
 Efterforskningen af Svend Petersen Thunberg 16. november 2015 
 
Søgningen efter Svend Thunberg har været lang og besværlig. Der er ikke dukket mange nye oplysninger op, på trods af en ihærdig 
indsats af mange hjælpere.  
Svend fødes angiveligt 24. april 1798 i Christiania. Kirkebøgerne er forgæves søgt efter hans dåb. 
Han ankommer til Danmark i foråret 1828, hvor han møder Kirstine Erichsdatter, og gør hende gravid i begyndelsen af 1830. De 
gifter sig samtidigt med at barnet bliver døbt, og 1½ år senere forsvinder han ud i den blå luft. Sidste oplysning er fra 
”pasprotokollen over rejsende svende”, 12. juni 1832, hvor rejsen går til ”Boston, Amerika”. 
 
For at få det fornødne overblik har jeg her forsøgt at samle de forskellige oplysninger og de tilhørende kilder. 
 
 

Familie-anekdoter: 

Der fortælles 2 variationer om udvandringen: 

1. Svend vil gerne udvandre. Kirstine har ikke lyst og vælger at blive hjemme. 

2. Aftalen er at Svend tager til Amerika først og når han sender besked hjem, skal Kirstine og sønnen Bendt 

følge efter. Der kommer aldrig svar fra Svend. 

I efteråret 2014 fandt jeg i Hjørring Amts journaler forklaringen: Sven var taget afsted uden at sige farvel og havde 

efterladt kone og barn i Helsingør uden midler. 

Vigtige datoer: 

 24. april 1798 Svend Fødes  ........................................................................................................................................................ dåben ikke fundet 
  Ca. 1802 Svend flytter til Göteborg .................................................................................................................................... KancelliBrev 
 Ca. 1815 Svend flytter til Varberg ....................................................................................................................................... KancelliBrev 
 Før 1825 Flytter til Stettin ................................................................................................................................................... KancelliBrev 
 Før 1825 Flytter til Malmø .................................................................................................................................................. KancelliBrev 
 1825 - 1827 Naver i Tyskland: Berlin og Hannover .................................................................................................................. KancelliBrev 
 1827 Svend flytter til Landskrona ................................................................................................................................. KancelliBrev 
 14. maj 1828 Svend ankommer fra Malmø og søger arbejde .................................................................................................... (Helsingør Pasprotokol 1828) 
 14. maj 1828 Ønsker at fortsætte mod Gøteborg, men fortryder da han får arbejde hos Lundsteens Enke ............................. (Helsingør Pasprotokol 1828) 
 24. aug 1828 Svend rejser til København  ................................................................................................................................. (Helsingør Pasprotokol 1828) 
 9.maj 1829 Svend Ankommer fra Landskrona  ....................................................................................................................... (Helsingør Pasprotokol over rejsende 1830) 
 27. maj 1829 Attest af Pastor Pettersson i Landskrona ............................................................................................................. i følge vielsen 
 17.aug 1829 Svend rejser tilbage til Landskrona  ..................................................................................................................... (Helsingør Pasprotokol 1829) 
 1830 Kirstine ankommer til Hornbæk – flytter ind hos søsteren – kommer fra Helsingør ............................................ (Tilgangsliste) 
 1830 Svend ankommer til Hellebæk ............................................................................................................................. (Tilgangsliste) 
 18.juni 1830 Svend optræder på tilgangslisten til Brandkorpset .............................................................................................. (dokument) 
 5.juli 1830 Svend ansøger om at forlade landet  ................................................................................................................... (dokument fundet i Helsingør Pasprotokol 1830) 
 5.juli 1830 Svend står på afgangslisten til Brandkorpset ....................................................................................................... (dokument) 
 12. sept 1830 Tillysning  ............................................................................................................................................................. i følge vielsen 
 22. okt 1830 Sønnen Bendt Oluf Svendsen Thunberg fødes ..................................................................................................... Kirkebog Hornbæk - 1830 
 28. okt 1830 Tilladelse til at aflægge corpulations-ed for retten .............................................................................................. i følge vielsen 
 13. nov 1830 Edsaflæggelse ...................................................................................................................................................... i følge vielsen 
 14. nov 1830 Vielse og dåb ....................................................................................................................................................... Kirkebog Hornbæk - 1830 
 30. jan 1831 Svend og Kirstine ses i Kommunionsbogen for Hornbæk ..................................................................................... (foto 46) 
 1831 Svend ses på tilgangslisten for Hellebæk Sogn ..................................................................................................... (FS) 
 1832 Kirstine rejser til Helsingør ................................................................................................................................... afgangsliste Hornbæk 
 23. apr 1832 Svend flytter fra Geværfabrikken og tager arbejde hos Belling i Helsingør  ......................................................... (Helsingør Pasprotokol over rejsende håndværkere 1832) 

