
Tur til København 12 april 2011

Tavlhøjcentret



Vi skal på 
rundvisning i 
Rigsarkivet, som 
har indgang fra 
bibliotekshaven 
lige over for 
Christiansborg



• Folketælling 1930 (hele Danmark)
• Folketælling 1925 (kun København 
med Frederiksberg og Gentofte)
• Slesvigske folketællinger 1769-1860
• Holstenske folketællinger 1803-1860
• Ostindiske folketællinger 1834-1840
• Færøske folketællinger 1801-1930
• Grønlandske folketællinger 1834-1911
• Indfødsretskartotek 1776ff
• Skattemandtal for København 1743 
og 1762

• Ansøgningsskemaer for 
erindringemedaljer fra de 
slesvigske krige 1848-1850 og
1864
• Nyboders husbøger 1732-1922
• Personalia fra Holmens Chef og 
Orlogsværftet 1770-1880.
• Den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse: 
Udsætterprotokoller 1804-1918 og
Hovedprotokoller fra Afd. A og B 1774-1925.
Af håndbøger opstilles
• Kraks vejviser for København 1854-1998.
Af mikrofilm vil man kunne finde
• Film af amtsregnskaber 1660-1848 (M 
18.898- 20.021, M 37.001-38.000 og M
42.001-43.151).

I selvbetjeningsmagasinet vil man blandt andet 
kunne finde følgende originale arkivalier



John Rasmussen
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 Sådan ser 
ansøgningsskemaet ud.

 Det er et skema som de 
enkelte  soldater selv 
har skrevet eller fået en 
til at skrive for sig.

 Skemaet blev sendt ind 
i 1872 for de to krige.

Hans navn
Hans fødsel

Vi kan se at han i 1872 var
Husmand og Kongelig landpost
I Fjeldsted, Sindal sogn

















 Det Kongelige Bibliotek (KUBIS Diamanten)
Du kan vælge selv at medbringe din madpakke, som kan 
spises ved bordene i forhallen, og på C-etagen, mod 
haven i den gamle bygning. Drikkevareautomat findes på 
stedet.

 Du kan også vælge at købe maden i medarbejderkantinen 
til favorable priser. Alle, der er registrerede som lånere, 
kan få adgang til Det Kongelige Biblioteks 
medarbejderkantine fra 10-11 og 13-16.

 I caféen Øieblikket i stuen kan der købes drikkevare og 
lette anretninger (åbningstider: Man-lør 9-19).

 Der findes også Restauranten Søren K i stuen 
(åbningstider: Man-lør 12-24) . 

http://www.soerenk.dk/




Dansk Folkemindesamling 

er Danmarks arkiv for 

folkeminder. 



Folkemindesamlingen 

bevarer almindelige 

menneskers livsopfattelser, 

erindringer, traditioner, 

sang, musik og dagligdags 

historier for eftertiden.



Her udødeliggøres 

dagligdagen til glæde for 

fremtidens 

generationer.



Dansk Folkemindesamling

forsker i alle befolkningsgruppers 

kultur. 

Arkivet gemmer på flere 

hundrede års 

dokumentation af de 

mennesker og det 

samfund, der 

er baggrunden for 

Danmark i dag.



De har to millioner håndskrevne 
optegnelser som f.eks.

40.000 sagn. 

33.000 viser. 

300.000 ordsprog

Et stort lydarkiv

Et billedearkiv



Folkeliv
Fester
Sagn og tro



Arkivalierne er arkiveret sogne vis

 I et topografisk register

Man går ind under Amt
Herred
Sogn

Her findes et 4 cifret arkiv nr. der 
anvendes ved bestilling af arkivalier






















