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Folketællingerne

Ved FKT 1801 har huset nr. 145.

FKT 1834, 1840 og 1845 har huset nr. 173 

Her FKT 1840:



Brandforsikringsprotokollen 

1827-1837



Brandtaxationsprotokollen 1827-1837



Realregisteret 1790-1830



Realregisteret 1830-1890

➢ Vi følger nr. 173.







➢ Her oplyses, at nyt matrikelnummer er 

479.

➢ I købstæderne matrikuleredes mellem 

1868 og 1925. Disse matrikelkort findes på 

www.hkpn.dk

➢ I København matrikuleredes i 1756 – og 

om-nummereredes i 1806.

http://www.hkpn.dk/


➢ De københavnske matrikelkort ses på:

➢ Geddes Kort 1757: 

www.kbharkiv.dk => kilder på nettet => Kort 

=> kortbøger

➢ Sterms Kort ca. 1840:

https://bibliotek.kk.dk/bag-om-

koebenhavn/historiske-kort

Links findes på min links-side.

http://www.kbharkiv.dk/
https://bibliotek.kk.dk/bag-om-koebenhavn/historiske-kort


Matrikelkort 2007





➢ På ois.dk findes restaurations-plan fra 

1986, hvoraf fremgår, at huset før denne 

havde været pudset, men at 

bindingsværket i 1986 blev blotlagt.

➢ I BBR-meddelelsen står, at huset er opført 

i 1850!!!! Hvilket ikke er sandt; det er kun 

ombygget i 1850.



BBR meddelelsen på www.ois.dk. 



Et hus i Gentofte

➢ På www.gravsted.dk findes hans mini-

biografi og gravsted under kendtes 

gravsteder.

http://www.gravsted.dk/




➢ Vejviseren oplyser, at han boede bl.a. 

disse steder:

➢ 1930-1940 Hambros Allé 32, Hellerup S, 

Gentofte kommune,

➢ 1950 Baunegaardsvej 81, Gentofte.

➢ 1953-1958 Gjørlingsvej 11, Gentofte.



www.ois.dk

➢ Her findes ud fra adresserne nemt 

matrikelnumrene, bl.a.:

➢ Hambros Allé 32, 

➢ Mnr. 17gd og 17ge af Hellerup sogn, 

Gentofte kommune.

➢ Samt opførelsesåret, 1915.



BBR-meddelelsen





Lad os straks tjekke 

tegningerne
➢ www.weblager.dk

➢ => Gentofte kommune

➢ => Hambros Allé 32

http://www.weblager.dk/




























Udtagne tingbogsblade 1915-1990







Realregister 1915-1970

Kbh. Amts Nordre Birk, R57











Realregister 1. række

Københavns Amts Nordre Birk

bind 4, Hellerup af Gentofte by.

Her får man et ment overblik…..

➢ .











Og nu til en helt anden slags 

hus…..





➢ Onkel Georg, nemlig Georg Ferdinand 

Eberhardt Olsen boede i Hvidovre Sogn….

➢ Så FKT 1940 og 1950 måtte 

gennemgås….





Byggesager på nettet

➢ www.weblager.dk – diverse kommuner.

➢ www.filarkiv.dk – diverse kommuner.

➢ Særligt for Roskilde kommune:

⚫ http://roskilde.dk/erhverv/byggeri-og-

miljoe/byggearkiv - kræver medarbejder nem-

ID

➢ Særligt for Aarhus Kommune:

⚫ www.minejendom.net Tegninger downloades 

via gratis tilsendt link.

http://www.weblager.dk/
http://www.filarkiv.dk/
http://roskilde.dk/erhverv/byggeri-og-miljoe/byggearkiv
http://www.minejendom.net/


www.weblager.dk

http://www.weblager.dk/


Hvidovre kommune er valgt







Ombygning 1957



Ombygning 1957