 12. jun 1832 Svend forlader Helsingør destination Boston, Amerika  ....................................................................................... (Helsingør Pasprotokol 1832) 
 23. sep 1832 Kirstine ses i Kommunionsbogen for Hornbæk ....................................................................................................  (foto 60) 
 26. juni 1833 Kirstine forlader Helsingør ...................................................................................................................................  (Helsingør Pasprotokol 1833) 
 19. sep 1833 Kirstine ankommer til Skagen ..............................................................................................................................  Kirkebog Skagen 
 okt 1833 Kirstine ses i Tilgangsliste Skagen (Bem: har skudsmålsbog påtegn. 26.juni 1833)...............................................  Kirkebog Skagen 
 1.apr 1835 Kirstine modtager dom for at have flyttet Bendt uden Amtpas – forklaring hvor Sven er blevet af. ....................  Dom 
 6. juli 1836 Skilsmisse – Kancellibrev fundet, men giver ikke yderligere info om Sven 
 8. okt 1836 Skifte med Svend .................................................................................................................................................  Skifte 
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Spørgsmål: 

 Petersen optræder det er kun de steder hvor konen, i forbindelse med skilsmissen og det følgende skifte, skal opgive 
hans navn. De steder hvor han selv angiver navn, f.eks i pasprotokollen eller i lavsbogen, er han anført som "Svend 
Thunberg". Han kan have oprindeligt have heddet ”Svend Petterson”.  

 T(h)unberg kan være et ”tilkøbt” efternavn i forbindelse med håndværket.  
 

Hvad er søgt: 

1. Kontakt i Norge har gennemsøgt kirkebøger og folketællinger for Oslo og omegn 
2. Telefonisk kontakt med Thunberg-familier omkring Oslo 
3. Politiets registerblade 
4. Hornbæk kirkebog (AO) både hovedministerial- og Kontraministerialbøger 
5. Hellebæk kirkebog (AO) 
6. Udvandrerarkivet  
7. Indvandrerarkivet (http://www.ddd.dda.dk/immibas/immibas1.asp) ”Sven Skanberg” 
8. Familysearch 
9. Kontakt i USA er i gang med at søge efter ham – ingen fundet 
10. Landskrona ”Ütflytningslängderne” 1826-30 gennemsøgt af Henry (DIS) 
11. Landskrona ”Husförhörslängderne” 1819-26 gennemsøgt af Henry (DIS) 
12. Helsingør byfoged/politi: 

a. Til- og afgangslister – ingen held (kun skatteliste) 
b. Rejsende -ingen held 
c. Rejsende håndværkersvende – Svend afrejser Helsingør mod Boston sommeren 1832 

13. Hornbæk kirke – tillysningsbog – ingen angivelse af navne 
14. Kronborg lægedistrikt: vaccinationsprotokol – kun vaccinerede  
15. Hjørring amt: 

a. Designationer over udl. Kgl bevillinger – skilsmissebevilling fundet 
b. Ujournaliseret korrespondance om kgl. bevillinger 

16. Helsingør pasprotokoller 

17. Helsingør pasprotokoller for rejsende 

18. Helsingør pasprotokoller 1826-1834 

19. Pasprotokoller fra København 

20. Sjællands Stifts Bispeembede - Journalregister 1821-1892 – ansøgning om dispensation 

21. Danske Kancelli, 1. Departement - Register til registrant 1800-1848 - dispensation gives 

22. Frederiksborg Amt Journal, Inden amt 1831-sept 1833 

Igangværende/manglende undersøgelser: 
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Hornbæk kirkebog: 

Tilgangsliste 1830: (AO opslag xx - Familysearch) 

Kirsten Erichsdatter 26 aar - hos Søsteren Ole Lots Enke paa Hornbek -Fra Helsingør St. Olai Menighed -  Nr. 33 F.104 

Vielse  14.nov 1830: (AO opslag 78 – Familysearch) 

Ungkarl Sven Thunberg 32 Aar, Kleinsmedesvend paa Kronborg Geværfabrik, født i Christiania d 24 April 1798, fremlagt Attest fra Pastor 
Pettersson i Landskrona, af 27 Maii 1829, senest kommen over Kiøbenhavn fra Helsingør har havt naturlige Kopper 

Pige Kirsten EriksDatter 26. Aar nu paa Hornbek; 1. født i Skagen, 2.confirmeret sammesteds efter Attest af Sognepræst Kjelder, 3. 
vaccineret efter Attest af D.Chirurg Meyer i Skagen, 4.senest communiceret i Helsingørs Sct. Olai Menighed. 

