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Emner for oplægget 

1. Brug arkivet 

2. Indtastning af begravelser 

3. Historier fra begravelserne 

4. Link-Lives 

5. Kbhbilleder - Opmærkning af billeder 

6. Andre kilder... 

7. Tak for i dag :) 

 

 

 

2 



Fysisk eller på nettet? 

• Stadsarkivets selvbetjeningsafsnit 
– Fysisk materiale 

– Står fremme på arkivets læsesal 

• Magasinet 
– Bestilles i vores database www.starbas.net 

– Ses fysisk på arkivets læsesal 

• Kildeviseren 
– Ses på vores hjemmeside www.kbharkiv.dk 

• Søg i indtastede kilder 
– Søger på tværs af digitaliserede begravelsesprotokoller,  

       politiets registerblade, politiets efterretninger og erindringer 

– Søg på navn, adresse eller fritekst   

 

*Placering kan ses på www.starbas.net 

 

 

 



Starbas.net 

 

 

 

 



Starbas.net 

 

 

 

 



Arkivalier på nettet 

 

 

 

 



Arkivalier på nettet 

 

 

 

 



Kildeviseren 

 

 

 

 



Søg i indtastede kilder 

 

 

 

 



Erindringer 

  



Politiets Efterretninger 

• Interne trykte blade, udgivet flere gange 
ugentligt 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1867-1932: Selvbetjeningsafsnit 

– 1867-1944: Kildeviseren 

– 1945-195?: I magasinet (kræver dispensation) 

• Hvad kan man få at vide 
– Nogle gange med billeder af forbrydere 

– Beskrivelser af efterlyste personer 

– Reference til politisager 

– Offentlige fruentimmere 

 

 
 

 
 

 



Politiets registerblade 

• Registrering af Københavnske borgere i 
perioden 1890/92 til 1923 

• Hvor finder jeg materialet: 
– Findes under ”Søg i indtastede kilder” 

• Hvem ses i materialet? 
– Gifte kvinder på mandens kort 

– Børn mellem 10 og 14 år er på forældrenes kort 

– Børn under 10 år fremgår ikke 

• Hvad kan man typisk få at vide 
– Navn 

– Alder 

– Fødested 

– Dødsdato 

– Erhverv 

– Ægteskabelig stilling 

– Børn 

– Adresser 

– Diverse noter (politiet, fattigvæsenet m.m.) 

 

 



Begravelsesprotokoller 

• Slutningen – Et godt sted at starte 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1805-1942: Kildeviseren  

– 1943-1994: Selvbetjeningsafsnittet 

• Hvem ses i materialet? 
– 1861-1886: Begravelser på Københavns Kommunes 

kirkegårde (ikke begravelser på katolske, militære og 
mosaiske kirkegårde) 

– 1887-1994: Samtlige dødsfald i København 

– Frem til 1946: Børn kan ikke findes i registrene, men de 
er indført i begravelsesprotokollerne efter begravelsens 
dato 

• Hvad skal du kende på forhånd? 
– Navnet (på dødstidspunktet) på den person du leder 

efter 

– Omtrentligt år for dødsfaldet 

• Hvad kan man få at vide 
– Navn 

– Alder (fra 1913 fødselsdato) 

– Fødested (fra 1913) 

– Erhverv (1805-55 og fra 1861) 

– Dødsdato 

– Dødsårsag (til 1965) 

– Begravelsesdato og sted 

– Adresse og sogn ved dødsfaldet 

 

 



Projektets start 

• 2013-2015 
FamilySearch scanner 
protokollerne 

• 2016 indtastningen 
starter 

• 2019 første periode 
1861-1912 er færdig 

 



Hvem taster? 

• Dagligt 10-15 
indtastere 

• Primært 
slægtsforskere 

• Meget 
engagerede 
superbrugere 





Vær med til at indtaste… 

• Opret en bruger 

• Læs 
indtastningsvejledningen 

• Vælg en protokol at 
starte på 

Hjælp 

• Superbrugerne er klar 

• Instruktionsvideoer 

• Tastecaféer 

 

Lad os prøve sammen… 

https://kbharkiv.dk/deltag/indtast-begravelser-1861-1940/begravelsesprotokoller-til-indtastning/


Søgning og brug af data 

• Søgning fra kbharkiv 

• Historier, der dukker op... 

• Eksempler på 
indtastninger: 
– keramiker Herman Kähler 

– skolebestyrer Natalie Zahle 

 



14 engelske sømand… 

Hvordan ender 14 engelske 
sømænd i 
begravelsesprotokollen fra 
1915? 













Kønsspecifikke dødsårsager 

Børn i alderen 5-9 år 

København 1861-1911 



Hvad gik undersøgelsen ud på? 

