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Indledning

Retten til at afholde skifte og deling efter en afdød 
person tilkom efter gamle retsregler alene den afdødes arvin
ger, og skiftet var således de offentlige myndigheder uved
kommende. Allerede i middelalderen blev det dog pålagt lokale 
myndigheder, således også københavnske, at varetage umyndige 
eller fraværende arvingers interesser ved afholdelse af skif
ter.

I løbet af det 16. og 17. århundrede fremkom enkelte be
stemmelser om visse skifters administration, men først Danske 
Lov 1683 indeholdt et fast grundlag for skiftevæsenets admini
stration. Danske Lovs bestemmelser om de offentlige myndigheders 
deltagelse i skiftevæsenets administration omhandler dog kun 
de skifter, hvori var umyndige, fraværende eller ingen arvinger, 
idet skifte imellem myndige og nærværende arvinger stadigvæk 
blev anset som en privat sag.

I tilfælde af, at en afdød efterlod sig umyndige, fra
værende eller slet ingen arvinger, skulle dødsfaldet straks 
anmeldes for den lokale øvrighed, hvorefter vedkommende skifte
forvaltere foretog skiftet. Ved skifteforretningens slutning 
skulle udstedes et skiftebrev indeholdende registrering og vur
dering af boet. Samtidig bestemtes, at ingen enke eller enkemand 
måtte indlade sig i nyt ægteskab uden først at skifte med den 
afdøde ægtefælles børn eller arvinger.

Hvis arvingerne derimod var myndige og nærværende, kunne 
skiftet som nævnt foretages uden offentlige myndigheders med
virken og uden myndighedernes tilsyn og kontrol. Endnu 1753 hæv
dede generalprokurøren, der var statens juridiske konsulent, at 
i tilfælde, hvor en afdøds arvinger alle var myndige og nærværende, 
tilkom retten til at afholde skifte alene disse. I løbet af 1700- 
tallet fremkom ganske vist lokale bestemmelser om pligten til at 
anmelde dødsfald for vedkommende skifteret, men først ved ind
førelsen af en almindelig arveafgift 1792 blev det generelt på
budt, at ethvert dødsfald straks skulle anmeldes til skifteret
ten. Retten til under visse omstændigheder at afholde privat
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skifte bortfaldt ^kke med frd. af 12. sept. 1792 om indførelse 
af en almindelig arveafgift, men det forudsatte indlevering af 
en boopgørelse, hvorefter arveafgiften beregnedes, og på den 
måde kunne myndighederne øve en vis kontrol med de private skif
ter.

Også i tilfælde hvor DL påbød afholdelse af offentligt 
skifte, var det i kraft af kongelige bevillinger muligt at lade 
skiftet foretage uden lokale myndigheders medvirken. Det var 
således muligt ved kongelig bevilling at opnå tilladelse til at 
lade skiftet foretage ved ekstraordinære skifteforvaltere som 
samfrænder, kommissarier og testamenteksekutorer. Samfrændeskif
tet afskaffedes ved frd. af 21. maj 1845, og ved lov af 30. nov. 
1874 om skifte af dødsbo og fællesbo afskaffedes kommissarie- 
skiftet. Skifte ved testamenteksekutorer kan endnu finde sted, 
men efter ovennævnte lov af 30. nov. 1874 var testamentekseku
torer ikke længere tillagt nogen dømmende myndighed. Adgangen 
til at afholde privat skifte indeholdes også i loven af 1874, 
men samtidig indførtes en række bestemmelser om afholdelse af 
privat skifte, hvorved myndighedernes tilsyn og kontrol med disse 
skifter øgedes.

Efter DL skulle fallit- og opbudsboer foretages af den or
dinære skifteret eller ved kgl. udnævnte kommissarier. Denne be
stemmelse ændredes for Københavns vedkommende ved konkursloven 
af 2 5. marts 18 7 2, idet de større boer fremtidig skulle behand
les ved Sø- og Handelsretten i København, jfr. registratur over 
Sø- og Handelsrettens arkiv, Københavnske politi- og domsmyndig
heder II, side 148 og 166 ff.

Selvom det i DL 5-2-1 bestemmes, at dødsfald straks skulle 
anmeldes for stedets øvrighed, hvis den afdøde efterlod sig u- 
myndige, fraværende eller slet ingen arvinger, synes den køben
havnske befolkning ofte at have undladt at fremkomme med disse 
anmeldelser, idet det i frd. af 10. aug. 1697 indskærpedes, at 
dødsfald skulle anmeldes skriftlig for byfogden eller for råd
stueskriveren, der samtidig var skifteskriver, for dermed at hin
dre det misbrug af umyndiges midler, som havde fundet sted i Kø
benhavn. De ekstraordinære skifter i København synes i høj grad 
afholdt uden myndighedernes tilsyn, indtil det ved frd. af 26. okt.
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1714 bestemtes, at de der var i besiddelse af bevilling til at 
afholde ekstraordinære skifter, inden tre uger efter dødsfaldet 
skulle forevise bevillingen for vedkommende skifteret. Senere 
skulle den sluttede skifteforretning forevises skifteretten.
Disse bestemmelser indskærpedes ved frd. af 31. man 1719> 
hvorefter de ekstraordinære skifteforvaltere skulle indlevere 
protokol over det sluttede skifte med tilhørende dokumenter.
At dømme efter de nu bevarede ekstraordinære skifter synes hel
ler ikke disse regler efterlevet, og myndighederne fandt også 
senere anledning til at indskærpe for alle under Københavns ju
risdiktion, at dødsfald skulle angives for vedkommende skifte
ret, at bevillinger til at afholde skifte ved ekstraordinære 
skifteforvaltere skulle forevises skifteretten, og at genparter 
af de udstedte skiftebreve skulle indleveres, jfr. rådstuepla
kat af 12. jan. 1750.

Til trods for reglerne om myndighedernes kompetence med 
hensyn til skifternes administration og reglerne om anmeldelse 
af dødsfald i København, må det konstateres, at mulighederne for 
at afholde skifte uden myndighedernes medvirken eller til helt at 
undlade at afholde skifte var mange gennem det meste af 1700-tal- 
let. Dels var reglerne oftest uklare, dels var mulighederne for 
ved kgl. bevilling at opnå dispensation fra reglerne flere, og 
endelig var der i København indtil 1771 en række forskellige 
skifteretsmyndigheder, hvilket besværliggjorde kontrollen med 
skifternes administration.

Det er sandsynligt, at de københavnske skifteretsmyndighe
der har ført protokoller eller lister over de anmeldte dødsfald 
og over de foreviste bevillinger, men dette materiale er i så 
fald gået tabt inden afleveringen til landsarkivet. Det kan yder
ligere konstateres, at der i det bevarede skifteretsmateriale er 
store mangler i tiden indtil 1771, hvorfor man i mange tilfælde 
vil søge forgæves efter skiftet efter afdøde personer.
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Københavnske skiftejurisdiktioner

Indtil 1771

I det 17. og 18. århundrede eksisterede en række forskel
lige skiftejurisdiktioner, som alle nedlagdes ved forordning 
af 15. juni 1771 om oprettelsen af Hof- og Stadsretten, hvor
efter samtlige offentlige skifter indenfor Københavns jurisdik
tion skulle forvaltes af Hof- og Stadsrettens skiftekommission. 

Skifte jurisdiktionerne indtil 1771 var følgendes

Københavns skiftekommission (magistrat og byfoged). 
Hofrettens skiftejurisdiktion.
Borgrettens skiftejurisdiktion.
Universitetets skifte jurisdiktion.
Den gejstlige skiftejurisdiktion, nemligs 

Holmens provstis skifte jurisdiktion.
Vor Frue provstis skifte jurisdiktion.
Den kgl. konfessionarius8 s skiftejurisdiktion.

Den militære skiftejurisdiktion, nemligs 
Søetatens skifte jurisdiktion.
Landetatens skifte jurisdiktion.

Vajsenhusets skifte jurisdiktion.
Frederiks Hospitals skifte jurisdiktion.
Det Asiatiske og det Vestindisk-Guineiske Kompagnis Skif

te jurisdiktion.
Jødernes skiftejurisdiktion.

Pra ovennævnte skifte jurisdiktioner er der i det sjælland
ske landsarkiv kun bevaret skifteretsarkivalier fra de under
stregede skifte jurisdiktioner, fra den kgl. konfessionarius
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endda kun enkelte dokumenter, som dog ikke er medtaget i denne 
registratur, og fra den jødiske skifteadministration synes kun 
en enkelt protokol afleveret, mens andre dele heraf endnu herop 
i det mosaiske trossamfund. De øvrige jurisdiktioners arkiver 
beror i rigsarkivet.

Hvornår de enekite jurisdiktioner er opstået, har ikke i 
alle tilfælde kunnet konstateres. De lovbestemmelser, der frem
kom i det 17. århundrede, synes i høj grad at være stadfæstel
ser af ældre bestemmelser og sædvaner.

Den københavnske magistrat og byfoged var i hvert fald fra 
senmiddelalderen tillagt retten til under visse omstændigheder 
at foretage skifte efter byens indbyggere. Dette fremgår af de 
middelalderlige københavnske stadsretter, hvori magistratens 
og byfogdens forpligtelse til at varetage umyndige eller fra
værende arvingers interesser ved afholdelse af skifte fastslås.

Ved siden af magistratens og byfogdens skifte jurisdiktion 
fandtes gårdsretten på Københavns slot, som uden tvivl også har 
været tillagt skifte jurisdiktion. Under gårdsretten eller kon
gens egen jurisdiktion hørte de personer på Københavns slot, som 
var i kgl. tjeneste, deres ægtefæller og børn. Jurisdiktionen 
udvidedes i henhold til Kgl. Betientes Privilegier af 23. nov.
1661 til også at omfatte de kgl. kollegiers betjente og de i Kø
benhavn, som havde anden kgl. bestalling. Pra 1670'erne var ret
tens almindelige navn Hofretten. Af et skiftebrev fra 1679 ses 
retten administreret af en tilforordned skifteforvalter (kgl. 
herold og assessor i Hofretten) tilligemed to andre assessorer 
og hofretsskriveren. Ved instrukser af 19. nov. 1681 deltes den 
gamle gårdsret (hofret) i to jurisdiktioner, nemlig Hofretten og 
Borgretten, hvorefter Hofretten var værneting for de civile rangs
personer, mens Borgretten var værneting for de civile embedsmænd 
og hofbetjente uden rang, jfr. DL 1-2-7. Til såvel Hofretten som 
til Borgretten var knyttet en særlig skiftejurisdiktion og et 
særligt overformynderi. Tjenstgørende militærpersoner og geist- 
lige personer samt de til universitetet knyttede embedsmænd skif
tedes uanset eventuel rang af særlige skifte jurisdiktion.
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Universitetets skifte jurisdiktion er etableret senest 1661 
og blev nøjere fastslået i DL 1-2-14 og i fundats af 31. marts 
1732 § 20. Under jurisdiktionen sorterede universitetets profes
sorer og betjente, studenterne og de ved universitetet indskrev
ne personer, der ikke havde nogen anden stilling samt deres en
ker og børn. Skifterne forrettedes af universitetets notarius 
under ansvar for konsistorium. Der er kun bevaret få skiftear
kivalier, der findes i universitetets arkiv i rigsarkivet.

Gejstligheden synes tidligt at have haft egen skiftejuris
diktion. Jurisdiktionen fastlagdes i Geistlige Privilegier af 
24. juni 1661 § 11, hvoraf fremgår, at skifterne skulle fore
tages af provsten tillige med to præster af samme provsti, jfr.
DL 5-2-90. Under den geistlige skiftejurisdiktion hørte foruden 
præsterne også degnene, klokkerne og skoleholderne samt lærerne 
ved de lærde skoler og lærde folk, som ikke var i nogen stilling. 
Hverken fra Holmens eller Vor Frue provstis skifte jurisdiktion 
findes bevaret skifteretsarkivalier. Foruden de to provstiers 
jurisdiktioner fandtes en tredie geistlig skifte jurisdiktion, 
nemlig Den kgl. konf essionarius11 s skifte jurisdiktion, jfr. re
skript af 6. maj 1712, der varetog skifterne efter de til hoffet 
knyttede geistlige personer. Fra sidstnævnte jurisdiktion er be
varet nogle få skifteretsdokumenter.

Det er ikke klarlagt, hvornår de militære skiftejurisdikti
oner er opstået, men for søetatens vedkommende eksisterer i 
rigsarkivet skifteretsarkivalier fra 1. halvdel af 1600-tallet.
I instruks af 17. april 1673 for Kommissarius ved Søetaten ses, 
at denne skulle deltage i skifteretsbehandlingen og føre skif
teprotokoller efter søetatens personel. I instruks af 22. marts 
1690 for admiralitetet fastslås, at underadmiralitetsretten skul
le foretage skifte- og delingsforretninger under tilsyn af ad
miralitetskollegiet. I øvrigt udvikledes indenfor søetaten den 
praksis, at søofficererne skiftedes af generalauditøren, mens 
andre sømilitære skiftedes af underadmiralitetsretten. For land
etatens vedkommende ses af Chr V's Artikelsbrev og Krigsretsin
struktion af 9. marts 1683 § 151, at auditøren skulle afholde 
skifterne. Det var også i landetaten praksis, at over-officererne
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skiftedes af generalauditøren, mens underofficerer og menige 
skiftedes af regimentsauditørerne. Dog synes administrationen 
af skifterne efter tjenstgørende officerer udenfor garnisoner
ne at have været noget forskelligartet. Ved forordning af 30. 
april 1707 besluttes, at når nogen overofficer, som ikke hen
hører til Københavns eller andre garnisoner, eller deres en
ker afgår ved døden, da skal skifterne foretages af amtmænde- 
ne (på landet) eller af magistrat og byfoged (i købstæderne), 
men disse skiftemyndigheder siralle uog være adjungeret af to 
militærbetjente fra vedkommende regiment. Denne ordning funge
rede indtil det ved frd. af 14. juli 1730 bestemtes, at skifter
ne efter disse personer skulle underlægges de militære myndig
heder, dog således at afskedigede personers skifter forvaltedes 
af stedlige civile myndigheder, stadigvæk adjungere! af to mi
litærbetjente. De militære skiftejurisdiktioner nedlagdes i Kø
benhavn 1771, men udenfor København først i 1804-05. De bevare
de skifteretsarkivalier findes i rigsarkivet.

