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I december 2020 blev dødsregisteret offentliggjort på
denne side:
www.doedsregister.dk.
Det skete i et samarbejde mellem Danske Slægtsforskere
og kontoret for sundhedsdata.
Registeret omfatter efter sigende samtlige dødsfald, som
fandt sted i Danmark i perioden fra 1943 til 1969,det er
dog konstateret, at der mangler enkelte dødsfald.

Databasens indhold
Registret indeholder samtlige
dødsfald i Danmark i perioden, i
alt 1.141.914 dødsfald. Efter en
søgning får man vist en liste med
den eller de personer, der opfylder
søgekriterierne.

Dødsårsagen
Der oplyses kun dødsårsag og
civilstand kun for personer, der
har været døde i mere end 75 år
ved årets udgang.
En oversættelse af latinske
diagnoser på dødsattester kan ses
her (klik på Latinske betegnelser
i bjælken foroven).

Navnene er forkortet
Sundhedsstyrelsen, der har leveret
data til registret, har i sin tid valgt
at opbygge registret med
forkortede navne efter følgende
princip:
Figur 1: Forsiden for dødsregisteret.

1.1 Sådan virker søgningen
Når du skal søge i Dødsregisteret gælder der samme
regel som for søgning i andre databaser: Udfyld så få
felter som muligt.
Hvis din søgning ikke giver det ønskede resultat, så
udfyld andre felter eller færre felter. Hvis der er fejl i
databasen, f.eks. kunne en fødselsdato være forkert
indtastet, så må man søge på en anden måde for at få
posten frem.
Heldigvis kan du nøje med at udfylde ét felt, og der er
fuldstændig valgfrihed mellem felterne. Så du kan f.eks.
søge på samtlige personer, der er født 7. maj (indtastes
som dag = 07 og måned = 05). Eller du kan søge efter
samtlige personer, der døde i juni 1950 (indtastes som
måned = 06 og år = 1950). Eller samtlige personer, der
hed Borsig til pigenavn eller da de døde.

1.2 Søgning efter dødsfald
Jo færre felter, du udfylder, jo mere præcis en søgning
vil du praksis kunne udføre, og jo nemmere er det at
benytte databasen. Hvis du kender du kender
fødselsdato og -år, kan du nøjes med at udfylde med
disse oplysninger. Da navnene er forkortet, er det en
god idé også at vælge køn.

Efternavn, mellemnavn og
pigenavn afskæres efter 7. bogstav,
fx PEDERSE.

Fornavn(e) (1943-1964)
1. fornavn afskæres efter 3.
bogstav, og herefter anføres det
første bogstav i hvert af de
efterfølgende fornavne, fx
MARPM = MARtin Peder Marius.

Fornavn(e) (1965-1969)
1. og 2. fornavn afskæres efter 3.
bogstav, og herefter anføres det
første bogstav i hvert af de
efterfølgende fornavne, fx MAR
PED M = MARtin PEDer Marius.

Mellemnavne
Mellemnavne er registreret i et
særligt felt i selve databasen, men
der er ikke et søgefelt til søgning
på mellemnavn. Søgning på
efternavn søger også i feltet
mellemnavn.
Et mellemnavn er et efternavn, der
er indsat mellem fornavnene og
efternavnet.
Samtlige fornavne betragtes som
fornavne.
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F.eks. vil søgning på Marius også give resultater med Marie og Maria og Mary, men søgning
på køn = mand vil jo begrænse søgningen til Marius og Marinus.
Søgning ved hjælp af feltet efternavn søger både i efternavn, mellemnavn og pigenavn
samtidigt, så kendes alle tre navne, er det en god idé at søge på det mest sjældne af dem.
Hvis kvinden hed Jacob Idon Klug Møller, er det snedigt at vælge at søge sådan:
Fornavne = Jacob Idon,
Efternavn = Klug.
Hvis søgningen giver flere end 100 poster som resultat, får du besked om dette, men der
vises ingen poster. I så fald må du indsnævre søgningen ved at søge ved hjælp af flere felter.
Det sker f.eks. hvis jeg søger udelukkende søger på:
Fornavne = Jacob Idon.
Men det virker ikke at udfylde feltet efternavn med både mellemnavnet og efternavnet. Det
kan databasen ikke håndterer. Dvs. det du skriver i feltet efternavn skal findes i enten
mellemnavn eller efternavn. Den kan ikke selv skille de to navne og søge på det ene navn i
det ene felt og det andet navn i det andet felt.

