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Hvad kan vi nå 

• Skifter 

• Skifter i København 

• Skifter i provinsen 

• Dødsattester 

• Adgangskrav 

• Eksempler 



Hvad er et skifte 

• Oprindeligt: At dele eller at veksle 

• Opgørelse og fordeling af et bo 



Hvad kan skiftet fortælle 

• Arvinger (hustru og børn) 

• Efterladte ejendele (ejendom, løsøre) 

• Udgæld og indgæld 

 

• Er kirkebøgerne gået tabt, kan 

skifteprotokollen være eneste mulighed for 

at afdække slægten! 



Hvornår skifter man 

• Ved dødsfald 

• Ved konkurs, skilsmisse og separation 

• Som enke/enkemand ved indgåelse af nyt 

ægteskab 



Danske Lov (1683) 

 5. bog, 2. kapitel, 1. artikel: 

 Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten 

Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske, eller ingen 

Arvinger, da skulle de, som i Huset ere, hvor den Afdødis 

Gods og Midler findis, under tilbørlig Straf strax give 

Stædets Øvrighed, Geistlig eller Verdslig, det tilkiende, 

som skulle forpligtede være strax ved deris Middel i 

Arvingernis og Frændernis Nærværelse, som da kunde 

være tilstæde, at lade forsegle hvis Gods den Afdøde 

tilhørte, og sette det i god Forvaring ... 



Danske Lov (1683) 

 5. bog, 2. kapitel, 15. artikel: 

 Naar gielden er saaledis, som sagt er, aflagt, eller af 
Arvingerne antagen, da skal den beholden Boe reedeligen 
deelis imellem Arvingerne, og klare Lodsædeler giøres paa 
hvad een hver af Boen tilkommer, og saa forfattis et 
fuldkommet rigtigt Skiftebrev, i hvilket indføris skal baade 
Registeringen og Vurderingen med Indgielden og 
Udgielden og Boens Beholdning, saa ogsaa Lodsædlerne 

 5. bog, 2. kapitel, 90. artikel: 

 Og skal bemælte Skiftis Forvaltere have een Bog, hvorudj 
Copie af alle Skiftebreve, som de udstæde, skal indskrivis. 



Typisk fremgangsmåde 

• Forsegling (sørger for at ingen tager noget) 

• Registrering og vurdering (hvad der 

efterlades) 

• Behandling (gæld, deling) 



Hvem arver 

• Ægtefællen arver halvdelen, børnene 

halvdelen 

• Ægtefæller havde ikke arveret, med mindre 

der var fælles børn 

• Først i 1926 bliver ægtefællen tvangsarving 

• Indtil 1857 arvede brødre dobbelt så meget 

som søstre, heraf en broderlod/søsterlod 

 



Arveafgift 

• Fra 1792 var der dødsanmeldelsespligt. 

Årsagen var, at der blev indført arveafgift, 

så Staten fik ½ % af alle boer over 100 rd. 

• 1810- må ikke begraves, før dødsfaldet er 

anmeldt til skifteretten 



Behandlingsformer 

• Offentligt skifte (retten foretager skifte) 

• Privat skifte (arvingerne er myndige) 

• Eksekutorbo (en advokat foretager skifte) 

• Uskiftet bo (arvinger godkender, 1845- 

enkemanden ret til at sidde i uskiftet bo, 

enken først 1926-) 

• Efterlader ingenting (ingen grund til skifte) 



Hvor behandles skiftet 

• Et dødsfald anmeldes til skifteretten i den 

jurisdiktion, hvor dødsfaldet sker 

• Skiftet behandles af skifteretten i den jurisdiktion, 

hvor afdøde har folkeregisteradresse 

• En dødsanmeldelse hos én skifteret om en person 

fra en anden skifteret kaldes et subsidiært skifte 

• Som hovedregel: Dér, hvor personens ejendele 

befinder sig, bliver der skiftet 



Vigtigste skiftearkivalier 

• Skifteprotokoller 

• Skiftedokumenter 

• Dødsanmeldelsesprotokoller (skiftesaglister) 

 

• Ikke alle skifter, der nævnes i 

skifteprotokollen, og dødsanmeldelses-

protokollen kan være gået tabt! 