Vajsenhusets skiftejurisdiktion indeholdtes i instruks af 
21. juli 1727, hvorefter det var tilladt forstanderne at af
holde skifteforretninger efter Vajsenhusets afdøde betjente og 
embedsmænd. Jurisdiktionen ophævedes 1771, jfr. P.M. af 2. dec. 
1775. Ligeledes var der i henhold til fundats af 6. aug. 1756 
§ 22 tillagt Det kgl. Frederiks Hospital en selvstændig skifte
jurisdiktion, som også nedlagdes 1771. Der er ikke bevaret skif
teretsarkivalier fra disse jurisdiktioner.

Såvel Vestindisk-Guineiske jcompagni som Asiatisk kompagni 
var i henhold til octroi af henholdsvis 28. sept. 1697 og 12. 
april 1732 tillagt skifte jurisdiktion ef'cer kompagniernes be
tjente. Ved reskript af 28. juli "741 til Københavns magistrat 
tillades, at skifterne efter kompagniernes betjente, som var bo
sat i København, forvaltedes af magistraten, forsåvidt betjen
tene havde gjort rigtighed overfor kompagnierne. Jurisdiktionen 
ophævedes endeligt 1771. De bevarede skifterets-arkivalier findes 
i rigsarkivet.

De til den jødiske nation i København hørende familier havde 
en særegen skifte jurisdiktion. Ved reskript af 17. aug. 1736 be
kræftedes, at jødernes skifter kunne fortaltes efter den værende
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praksis, hvorefter familierne selv forvaltede deres skifter. 
Denne praksis fastholdtes delvis i reskript af 2. dec. 1757, 
hvori udtales, at det i almindelighed må være jøderne tilladt 
med deres ældste og forstandere med tiltagne mænd at forrette 
de iblandt dem forefaldende skifter, dog således at disse skif
teforvalteres afgørelser kunne appelleres til den ordinære skif 
teforvalter, d.v.s. Københavns skiftekommission. Var en af ar
vingerne umyndig, fraværende eller af kristen religion, skulle 
skiftet forvaltes af den ordinære københavnske skiftekommission 
Reelt var der efter reskriptet af 1757 næppe tale om en selv
stændig skifte jurisdiktion, men om en særlig form for privat 
skifte. I landsarkivet er bevaret en enkelt skifteprotokol 
1782-1800, som findes registreret under Hof- og Stadsrettens 
skiftekommission, diverse skiftearkivalier skal i øvrigt fin
des i Mosaisk Trossamfunds arkiv.

Christianshavn havde siden 1634 haft egen jurisdiktion, 
som opretholdtes efter indlemmelsen i København 1674. Juris
diktionen nedlagdes først 1685, jfr. åbent brev af 31. jan. 
1685. Skifteretsarkivalier er imidlertid ikke bevaret herfra.

Til hver af de særlige københavnske skiftejurisdiktioner 
var endvidere knyttet et særligt overformynderi. Disse nedlag
des samtidig med skiftejurisdiktionerne. Christianshavn havde 
dog sit eget overformynderi indtil 1751, selvom jurisdiktionen 
var nedlagt 1685. Kun fra Københavns almindelige overformynde
ri er bevaret et arkiv, hvorover registratur findes i nærværen
de bind, se side 75.
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Københavns skiftekommission

Indtil 1771

Københavns almindelige skiftejurisdiktion forvaltedes af 
magistraten og byfogden i forening, hvilket i praksis udvikle
des således, at skifterne forvaltedes af en rådmand og byfogden 
med rådstueskriveren som skifteskriver. Denne praksis stadfæ- 
stedes ved reskript af 29. dec. 1713. Med hensyn til behand
lingen af fallitboer havde det været praksis, at disse for
valtedes af byfogden alene, men 26. juli 1713 beordredes ma
gistraten til også at deltage i behandlingen af disse boer.
Ved reskript af 1. juni 1730 ændredes sammensætningen af kom
missionen, idet denne fremtidig skulle bestå af byfogden til
ligemed en borgmester og to rådmænd, som skulle udskiftes hvert 
år. Denne ordning var i kraft indtil kommissionens ophævelse 
1771 .

De af skiftekommissionen afsagte decisioner kunne indan
kes for rådstueretten.

Arkivregistratur

1709. Forseglingsforretninger 1 bd.
Anm.; Oprindelig løse forseglingsforret
ninger, som senere er indbundet. Forret
ninger er nummererede 1 —118 ? heraf mang
ler numrene 24, 41, 44, 68, 71, 84, 95,
108, 115-117. I bogen findes et senere ud
arbejdet navneregister.

1711-12. Forseglings- og registreringsprotokoller 4 bd.
Anm.; Protokollerne er iflg. autorisati
onen indrettet med henblik på forseglings- 
og registreringsforretninger i de pestram
te huse, hvortil var udmeldt tre mænd, hvis 
instruks af 23. juli 1711 findes indført i
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hver af protokollerne. Protokollerne er
forsynet med navneregistre.
Nemlig;
1711 25. juli - 1712 15. maj 1 bd.
1711 17. sept.- 1712 4. maj 1 bd.
1711 2. okt. - 1712 5. juni 1 bd.
1711 13. okt. - 19. dec. 1 bd.

1720-72. Forseglingsforretninger 1
Anm.s Protokollerne er forsynet med sam
tidige fornavneregistre, men til hele ræk' 
ken er udarbejdet et alfabetisk register, 
som findes på læsesalen.
Nemlig;
1720-26 1 bd. 1726-30 1 bd.
1731-36 1 bd. 1737-40 1 bd.
1740-42 1 bd. 1742-44 1 bd.
1744-48 1 bd. 1748-52 1 bd.
1752-56 1 bd. 1756-59 1 bd.
1759-62 1 bd. 1762-65 1 bd.
1765-67 1 bd. 1767-71 1 bd.
1771 25. jan. - 17721 24. sept. 1 bd.
Anm.; Heri er kun indført forretninger, 
som er begyndt før 1. aug. 1771.

1710-70 
(div.år). Registreringsforretninger 3 bd.

Anm.; Kronologisk ordnede. De indbund
ne registreringsforretninger er oprin
delig løse konceptark. Der er ikke nav
neregistre til rækken.
Nemlig;
1710-15 1 pk.
1725-26 1 pk.
Anm.; Mglr. 1976 
1741 1 bd.
1758 1 pk.
1760 og 1770 1 pk.

1722 1 pk. 
1735 og 1737 1 pk. 
1739 1 bd. 
1744 1 bd. 
1759 1 pk.

5 bd.

7 pkr.
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1715-78. Behandlingsprotokoller 12 bd.
Anm.s GI. sign.; Skiftesessionsproto- 
KoTTer I-XII. Indeholder referater af 

, de enkelte bobehandlinger. Referaterne
bliver kortere jo længere fremme i pe
rioden man befinder sig. Protokollerne 
er forsynet med samtidige fornavneregi- 
strej landsarkivet har ladet udarbejde 
et alfabetisk navrieregister til hele 
rækken, som findes på læsesalen.
Nemlig;
1715-21 1 bd. 1721-25 1 bd.
1725-29 1 bd. 1729-33 1 bd.
1731-36 1 bd. 1736-39 1 bd.
1739-43 1 bd. 1743-50 1 bd.
1750-54 1 bd. 1754-61 1 bd.
1761-71 1 bd. 1771-78 1 bd.

Anm.; Heri er kun ind
ført skifter, som er 
taget under behandling 
før 1. aug. 1771.

1681-1772. Koncepter til skifter m.v. 206 pkr.
Anm.; Indtil ca. 1730 indeholder pakker
ne overvejende koncepter til åbnings-, 
registrerings- og behandlingsforretnin
ger. Hvert enkelt bos behandling er be
skrevet på konceptlæg, som er ordnede ef
ter skifternes slutningstidspunkt. I en 
del af perioden synes skifteretsbehand
lingen indført i konceptbog, som senere 
er opskåret, hvorefter skifterne kunne 
henlægges kronologisk efter slutningstids
punkt. I de enkelte konceptlæg findes ind
lagte dokumenter, dog især fra ca. 1730, 
hvorefter indholdet overvejende består af 
dokumenter, som har været fremlagt ved 
skifteretsbehandlingen. Skifterne 1681 —
1712 og 1730-72 er nummereret, forment
lig efter samtidige afleveringsforteg
nelser fra skiftekommissionen til råd
stuearkivet. Af nummerrækkefølgen kan 
ses, at mange skifter er gået tabt siden 
nummereringen. 1713-29 er skifterne ikke 
nummereret, hvorfor det ikke umiddelbart 
kan konstateres hvilke mangler der er i 
materialet for denne periode. Af det be
varede materiale ses i flere årgange op
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til fem måneder uden skifteslutninger, 
hvilket tyder på store mangler. 1721- 
25 er bevaret en enkelt pakke. På læ
sesalen er opstillet et af landsarki
vet udarbejdet alfabetisk register til 
hele rækken.

1683-1737
(div.år). Skiftebreve 10 pkr.

Anm.; Til denne gruppe af skiftebre- 
veTTndes ingen designation. Det er 
antagelig en samling af tilfældige 
uafhentede skiftebreve. Rækken er 
medtaget i det af landsarkivet udar
bejdede alfabetiske navneregister.

1737-45. Inventarium over sluttede skifter
Anm.; Er fortegnelse over de af Til- 
mårid' Ewertsen som kurator og fuld
mægtig til rådstuearkivet aflevere
de skiftebreve.'Boopgørelserne er 
indført i inventariet. Med fornavne
register.

1746-52. Inventarier over sluttede skifter
Anm.: Som foranstående. 1 bd. for 
Hvert år, med navneregister i hvert 
bd.

1753-81
(div.år). Designationer over sluttede skifter

Anm.: Designationerne er affattet år
ligt og senere indbundet i et bd.
Indhold:
Designationer over skiftebreve afle
veret til rådstuearkivet 1753-76,
1778 og 1781.
Designation over skiftebreve afleve
ret til rådstuearkivet fra rådstue
skriveren ca. 1778 (omfatter skifter 
sluttede i perioden 1698-1778, div.år).
Designation over genparter af samfrænde- 
skifter og kommissarieskifter sluttede i 
perioden 1698-1771, affattet omkr. 1771.

1 bd

1 bd

7 bd

1 bd
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1737, 1739, 
1746, 
1748- 81 .

1728, 1731, 
1736-37, 
1739, 
1746-71.

1692-1766, 
(div.år).

Skiftebreve 275 pkr.
Anm.; Er nummererede og henlagt efter 
foranstående inventarier og designa- 
tioner. Til rækken er udarbejdet et 
alfabetisk navneregister, som er op
stillet på læsesalen. Sammenholdt med 
forannævnte inventarier og designati- 
oner er en del skiftebreve gået tabt 
fra afleveringen til rådstuearkivet 
indtil afleveringen til landsarkivet.

Kopier af samfrænde- og kommissionsskifter 7 pkr.
Anm.; Er nummereret og henlagt efter 
forannævnte designation over samfrænde- 
og kommissionsskifter 1698-1771. Der 
er enkelte mangler i forhold til de i 
designationen nævnte. Rækken er med
taget i det af landsarkivet udarbej
dede alfabetiske navneregister.

Dokumenter vedr. forskellige boer I-II 2 pkr.
Anm.; Indeholder diverse dokumenter 
vedr. boer, som ikke er nævnt i de 
alfabetiske registre på læsesalen.
Nemlig:
I. 1698-1764 1 pk.
Indhold: Dokumenter vedr. flg. boer:
Morten Munck 1698, Jochum Waltz 1700,
Ole Olsen 1710, Heinrich Røbbe 1718,
Mad. Majer 1723, Jens Trane, Gundel 
Pedersdatter, Anna Andersdtr., Peder 
Andersens hst., Claus Harders hst.,
Ifver Pedersen, Mads Haagensen, Karen 
Poulsdtr., Peder Pedersen, Knud Larsen,
Marie Roth, Kirstine Ebbesdtr., Bente 
Svendsdtr., Kirsten Andersdtr., alle 
1726, Martin Rudolph Rost 1727, Rasmus 
Christensen Callundborg 1736, stadskon
duktør Balle 1745, Anna Magdalena Arrilds- 
dtr 1752, Jens Pedersen Holm 1756, Johan 
Marcus Viander 1756, Johan Frøichen 1756,
Rasmus Rasmussen 1757, Giesbert v.Hemmert 
1757, Christian Hansen 1761, Jacob Riis 1764.
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1676-1771.

1698-1753.

1743-75
(div.år

II. 1692-1766 1 pk.
Indhold; Dokumenter vedr„ flg. boer; 
Abraham Lehn og hst. 1710, Jens Niel
sen 1711, Peder Rasmussen 1712, Tho
mas Christensen 1713, Lorentz Riegel- 
sen 1715, Christian Pedersen 1718,
Hans Didrik Funck 1721, Erik Olsen 
1726, Hans Vilhelm Berts og hst. 1726, 
Niels Pedersen Giædsted 1727, Haagen 
Gudmansen 1729, Lauritz Hemming 1735, 
Gottfried Spros 1747, Jacob Schiønning 
1761, Enevold de Falsen 1762. Endvidere 
følgende (afl. fra stadsarkivet 1928); 
Heinrich Wørners hst. 1692, Søren Thor- 
bjørnsen 1718, Hans Nansen 1718, Hen- 
drick Jensen Bolt 1723, Hans Andersen 
1723, Johan Jochumsen Kloch 1723, En- 
gelbrecht Westken 1723, rådmand Ogelbye 
1723, NN 1723, Mad. Fischer 1756, Johan 
Conrad Kuster 1766.

Diverse dokumenter
Anm.; Indeholder bl.a. et læg med kor
respondance om skifternes administration 
1682-1771, div. år, et læg med kurator 
og værgemålsdokumenter 1710-56 og et læg 
med auktionsdokumenter ca. 1750-71.

Diverse dokumenter
Anm. ; Forrest i pakken findes desig- 
nation over indholdet, der hovedsa
gelig vedrører uafgjorte skifter.

Skiftedesignationer 
Indhold;
Designation over usluttede skifter 
jan. 1743 og påbegyndte skifter jan. 
1743 - apr. 1744.
Designationer over usluttede skifter 
1751, 1752, 1753 og 1754.
Designationer over usluttede skifter 
1764-75 og designationer over påbegynd
te skifter i samme periode.
Designation over sluttede skifter 
1762-70.

1 pk

1 pk

1 pk
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1751-76

1742.

1711-42

1713-16.

Ca. 1750'

Skiftedesignationer
Anm.; Årlige designationer over slut
tede og usluttede skifter med vedteg
ninger om skifteretsbehandlingen inden
for det pågældende år*
Nemlig;
1751-54 1 bd. 1755-57 1 bd.
1757-61 1 bd. 1762-64 1 bd.
1765-68 1 bd. 1769-76 1 bd.