1.3 Resultatlisten
Nu har jeg søgt på:
Fornavn = Jacob Idon, og
Efternavn = Klug.
Det ser sådan ud:

Når jeg klikker på Søg, så får jeg følgende resultatliste, som vises nederst på siden:

Der oplyses om:
Efternavn, fornavn, køn, sidste bopæl, fødselsdato, dødsdato og dødssted.
Der står, han boede og døde i Kalundborg, hvilket betyder Kalundborg lægedistrikt. Men
hvilke sogne omfattede det mon? Løsningen på, hvordan du skaffer dig svaret, kommer
straks.
Listen kan sorteres efter en hvilken som helst af de syv kolonner. Klik på en kolonnes
overskrift for at sortere posterne.
Klik på for- eller efternavnet for at gå til selve posten; den åbnes i et nyt vindue.
Af nye oplysninger får man personens alder på dødstidspunktet. Hvis dødsfaldet skete for
mere end 75 år siden, oplyses også dødsårsagen, samt hvilken myndighed, der udstede
dødsattesen, altså om det var en alm. lægeattest eller en medicolegal attest.
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1.4 Sidste bopæl og dødssted
Sidste bopæl og dødssted oplysning som lægekredsen.
Hvis der står København eller Københavns Kommune, så betyder det, at personen hhv.
boede eller døde i Københavns Stadslægekreds. Dens udstrækning var lig med Københavns
kommunes område.
Angives et sted til en købstad, så betyder det, at det er købstaden med omgivende
lægekreds, der var hhv. bopæl eller dødssted. Så når der står Kalundborg, betyder at altså, at
personen hhv. boede eller døde i Kalundborg lægekreds.
Der kan også stå en række sognekommuners navne. Dette er sognekommunerne, som den
pågældende lægekreds bestod af, f.eks. Ballerup-Måløv, Gladsaxe, Herlev, Rødovre,
Værløse. Disse kommuner lå i Københavns Amts Vestre lægekreds.

1.5 Gå fra lægekreds til sogn
Det storartede, uforlignelige, fantastiske hjælpemiddel er DigDag, som findes på siden
www.digdag.dk.
De fleste synes, det kræver en del træning af benytte DigDag, men det kan godt betale sig at
lære at benytte DigDag, fordi dets interaktive, administrationshistoriske danmarkskort giver
svar på, hvilken arkivskaber (retskreds, lægekreds, sogn, kommune etc.) der er relevant i den
den videre forskning.
Om brugen af DigDag henviser jeg til:
 Min artikel i Slægtsforskeren nr. 4, 2019,
Mine afsnit derom i mine hæfter:



Ejendomshistorie og slægtsforskeren1, udg. 2016,
Slægtsforskerens praktiske brug af kirkebøger og folketællinger, DDD og
FamilySearch2, udg. 2016.

I DigDag skal du benytte søg i Dobbelt kort.
Klik på pilen for at åbne dobbeltkortet.

Figur 2: DigDag. Der er klikket på pilen ved Dobbelt kort, så dette er åbnet.

I begge menuer skal du vælge dødsåret.
I den øverste menu skal du under punktet Kirkelig vælge Sogn, og

1

se også: www.dannebrog.biz/nyehaefter.

