
Hjælp til Opslag - hjemme og i udlandet: DIS-Danmark

Her kan du søge og tilbyde hjælp til opslag på arkiver og i bøger og opslagsværker. Ligeledes kan du bede om hjælp, når du skal søge
familie i udlandet.

Forum her er lukket for nye indlæg. Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg.         Vi henviser til Dis-Danmarks Forum:
www.slaegtogdata.dk.

Gå til : Grupper  Emner  Nyt emne  FAQ - Hjælp  Regler  Søg  Log ind

Hjælp til opslag på AO, København, Emilie Margrethe Jørgensen, igen....
Indsendt af: Jannie Hornstrup
Dato: 21/09-08 21:02

Nu vil jeg prøve lidt igen :

Jeg leder stadig efter forældre til Emilie Margrethe Jørgensen.

Emilie er født 31. oktober 1793 København, men hvor i København ???

Hun bliver gift i Holmens kirke d. 21. januar 1811 med Johan Wilhelm Negithon.I følge kirkebogen ved hendes vielse er
hun konfirmeret af Pastor Paludan i Trinitatis kirke d. 4. oktober 1807.Vielsen er indført i flere af bøgerne fra Holmens
kirke, og kan ses her : AO, København, Holmens sogn, 1811-1813, viede, opslag 3, nederste par.  AO København,
Holmens sogn, 1805-1814, viede, opslag 67, højre side, nederste par og AO, København, Holmens sogn, 1802-1813,
opslag 88 højre side, nr. 2 par Og de findes også i AO, København, Holmens sogn, 1798-1810 opslag 316. De blev ikke
gift i 1810, fordi Johan blev arresteret, men her får man oplysningen om Emilies konfirmation.
Emilies forlover ved brylluppet er en brændevinsbrænder på Nørrebro.
Han er, så vidt jeg kan se, ikke i familie med Emilie.

Hvis man slår denne konfirmation op er der INGEN Emilie Margrethe Jørgensen konfirmeret denne dag. Men der er en
Else Margrethe Jørgensen. AO, København, Trinitatis, 1736-1813, opslag 75, pige nr. 32.
Har jeg mon taget helt fejl, når jeg tror det er samme pige som Emilie ? Jeg kan i al fald ikke gennemskue, at der
skulle være andre piger på den dato der kunne være den samme som Emilie. 
Men hvorfor hedder hun så Else Margrethe ved konfirmationen og Emilie Margrethe senere i livet ???
Ved denne Else står der desværre kun, at moderen er enke i Gothersgade!!

Jeg kan ikke finde familien i 1787 og heller ikke i 1801 Og folketællingerne glimrer desværre med deres fravær i
perioden 1801-1834, hvor jeg måske kunne have fundet bare LIDT.

Jeg har fra fattigprotokollerne fundet ud af, at hun er født i København d. 31. oktober 1793.
Jeg har ikke kunnet finde en pige med disse navne født 31. oktober 1793 i København. Jeg har nu fundet en enkelt ELSE
Margrethe DØBT 1. december 1793 i Trinitatis. - Og det KUNNE jo godt passe meget godt med et barn født 31. oktober
?? Desværre har præsten glemt at skrive fødselsdatoen !!! Forældre Peder Kisbye Jørgensen og hustru Ana Kirstine
Ottosdatter.

Men er det så HENDE ? Hvordan kan jeg være sikker ? Jeg har fundet familien på FS, og moderens efternavn kan også
være Weinkopf eller lign. Men jeg kan ikke finde familien på dda.

Så nu vil jeg gerne bede om hjælp til, at få fastslået om det ER Emilie, der engang har heddet Else, eller om jeg er helt
galt på den??.. ??

Ved Emilies børns dåb, er der heller ingen faddere, der kunne give et fingerpeg om noget familie.

Emilie dør på Almindeligt hospital i København d. 5. oktober 1875 og bliver begravet 9. oktober 1875. (opslag 127, på
AO, 1866-1877 ) Enke, fattiglem, 81 år. Desværre ikke yderligere oplysninger her heller.

