
Skifterne fortæller
- og de er ganske snakkesalige



Hvorfor benytte skifter i ejendoms- 
og slægtsforskning?

Du finder oplysninger om 

● slægtsforhold
– hvem, hvor bor de, hvad laver de?

● formueforhold
● social position – eller mangel på samme
● hjemmets kvalitet og indretning
● henvisning til andre kilder, f.eks.
– tinglysning
– borgerskaber



Typer af arvinger

● Livsarvinger
– børn, børnebørn osv.

● Udarvinger
– andre slægtninge



Hvad er et skifte?

Typer af skifter:

●  Dødsboer
●  Konkursboer
●  Skilsmisseboer



Hovedregel i dansk retspleje:

Skifteretten træder til, når der er:
● umyndige arvinger
● fraværende arvinger
● ingen livsarvinger
● overflod af gæld (opbudsbo)
● splid imellem myndige, nærværende livsarvinger.



Myndig - hvornår?

● Mænd over 25 år,
● kvinder over 35 år, dog under lavværge (fra 1857: 

25 år).

● En mand arvede på sin kones vegne.

● En enke eller pige eller jomfru kunne få kgl. bev. 
på at være fuldmyndig, dog under curator.



Skiftejurisdiktionerne fastlagdes 
med Danske Lov af 1683
● Enhver persons husbond eller foresatte havde 

skiftejurisdiktionen, dvs.:
– ens arbejdsgiver eller overordnede (f.eks. præster),
– godsejeren eller
– hvor ingen af delene fandtes: Kongen, i praksis 

amtmanden.



1807 og 1817 og 1850

● overgår hhv. herredsprovstens og smågodsernes 
skiftejurisdiktioner til retsbetjentene.

● 1850 overgik de store godsers skiftejurisdiktion til 
retsbetjentene.

Retsbetjente var:
– byfogeder
– herredsfogeder og
– birkedommere.



Retsplejerefom 1919

Hvorved retsbetjentene afløses af

Det stedlige dommerembede, dvs.:

● byretter i Kbhvn. og 
● købstadens ret og
● evt. på landet herredsretten knyttet til købstadens 

byret.



Udvikling i skifteholdet

● 1683 skifteprotokoller indføres
● 1719 indskærpes godsejernes pligt
● 1793 indføres arveafgift og

             dødsanmeldelsespligt
● 1799 gives enker ret til en broderlod foruden

             egen bodel
● 1800 overlades visse bevillinger til amtmændene 

             (blanketregnskaberne begynder)
● 1857 nu arver døtre lige med sønner
● 1872 nu har man ret til at sidde i uskiftet bo i

             forhold til fællesbørn.



Typer af boer

● I dødsanmeldelsesprotokollen, intet skifte:
– børn,
– almisselemmer,
– aftægtsfolk,
– folk, der intet ejede,
– boet udlagt til begravelsesomkostninger,
– der var skrevet testamente,
– der var tilladelse til eksekutorbo eller 
– samfrændeskifte (indtil 1845),

● I dødsanmeldelsesprotokollen, offentligt skifte:
– og boer, der fører til offentligt skifte.



Offentligt skifte

● I skifteprotokollen:
– offentligt dødsboskifte,
– konkursboer og
– skilsmissebodelinger.



Skiftets gang hos skifteretten

● Dødsanmeldelse
● evt. forsegling
● registrering og vurdering
● opgørelse af gæld
● klarlæggelse af arvingerne
● evt. salg på auktion
● evt. proklama i boet
● opgørelse
● udlodning



Hovedmaterialet i retsbetjentenes 
skifteafdelinger
● Dødsanmeldelsesprotokol 
– evt. ført i selve skifteprotokollen,

● Skifteprotokol
● Dokumenter til skifteprotokollen
● Desuden evt. særlige rækker af boer:
– samfrændeskifter,
– eksekutorboer (evt. i amtsarkivet),

● Overformynderimateriale indtil 1868:
– Overformynderiprotokol, og
– evt. dokumenter til overformynderiprotokollen.