2

se også: www.dannebrog.biz/nyehaefter.
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i den nederste menu skal du klikke på krydset ud for Øvrige, så menuen åbnes. Vælg nu
Lægekreds. Klik på paletten for stregfarve og vælge en synlig farve. Jeg vælger altid en god
rød, der er nem at se.
Nu vil de røde streger på kortet vise lægekredsenes grænser, og de sorte vil angive sognenes
grænser.
Tag et venstreklik et sted på kortet, så viser DigDag det relevante sogn og lægekredsen.
DigDag kan ikke vise lægekreds for Københavns Kommune, men da må man betragte
stadslægeembedets område som Københavns Kommune. På kortet er det det område, der
ikke hører med til en af de omliggende lægekredse.
Brug også DigDag til at finde frem til nuværende kommune, når du skal finde frem til et evt.
stadsarkiv. Vælg retskreds, når du skal finde frem til skifteretten efter 1919. – Jævnfør
nedenfor.

1.6 Få flere oplysninger
Brugeren af databasen vil jo naturligvis gerne have flere oplysninger om den døde. Det kan
man få følgende fem steder:

1.6.1 Kirkebogen
I sognet kirkebog, hvor man kan slå dødsfaldet op. Her finder man dødsindførslen (og ikke
dødsattesten, som mange kalder det). Den vil indeholde oplysning om afdødes forældre og
seneste ægtefælle, måske skilsmissedato og sted, samt oplysning om ægtefællernes sidste
fælles bopæl. Desuden oplyses afdødes fødested og forældres navne og stilling.
Dødsfaldet bør være indført i kirkebøgerne for:




dødssognet, også hvis personen døde på et sygehus eller en sindssygeanstalt,
bopælssognet, men det er ikke altid tilfældet før 1923,
begravelsessognet, nemlig sognet for den kirkegård, hvor personen blev begravet.
Dette gælder dog ikke i de store byer, med mindre begravelsen foregik fra den kirke,
som kirkegården fysisk ligger i.

1.6.2 Dødsattesten
I Sundhedsstyrelsens arkivfond på Rigsarkiv, København findes alle bevarede dødsattester
fra Danmark fra 1920 og frem.
Søgning i DAISY:
AKs:

Sundhedsstyrelsen,

AKse:

dødsattest,

De ligger i hovedsageligt i disse tre rækker:
 København, dvs. Københavns Stadslægekreds,
 Øerne, dvs. alt øst for Lillebælt eksklusive Læsø (som hører til Jylland),
 Jylland, som omfatter hele Jylland, fra 1920 også Sønderjylland, og inkl. Læsø.
Indenfor de to sidste arkivserier er attesterne sorteret efter år, evt. halvår, og amtslægekreds.
Indenfor amtslægekredsen3 findes evt. byer og land, dvs. byer er købstæder og land er
landsognene.
Dødsattesterne er henlagt efter bopæl, dvs. det sogn eller den kommune, hvor personen
havde folkeregisteradresse på dødstidspunktet.
Dødsattester, der er ældre end 75 år, gøres tilgængelige i ArkivalierOnline og er også under
indtastning, så man i Rigsarkivets Søg i samlingerne fra forsiden på www.sa.dk vil kunne
søge efter personens navn og få link til den originale dødsattest.
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Amtslægekredsen skal egentlig i dette tilfælde bare forstås som amtet.

Dødsattester, der yngre end 75 år, skal du søge tilladelse til at se. I praksis får du tilsendt en
kopi af dødsattesten.
Lokaliser den relevante pakke via DAISY og udfyld ansøgningsskemaet, som du finder på
www.sa.dk => Jeg vil gerne... Søge om tilladelse til at se arkivalier.
Du finder bl.a. disse felter, der skal udfyldes:

Her skriver du:
Arkivinstitution =

Rigsarkivet, København,

Arkivskaber =

Sundhedsstyrelsen,

Arkivserie = f.eks.

dødsattester, Øerne,

Indhold og år = f.eks. Holbæk amt, byer og land,
Løbenummer =

pakkenummer, her nr. 835 og 836.