Jeg HAR fundet hende i 1834, 1840, 1845, 1850.

Med venlig hilsen
Jannie Hornstrup
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Hej Jannie,

Det ser jo tilsyneladende ud til det er Emilie du har fundet som Else, meen du må jo finde bekræftelsen først før det er
gyldig .

Du må vel tage vejen til begravelse- og skifteprokollerne og evt. håbe på at de evt. fundne "forældre" er døde i
København og efterladt sig skifter med efterkommere.

I tilfælde du ikke har fundet ham:

THOMAS ADOLPH PEDERSEN Pedigree
Male
--------------------------------------------------------------------------------
Event(s):
Birth:
Christening: 13 JUL 1796 Trinitatis, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark
--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: PEDER KISBYE JORGENSEN Family
Mother: ANNA KIRSTINE WEINKOPH

Her er vel fam. i 1801 - nu hedder datteren Elisabet
og lidt fejltydninger er her vel også.

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Sankt Annæ Vester Kvarter, Matr. 288, 1870, FT-1801,
A5029
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Jørgensen 46 Gift Huusbond Arb.Mand
Anne Woyenhoff 44 Gift hans Kone
Elisabeth [Jørgensen] 7 Ugift deres Datter
Thomas Adolph [Jørgensen] 4 Ugift deres Søn
--------------------------------------------------------------------------------

Matr.288 = Adelgade.

Så vidt jeg husker Negithon døbte hun selv en søn Thomas, måske han er opkaldt efter broderen ? Der var vel også en
Peter - efter morfaderen?

Mvh
Bente Aaris
Korsvoll i Oslo

Valg: Svar på dette indlæg  Citér dette indlæg  Rapporter dette indlæg

Re: Hjælp til opslag på AO, København, Emilie Margrethe Jørgensen, igen....
Indsendt af: Jannie Hornstrup
Dato: 22/09-08 09:53

Hej Bente,

Tusind tak for dit input.

Elisabeth ? Ja, det bliver det jo ikke nemmere af. Ha, ha.

- Nej Thomas havde jeg ikke selv fundet. Tak for den oplysning.
Ja der var både en Thomas og en Peter som sønner.
Den FT fra 1801 havde jeg ikke fundet, så også mange tak for den.

Ja, jeg må jo se hvad der findes af døde Peder Jørgensen, til at starte med, for hvis det er den rigtige, så skulle han jo
være død før konfirmationen i oktober 1807. - Og lever i 1801. Så det er ikke så stort et tidsrum.

I nogle tilfælde på FS hedder moderen Anna Kirstine Ottosdatter og andre steder Weinkopf, Så mon ikke hendes far har
heddet Otto Weinkoph ( eller noget der ligner ) ???

Nu vil jeg lige pløje mig gennem kirkebøgerne efter Peder Jørgensens død.

Det undrer mig også at han hedder Kisbye Jørgensen nogle steder, men ikke andre steder ?

- og endnu en gang tak for den store hjælp.!! 
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Med venlig hilsen

Jannie

Valg: Svar på dette indlæg  Citér dette indlæg  Rapporter dette indlæg

Re: Hjælp til opslag på AO, København, Emilie Margrethe Jørgensen, igen....
Indsendt af: Jannie Hornstrup
Dato: 22/09-08 10:42

Ja, nu fandt jeg så en Peter Kisbye Jørgensen, død af brystsyge, 60 år gammel ??? d. 26 juli 1804. Begravet 30. juli 1804
i Trinitatis.Formand ved ...banen.

( AO, trinitatis, 1788-1805 opslag 176, højre side, næstnederste. )

Så nu skal jeg på arkivet og se om der er et skifte efter ham.

- Men det passer jo så slet ikke med alderen ! - Hvis han er 46 år i 1801, så kan han ikke være 60 år i 1804. Øv. ( AO,
FT1801, opslag 371, Skt. Annæ Vester)
Det er 10 år forkert.
Men der står skam Adelgaden 288, ved begravelsen ??

