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Københavnske skiftearkivalier generelt
Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på arkivalieronline. Du kan finde
oversigter over forskellige typer skifteregistre og skiftebøger, og i skemaet herunder er der links til
forklaringer om hver enkelt skiftebogskategori, som fortæller, hvordan de benyttes. Vejledningen om
hovedregister fortæller desuden, hvordan signaturen i registeret kan benyttes til at bestille forseglings- og
registeringsprotokoller i Daisy.
Et skifte er en opgørelse over en afdød persons værdier. Hvis den døde ejede noget af værdi, afgør
skifteretten, hvad der skal ske med værdierne. Ofte går de til efterlevende slægtninge i form af arv. Andre
gange anvendes de til at dække den afdødes gæld eller udgifterne til begravelsen.
Læs mere om skiftevæsen
Københavnske skifter er noget særligt. Skifteretten ændrede navn gennem tiden, og københavnske
befolkningsgrupper har skiftet på forskellig måde. Der findes derfor flere forskellige typer skiftebøger og flere
slags registre til dem. I denne vejledning kan du få en oversigt over skiftebøger og registre. I skemaerne
herunder er link til mere specialiserede vejledninger til de enkelte arkivalietyper og brugen af dem. Desuden
viser vejledningen om Hovedregister hvordan du bestiller den rigtige forseglings- og registreringsprotokol i
Daisy.
OBS: Ikke alle københavnske skifteregistre og skiftebøger kan ses på arkivalieronline. Andre typer skal
bestilles i Daisy og benyttes på Rigsarkivets læsesal, hvor du også kan få hjælp og vejledning.
Læs mere om københavnske skiftearkivalier
De københavnske skiftebøger har forskellige typer registre som indgangsmiddel. En undersøgelse starter
med opslag i register. Undersøgelsen kan nogle gange fortsætte med opslag i skiftebog på arkivalieronline.
Andre gange skal du bruge oplysningen fra registeret til at bestille en skiftebog i Daisy og se den på
Rigsarkivets læsesal.
OBS: Skiftebøger kan ikke fjernlånes.
Københavnske skifteregistre på arkivalier-online
Registerets navn:

Registeret dækker
tiden:

Register til skiftebog af
typen:

Hvor ses skiftebogen?

Hvidebog (registeret
findes bag i hver
protokol)

1792-1929

Hvidebøger

På arkivalieronline

Generalregister

1798-1855

Forseglingsprotokoller

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

Reg. forseglingsprot
A-K og L-Ø

1850-1863

Forseglingsprotokoller

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

Hovedregister

1862-1936

Hvidebøger
Anmeldelser til protokol B
Forseglingsprotokoller

På arkivalieronline
På arkivalieronline
Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal
Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal
Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

Forseglings- og
registreringsprotokoller
Dødsanmeldelsesprotokoller
for børn og hospitalslemmer

Der er navneregister bag i alle hvidebøger, men fra 1862 kan man også starte i Hovedregister.
Hovedregistre efter 1937 findes i Rigsarkivets selvbetjeningsmagasin.
OBS: Hovedregistre kan ikke fjernlånes.

Københavnske skiftearkivalier – generelt

2

Københavnske skiftebøger på arkivalier-online
Skiftebogens navn:

Skiftebogen findes i
tiden:

Type af skifte i
skiftebogen:

Hvilken slags
register?

Hvidebog

1792-1929

- privat skifte
- uskiftet bo
- personer uden skifte
- eksekutorboer
- hospitals- og
fattiglemmer til 1874
- ekstraordinære boer
(samfrænder,
kommissarier og
testamente-eksekutorer)

Med navneregister bag
i hver protokol.
Hovedregister kan
anvendes 1862-1929

Anmeldelser til
protokol B

1929-1935

- privat skifte
- uskiftet bo
- eksekutorskifte 19291935

Hovedregister skal
anvendes

Indførelserne i hvidebøger og Anmeldelser til protokol B er ofte korte, fordi der i mange tilfælde ikke fandt
noget reelt skifte sted.
Alle andre typer københavnske skiftebøger skal bestilles på Daisy og benyttes på Rigsarkivets læsesal.
Her kan man også få hjælp til at bestille og vejledning til benyttelsen. De vigtigste typer er
forseglingsprotokoller, registreringsprotokoller og forseglings- og registreringsprotokoller. De findes
altså ikke på arkivalieronline.
OBS: Skiftebøger kan ikke fjernlånes
Til skiftebøgerne hører ofte bilag eller skiftedokumenter. Dem finder du ikke på arkivalieronline. De skal
bestilles i Daisy og anvendes på læsesal.

