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Københavnske skiftearkivalier generelt
Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde
oversigter over forskellige typer skifteregistre og skiftebøger, og i skemaet herunder er der links til
forklaringer om hver enkelt skiftebogskategori, som fortæller, hvordan de benyttes. Vejledningen om
hovedregister fortæller desuden, hvordan signaturen i registeret kan benyttes til at bestille forseglings- og
registreringsprotokoller i Daisy.
Et skifte er en opgørelse over en afdød persons værdier. Hvis den døde ejede noget af værdi, afgør
skifteretten, hvad der skal ske med værdierne. Ofte går de til efterlevende slægtninge i form af arv. Andre
gange anvendes de til at dække den afdødes gæld eller udgifterne til begravelsen.
Læs mere om skiftevæsen
Københavnske skifter er noget særligt. Skifteretten ændrede navn gennem tiden, og københavnske
befolkningsgrupper har skiftet på forskellig måde. Der findes derfor flere forskellige typer skiftebøger og flere
slags registre til dem. I denne vejledning kan du få en oversigt over skiftebøger og registre. I skemaerne
herunder er link til mere specialiserede vejledninger til de enkelte arkivalietyper og brugen af dem. Desuden
viser vejledningen om Hovedregister hvordan du bestiller den rigtige forseglings- og registreringsprotokol i
Daisy.
OBS: Ikke alle københavnske skifteregistre og skiftebøger kan ses på Arkivalieronline. Andre typer skal
bestilles i Daisy og benyttes på Rigsarkivets læsesal, hvor du også kan få hjælp og vejledning.
Læs mere om københavnske skiftearkivalier
De københavnske skiftebøger har forskellige typer registre som indgangsmiddel. En undersøgelse starter
med opslag i register. Undersøgelsen kan nogle gange fortsætte med opslag i skiftebog på Arkivalieronline.
Andre gange skal du bruge oplysningen fra registeret til at bestille en skiftebog i Daisy og se den på
Rigsarkivets læsesal.
OBS: Skiftebøger kan ikke fjernlånes.
Københavnske skifteregistre på Arkivalieronline
Registerets navn:

Registeret dækker
tiden:

Register til skiftebog af
typen:

Hvor ses skiftebogen?

Hvidebog (registeret
findes bag i hver
protokol)

1792-1929

Hvidebøger

På Arkivalieronline

Generalregister

1798-1855

Forseglingsprotokoller

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

Reg. forseglingsprot.
A-K og L-Ø

1850-1863

Forseglingsprotokoller

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

Hovedregister

1862-1936

Hvidebøger
Anmeldelser til protokol B
Forseglingsprotokoller

På Arkivalieronline
På Arkivalieronline
Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal
Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal
Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

Forseglings- og
registreringsprotokoller
Dødsanmeldelsesprotokoller
for børn og hospitalslemmer

Der er navneregister bag i alle hvidebøger, men fra 1862 kan man også starte i Hovedregister.
Hovedregistre efter 1937 findes i Rigsarkivets selvbetjeningsmagasin.
OBS: Hovedregistre kan ikke fjernlånes.
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Københavnske skiftebøger på Arkivalieronline
Skiftebogens navn:

Skiftebogen findes i
tiden:

Type af skifte i
skiftebogen:

Hvilken slags
register?

Hvidebog

1792-1929

- privat skifte
- uskiftet bo
- personer uden skifte
- eksekutorboer
- hospitals- og
fattiglemmer til 1874
- ekstraordinære boer
(samfrænder,
kommissarier og
testamente-eksekutorer)

Med navneregister bag
i hver protokol.
Hovedregister kan
anvendes 1862-1929

Anmeldelser til
protokol B

1929-1935

- privat skifte
- uskiftet bo
- eksekutorskifte 19291935

Hovedregister skal
anvendes

Indførelserne i hvidebøger og Anmeldelser til protokol B er ofte korte, fordi der i mange tilfælde ikke fandt
noget reelt skifte sted.
Alle andre typer københavnske skiftebøger skal bestilles på Daisy og benyttes på Rigsarkivets læsesal.
Her kan man også få hjælp til at bestille og vejledning til benyttelsen. De vigtigste typer er
forseglingsprotokoller, registreringsprotokoller og forseglings- og registreringsprotokoller. De findes
altså ikke på Arkivalieronline.
OBS: Skiftebøger kan ikke fjernlånes
Til skiftebøgerne hører ofte bilag eller skiftedokumenter. Dem finder du ikke på Arkivalieronline. De skal
bestilles i Daisy og anvendes på læsesal.
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Sådan bruger du hvidebøger 1792-1929 på Arkivalieronline – en praktisk vejledning
Du skal kende den dødes navn og et omtrentligt årstal for dødsfaldet.
- Find den døde i Navneregisteret bagerst i Hvidebogen. Ud for hvert navn i registeret er angivet et tal. Det
henviser til Hvidebogens sidetal.
- Find den side i Hvidebogen, som navneregisteret henviser til. Sidetallet står øverst på hver af hvidebogens
sider i enten venstre eller højre hjørne. Sidetallet er ikke identisk med de nummererede Opslag yderst til
venstre i skærmbilledet. Side 1 skal derfor ikke findes på Opslag 1 osv.
Eksempel: Anna Thomsen Høeg døde 24. november 1792. Hun skal findes i hvidebogen 1792-1797.

Navneregisteret begynder øverst på opslag 415 = side 413. Her får vi at vide, at Annas skifte skal findes på
hvidebogens side 6.

Hvidebogens side 6 findes på opslag 8.

Sidetallet findes i øverste højre eller venstre hjørne.
Her finder vi den afdøde Anna Thomsen Høeg.
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Der er navneregister i alle hvidebøgerne, men fra 1862 kan man også starte i Hovedregister.
Tip: Nogle døde er anført efter fornavn, andre efter efternavn. Navneregisteret er inddelt efter alfabetets
bogstaver, men på de enkelte registersider står de døde i den rækkefølge, de er døde i, og ikke alfabetisk.
Derfor kan Andreas stå efter Anna.
Der findes mange slags skifteprotokoller fra København. Hvis du ikke finder den døde, du leder efter, i
Hvidebøger, så kig også i Generalregister eller Hovedregister
NB: Rækken af Hvidebøger starter i 1792 og løber til 1929, men bøgerne fra 1797-1809 er gået tabt og kan
derfor hverken findes på Arkivalieronline eller benyttes på arkiv. De eksisterer desværre ikke længere.
Tilbage til Københavnske skiftearkivalier generelt
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Sådan bruger du Anmeldelser til protokol B 1929-1935 på Arkivalieronline
Du skal kende den dødes navn og årstallet for dødsfaldet.
– Slå den dødes navn op i Hovedregister
Til højre for den dødes navn findes en henvisning.
Sådan læser du henvisningen 1929 til 22. februar 1930
Hvis dødsfaldet er registreret i perioden fra 1929 til 22. februar 1930: Hovedregisterets henvisning til protokol
B består af to tal adskilt med bindestreg, det første tal er enten 121 eller 122.

Se Vejledning 1929-1930
Sådan læser du henvisningen 22. februar 1930 til 1935:
Hvis dødsfaldet er registreret fra 22. februar 1930 til 1935: Hovedregisterets henvisning til protokol B består
af et tal efterfulgt af to årstal adskilt af en streg.

Se Vejledning 1930-1935

Tilbage til Københavnske skiftearkivalier generelt
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Anmeldelser til protokol B på Arkivalieronline
Sådan læser du henvisningen 1929- 22. februar 1930:
Hovedregisterets henvisning til protokol B består af to tal adskilt med bindestreg, det første tal er enten 121
eller 122.
121 dækker perioden januar 1929 til december 1929.
122 dækker perioden december 1929 til februar 1930.
Det svarer til de to øverste Anmeldelser til protokol B i oversigten på Arkivalieronline. Desværre er der ikke
nogen direkte sammenhæng mellem registeret og disse to bind, så her må man bladre, til man finder den
rigtige person.
Eksempel:
Henriette Josefine Gede døde i 1929. Hun skal findes i Hovedregister 1929.

Øverst på opslag 131 finder man: Gede, Henriette Josefine, f. Fries. Til højre står henvisningen 121-2.

121 henviser til den øverste Anmeldelser til protokol B
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Når man har bladret sig frem til opslag 22, finder man den døde fru Gede.

Tilbage til Sådan bruger du anmeldelser til protokol B
Tilbage til Københavnske skiftearkivalier generelt
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Anmeldelser til protokol B på Arkivalieronline
Sådan læser du henvisningen 22. februar 1930-1935:
Hovedregisterets henvisning til Anmeldelser til protokol B består af et løbenummer og to årstal. De peger på
en bestemt protokol og et sidetal i denne protokol.
Eksempel:
Karen Anne Andersen døde i 1932. Hun skal findes i hovedregister 1932.