Anm.: Vedr. kun skif- 
ter påbegyndt før 1. 
aug. 1771.

Opgørelse over uekspederede kuratelier
Anm.; Vedr. uekspederede kuratelier 
fra "Mogens Høy, Laurids Opdal, Hans 
Knudsen Sølling, Kristian Galschiødt,
Hans Muhle, Gregers Weyle m.fl. Endnu 
1737 henlå en del uekspederede kuratel
ier vedr. skifter efter afdøde under 
pesten 1712, hvis tilendebringelse skif- 
teforvalterne Worm, Valeur og Jentoft 
havde påtaget sig 17. jan. 1737, hvilket 
resulterede i denne opgørelse af 31. dec. 
1742.

Dokumenter vedr. uekspederede kurateller
Anm.s Vedr. skifterne fra 1712, jfr. 
foranstående opgørelse. Pakken inde
holder designation over dokumenterne.

Kvitteringer og afkald
Anm.; Henlagt i nummerorden efter sam
tidig designation, som ligger i første 
pakke.
Nemlig;
Nr. 1 - 1 9 0  1 pk. Nr.191-338 1 pk.

71. Genparter af testamenter og bevillinger
til at hensidde i uskiftet bo
Anm.; Indleverede til skiftekommissi
onen i.h.t. rådstueplakat af 12. jan. 
1750. Indeholder genparter af dokumen
ter for tiden 1719—71.

6 bd.

1 bd.

1 pk.

2 prk.

1 pk.
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1712. Protokol over deponerede midler på råd
stuen fra uddøde huse 1712
Anm.; Aut. 23. marts 1712 af Køben- 
Havns magistrat. De af formyndere og 
kuratorer indleverede midler indfør
tes kronologisk. Ved de enkelte poster 
findes anmærkninger om udleveringen og 
modtagerens kvittering. Kun folio 14-25 
er beskrevet.

1731-77. Depositionsprotokol ( in duplo )
Arnm ; Aut. 24. sept. 1731 af Køben- 
Havns skiftekommission som depositi
onsprotokol over de stervbomidler ved 
stadens jurisdiktion, som tid efter 
anden blev deponerede på rådstuen. 
Indtægterne fra de forskellige boer er 
indført kronologisk, mens udgifterne 
noteredes som anmærkning til vedkommen
de bos indtægtsindførsel. Det ene ek
semplar befandt sig i depositionskisten 
på rådstuen, mens det andet var fremlagt 
på rådstuebordet. Indeholder tillige over
leveringsforretninger fra den ene skifte
kommission til den anden. Med samtidige 
navneregistre.

1732-33. Depositionsprotokol ( in duplo )
Anm.; Aut. 3* okt. 1732 af den tiltræ
dende skiftekommission. Protokollerne 
er kun ført til omkr. 22. nov. 1732, da 
skiftekommissionen modtog foranstående 
protokoller fra den afgåede skiftekommis
sion. Der ses enkelte indførsler fra 1733.

1692-1709. Bog over indkasserede gebyrer
Anm.; Indeholder en kronologisk for
tegnelse over afholdte skifteforret
ninger med regnskab over de af magi
straten indkasserede gebyrer. GI. sig
naturs Skifte- og Registreringsprotokol.

1746-55. Bestillingsbog
Anm.s Indeholder en kronologisk forteg
nelse over bestillinger på udfærdigelse 
af skiftebreve. Ved hver bestilling fin
des anmærkninger om skifteretsbehandlin
gen og en boopgørelse. Pra ca. 1751 er 
kun bestillingen indført.

1 bd

2 bd

2 bd

1 bd

1 bd
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1755. Specifikation over auktionsforvalter
Niels Holms stervboes gæld
Anm.; Indeholder 1 læg, dat. Kø
benhavn 31. maj 1755.

1756-57. Dokumenter vedr. sagen imod præsident
i Borgretten Truels Ortved
Anm.; Vedr. forvaltningen af Hans 
PynEoes bo, som Ortved havde anta
get til behandling ved borgrettens 
skifte jurisdiktion, mens magistra
ten hævdede, at boet hørte under by
ens almindelige jurisdiktion.

1 pk

1 pk
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Hofretten

De ordinære skifter under Hofrettens skiftejurisdiktion 
foretoges af to kommitterede i Hofretten, jfr. instruks af 
19. nov. 1681 og frd. af 10. april 1686 samt instruks af 
8. maj 1749.

Ark i vr e gi s tra tur

1684-1771. Ordinære boer 72 pkr.
Anm.; Boerne er henlagt kronologisk 
efter skifternes begyndelsestidspunkt.
Indeholder beskrivelser (konceptbe
skrivelser) over skifteretsbehandlin
gen og fremlagte dokumenter. Til pak
kerne findes et navneregister på læ
sesalen.
Nemlig;
1684-92 1 pk.
1693-97 1 pk.
1698-1702 1 pk.
1702 2 pkr.
Anm.; G-under Vosbeins bo.
1703-06 1 pk.
1705 2 pkr.
Anm.; Severin Rasmussens bo.
1707 1 pk.
1708-10 1 pk.
1708 1 pk.
Anm.; Hans Rosenkreutz's bo.
1708 1 pk.
Anm.; Frederik Gabels bo.
1709 1 pk.
Anm.; Kristen Skeels bo.
1710 2 pkr.
Anm.; Peter Klovmands bo.
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1711 1 pk.
1714 1 pk.
Anm.; Peder Rodstens bo.
1716 1 pk.
1717-18 1 pk.
1718 1 pk.
Anm.; Frederik Walthers bo.
1718 1 pk.
Anm.; Ane Thunes bo.
1719-20 1 pk.
1719 1 pk.
Anm.; Ane Kristine Wests bo.
1723 1 pk.
1724 1 pk.
1725-26 1 pk.
1725 3 pkr.
Anm.; Valdemar Kristoffer Gabels bo.
1727-33 1 pk.
1737 1 pk.
1738-40 1 pk.
1740 1 pk.
Anm.; Kaj Fr.Schnels bo.
1741 2 pkr.
1743 1 pk.
1744-46 1 pk.
1747-48 1 pk.
1749 2 pkr.
1750 1 pk.
1750 1 pk.
Anm.; Peter Ramshardts bo.
1750 2 pkr.
Anm.; Frederik Sechmans bo.
1751-52 1 pk.
1753-55 1 pk.
1753 2 pkr.
Anm.; Kristlieb Clausbergs bo.
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1756 2 pkr.
1756 1 pk.
Anm.; Chr. Ulrik N.Benzons bo.
1757 1 pk.
1758 1 pk.
1759 1 pk.
1759 2 pkr.
Anm.; Jens Aagaards bo.
1760 1 pk.
1761 1 pk.
1761 1 pk.
Anm.; Charl. Fr. Voskamps bo.
1762 1 pk.
1763 1 pk.
1764 1 pk.
1764 1 pk.
Anm.; Vilh. Aug. v.d.Ostens bo.
1765 2 pkr.
1766 1 pk.
1767 1 pk.
1767 1 pk.
Anm.; Chr. Walthers bo.
1768-69 1 pk.
1770-71 1 pk.
1771 2 pkr.
Anm.; Chr. Fr. Moltkes bo.

1679-1771 Skiftebreve i ordinære boer 32 pkr.
Anm.s Henlagt kronologisk efter skif
ternes begyndelsestidspunkt. De fleste 
skiftebreve er indbundet og fremtræder 
som enkeltbind, men samlet henlagt i 
arkivæsker. Navneregister på læsesalen.
Nemlig;

1 pk. 1705-16 1 pk.
1 pk. 1725 1 pk.

Anm.; Efter Chr.v.Lente.
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1676-1770 
(div.år).

1681-1771 
(div.år).

Ca. 1676- 
1771

(div.år).

1726-32 1 pk. 1732-33 1 pk.
1737 1 pk. 1738-39 1 pk.
Anm.; Chr. Gaulckens •

1740-41 1 pk. 1742 2 pkr.
1745-46 1 pk. 1747 1 pk.
1747-48 1 pk. 1748-49 1 pk.
1750 1 pk. 1750-51 1 pk.
1752-53 1 pk. 1754-55 1 pk.
1756 1 pk. 1757 1 pk.
1758 1 pk. 1759 1 pk.
1760 1 pk. 1761 1 pk.
1762 1 pk. 1763 1 pk.
1764 1 pk. 1765-66 1 pk.
1767 1 pk. 1768 1 pk.
1769-71 1 pk.

Proklama.ta, testamenter, bevillinger, 
afkald m.m.
Indhold;
Proklamata 1677-1767.
Testamenter 1676, 1730-70.
Bevillinger til at sidde i uskiftet 
bo m.v. 1735-69.
Arveafkald 1739-65.

Skifte- og værgemålsdokumenter
Anm.; Kronologisk henlagte dokumen
ter vedr. behandlingen af forskelli
ge boer.

Diverse dokumenter
Anm.; Indeholder fortrinsvis breve, 
anmeldte fordringer o.l. vedr. skifte- 
og overformynderisager. Kronologisk 
henlagte.

1 pk.

1 pk.

2 pkr.
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1701-66
(div.år). Samfrændeskifter

Anm.£ Indeholder skifter efter Lambert 
Haven og Anne Slange 1701, Catharine 
Hedewig Hassen og Johann Marquard Es
march 1723, Anne Cathrine Kuur og Se
jer Malling 1726, Else Worm og Caspar 
Chr. Bartholin 1743, Marie Pranck og 
Andreas Graah 1744, Charl. Amalie Lut- 
zau og Vilh. Aug. v.d.Osten 1745, Fri- 
derich Vvodroff og Ursula Christiana 
Linde 1751, Hans Høyer og hst. Agnete 
Elisabeth 1752, Margrethe Dorothea 
Eiklers og Vilh. Hennings 1763, Anna 
Catarina Svane og Fr.Chr. Sevel 1766, 
Sara Roje og Fr.Chr. Hallmann 1766 og 
Johanne Riis 1766.

1718-50
(div.år). Kommissionsskifter 

Nemlig;
Jacob Sidenborgs skifte 1718 1 pk.
Anm.; Komm. af 14. okt. 1718 til at 
forrette skifte efter viceborgmester 
i Kbh. og højesteretsassessor Jacob 
Sidenborg.
Jørgen Pedersens skifte 1722 1 pk.
Anm.; Komm. af 26. okt. 1722 til at 
påkende kongens fordringer hos kam
merassessor Peter Russell og forrette 
skifte efter den i 1718 afdøde Jørgen 
Pedersen fra Langesund.
Povl Juels skifte 1723 1 pk.
Anm.; Komm. af 30. april 1723 til at 
forrette boet efter den henrettede 
amtmand Povl Juel.
Truels Smits skifte 1730 1 pk.
Anm.; Komm. af 22. aug. 1730 til at 
forrette boet efter justitsråd og 
generalfiskal Truels Smit.
Chr. Ditlev greve af Reventlows
skifte 1739 1 pk.
Anm.; Komm. af 7. aug. 1739 til at 
forrette skifte efter geheimeråd 
Chr. Ditlev greve af Reventlow.

1 pk.

6 pkr.
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Niels Foss’s skifte 1750 1 pk.
Anm.: Komm. i.h.t. kgl. reskript 
a f j u l i  1750 til at admini
strere etatsråd, fhv. præsident 
i underadmiralitetet Niels Foss's, 
som p.g.a. alder og svagelighed 
ikke kan bestyre sine sager, og 
afd. hustru Sofia Amalia Mathesias 
fællesbo.

1682-1765
(div.år). Kommissionsskiftebreve 

Nemlig:
Ditmar Bøfkes skifte 1682 1 bd„
Anm.: Komm. af 3/1 1682 til at fo
retage skifte efter fhv. rådmand 
Ditmar Bøfke.
Hans Leweszens skifte 1697 1 bd.
Anm.: Komm. af 9. marts 1697 til at 
‘foretage skifte efter fhv. stadskapt. 
Hans leweszen.
Caspar Wildhagens skifte 1720 1 bd.
Anm.: Komm. af 15. juli 1720 til at 
foretage skifte efter biskop over 
Viborg stift Caspar Wildhagen.
Henrich Suhms skifte 1765 1 bd.
Anm.: Komm. af 30. aug. 1765 til at 
foretage skifte efter sek.lt. Hen
rich Suhm.

1739-56
(div.år). Eksekutorskiftebreve 

Nemlig:
Hof-Ridsemester Magnus Bergs
skifte 1739 1 bd.
Anm.: I skiftebrevet findes indlagt
et trykt auktionskatalog.
Kristine Marie Colladous
skifte 1739 1 bd.
Anm.: Enke efter toldinspektør 
Pr. THeyer.
Susanne Winneches skifte 1756 1 bd.
Anm.: Enke efter kommerceråd og told- 
skriver Jacob Olsen.

4 bd

3 bd
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1727-67 
(div.år). Dokumenter vedr. ekstraordinære boer

Anm. Vedr. boerne efter Johanne Ahrent- 
zen 1727-32, det Tilemannske bo 1731-37 
og Mathias Pr. Ewald 1767.

1 pk.
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Borgretten

De ordinære skifter under Borgrettens skiftejurisdiktion 
foretoges af præsidenten i Borgretten, jfr. instruks af 19. 
nov. 1681.

Arkivregistratur

1743-53, 
1768-80. Skiftesessionsprotokoller 2 bd.

Anm.; Indeholder referater af skifte- 
samlingerne i de enkelte boer. Er ført 
kronologisk. Bagi protokollerne findes 
senere udarbejdede navneregistre, der 
samtidig henviser til !,0rdinære boer5* 
og :iSkiftebreve;’.
Nemlig:
1743-53 1 bd. 1768-80 1 bd.

Anm.: Vedr. kun boer 
påbegyndt før aug. 1771.

1749-70. Journal over behandling af boer 1 bd.
Anm.: Hvert enkelt bobehandling er an- 
ført på eget pagina, hvorpå refereres 
de enkelte skifteretsbehandlinger. Re
feraterne fra enkelte boer kan være 
fortsat på nyt pagina.; der henvises da 
oftest til dette under første pagina.
Bagi protokollen findes navneregister.

( 1762-73. Skifterettens decisioner, se Borgretten 1681 — 
1771, Domme og Decisioner 1762-74, Københavnske 
politi- og domsmyndigheder II s. 22 ).