Skifter i København 

• -1771: Forskellige myndigheder afhængig 

af titel/erhverv (bl.a. rangpersoner: Hof- 

eller borgretten, alm. borgere: bytinget) 

• 1771-1919: Københavns Skiftekommission 

• 1919-: Københavns Skifteret 



Skiftearkivalier i København 

• Forseglingsprotokol = offentligt skifte (ret) 

• Hvidebog = privat, uskiftet, intet efterladt 

(egentlig dødsanmeldelsesprotokol) 

• Eksekutorbo = offentligt skifte (advokat) 

 

• Hovedregistre står til selvbetjening på 

Rigsarkivet, men findes også på AO 



Københavnske skiftenr. 1771- 

• 1771-1860: 9 protokoller betegnet med nummer, hver med 

fortløbende sagsnr. inden for hele perioden 

• 1860-1863: 6 protokoller betegnet med nummer, hver med 

fortløbende sagsnr. inden for hele perioden 

• 1863-1943: 3 afdelinger, hver med 5 protokoller betegnet 

med nummer, hver med fortløbende sagsnr. indenfor 

treårige perioder betegnet med litra 

• 1944-1964: 3 afdelinger, hver med 4 protokoller betegnet 

med litra, hver med fortløbende sagsnr. indenfor hvert 

kalenderår 



”Protokoller” = 

rangklasser/afdelinger 
1. Rangpersoner 

2. Øvrige kgl. ansatte m.fl. 

3. Gejstlige og lærde 

4. Finere borgere 

5. Øvrige næringsdrivende 

6. Fallitboer 

7. Tjenestefolk 

8. Marinen og søfolk 

9. Hæren 



Register 1826-1827 

Skifter 1771-1863 



Forseglingsprotokol:  

protokol 8, 1826-27, fol. 245  

(Peder Lassen) 



Afskrift 

 Anno 1827 d. 26 Junii indfandt Skiftecommissionen sig 
ved constitueret fuldmægtig Langhorn, og Skifteskriveren 
ved Copiist Mohr med Betjenten Petersen i Huset Nr. 95 & 
96 i Peder Hvidtfeldtstræde for at foretage Skifte efter 
Afskedigede Opsigtsbetjent ved Holmen Peder Lassen, 
som her i gaar er Død. Ved forretningen var tilstede den 
Afdødes Svigerinde, Anne Gertrud Hull, Enke efter 
Medallieur Hull, som tilkjendegav, at Enken Julie Lassen 
fød Hull, nu ej er hjemme, ligeledes opgav hun, at den 
Afdøde af Egteskabet med hende, har efterladt sig 5 Børn. 
Comparentinden anviiste Boets Ejendele, som blev 
annoteret og forseglet saaledes ... 



Register 1906 

Skifter 1863-1944 



Forseglingsprotokol:  

2. afdeling, litra L, 

protokol 2(B), 1904-06 

(Kirstine Margrethe 

Jørgensen) 

 



Afskrift 
   1380 

 I boet efter Restauratør Johan Jørgen Jørgensens 
Enke Kirstine Margrethe, født Smidt, som den 14. 
dennes døde Nørrebrogade 110, 2. sal over 
Gaarden     

 Mødt var Afdødes Søn Bestyrer Johan Jørgensen 
som forklarede, at Afdøde kun har efterladt 
Effekter til en Værdi af højst 50 Kr. som udlagdes 
Komparenten, der betalte Begravelsen uden … 

 Sluttet 



Forkortelser 

Fortsætter s. 242 

Behandlingsprotokol 

s. 281 (samme bestil- 

lingsnummer) 



Hvidebog: 

Protokol 66, 1906, fol. 600 

(Kirsten Jensen) 

Skifter 1792- 



Afskrift 

No 50 jfr. 1466 - 36/37 

 Undertegnede Detailhandler Rasmus 

Jensen, hvis Hustru, Kirsten Jensen, født 

Rasmussen, den 13de April dette Aar afgik 

ved Døden uden at have været i andet 

Ægteskab end med mig og uden at efterlade 

sig andre Livsarvinger end vore to fælles 

Børn nemlig: ...  



Register 1945 

 

Skifter 1944- 



Eksekutorboer i København 

• Kan være henvist fra hovedregistret, fx 
E29/45, hvor ”E” betyder Eksekutorbo 

• Nummeret i registret kan dog ikke bruges! 

• Skal slå navnet op i navneregistret til 
eksekutorboer 

• Samles i grupper af 100: Det første 1/1, 
næste 1/2, efter 1/100 bliver det 2/1, 2/2 
osv.   



Skifter i provinsen 

• -1817/1850: Forskellige myndigheder 

afhængig af titel/erhverv 

• 1817/1850-1919: Byfoged, herredsfoged 

eller birkedommer 

• 1919-: Retten 



 



De brune kasser (oplysninger om administrative grænser, dog 

ikke private godser) 

 



Sognenøgle til skifteprotokoller 
(private godser, institutioner, præstekald m.m.) 



Filmregistratur: Skifteprotokoller 

fra private godser 

 

 
”Benyttelsesnr.” skal bruges til at 

finde den rigtige filmrulle 



Også andre skifter på film 

• Amter (selvejere) 

• Amtstuer (krongods) 

• Provstier (præster) 



Skifteretsarkivalier -1919 

• Register til skifteprotokol 

• Skifteprotokol 

• Skiftedokumenter (bilag til sagen) 



Skifteprotokol, Falster Birk 1794-1805 

 



Afskrift 

Registrering 

efter 

 Afdøde Diderich Christensen som boede og Døde hos 
Hofsmed Hagested ved Nyekiøbing. 