Forlovere: 
Bundtmager W.B. Herrmann og Lægdsmand Jens Olsen Pii paa Hornbek begge skriftlig. 

Vielsen: 
Dom 23 p.Trin i Kirken d. 14 Novbr 1830 efterat det ved allerhøieste Reskript af 28de October 1830 var tilladt Brudgommen at aflægge 
Copulations-Eed for Retten, om hvilken Eedsaflæggelse blev fremlagt Cancelliraad Meiniches Attest 13de Novbr 1830. 

Anmærkninger: 
Tillysningen begyndt Dom. 14 p.Trin. d 12 Septbr 1830 . Til Biskoppen er skreven en Tilladelse 
for Brudgommen, at maatte aflægge Copulations-Eed, da hans Beviser ikke var i Orden. 

 (Wilhelm Benjamin Herrman og Jens Olsen Pii er fundet i FT1834-1840-1840) 
(Corpulations-Ed om at han ikke var gift i forvejen) 

 

Barnedåb 14.nov 1830: Bendt Oluf Svendsen 

Afgangsliste 1832: (opslag 108 - Familysearch) 

Kirsten Erichsdatter 29 aar—Smedesven Sven Thunberger ??? - til Helsingør—Bem: Da Manden er rejst til Nordamerika, maa Konen søge 

Tjeneste for bedre at ernære sit Barn 

 Hellebæk Kirkebog: 

Tilgangsliste 1830 (opslag 178 - Familysearch) 

Sven Thunberg (Christiania) - Alder 32 - Kleinsmedesvend for Mester Würtz paa fabrikken – senest i Helsingøer  

Anmeldt sig til Ægteskab med pigen Kirstine Eriksdatter  

( Johannes Henriksen Würtz er fundet i kirkebogen og FT1835 – dør i 1836) 

Skagen Kirkebog: 

Tilgangsliste 1832: ( Ao opslag xx) 

 
Kirsten Erichsdatter 29 aar—Opholder sig hos Anders Jensen Gaihede i Skagen - (Bem: har skudsmålsbog påtegn. 26.juni 1833) 

 
Vielse 1836: ............................................................................................................. ( AO opslag 184 - Familysearch) 

 

Kirstine Eriksdatter, 32 Aar, Tjenestepige i Skagen, Hun er Vac. den 15 juni 1812 af distriktkirug Meyer i Skagen. - Ifølge Kgl. Bevilling af 6 

Juli 1836 er Ægteskabet med hendes forhaandværende mand Kleinsmedesvend Svend Petersen Thunberg, Aldeles og ophævet. Ifølge Attest 

af 8. okt 1836 er Skiftet imellem hende og hendes fraskildte Mand samt Dennes Søn, Bendt Oluf Thunberg sluttet. 
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Skifte 

 
Skiftet mellem Kirstine Erichsdatter og Svend Petersen Thunberg 
1836 8/l0 comparerede på Skifterettens Contoir Tjenestetyende Kirsten Eriksdatter af Skagen, og begjærede  skifteforvalterens Attest til 
Stedets Præst i Anledning af at hun ønsker at indgå nyt Ægteskab, efterat hendes foregående Ægteskab med Kleinsmedesvend Svend 
Petersen Thunberg ved kgl. Bevilling af 6. Juli d. A., hvilken hun foreviste, er bleven aldeles hævet med Tilladelse for hende at indgå andet 
lovligt Ægteskab. Camparentinden bemærkede at hun ved hendes fraskilte Mand har en Søn: nemlig Bendt Oluf Thunberg 6 år gl., andre 
Livsarvinger haves ikke, at hun tjener som Tjenestepige for sit Brød, og underholder fornævnte sin Søn. Efter Opgivelse anstillet 
Undersøgelse befandtes hendes Ejendom at være hendes Gangklæder, samt en Seng med Sengeklæder. Under disse Omstændigheder 
skjønnes Intet at skifte, og vil altså Skifte i nærværende Tilfælde bortfalde. - Skifteforsamlingen blev derfor sluttet, og den forlangte Attest 
Camparentinden meddelt. 
v. Bergen 

Dom 

S.T. (=Salvo Titulo) 

Hr. Cancelliesecretair Byefoged v. Bergen 

Fremlagt inden Skagens Politieret d: 1.April 1835 

   v. Bergen 

 

