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Efter den seneste generalforsamling har bestyrelsen fået følgende
sammensætning:
Formand Yrsa Holm Kristensen
Næstformand Lise Krøner
Kasserer Birthe Jørgensen
Sekretær Skjold Eg
Bestyrelsesmedlem Niels Holger Jensen
Suppleanter:
Hanne Mette Christiansen
Bent Wolff

tlf. 43 44 97 41 e-mail (Se hjemmeside/bestyrelse)
tlf. 43 64 43 71 e-mail (Se hjemmeside/bestyrelse)
tlf. 44 94 55 74 e-mail (Se hjemmeside/bestyrelse)
tlf. 43 45 58 35 e-mail (Se hjemmeside/bestyrelse)
tlf. 43 45 96 17 e-mail (Se hjemmeside/bestyrelse)

tlf. 50 53 22 87 e-mail (Se hjemmeside/bestyrelse)
tlf. 43 96 73 45 e-mail (Se hjemmeside/bestyrelse)

_______________________________________________________________________________________________

Orientering fra Yrsa.
Som lovet får i her navnene på de bøger som Ingrid
Markussen omtalte den 23. februar 2010 i foredraget
”Almueundervisning i 17- og 1800-tallet.

Visdommens lænker af Ingrid Markussen
En fæstebondes liv af Karen Schousboe
Jysk dansk dagbog 1824-1835 af Severin Weiersøe’s
optegnelser fra Drenge- og ungdomsårene.

Prinsesseskolen af Ingrid Markussen
____________________________

Meddelelse om fejl på Arkivalier Online.
Som en ny service for brugerne af Arkivalieronline,
kan du nu finde lister over fejl og mangler på nettet på
denne side
http://www.arkivalieronline.dk/faq/fejlliste.aspx
Når der konstateres fejl og mangler i de indskannede
kirkebøger og folketællinger, der ligger på
Arkivalieronline, bliver det registreret i fejl- og

mangellister. Listerne bliver løbende opdateret, når der
er foretaget rettelser.
Arkivalieronline er i gang med at lægge kirkebøger
indtil 1950 på nettet. Det er kun de kirkebøger, der er
udskrevet/afsluttet før 1950 der bliver lagt på. Du kan
nu finde kirkebøger indtil 1950 fra Tønder amt på
Arkivalieronline

____________________________

Husker du at bruge:
Listen ”Gade – kvarter – sogn”, hvis du skal bruge
oplysninger om fattigdistrikt og den politikreds, en
f.eks. Københavns folketællinger på arkivalieronline.
gade hørte til.
Her skal du kende kvarteret for at få folketællinger fra
en bestemt gade frem på skærmen. Og så er der listen
www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm
”Politi- og fattigkreds” 1890 der indeholder
____________________________

Vedr. ”Politiets registerblade”
Her kommer der løbende opdateringer og station 1
(Indre By) er nu ved at være klar på nettet

www.politietsregisterblade.dk

____________________________
Efter en invitation deltog jeg, på foreningens vegne, i
Sokkelund Herreds Genealogiske Forenings 10 års
jubilæum den 20. marts og i den anledning fik de
vores nye Glostrup bog.

De blev meget begejstret for bogen og den blev flittigt
brugt, allerede på jubilæumsdagen, af gæster og
medlemmer.

God fornøjelse fra Yrsa
_______________________________________________________________________________________________

