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ødeblade Frit tilgængeligt

Det skal du vide, før du starter:
Navn på en mand eller en enke,

som er død i København mellem 1893 og 1923

D

Udfyld en hvid bestillingsseddel:
Arkivskaber: København Politi - dødeblade
Titel: Den dødes navn og løbenummer
År: Dødsdato og år

Husk lige...

....at registerbladene for københavnere,
der var levende i 1923

findes på
Københavns Stadsarkiv

som ligger på Københavns rådhus

Frederiksberg begravelsesvæsen
har fortsat sine egne protokoller fra 1898 og til i dag

Gå ud i
Publikumsmagasinet, reol “F”
og find “Navneregister til dødeblade”

Navneregistrene står som indbundne bøger
i sort bind og med brun ryg.

Registeret giver dig bl.a.dødsadressen
samt dødsdato og løbenummer.
Løbenummeret er det nummer,
der står yderst til venstre.

Vil du se selve dødebladet,
så skal det bestilles frem i original.



Dødeblade
kvinder står på faderens/mandens kort. Fra 1869 -
1881 er der en slags "folketælling", nemlig de
mandtalslister, som politiet lavede hvert halve år.
Mandtalslisterne er inddelt efter politikreds, år, gade
og efternavn.

Stadsarkivet har også registre og protokoller fra
Købehavns begravelsesvæsen. Registreringen be-
gynder 1805 og er komplet fra 1887 og til nutiden. 

Dødebladene er en udløber af politiets forarbejder til
folkeregisteret i København. Arbejdet blev startet i
1893 og sluttede i 1923. 

I de ca. 30 år, arbejdet stod på, var der selvfølgelig
nogen af de personer, der var blevet registreret,
som døde undervejs. De sedler, kartotekskort eller
"blade", som de døde stod på, blev trukket ud og
gemt i Københavns politis arkiv.

Hvad står der på dødebladet?
På selve "dødebladet" kan man som regel finde den
dødes fulde navn, stilling, ægteskabelig stand,
ægtefællens navn, bopæl og flytninger indenfor
København, alder (fødselsdato), fødested samt
dødssted - hvis vedkommende ikke er død dér, hvor
han eller hun boede sidst. Selvom der ikke er en
særlig rubrik til det, så står dødsdatoen som regel
også på dødebladet.

....og dem der ikke døde?
På Københavns Stadsarkiv, som ligger på rådhuset,
er der filmkort af det færdige arbejde; politiets regis-
terblade 1893 - 1923. Alle københavnere over 14 år
havde deres eget kort. Børn under 10 år og gifte

Sådan kan bestillingssedlen se ud:


