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En historie om hvad man kan bruge et skifte til

Brettevilles (1777-1828) opmåling af Brogade i 
1806. (Brogade gennem 200 år)

Anthoni Christian Tiedemann (1762-1817)
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• Maleri af Middelfart Havn 
1840 af Chr. Holt Kalum
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Anthoni Christian Thidemann døde 23. august 1817 i Middelfart

Middelfart Byfoged: Register til Skifteprotokol 1728-1826, opslag 49
Skifteprotokol 1817-1826, opslag 8
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Brogade i ca. 1900 og 2021
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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. 

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

89/29/2021



Behandlingsformer

• Offentligt skifte (myndighederne foretager skifte) 

• Privat skifte (arvingerne skal være myndige) 

• Eksekutorbo (en af retten godkendt 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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Skifter i provinsen

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

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

• 1919-: Skifteretten

• Se i øvrigt ”Find din slægt”
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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
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Hvad skal man vide for at finde et skifte

• Navn

• Dødstidspunkt

• Dødssted (sogn, jurisdiktion, retskreds)

• Digdag.dk  https://digdag.dk/

• Krabsens stednavnedatabase  
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/
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11. august 1800 døde Kirsten Christensdatter i Middelfart af plettyfus

• Middelfart Byfoged. 

• Dødsanmeldelsesprotokol, liste over anmeldte dødsfald, 
navneregister til skifteprotokol

• Check AO: Der findes et Register til skifteprotokol 1728-1826, 
opslag 49. https://www.sa.dk/da/

• Skifteprotokol
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navneregister til skifteprotokol 1728-1826, 
opslag 49
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Gå videre til skifteprotokollen 1785-1817, folio 310 og 311, 
opslag 318, 319, 320, 321
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17070625#139981,34416471
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10. April 1900 døde Knud Christian Thidemann i Middelfart

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

• 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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navneregister til 
skifteprotokol 1883-1900, 
opslag 26

folio 374, (2g), 379
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Skifteprotokol 1883-1900. folio 374, opslag 384
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Knud Christian Thidemanns Testamente 1876

• Søg i Daisy under 
Middelfart Byfoged, 
Notarialprotokol 1874-
1897, folio 18, opslag 19: 
https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser
?epid=20495013#310817,
63613886
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Så er der pause
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