Præsteenken og præsteembedet i 17de århundrede. 1)
(Sagen kort – teksten lidt omskrevet: To præsteenker var gift med tilsammen
6 præster over en periode på ca. 100 år)
At enken følger med gården snarere end gården med
enken, det er i bondestanden noget så sædvanligt
endog i vore dage, at man næppe undrer sig derover
når man har levet nogle år med bondestanden, har set
midaldrende eller vel endog gamle enker række
hånden for altret til unge karle, hvis mødre de stundom
for alderens skyld kunne have været, og så været vidne
til, at der af sådanne spekulationsgiftermål ofte
fremstod fredelige og tilsyneladende lykkelige
ægteskaber. Alligevel er det en uskik at enken følger
med gården til dennes nye fæster, og jeg vil håbe, at
denne uskik i bondestanden ikke varer århundredet ud,
ligesom den i præstestanden er fuldstændig aflagt. Der
var det jo rigtignok så meget galere, som enken fulgte
ikke blot med gården men også med embedet, så det
hed til en kandidat, der meldte sig til et ledigt embede:
"ja, embedet kan du nok få; men så må du ægte din
formands enke", en betingelse, som kandidaten uden
mange skrupler indlod sig på, når præstegård og avling
og embedsindtægter i øvrigt anstod ham. At dette var
det 17de århundredes praksis i Danmark, det kan
oplyses med eksempler i hundrede vis; men det
eksempel, som Lynge og Broby 2) præstehistorie har
at fremvise søger vist sin lige; thi her ægtede to koner
alle århundredets sognepræster i Lynge, ialt 6 præster.
Dette skal jeg tillade mig at oplyse.
Præsterækken i Lynge og Broby sogn var i 17de
Århundrede følgende: - 1) Casparus Ingvardus (Jesper
Ingvorsen) † 1607; - 2) Peder Jakobsen † 1618; - 3)
Oluf Nielsen † 1628; - 4) Søren Hansen † 1650: - 5)
Lauritz Jørgensen Hammer † 1668, - 6) Anders
Schytte † 1716. Af disse har Nr. 1-4 haft en Hustru,
om hvilken Nr. 4, Hr. Søren Hansen, i den gamle
kirkebog for 1645 har nedskrevet følgende: Anno
1645 den 17. november døde min hustru Maria
Andersdatter Thiegels der hun havde levet her i verden
63 år ringer 17 dage, haft sine fire mænd: Mester - - 3) 1 år og 3 måneder, hr. Peder Jakobsen 10 år og 6
måneder, hr. Oluf Nielsen 9 år og 2 måneder, hr.
Søren Hansen udi 17 år og 2 uger, (og havde aldeles

ingen børn med nogen af sine mænd) hvilken og stede
hendes lig hæderlige til jorden den 24. november, og
blev af den hæderlige mand Hieronymo Knoph,
præposito 4) , forklaret Davids ord salme. 73: "Haver
jeg ikkun Dig, Herre" etc. Det har gud givet hende her
i verden, det har hendes sjæl i himmerige. Legemet
forventer hos de tre af hendes mænds ben den
glædelige opstandelse".
Nu giftede Søren Hansen sig anden gang og efterlod
sig ved sin død 1650 en søn Hans og to døtre Maren
og Barbara; en filius posthumus 5) blev kaldet Søren.
Dette ses af kirkebogen samt at Maren siden blev gift
med Andreas Lowson, Barbara med Lauritz
Barchmann, sognepræst til Herfølge og Sædder sogn
6) , og at Hans blev præst til Bårse og Beldringe sogn
7) . Filius posthumus må være død tidlig. Der findes
nemlig indlagt i den gamle kirkebog et afkaldsbrev af
28. januar 1669, hvorved stud.theol. Hans Sørensen på
egne, og præsten i Skørpinge sogn 8), Christopher
Hansen (Søren Hansens broder) på sine to
brødredøtres Maren og Barbara deres vegne give til
deres moder, ærlig og gudfrygtig matrone Elizabeth,
salig hr. Lauritz's i Lynge fuldkommen og uryggelig
afkald på hvis arvepart dem efter deres fader, Søren
Hansen kunde tilkomme.
Men hvad følger heraf? At Elisabeth Knoph, salig hr.
Søren Hansens efterleverske, må have indladt sig i
ægteskab med hans eftermand i embedet, Lauritz
Jørgensen Hammer, førhen præst i Sorø, og derpå, da
denne døde 1668, 3die gang have indladt sig i
ægteskab med Hammers efterfølger, Hr. Anders
Schytte; thi ved hans side findes hun på et maleri i
kirken, som indskriften viser. Med de to sidste mænd
har hun, så vidt jeg har set, ikke haft børn og må være
død hen ved 1690 da hr. Schytte tog sig sin anden
hustru Margrethe, som fødte ham adskillige børn.
Altså står sagen således. Af Lynge’s sognepræster i
17de århundrede har nr. 1(?), 2, 3 og 4 været gifte med
Maria Andersdatter og nr. 4, 5 og 6 med Elizabeth
Knoph.

____________________________________

Noter:
1)

J.F. Fenger, Kirkehistoriske Samlinger, 1 Rk., 1
bd., 1849 – 1852, p. 282-284.
2) Lynge og (Vester) Broby sogne, Alsted herred,
Sorø amt.
3) Her står et Navn, jeg ikke kan læse, men det
forekommer mig at der står Casp. Qvist. l så Fald må
Casparus Ingvardus have haft det tilnavn Qvist; thi da
Søren Hansen siger, at hun hviler hos sine 3 Mænd, så

er det højst sandsynligt, at den første ligesom de
følgende har været præst på stedet, især da han
tituleres Mester.
4) Præposito = forud.
5) Filius Posthumus = barn født efter faderens død .
6) Herfølge og Sædder sogne, Bjæverskov herred,
Præstø amt.
7) Bårse og Beldringe sogne, Bårse herred, Præstø
amt.
8) Skørpinge sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø
Amt.
Modtaget fra Niels Holger Jensen.