1730-71. Ordinære boer 59 pkr.
Anm.% Boerne er henlagt kronologisk ef- 
ter skifternes begyndelsestidspunkt.
Indeholder beskrivelser over skifterets
behandlingen. Navneregister på læsesalen.
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Nemligs
1730-38 1 pk.
1737 1 pk.
Anm.s Pr. v. Einens bo.
1739-41 1 pk.
1740 1 pk.
Anm.s Jokum Lentz’s bo.
1742 2 pkr.
1743-46 4 pkr.
Anm.: 1 pk. for hvert år.
1747-48 9/1 1 pk.
1748 1 pk.
1749 1 pk.
1750-51 1 pk.
1752 2 pkr.
1753 2 pkr.
1754 2 pkr.
1755 3 pkr.
1755 1 pk.
Anm.s Chr. Pr. Irgens bo.
1756 3 pkr.
1757 3 pkr.
1758 1 pk.
1759 2 pkr.
1759 1 pk.
Anm.s Mikkel Rønnes bo.
1760 2 pkr.
1761 2 pkr.
1762 2 pkr.
1762 1 pk.
Anm.s Susanne M.Einertins bo.
1763 2 pkr.
1764 3 pkr.
1764 2 pkr.
Anm.s Jens L. Brandts bo.
1765-67 3 pkr.
Anm.s 1 pk. for hvert år.
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1768 2 pkr
1768 1 pk.
Anm. : Peder Bachs bo.
1769 1 pk.
1770 2 pkr
1770 1 pk.
Anm. ; Peder A. Drejers bo.
1771 1 pk.

1682-71. Skiftebreve i ordinære boer 52 pkr.
Anm.; Henlagt efter skifternes begyn- 
delsestidspunkt. De fleste skiftebre
ve er indbundet og fremtræder som en
keltbind. Navneregister på læsesalen.
Nemlig;
1682--1730 1 pk. 1732-38 1 pk.
1740--45 1 pk. 1746-47 1 pk.
1748--49 1 pk. 1750-51 1 pk.
1751 1 pk. 1752-53 1 pk.
1753 24. jan. —

28. nov. 1 pk. 1754 3 pkr.
1755 2 pkr. 1756 2 pkr.
1757 2 pkr. 1758 3 pkr.
1759 1 pk. 1759-60 1 pk.
1760 4 pkr. 1761 3 pkr.
1762 2 pkr. 1763 2 pkr.
1764 2 pkr. 1765 1 pk.
1766 3 pkr. 1767 3 pkr.
1768 1 pk. 1769 2 pkr.
1770 29.apr. 1 pk. 1770-71 1 pk.

1706-71. Skiftedokumenter 1 pk.
Anm.; Indeholder kronologisk henlagte 
dokumenter vedr. diverse skifter, of
te kun enkelte dokumenter, f.eks. regn
skabsbilag, anmeldte fordringer, breve 
m.v. til hvert bo.
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1682-1755(div.år). Ekstraordinære boer
Indhold;
1. Skifteprotokol for Rasmus Corneli- 

ussens opbudsbo, beg. 1682.
2. Skiftebrev af dansemester Daniel 

Pilloys bo, behandlet af kommis
sarier i.h.t. komm. af 5. jan. 1689.

3. Boet efter Johan Peter Christopher- 
sen Stepping og efterlevende enke, 
behandlet af samfrænder i.h.t. be
villing af 9. sept. 1745.

4. Boet efter slotsforvalter Johan Ja
cob Bischoff og hustru Charlotte Ama
lie Muller, behandlet af eksekutorer, 
beg. 1. okt. 1755.

5. Boet efter Margrethe Elisabeth Pranck 
og Johann Chr. Pingel, beh. af samfr. 
i.h.t. bev. 5. dec. 1755.

1694-1771(div.år). Diverse skifteretsakter
Anm.; Indeholder fortrinsvis dokumen- 
ter fra retssager vedr. forskellige bo
behandlinger. Henlagt kronologisk.

1726-71
(div.år). Diverse sager

Anm.; Indeholder bl.a. læg med dokumen
ter vedr. auktioner, anmeldte fordringer, 
uafgjorte skifter, opgørelser over be
gravelsesudgifter og administration af 
skifteretten, samt forskellige udskrif
ter.

1 pk

1 pk

1 pk
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Hof- og Stadsrettens skiftekommission, fra 1805 Lands

over- samt Hof- og Stadsrettens skiftekommission

Ved etableringen af Hof- og Stadsretten 1771 oprettedes 
herunder en særlig skiftekommission for den københavnske ju
risdiktion, som fortsatte uændret efter etableringen af Lands
over- samt Hof- og Stadsretten 1805 indtil 30. sept. 1919, da 
skifternes administration overgik til Københavns byrets skif
teret .

Kommissionens sammensætning og organisation ændredes 1798 
og 1863, hvorfor efterfølgende registratur, for så vidt angår 
den ordinære skifterets arkivalier, opdeles i hovedperioderne 
1771-97, 1798-1863 og 1863-1919- Arkivalier vedrørende ekstra
ordinære skifter og private skifter er registreret i sammen
hæng for hele perioden 1771-1919.

Perioden 1771-97

Med oprettelsen af Hof- og Stadsretten 1771 nedlagdes de 
da eksisterende københavnske skiftejurisdiktioner, idet samt
lige indbyggere i København fremtidig skulle høre under Hof- 
og Stadsrettens skiftekommission. Iflg. § 15 i frd. af 15. ju
ni 1771 om oprettelsen af Hof- og Stadsretten skulle det kø
benhavnske skiftevæsen administreres af en særlig skiftekom
mission under Hof- og Stadsretten. Kommissionen skulle bestå 
af tre assessorer, som udpegedes blandt de tilforordnede i 
Hof- og Stadsretten. Der var ikke i frd. om oprettelsen af ret
ten udtrykt noget om, hvor længe de enkelte kommissionsmedlem
mer skulle eller måtte have sæde i kommissionen, men i regle
ment for Hof- og Stadsretten af 15. juni 1771 § 8 ses, at et af 
medlemmerne kunne afgå hvert andet år. Var vedkommende villig 
dertil, kunne han forblive i kommissionen gennem flere perioder.

Uanset at skiftekommissionen var underlagt Hof- og Stads
retten, kunne skiftekommissionens decisioner indankes direkte
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for Højesteret, jfr. reskript af 4. juni 1772 og plakat af 26. 
aug. 1785.

Til at foretage det meget omfattende skrivearbejde, der 
var i forbindelse med skifternes administration, etableredes 
et Skifte- og Brevskriverkontor, hvorunder også hørte skri
vearbejdet i forbindelse med tinglæsningsforretningerne, jfr. 
frd. af 15. juni 1771 § 14 og reglement for Hof- og Stadsret
ten af 15. juni 1771 § 12-13. Omkr. 1826 deltes Skifte- og 
Brevskriverkontoret, men havde dog stadigvæk fælles chef. Den 
endelige adskillelse af Skifte- og Brevskriverkontoret skete i. 
h.t. kgl. res. af 10. juli 1849, hvorved etableredes et særligt 
Skifteskriverkontor og et særligt Brevskriverkontor.

At dømme efter protokolindførslerne synes skiftekommissio
nen i begyndelsen selv at have foretaget samtlige forretninger 
i forbindelse med skifterne. Pra omkr. 1784 ses de fleste uden
for skiftekommissionens kontorer foretagne forretninger udført 
ved fuldmægtige. Det var især forseglings- og registreringsfor
retninger, som blev foretaget ved hjælp af fuldmægtige.

Skiftekommissionen skulle sammen med skifteskriveren jævn
ligt, og mindst 4 gange årligt, indberette til Hof- og Stads
retten om samtlige skifters behandling med designationer over 
sluttede og usluttede skifter. Desforuden sirulle de straks efter 
tilendebringelsen af hvert skifte meddele Hof- og Stadsretten 
udfaldet og især meddele i hvilke skifter, der var umyndige ar
vinger, idet Hof- og Stadsretten da beskikkede værger for de u- 
myndige, jfr. reglement af 15. juni 1771 § 9.

Skiftekommissionens medlemmer var efter frd. af 15. juni 
1771 ansvarlige for såvel den retlige som den økonomiske ad
ministration af skifterne. Omkr. 1791 indgav de tilforordnede 
i Hof- og Stadsretten gennem Danske Kancelli en indstilling til 
Kongen, der gik ud på, at der skulle ansættes en særlig boghol
der til at varetage den økonomiske del af skiftekommissionens 
arbejde. Stillingen som bogholder oprettedes ved kgl. reskript 
til Hof- og Stadsretten af 6. jan. 1792. Den første bogholder 
blev Ole Christian Borch, der tidligere havde været fuldmægtig 
ved skiftekommissionen.
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I forbindelse med organiseringen af skiftekommissionen 
inddeltes den københavnske befolkning i 9 klasser, jfr. Al
bert Fabritius og Harald Hatt s Håndbog i slægtsforskning,
3. udg., side 198-99, hvis skifter indførtes i hvert sit sæt 
af protokoller, bestående af forseglingsprotokoller, registre
ringsprotokoller og behandlingsprotokoller, der udgør grund
stammen i skifteretsarkivalierne. Desuden indrettedes en række 
protokoller, som var fælles for samtlige klasser, såsom re
partitionsprotokoller, decisionsprotokoller, gældsbøger, kvit
teringsbøger, brevkopibøger, protokol over kautioner og efter
retningsprotokoller. Endvidere førtes protokoller over fore
viste samfrændeskifter, og fra 1792 protokoller over anmeldel
ser af dødsfald, som ikke gav anledning til afholdelse af of
fentligt skifte, jfr. frd. af 12. sept. 1792, de såkaldte "Hvi
debøger” . Det er sandsynligt, at kommissionen har ført andre 
protokoller, herunder forskellige regnskabsprotokoller. Disse 
er i så fald kasseret eller på anden måde gået tabt.

Arkivalierne vedr. de enkelte klasser kaldtes "Protokol
ler”, der betegnedes 1-9. Inden for hver protokol nummereredes 
skifterne fortløbende gennem hele perioden. Skifterne indledes 
i forseglingsprotokollerne, hvorfra henvises til registrerings- 
og behandlingsprotokoller, hvis skiftet da ikke sluttedes alle
rede i forseglingsprotokollen. Forseglings-, registrerings- og 
behandlingsprotokollerne er forsynet med samtidige navneregi
stre. Som nøgle til de tre protokolrækker har landsarkivet ud
arbejdet et alfabetisk navneregister til forseglingsprotokol
lerne 1771-97. Dette register findes på læsesalen.

Bilagene til de enkelte skifter, kaldet skiftedokumenter, 
findes henlagt protokolvis efter de numre, som den enkelte skif
teretssag fik i forseglingsprotokollen.

De fleste af de protokoller der vedrører perioden 1771-97, 
kan indeholde referater af skifter mange år efter periodens ud
løb, men disse referater vedrører skifter påbegyndt inden ud
gangen af 1797.
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Arkivregistratur

1771-97. Protokol 15 bd. 71 pkr
Anm.; Vedrører skifterne efter civile 
og militære rangspersoner, hovedsage
lig Hofrettens og generalauditørens 
tidligere klientel.
Nemlig;
1771-97 Forseglingsprotokoller 4 bd. 
1771-99 Registreringsprotokoller 5 bd. 
1771-1829 Behandlingsprotokoller 6 bd.
1771-97 Skiftedokumenter 71 pkr.

1771-97. Protokol 2 15 bd. 77 pkr
Anm.; Vedrører skifterne efter kgl. be- 
tjente udenfor rangen, som og de ringe
re betjente, der af kongen er tillagt 
årlig løn, kgl. pensionister, bankens 
og de oktrojerede kompagniers betjente, 
de til hofteatret og det danske teater 
henhørende personer, betjente hos her
skaber etc., der ikke kan henregnes til 
tjenestefolkenes klasse, såsom sekretæ
rer, bogholdere, fuldmægtige, skrivere, 
hofmestere, francoiser (d.v.s. lærerin
der i det franske sprog) og deslige (ho
vedsagelig Borgrettens tidligere klien
tel ).
Nemlig;
1771-98 Forseglingsprotokoller 5 bd.
1771-1800 Registreringsprotokoller 4 bd.
1771-1819 Behandlingsprotokoller 6 bd.
1771-97 Skiftedokumenter 77 pkr.

1771-97. Protokol 3 6 bd. 18 pkr
Anm.; Vedrører skifterne efter gejstlig- 
heden og den lærde stand (præster, profes
sorer, rektorer, studenter og alle andre 
til kirkerne, universitetet samt skoler 
og hospitaler henhørende betjente og 
personer).
Nemlig;
1771-97 Forseglingsprotokoller 2 bd.
1771-97 '• Registreringsprotokoller 2 bd.
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1771 — 1819 Behandlingsprotokoller 2 hd.
1771-97 Skiftedokumenter 18 pkr.

1771-97. Protokol 4 13 hd. 69 pkr.
Ånm.; Vedrører skifterne efter anseli
ge og formuende borgere og indvånere, 
såsom vekselerere, grosserere, apoteke
re, vinhandlere, fabrikører, sukkerraf- 
finadører, gæstgivere, bryggere, bagere, 
brændevinsbrændere og deslige med for
råd af adskillige slags varer forsynede 
borgere samt alle bemidlede folk, der 
lever af deres formue og ikke er i rangen.
Nemlig;
1771-97 Forseglingsprotokoller 4 bd.
1771-98 Registreringsprotokoller 4 bd.
1771-1808 Behandlingsprotokoller 5 bd.
1771-97 Skiftedokumenter 69 pkr.

1771-97. Protokol 5 35 bd. 133 pkr
Anm.; Vedrører skifterne efter kunstne
re og håndværkere med deres svende og 
drenge, vognmænd og hyrekuske, så og det 
øvrige mindre borgerskab af spækhøkere, 
lysestøbere, øltappere, kælderfolk og 
deslige, samt alle andre personer, der 
lever af deres arbejde eller har andre 
næringsveje, som ikke til nogen særdeles 
klasse kan henføres.
Nemlig; 
1771-97 
1771-98 
1771-1811 
1771-97

Forseglingsprotokoller 15 bd. 
Registreringsprotokoller 7 hd. 
Behandlingsprotokoller 13 hd. 
Skiftedokumenter 133 pkr.

1771-97. Protokol 6 20 bd. 103 pkr
Anm.; Vedrører fallit- og opbudsboer.
Nemlig;
1771-98
1771-1804
1771-1805
1771-97

Forseglingsprotokoller 5 bd. 
Registreringsprotokoller 4 bd. 
Behandlingsprotokoller 11 bd. 
Skiftedokumenter 103 pkr.
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1771-97. Protokol 7 6 bd. 12 pkr
Anm.: Vedrører skifterne efter tjene
stefolk.
Nemlig:
1771^97
1771-97
1771-1800

1771-97

Forseglihgsprotokoller 
Registreringsprotokol 
Behandlingsprotokoller 
Skiftedokumenter

3 bd.
1 bd.
2 bd. 
12 pkr.