Øverst på opslag 2 finder man: Andersen, Karen Anna. Til højre står henvisningen 1543 31/32.

Sag 1543 findes på opslag 697.

Her kan man se, at Karen Anna Andersen døde i en alder af 29 og efterlod sig en mand og et nyfødt
drengebarn.

Tilbage til Sådan bruger du anmeldelser til protokol B
Tilbage til Københavnske skiftearkivalier generelt
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Sådan bruger du Generalregister 1798-1855 på Arkivalieronline
Du skal kende den dødes navn og et omtrentligt årstal for dødsfaldet.
I generalregisteret finder du navne på døde københavnere fra 1798-1855. Generalregisteret henviser til
forseglingsprotokoller, som ikke kan findes på Arkivalieronline.dk
Forseglingsprotokoller kan kun ses på Rigsarkivets læsesal. De skal bestilles i Statens Arkivers database
Daisy. OBS: Forseglingsprotokoller kan ikke fjernlånes.
Tip: Der findes mange slags skifteprotokoller fra København. Kig også efter afdøde i Hvidebøger her på
Arkivalieronline.
1798-1850: Slå den døde op i Generalregisteret.
Ud for navnet findes en henvisning, typisk forkortelsen Forsegl. efterfulgt af to numre. Det første nummer
henviser til en bestemt forseglingsprotokol, det næste til den pågældende side i protokollen.
Når du har fundet den døde, skal du bestille forseglingsprotokollen i Daisy for at se, hvad der skete ved
skiftebehandlingen.
Eksempel: I Generalregisteret for 1798-1799 finder man øverst på Opslag 2: Andersen, Lars, Skibskok eller
Matros. Til højre for indførslen står Forsegl: 8... 2.

Det henviser til forseglingsprotokol nr. 8 fra 1798-1799, og sag nr. 2. Forseglingsprotokollen skal bestilles i
Daisy. Arkivskaber: Københavns Skiftekommission, Arkivserie: Forseglingsprotokol.
Sådan ser forseglingsprotokollerne ud i Daisy
Der er 2 protokoller med nr. 8 fra 1798-1799. De hedder 1798, 1799 8 A og 1798, 1799 8 B i Daisy, som vist
på billedet herunder.
Skibskok Andersen, der har sag nr. 2, findes i protokol 8 A, da den dækker sager fra 1 til 473.

Når man har bestilt protokol 8 A til brug på Rigsarkivets læsesal, skal den afdøde skibskok Andersen findes
på side 2 i denne protokol.
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OBS: Generalregisteret er ikke komplet
I perioden 1850-1855 er generalregisteret ført sporadisk, hvilket betyder at mange døde ikke kan findes her,
selvom de burde, og selvom deres skifte findes i forseglingsprotokollen.
1850-1863: Register til Forseglingsprotokoller supplerer og afløser Generalregisteret.
Til Københavnske skiftearkivalier generelt
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Sådan bruger du Hovedregister 1862-1935 på Arkivalieronline
Du skal kende den dødes navn og året for dødsfaldet.
I Hovedregisteret finder du 1862-1935 navnet på alle døde københavnere og alle, der døde i København,
men boede andetsteds.
- Slå den dødes navn op i registeret. Til højre for navnet findes en henvisning.
Registeret henviser til flere forskellige typer skifteprotokoller, og henvisningerne ser forskellige ud.
Henvisningen ligner:

Findes i perioden:

Type af skiftebog:

Hvor ses skiftebogen?

1862-1935

Dødsanmeldelsesprotokol
for børn og
hospitalslemmer

Bestilles i Daisy efter
årstal, benyttes på
læsesal

1862-1929

Hvidebog

Arkivalieronline

1929-1935

Anmeldelse til protokol B

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

1862

Forseglingsprotokol

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal

1863-1935

Forseglings- og
registreringsprotokol

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal
Bestillingen kan være
vanskelig – Vejledning

1935-

Særlige ord eller tegn:
Subs betyder, at den
pågældende boede uden
for København eller
havde formue (fx
ejendom) uden for byen.
Skiftet skal findes i den
retskreds, hvor den døde
havde bopæl eller formue.
Gentagelseshenvisning
Henviser til en protokol af
den type, der er angivet
over henvisningen. Der
kan stå flere
gentagelseshenvisninger
efter hinanden.