_______________________________________________________________________________

Et par nyheder.
Panik på Arkivalier Online.
Arkivalier Online var ellers ved at afslutte upload af
kirkebøger 1925 - 1950. En borger havde observeret,
at der fandtes cpr-numre i det offentliggjorte materiale
og klagede til Datatilsynet.
Datatilsynet pålagde herefter Statens Arkiver at fjerne
det omhandlede materiale - det vil sige alle kirkebøger
for perioden 1925 til 1950. Det drejer sig om ialt
1.500.000 filer.
Samtidig blev tilgængeligheden forlænget til 100 år.
Det er dog ikke værre, end at man på arkiverne får
tilladelse til at se på visse vilkår.

Kig nærmere her http://www.sa.dk/composite2267.htm
DIS-Danmark har holdt møde med rigsarkivaren. Her
er det aftalt, at man kan blive medhjælper ved at
gennemse filerne og rapportere, hvis der observeres
cpr-numre. Materialet vil komme på CD-rom.
Omkring 80 medlemmer har foreløbig meldt sig til
opgaven.
Der vil gå et par uger inden man kan komme igang.
Blandt andet skal der styr på det lovmæssige ved at
anvende frivillig ulønnet medhjælp.

____________________________

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008.
Selskabet for Københavns Historie på adressen
http://www.kobenhavnshistorie.dk/index.html har fået
et meget interessant jævnførselsregister over
Københavnske ejendomme. Registret er udarbejdet af

selskabets formand Bjørn Westerbeek Dahl.
Siden er iøvrigt meget omfattende. Giv dig god tid, der
er virkelig tale om en guldgrube, hvis man vil vide
(næsten) alt om Københavns historie.

____________________________

Den Offentlige Informationsserver, OIS.
Foredraget den 23. marts drejede sig egentlig om
skifter, men da der var lidt tid var Jan Pedersen så
venlig at nævne ejendomssøgninger. Herunder en
absolut aktuel en af slagsen: https://www.ois.dk/

Man skal kende (nugældende) kommune og adressen.
Så bliver du orienteret om ejerlav og matrikelnummer.
Endvidere oplysning om handel mellem 1992 og 2008
og ejerens navn.
Martin Henriksen

_______________________________________________________________________________________________

Medlemsaftener i april 2010
Møderne i Aktivitetscentret Sydvestvej 12 starter kl. 19 præcis, hvis der ikke oplyses andet. Vi kan
være i lokalerne til kl. 21.30. For at forhindre ubudne gæster, kan det ske at vi lukker døren til
gaden når foredrag etc. starter.
_______________________________________________________________________________
Tirsdag den 6. april 2010
– Medlemmernes egen aften
Alle vil have mulighed for at fortælle lidt om deres
egen slægtsforskning. Tag dit eget materiale med, hvis
du vil have gode ideer fra andre.
Tirsdag den 13. april 2010
-Temaaften – Jan Wibrand fortæller om at finde
nulevende personer
Jeg skal den 13. april fortælle lidt om, hvorledes det er
muligt at finde nulevende personer i sin slægt. Og det
handler om, hvad man kan få af oplysninger fra
folkeregistrene. Vedhæftede artikel kan læses som en
appetitvækker til denne aften og kan evt. hjælpe til, at
du selv medtager spørgsmål, så der opstår en god
dialog. Vel mødt. Jan Wibrand

Tirsdag den 20. april 2010
-Foredrag
– Otto Bendixen vil - over 2 tirsdage - fortælle/vise
noget fra emnerne:
Fra land til by, købstadsbeboere, håndværkere,
brændevinsbrændere, købmænd, handelsmænd m. m.
Otto Bendixen vil komme ind på lægdsruller,
borgerskabs- og laugsprotokoller, brandtaxationer,
kops- og grundtakst- og lygtepengeskatter samt de
specielle tilladelser til brændevinsbrænding og
udskænkning.
Tirsdag den 27. april 2010
Foredrag - 2. del fra sidste uges foredrag med Otto
Bendixen

______________________________________________________________________________
Medlemmer skal ikke betale for deltagelse. Gæster skal betale entre kr. 30.
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