1771-97. Protokol 8 25 bd. 68 pkr
Anm.: Vedrører skifterne efter søeta
tens "underofficerer og menige samt 
håndværksfolk (herunder også de i 
koffardifart sejlende styrmænd og ma
troser m.v.).
Nemlig:
1771-1800 Forseglingsprotokoller 11 bd.oCOTc-c- Registreringsprotokoller 3 bd.
1 7 7 1 - 1 8 1 3 Behandlingsprotokoller 11 bd.
1 7 7 1 -9 7 Skiftedokumenter 68 pkr.

Repartitionsprotokoller
A-E 5 bd.

1771-97. Protokol 9 6 bd. 8 pkr
Anm.s Vedrører skifterne efter land
etatens underofficerer og menige.
Nemlig:
1771-97 Fors eglingspro tokoller 3 bd.
1771-97 Registreringsprotokol 1 bd.

00CO —̂ 1£c- Behandlingsprotokoller 2 bd.
1771-97 Skifte dokument er 8 pkr.

1771-97. Repartitionsprotokoller 30 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller inde- 
hoTcTende opgørelser over boerne og over 
arvemidlernes fordeling. Med samtidige 
navneregistre.
Nemlig:
1771-91 23 bd.
Anm.: Det kan kun i enkelte tilfælde 
konstateres på hvilken dato de enkelte 
opgørelser er indført.



- 37 -

1792-93 2 bd.
1794-95 2 bd.
1796-97 3 bd.

1771-1803. Decisionsprotokoller
Anm.; Kronologisk førte protokoller 
incfeHoldende de af skiftekommissio- 
nen afsagte decisioner. Med samti
dige navneregistre.
Nemlig;
1771-77 1 bd. 1777-82 1 bd.
1782-85 1 bd. 1785-87 1 bd.
1787-89 1 bd. 1789-92 1 bd.
1793-97 1 bd. 1797-1803 1 bd.

Anm.; Vedr. Doer som 
er påbegyndt inden ud' 
ga.ngen af 1797.

1792-97. Gældsbøger
Anm.; Er bøger over de i hvert enkelt 
bo anmeldte fordringer. Med samtidige 
navneregistre.
Nemlig;
1792-93 1 bd.
1794-95 1 bd.
1796-97 1 bd.

1794-98. Kvitteringsbøger
Anm.; Er kronologisk førte bøger inde- 
TioTcfende kvitteringer for de af skifte
kommissionen udbetalte beløb.
Nemlig;
1794- 95 1 bd.
1795- 96 1 bd.
1797-98 1 bd.
Anm.; Vedr. de inden udgangen af 1797 
påbegyndte boer.

Brevkopibøger I
Anm.; Er kopibøger over udgående breve 
vedr. behandlingen af de enkelte boer.

8 bd

3 bd

3 bd

1771-1833. 6 bd
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Nemlig;
1771-73 1 bd. 1775-84 1 bd.
1784-88 1 bd. 1788-91 1 bd.
1791-96 1 bd. 1796-1833 1 bd.

Anm.; Vedr. boer som 
er påbegyndt inden ud
gangen af 1797.

1775-1815. Brevkopibøger II
Anm.; Er kopibøger over kommissionens 
breve til Hof- og Stadsretten vedr„ 
behandlingen af de enkelte boer.
Nemlig;
1775-86 1 bd. 1786-89 1 bd.
1789-93 1 bd. 1794-99 1 bd.
1799-1815 1 bd.
Anm,; Vedr. boer som 
er påbegyndt inden 
udgangen af 1797.

1789-1801. Protokol over kautioner
Anm.: Kronologisk ført protokol indehol
de ncTe kautioner for arvelodder efter 
borteblevne arvinger, jfr. kgl. reskript 
31. jan. 1789.

1778-1801. Efterretningsprotokoller
Anm.; Er protokoller over behandlede 
skiffer, undtagen de skifter som slut
tedes straks ved forseglingsforretnin
gen. Der findes oplysning om det en
kelte bos •’tilstand" og behandling. 
Ført kronologisk indenfor hver klasse.

5 bd

1 bd

3 bd
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Perioden 1798-1863
Pra 1798 skulle Hof- og Stadsrettens skiftekommission be

stå af to assessorer, som efter to års forløb afløstes af to 
nye* De fratrædende assessorer skulle dog tilendebringe de 
skifter, som var påbegyndt indenfor deres to-årige periode.

Protokollationen af de før 1798 påbegyndte skifter fort
satte uændret i de til perioden 1771-97 hørende protokoller, 
mens de fra jan. 1798 påbegyndte skifter protokolleredes i 
nye protokoller efter samme mønster som i perioden 1771-97.

Der skete ikke nogen ændring i den klassedeling af Kø
benhavns befolkning, som var etableret 1771? og hver klasse 
betegnedes nu som før "Protokol", nummereret 1-9.

Hver af de to-årige skiftekommissioner lod indrette sit 
særlige sæt af protokoller, der anvendtes ved behandlingen af 
de indenfor kommissionsperiodens udløb.

Por perioden 1798-1863 foreligger således en række skif
tekommissioners arkiver med helt selvstændig arkivdannelse.
I efterfølgende registratur er hver enkelt kommissions arkiv 
dog ikke registreret for sig selv. Registraturen basseres der
imod på de enkelte protokollers (klassers) arkivalier forså- 
vidt angår grundmaterialet bestående af forseglings-, registre
rings- og behandlingsprotokoller med tilhørende dokumenter.
Først registreres perioden 1798-1859, derefter perioden 1860-63, 
idet den i 1771 etablerede klassedeling ændredes fra 1860 og 
bortfaldt 1863. Derefter registreres de protokolrækker, som var 
fælles for samtlige protokoller (klasser) for hele perioden 
1798-1863 efter deres saglige indhold, uanset at de hører til 
forskellige kommissioners arkiver.

I hver kommissionsperiode nummereredes skifterne indenfor 
hver protokol (klasse) fortløbende begyndende med nr. 1. De 
enkelte protokoller er forsynede med samtidige navneregistre. 
Desuden førtes for hver kommissionsperiode såkaldte generalre
gistre, der er fællesregistre for samtlige protokoller (klas-^ 
ser) indenfor hver kommissionsperiode. Generalregistrene er 
xerokopieret og opstillet på læsesalen. Generalregistrene 1 850- 
55 er meget mangelfulde og mangler helt 1856-63, hvorfor lands 
arkivet har udarbejdet et alfabetisk navneregister for perioden
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1850—63 s som er opstillet på læsesalen. Registeret er udarbej
det på grundlag af ekstraktprotokoller ( se side 46 ). Regi
strene oplyser protokolnummer (klassenummer) og sagsnummer 
samt nummer i ekstraktprotokollen. På grundlag af protokolnum
mer og sagsnummer er det dog muligt uden videre at benytte for
seglingsprotokollerne, der er forsynede med navneregistre.

Årkivregistråtur

1798-1859.

1798-1859.

Protokol 1 133 bd. 272 pkr
Anm.; Vedrører skifterne efter civi
le og militære rangspersoner, den 
geistlige stand og universitet und
tagen.
Nemlig;
1798-1859 Forseglingsprotokoller 41 bd.
1798-1859 Registreringsprotokoller 35 bd.
1798-1859 Behandlingsprotokoller 57 bd.
1798-1859 Skiftedokumenter 272 pkr.

Protokol 2
Anm.; Vedrører skifterne efter kgl.

99
be-

bd. 187 pkr

tjente udenfor rangen, som og de ringere 
betjente, der af kongen er tillagt årlig 
løn, kgl. pensionister, bankens og de ok- 
trojerede kompagniers betjente, de til 
hofteatret og det danske teater henhøren
de personer, betjente hos herskaber etc., 
der ikke kan henregnes til tjenestefolke
nes klasse, såsom sekretærer, bogholdere, 
fuldmægtige, skrivere, hovmestere, fran- 
coiser og deslige.
Nemlig;
1798-1859
1800-1859
1798-1859
1798-1859

Forseglingsprotokoller 33 bd. 
Registreringsprotokoller 30 bd. 
Behandlingsprotokoller 36 bd.
Skiftedokumenter 187 pkr.
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1798-1859. Protokol 3 68 bd. 73 pkr.
Ånm.;Vedrører skifterne efter geistlig- 
Fecfen og den lærde stand, såsom præster, 
professorer, studenter og alle andre til 
kirkerne, universitetet samt skoler og 
hospitaler henhørende betjente og per
soner.
Nemlig;
1798-99 Forseglingsprotokol 1 bd.
1798-99 Registreringsprotokol 1 bd.
1800-59 Forseglings- og regi

streringsprotokoller 30 bd.
1798-1859 Behandlingsprotokoller 36 bd.
1798-1859 Skiftedokumenter 73 pkr.

1798-1859. Protokol 4 113 bd. 239 pkr
Anm.; Vedrører skifterne efter anselige 
o~g"Tormuende borgere og indvånere, såsom 
vekselerere, grosserere, apotekere, vin
handlere, fabrikører, sukkerraffinadører, 
gæstgivere, bryggere, bagere, brændevins
brændere, og deslige med forråd af adskil
lige slags varer forsynede borgere samt al' 
le bemidlede folk, der lever af deres for
mue og ikke er i rangen.
Nemlig ;
1798-1859
1798-1859
1798-1859
1798-1859

Forseglingsprotokoller 34 bd. 
Registreringsprotokoller 33 bd. 
Behandlingsprotokoller 46 bd. 
Skiftedokumenter 239 pkr.

1798-1859. Protokol 5 223 bd. 456 pkr
Anm.; Vedrører skifterne efter kunstnere 
og håndværkere med deres svende og drenge, 
vognmænd og hyrekuske, så og det øvrige 
mindre borgerskab af spækhøkere, lysestø
bere, øltappere, kælderfolk og deslige, 
samt alle andre personer, der lever af de
res arbejde eller har andre næringsveje, 
som ikke til nogen særdeles klasse kan 
henføres.
Nemlig;
1798-1859 Forseglingsprotokoller 103 bd. 
1798-1859 Registreringsprotokoller 33 bd.
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1798-1859 Behandlingsprotokoller 87 bd.
1798-1859 Skiftedokumenter 456 pkr.

1798- 1859. Protokol 6 123 bd. 180 pkr
Anm.; Vedrører fallit- og opbudsboer1

Nemlig;
1798-1859 Forseglingsprotokoller 35 bd.
1798-1859 Registreringsprotokoller 33 bd.
1798-1859 Behandlingsprotokoller 55 bd.
1798-1859 Skiftedokumenter 180 pkr.

1798- 1859. Protokol 7 62 bd. 38 pkr.
Anm.; Vedrører skifterne efter tjeneste- 
folk. Forseglings- og registreringsforret
ningerne er ført i samme protokolrække.

1798-1859.

1798-1859.

Nemlig;
1798-1859 Forseglings- og regi

streringsprotokoller 31 bd.
1798-1859 Behandlingsprotokoller 31 bd.
1798-1859 Skiftedokumenter 38 pkr.

Protokol 8 76 bd. 89 pkr.
Anm.; Vedrører skifterne efter søeta
tens underofficerer og menige samt 
håndværksfolk, herunder også de i kof- 
fardifart sejlende styrmænd og matroser 
m.v. Forseglings- og registreringsfor
retningerne er ført i samme protokol
række .
Nemlig;
1798-1859 Forseglings- og regi-

streringsprotokoller 43 bd.
1798-1859 Behandlingsprotokoller 33 bd.
1798-1859 Skifte dokument er 89 pkr.

Protokol 9 68 bd. 51 pkr.
Anm.; Vedrører skifterne efter landeta- 
tens underofficerer og menige. Forseg
lings- og registreringsforretningerne er 
ført i samme protokolrække.
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Nemlig;
1798-1859 Forseglings- og regi

streringsprotokoller 35 bd.
1798-1859 Behandlingsprotokoller 33 bd.
1798-1859 Skiftedokumenter 51 pkr.

1798-1855. Generalregistre 29 bd.
Anm.; Er kommissionsvis førte navnere- 
gistre til samtlige protokollers for
seglingsprotokoller. For perioden 1850- 
55 meget mangelfulde. Registrene er xe- 
rokopieret og opstillet på læsesalen.
For perioden 1850-63 har landsarkivet la
det udarbejde et alfabetisk register til 
ekstraktprotokollerne. Dette register er 
også opstillet på læsesalen.

1860-63

Fra 1860 ændredes den siden 1771 anvendte klassedeling; 
antallet af klasser reduceredes fra 9 til 6, idet klasserne 
1, 4, 5 og 6 forblev uændrede, mens klasse 2 og 3 sammenlagdes 
til klasse 2 og klasse 7, 8 og 9 forenedes i klasse 3.

1860-63.

1860-63.

Protokol 1 6 bd.
Nemlig;
1860-63 Forseglingsprotokoller 2 bd.
1860-63 Registreringsprotokoller 2 bd.
1860-63 Behandlingsprotokoller 2 bd.
1860-63 Skiftedokumenter 10 pkr.

Protokol 2 6 bd
Nemlig;
1860-63 Forseglingsprotokoller 2 bd.
1860-63 Registreringsprotokoller 2 bd.
1860-63 Behandlingsprotokoller 2 bd.
1860-63 Skifte dokument er 9 pkr.

10 pkr.

9 pkr.
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1860-63.

1860 - 6 3 .

1860-63.

1860-63.

Protokol 3 4 bd. 7 pkr.
Nemlig;
1860-63

1860-63
1860-63

Protokol
Nemlig;
1860-63
1860-63
1860-63
1860-63

Protokol
Nemlig;
1860-63
1860-63
1860-63
1860-63

Protokol
Nemlig;
1860-63
1860-63
1860-63
1860-63

4"

5

6

Forseglings- og regi-
streringsprotokoller 2 bd.
Behandlingspro tokoller 2 bd.
Skiftedokumenter 7 pkr

7 bd.

Forseglingsprotokoller 2 bd.
Registreringsprotokoller 2 bd.
Behandlingsprotokoller 3 bd.
Skiftedokumenter 13 pkr.

13

Forseglingsprotokoller 6 bd.
Registreringsprotokoller 2 bd.
Behandlingsprotokoller 5 bd.
Skiftedokumenter 36 pkr.

12

Forseglingsprotokoller 4 bd.
Registreringsprotokoller 2 bd.
Behandlingsprotokoller 6 bd.
Skiftedokumenter 44 pkr.

