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Hvis dine forfædre er københavnere: 

Orientering i Københavns Stadsarkivs hjemmeside 

www.kbharkiv.dk/ 

 

Hvad kan man se på siden? 
Politiets registerblade 
Digitale kort 
Politiets Mandtaller 
Københavneres erindringer 
Fattigvæsenets hovedregistrant 
Lysninger  
Borgerlige vielser 
Starbas - Stadsarkivets database: Register over arkivmateriale på arkivet 
København-før-og-nu-billeder 
Begravelsesprotokoller 1861-1940 
 

Hvad kan man se på arkivet? 
Begravelsesprotokoller 1805-1862 og 1940-1987 
Dokumenter som viser, hvem der har fået fattighjælp 
Begravelser i København 
Folkeregisterkort 



 

Politiets registerblade:  
www.politietsregisterblade.dk 

 

 

 

 

 

Her kan du søge efter københavnere i perioden mellem 1890 - 1923. 

 
Kort og tegninger 

http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/kort-og-tegninger 

På Stadsarkivet findes kort og tegninger, som viser Københavns udvikling. Nogle kort er 
digitaliserede.  

 

København-før-og-nu-billeder 
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/kobenhavn-for-og-nu 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Man kan ”rulle” frem og tilbage mellem fortid og nutid. 
 
 
Politiets Mandtaller 

http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-mandtaller 
 
Poliltiets Mandtaller er lidt lige som folketællingerne. 
Befolkningen (alle over 10 år) i København er talt op 2 
gange om året - i maj og i november. 
Man kan ikke søge i Mandtallerne, man kan bare bladre. 
Mandtallerne dækker perioden fra 1866-1923. 

 

 
 

 

 

 

http://www.politietsregisterblade.dk/


Fattigvæsenet/ Fattigvæsenets hovedregistrant 

http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/fattigvaesenets-hovedregistrant 
(registrant =dokumentfortegnelse) 

 

På Stadsarkivet finder du et register over, hvem der har fået fattighjælp i København - og hvornår. 
Man kan ikke se dokumenterne på nettet, som registranten henviser til. Men man kan se dem på 
arkivets læsesal. 

 
Erindringer  - københavnernes egne erindringer 
http://www.kbharkiv.dk/nyheder/erindringer-kobenhavnernes-egne-fortallinger/ 

På arkivets side kan man læse mange erindringer fra København. Og man kan selv bidrage med 
fortællinger. 

 

 

 

 

 

 



Begravelsesprotokoller 

http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser 

Disse begravelser er med i protokollerne: 

1861-86 Begravelser på Københavns Kommunes kirkegårde (ikke begravelser på katolske, 

militære og mosaiske kirkegårde) 

1887-1940 Samtlige dødsfald og begravelser i København 

Oplysninger i protokollerne 

Navn 

Alder (fra 1913 fødselsdato) 

Fødested (fra 1913) 

Erhverv 

Dødsdato 

Dødsårsag 

Begravelsesdato og sted 

Adresse og sogn ved dødsfaldet 

Det skal du vide på forhånd 

Navnet (på dødstidspunktet) på den person, du leder efter 

Omtrentlig år for dødsfaldet 

 

 

Københavns Stadsarkiv 

Københavns Rådhus 

1599 København V 

Tlf.: 33 66 23 70 

Læsesalens åbningstider: 

Mandag-onsdag kl. 9-15 

Torsdag kl. 10-17 

 

Egne noter: 

http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/begravelser

