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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!



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 ...



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 (bilag)

• Dødsanmeldelsesprotokoller (skiftesaglister)

• Ikke alle skifter, der nævnes i skifteprotokollen, og dødsanmeldelses-
protokollen kan være gået tabt!





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 Døden afgangne 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 ... 



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



Hvad hedder indgangsmidlerne?

Find via Daisy: Københavns Skiftekommission: Register til alle forseglingsprotokoller 1850-1863



Hvad hedder skifteprotokollerne?



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



”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: ... 



Opgaver

• Find skiftet efter: Anders Jensen, husmand i Hjembæk Sogn, død 5. 
marts 1883

• Find skiftet efter: Jens Rasmussen Neble, skomagermester i 
Stubbekøbing, død 16. juli 1848 

• Find skiftet efter: Hans Sørensen, fhv. sadelmagermester, bor 
København, død 30. september 1926





Løsning

• Skiftet findes: Merløse-Tuse Herreder: Skifteprotokol 1880-1884, side 
522, 534 og 664 (skiftesagsnummer 405-1882/1883)

• Skiftet findes: Stubbekøbing Byfoged: Skifteprotokol 1838-1861, fol. 
158 (skiftesagsnummer 10/1848)

• Skiftet findes: Københavns Skifteret: Forseglings- og 
registreringsprotokol, bind 3A-1955, side 175 (skiftesagsnummer 
3/297-3S)



Ejendomshistorie 



Matriklerne

• De ældre matrikler (1662, 1664 og 1688) blev ikke vedligeholdt, stort 
behov efter udskiftningen i slutningen af 1700-tallet (landsogne)

• Matriklen 1844 (landsogne) er gældende i dag

• Matrikel 1863 (købstæder) er gældende i dag

• Arkivalier på Geodatastyrelsen, men kopier/ekstrakter i Rigsarkivet 
(de gamle landsarkiver)

• Bruger litrering (bogstaver) til at vise udstykning

• Som udgangspunkt har matrikelnummer 3dc hørt under 
matrikelnummer 3 i matriklen



Oplysninger om matrikler på nettet

• Kan finde matrikelnummer ud fra adresse på www.mingrund.gst.dk

• Kan finde matrikelkort fra o. 1800 og frem på hkpn.gst.dk  Ejerlav 
 vælg kort

• Her findes også sogne- og herredskort, sogneprotokoller og 
hartkornsekstrakter

• Krak har matrikelkort  

http://www.mingrund.dk/
http://www.gst.dk/


Eksempel: Stændertorvet 1, Roskilde



Matrikelnummer ud fra adresse



Matrikelkort på nettet



Matrikelkort fra 1880



Matrikelkort på Krak



Udskiftningskort

• Udskiftningskort kan ligge i Geodatastyrelsen eller Rigsarkivet

• Udskiftningskort kan være brugt som forlæg for de tidligste 
matrikelkort (og på den måde have overlevet)



Eksempel: Drejø





Hvor findes ejendomsarkivalier?

• -1919: Retsbetjenten (byfogeder, herredsfogeder og birkedommere)

• 1919-: Retskredsen

• Undtagelse -1805: landsting med tinglæsning af frit gods (adelige 
sædegårde og selvejendom)

• Et puslespil at lave ejendomshistorie!



Matriklen 1844 (og 1863)

• Oplyser om ”nuværende matrikel hartkorn” (dvs. matriklen 1688)

• Oplyser om ”ny matrikel hartkorn” (dvs. matriklen 1844)

• Findes i AO (”Ejendomme”, ”Matrikler”)

• Findes også udskrifter af matriklen 1863

• På Historiske kort på nettet (www.hkpn.gst.dk) findes 
sogneprotokoller og hartkornsekstrakter (ældre fra ca. 1806-20 og 
yngre fra 1841) 

http://www.hkpn.gst.dk/








Tingbøger på AO

• Kaldes ”Digitaliserede tingbøger”

• Behøver kun at søge på ”ejerlav”

• Bindnummer oplyser ikke om matrikelnr., derfor skal der ofte bladres 
en del

• Kan indeholde henvisninger (bind + folio) til realregistre og skøde- og 
panteprotokoller før 1927



