
DIS-Næstved 23-2-2017 

”Født i København” 

og/eller 

”De tog til København”  

og hvad så? 
 

Lidt om slægtsforskning i københavnske kilder 



 
Født i København 

Vi finder en konfirmation i Jungshoved Sogn i 1837, nr. 12 
Søren Sødring, Smidstrup, Opfostringsbarn fra København 

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=204531&side=209  
(KB Præstø, Bårse, Jungshoved , 1813-1842 FKVDJTA (HM) opslag 209/582)  

 

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=204531&side=209


Født i København 
 Søren Sødring, født 26. maj 1822 nr. 351 

http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=34&bsid=203405&kb=K%C3%B8benhavn+amt%2C+Sokkelun
d%2C+F%C3%B8dselsstiftelsen%2C+1821-1824+F+%28HM%29    

(KB København, Sokkelund, Fødselsstiftelsen, 1821-1824 F (HM) opslag 34/97)  

http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=34&bsid=203405&kb=K%C3%B8benhavn+amt,+Sokkelund,+F%C3%B8dselsstiftelsen,+1821-1824+F+(HM)
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=34&bsid=203405&kb=K%C3%B8benhavn+amt,+Sokkelund,+F%C3%B8dselsstiftelsen,+1821-1824+F+(HM)
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=34&bsid=203405&kb=K%C3%B8benhavn+amt,+Sokkelund,+F%C3%B8dselsstiftelsen,+1821-1824+F+(HM)
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=34&bsid=203405&kb=K%C3%B8benhavn+amt,+Sokkelund,+F%C3%B8dselsstiftelsen,+1821-1824+F+(HM)


Født i København 
Søren Sødring, fødsel nr. 351, født 26. maj 1822  
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=5&side=68    

(Fødselsstiftelsen, København, Hovedprotokol, 1821, 1, 1 - 1832, 1, 30, opslag 68/522)  

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=5&side=68


Født i København 
Søren Sødring, fødsel nr. 351, født 26. maj 1822  

http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=962&bsid=14&kb=Den+Kongelige+F%C3%B8dsels-
+og+Plejestiftelse%2C+Uds%C3%A6tterprotokoller%2C+1820%2C+31+-+1822%2C+562   

(Fødselsstiftelsen, København, Udsætterprotokoller, 1820, 31 - 1822, 562, opslag  962/1041)  

http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=962&bsid=14&kb=Den+Kongelige+F%C3%B8dsels-+og+Plejestiftelse,+Uds%C3%A6tterprotokoller,+1820,+31+-+1822,+562
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=962&bsid=14&kb=Den+Kongelige+F%C3%B8dsels-+og+Plejestiftelse,+Uds%C3%A6tterprotokoller,+1820,+31+-+1822,+562
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=962&bsid=14&kb=Den+Kongelige+F%C3%B8dsels-+og+Plejestiftelse,+Uds%C3%A6tterprotokoller,+1820,+31+-+1822,+562
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=962&bsid=14&kb=Den+Kongelige+F%C3%B8dsels-+og+Plejestiftelse,+Uds%C3%A6tterprotokoller,+1820,+31+-+1822,+562
http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=962&bsid=14&kb=Den+Kongelige+F%C3%B8dsels-+og+Plejestiftelse,+Uds%C3%A6tterprotokoller,+1820,+31+-+1822,+562


Født i København 
Søren Sødring, født 26. maj 1822 I København  

Lægdsrulle 1823, lægd 70, nr. J 120, Skuffebarn Søren Sødring,  
født i Kiøbenhavn 26/5-1822, Plejef. Husmand Niels Pedersen  

 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17385&side=93  
(Lægdsruller, Præstø Amt, 1823 – 1823 J, Præstø, Tilgangsrulle, opslag  93/249, nr. 120)  

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17385&side=93


Født i København 
Kært barn har mange navne! (ddd.dda.dk) 