Figur 3: Indholdssiden. Jeg har søgt på AKS: Sundhedsstyrelsen, AKSe: dødsattester, og har fundet frem til 1947, Holbæk
amt4, hvor dødsattesten for Jacob Idon Kug Møller, der døde 29.04.1947 må ligge. Tallene efter Holbæk Land angiver
månederne, så 1 - 3 er januar til marts. Vær opmærksom på, at når kun lægekredsen og ikke sognet kendes, skal der nok
betales for lokalisering af den givne attest. Det er derfor en fordel, hvis du selv har først har fundet dødsfaldet i kirkebogen, så
du kan anføre bopælssognet.

1.6.3 Skifteretten
Fra 1793 skulle alle dødsfald anmeldes til skifteretten, fordi der på det tidspunkt indførtes
arveafgift, så dødsanmeldelsen skulle give skifteretten mulighed for at sikre, at arveafgift
også blev betalt af boer, der ikke førte til offentligt skifte. Det er ikke sikkert, disse
dødsanmeldelser er bevaret fra før slutningen af 1800-tallet. Ofte er listerne gået tabt, og man
er så henvist til at lede i selve skifteprotokollen.
Lister over anmeldte dødsfald, hvori findes angivelse af, hvorledes boet blev behandlet,
findes den for perioden således i DAISY:
AKS:

NN ret, skifte (f.eks. retten i Køge, skifteretten)

AKSe:

dødsanmeldelse / skiftesagliste.

Læg mærke til, at ordet skiftesagliste ikke indeholder et s mellem sag og liste.
Det svinger fra embede til embede, om det hedder dødsanmeldelsesprotokol eller
skiftesagliste. Somme tider er de indtastet sådan i DAISY, at du kan finde protokollen via
begge søgninger.
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https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?q=%2Fdaisy%2Ffysiske_enheder_liste&a=sundhed+styrelse&b=d%C3%B8d
sattest&c=&d=1&e=2020&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=341312&henid=341315&epid=341318&faid=11&meid=&
m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=&page=2.
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Der er 75 års tilgængelighedsfrist på skifter, herunder dødsanmeldelsesprotokoller og
skiftesaglister, men der kan nemt opnås adgang til at se skifteprotokoller, der er mere end 50
år gamle. Dødsanmeldelsesprotokoller og skiftesaglister kan der altid fås adgang til at se
frem til året 1969 med, det kræver en ansøgning.
Du søger på www.sa.dk => Jeg vil gerne... Søge om tilladelse til at se arkivalier.
Udfyld alle de relevante felter og indsend.
1.6.3.1

Københavns byret, skifteretten

AKS:

Københavns byret, kriminalretten, skifteretten,

AKSe:
AKSe:

Hovedregister,
Dødsanmeldelseprotokol for børn og hospitalslemmer, 1861-1964,

De årgangsvise hovedregistre fra Københavns byrets skifteret er skannet fra deres
begyndelse i 1863 og frem til 1961.
Registrene omfatter alle dødsfald, der blev anmeldt for skifteretten i København, og den
videre behandling kan være sket således








subsidiære boer
dvs. dødsfald, hvor boet blev behandlet af en anden skifteret, f.eks. når peronsen
døde på sygehus i Kbvn. men boede i provinsen,
anmeldelser til protokol A
dvs. offentligt skifte, som begynder i forseglings- og registreringsprotokollen, her
finder man også boer, der blev udlagt for begravelsesomkostningerne,
anmeldelser til protokol B
(indtil 1927 kaldet Hvidebogen), dvs. boer, hvor den efterlevende ægtefælle hensad i
uskiftet bo, eller hvor arvingerne udtog boet til privat skifte (evt. i henhold til
testamente),
anmeldelser til protokol BII
dvs. eksekutorboer, det er boer, hvor et testamente indsætter en slags ad hocskifteret, typisk en advokat, der skal forestå boets behandling.