 Anno 1800 den 7. Februarii blev Registeret og Vurderet 
efter ved Døde afgangen Diderich Christensen som boede 
og døde hos Hofsmeden ved Nyekiøbing, Registrering 
følger nemlig:  

 ... 

 Og hvor da paa tilspørgende blev svaret af bemelte 
Hofsmed Hagested at der var intet videre som tilhørte den 
afdøde eller at komme den afdødes Boe tilgode. Datum ut 
supra.  



Skifteprotokol, Falster Birk 1794-1805 (uskiftet bo) 

 



Afskrift 
Bevilling. 

 ... Vi Christian den Syvende ... Giøre Witterligt: At Vi, 
efter os Elskelige Landeværns Capitain Evard Hincheldej 
af Waldnesse Gaard under Marieboe Amt, hvis Hustroe 
Anne Hellene Hincheldej nu ved Døden er afgaaet hans 
herom allerunderdanigst giorte ansøgning og Begiering 
allernaadigst have bevilget og tilladt ... at han efter 
bemeldte hans afdøde Hustroe, maae foruden Rettens 
Middels forseigling, Registering og Vurdering efter Loven 
med fælles sammen avlede umyndige Børn i uskiftet Boe 
blive hensiddende, saalænge han i eenlig Stand forbliver 
Og om han imidlertiid skulle blive til Sinds at skifte og 
Deele, maae han med Samfrænder slutte en Skifte-
forhandling om den Arv, som bemelte hans Børn, efter 
fornævnte hans afgangne Hustru (Børnenes Moder) kan 
tilkomme 



Dødsanmeldelsesprotokol, Præstø Byfoged 1848-1854 

 



Dødsanmeldelsesprotokol, Præstø Byfoged 1848-1854 

 



Skifteprotokol, Præstø Byfoged 1836-1859 

 



Afskrift 

 Aar 1849 den 4de Septembr mødte i Skifteforvalterens 

Fraværelse hans af Amtet constituerede Fuldmægtig 

Scheel med tiltagne Vidner ... paa afdøde Forligelses 

Commisser Rasmus Kornerups Bopel heri Byen for at 

foretage Aabningsforretning, Af Arvingerne som ere 

opgivne alle at være myndige vare tilstæde ...  

 



Specielle ting 

• Eksekutorboer –1933: Amterne (ikke Kbh.) 

• Eksekutorboer 1933–: Retskredsene 

• Boopgørelser i private boer: Rigsarkivet 

(kaldes arve- og retsafgifter!) 



Hvilken myndighed efter 1919 

• Skifteretter 

• Amter (eksekutorboer -1933) 

• Sø- og handelsretten (konkurssager) 

 



Skifteretsarkivalier 1919- 

• Alle skifter: Retskredsen (skifteretten) 

• Skiftesagliste (dødsanmeldelsesprotokol) 

• Skifteprotokol (uden register) 

• Skiftedokumenter (ofte ordnet efter 

behandlingsform) 



De brune kasser 

• Slå myndigheden op i de brune kasser 

• Find sognet 

• Find kortet med ”Retskreds” 



Daisy 

• Slå arkivskaberen (retskredsen) op i Daisy 

• Find og bestil skiftesaglisten og 

skifteprotokollen 

 



 



 



Skiftesagliste Kalundborg Skifteret 1925-1930 

 



Skifteprotokol Kalundborg 

Skifteret bind 31, side 124 

  Maren Jørgensen 



Afskrift 
 I Fortsættelse af tidligere Anmeldelse om, at Enke Maren 

Jørgensen, født Hansen, Aarby, den 4. April 1927 er 
afgaaet ved Døden, 77 Aar gl., anmeldes herved, at Afdøde 
hensad i uskiftet Boe efter sin den 13. December 1924 
afdøde Ægtefælle, Hjulmand Niels Christian Jørgensen, at 
ingen af de afdøde har været i andet Ægteskab, at ingen af 
dem efterlader Særbørn, ej heller Adoptivbørn, at Særeje 
ikke forefindes og at de Afdødes eneste Livsarving er 
deres eneste Fællesbarn, undertegnede Hjulmand Carl 
Jørgensen, Aarby. 

 Jeg tillader mig derhos at anmelde, at jeg der er myndig og 
raadig over mit Bo, overtager Boet til privat Skifte ...  



