige stege. Eller midda-
gen var der dans, som blev ind-
ledt af brudepanet, der dansede
de tre forste danse.
Nir klokken nzemede sig 24,

markerede man brudens overgang
fra pige til gift kone ved at lage
brudehuen af og give hende ko-
nehuen pa.
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PA tedie dagen holdt man det se-
kaldte "kokkebryllup", hvor hjel-
perc nu kunne slappe al'og fesle.

Wdt(daf/,ao(al/,,
Den fomemmeste kvinde-

dragt i Ternby var brudedragten.
Den bestod i slutningen af det 19.
Arhundrede af to skorter, der var
rynkede ved linningen. De var
fbrneden pyntet med flojlskant el-
ler silkeband. Det overste skort
niede til bcsclningen pA det ne-
dcrste. Tidligere havde man flcre
lag af skorter - ogsi kaldet trappe-
skort efler faconen.
Trojen var af sort kl@de. P[ livct

var der fastgjon de beromte, solv-
forgyldte maljer, der blcv snoret
mcd l€nker og nal. ForklEdet var
af uld cller silke afhengig al
hvilket stof tojen var af. Det var
rynket i flere r4kker, mcn spand-
tc dog ikke over hele skortet bag-
til. Dets lodrette kanter var besat
med pcrleagramaner eller kulorte
silkeband. Hertil var der kulorte
livband, hvori livb6ndsspendet
med eller udcn navnebogstaver
var sat.
um natsen Dar oruoen et n@lroot

trekantet torklede med frynser.
Det skulle sidde pa en speciel me-

de med snippen rted til b€lteste-
det, og foran skulle det ni ned til
maljerne. Snippeme gik rundt om
halsen og blev knyttet bagtil. Det
skulle fylde godt ud pA skuldrene.
Hertil kom si Timby Kirkes

brudesolv, der stadig opbevares af
kirken. Dets oprindelse kendes ik-
ke, men det kunne ben)'ttes af en-
hver uberygtet brud fra sognet.
Det bestar af en lang ssivkede af
stangformede led ned kugler, der
er forbundet med ringe. Ved disse
var der oprindelig fEstet 7 mon-
ter. Nu er der kun 3 originale
msnter tilbage. Monteme er for-
gyldte og berer symbolske figuer
og har hollandske cller plattyske
inskiptioner. En af msnteme var
praeget til erindring om Christian
VII og Dronning Caroline Mathil-
des sidste falkejagt pi Amager
17'72. En ande[ viser Jesu dib.
Hucn er af rod flojl og besat med
guldgalloner og agramaner saml
to seksoddede filigranstjemer og
fem rosettcr med klare sten. Den
blev brugt med silkehageband og
sloj fe i nakken.
En overgang var brudesglvet for-

swndet fra kirken, men etatsrad
L. P. Holmblad kuble dct tilbage
og skenkede det til kirken igen.
Huen blev sidste gang brugt i
1889. Sslvkeden blev dog lant ud
i en periode fra 1928 til 1962.
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Bruden byttede ved midnatstide
huen, keden og det sorte lbrkle-
de ud med en sofi capeshue, po-
puleeri kaldet andenebbet, med
og et hvidt forklede. Om morge-
nen mAtte hun igen skiite til kyse
og blAt ftrkllede og var sd if'ofi
ungkonedragten.
M.rndene holdt tidligere end

kvinderne op med at bruge ama-
gerdragt til bryllupper. Mlende-
nes benkbder var vide, af sort
lened ellef shirting. Desuden var
brudgonmcn ifort cn slagbui (cn
form for vest) og en ydertroje, pi
hovedet bar han hoj hat. Bruden
havde broderet en speciel brud-
gomspung, hvori han havde pen-
ge til at betale musikanterne med.
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 samme havde vaeret ud-
talt i dag, ville man sikkeft opf'at-
te det som priestens eliske hold-
ning.
Skilsmisser var der ikke mangc

af, selv om der var mulighed lbr
det bl.a. ved egteskabsbrud, ,eg-
tef'ellens fiavcr i 2 ir og ved for-
skell ige sygdomme. Indti l  1797
havde kirken stor indllydelse pi
skilsmisscsagcr, idet den sad med
ved den sekaldte Tamperret - 'Eg-
tcskabsretten. Lfter den tid blev
sagcrnc bchandlct ved Birketin-
gel.
Det var ikke p@nt at valrc fra-

skilt, si deribr skrev man det I
eks. ikkc ide @ldste lblketrel-
lingslister. Man skrcv i stedet
"enke" el lcr "cnkcmand". Skils-
missen var undtagelsen fra reg-
len, man var gili "Til Doden Jer
ski l lcr".

1.  i -
,,/('a)d(a4? tt.'l
Om egteskabeme i Tim-

by Sogn har v€ret specielt lykke-
lige eller ulykkelige, lader sig ik-
ke unde*oge. Nir en TArnby
praest i 1700 tallet begejstret
frcmhevcr et @gteskab, der har
varet over 50 er, er dct ikkc ct ud-
tryk fbr tidens moral, men et
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 KastruP

Tlf.32 46 05 45

www'bibliotel<.taarnbY.Ok
Klik pi Lokalhistorisk Sarnling

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange
slaegtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag
Tirsdag
Fredag

16.00 -  20.00
12.00 -  16.00
12.00 -  15.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00

Kastrupgirdssamlingen

"g\idt p,& 64nzag*"
&

''KASIIEUIP GILAS''

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


