
Når døden indtræder: 

Dødsattester og 

skifter  

Michael Dupont 



Hvad kan vi nå 

ÅHvordan du finder det rigtige arkivalier 

ÅLidt om AO 

ÅSkifter 

ÅSkifter i København 

ÅSkifter i provinsen 

ÅDødsattester 

ÅArkivloven 



Hvordan du finder det rigtige 

arkivalie 

ÅVigtigt, før du søger i AO og Daisy! 

ÅSlægtsforskerbøger, internettet 

ÅSkal have en idé om, hvad du vil finde 

ÅLæs om det (grundighed sparer dig på 

længere sigt!) 



Hold øje med 

ÅHvilken myndighedstype, der behandler 

sagerne (ret, amt, politi, sogn osv.) 

ÅHvad arkivaliet ofte kaldes (skifteprotokol, 

journalsag, straffeakt osv.) 

ÅDisse to oplysninger skal bruges i Daisy og 

AO! 



Det store problem: Hvad hedder 

myndigheden? 

Landsdækkende: 

ÅDIG-DAG 

 

Lokalt: 

ÅØst for Storebælt: De brune kasser (i AO) 

 

 



DIG-DAG 

- Betyder Digitalt atlas over Danmarks 

historisk-administrative geografi  

- Kan vælge år + myndighedstype og se 

myndighedens omfang og navn på den tid 

- Også god stednavnesøgning 





òDe brune kasserò 

ÅIndeholder administrative tilhørsforhold 

ÅAlfabetisk efter sogn/købstad 

ÅFindes i AO 



 



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



Arkivalier 

Online (AO) 



Hvad er AO 

ÅAO er en indgang til de digitaliserede 

arkivalier, der findes i Daisy 

ÅI dag er AO og Daisy direkte knyttet 

sammen 

ÅAlt, der findes i AO, findes også i Daisy 

ÅDriller AO, kan arkivaliet måske læses via 

Daisy! 



Udfordringer 

ÅMere end 30.000.000 scannede sider 

ÅSkal overskueliggøre mange arkivalier 

ÅGemmer sig i Daisy, men synliggøres i AO 

ÅSidegevinst: Er en øjenåbner for nye 

arkivaliegrupper, som mange slægtsforskere 

ikke tidligere har benyttet 



Hvad indeholder AO ï bl.a. 

ÅKirkebøger 

ÅFolketællinger 

ÅSkifteprotokoller 

ÅLægdsruller 

ÅSkøde- og panteprotokoller 

ÅKøbenhavns Overpræsidium og amter 

ÅNavnekartoteker og navneregistre en masse 

 



Grupperet efter overordnet emne 



Hvor findes skifterne i AO? 

ÅFra forsiden: òSkifterò: 



Hvad er et skifte 

ÅOprindeligt: At dele eller at veksle 

ÅOpgørelse og fordeling af et bo 



Hvad kan skiftet fortælle 

ÅArvinger (hustru og børn) 

ÅEfterladte ejendele (ejendom, løsøre) 

ÅUdgæld og indgæld 

 

ÅEr kirkebøgerne gået tabt, kan 

skifteprotokollen være eneste mulighed for 

at afdække slægten! 



Hvornår skifter man 

ÅVed dødsfald 

ÅVed konkurs, skilsmisse og separation 

ÅSom 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 

ÅForsegling (sørger for at ingen tager noget) 

ÅRegistrering og vurdering (hvad der 

efterlades) 

ÅBehandling (gæld, deling) 



Hvem arver 

ÅÆgtefællen arver halvdelen, børnene 

halvdelen 

ÅÆgtefæller havde ikke arveret, med mindre 

der var fælles børn 

ÅFørst i 1926 bliver ægtefællen tvangsarving 

ÅIndtil 1857 arvede brødre dobbelt så meget 

som søstre, heraf en broderlod/søsterlod 

 



Arveafgift 

ÅFra 1792 var der dødsanmeldelsespligt. 

Årsagen var, at der blev indført arveafgift, 

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

Å1810- må ikke begraves, før dødsfaldet er 

anmeldt til skifteretten 



Behandlingsformer 

ÅOffentligt skifte (retten foretager skifte) 

ÅPrivat skifte (arvingerne er myndige) 

ÅEksekutorbo (en advokat foretager skifte) 

ÅUskiftet bo (arvinger godkender, 1845- 

enkemanden ret til at sidde i uskiftet bo, 

enken først 1926-) 

ÅEfterlader ingenting (ingen grund til skifte) 



Hvor behandles skiftet 

ÅEt dødsfald anmeldes til skifteretten i den 

jurisdiktion, hvor dødsfaldet sker 

ÅSkiftet behandles af skifteretten i den jurisdiktion, 

hvor afdøde har folkeregisteradresse 

ÅEn dødsanmeldelse hos én skifteret om en person 

fra en anden skifteret kaldes et subsidiært skifte 

ÅSom hovedregel: Dér, hvor personens ejendele 

befinder sig, bliver der skiftet 



Vigtigste skiftearkivalier 

ÅSkifteprotokoller 

ÅSkiftedokumenter 

ÅDødsanmeldelsesprotokoller (skiftesaglister) 

 

ÅIkke alle skifter, der nævnes i 

skifteprotokollen, og dødsanmeldelses-

protokollen kan være gået tabt! 



Skifter i København 

Å-1771: Forskellige myndigheder afhængig 

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

eller borgretten, alm. borgere: bytinget) 

Å1771-1919: Københavns Skiftekommission 

Å1919-: Københavns Skifteret 



Skiftearkivalier i København 

ÅForseglingsprotokol = offentligt skifte (ret) 

ÅHvidebog = privat, uskiftet, intet efterladt 

(egentlig dødsanmeldelsesprotokol) 

ÅEksekutorbo = offentligt skifte (advokat) 

 

ÅHovedregistre står til selvbetjening på 

Rigsarkivet, men findes også på AO 



Skifter fra København 



Hvad hedder skifteprotokollerne? 



Københavnske skiftenr. 1771- 

Å1771-1860: 9 protokoller betegnet med nummer, hver med 

fortløbende sagsnr. inden for hele perioden 

Å1860-1863: 6 protokoller betegnet med nummer, hver med 

fortløbende sagsnr. inden for hele perioden 

Å1863-1943: 3 afdelinger, hver med 5 protokoller betegnet 

med nummer, hver med fortløbende sagsnr. indenfor 

treårige perioder betegnet med litra 

Å1944-1964: 3 afdelinger, hver med 4 protokoller betegnet 

med litra, hver med fortløbende sagsnr. indenfor hvert 

kalenderår 



òProtokollerò = 

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 é 

 Sluttet 



Forkortelser 

Fortsætter s. 242 

Behandlingsprotokol 

s. 281 (samme bestil- 

lingsnummer) 