1861-1964 findes anmeldelser af dødsfald for børn og hospitalslemmer (dvs. lemmer på
private stiftelser, som arvede beboerne) i en særlig protokolrække:
Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer.
Fra 1920 omfatter den dog kun børn. Hvert bind indeholder navneregister.
Se mere i mit hæfte:


Slægtsforskeren, skifte- og overformynderivæsenet5, udg. 2016.

1.6.4 Begravelsesprotokoller og gravstedsprotokoller
En begravelsesprotokol findes fra nogle af de store byer. I den oplyses, hvem der er død eller
begravet i kommunen, samt på hvilket gravsted på hvilken kirkegård. Når kommunen har et
kommunalt begravelsesvæsen for nogle eller alle af sine kirkegårde, findes der også en
begravelsesprotokol.
En gravstedsprotokol er en slags skødeprotokol, hvori noteres hvem der ejer hvert gravsted
samt hvem, der er begravet deri samt hvornår. Alle kirkegårde skal fra 1925 føre en
gravstedsprotokol. Ofte findes landsbykirkegårdenes materiale stadig ved kirkekontoret.
Oplysninger er kun delvist tilgængelige fra begravelsesvæsenerne og kirkegårdenes
gravstedsprotokoller. Der skal rettes henvendelse til det arkiv eller kontor, hvor bøgerne
eller arkivalierne findes, da kun få af arkivalierne er skannet og lagt online.
Brug disse site til at finde frem til Rigs- eller stadsarkivets materiale fra kirkegårdene:
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www.daisy.sa.dk,

se: www.dannebrog.biz/nyeheafter.




1.6.4.1

www.arkiv.dk,
www.stabas.net eller
det pågældende arkivs hjemmeside (brug www.danskearkiver.dk).
Københavns Kommune

Københavns Kommunes kommunales begravelsesvæsens materiale op til ca. 2000 findes ved
Københavns Stadsarkiv. Frem til og med 1942 er navneregistrene og
begravelsesprotokollerne skannet. De findes online på
www.kbharkiv.dk.
For begravelser i perioden efter 1942 skal du besøge eller rette henvendelse til læsesalen på
Københavns Rådhus.
1.6.4.2

Odense kommune

Odense Kommunes Kirkegårdsforvaltnings arkiv er frem til 1990 fuldt afleveret til Odense
Stadsarkiv. Begravelsesprotokollerne med navneregistre er afleveret frem til 2003.
Denne kommunes kirkegårdsforvaltnings arkiv er fuldstændigt enestående, da det er så
komplet bevaret, og det kun er kvitteringerne for de enkelte indbetalinger, som er kasseret.
Læse mere i Arkiv.dk: https://arkiv.dk/vis/5282902
Links til selve registraturen og vejledningen:



Diagram over arkivseriernes sammenhæng,
Vejledning i benyttelsen af arkivfonden inkl. rids af forvaltningens og kirkegårdenes
anlæggelse og administrative historie,
 Oversigtskort over Odense Kommunes kommunale kirkegårde,
 Lister over frihedskæmpergrave 1940-1945,
 Mosaisk Begravelsesplads i Odense.
Læs også i mine artikler med eksempler på gravsteders historie fortalt ved hjælp af
kirkegårdsforvaltningens arkivalier: http://dannebrog.biz/grave/ .

1.6.5 Dødsannoncerne og begravelsesnotitser
I forbindelse med mange dødsfald blev der indrykket dødsannoncer i aviserne, eller avisen
bragte en nekrolog, hvad der dog er noget sjældnere.
I lange perioder bragte i hvert fald de københavnske aviser erindringslister vedrørende
dagens begravelser i København og på Frederiksberg, så man kan finde
begravelsestidspunkt også for dødsfald, hvor der ikke havde været indrykket dødsannonce.
Endelig bragte de københavnske aviser også i en lange periode lister over de til Københavns
og Frederiksberg skifteretter anmeldte dødsfald, selv børnedødsfald.
Www.mediestream.dk er sitet for skanning af virkeligt mange af de danske aviser, fra deres
begyndelse og frem til 2003. På grund af reglerne for ophavsret er aviserne desværre først frit
tilgængelige efter 100 år. Aviser yngre end 100 år kan, når det drejer sig om ejerløse aviser,
ses på de kommunebiblioteker, der har indgået aftale med Det Kgl. Bibliotek. En ejerløs avis
er en avis, der lukkede uden at være videreført eller overtaget af en anden avis.
Alle de skannede aviser kan ses på Det. Kgl. Bibliotek i København (også på Rigsarkivets
læsesal i Den Sorte Diamant) og på Statsbiblioteket i Aarhus. Sites hhv: www.kb.dk,
www.sa.dk og www.statsbiblioteket.dk.
Læs mere om søgning i Mediestreams aviser i min note om Mediestream.