Præstø, Baarse, Jungshoved, Smidstrup, FT-1834, B2155 

Niels Pedersen 60 Gift husmand og daglejer  

Johanne Hans Datter 46 Gift hans kone  

Søren Kiøbenhavner 9 Ugift plejebarn  

Præstø, Baarse, Allerslev, Ammedrup By, FT-1840, B4535 

Jens Olsen 40 Gift gårdmand  

Maren Hans Datter 40 Gift hans kone  

Hemming Pedersen 27 Ugift deres tjenestefolk  

Søren S dring 18 Ugift deres tjenestefolk 

Præstø, Baarse, Jungshoved, Steenstrup, FT-1845, B5337 

Allefas Ulriksen 84 Gift aftægtsmand Kallehauge, Præstø amt  

Birthe Nielsdatter 70 Gift hans kone Bårse, Præstø amt  

Hans Poulsen 22 Ugift gårdmand Peder Allefas'tjenestekarl, Mehrn, Præstø amt  

Søren Søderby 23 Ugift gårdmand Peder Allefas'tjenestekarl, Kjøbenhavn  



Hvor kan vi finde noget om vores københavnske aner 
• Hvor boede de? Gader, stræder og sogne 
• Kirkebøger 
• Folketællinger 
• Politimandtaller 
• Politiets Registerblade 
• Politiets Efterretninger (dækker hele landet) 
• Begravelsesprotokoller 
• Skifter 
• Fattigvæsenet 
• Fæsteprotokoller 
• Københavnske Lægdsruller fra 1847 – med register 
• Københavns Overpræsidium fra 1858 (AJ-journaler m.v.) 
• Kopulationsprotokoller  
• Lysningsprotokoller 
• Borgerlige vielser 
• Borgerlige konfirmationer 
• Borgerskab 
• Lavsprotokoller 
• KRAKs Vejvisere 
• KTAS’ Telefonbøger 



Ny adresse uden at flytte! 

I år 1899 var der ca. 26 sogne i København og i årene frem til 
1940 skete der 49 oprettelser/ændringer i sognegrænserne, så 
mange har ændret adresse uden fysisk at flytte. Der skete også 
ændring af sognegrænser, der medførte at man flyttede fra 
Frederiksberg til Københavns Kommune, da en del af 
Frederiksberg Sogn blev til Skt. Matthæus sogn omkring 1880. 

http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/sogneikbh.pdf  

Gamle gader med nye navne frem til 1931. 

http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/glgader.pdf  
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Hvor lå sognene og  
hvilken gade hørte til hvilket sogn.  

Hvilket sogn hørte gaden til i 1787, 1801, 1840, 1863, 1870, 
1880, og 1890 og hvor lå/ligger den. 

http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm  
 

Hvilket sogn hørte gaden til i 1890 og 1918 (søgbar). 

http://www.fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader  
 

Hvordan har sognene ændret sig. 

http://korttilkirken.dk/  

Og hvilket sogn hører gaden til i dag (søgbar). 

http://sogn.dk/  
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Kirkebøger 

Kirkebøgerne for København kan – ligesom 

kirkebøgerne fra det øvrige Danmark – findes 

på: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/5   

Eller på: https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside  

Eller på: http://ao.salldata.dk/  

Det er de samme kirkebogssider man kommer 

ind på uanset hvilken vej man vælger. 
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Folketællinger 

Rigsarkivet har lavet en ny vejledning og den findes her:  
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/ 10/nyAO-folketaellinger-hjaelp-2.pdf  

Folketællingerne findes på scannede sider her: 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7  

Og her: http://ao.salldata.dk/index.php?type=ft-amt  

Og søgbar her: http://ddd.dda.dk/  
 

De københavnske folketællinger for årene 1885 og 1895 
er lagt på på ArkivalierOnline d. 21. september 2016.  
 

Hvad indeholder folketællingerne:  
https://www.sa.dk/wp-ontent/uploads/2014/10/Hvilke-oplysninger-finder-jeg-i-folketaellingerne.pdf  
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Københavns Politimandtaller 
 

Københavns Politimandtaller er forgænger for Politiets Register-
blade. http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-mandtaller 

De findes/er bevarede for perioden 1869 til 1899. Det er lister 
over beboerne ført af politiet hvert halve år og indeholder 
oplysninger om navn, alder, fødested og stilling på personer over 
10 år. De er ordnet efter politidistrikter. Oplysningerne for 
perioden 1890 til 1899 er overført til Politiets Registerblade hvor 
andre politimæssige informationer er tilføjet. 

For perioden 1869 til 1881 findes der på Stadsarkivets læsesal et 
register opdelt på politidistrikt og gade, og personerne er opført i 
alfabetisk orden.   