• Hvilke årsager var skyld i 5-9-årige børns død i perioden 1861-1911, og 
hvilke forskelle i dødsårsager fandtes mellem kønnene? 

 

Sammenhæng med 
dødelighedsniveauerne? 

Figur: Døde pr. 10.000 drenge og piger i København i alderen 5-9 år 
1860-1910. Kilde: Statistisk Tabelværk 1905; 1908; 1913. 



Københavns Begravelsesprotokoller 
som dataset 

• Antal børn: 8289 

– Drenge: 4165 

– Piger: 4123 

– (Ukendt: 1) 

 

07-04-2022 

Københavns Begravelsesprotokoller, 1861-1911. Københavns Stadsarkiv og Link Lives (version 06-10-2021). 
Udleveret d. 06 oktober 2021. 



Udviklingen af difteri 

07-04-2022 

Figur: Andelen af begravelser for hvert køn, hvor dødsårsagen var enten 
ondartet halssyge eller strubehoste fordelt på tiårsintervaller. Grafen 
dækker over i alt 592 drenge og 679 piger. 



Udviklingen af tuberkulose 

07-04-2022 

Figur: Andelen af begravelser for hvert køn, hvor dødsårsagen er angivet 
at være akut miliærtuberkulose, lungesvindsot, tuberkulose i andre 
organer eller kirtelsyge, fordelt på tiårsintervaller. Grafen dækker over i 
alt 761 drenge og 858 piger. 



Voldsomme dødsårsager 

07-04-2022 

Figur: Andelen af hvert køn, der døde af voldsomme dødsårsager fordelt 
på tiårsintervaller. Grafen dækker over i alt 121 drenge og 48 piger. 



Konklusioner 

• Infektionssygdomme, herunder tuberkulose og 
difteri, var mest almindelige blandt piger 

– Opsving i lungesvindsot svarer til perioder med 
overdødelighed blandt piger 

• Flere drenge døde af voldsomme dødsårsager, 
særligt drukning 

• Angivelser af dødsårsager for drenge var mere 
varierede end for piger 

07-04-2022 



Tastecaféer på Københavns Rådhus 

• Introduktion for nye indtastere 

• Erfaringsudveksling mellem 
indtastere og superbrugere 

 

• Torsdag den 21. april kl. 14-
16  https://kbharkiv.dk/arrang
ementer/tastecafe-for-nye-og-
erfarne-indtastere-5/  

 

• Torsdag den 19. maj kl. 14-16 
https://kbharkiv.dk/arrangeme
nter/tastecafe-for-nye-og-
erfarne-indtastere-4/  



Link-Lives 

• Samling af indtastede 
kilder til livsforløb 

• Kommende kilde til 
forskere og 
slægtsforskere 



Livsforløb 

• Kombination af begivenheder og oplysninger 
om den samme person  

– Dåb 

– Vielse 

– Begravelse 

– Folketælling 



Kilder 

• Folketællinger 

• Begravelsesprotokoller 

• Kirkebøger 

 

• Måske andre i fremtiden... 

 

 



Tre typer links: Manuelle 



Tre typer links: Machine learning 



Tre typer links: Regelbaserede 

Hvis 
– Navn = Navn og 
– Fødeår = Fødeår +/- 2 og 
– Fødested = Fødested 

 

og der ikke er mere end 1 hit 

LINK 



Kommende søgefunktion 

link-lives.dk 



Vil du høre mere om Link-Lives? 

https://kbharkiv.dk/arrangementer/link-lives-fra-folketaellinger-kirkeboeger-og-
koebenhavnske-begravelsesprotokoller-til-historiske-big-data/ 
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KBHBILLEDER 
• 125.609 foto, film og 

tegninger fra København 
og Frederiksberg 

• Søgning efter emneord 
og placering 

• Opmærket af frivillige 
billedentusiaster 

• Der kommer løbende 
nye billeder 

• Du kan være med! 



Slægtsforskningsarkivalier 

• Begravelsesprotokoller 

• Politiets mandtaller, 
registerblade og 
folkeregisterkort 

• Borgerlige vielser, lysninger, 
separationer og skilsmisser 

• Borgerskabsprotokoller 

• Fattigvæsenet  

• Erindringer 

• Politiets Efterretninger 
 

 



Andre arkivalier (vi ikke når) 

• Børn og Unge 
– Skole- og elevprotokoller (kildeviser eller på 

starbas.net) 

– Plejebørn, Optagelsesanstalten og tilsyn (kildeviser 
eller på starbas.net) 

– Værgerådsprotokoller og sager (starbas.net) 

• Ældre 
– Alderdomsforsørgelse (kildeviser) 

– A.R. = Indenbys aldersrente (kildeviser) 

– U.A.R. = Udenbys aldersrente (kildeviser) 