1.7 Nogle tips til videre forskning
Når nu døds- eller bopælsstedet kun angives som lægekredsen, og arkivalierne fra de sidste
75 år er svært tilgængelige, kan det godt give problemer at finde dødsfaldet i kirkebogen.
Hvis man kender afdødes sidste bopæl eller kender det nøjagtige dødssted, er det nemt ved
hjælp af DigDag at finde frem til sognet og dermed at slå dødsfaldet op i kirkebogen. Men
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kendes den nøjagtige bopæl ikke, kan man kan jo selvfølgelig lede alle lægekredsens sognes
kirkebøger igennem. Det kan godt tage sin tid, især hvis der er tale om Københavns
kommune eller en af lægekredsene i Københavns amt.
Kan man så ikke skyde genvej?
Jo, jeg skal give lidt tips.
I rigtigt gamle dage var der ikke mange sygehuse. Faktisk var der i 1700-tallet kun egentlige
sygehuse i København. Jo længere man kommer frem i tiden, jo flere sygehuse blev der
oprettet.
Normalt fandtes i en købstad købstadens sygehus. Dette kunne være et kommunalt sygehus
for byens egne indbyggere, mens et amtssygehus kunne være for landsognenes indbyggere.
Det kan også være, der kun var et sygehus, som så omfattede begge befolkningsgrupper.
Du kan i DAISY undersøge, om byens havde et sygehus ved at søge således:
AKS:

f.eks. roskilde + sygehus, eller roskilde + hospital,

AKSe:

-

Læg mærke til, at indtil starten af 1800-tallet var et hospital på landet og i købstæderne som
regel en mild stiftelse, som gav bolig og evt. også pleje til et antal beboere, dvs. det var en
slags forgænger for beskyttede boliger og plejehjem. Det ændrede sig formentlig som følge af
fattigforordningen af 1841, hvor der blev lovgivet om egentlige fattighuse og fattiggårde.
Hvis fattige eller fattiglemmer blev syge, kunne de blive indlagt på sygestuen på
fattiggården. Der var som regel en fattiggård eller et fattighus i hver sognekommune, samt i
købstaden. På Langeland fandtes dog kun én fattiggård, som dækkede hele Langeland.
Efterhånden som lægekunsten blev mere udviklet, og man fik flere sygehuse, blev også flere
indlagt. Følgelig døde flere mennesker på et sygehus frem for hjemme.
Så hvis din familie boede på landet, men du har ikke kunnet finde dødsfaldet i det sogn,
hvor du troede, familien boede, er det en god idé at prøve de købstadssogne, hvor
sygehusene lå. Brug DigDag til at lokalisere sognet.
Nedenfor finder du nogle eksempler, hvor jeg allerede har undersøgt sygehusets eller
hospitalets navn, evt. med oprettelsesår og evt. nedlæggelsesår, samt sognetilhørsforhold.
Hovedvægten er lagt på sygehuse, som virkede i den periode, som dødsregisteret dækker,
som jo er 1943 - 1969.