Fortegnelse over: Gade – politikreds – fattigdistrikt 1890: 

http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/polfattig1890.pdf  
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Politiets Registerblade 

Politiets registerblade var en forløber for folkeregistret. 
Her er alle københavnere over 10 år registreret i perioden 
mellem 1890-1923. I registerbladene kan man finde 
københavnere over 10 år. Når et barn blev 14 år fik det sit 
eget registerblad. Ved ægteskab blev kvinden overført til 
mandens registerblad, hvor man også finder børn i 
ægteskabet mellem 10 og 14 år. Børn under 10 år blev 
ikke registreret. Hvis manden døde, fik enken sit eget 
registerblad.  
Registerbladene omfatter borgere i Københavns Kommune 
i perioden 1890-1923. I 1901/ 1902 indlemmes Brønshøj, 
Valby og Sundbyerne i Københavns Kommune. 
 

Der kan søges her: 
http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?view=politsearch&Itemid=372  
 
  

http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?view=politsearch&Itemid=372


Politiets Registerblade 



Politiets Efterretninger 

Interne trykte blade udgivet flere gange ugentligt af 
Københavns politi. De indeholder bl.a. oplysninger om  
efterlyste, f.eks. alimentanter, anholdte og løsladte perso- 
ner. Efterretningerne oplyser alder og fødested på de 
efterlyste. Der findes navneregistre til.  
Stadsarkivet har efterretningerne op til 1958, registrene 
dog kun til 1954. Efterretningerne er tilgængelige efter 75 
år.  
Politiets efterretninger 1867-1940 kan findes på Køben- 
havns Stadsarkivs læsesal, gade 13, og er for hele landet.  



Politiets Efterretninger 



Politiets Efterretninger 



Politiets Efterretninger 



Politiets Efterretninger 



Politiets Efterretninger 



Politiets Efterretninger 



Begravelsesprotokoller 
Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske 
kirkegårde. Du behøver ikke kende kirkegård eller sogn. 

Fra 1805 til 1862 for Assistens Kirkegård og fra 1861 til 1940 findes her:  

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

Registre:  

Find navnet i det alfabetiske navneregister. Registrene er inddelt, så mænd og 
kvinder står hver for sig. 

Begravelsesprotokoller: 

Start med at slå navnet op i registret. Noter år og nummer. Gå derefter til selve 
protokollen. Brug år og nummer til at finde den rigtige protokol. 

BEMÆRK! I perioden 1903-1976 er registre og protokoller inddelt efter 
finansåret, der løb fra 1. april – 31. marts. Prøv derfor protokollerne for begge 
år, hvis første opslag ikke fører til den rigtige person.   

Fra 1941 til ca.1985 skal registre og begravelsesprotokoller ses på Københavns 
Stadsarkiv 
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Begravelsesprotokoller, register 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begravelsesprotokoller, register 



Begravelsesprotokoller 



Skifter 

 

Almindelige skifter findes som skifter fra det 
øvrige Sjælland/Danmark. 

 

Næsten alle registre kan findes på nettet   



Skifter - Forseglingsprotokol 
Hvis man søger i Register til skifter f.eks.  1923 og finder 

den man søger med denne henvisning: 2/209-2 R, skal  

skiftet findes i Forseglings- og registreringsprotokollen.  

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside  

Arkivskaber: København 

Arkivserie: Forsegl 

År: 1920-1929 

og så læser man ’koden’ fra registret bagfra: 

Først finder man: R  -  og så: 2  -  og så: 2 

og den protokol som nummeret 209 indeholder - det er 

protokol nr. 1890 - det er den der skal bestilles! 
(Peder Albrechtlund Madsen, død 10. juli 1923 i De Gamles By) 

 

https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside


Fattigvæsenet 



Fattigvæsenets Navneregister  

Fattigvæsenets Navneregister findes Københavns Stadsarkivs hjemmeside: 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/fattigvaesenets-hovedregistrant   

 

I Fattigvæsenets Hovedregistrant for 1928-1933 A-K  opslag 281/1116 finder vi: 

Christensen, Henry Peter Vahl, født 23/7-1905 i Aarhus, Støberiarbejder B50 3338/32  
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Fæsteprotokoller 
På KSA, Gade 10 står Fæsteprotokoller og registre fra forskellige 

Fæstekontorer, bl.a.: L.P. Albrechtsen, Mænd 1848-1875, P.Chr.  

