
Slægtshistorie på Københavns 
Stadsarkiv

Fra fødsel til død



Udvalgte emner og kilder 

• Stadsarkivets 
publikumsafdeling

• Stadsarkivets wiki
• Starbas
• Tilgængelighed
• Slægtshistoriske kilder:

– Personregistrering
– Skoler
– Ægteskab
– Næringsvæsen
– Skat
– Fattigvæsen
– Hospitaler
– Begravelser

• Stadsarkivets hjemmeside
• Nye aktiviteter
• Bliv frivillig



Hvordan kan jeg forberede 
mig? 

• Brug Wikien (især de mange vejledninger til 
slægtsforskere)

• Brug Starbas

• Brug vores digitale ressourcer (politiets 
registerblade, fattigvæsenets hovedregistrant)

• Vi har en del digitale ressourcer på vej…



Stadsarkivets Wiki

• Samle emneopdelte vejledninger om arkivets 
arkivalier ét sted

• Wikien er i modsætning til Starbas selektiv, men 
mere uddybende

• Er let at søge i
• Giver mulighed for at vise sammenhænge 

mellem arkivaliegrupper og/eller institutioner
• Linker til Starbas og til eksterne sider

Find den på www.kbharkiv.dk/wiki



Søgning i wikien

På kategorier 
• Brugergrupper (slægtsforskere, find dig selv)

• samlekategorier, når der til et emne findes flere relevante 
arkivaliegrupper ( skat, erhverv, fattigvæsen) 

På emne
• Søges i søgefeltet øverst, og her gælder ligesom i Starbas, at 

det er bedst at skrive mindst muligt, fx skole i stedet for skoler.



Artikelopbygning i wikien

• Historisk baggrund

• Arkivaliegrupper, registre og sager

• Tilgængelighed

• Se også (links til andre wikiartikler, websider, nyttige håndbøger eller  

andre relevante artikler om emnet)

• Gode råd/finder du ikke det du søger

• FAQ

• Nyttige adresser



Starbas
• Database over alle Stadsarkivets arkivalier, 

både papir og elektroniske på arkivenheds 
niveau

• Kort og tegninger

• AV-modul, hvori der er registreret  kort, 
tegninger, billeder, film, bånd m.v.

• Bestillingsmodul, dvs. man kan oprette sig 
som bruger og selv bestille, evt. med et 
eksempel



Søgning i Starbas

• 1. Fritekstsøgning/enkeltsøgning

• 2. Avanceret søgning: 
• - Arkivskaber
• - Arkiv
• - Gruppe
• - Arkivserie
• - Magasinenhed

• 3. Emnesøgning



Tilgængelighed

• 20 år: Offentlige arkivalier i almindelighed

• 75 år: Oplysninger om enkeltpersoners private 
forhold

• Det er muligt at søge dispensation fra 
arkivlovens tilgængelighedsfrister



Dispensationen afhænger af:

1) karakteren af oplysninger i det materiale, 
der ønskes benyttet

2) formålet med benyttelsen af materialet 

3) muligheden for at fastsætte  vilkår for 
benyttelsen, så formålet kan realiseres uden  
videregivelse af følsomme oplysninger



Vilkår for dispensation

Faste vilkår:
Materialet må kun benyttes til det formål, der er angivet på 
ansøgningen.

Man må ikke uberettiget offentliggøre, videregive eller udnytte 
fortrolige oplysninger.

Man erklærer ved sin underskrift at man er indforstået med at 
overholde givne vilkår

Særlige vilkår:
At personer, der er nævnt i materialet, ikke må opsøges

At visse oplysninger anonymiseres



Slægtshistoriske arkivalier



Personregistrering

• Hvad har vi?
• Politiets mandtaller
• Politiets registerblade
• Folkeregisterkort

• Hvordan bruger man det?
• Mandtaller: adressen, alternativt navnet (1882)
• Registerblade: digitalt – flere søgemuligheder
• Folkeregistret: døds- eller fraflytningsår



Politiets mandtaller

• Hvad har vi?
• 1816-1869 hovedparten er kasseret
• 1869-1899 findes som filmruller på Stadsarkivet
• 1900-1923: findes som film hos mormonerne og i 

Folkeregistret
• Hvordan bruger man det?
• Nøglen er adressen! (politikreds og adresse)
• Hovedregistrene 1869-1881 (efternavn)
• Politiets mandtaller er en god kilde til perioden før 

politiets registerblade (før 1890)
• De er digitaliserede og forventes på nettet inden for 

overskuelig tid



Politiets mandtaller 



Registerblad 1892



Bagside af 1. kort



Nyt kort fra 1904



Bagside af kort fra 1904



Folkeregisterkort

• Hvad har vi?

• Hovedkort fraflyttede frem til 1954 (og født efter 1894)

• Hovedkort døde frem til 1968

• Hvordan bruger man det?

• Man skal vide, hvornår vedkommende er flyttet fra 
København eller død i København.

• Bemærk 50 år for døde og flyttede!