13 pkr.

36 pkr.

44 pkr.

1798-1863. Repartitionsprotokoller 122 bd.
Anm.; Kronologisk førte protokoller inde
holdende boopgørelser og opgørelser over 
arvemidlernes fordeling. Med samtidige 
navneregistre.

1798-1863. Decisionsprotokoller 34 bd.
Anm.; Kronologisk førte protokoller inde- 
holdende de af skiftekommissionerne afsag
te decisioner. Med samtidige navneregistre.
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1798-1863. Gældsbøger 39 bd.
Anm.; Bøger over de i hvert enkelt bo an- 
meldte fordringer. Med samtidige navnere
gistre .

1798-1863. Kvitteringsbøger 48 bd.
Anm.s Er kronologisk førte bøger indehol- 
dende kvitteringer for de af skiftekom
missionerne udbetalte penge.

1798-1863. Kopibøger over udgående breve 60 bd.
Anm.: Kronologisk førte. Indeholder fra 
1820 endvidere kopier af de af skiftekom
missionerne afgivne erklæringer. Med sam
tidige navneregistre.

1798-1819. Erklæringsbøger 13 bd.
Anm.s Kronologisk førte kopibøger inde- 
holdende kopier af de af skiftekommis
sionerne afgivne erklæringer. Disse ind
føres fra 1820 i foranstående kopibøger 
over udgående breve. Med samtidige navne
registre .

1812-13,
1834-35. Journaler 3 bd.

Anm.% Er journaler over korrespondance og 
erklæringer vedr. de enkelte boer. Om jour
naler er ført af hver enkelt kommission er 
ikke klarlagt, men kun fra nævnte perioder 
findes de bevaret. I journalen fra skifte
kommissionen 1834-35 er kun indført få sa
ger. Ved siden af journalerne vedr. de enkel
te boer har man ført journaler over korre
spondance af generel art, se s.65.

1804-51. Korrespondancesager vedr. ordinære boer 9 pkr
Anm.s Indeholder koncepter til udgående bre- 
ve og originale indgåede breve. Henlagte in
denfor den kommissionsperiode som sagen ved
rører uanset at skrivelsen er dateret uden
for samme periode.
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Nemlig;
1804-23 1 pk. 1824-25 1 pk.
1826-27 1 pk. 1828-33 1 pk.
1834-35 1 pk. 1836-39 1 pk.
1340-41 1 pk. 1844-45 1 pk.
1846-51 1 pk.

1845-63. Hovedbøger
Anni. ; Hvert enkelt bo er anført på eget 
‘folio. Med samtidig navneregister.

27 bd.

1846-63. Kassebøger
Anm.o Kronologisk ført fortegnelse over 
TncP^og udbetalinger.

9 bd.

1856-63. Bikassebøger 12 bd.

1822-63. Ekstraktprotokoller 45 bd.
Anm.: Er kommissionsvis førte ekstrakt- 
protokoller over behandlede skifter med 
oplysninger om skifteretsbehandlingen.
Ført kronologisk for klasse (protokol).
Med samtidige navneregistre.
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Perioden 1863-1919

Ved lov af 23. jan. 1862 omorganiseredes den københavnske 
skiftekommission påny. Kommissionen skulle stadigvæk være un
derlagt Landsover- samt Hof- og Stadsretten, og dens medlem
mer udpeges blandt de tilforordnede assessorer. Kommissionen 
skulle fra 1. jan. 1863 bestå af tre medlemmer, der hver især 
fungerede i fire år. Da medlemmerne ikke måtte udtræde af kom
missionen samtidig besluttedes, at et medlem skulle udtræde 1. 
jan. 1864, et andet 1. jan. 1865, mens det tredie medlem sad 
i kommissionen fulde fire år. De pr. 1. jan. 1864 og 1. jan.
1865 tiltrædende medlemmer og alle senere udpegedes for fire
årige perioder, mer, var forpligtede til at afslutte de skifter, 
som de havde påbegyndt indenfor kommissionsperioden.

Skifteforretningerne fordeltes mellem de tre kommissions
medlemmer efter en af justitsministeren og justitiarius ved 
Landsover- samt Hof- og Stadsretten godkendt overenskomst. De
cisioner i de enkelte skifter skulle dog afsiges af den samlede 
kommission.

Den klasseinddeling af den københavnske befolkning, som lå 
til grund for protokollationen siden 1771, bortfaldt med omorga
nisationen pr. 1. jan. 1863- For hver af de tre kommissionsmed
lemmer indrettedes 4 protokolsæt, hver bestående af forseglings
protokoller, registreringsprotokoller og behandlingsprotokoller. 
Protokol 1 vedrørte skifterne efter personer, hvis slægtsnavn 
begyndte med bogstav A-G, protokol 2 H-M, protokol 3 N-0 og pro
tokol 4 udelukkende fallitboer. Por hver skiftekommissionsmedlem 
indrettedes desuden repartitionsprotokoller, gældsbøger, kvitte
ringsbøger, kopibøger over breve og erklæringer, hovedbøger og 
kassebøger samt ekstraktprotokoller. Fælles for den samlede kom
mission førtes som tidligere de såkaldte hvidebøger, fra 1866 
journaler over anmeldte dødsfald, decisionsprotokoller og for
skellige andre protokoller vedr. dødsanmeldelser og ekstraordi
nære skifter samt korrespondance af generel karakter. Endvidere 
årlige hovedregistre til forseglingsprotokoller og hvidebøger.
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Protokol 4 indskrænkedes som følge af konkursloven af 25. 
marts 1872, idet konkursboerne efter handlende, fabrikanter, 
skibsredere m.fl. i henhold til § 149 henlagdes under Sø- og 
Handelsretten i København, jfr. registratur over Sø- og Han
delsrettens arkiv, Københavnske politi- og domsmyndigheder II, 
side 148 og 166 ff. Protokol 4 indeholder derefter fallitboer
ne efter butikshandlende, håndværksmestre o.l.

Pra perioden 1901-05 foreligger fra de enkelte skiftekom
missionsmedlemmer en protokol 5, bestående af forseglings-, 
registrerings- og behandlingsprotokoller, hvori indførtes skif
teforretninger efter beboerne i de i 1901-02 under Københavns 
jurisdiktion indlemmede landdistrikter, nemlig Brønshøj sogn, 
dele af Hvidovre, Sundby og Nathanaels sogne. Pra 1905 indfør
tes de her nævnte skifteforretninger i de ordinære protokol
ler 1, 2, 3 og 4.

Som følge af lov af 14. april 1905 om tvangsakkord udenfor 
konkurs indrettedes en række behandlingsprotokoller, der be
tegnedes protokol 5. Denne protokolrække dækker perioden 1905- 
19.

Por perioden 1863-1919 foreligger egentlig en række kommis
sionsmedlemmers arkiver med selvstændig arkivdannelse, men dis
se er ligesom i foregående periode ikke registreret i sammen
hæng. Det er de enkelte protokollers arkivalier for hele perio
den derimod, derefter de arkivalier som var fælles for protokol
lerne, uanset om de hører til forskellige kommissionsmedlemmers 
arkiver.

De pr. 1. jan. 1863 indrettede protokol 1-4 og tilhørende 
arkivalier betegnedes 1. afd. A og omfatter perioden 1863-66, 
pr. 1. jan. 1864 indrettedes et nyt sæt protokoller for det 
tiltrædende medlem, hvilket betegnedes 2. afd. A, som omfatter 
perioden 1864-67, og pr. 1. jan. 1865 indrettedes 3. afd. A.
Hver af disse betegnelser, som anvendes i hovedregistrene, be
tegner således de enkelte kommissionsmedlemmers arkivalier. In
denfor hver kommissionsmedlems enkelte protokoller nummereredes 
skifterne fortløbende begyndende med nr. 1.
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Landsover- samt Hof- og Stadsrettens skiftekommission op
hørte pr. 30. sept. 1919? hvorefter skifterne efter Københavns 
beboere blev henlagt under Københavns byrets skifteafdeling.

Arkivregistratur

1866-1920. Journaler over anmeldte dødsfald 59 bd.
Anm.; Er kronologisk førte journaler over 
indkomne dødsanmeldelser. Indtil 1. april 
1874 nummereres anmeldelserne indenfor hvert 
kalenderår, derefter indenfor hvert finans
år. Indtil marts 1901 anføres nummeret for 
den protokol, som skulle behandle boet, efter 
marts 1901 anføres i stedet dødsdato. I an
mærkningsrubrikken anføres ofte dødsstedet.
Nemlig;
1866 17. maj - 1867 27. dec. 1 bd.
1867 28. dec. - 1869 13. maj 1 bd.
1869 14. maj - 1870 31. dec. 1 bd.
1871 2. jan. - 1872 5. sept. 1 bd.
1872 5. sept. - 1874 23. nov. 1 bd.
1874 24. nov. - 1877 26. jan. 1 bd.
1877 27. jan. - 1879 21 . marts 1 bd.
1879 22. marts - 1880 17. nov. 1 bd.
1880 17. nov. - 1882 30. ma j 1 bd.
1 882 30. maj - 1883 29. okt. 1 bd.
1883 30. okt. - 1885 5. febr. 1 bd.
1885 6. f ebr. - 1886 29. maj 1 bd.
1886 31 . maj - 1887 5. sept. 1 bd.
1087 5. sept. - 1888 28. nov. 1 bd.
1888 28. nov. - 1890 12. febr. 1 bd.
1890 12. febr. - 1891 1 8 . apr. 1 bd.
1891 20. apr. - 1892 21 . marts 1 bd.
1892 21 . marts - 1893 5. ma j 1 bd.
1893 6. maj - 1894 23. maj 1 bd.
1894 23. maj - 1895 22. maj 1 bd.
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1895 22. maj - 1895
1896 1. jan. - 1896
1896 5. dec. - 1897
1897 1. okt. - 1898
1898 19. sept. - 1899
1899 14. juli - 1900
1900 8. maj - 1901
1901 9. marts - 1901
1902 2. jan. - 1902
1902 28. okt. - 1903
1903 7. aug. - 1904
1904 11. maj - 1905
1905 30. jan. - 1905
1905 3. okt. - 1906
1906 13. juni - 1907
1907 1 8. febr. - 1907
1907 1. okt. - 1908
1908 10. juni - 1909
1909 10. marts - 1909
1909 1 8 . dec. - 1910
1910 19. sept. - 1911
1911 13. juli - 1912
1912 9. maj - 1913
1913 13. marts - 1913
1913 7. okt. - 1914
1914 19. marts - 1914
1914 14. aug. - 1915
1915 16. jan. - 1915
1915 15. maj - 1915
1915 25. okt. - 1916
1916 21. marts ■ T- 1916
1916 17. aug. - 1917
1917 9. febr. 1917
1917 26. juni 1918

. dec. 1 bd.
dec. 1 bd.
. sept. 1 bd.
. sept. 1 bd.
. juli 1 bd.
maj 1 bd.
marts 1 bd.
. dec. 1 bd.
. okt. 1 bd.
aug. 1 bd.
. maj 1 bd.
. jan. 1 bd.
okt. 1 bd.
. juni 1 bd.
. febr. 1 bd.
. sept. 1 bd.
juni 1 bd.
marts 1 bd.
. dec. 1 bd.
. sept. 1 bd.
. juli 1 bd.
maj 1 bd.
. marts 1 bd.
okt. 1 bd.
. marts 1 bd.
. aug. 1 bd.
. jan. 1 bd.
. maj 1 bd.
. okt. 1 bd.
. marts 1 bd.
. aug. 1 bd.
febr. 1 bd.
. juni 1 bd.
jan. 1 bd.
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1918 8. jan. - 1918 1. juli 1 bd.
1918 1. juli - 1918 7. nov. 1 bd.
1918 7. nov. - 1919 24. febr. 1 bd.
1919 24. febr. - 1919 28. juli 1 bd.
1919 29. juli - 1920 14. jan. 1 bd.

Som indgang til forseglings-, registrerings- og behand
lingsprotokollerne benyttes for perioden 1863-79 de af lands
arkivet udarbejdede alfabetiske navneregistre, som findes på 
læsesalen, og 1880-1919 de årlige hovedregistre, hvoraf kopi 
findes på læsesalen. Fra registrene, som er efternavneregistre, 
fås oplysning om begyndelsesår, kommissionens betegnelse, for
seglingsprotokollens nummer og sagens nummer. En henvisning 
fra registrene som;

1871 1/432 3B
er en typisk henvisning til en forseglingsprotokol. Af hen
visningen ses, at det pågældende skifte er påbegyndt 1871, ind
ført i forseglingsprotokol 1 (dvs. A-G, jfr. nedenstående an
mærkning) under nr. 432 fra skiftekommissionens 3. afd. B (dvs. 
skiftekommissæren som fungerede 1869-72). I perioden 1863-1919 
henvises i øvrigt også til hvidebøgerne. Henvisningen består af 
år, hvidebogens nr. og sidetal.

1863-1919. Protokol 1 135 bd. 368 pkr.
Anni, g Vedrører døds- og separationsboer 
efter personer hvis slægtsnavn begynder 
med bogstav A-G.
Nemlig;
1863-1919 Forseglings- og registre

ringsprotokoller 80 bd.
1863-1919 Behandlingsprotokoller 55 bd.
1863-1919 Skiftedokumenter 368 pkr.
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1863-1919- Protokol 2 196 bd. 557 pkr
Anm.s Vedrører døds- og separationsboer 
efter personer hvis slægtsnavn begynder 
med bogstav H-M.
Nemlig;
1863-1919 Forseglings- og registre

ringsprotokoller 112 bd.
1863-1919 Behandlingsprotokoller 84 bd.
1863-1919 Skiftedokumenter 557 pkr.

1863-1919. Protokol 3 192 bd. 533 pkr
Anm.; Vedrører døds- og separationsboer 
efter personer hvis slægtsnavn begynder 
med bogstav N-0.
Nemlig;
1863-1919 Forseglings- og registre

ringsprotokoller 108 bd.
1863-1919 Behandlingsprotokoller 84 bd.
1863-1919 Skiftedokumenter 533 pkr.

1863-1919. Protokol 4 106 bd. 557 pkr
Anm.; Vedrører fallitboer. Efter kon- 
kursloven af 25. marts 1872 § 149 hen
lagdes behandlingen af handlendes, fa
brikanters og skibsrederes konkursboer 
under Sø- og Handelsretten i København, 
jfr. registratur over Sø- og Handelsret
tens arkiv i Københavnske politi- og doms
myndigheder bd. 2, s. 148 og 166 ff.
Boerne efter butikshandlende, håndværks
mestre o.l. behandledes fortsat af Køben
havns skiftekommission.
Nemlig;
1863-1919 Forseglings- og registre

ringsprotokoller
1863-1919 Behandlingsprotokoller
1863-1919 Skiftedokumenter

47 bd. 
59 bd. 