Enken Kirsten Eriksdatter, der er Moder til Reserven Bendt Oluf Svendsen Thunberg var efter Indkaldelse mødt, og foreviste Bemeldte 

hendes Søns DaabsAttest. Comparentinden deponerer: Hun opholdt sig i Sommeren 1832 i Hornbek i Sjelland tilligemed hendes dengang 2 

Aars gamle Søn, som var født der paa Stedet. Hendes Mand Kleinsmedsvend, Svend Thunberg havde paa den Tid Ophold i Helsingøer hvor 

han ernærede sig ved sin Profession, og derved underholdt sin Familie, men uventet fik Comparentinden at vide at bemeldte hendes Mand 

var gaaet ombord i et Skib og reist til America, 

uden videre at bryde sig om Familien. - Hun besluttede derfor at reise til Skagen hvor hun har to Søstre givte, og at medtage sin Søn, som 

hun af Mangel paa Evne ikke kunde leve med og underholde i Sjelland. Comparentinden vidste vel at hun ei maatte reise bort med sin Søn 

uden Amtspas, og havde hun derfor ogsaa henvendt sig først til Præsten i Tikjøb, og derefter til en Procurator paa Esrum Kloster, som man 

havde sagt hende meddeelte Amtspas, men da hun ved Forespørgsel paa disse Steder, der ligge et Par Mile fra hendes daværende Hjem, ei 

kom videre end \at/ hun fik at vide, at det var nødvendigt at hun maatte skaffe en Caution for sin Dreng, henvendte \hun/ sig til Flere med 

Anmodning om en saadan Caution, men Ingen fandtes villig til herpaa at indlade sig. I sin forladte Stilling antog nu Comparentinden i sin 

Eenfoldighed, at naar hun kom med sin Dreng til Skagen hvor hun har Familie og Bekjendter vilde hun nok finde Hjelp, og var det da at hun 

hertil afreiste i September 1833. Comparentinden tjener nu i Skagen for sit Brød, og foregiver Intet at eie uden sine Klæder; fornævnte 

hendes Søn er i Huset hos hendes Søster Sophie Eriksdatter, hvis Mand Fisker Anders Jensen Gaihede har lovet at ville gaae i Caution for 

Drengen. Hun undskylder sig for forøvrigt med sin Eenfoldighed, og den Nød hun befandt sig i ved saa pludselig at blive forladt af sin Mand 

og Forsørger. - 

Da de anførte Omstændigheder i Forbindelse med Comparentindens skete Anmeldelse, saavel for hendes eget som for hendes Søns 

Vedkommende, ved hendes Ankomst her til Stedet, formeentlig sætter det uden for Tvivl, at hun ikke har havt til Hensigt at ville unddrage 

bemeldte hendes Søn, for den ham paahvilende Værnepligt, hvilket Attentat desuden en saa meget mindre at formode, som hendes 

foreviiste Skudsmaal giver et roesværdigt Vidnesbyrd om hendes Forhold i den Tid hun har tjent i Sjelland, vil hunvære at ansee med den ved 

Pl: af 24 Febr 1826 cfr.(= confer = jævnfør) med Fr. 22 Martz 1793 § 6 for slig Forseelse bestemte mildere Straf af Mulct, der efter 

Omstændighederne ansættes til minimum af 5 rbd Sølv. - 

 

   Thi kjendes for Ret. 

 

Enken Kirsten Eriksdatter af Skagen bør at bøde 5 rbd skriver fem Rigsbankdaler Sølv til Hjør(r)ing 

Amts Fattig Kasse. At udrede inden 3de (trende= 3) Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyldelse under Adfærd efter Loven. 

   v. Bergen 

Hvorpaa Retten blev hævet. 

   v. Bergen 

 

approberes 

(sign. Graah) 

 
Kilde: Hjørring Amt: Journalsager A, Reskripter og kancellibreve (1805-1848) 336: 1835 201 – 383,  Ref: 1835_b27, 1835_b_295, 1835_a_220_b 
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Ansøgning til Biskoppen for dispensation 
Kilde: Danske Cancelli, Brev No. 525 

Sognepræst Fangel i Hornbæk ansøger Biskoppen om dispensation, da Sven ikke kan fremskaffe beviser for at han ikke er gift. 

Underdanig P M! (Pro Memoria) 

I et tvivlsomt Tilfælde maae jeg tillade mig herved underdanigen at henvende mig til Deres Høivelbaarne Høiærværdighed. 

For nogle Dage siden meldte sig hos mig Kleinsmedesvend Svend Thunberg med Begjering om at ægte Pigen Kirsten Eriksdatter paa Hornbeks-Leie.  