På den igen.

Mvh

Jannie
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Det kan da umuligt være andre end ham - jeg får det til at han var Formand ved Toldboden, alderen kan man jo aldrig
tage så nøje på den tid.

Men her er vel fruen:

ANNA KIRSTINE OTTESEN Pedigree
Female
--------------------------------------------------------------------------------
Event(s):
Birth:
Christening: 07 JUN 1757 Skagen, Hjorring, Denmark
--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: OTTE HANS HENRIC WEINKOFF Family
Mother: KAREN ANTONIDR
--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Extracted birth or christening record for the locality listed in the record. The source records are usually arranged
chronologically by the birth or christening date.
--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type:
C201551 1647 - 1832 0049126 Film NONE

Der ligger en slægtstavle på FS med hende og hendes ophav hun havde bl.a. søskende:

1. JENS OTTESEN - International Genealogical Index
Gender: Male Christening: 16 MAR 1754 Skagen, Hjorring, Denmark

2. ANNA KIRSTINE OTTESEN - International Genealogical Index
Gender: Female Christening: 07 JUN 1757 Skagen, Hjorring, Denmark
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3. ANTONI OTTESEN - International Genealogical Index
Gender: Male Christening: 15 NOV 1760 Skagen, Hjorring, Denmark

4. ELLEN OTTESEN - International Genealogical Index
Gender: Female Christening: 15 NOV 1760 Skagen, Hjorring, Denmark

og denne Anetavle:

[www.gulle.dk]

Her er deres vielse:

PEDER KISBYE JORGENSEN Pedigree
Male Family
--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: ANE KIRSTINE OTTOSDR Family
Marriage: 17 MAY 1793 Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark

Holmens 1787-1797 opslag nr:211 på AO.

Her fremkommer det også at hun var fra Schagen, han var Søefarende Matros og som jeg tyder det til var han
Konfirmeret i Lillerød og fået sit bevis dagen før vielsen af Degnen Myller i Sognepræstens fraværelse.
(Men jeg kan ikke finde ham i Lillerød KB - måske det skal være Hillerød ?).

Mvh
Bente Aaris
Korsvoll i Oslo

Valg: Svar på dette indlæg  Citér dette indlæg  Rapporter dette indlæg

Re: Hjælp til opslag på AO, København, Emilie Margrethe Jørgensen, igen....
Indsendt af: Jannie Hornstrup
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TUSIND TUSIND TAK Bente.
Du er bare en skat.

Der er da noget at gå i gang med.. Så håber jeg bare, at jeg kommer frem til, at det er den rigtige familie  
Johan Negithon var jo også matros, og min oldefar var fyrbøder til søs. Så måske ???

Hvis nu det er Lillerød, er det jo endnu mere spændende, idet min oldefar og hans kone jo flyttede til Lillerød i 1906,
og min mor er født og opvokset i Lillerød. Min mor bor der skam stadig.

Nå, jeg krydser fingre, og vil pløje mig igennem det, der er kommet frem til nu. Men der var ingen af Emilies børn der

hed noget med Otto 

Men tusind tak i al fald. Også selvom det måske er et forkert spor jeg følger ;-)

Jeg tror der muligvis skal stå Søllerød. Ikke at jeg har fundet ham der, men alligevel...
Med venlig hilsen

Jannie
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Forum her er lukket for nye indlæg.

Du kan fortsat læse og søge i de gamle indlæg
Brug venligst Dis-Danmarks nye forum til nye indlæg

http://www.slaegtogdata.dk/forum

DIS-Forum :: Hjælp til Opslag - hjemme og i udlandet :: Hjælp til opsl... http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?6,470621,470668

4 af 5 21-02-2013 21:38



Hvis du vil kontakte de personer, der har skrevet her i tråden, får du deres
mailadresse ved at klikke på navnet.

NB. Adressen kan være ændret efter at indlægget er skrevet.

This forum is powered by Phorum.

Forum moderator
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