1.7.1 Eksempler fra provinsen
I Odense kom sygehuset til at ligge i Ansgars sogn.
I Roskilde lå Roskilde By og Amts Sygehus i indtil 1965 i Roskilde Domsogn, derefter i
Roskilde Søndre Sogn.
I Aarhus ligger Aarhus Kommunehospital (ÅUH) i Skt. Johannes sogn.
I Aarhus lå den Jydske Fødselsanstalt lå Vennelyst Boulevard 4, åbnede i 1906 og lukkede i
1996 og blev overtaget af Aarhus Universitet. Lå i Skt. Johannes sogn, Aarhus.

1.7.2 Københavnske sygehuse
I København og omegn var der mange sygehuse og hospitaler.
Her er de væsentligste af dem.
1.7.2.1

I staden København

Frederiks Hospital

1756-1910 egen kirkebog, fra 1910 se Rigshospitalet.

Den kgl. Fødsels- og plejestiftelse 1756-1910 egen kirkebog, fra 1910 se Rigshospitalet.
Rigshospitalet 1910ff

1910-2007 egen kirkebog, derefter Skt. Johannes sogn,
nu Simeon-Skt. Johannes sogn.

Blegdamshospitalet
8

1878-1970’erne: Skt. Johannes sogn.

Øresundshospitalet6

1878-1982.
1878-1894: Gentofte sogn (men Kbhvn. kommune),
1894-1963: egen kirkebog. 1963-1982 Hellerup sogn?

Vestre Hospital

1886-1910 (fra 1910 se: Rudolph Bergs Hospital).
1886-1908: Skt. Matthæus sogn,
-1910: Vor Frue sogn.

Rudolph Bergs Hospital7

1910-1974 (indtil 1910 se: Vestre Hospital).
1910-1930: Vor Frue sogn,
1930-1965: Christiansborg Slotssogn,
1965: Helligånds sogn,

Skt. Hans Hospital8

1808ff.
1693ff.: eget sogn, under Roskilde Amt, Sømme herred.

Bispebjerg Hospital

1913-1927: Brønshøj sogn, 1928ff. Bispebjerg sogn.

Sundby hospital9

1902-1907: Sundby sogn, fra 1907: Filips sogn.

1.7.2.2

På Frederiksberg og i omegnskommunerne

Frederiksberg hospital10

1903-1909 Mariendals sogn, fra 1909: Godthåbs sogn.

Herlev Hospital

opført 1965-1976, indviet 1976.
1965-1966: Herlev sogn, 1966ff: Præstebro sogn.

Gentofte Amtssygehus 11

1927: Gentofte sogn,

Hvidovre Hospital12
Tilføjelser modtages gerne.

1968ff:

Øresundshospitalet, adresse: Starndvejen 48, Hellerup. / Vejviseren 1901: https://user-9y8ca5x.cld.bz/Kraks-Vejviser1901/100/#zoom=z.
6

7

Rudolph Bergs Hospital, Tietgensgade 31. / https://da.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Berghs_Hospital.

Skt. Hans Hospital er beliggende i Boserup, Sct. Jørgensbjerg sogn, Sømme herred, Roskilde amt. Godset blev i 1808 købt
tilbage af Københavns magistrat, som samme år oprettede sindssygeanstalten for byens indbyggere. Arkivalierne findes ved
Københavns Stadsarkiv, se: www.kbharkiv.dk og www.stabas.net.
8

9

Sundby Hospital blev opført i 1994 som Sundby Forsørgelsesanstalt, dvs. fattiggård for Tårnby sognekommune.

10

Frederiksberg Hospital og Københavns Amyssygehus se: https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Hospital.

Gentofte Hospital (tidligere Amtssygehuset i Gentofte) er et hospital beliggende i Gentofte nord for København. Indtil 2007
var hospitalet drevet af Københavns Amt, men i forbindelse med strukturreformen overgik hospitalet til Region Hovedstaden
og skiftede ved samme lejlighed navn. Hospitalet dækker Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal
Kommune, der i alt har 175.000 indbyggere. / Wikipedia.
11

12

Hvidovre Hospital officielt indviet 26.03.1876. / Wikipedia.
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