OBS

• Indeholder kun kortfattede oplysninger om ejerforhold og 
tinglæsninger, ikke dokumenters fulde ordlyd

• Dækker langt fra alle ejendomme tilbage til 1927 (og nogle 
oplysninger er langt ældre)

• Den tingbog, der er indscannet, er den seneste aktuelle, der blev 
brugt som grundlag for den elektroniske tingbog













Omskrevne tingbogsblade

• Tingbogsbladet kan være omskrevet (og mangle ældre oplysninger)

• De gamle – og udtagne – tingbogsblade kaldes ”omskrevne 
tingbogsblade”

• Skal bestilles i Daisy

• Findes ikke i AO



Realregister (tingbogens forgænger)

• Findes i AO

• Hver ejendom har sit eget blad

• Som udgangspunkt matrikelnummerorden

• Indeholder henvisninger om udstykning, køb, pant og servitutter 
(dato, bind + folio)

• Udstykninger får første ledige side

• Indgangsmiddel: Matrikelregister (sogn + ejerlav + matrikelnummer 
 bind + folio)



Roskilde Bygrunde, matr. 332 – ”fra A 65”



Roskilde Byfoged: Realregister, 2. sæt



Ejerrække
Roskilde Bygrunde, matr. 332

• -1785: Matthias Øvre

• 1785-1824: T. Møller

• 1824-1872: Jens Jørgensen Walløe

• 1872- : Roskilde Kommune



Udtagne skødegenparter

• Skøders fulde ordlyd

• 1927-: Løsbladssystem i stedet for indbundne skøde- og 
panteprotokoller

• Udtagne skødegenparter 1927-1991 er afleveret

• Udtagne skødegenparter 1992-2008 er ikke omfattet af 
Tinglysningsrettens scanninger



Hvad indeholder det

• Udtagne skødegenparter = genparter af skøder og 
servitutdokumenter

• Dokumenter udtages, når en ejendom handles, eller fordi et 
dokument udslettes i tingbogen (aflyst deklaration, indfriet 
pantebrev)

• Det er altså ikke længere gældende dokumenter (men servitutter 
nævnt i udtagne skøder kan stadig være gældende!)



Hvor og hvordan

• Er arkiveret efter 1976-retskredsen!

• Arkivskaber: NN Ret

• Arkivserie: Skødegenparter

• 1927-1976: Ordnet efter ejerlav og matrikelnummer

• 1977-1991: Årgangsvis på udtagelsesår, derefter matrikelnummer 
(man skal altså vide, hvornår ejendommen blev handlet)





Skøde- og panteprotokoller

• Findes i AO

• Findes langt tilbage i tiden, især fra købstæderne (skøder indskrevet i 
tingbøger)

• 1737 påbudt selvstændige skøde- og panteprotokoller, men ofte først 
bevaret fra omkring 1800

• Kronologisk ført efter tinglysningsdato

• Indgangsmiddel: Realregister 1845-

• Indbundne bøger afskaffes 1927



”19/557” = Roskilde Byfoged: Skøde- og 
panteprotokol, bind 19, folio 557



Opgaver

• Find Niels Peder Larsen og Hansine Ane Marie Hansens hus. Bag på foto af 
huset står der ”Annas og mit kønne røde Barndomshjem i Rynkeby ved 
Kerteminde”, taget ca. 1894

• Find ejendomsoplysninger om jeres egen adresse: 
• Ejerlav og matrikelnummer

• Hvem har ejet ejendommen tilbage i tiden







Løsning

• Rynkeby ligger i Bjerge-Åsum Herred

• Bjerge-Åsum Herredsfoged: Navneregister til realregister A-E:
• Niels Peder Larsen, Hus, matr.nr. 11m og 48c, Rynkeby, 62 i nyt register

• Niels Peder Larsen, matr.nr. 9k, Rynkeby, 43 i nyt register

• ”62” henviser til sidetallet i Realregister til skøde- og panteprotokol – Bjerge-
Åsum hrd. – Rynkeby Sogn II (1890-1934)

• ”25-276” henviser til Skøde- og panteprotokol – Bjerge-Åsum hrd. (1810-
1927)

• Adressen er i dag: Dyrlægerækken 27, 5350 Rynkeby











Spørgsmål?


