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Sogn 10 = Skt Johannes sogn, København: Vielser 1861-1891

Registret omfatter i alt 13.390 indførsler, hera f har parterne dog fortrudt i 551
tilfælde, i hvert fa ld i første omgang (årstal er indtastet alligevel, men vielsesdato
mangler selvfølgelig).
Udskriften fylder i alt 6 bind, nemlig 3 bind ordnet alfabetisk efter brudgom
mens navn og 3 bind ordnet alfabetisk efter brudens navn:
GOM

Bind I
= Aa - H
Bind II = I - N
Bind III = O - Å

BRUD

Bind IV = Aa - H
Bind V = I - N
Bind VI = O -Å

For 4 brude kender kirkebogen kun fornavne, men ikke efternavn: de findes derfor
anbragt allerforrest i bind IV.

Ved indtastningen er kun det sidste a f flere efternavnslignende navne opfattet som
efternavn, uanset om personen f x bærer både 'sen-navn og “slægtsnavn ” eller der
nævnes både fødenavn og giftenavn ellersenere opnået “købe-navn”.
Til gengæld er sådanne indførsler fø r udskrivningen systematisk dubleret og
tilrettet m ed henblik p å alfabetisk dobbeltplacering (det drejer sig om i alt 2.025
indførsler). Det “modsatte ” efternavn findes så i parentes efter fornavnene.

Personernes civilstand er normalt ungkarl!pige, hvilket ikke er noteret. Derimod
er enkemænd / enker og fraskilte angivet med et “E ” hhv “S ”foran alderen.
Der mødes i alt 1.207 enkemænd og 608 enker, i alt 187 fraskilte mænd og
167fraskilte kvinder (Det kan nævnes, at a f enkemændene ægter 130 enker og 30
fraskilte, og at a f de fraskilte mænd ægter 26 enker og 11 fraskilte kvinder).

Kirkebogens stavning er fulgt: Y / Æ / 0 ( Aa i danske navne, U / Å / 6 / Å i
udenlandske, dvs at f x svenskere findes praktisk samlet.
EDB-programmet anbringer dansk ‘A a ” forrest, men svensk “Å ” sidst i
alfabetet.

Pas på: ved alfabetiseringen kan selv små stavevarianter skille enslydende navne
eller endda én og samme person, og omvendt er det en forudsætning fo r dobbeltpla
cering, at kirkebogen selv har anført mere end én stavemåde.
1 1870 aflyses et bryllup mellem Anna Adolfson og Ferdinand Frederik Otto
Schlichting, men samme Anna Adolfsson (dog nu med to s ’er!) få r ham 1873.
Peter Christian Aanersen (som han udtalte det) bliver gift to gange, men kun
den ene gang nævner kirkebogen også stavemåden “Andersen ”: han findes altså
i registret to gange under Aanersen, men kun én gang under Andersen.

Sogn 10 = Skt Johannes sogn, København: Vielser 1861-1891

Viede 1861-1891 fylder ialt kun 5 bind! Registret er indtastet efter kontrabøgerne,
men skulle kunne bruges også til hovedbøgerne. Både hovedbøger og kontraboger
er film et i form a f mikrokort.
Bind 3-10-19

1861 aug -1873 okt

(svarer til bind 2-10-15)

Bind 3-10-20

1873 okt -1880 jun

(svarer til bind 2-10-16)

Bind 3-10-21

1880 maj -1885 jul

(svarer til bind 2-10-17)

Bind 3-10-22

1885 aug - 1890 jul

(svarer til bind 2-10-18)

Bind 3-10-23

1890 jul

(svarer til bind 2-10-19)

-1891 dec

Registret kan m ed fordel bruges også som indgang til lysningsprotokollerne (en
slags kladde til kirkebogen, som ikke er kopieret, men skal benyttes i original).
Lysningsprotokollerne i pastorats-arkivet oplyser 1868-1917 oftest både dato
og sogn fo r parternes fødsel, dåb og konfirmation, dvs meget mere end man få r at
vide i selve kirkebogen!
De senere lysningsprotokoller 1917-1960 oplyser derimod kun parternes
fødselsdage og -sogne.
Skt Johannes pastorat (sogn 10): Afd B.6 = Ægteskab: Lysningsprotokoller:
1868 jan
1873jun
1877 mar
1811 aug
1884 sep
1887 aug
1890 sep
1893 apr
1895 apr
1897 aug
1899 maj
1902 apr
1906 nov
1912 dec

- 1873 maj
- 1877 mar
-1881 aug
-1884 aug
- 1887 aug
-1890 sep
- 1893 apr
- 1895 apr
- 1897 aug
- 1899 maj
- 1902api
-1906n ov
-1912 nov
-1917 nov

Sogn 10 = Skt Johannes sogn, København: Vielser 1861-1891

Skt Johannes sogn er oprettet 1861 (kgl res 31.05.1861) a f dele a f Vor Frue og
Trinitatis sogne, nemlig Nørrebro og Østerbro, inden fo r og uden fo r søerne.
Sognet dækkede således hele området mellem de gamle volde og den davæ
rende kommunegrænse (ved de tilstødende sogne Frederiksberg, Brønshøj og Gen
tofte). Efter voldenes sløjfning sattes ved bkg 30.05.1877 indergrænsen lig
"Boulevarden”, dvs Nørrevoldgade.
Indtil 1891 afgav sognet arealer mod nordvest til Skt Stefans sogn (1874 og
igen 1876), mod nordøst til Skt Jakobs sogn (1878) og mod vest til Helligkors sogn
(1890).

Københavns sogne 1890 (med Skt Johannes sogn 1861 skraveret):