Fra Pigens Side finde aldeles ingen Vanskeligheder Sted, da hun har efter sin Hidkomst fra Fødestedet Skagen og sit senere Ophold i Helsingøer 
tilveiebragt alle lovbefalede Attester. Brudgommen derimod har ikke kunnet fremlægge andre Beviser end den hermed følgende Attest, som 
oplyser, at han er født i Christiania d. 24 april 1798, skal have tabt de ham siden medeelte Præste-Beviser, have benyttet Adgangen til 
Naademidlernes Brug i Kjøbstaden Landskrone, sammesteds ført en anstændig, sømmelig Vandel, og saavidt vides - være frie fra tidligere 
ægteskabelig Forbindelse. Det sidste - ubestemt udtrykte Vidnesbyrd - i Forening med den øvrige Mangel paa fyldestgiørende Beviser - maatte 
naturligviis paabyde mig, ikke uden høiere Tilladelse at opfylde Mandens Begjering; og da jeg - i Medfør af den allerhøieste Forordning af 30.te 
April 1824 § 4 - havde giort de i øvrigt særdeles vederhæftige Forlovere: Bundtmagermester Wilhelm Benjamin Herrmann og Lægdsmand samt 
Strand- og Sandfoged Jens Olsen Pii paa Hornbek opmærksomme paa det strenge Ansvar, som Lovene forbinde med Forløfte i Ægteskabssager, 
erklærede de begge, ikke at kunne eller ville paatage sig dette Ansvar. 

Da Bruden er frugtsommelig, kommer den indtrufne Hindring saa meget ubeleiligere. At tilveiebringe nye Attester i stedet for de bortkomne - er 
umueligt, da en stor Deel af Sven Thunbergs Liv er henbragt paa Vandringer i forskjellige Lande. 

Fire Aar gammel kom han med sin Fader fra Christiania til Gothenborg. I sit 17de Aar - saaledes forklarer han - til Warberg, senere til Malmøe, og 
derefter til Stettin. For hans Vandringer under et Par Aars Ophold i Tydskland angives Berlin og Hannover som begge Yderpunkter. Fra Pommern 
kom han 1827 til Landskrone, drog derfra 1828 til Kiøbenhavn, og forrige Aar - med Pas fra Politidirecteuren - til Helsingør, hvor han har arbeidet 
for 2de Mestere, og endeligen i indeværende Sommer kom i Arbeide hos Mester Henrik Würtz paa Kronborg Geværfabrik. Efter den alvorlige 
Prøvelse jeg - som Sjælesørger har anstillet med ham, og den Adfærd, han under samme udviiste, troer jeg ham vel frie for tidligere ægteskabelig 
Forbindelse; men da jeg - efter de oplyste Omstændigheder - maatte ligefuldt forbryde mig mod Embedspligt ved at fuldbyrde hans attraaede 
Vielse, tillader jeg mig underdanigen at indstille til Deres Høivelbaarne Høiærværdigheds gunstige Omdømme, om det maatte behage Dem, ved 
Anbefaling mueligen at udvirke allernaadigste Bevilling for tidtmeldte (= ofte omtalte) Sven Thunberg til at aflægge Copulations=Eed for 
Dommeren ved Hellebeks Birk, hvilken Eed han paa det høitideligste har erklæret, at kunne med frelst Samvittighed aflægge. 

   Tikiøb Præstegaard den 8 Septbr. 1830 
Underdanig 
J.Chr.Fangel 

Sognepræst for Tikiøb, 
Hornbek og Hellebek 

Menigheder. 
Påtegnet: 

I det jeg giver mig den Ære at indsende denne Skrivelse maatte det tillades mig paa Grund af Omstændighederne og Bestemmelserne i §4 af Frd 

(Forordningen) af 30 April 1824 allerærbødigst at henstille, hvorvidt det kan tillades Svend Thunberg ved en, inden Retten aflæst, Eed at bevidne at 

der ikke formedelst foregaaende Egteskab eller andre Aarsager er nogen lovlig Hindring mod det Egteskab, som han agter at indgaae, og om det 

naar Eden er aflagt maa tillades Hr Fangel at forrette Vielsen. 

 

Kjøbenhavn d. 14 Septbr. 1830 

 

 P E Müller 

---(Adressat): 

Høivelbaarne Høiærværdige 

Hr Doctor  Prof. Theologiæ Müller! 

Biskop over Sjellands Stift. De kongelige Ordeners? Biskop 

Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand etc. etc. 

 