• Skat 
– Selvbetjeningsafsnittet eller bestilles på starbas.net 

– Noget på Rigsarkivet 

– Spørg læsesalspersonalet 

• Handel og Næring 
– Selvbetjeningsafsnittet eller bestilles på starbas.net 

– Spørg læsesalspersonalet 

 

 
 

 

• Hospitaler 
– Nogle registre på selvbetjeningsafsnittet 

– Journaler bestilles på starbas.net 

• Håndværkerlav: 
– Meget materiale i kildeviseren 

– Går meget langt tilbage 

• Vejvisere 
– Husregistre fra udvalgte år 1772 til 1835 

– Telefonbøger 1912 til 1966 

– Krak 1770 til 2008 på enten nettet eller 
selvbetjeningsafsnittet 

• …og meget, meget mere… 
 
 

 
 

 
 

 



Gode links 
• Danish Family Search 

– www.danishfamilysearch.dk 

• Dansk Demografisk Database: 

– www.ddd.dda.dk 

• Det Danske Udvandrerarkiv: 

– www.udvandrerarkivet.dk 

• Family Search: 

– www.familysearch.org 

• Fogsgaard: 

– www.fogsgaard.org 

• Kraks Vejvisere på nettet 

– www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak 

 

 



Spørgsmål? 
Skriv gerne til jeppec@kk.dk 

 

Tak for i dag  

 

 

 



Politiets mandtaller 

• Et godt supplement til politiets 
registerblade  

• Kan også give et indtryk af det kvarter 
som ens slægtninge boede i. 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1865-1923: Kildeviseren (meget lidt frem til 

1869) 

• Hvordan bruger man det?  
– Politiets mandtaller er en god kilde til 

perioden før politiets registerblade (før 1890)  

– Nøglen er adresse, måned og år  

– Børn først fra 10 år  

– Hovedregistrene 1869-1881 (efternavn)  

 

 

 

 



Folkeregisterkort 

• Registrering af Københavnske borgere i 
perioden 1923 til 1968 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1923-1932: Hovedkort over døde på 

Selvbetjeningsafsnittet 

– 1923-1934: Hovedkort over fraflyttede på 
Selvbetjeningsafsnittet 

– Resten: Bestilles i Starbas 

• Tilgængelighed: 
– Døde = 50 år, Andet = 75 år 

• Hvad har vi?: 
– 1923-1968: Hovedkort over døde  

– 1923-1954: Hovedkort over fraflyttede (Fra 1933 
og frem kun for personer født før 1. juli 1894) 

– 1923-1968: Hovedkort udgåede 

– 1923-1939: Udtræk af hovedkort 

• Hvad skal du kende på forhånd?: 
– Personens fulde navn 

– Dødsdato… 

– …eller dato for fraflytning 

 
 

 

• Tommelfingerregler: 
– Henlagt fonetisk (Carlsen under ‘K’) 

– Et ægtepar blev ført under mandens navn. Ved en 
ægtefælles død overtog enken eller enkemanden 
kortet.  

– En person, som flyttede fra Københavns Kommune 
til Frederiksberg eller Gentofte før d. 1. oktober 
1967, tog sit hovedkort med sig.  

– Hvis en kvinde giftede sig, blev hendes hovedkort 
lagt under pigekortene. Disse befinder sig hos 
Københavns Borgerservice (Folkeregistret). 

– Hvis parret blev skilt, beholdt manden hovedkortet. 
Kvinden enten videreførte sit gamle hovedkort 
(pigekort) eller fik et nyt hovedkort. 

– Hvis en mand blev gift igen, blev hans hovedkort 
lagt under ’Hovedkort, Udgåede’. Hvis mandens 
første kone var død og ikke havde et pigekort, blev 
hovedkortet i stedet lagt i ’Hovedkort, døde’ under 
hendes navn. Manden og hans nye kone fik et nyt 
hovedkort. 

 
 

 
 

 



Folkeregisterkort (Forside) 



Folkeregisterkort (bagside) 



Borgerlige vielser 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1923-1961: Digital på Arkivalier Online (Rigsarkivet) 

– 1961-1969: Selvbetjeningsafsnittet 

– Resten: Kræver dispensation (50 år) 

• Hvad kan man få at vide 
– Brud og brudgoms navne 

– Fødested og dato 

– Ægteskabelig stilling 

– Bopæl (fra 1887) 

– Information om forlovere 

• Hvem er (normalt) borgerligt viet? 
– Fra ca. 1851-: Brudepar, der ikke tilhørte et på det 

tidspunkt anerkendt trossamfund, fx den 
evangelisk-lutherske frikirke, mormonkirken eller 
baptistkirken. Også brudepar, der havde forskellige 
religiøse tilhørsforhold blev borgerligt viet. 