Hansen, Kvinder 1892-1919, H.C. Hansen, Mænd 1875-1893 

 

 



Fæsteprotokoller P.Chr. Hansen, venstre side 



Fæsteprotokoller P.Chr. Hansen, højre side 



Københavnske Lægdsruller 

 
Til og med år 1902 blev tilflyttere ført i første halvdel af  
årets navneregister alfabetisk på fødesogn.  
Nye københavnske værnepligtige førtes i registrets anden  
halvdel, alfabetisk på efternavn.  
De københavnske lægdsruller, der er ført af de lokale  
myndigheder indeholder flere detaljer end de tilsvarende  
ruller fra de centrale myndigheder. I perioden 1847-1940  
findes der navneregistre til de københavnske lægdsruller. 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index/6  
Tilgængelighed: 75 år fra lægdsrullen er udskrevet!  
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 Familiesager i  
Københavns Overpræsidium 

• AJ-journaler - Faderskabssager 

• BJ-journaler - Børnebidrag 

• LJ-journaler - Legatsager 

• NJ-journaler – Navnebevillingssager 

• OJ-journaler – Fastsættelse/opkræv. Børnebidrag 

• SJ-journaler – Separation- og skilsmissesager 

• UJ-journaler – Sager vedrørende udøbte børn 

Der er navneregister i hver årgang og du skal vide 
navnet på mindst en af sagens parter. 



 Familiesager i  
Københavns Overpræsidium 

På nettet kan man finde AJ-journaler, OJ-journaler, SJ-journaler og 
BJ-journaler, med tilhørende navneregistre, til og med 1936. 
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index/14  

For at finde en sag skal du kende: Navn på én af parterne i sagen / Hvilken type af sag, der  
er tale om / Et cirka-tidspunkt for sagens behandling. 
Der er to typer af protokoller: navneregistre og journaler – men nogle gange er de i samme 
protokol. Journalregistret indeholder navne på de personer, som var part i en sag, og tallet 
på den side, hvor sagen starter. Start med at finde den person du søger i registeret, og skriv 
journalnummeret ned. Gå så videre til journalen. Den giver et overblik over sagens gang,  
men selve sagen skal du bestille i arkivdatabasen Daisy og se på læsesalen. 
Vær opmærksom på, at hvis sagen er blevet genoptaget, er alle sagsakter blevet ‘fremvist’  
– dvs. flyttet – til det nyeste journalnummer. Det kan ske flere gange, og hvis du vil se selve  
sagsakterne, er det det sidste sagsnummer, du skal bruge, når du bestiller sagsakterne frem  
til brug Rigsarkivets læsesal i København. Det er derfor vigtigt at du er opmærksom på at  
følge sagens fremvisninger i journalerne. 
 
 
 
 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index/14
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index/14
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Kopulationsprotokoller 1735-1868 
Konsumtionsforordningen af 18 November 1660 blev ændret 31 December 1700, således at den fritog 
Soldater, Bådsmænd ved Holmen, Bønder og delte den øvrige Befolkning i 6 Klasser, som svarede fra 
50 - 1 Rd. Ved Plakaten af 27 August 1766 fritages yderligere Håndværkssvende, Daglejere, Arbejdere 
og Tyende i Købstæderne. Ved Konsumtionsforordningen 15 Oktober 1778 Selvejerbønder, der ikke besad  
Herligheden til deres Gård, Fæstebønder, priviligerede Manufakturister og Fabrikanter, Underofficerer etc.  
etc. Afgiften skulde altid betales af Brudgommen på det Sted, hvor Vielsen skulde foregå. I 1792 Ophæve- 
des Afgiften udenfor København. Ved Reskript af 31 Maj 1814 blev den betydelig nedsat, for endelig helt at 
ophøre fra 1 Januar 1869. Det kan tilføjes, at adskillige Københavnere i de sidste Årtier, Skatten bestod, 
havde vidst at unddrage sig den ved at lade Vielsen foregå på Frederiksberg. Også Militærpersoner havde 
længe undladt et svare Afgiften. 

 

Registre til Kopulationsprotokoller 1735-1868 skal 
ses på Københavns Stadsarkiv: 
http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=11742  
 

Kopulations protokoller 1735-1868 skal ses på 
Københavns Stadsarkiv : 
http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=11741  
 

http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=11742
http://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=11741


Kopulationsprotokoller 1735-1868 



Kopulationsprotokoller, Register 



Kopulationsprotokoller, Protokol 



Lysningsprotokoller 

Lysninger – prøvelse af ægteskab: 

Rummer alle vielser, hvor bruden boede i 
København, både borgerlige og kirkelige. 