Tilbage til Københavnske skiftearkivalier generelt

Ingen skifteprotokol –
Anvend: Register over
eksekutorboer

Bestilles i Daisy,
benyttes på læsesal
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Sådan bestiller du Forseglings- og registreringsprotokol 1863-1943
Tast som vist på billedet i søgeformularen, og klik ”søg”.

Du får fire arkivserier at vælge imellem. Klik på den øverste.

Der er 554 protokoller – klik på Vis/bestil

Resultatet ser således ud:

Nu består udfordringen i at oversætte signaturen fra Hovedregister til Daisy – det er ikke helt nemt. Vi har
udarbejdet to eksempler – de viser det samme, men det er forklaret på to forskellige måder.
Eksempel 1

Eksempel 2
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Sådan læser du henvisning til Forseglings- og registreringsprotokol 1863-1943 – eksempel 1

Henvisningen ser sådan ud:
Bogstavet i henvisningen svarer til bogstaver i Daisys oversigt over Forseglings- og registreringsprotokoller

Tallet nærmest bogstavet i henvisningen svarer til det første tal i Daisys oversigt over Forseglings- og
registreringsprotokoller – vi har nu 1A i henvisningen = A1 i Daisy

Det første tal i henvisningen svarer til det næste tal i Daisys oversigt over Forseglings- og
registreringsprotokoller – vi har nu 1/11 1A = A11 i Daisy. Henvisningen peger altså på protokol nr. 1201

Det andet tal i henvisningen svarer til intervallet mellem de to sidste tal i begge kolonner i Daisys
oversigt over Forseglings- og registreringsprotokoller – det er sagens nummer og den side i protokollen, hvor
den skal findes. Henvisningen herunder skal altså findes på side 11 i protokol nr. 1201, som går fra 1 til 652
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Hvis der indgår et årstal i henvisningen, kan man blot se bort fra det.
Til Sådan læser du henvisningen Eksempel 2
Tilbage til Sådan bestiller du Forseglings- og registreringsprotokol
Tilbage til Sådan bruger du Hovedregister
Tilbage til Københavnske skiftearkivalier generelt
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Sådan læser du henvisning til Forseglings- og registreringsprotokol 1863-1943 – eksempel 2

Henvisningen ser sådan ud:

Til Sådan læser du henvisningen Eksempel 1
Tilbage til Sådan bestiller du Forseglings- og registreringsprotokol
Tilbage til Sådan bruger du Hovedregister
Tilbage til Københavnske skiftearkivalier generelt
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Sådan bruger du Register til forseglingsprotokol 1850-1863 på Arkivalieronline
Du skal kende den dødes navn og et omtrentligt årstal for dødsfaldet.
I Register til forseglingsprotokol finder du navne på døde københavnere fra 1850-1863. Registeret henviser
til forseglingsprotokoller, som ikke kan findes på Arkivalieronline.dk
Forseglingsprotokoller kan kun ses på Rigsarkivets læsesal. De skal bestilles i Statens Arkivers database
Daisy OBS: Forseglingsprotokoller kan ikke fjernlånes.
Tip: Der findes mange slags skifteprotokoller fra København. Kig også efter afdøde i Hvidebøger her på
Arkivalieronline.
Sådan gør du: Slå den døde op i Register til forseglingsprotokol. Registeret er delt i to: A-K og L-Ø. Å skal
findes i bindet A-K under A.
Ud for navnet findes et årstal og en henvisning. Til sammen peger de på en bestemt forseglingsprotokol.
Når du har fundet den døde, skal du bestille forseglingsprotokollen i Daisy for at se, hvad der skete ved
skiftebehandlingen.
Eksempel:
I Register til forseglingsprotokol A-K finder man øverst på Opslag 2: Aabel, Anne Christine, Sømand Aa’s
kone. Til højre for indførslen står 1850 og derefter 8/13-96

Det henviser til Forseglingsprotokol nr. 8 i 1850 og sag nr. 13 på side 96. Forseglingsprotokollen skal
bestilles i Daisy. Arkivskaber: Københavns Skiftekommission, Arkivserie: Forseglingsprotokol.
Sådan ser forseglingsprotokollerne ud i Daisy
Der er kun én protokol fra 1850, der har nr. 8.

Når man har bestilt protokol 8 til brug på Rigsarkivets læsesal, skal den afdøde sømandskone findes på side
96.
Til Københavnske skiftearkivalier generelt