– Fra ca. 1880-: Socialdemokrater begyndte at 
erklære sig som fritænkere. For fritænkere var det 
at blive borgerlig viet en grundsten i det sekulære 
samfund, som de ønskede at styrke. 

– Fra 1922: Ingen lovmæssige betingelser, hvilket vil 
sige alle. 

 

 
 



Lysningsprotokoller 
• Prøvelse af ægteskabet (Både kirkelige og 

borgerlige vielser 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1923-1966: Kildeviseren 

• Hvad kan man få at vide 
– Brud og brudgoms navne 

– Fødested og dato 

– Erhverv 

– Ægteskabelig stilling før vielsen 

– Vielsessogn 

– Vielsesdato (ved borgerlige vielser) 

– Lysningsdato – som kan bruges til at finde en 
kirkelig vielse i kirkebøgerne 

 

 
 

 



Separationensprotokoller 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1712-1805: Skal bestilles i Starbas 

– 1806-1867: Kildeviseren 

– 1867-: Rigsarkivet 

• Hvad skal du kende på forhånd?: 
– Navne på de involverede 

– År for separationen (omtrent) 

• Hvad kan man få at vide 
– I protokollerne finder man et journalnummer, som 

kan bruges til at bestille den tilhørende skilsmisse- 
eller separationssag. 

 
 

 



Separationensprotokoller 

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1712-1805: Skal bestilles i Starbas 

– 1806-1867: Kildeviseren 

– 1867-: Rigsarkivet 

• Hvad skal du kende på forhånd?: 
– Navne på de involverede 

– År for separationen (omtrent) 

• Hvad kan man få at vide 
– Kort resume af sagen 

– I protokollerne finder man et journalnummer, som 
kan bruges til at bestille den tilhørende skilsmisse- 
eller separationssag. 

 
 

 

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.  



Borgerskabsprotokoller 

• Tilladelse til at drive selvstændig næring for 
håndværkere og handlende  

• Hvor finder jeg materialet: 
– 1683-1869: Selvbetjeningsafsnit 

– 1860-1932: Kildeviseren 

• Hvad skal du kende på forhånd?: 
– Personens fulde navn 

– Omtrentligt tidspunkt for borgerskabet 

• Hvad kan man få at vide 
– Navn 

– Fødested 

– Erhverv 

– Henvisning til tidligere erhverv og sager i 
Magistratens 1. afdeling 

– Evt. Henvisning til Bilag 

• Efter 1932: 
– I 1932 stoppede man med at bruge ordet 

borgerskab til denne type tilladelser. I stedet brugte 
man betegnelsen næringsadkomst, som både 
mænd og kvinder havde lige ret til at søge. 

 

 

 



Fattigvæsenet 

• Altid et forsøg værd! 

• Dækker perioden 1799 til 1933 

• MEGET STORT! 

• Hvad har vi? 
– Referatprotokoller 

– Almisseprotokoller 

– Ekstra almisseprotokoller 

– Fast fattighjælp 

– Uegentlig fattighjælp 

– Midlertidig fattighjælp 

– Sygehjælp 

– Børn under fattigvæsenet 

– Alderdomsunderstøttelse 

– Alimentation 

– …og meget, meget mere. 

• Spørg om hjælp hvis i tvivl 
 

 
 

 



Fattigvæsenets hovedregistrant 

• En indgang til fattigvæsenet 

• Hvor finder jeg materialet: 
– Kildeviseren 

– Selvbetjeningsafsnit 

• Eksempel: 

 

 

 
 

 
 

 



Fattigvæsenets hovedregistrant 

• En indgang til fattigvæsenet 

• Hvor finder jeg materialet: 
– Kildeviseren 

– Selvbetjeningsafsnit 

• Eksempel: 

 

 
 

 
 

 



Fattigvæsenets hovedregistrant 

• En indgang til fattigvæsenet 

• Hvor finder jeg materialet: 
– Kildeviseren 

– Selvbetjeningsafsnit 

• Eksempel: 

 

 

 

 

 

• Liste over de fleste forkortelser findes på 
nettet eller på læsesalen. 

 

 

 
 

 
 

 



Fattigvæsenets hovedregistrant 

• En indgang til fattigvæsenet 

• Hvor finder jeg materialet: 
– Kildeviseren 

– Selvbetjeningsafsnit 

• Eksempel: 

 

 

 

 

 

• Liste over de fleste forkortelser findes på 
nettet eller på læsesalen. 

• A 3 66/99 
– A 3: Referatprotokol 3 

– 66: Løbenummer 66 

– 99: År 1899 

 

 

 

 



Tilgængelighed og dispensation 

• …MEN!!! Personfølsomt materiale under 75 
år kræver dispensation. 

• Hvem, hvad og hvorfor? 

 

 

 