• Ellers henvendelse til Københavns Folkeregister (mod 
betaling – udleverer ikke oplysninger, som er i CPR)



Folkeregisterkort



Bagsiden af folkeregisterkort



Skoler

• Hvad har vi?
• Elevprotokol
• Elevkort
• Skolesundhedstjenestens elevkort

• Hvordan bruger man det?
• Fortegnelse over skoledistrikter 1890, 1903, 1934, 1955 

på læsesalen
• Elevprotokoller og elevkort: efternavn og som regel 

fødselsår
• Skolesundhedstjenestens elevkort: navn og fødselsår
• Bemærk 75 år!



Elevprotokol fra Sølvgades skole ca. 
1880-1910



Elevkort fra Alsgades skole fra 1922 og 1921



Skolesundhedstjenestens elevkort



Ægteskab

• Hvad har vi?
• Kopulationsprotokol 1735-1868
• Lysning 1923 –
• Borgerlig vielse 1851-
• Separation 1712-1801

• Hvordan bruger man det?
• År og efternavn
• Lysningsprotokollerne indeholder både kirkelige og borgerlige vielser
• Borgerlige vielser på nettet frem til 1873 (register til 1896) på Family

Search og 1923-1961  på Arkivalier Online
• Kopulationsprotokollerne er digitaliserede og forventes på nettet inden for 

overskuelig tid



Kopulationsprotokol 1828-43 

• dato

• år

• sogn

• kirke

• betaling i 
rigsbankdaler

(rede sølv og 
repræsentativer,dvs.rigsbank-
sedler)



Lysning



Borgerlig vielse



Separation

Johanne Marie 
Pedersdatter der ifølge 
bevilling af 4. april 1839 
er separeret i henseende 
til bord og seng fra sin 
mand, forhenværende 
indsidder, nu 
fæstningsslave Chr. 
Johansen Stulmann
ansøger om at meddeles 
bevilling til dette 
ægteskabs aldeles 
ophævelse med tilladelse 
til at indgå nyt ægteskab.



Erhverv

• Hvad har vi?
• Borgerskab
• Næringskartotek
• Lav
• Fæsteprotokol
• Hvordan bruger man det?
• Borgerskab og næring: Periode og efternavn
• Fæsteprotokol: efternavn til udvalgte
• Lavsprotokollerne: faget
• Borgerskabsprotokollerne er digitaliserede og forventes 

på nettet inden for overskuelig tid 



Borgerskabsprotokol 1857



Bilag til borgerskab

At Eduard Samuel Krÿger stedse 
har vist et godt forhold og kan 
anses som værdig til at vinde 
borgerskab her i Staden, det 
bevidnes i overensstemmelse
med Plakat af 29. oktober 1824.

Kjøbenhavn d. 24 December 1857

J.P.Krÿger C.D.Krÿger
Skomagermester       Skomagermester



Næringskartotek 1932-75



Vinhandlerlavets kassebog fra 1751



Register til tyendeprotokol 



Tyendeprotokol



Skat

• Hvad har vi?

• Mandtaller 1694-1937

• Skattebøger 1861-1924

• Selvangivelser 1904-1949

• Hvordan bruger man det?

• Afhængig af år bruges navn, adresse, rode eller 
ligningsdistrikt (se www.kbharkiv.dk/wiki)

• Selvangivelser ligger  efter år for fraflytning/død

• Der er 75 års tilgængelighed på skatteoplysninger

http://www.stadsarkiv.dk/wiki


Fattigvæsen

• Hvad har vi?

• Fattigvæsenets hovedregistrant (digitalt)

• Fast fattighjælp

• Midlertidig hjælp

• Børn under fattigvæsenet

• Hvordan bruger man det?

• Periode og navn…



Fattigvæsenets hovedregistrant



Fast fattighjælp



Fast Fattighjælp 2



Midlertidig hjælp

• Uegentlig fattighjælp 1893-1933

• Interimshjælp 1816-1925

• Sygehjælp 1872-1933

• Ekstra almisseprotokol 1874-1915



Børn under fattigvæsenet



Hospitaler

http://www.stadsarkiv.dk/wiki/Fil:Almindelig_hospital.jpg


Begravelsesprotokol



Bliv frivillig

Du kan gøre det lettere for slægtsforskere at 
finde deres københavnske slægtninge, hvis du 
hjælper med at indtaste oplysninger fra 
digitaliserede kilder. Du kan gøre det, hvornår 
du vil, og uanset hvor du bor. Og det tager kun 
få minutter at komme i gang…



Frivillig indtaster

• Nyt projekt

– Registrering af mandtalslister efter gade og år –
helt nyt….

• Politiets registerblade

– 70 % er nu registreret

– Flere frivillige hænder til det sidste nøk er meget 
velkomne!



Nye aktiviteter

• Konkurrence: Husker du din skoletid?

• Digitalisering:

– Begravelsesprotokoller

– Family Search og mere digitalisering

– Kort og tegninger fra København



Nyttige adresser

• www.starbas.dk

• www.kbharkiv.dk/wiki

• www.kbharkiv.dk

http://www.starbas.dk/
http://www.kbharkiv.dk/wiki
http://www.kbharkiv.dk/


Hjemmeside: www.kbharkiv.dk