577 pkr.

1901-05. Protokol 5 (A) 9 bd. 5 pkr.
Anm.; Vedrører døds- og separations- 
samt konkursboer efter beboere i de i 
1901-02 under Københavns jurisdiktion
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1905-19.

indlemmede landdistrikter, nemlig Brøns
høj sogn, dele af Hvidovre sogn og Sund
by og Nathanaels sogne.
Nemlig:
1901-05 Forseglings- og registre

ringsprotokoller 5 bd.
1901-05 Behandlingsprotokoller 4 bd.
1901-05 Skiftedokumenter 5 pkr.

Protokol 5 (B) 11 bd. 10 pkr
Anm.: Vedrører boer behandlet i.h.t. 
lov af 1 4 . april 1905 om tvangsakkord 
udenfor konkurs.
Nemlig:
1905-19 Behandlingsprotokoller 11 bd.
1905-19 Skiftedokumenter 10 pkr.

1863-1919. Hovedregistre 57 bd.
Anm.: Er årgangsvis førte navneregistre 
til forseglingsprotokoller, hvidebøger 
og 1863-64 tillige til dødsanmeldelses
protokoller for børn m.m. For perioden 
1863-79 har landsarkivet udarbejdet et 
samlet alfabetisk navneregister, som 
findes på læsesalen. Hovedregistrene 
1880-1919 er xerokopieret og opstillet 
på læsesalen.

1863-1919. Repartitionsprotokoller 109 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller in- 
cTeTToTdende boopgørelser og opgørelser 
over arvemidlernes fordeling. Med sam
tidige navneregistre.

1863-1919. Decisionsprotokoller 11 bd.
Anm.: Kronologisk førte protokoller in- 
deholdende de af skiftekommissionen af
sagte decisioner. Protokolrækken er fæl
les for samtlige afdelinger. Med samtidige 
navneregistre.

Gældsbøger 47 bd.
Anm,: Bøger over de i hvert enkelt bo an- 
meldte fordringer. Med samtidige navneregistre.

1863-1919.
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1863-1919. Kvitteringsbøger 49 bd.
Anni.: Kronologisk førte bøger indehol- 
den.de kvitteringer for de af skiftekom— 
missionerne udbetalte penge.

1863-1915. Kopibøger over udgående breve og
erklæringer 49 bd.
Anm.s Kronologisk førte. Indeholder ko- 
pTer~af udgående breve vedr. de enkelte 
boer og de af skiftekommissionen afgivne 
erklæringer. Med samtidige navneregistre.

1863-74, 
1884-86. Hovedbøger

Anm.; Hvert enkelt bo er anført på eget 
folio. Med samtidige navneregistre.

16 bd.

1863-74. Kassebøger
Anm.: Kronologisk førte bøger over ind- 
og udbetalinger.

8 bd.

1863-73. Bikassebøger 30 bd.

1863-1919. Ekstraktprotokoller 46 bd.
Anm.; Er kommissionsvis førte ekstrakt- 
protokoller over behandlede skifter med 
oplysninger om skifteretsbehandlingen.
Ført kronologisk for hver protokol.

1900-21. Journaler ( II ) 10 bd.
Anm.; Er kronologisk førte journaler over 
korrespondance, som vedrører boer under 
behandling.
Nemlig;
1900 2. jan. - 1902 5. april 1 bd.
1902 14. april - 1904 5. marts 1 bd.
1904 8. marts - 1905 12 . aug. 1 bd.
1905 15. aug. - 1907 1. jan. 1 bd.
1907 1. febr. - 1907 31 . dec. 1 bd.
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1908 2. jan. - 1908 31. dec. 1 bd.
1909 2. jan. - 1911 30. sept. 1 bd.
1911 2. okt. - 1914 7. maj 1 bd.
1914 9. maj - 1917 14. sept. 1 bd.
1917 17 . sept. -1921 1. dec. 1 bd.

1909-20. Journalsager
Anm.; Henlagte efter 
anstaende journaler.
Nemlig;
1909-12
1913-16
1917-20

3 pkr.
journalnumrene i for-

1 pk.
1 pk.
1 pk.

Ekstraordinære og private skifter

1771-1919
Om reglerne for afholdelse af ekstraordinære og private 

skifter henvises til indledningen.

1771-1848. Designationer over foreviste samfrænde-
skiftebreve m.v. 5 bd.
Anm.; Er kronologisk førte fortegnelser 
over foreviste bevillinger til at hensid
de i uskiftet bo og til at afholde skifte 
ved ekstraordinære skifteforvaltere som 
samfrænder, kommissarier og testamentek- 
sekutorer, samt foreviste samfrændeskifte- 
breve. Fortegnelserne er sædvanligvis af
fattet årgangsvis. Af de foreviste bevil
linger og samfrændeskiftebreve indleveredes 
kopier, som findes henlagte efter fortegnel
serne. Fortegnelserne er senere indbundne.
Nemlig;
1771-1800 1 bd.
1801-1810 1 bd.
1 8 1 1 - 2 0 1 bd.
1821-30 1 bd.
1831-48 1 bd.
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1771-1845. Kopier af foreviste bevillinger og sam-
frændeskiftebreve 57 pkr.
Anm.s Henlagte efter foranstående Desig- 
nationer over samfrændeskiftebreve m.v.
Register over samfrændeskifter 1771-1810 
findes på læsesalen.

1809-45. Protokoller over indleverede samfræn
deskifter 2 bd.
Anm.s Protokollerne er ført kronologisk 
og indeholder ekstrakter af boopgørelser 
og arvedelinger. ivled samtidige navnere
gistre. Samfrændeskiftet afskaffedes ved 
frd. af 21. maj 1845.
Nemlig;
1809-30 1 bd.
1830-45 1 bd.

1820-23. :,Det store g e n e r a l r e g i s t e r 2 bd.
Anm.; Er generalregister over foreviste 
kgl“I bevillinger til at hensidde i uskif
tet bo, testamenter, samfrændeskifte
breve m.m.
Nemlig;
1820-21 1 bd.
1822-23 1 bd.

1792-97,
1809-1919. Hvidebøger 93 bd.

Anm.; Er kronologisk førte bøger over de 
til skiftekommissionen indkomne dødsan
meldelser, som ikke gav anledning til af
holdelse af offentligt skifte. Bøgerne 
førtes som følge af frd. af 12. sept. 1792 
om indførelsen af en almindelig arveafgift. 
Betegnelsen "‘Hvidebøger" stammer formentlig 
fra bindenes hvide farve. De indkomne døds
anmeldelser er som regel indført i den fulde 
ordlyd, hvorfor bøgerne kan betragtes som 
kopibøger over indkomne dødsanmeldelser. Ud 
for hver anmeldelse findes anmærkninger om 
øvrige ekspeditioner og betaling af arveaf
gift m.v. Foruden dødsanmeldelse for perso
ner, hvis bo i henhold til bevilling forval
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tedes af ekstraordinære skifteforvaltere 
som samfrænder, kommissarier og testament- 
eksekutorer, indeholder hvidebøgerné døds
anmeldelser for personer, hvis ægtefælle 
havde bevilling til at hensidde i uskiftet 
bo, og dødsanmeldelser for personer, hvis 
arvinger overtog boet til privat skifte. 
Endvidere indførtes dødsanmeldelser for 
personer, som ikke efterlod sig noget til 
skifte. Pra 1861 førtes særlige dødsan- 
meldelsesprotnkoller for børn, som ikke 
efterlod noget til skifte, I disse proto
koller indførtes fra 1874 tillige hospi
tals- og fattiglemmer. Hvidebøgerne er for
synet med samtidige navneregistre. Por pe
rioden 1863-1913 er de i hvidebøgerne nævnte 
afdøde personer medtaget i skiftekommissio
nens hovedregistre, hvoraf xerokopier fin
des på læsesalen. Bilag til hvidebøgerne 
er kasseret.
Nemlig;

1792
1797-

28. sept. 
-1809 mangler

1797 26. aug. 1 bd.

1 . 1809 1 1 . juli - 1 811 6. juli 1 bd.
2. 1811 5 . juli - 1812 25. maj 1 bd.
3. 1812 25. maj - 1813 17. nov. 1 bd.
4. 1813 1 8 . nov. - 1815 10. juli 1 bd.
5. 1815 10. juli - 1817 1. febr. 1 bd.
6. 1817 1. febr. - 1818 8. nov. 1 bd.
7. 1818 5. nov. - 1820 5. okt. 1 bd.
8. 1820 6. okt. - 1822 1 8. juli 1 bd.
9. 1822 17. juli - 1824 28. juni 1 bd.
10. 1824 28. juni - 1826 22. april 1 bd.
11 . 1826 25. april - 1827 21 . dec. 1 bd.
12. 1828 2. jan. - 1829 25. april 1 bd.
13. 1829 25. april - 1830 4. okt. 1 bd.
14. 1830 5. okt. - 1832 30. maj 1 bd.
15. 1832 30. maj - 1833 25. nov. 1 bd.
16. 1833 26. nov. - 1835 17. febr. 1 bd.
17. 1835 1 8 . febr. - 1836 31. dec. 1 bd.
1 8. 1837 2. jan. - 1838 27. nov. 1 bd.
19. 1838 27. nov. - 1840 22. sept. 1 bd.



- 58 -

20. 1840 23. sept. -
21 . 1842 9. maj -

2 2. 1844 2 4. jan. -

23. 1845 2 4. sept. -

24. 1847 1. marts -

25. 1848 24. aug. -

26. 1850 4. maj -

27. 1851 4. aug. -

28A. 1852 25. aug. -

28B. 1853 13. juli -

29. 1855 6. marts -

30. 1856 4. okt. -

31. 1858 27. maj -

32. 1860 5. juni -

33. 1862 28. okt. -
34. 1864 25. okt. -
35. 1866 22. sept. -
36. 1868 11. aug. -
37. 2870 30. apr. -
38. 1872 2. apr. -
39. 1874 1. juli -
40. 1876 1. apr. -
41. 1878 11. juni -
42. 1880 21. sept. -

43. 1882 11. juli -
44. 1884 8. febr. -
45. 1885 16. maj -
46. 1886 1. sept. -
47. 1887 16. nov. -
48. 1889 4. febr. -
49. 1890 19. marts -

50. 1891 21. apr. -
51 . 1892 26. marts -

52. 1893 19. maj -

53. 1894 9. maj -

54. 1895 29. apr. -



- 59

55. 1896 19. juni - 1897 30. juni 1 bd.
56. 1897 30. juni - 1898 27. maj 1 bd.
57. 1898 28. maj - 1899 6. marts 1 bd.
58. 1899 6. marts - 1899 8. dec. 1 bd.
59. 1899 8. dec. - 1900 29. okt. 1 bd.
60. 1900 29. okt. - 1901 9. okt. 1 bd.
61. 1901 10. okt. - 1902 5. aug. 1 bd.
62. 1902 5. aug. - 1903 20. maj 1 bd.
63. 1903 20. maj - 1904 19. marts 1 bd.
64. 1904 19. marts - 1904 22. dec. 1 bd.
65. 1904 22. dec. - 1905 7. sept. 1 bd.
66. 1905 7. sept. - 1906 1 8 . ma j 1 bd.
67. 1906 18. maj - 1907 4. marts 1 bd.
68. 1907 7. marts - 1907 5. okt. 1 bd.
69. 1907 7. okt. - 1908 12. juni 1 bd.
70. 1908 13. juni - 1909 19. apr. 1 bd.
71. 1909 21. apr. - 1910 31. jan. 1 bd.
72. 1910 1. febr. - 1910 8. sept. 1 bd.
73. 1910 9. sept. - 1911 26. apr. 1 bd.
74. 1911 2 7. apr. - 1911 30. dec. 1 bd.
75. 1911 29. nov. - 1912 8. juni 1 bd.
76. 1912 11. juni - 1913 7. jan. 1 bd.
77. 1913 7. jan. - 1913 27. juni 1 bd.
78. 1913 2 5. juni - 1914 29. jan. 1 bd.
79. 1914 29. jan. - 1914 19. aug. 1 bd.
80. 1914 19. aug. - 1915 25. febr. 1 bd.
81 . 1915 25. febr. - 1915 14. aug. 1 bd.
82. 1915 17. aug. - 1916 17. febr. 1 bd.
83. 1916 17. febr. - 1916 24. juni 1 bd.

00 • 1916 24. juni - 1916 20. dec. 1 bd.
85. 1916 20. dec. - 1917 1 . maj 1 bd.
86. 1917 2. maj - 1917 4. okt. 1 bd.
87. 1917 22.sept. - 1918 28. febr. 1 bd.
88. 1918 28. febr. - 1918 27. juli 1 bd.
89. 1918 26. juli - 1918 23. dec. 1 bd.
90. 1918 21. dec. — 1919 19. apr. 1 bd.
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91. 1919 19. apr. - 1919 27. sept. 1 bd.

1861-1909. Dødsanmeldelsesprotokoller for børn m.m. 30 bd.
Anm.s Er kronologisk førte protokoller 
over anmeldte døde børn, som intet har 
efterladt til skifte, herunder også udøbte 
børn; i protokollerne indføres lejligheds
vis også afdøde fattiglemmer, som intet 
efterlod til skifte. Pra og med protokol 
11 (1878 ff) er protokollerne autoriserede 
til også at omfatte fattiglemmer.
Med samtidige navneregistre.
Nemlig;
1. 1861 14. nov. - 1863 13. maj 1 bd.
2. 1863 15. maj - 1865 30. okt. 1 bd.
3. 1865 30. okt. - 1868 15. juli 1 bd.
4. 1868 15. juli - 1870 7. maj 1 bd.
5. 1870 7. maj - 1871 6. maj 1 bd.
6. 1871 6. maj - 1872 13. apr. 1 bd.
7. 1872 13. apr. - 1874 cj . febr. 1 bd.
8. 1874 5. f ebr. - 1875 19. maj 1 bd.
9. 1875 20. maj - 1876 12. sept. 1 bd.
10. 1876 12. sept. - 1878 13. maj 1 bd.
11A . 1878 13. maj - 1879 1 8. okt. 1 bd.
11B. 1879 1 8 . okt. - 1881 19. apr. 1 bd.
12. 1881 19. apr. - 1883 23. maj 1 bd.
13. 1883 24. maj - 1884 10. okt. 1 bd.
14. 1884 10. okt. - 1886 30. apr. 1 bd.
15. 1886 30. apr. - 1887 2. sept. 1 bd.
16. 00 CO -J 2. sept. - 1888 12. dec. 1 bd.
17. 1888 12. dec. - 1C90 10. maj 1 bd.
1 8 . 1890 10. maj - 1891 4. nov. 1 bd.
19. 1891 4. nov. - 1893 8. apr. 1 bd.
20. 1893 8. apr. - 1894 7. nov. 1 bd.
21 . 1894 7. nov. - 1896 17. aug. 1 bd.
22. 1896 17. aug. - 1898 13. juni 1 bd.
23. 1898 14. juni - 1900 7. febr. 1 bd.
24. 1900 8. febr. - 1901 2 6 . aug. 1 bd.
25. 1901 26. aug. - 1903 13. marts 1 bd.
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26. 1903 13. marts - 1904 7. sept. 1 bd.
27. 1904 9. sept. - 1906 10. apr. 1 bd.
28. 1906 10. apr. - 1908 7. jan. 1 bd.
29. 1908 7. jan. - 1909 29. dec. 1 bd.