Arveklasserne

1. børnene og deres afkom, samt afdødes ægtefælle
2. afdødes forældre og evt. deres afkom
3. afdødes bedsteforældre og evt. deres afkom
4. afdødes oldeforældre og evt. deres afkom
5. afdødes tip-oldeforældre og evt. deres afkom

Arvinger i en lavere klasse udelukker alle arvinger i 
de højere klasser, dog afdødes ægtefælle undtaget.



Testamente

Et testamente ændrer ved lovens forskrifter,
hvorfor det var en alvorlig sag, der krævede
kongelig konfirmation.

Fra begyndelsen af 1800 forekommer notarialitært 
bekræftede testamenter.

Kgl. bekræftelse fandt sted, når testamentet kom i 
anvendelse første gang.

Notarialtestamentet findes under lysningsdatoen.



Testamenter

● Notarial-testamenter
– LA: retsbetjentarkivets notarialprotokol
– evt. med dokumenter.

● Kgl. bekræftede testamenter
– indtil 1777: RA: Danske Kancelli, landsdelenes registre 

med koncepter og indlæg til samme,
● 1777-1848: Test. facultas testandi.
● 1800-1848: Kancelliets Testamentprotokol
● 1812-1848: Øvrighedernes Testamentprotokol.



Hvor findes skifterne?

● Alle skifter findes på landsarkiverne,
● undtagen:
– Hærens og
– flådens og
– Kbh. Universitets,

● der alle findes på Rigsarkivet.

● Rigsarkivet har M-film af landsarkivernes skifter 
indtil ca. 1900. Disse fjernlånes gerne.



Øst for Storebælt

● Tjek først ArkivalierOnline



I resten af landet

● Fæstebønder
– Godsarkiverne på www.familysearch. org

● Retsbetjente og andre:
– DAISY:

● Scanning i AO Beta
● Mikrofilm (findes på RA Kbhvn),
● originaler.



Find rette retskreds via 
www.digdag.dk



Find rette gods via 

● www.dannebrog.biz/skifter 
● www.dannebrog. biz/ skifter  

http://www.dannebrog.biz/skifter


Husk navneregistrene



Inden de saftige eksempler - 



Inden de saftige eksempler - 

P A U S E !



Hvilke dødsboer er interessante?

  



Hvilke dødsboer er interessante?

Primært dem efter

● barnløse slægtninge og

● hvor der var umyndige arvinger – og

● hvor der var formue.





Bogense byfogeds notarialprotokol

 







Husk dokumenterne til 
skifteprotokollen
● De kan give mange fine oplysninger

● I DAISY kaldes de for
– dokumenter til skifteprotokol
– dokumenter til skiftebog eller
– skiftesager 

● Hvis du er rigtigt heldig, findes der også
– dokumenter til skiftesagliste



Christian 
Benjamin 
Klug,

død 1781



Kampen om barnet....



Nyhavn 1, København



Skiftet 1794 efter Anna Klugs

● 8 umyndige børn,

● Der MÅ være et offentligt skifte, for manden gifter 
sig året efter med en enke....



Henvisning til brandforsikring





Overformynderierne



Overformynderiernes arkivalier

● Her kan man se:
– arvingens navn,
– værgens navn,
– arveladers navn,
– arvens placering,
– og arvens udbetaling.

● Husk evt. dokumenter til 
overformynderiprotokollen.







Hvordan finder man så en ny kone?



Skiftet efter David Gotlieb Klug, 
1799 ved Odense Byfoged
● 7 levende børn;

● ældste søn er i Rusland,

● næstældste datter er i Kbh – og underskriver sig 
som gjordemoder.



Uddrag af husholdningsregnskabet



Skomagerens regning



En hæderlig og anstændig 
begravelse....

● Jordfæstelsen, begravelsen og gravstedet betød 
meget:

●  Man viste sin position i samfundet - 

● og så var det også en social begivenhed.



Men det koster naturligvis penge...



.... og flere penge....



Efter statsbankerotten indskrænker 
man sig....



Der kan også ligge private breve





Skifte efter Hendrich L. Klug, 1860-
61, Silkeborg byfoged



Grundtvigs Højskole Marielyst







Næeh dog – enkel forklaring



Konkursboer er også spændende





● Selv i sin håbløse 
situation må Johan 
Peder Warberg 
betale stempel-
afgift, da han tigger 
hos skifteretten.
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