Lysningsprotokoller 1923- maj 1965 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/agteskab/lysninger-provelse-af-aegteskab  

Fordelen ved lysningsprotokollerne er, at man i  

protokollerne kan finde personerne og så se 

hvor de er blevet viet (kirke/rådhus) 
 

(Lys1948reg: KHH=102/334=3953, KMK=164/334=3953, Lys1948prot: 3953=120/375)     
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Borgerlige vielser 
Borgerlige vielser fra 1851 til 1922 findes på Københavns Stadsarkivs 

hjemmeside: 

 http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/agteskab/borgerlige-vielser 

 

Borgerlige vielser 1923 til 1961 findes på Rigsarkivet/AO:   
https://www.sa.dk/ao-soegesider/geo/geo-collection/12  

Eller 

http://ao.salldata.dk/index.php?type=borgerlige&n1=K%C3%B8benhavn&n2=K%C
3%B8benhavns%20Kommune  

 

og der er register for hele perioden  
 

(Bgv.1948reg: KHH=98/334=2353, KMK=160/334=2353, vielse1948prot: 2353=555/603) 
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Borgerlige konfirmationer 
Lister med borgerlige konfirmationer findes på Arbejderbevægelsens 

Bibliotek og Arkiv: Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K 

https://arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderbevaegelsens-bibliotek-arkiv/  

Der skal på forhånd søges om tilladelse til at besøge arkivet og se arkivalier! 

Historien om borgerlige konfirmationer:  
http://www.historie-online.dk/special/konfirmation/borgerlig.htm  

Tidsperiode: Fra 1915 til 1976 (50 års tilgængelighed) 

                                                
 

Borgerlig konfirmation 1934 
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Borgerlige konfirmationer 



Borgerlige konfirmationer 



Borgerskab 

Borgerskabsprotokoller 1860 til 1932 for København 
 

Borgerskab er en tilladelse til at drive næring, dvs. drive  
en butik, et håndværk eller en virksomhed. 

 

Arkivalier om borgerskab finder du her: 
http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/borgerskaber  
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Lavsprotokoller 

Det er meget forskelligt, hvad der er bevaret, se: 
http://starbas.net/av_soeg_res_next.php?arkiv=1&a_id=1&limit=0&portal=0&aar=0&soeg=f%C3%A6ste&retur_link=arkivets_fors

ide.php%3Farkiv%3D1&art=O01&art0=O01&soeg_term0=lavsprotokol&soeg_hvad0=Fritekst&med_arkivalier=0&niveau=3  

 

Et eksempel på arkivalier 

fra Stolemagerlavet 

http://starbas.net/av_soeg_res_next.php?arkiv=1&a_id=1&limit=0&portal=0&aar=0&soeg=f%C3%A6ste&retur_link=arkivets_forside.php?arkiv=1&art=O01&art0=O01&soeg_term0=lavsprotokol&soeg_hvad0=Fritekst&med_arkivalier=0&niveau=3
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KRAK Vejvisere 

KRAKs Vejvisere fra 1770 til 1964 findes her: 

https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak  

KRAKs Vejvisere 1967 til 2008 kan læses på 

Rigsarkivet – de står på reolen bag vejlederen.  

I KRAKs Vejvisere er det langt fra alle personer, 

der er anført, det er fortrinsvis husejere og  

Erhvervsdrivende.  

KRAKs Blå Bøger 1910-1994: https://blaabog.dk  

 

https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak
https://blaabog.dk/


KTAS Telefonbøger 
KTAS telefonbøger fra 1880 til 1965 findes her: 
http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger_fra_ktas/  
 

Biblioteket er nu flyttet til Øster Allé 1, København Ø. 

Her kan man se KTAS’ Telefonbøger fra 1966 til ca.  

1990. Se mere på Enigma’s hjemmeside:  

http://www.enigma.dk/2017/02/06/aabningstider-bibliotek/   
 

Det kan være lidt besværligt af finde familien Hansen 

for Gunnar Hansen, arb.mand står før Bent Hansen,  

bager, personerne er altså opført efter titel.    
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Mere om arkivalier? 

En hjemmeside med lidt forskellige informationer: 

https://issuu.com/statens_arkiver/docs  

 

 

 

https://issuu.com/statens_arkiver/docs

