
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Glarmesterens svende" spiller glad, festlig og folkelig musik 

 
Slægtsforskerdag 2018. 

 

 

Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn. 
 

Tema:  

”Håndværkere i vor slægt”  
 

 
Lørdag den 3. november 2018 

Herlev medborgerhus. Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.  
Busser afgår fra Herlev station. 
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PROGRAM 
 

      Kl. 09.30   Velkomst, indledning og praktiske oplysninger.  (Morgenkaffe m. brød)       
                              

 Kl. 09.40 ”Håndværkere i danske byer 
ca. 1660-1850” Jørgen Mikkelsen.  
Foredraget indeholder en generel 
oversigt – blandt andet om 
erhvervsfordeling i de danske byer, 
markedshandel og 
håndværkertraditioner  - samt en omtale 
af forskellige kildetyper.  
 
 Kl. 10.40    Vi stiller spørgsmål. 

 

Kl. 11.20   ”De Københavnske Hånd-
værker- og Handelslav” – Marianne 
Fritze Nehls og Nicolai Eberholst fra 
Københavns Stadsarkiv. Håndværker- 
og handels-lavene omfattede fag og 
erhverv som bagere, brolæggere, hattemagere, vinhandlere og mange, mange andre. 
Lavenes protokoller og dokumenter giver et enestående billede af københavnerliv tilbage i 
tiden.  
 

Lavsarkiverne på Københavns 
Stadsarkiv indeholder noget af det 
ældste materiale, der findes til 
Københavns historie, og materiale som 
Bagerlavets ældste lavsprotokol går fx 
helt tilbage til 1565. Som noget nyt kan 
protokollerne fra de københavnske 
håndværker- og handelslav nu ses på 
nettet i Københavns Stadsarkivs 
Kildeviser, hvilket gør dem endnu 
nemmere at tilgå som slægtsforsker.  
 
En af de personer som findes i lavsarkivalierne er Nicolaj Steensen som blev bagermester i 
1667. Det er i hans fodspor at vi vil se nærmere på arkivalierne fra de københavnske 
håndværker- og handelslav, og som vi vil se, kan en enkelt bagermesters historie give os et 
overraskende detaljeret indblik i almindelige københavneres liv i 1600-tallet. 
 
Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål. 
   

 Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til 
spisning i salen. 
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 13.45     Kaffe 
 

Kl. 14.00 ”Naverne. Håndværkssvende 
på valsen” Glarmestersvendene med 
Anita Bondy der fortæller om det at være 
Naver. Håndværkerlaugene opstod i 
middelalderen i takt med, at vi fik 
købstæder. Det nye borgerskab efterspurgte 
tjenesteydelser, som krævede specialister - 
håndværkere. For at klare sig i 
konkurrencen med udenlandske svende, der 
kom hertil, måtte danske håndværkere 
drage ud i verden for at dygtiggøre sig. 
Udtrykket at gå på valsen kommer af tysk: 
"auf die Walze", der betyder at farte rundt 
omkring. Danskerne blev herefter en del af 
et internationalt fællesskab, hvor en 
håndværker gennem et sæt af ritualer, 
zünften, altid kunne dokumentere, at han 
havde bestået sin svendeprøve. 
Laugsprivilegierne blev ophævet i løbet af 1800'tallet. I Danmark skete det ved lov i 1857 
med virkning fra 1862. Svendene fortsatte imidlertid med at gå på valsen, selv om de nu 
manglede hjælpen fra laugene. En kreds af skandinaviske håndværkere tog derfor i 1899 i 
Schweiz initiativ til at danne foreningen CUK, Central Understøttelseskasse. Den optog 
medlemmer på tværs af faggrænser med det formål at støtte håndværkssvende på valsen. 
Det var på det tidspunkt, at ordet naver opstod. Det betyder en skandinavisk håndværker, 
der arbejder eller har arbejdet i udlandet. I dag tager ganske få svende på valsen, men CUK 
foreningerne eksisterer stadigvæk, nu som mødested for hjemvendte navere. Der er 21 
foreninger i Danmark, to i Sverige og en i henholdsvis Schweiz, USA og Canada. 

 Kl. 15.30 Vi stiller spørgsmål.  
 

Kl. 15.45  Afslutning.  

 
Pris 355,-  Incl. Frokost  samt morgenkaffe med brød.  
 

Dette indgår i prisen, kan ikke fravælges. Oplys hvis vegetar mad ønskes. 
 

Tilmelding senest 24. oktober.  Direkte til:   krogh@get2net.dk   eller A.M. Krogh-
Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke.   
 
Tilmelding er først bindende for foreningen, når betalingen er indgået.  

 Send  din tilmelding snarest, så er du sikker på en plads,   (Drikkevarer for egen regning) 
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