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Arveafgift 

• Dødsanmeldelsespligt fra 1792. Chr. VII 

 

• Fra 1792 arveafgift, 4% på arv som tilfaldt andre end ægtefælle, 
børn eller andre livsarvinger, forældre eller afdødes søskende og 
søskendes børn, forudsat at børnene arvede i stedet for afdødes 
søskende når de pågældende arvede tillige med afdødes moder. 

 

• Fra 1810 ½ % af alle boer over 100 rd. Fra 1861 1 % 

 

• Fra 1810 - må ikke begraves, før dødsfaldet er anmeldt til 
skifteretten 
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Hvem arver   
• Livsarvinger, dvs. ægtefælle og børn og deres efterkommere 

 

• Hvis ingen livsarvinger: Forældre og deres livsarvinger, dvs. afdødes 
søskende og deres efterkommere. Hvis heller ingen her så videre til 
arveklasse 3, 4 og 5 

 

• Ægtefællen arver halvdelen, børnene halvdelen  

 

• Ægtefæller havde ikke arveret, med mindre der var fælles børn. fra 
1845 fik de. Først i 1926 bliver ægtefællen tvangsarving. 

 

• Indtil 1857 arvede brødre dobbelt så meget som søstre, heraf en 
broderlod/søsterlod 
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Behandlingsformer 

• Offentligt skifte (myndighederne 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) 
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Hvem behandlede skifter i provinsen 

• -ca. 1817: Forskellige myndigheder afhængig af titel/erhverv  

 

• ca. 1817-1919: Byfoged, herredsfoged eller birkedommer  

 

• 1919-: Skifteretten 

 

https://www.sa.dk 
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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 Byret, Skifteretten 

 

https://www.sa.dk 
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Hvor behandles skiftet  

• I dag behandles skiftet af skifteretten i den jurisdiktion/retskreds, 
hvor afdøde har folkeregisteradresse  

 

• Som hovedregel: Dér, hvor personens ejendele befinder sig, bliver der 
skiftet 

 

• Hvis man dør et andet sted end dér, hvor man har fast adresse, bliver 
man skrevet ind i skiftebogen i den retskreds, hvor man dør, men 
skiftet behandles i den retskreds, hvor man har fast adresse. 
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En historie om hvad man også kan bruge et skifte til 

• Maleri af Middelfart Havn 
1840 af Chr. Holt Kalum 
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Anthoni Christian Thidemann dør 23. august 1817 i Middelfart 
 

Middelfart Byfoged: Register til Skifteprotokol 1728-1826, opslag 49 https://www.sa.dk 
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Hvad må vi se 

• tilgængelighedsfrist på 75 år. 

 

• mellem 50 og 75 år, kan benyttes efter speciel tilladelse. 
Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. 
Ansøgningen behandles med det samme. 

 

• mindre end 50 år gamle: søge om tilladelse. Skal normalt være 
i familie 

 

• Når ikke familie: Retten kan oplyse arvingers navn og adresse  
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11. august 1800 dør Kirsten Christensdatter i Middelfart.  
 
 • Hvor skal hendes skifte findes! 

 

• Byfoged. Dødsanmeldelsesprotokol, liste over anmeldte 
dødsfald, navneregister til skifteprotokol, skifteprotokol 

 

• Check AO: Der findes et Register til skifteprotokol. Opslag 49. 
https://www.sa.dk/da/ 

 

• Gå videre til Skifteprotokollen 1785-1817 opslag 318, 319, 320, 
321: https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser?epid=17070625#139981,34416471 
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10. April 1900 dør Knud Christian Thidemann i Middelfart 

• Find hans skifte! 

• Byfoged. Dødsanmeldelsesprotokol, liste over anmeldte 
dødsfald, navneregister til skifteprotokol, skifteprotokol 

• Check AO: Der findes et navneregister til skifteprotokol. Opslag 
26. https://www.sa.dk/da/ 

• Gå videre til Skifteprotokollen: 1883-1900 opslag 384, 389: 

• https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser?epid=17070625#191738,32155919 
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Knud Thidemanns Testamente 1876 

• Søg i Daisy under Middelfart Byfoged, Notarialprotokol 1874-1897: 
https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser?epid=20495013#310817,63613886 
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Niels Christensen død 16.2.1918 i Skovshoved 
 

