
Hej Ulrich, 

 

Det er jo min første sæson på Rama, så jeg håber, jeg har forstået det rigtigt, at sende nedenstående til dig. 

 

Vil du udfra denne tidsoversigt med oplysninger kunne sige, om jeg skal gå videre med at søge på ham og 

hans kone Jytte Margrethe? 

 

Jeg har bestilt 3-4 M-film til d.29.10. (skødeprotokol, m.m.) 

 

Hendes ansættelse ved hoffet - Hvordan finder jeg frem til den? (Jeg kan ikke tyde mine egne noter fra den 

første aften :-( , desværre). 

 

Netop igår kunne jeg føje endnu en datter på skemaet, efter en tur på FamilySearch Center på 

Maglegårdsalle i Søborg. Interessant sted. De havde desuden en lille arkivrum, hvor hjælperen fandt 3 små 

sedler i kuvert i en kartotekskasse. På disse sedler stod Ole Gedings navn, samt numre (lignede et gl. 

registringssystem). Hende der hjalp mig, kunne ikke tolke videre på dem, men anbefalede mig at komme 

igen, når lederen var der om 14 dage. 

Det vil jeg gøre. 

 

Venlig hilsen 

Anne H. 

 

 

 

 

 

Ane 122: Ole Geding (1749-1806) 

 

år Begivenhed Sted Kilde  Andet 

1749 født hvor?   forældre? 

 konfirmation 

hvor, hvornår? 

   

1773 

18. 

aug. 

ansøgning til 

kammerkancelliet 

Kbh SAarkiv: 1773 

rentekammer 

+ 

kammerkan-

celli ansøgn. 

Men ansættelse 

hvornår og 

hvor?.... “og har 

endog des 

foruden en 

gammel udlevet 

moder hvilken 

jeg maa forsørge 



efter min sønlige 

pligt og 

skyldighed.” (fra 

ansøgn.) 

1776 

20. 

maj 

gift m. Jytte 

Margrethe 

Petersen (ane 

123), forlover 

Geheime stats-

minister general 

Eickstedt 

hjemmegift. 

hj. af 

Gottersgade 

og 

Myntergade 

matr.137 

 

KB Hof og 

Slotskirken 

hofprædikant 

professor 

Balle 

bruden var 

‘conditioneret 

ved det 

kongelige hof’.  

Hendes arbejde? 

Hendes familie? 

Hvem boede på 

matr.137? 

1777 1. datter 

Juliane 

Henriette 

(ane 61)  

Knabrostræde KB Vor Frue familiens bopæl? 

(senere 

g.m. skibskaptain 

Jens Holm, 

Asia.Komp.,1801, 

ane 60) 

1779 2.datter Friderica 

Caroline 

Knabrostræde KB Helligånd 

opsl.182 + 

Familysearch 

Center 

figurerer ikke i FT 

1787 eller senere 

1780 Kontrollør, 

Kongens 

Fiskerhus 

 KBH Vejviser  

1783 3.datter Sophie 

Margagrethe 

 KB Vor Frue  

1785 Controlleur Farvegaden 

20 

(Farvergade?) 

KBH Vejviser Deres bopæl? 

Ansat hvor? 

1787 Controlleur Nørregade 

228 

FT 1787 Ansættelse? 

1790  “ Kbh Vejviser  

1793   skifte, 

Bøgsted 

Gods 

27.2.1793 

O. Gedings mor: 

Maren 

Sørensdatter 

Hvor kom hun 

fra, data? 



1795  “ Kbh Vejviser  

1800     

1805 Havnecontrolleur 

og brygger 

“ Kbh Vejviser  

1806 død 30.okt. Nørregade 

228 

KB Vor Frue 

begrav. 

d.6.nov. 

 

 

Anno 1776 den 20’ Maji blev Monsieur Ole Geding, Controlleur ved børsens Contoir og Jomfru Jytte 

Margaretha Petersen, conditionerende ved det Kongel. Hoff, Copuleret af hr. hoff Prædikant Professor 

Balle. Copulationen skeede paa Hiørnet af Gotters Gade og Mynter Gade No. 137. Hr. KammerRaad 

Henningsen var Forlover for brudgommen og Hands Excell. Hr. Geheime-Stats Minister og General Eicksted 

var Forlover for bruden. 

Ulrichs kommentarer: 

Mht. ansættelse, så har jeg bestilt tre bind Bestallingsprotokoller fra Kammerkancelliet. De er i 

fjernmagasin, og skulle være på RA 13.11. – og ligge der til næste gang, d. 26.11. – Hvis der er noget deri, 

må du så som det næste bestille:  

AKS:   Kammerkancelliet, 

AKSe:  Bilag til Bestallingsprotokol  - for de år, der er relevante. 

Mht. til den gamle, udtjente moder, så kan du jo enten gætte på, at hun boede hos sin søn, når nu han 

måtte forsørge hende. Således burde hun være død i sønnens bopælssogn i Kbh. Kirkebøgerne vil da være en 

god vej. Hun vil sikkert stå som NN Gieding, enke efter NN Gieding – hvis hun ikke er blevet gift igen, efter 

sønnen Giedings fars død. 

Eller du kan gætte på, hun boede for sig selv, og derfor på, at der må være et skifte efter hende. Registrene 

står på øverste etage i publikumsmagasinet. Du må så bestille alle skifter efter nogen, der hedder Gieding 

eller noget, der ligner. 

Endelig tænker jeg, sønnen må have gjort indskud i Den Almindelige Enkekasses forløber, og at 

pensionssagen i 1775 er overtaget af den alm. enkekasse. Register findes på www.fogsgaard.org – og på 

øverste etage i publikumsmagasinet på RA. 

Fandt du noget i Realregisteret?  

Mht. Jomfru Petersens ansættelse ved Hoffet, så er Hoffets personalearkiv meget dårligt bevaret. Der findes 

dog et register til udnævnelser på RAs læsesal. Det plejer at være i samme reol, hvor du også fandt 

embedsansøgningerne til Rentekammeret (Kammerkancelliet). 

Det er også muligt, han har læst på Universitetet, matriklen findes på læsesalen, desuden findes bøger over 

elever ved Sorø Akademi f.eks. Dvs. du må simpelthen gætte dig frem til, hvor han kan gået i skole.  

 