Skifteprotokol Kalundborg 

Skifteret bind 31, side 110 

  Anna Margrethe Sørensen 



Afskrift 

 Aar 1927 den 12 April mødte i Dødsboet efter Anna 

Margrethe Sørensen, født Rasmussen, død 12. dennes, 

Afdødes Svigersøn ... hvilke Værdier ikke overstiger 

Begravelsesudgifterne. Da disse afholdes af Enkemanden, 

begærer han Boet udlagt til denne til Dækning heraf.  



En sidste ting om skifter  

• Skiftemateriale kan ikke fjernlånes 

• På Rigsarkivets filmlæsesal findes dog 

kopier af skifteprotokoller til ca. 1900 (kun 

til ca. 1850 på filmlæsesalen, resten skal 

bestilles). Film kan fjernlånes! 

• Meget findes på internettet: Registre og 

ekstrakter af skifteprotokoller 



Dødsattester 

• Hvad er en dødsattest? 

• Ved ethvert dødsfald skal en læge 
udfærdige en dødsattest (fra 1829/1832) 

• Skal dokumentere: 1) At personen er død, 
2) Hvad dødsårsagen er – altså om der er 
tale om et naturligt dødsfald eller ej 

• Ingen måtte begraves, før dødsattesten var 
skrevet! 



Hvad kan dødsattester fortælle? 

• Navn 

• Bopæl 

• Stilling og ægtefælle 

• Alder ved dødsfaldet 

• Fødselsdato 

• Fødested 

• Dødsårsag 



Medicolegale dødsattester 

• Fra 1875 skulle alle, der døde ved ulykker, 

selvmord o.l., synes af politi og læge 

• Kan finde supplerende materiale i 

retsbetjentarkiverne (politiprotokol, 

fogedprotokol m.fl.) 



Hvor finder man dødsattester? 

• På Rigsarkivet (hele landet, Sundhedsstyrelsen) 

• På landsarkiverne 1875-1919 (kun lokalt, skal 

findes i lægedistrikterne eller lægekredsene) 

• Forskel: Landsarkivernes materiale dækker kun 

landsogne og indeholder attester fra ligsynsmænd 

og praktiserende læger, men ikke retsmedicinske 

og sygehuslægers attester 



Hvad skal man vide? 

• Afdødes navn 

• Dødsdato 

• Bopæl på dødstidspunktet 

 



Hvordan er materialet ordnet? 

• København (kronologisk) 

• Øerne: Sjælland, Fyn, Lolland-Falster m.m. 
(lægekreds/amt/by eller land) 

• Jylland (lægekreds/amt/by eller land) 

• Overordnet: Ofte opdelt efter køn 

• Ingen fast ordningspraksis 

• Ofte ordnet efter dødsattestens dato og ikke 
dødsdato 

 



De brune kasser 

• Slå dødssognet op i de brune kasser 

• Her fremgår: amt og lægekreds 



Find materialet i Daisy 

 



Se dig ud af det! 

 



Dødsattest fra København 1840 

 



Dødsattest fra København 1867 

 



Dødsattest fra København 1877 

 



Dødsattest fra København 1887 

 



Dødsattest fra København 1911 

 



Dødsattest fra København 1911 

Medicolegal 

 



Dødsattest fra København 1924 

(A: Børn under 1 år) 

 



Dødsattest fra København 1924 

(B: Personer over 1 år og ikke 

ved selvmord o.l.) 

 



Dødsattest fra København 1924 

(B2: Selvmord, ulykker, 

dødfundne o.l.) 

 



Arkivloven 

• Personfølsomme sager 

• 75-års tilgængelighedsfrist 

• Samlebåndstilladelser for skifter 50-75 år 

• Hvordan man søger om adgang 

• Søgemiddelerklæring 

• Adgangsansøgning 

• Hvad forventes af ansøger 

• Vilkår 



Eksempel 1 (skifte) 

• Finde et skifte fra midten af 1700-tallet 

• Hvad skal jeg vide: navn, dødsdato og 

embede 

• Borger  Byfogeden (retsbetjent) 

• Fæstebonde  Godset 

• Selvejer  Amtet 

• Skifteprotokol (ofte med register) 



Eksempel 2 (skifte) 

• Finde et skifte fra midten af 1800-tallet 

• Hvad skal man vide: navn, dødsdato, 

retskreds 

• Alle  Retsbetjenten (byfoged, herred, 

birk) 

• Skifteprotokol (ofte med register) 



Eksempel 3 (skifte) 

• Finde et skifte fra midten af 1900-tallet 

• Hvad skal man vide: navn, dødsdato, 

retskreds 

• Alle  Retskredsen 

• Skiftesaglisten 

• Skifteprotokollen (ofte uden register) 



Eksempel 4 (dødsattest) 

• Hvad skal man vide: navn, bopæl, dødsdag 

• I Daisy: København/Øerne/Jylland 

• København: Kronologisk ordnet (m/k) 

• Provinsen: Ordnet efter lægekreds eller amt, 

derefter kronologisk (m/k) 