Daisy: Københavns Amt Nordre Birk     
https://www.sa.dk/da/ 

 

Register til dødsanmeldelsesprotokol/skifesagliste 1915- 

1929 henviser til Dødsanmeldelsesprotokol folio 321 
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Niels Christensen død 16.2.1918 i Skovshoved 

AO: Københavns Amt Nordre Birk, Skiftesagliste, opslag 323  

https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser?epid=14868127#129085,33688083 

Skiftebog 1915 10 20 – 1919 4 5, side 358 
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Niels Christensen og Oline Thidemann testamente 

Daisy: Skiftedokumenter Testamente 22.11.1880 
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Oline Thidemann dør 2.12.1926 i Skovshoved, 1 
Daisy: Københavns Amt Nordre Birk: 

Register til dødsanmeldelsesprotokol/skifesagliste: Pakke V.b-1, 
1915-1929 

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c=&a=
nordre+birk&b=reg&d=1926&e=1927 

J. nr. 602 1926/27 henviser til Folie 96 i 
dødsanmeldelsesprotokol 
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Oline Thidemann dør 2.12.1926 i Skovshoved, 2 

Dødsanmeldelsesprotokol/skifesagliste 1926-
1930, pakke v.a-2  

Daisy: Københavns Amt Nordre Birk     
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=nordre+
birk&b=d%C3%B8dsanm&d=1&e=2019 

Folio 96 henviser til Skiftebog Folio 546 
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Oline Thidemann dør 2.12.1926 i Skovshoved, 3 

Skiftebog 1926-1929, v.e-19 

Daisy: Københavns Amt Nordre Birk     
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=nordre+birk&
b=skifteb&d=1&e=2019 

Skiftebog side 546 henviser til Skiftebog B folio 12 
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Oline Thidemann dør 2.12.1926 i Skovshoved, 4 
Skiftebog B 1927-1929, v.e-31 

Daisy: Københavns Amt Nordre Birk 
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=nordre+
birk&b=skifteb&d=1&e=2019 

Skiftebog B folio 12: Boet overtaget til 
privat skifte. 
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Oline Thidemann revideret regnskab, arve- og retsafgift 
1 

Daisy: Reviderede regnskaber, Arve og retsafgifter 
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=revider
ede+regn&b=arve&d=1926&e=1928 

Pakke nr. 1106: J. nr. 602: Ikke indkommet 
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Oline Thidemann revideret regnskab, arve- og retsafgift 
2 

Daisy: Reviderede regnskaber, Arve og retsafgifter 
https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=revider
ede+regn&b=arve&d=1926&e=1928 

Pakke nr. 1108: J. nr. 602 henviser til Bilag 132 
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Oline Thidemann revideret regnskab, arve- og retsafgift 3, 
Pakke nr. 1108: J. nr. 602: Bilag 132 
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Skiftearkivalier i København 

• Forseglingsprotokol = offentligt skifte   

 

• Hvidebog = privat, uskiftet, intet efterladt   

 

• Eksekutorbo = offentligt skifte hvor eksekutor udnævnes  

 

• Hovedregistre står til selvbetjening på Rigsarkivet, men findes også på 
AO 
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Hans Peter Madsen dør 10.6.1915 i København, 1 

• AO: Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 
Københavns Skiftekommission. 

• Hovedregister til forseglingsprotokol og hvidebog 
1915 opslag 274 

• https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c=&a=k
%C3%B8benh+skiftekomm&b=forsegl&d=1915&e=1915 

• Hvidebog 81, folio 573 
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Hans Peter Madsen dør 10.6.1915 i København, 2 

• AO: Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten, Københavns 
Skiftekommission. 

• Hvidebog nr. 81, 1915 side 573+574 
(opslag 575+576) 
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Wilhelmine Anna Johanne Madsen dør 30.7.1921 i København 

• Københavns Byret, Skifteretten  

• Forseglingsprotokol 2/1601-2P henviser til protokol 
P 2 2 lb. Nr. 1601 som findes i pakke 1849 

• https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c
=&a=k%C3%B8benh+skiftekomm&b=forsegl&d=1921&e
=1921 
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Wilhelmine Anna Johanne Madsen Forseglingsprotokol 
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• Læs mere om skifter i bogen Find din slægt 

• og på https://www.sa.dk/da/ 
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