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Hvad fortæller et skifte?
• År og dato for skiftets 

afholdelse

• Afdødes navn

• Skifteforvalter og 
vitterlighedsvidner/ 
vurderingsmænd

• Afdødes evt. ægtefælle

• Afdødes arvinger 
børn/børnebørn eller andre 
direkte slægtninge

• Eventuelle lavværger og 
værger/ kuratorer

• Boets indtægter

• Boets udgifter

• Skiftets konklusion: 
• Overskud = bodeling
• Underskud = vedgåelse af gæld 

eller auktion



Historisk rids
• Oprindeligt var skifter et rent 

privat anliggende

• 1500-tallet: Varetage 
umyndiges tarv – de ældste 
skifteprotokoller

• 1630’erne: påbud om 
skifteprotokoller på 
krongodset

• 1683: DL påbyder 
skifteprotokoller ved alle 
skifteretter

• 1771: Københavns 
Skiftekommission overtager 
samtlige skifter i hovedstaden

• 1790: Brugen af 
skifteprotokoller på private 
godser indskærpes

• 1792: Arveafgift og 
dødsanmeldelsesprotokoller

• 1793-1850 Retsbetjenten 
overtager gradvist samtlige 
skifteforretninger på landet



Hvornår er der skifte?

• Umyndige arvinger

• Fraværende arvinger

• Ingen direkte arvinger



Myndighedsalder

Mænd

• Indtil 1619: 15-18 år

• 1619-1922: 24 år
• Drenge på 18-24 år var 

mindreårige

Mænd og kvinder

• 1922-1969: 21 år

• 1969-1976: 20 år

• Efter 1976: 18 år

Kvinder

• Indtil 1857: altid umyndige

• Efter 1857: samme regler 
som mænd (kun ugifte og 
enker)

• 1880: gifte kvinder får 
personlig myndighed

• 1899: gifte kvinder får 
økonomisk myndighed, men 
kun i arvesager



Værger og lavværger
• Umyndige arvinger skulle 

have en værge

• DL fastsatte reglerne således:
• Er moderen død, er faderen 

værge.
• Er faderen død, er hans far eller 

ældste broder værge.
• Findes disse ikke, er morfaderen

eller nærmeste anden slægtning 
værge.

• Findes ingen slægtninge, eller kan 
de ikke være til stede, udpeges 
en anden skikkelig person.

• Da enker indtil 1857 altid er 
umyndige, skal de have en 
lavværge.

• Enken vælger selv sin 
lavværge – ofte er det en 
mand fra hendes egen slægt/ 
familie



Et skiftes gang
• Dødsfald eller konkurs

• Forsegling af boet (hurtigst 
muligt)

• Registrering og vurdering

• 1. skiftesamling inden 30 
dage

• Registrering af gældsposter

• 2. skiftesamling

• Beregning af boets aktiver/ 
passiver

• Hvis overskud: Bodeling

• Hvis underskud: 
• Overdragelse af gæld
• Auktion

Hvis der er behov, kan skiftet 
udsættes yderligere.



Hvem er skifteforvalter?

På landet
• Amtmanden (-1793)

• Godsejeren (-1817/1850)

• Lensbesidderen (-1850)

• Ridefogeden/amtsforvalteren på 
krongodset (-1850)

• Regimentsskriveren på ryttergodset 
(1670-1770)

• Retsbetjenten (1793/1817/1850-1919)

I købstæderne
• Byfogeden

I København
• Indtil 1771:

• Byretten
• Bytinget
• Borgretten
• Hofretten
• M.fl.

• Efter 1771:

• Hof- og Stadsrettens 
skiftekommission



Ekstraordinære 
skifteforvaltere

• Gejstlige:
• Herredsprovsten (-1807)

• Militære:
• Officerer: 

Generalauditøren (-1806)

• Underofficerer og menige:
Regimentsauditøren (-1806)

• Samfrændeskifte (-1845)

• Kommissarieskifte (-1874)

• Eksekutorskifte

NB: 
Amtmanden er tilsynsmyndighed



Hvor findes et evt. skifte

• Skifteprotokoller

• Forseglingsprotokoller

• Registreringsprotokoller

• Dødsanmeldelsesprotokoller

• + dokumenter



Testamenter
• Indtil 1845:

• Personer uden livsarvinger kan 
testamentere alt bort. 

• Personer med livsarvinger kan 
testamentere ½ bort.

• MEN: kun til gudelige formål (kirker, 
klostre, skoler og fattige)

• 1845: 
• Man kan testamentere til hvem 

man vil.
• Maksimumsgrænsen for personer 

med livsarvinger nedsættes til ¼ 

• 1857:
• Maksimumsgrænsen forhøjes til 1/3 

• Testamenter skal være skriftlige 
og bevidnes af to personer eller 
notaren.

• Testamenter findes sjældent 
afskrevet i deres fulde ordlyd, men 
omtale kan findes i:

• Retsbetjentenes notarialprotokoller
• Danske Kancellis arkiv (indtil 1848) 

(der findes navneregistre for 
perioden 1710-1810)

• Amtmændenes arkiver (efter 1800)
• Justitsministeriets arkiv (efter 1848)



Auktioner

• Retsbetjenten er altid 
auktionarius

• Løsøreauktioner findes i 
auktionsprotokollerne og de 
tilhørende dokumenter



~ Pause ~



Hvordan finder man et skifte?

• Identificér mulige 
skiftemyndigheder

• Find myndighedernes arkiver i 
Daisy/ Arkivalieronline

• Dødsanmeldelsesprotokoller

• Navneregistre

• Skifteprotokoller og -dokumenter



Hjælpemidler

• Stedregistre til godsarkiver

• Digdag.dk

• Skifteuddrag på nettet



~ Spørgsmål ~



~ Tak for i dag ~
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