Ca. 1790-
1920. Ekstraordinære boer 1709 pkr.

Anm.; Indeholder dødsboer, der er behand- 
Iet' af testament-eksekutorer, og døds- og 
fallitboer, der i.h.t. kgl. bevilling er 
behandlet af særlige skiftekommissærer. 
Kommissionsskifterne findes kun til 1875, 
idet denne form for skifte afskaffedes ved 
lov af 30. nov. 1874 om skifte af dødsbo 
og fællesbo. Ved frd. af 12. febr. 1790 
§ 7 indskærpedes, at skifteprotokoller med 
tilhørende dokumenter fra de boer, der var 
behandlede af test;ament-eksekutorer eller 
kommissærer, efter boernes slutning skulle 
afleveres til vedkommende ordinære skifte
jurisdiktion, i København altså Hof- og 
Stadsrettens skiftekommission. Efter skifte
kommissionens revision af de enkelte boer 
afleveredes disse til skifteskriverkontoret, 
hvor de nummereredes og opførtes i en kro
nologisk ført fortegnelse over ekstraordi
nære boer. Boerne afleveredes senere til 
Hof- og Stadsrettens arkivkontor i.h.t. de 
i skifteskriverkontoret førte fortegnelser, 
hvoraf der for perioden ca. 1790-1920 findes 
fortegnelse nr. 1-140, hvorefter boerne sta
digvæk er henlagte, ialt ca. 8000 boer. Det 
er et højst forskelligt antal boer, der fin
des anført på hver fortegnelse. Særlig stor 
er fortegnelse nr. 13 med 422 boer, derefter 
en omkr. 10 fortegnelser indeholdende mellem 
100 og 250 boer, mens de resterende gennem
snitlig indeholder 50 boer. En enkelt forteg
nelse indeholder kun et enkelt bo.
Til rækken af ekstraordinære boer findes ud
arbejdet et navneregister til fortegnelse 1-64 
omfattende perioden ca. 1790-1885 og et navne
register til fortegnelse 65-140 omfattende pe
rioden ca. 1885-1920. Begge registrene findes 
på læsesalen.
Tilgængelighedsgrænse; 100 år.
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1794- Decisionsprotokol for ekstraordinæ
re skifter 1 bd.
Anm.: Indrettet i henhold til frd. af 
29o april 1785 vedr. eksekutor testa- 
menti. Med samtidigt navneregister.

1793-1853. Decisionsforretninger
Anm.; Henlagt efter foranstående de
cisionsprotokol . Forretningerne er 
nummereret fortløbende. Mangelliste 
findes i 1. pakke.
Nemlig;
1794-1802
1803-13
1815-53

3 pkr

1 pk. 
1 pk. 
1 pk.

1808-49. Korrespondancejournaler vedr. ekstra
ordinære boer 2 bd.
Anm.; Den første journal er indrettet 
‘1831 . I journalen indførtes de i 1831 
uafgjorte ekstraordinære boer i krono
logisk orden efter begyndelsestidspunkt.
Fra 1831 findes anmærkninger om korre
spondance vedr. de enkelte boer. Med 
samtidige navneregistre.
Nemlig;
1808-38 1 bd.
1838-49 1 bd.

1832-51. Korrespondancesager vedr. ekstraordi
nære boer 15 pkr
Anm. ; Er kronologisk henlagte koncep- 
te’r ~til udgående breve vedlagt indgå
ede breve.
Nemlig;
1832-33 1 pk.
1834-44 11 pkr.
Anm.; 1 pk. for hvert år.
1845-46 1 pk.
1847-49 1 pk.
1849-51 1 pk.
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1818—27- Sager vedr. sekvestrationsboer
Ånm._j_ Vedrører boerne efter krigsråd 
IHeiss, distriktskirurg Simonsen, kan 
celliråd Luno, kasserer P.Th.Herslev, 
revisor Jacob Wewer, amtsforvalter 
Bierg, Kield Chr. Schmidt, bogholder 
Holst, sekretær Lund, kammerråd Th. 
Peter Thortsen, vægterinspektør Chri
stian Berg og overkrigskommissær Ro
senf eldt.

Ca. 1771-
1850. Bevillinger m.v.

Anm.; Er fortrinsvis kopier af bevil- 
TTngér til at hensidde i uskiftet bo 
og til at afholde skifte ved ekstra
ordinære skifteforvaltere samt kura
tor- og værgemålsdokumenter. Kronolo
gisk henlagte.

Ca. 1771-
1850. Testamenter m.v.

Anm.: Er fortrinsvis kopier af testa
menter henhørende til forskellige boer. 
Kronologisk henlagte.

Arkivfortegnelser over ekstraordinære boer

1790-1845. Fortegnelser nr. 2-15 over ekstraordi
nære boer
Anm.; Er skiftekommissionens afleverings- 
fortegnelser med Hof- og Stadsrettens ar
kivkontors kvitteringer.

1790-1845. Afskrift af fortegnelser nr. 2-15 over 
ekstraordinære boer
Anm.s Er afskrifter af foranstående for
tegnelser, forsynet med navneregister til 
hver fortegnelse. Indeholder tillige af
skrift af fortegnelse 1 over ekstraordinæ
re boer, som uden designation er afleveret 
til landsarkivet og fortegnelse over andre 
ekstraordinære boer.

1 pk

1 pk

1 pk

1 bd

1 bd
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1838. Navneregister til fortegnelse nr. 13
Anm.; Registeret er udarbejdet ved afle
veringen af fortegnelse nr. 13 til arkiv
kontoret 23. juni 1838.

1849-1920. Arkivkontorets fortegnelser over indle
verede ekstraordinære boer, fortegnelse 
nr. 16-140.
Anm.; Er skiftekommissionens afleve
ringsfortegnelser til arkivkontoret. 
Fortegnelse nr. 99 mangler.

1790-1885. Arkivkontorets fortegnelser over indle
verede ekstraordinære boer
Anm.: Forsynet med navneregister. Er 
tidligere udtaget af arkivkontoret og 
overført til skiftekommissionens arkiv. 
Afskrift.

1885-1919. Arkivkontorets fortegnelser over indle
verede eksekutorboer
Anm.: Forsynet med navneregister. Ud
taget af arkivkontoret og overført til 
skiftekommissionens arkiv. Afskrift.

Private skifter

1875-1919. Forhandlingsprotokoller for private 
skifter
Anm.; Ført i henhold til lov af 30. nov.
1874 om skifte af dødsbo og fællesbo § 78. 
Kronologisk førte. Med samtidige navnere
gistre.
Nemlig;
1875 5. apr. - 1896 3. sept. 1 bd.
1896 12. sept. - 1919 10. marts 1 bd.

1 bd

1 pk

1 bd

1 bd

2 bd
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1875-1920. Repartitionsprotokoller for private
skifter 10 bd
Anm.; Rørt i henhold til lov af 30. 
nov. '1873 om skifte af dødsbo og fæl
lesbo § 78, indeholdende de fremlagte 
boopgørelser fra selvskiftende arvin
ger og skiftekommissionens approbatio
ner. Kronologisk førte. Med samtidige
navneregistre.
Nemlig;
A. 1875 31. maj - 1880 16. dec. 1 bd.
B. 1880 9. juni - 1884 15. juli 1 bd.
C. 1884 13. aug. - 1888 17. okt. 1 bd.
D. 1888 17. nov. - 1892 15. marts 1 bd.
E. 1892 15. marts - 1895 11. juli 1 bd.
F. 1895 30. juli - 1900 10. marts 1 bd.
G. 1900 8. febr. - 1904 28. nov. 1 bd.
H. 1904 28. nov. - 1910 25. nov. 1 bd.
J. 1910 26. nov. - 1916 29. nov. 1 bd.
K. 1916 29. nov. - 1920 30. nov. 1 bd.

Diverse

1822-27. Journal over indkomne breve 1 bd
Anm.; Kronologisk ført journal indehol
dende ekstrakt af indkomne breve og an
mærkning om til hvilken kommission det 
pågældende brev er udleveret. Journalnum
merrækken er fortløbende gennem hele pe
rioden.

1854-1906. Journaler 5 bd
Anm.; Kronologisk førte journaler over 
korrespondance, som ikke henhører til 
enkelte boer. Journalerne efter 1906 er 
formentlig kasseret. Med samtidige nav
neregistre .
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Nemlig:
1854 1. febr. - 1875
1875 24.- juni - 1886
1886 9. juni - 1893
1893 25. maj - 1900
1901 4. jan. - 1906

14. juni 1 bd
20. juni 1 bd
14. juni 1 bd
28. dec. 1 bd
14. maj 1 bd

1871-1907. Journalsager 23 pkr
Anm.: Henlagte efter journalnumrene i 
foranstående journaler.
Nemlig:

00 0 —X
 

å*72 1 pk. 1873--74 1 pk.

00 -j VJI a-77 1 pk. 1878--79 1 pk.
1880--81 1 pk. 1882--83 1 pk.
1884--85 1 pk. 1886--87 1 pk.
1888--90 3 pkr. 1891--96 3 pkr.
Anm. ;; 1 pk. for Anm. :: 1 pk. for 'hvert

hvert år. andet år.
1899 1 pk. 1900--01 1 pk.
1902--05 4 pkr. 1906 2 pkr.
Anm. :: 1 pk. for 1907 1 pk.

hvert år.

1912-20. Journal C-sager 3 pkr
Anm.s Indeholder korrespondance med skat
tedepartementet om udbetalinger af kapita
ler i tilfælde, hvor indehavere af visse 
rentenydelser er afgået ved døden. Vedrø
rer arveafgiftsberigtigelse, jfr. lov af 
27. maj 1908 om arveafgift § 35.
Nemlig:
1912-15 1 pk. 1915-17 1 pk.
1917-20 1 pk.

Ca. 1775-
1863. Breve m.v. 1 pk.

Anm.: Kronologisk henlagte breve, koncep
ter til udgående breve, anmeldte fordrin
ger, anmeldelser o.l. henhørende til for
skellige boer.
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1771-1829 
(div.år).

1774-1803 
(div.år).

1771-1831 
(div.år).

1820- 2 1 .

1809-11,

1848-49.

1780-83,
1800-39,
1876.

Kvitteringer for arveafgifter, arveløse 
kapitaler og arvemidler, som er tilfal
det fraværende arvinger 1 pk.
Anm.; Indeholder kvitteringer fra magi
straten, overformynderiet, land- og sø
militæretaten, Sjællands stift, Zahlkas- 
sen og Kongens foged.

Kvitteringer for arveafgifter, arveløse
kapitaler og formueskat m.v. 1 pk.
Anm.; Indeholder kvitteringer fra kæm
neren, Kongens foged og rentekammeret.

Koncepter til fortegnelse over arveløse
kapitaler og indkomne renter 1 pk.
Nemlig;
1771-97 Koncepter til fortegnelse over

arveløse kapitaler 1 læg
1822-31 Koncepter til fortegnelse over

indkomne renter 1 læg

Kvitteringer for arveafgifter 1 pk.
Anm.; Er kvitteringer fra kæmneren. Inde
holder tillige diverse breve fra Køben
havns magistrat vedr. de meddelte kvit
teringer.

Fortegnelse over penge tilhørende diverse
boer, som er udbetalte 1 hefte
Anm.; Kronologisk ført efter udbetalings- 
tidspunkt.

Koncepter til fortegnelser over dødsfald, 
der gav anledning til arveafgiftsberig
tigelse 1 pk.

Diverse fortegnelser m.v. 1 pk.
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Anm.; Indeholder fortrinsvis koncep
ter til fortegnelser over diverse af
gifter med tilhørende korrespondance. 
Endvidere fortegnelser over sluttede 
og usluttede skifter. Kronologisk hen
lagt e.

1808-36
(div.år). Lister over anmeldte dødsfald

Indhold;
1. Lister over dødsfald blandt Søkvæst- 

husets mandskab 1808-15.
2. Dødsfald i Skt. Petri sogn 1821-22 

og 1835-36.
3. Dødsfald i Helliggeistes sogn 1822.
4. Dødsfald i Garnisons og Frederiks 

sogn 1822.
5. Dødsfald i Trinitatis sogn 1830.
6. Dødsfald anmeldte til politiet 

1833-35.

1771-96
(div.år). Skifter fra andre jurisdiktioner

Indhold;
1. Skiftebrev efter sognepræst til 

Fyrendal-Kvislemark Johan Samuel- 
sen Mentzels enke Mette Johanne 
Bruun 1771•

2. Dokumenter vedr. skiftet efter køb
mand Peder Biørn (død 7. dec. 1780 
i Guinea).

3. Skiftebrev efter residerende kapel
lan Laurids Højbjerg og hustru 1796.

1782-1800. Skifteprotokol for jødisk-portogisisk me
nighed i København
Anm.; Udtaget af ekstraordinære boer, for
tegnelse 10 nr. 63« Skifterne er indførte 
dels på dansk dels på hebræisk. Vedr. skif
ter som efter almindelig gældende regler 
kunne behandles som private skifter.

1 pk

1 pk

1 bd
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(1801-20,
1829-48. Brevkopibøger for Skifte- og Brevskriver 

kontoret
Ses Københavnske politi- og domsmyndig

heder III, Tinglæsningsarkivalier, 
side 38.

1790-1850. Journaler over beskrevne skifteakter
Anm.s Er skifteskriverkontorets for
tegnelser over beskrevne skifteakter, 
som afleveres til rettens arkiv, hen
holdsvis 1849 og 1851.
Nemligs
1790-1837, nr. 1-1274 
1837-50, nr. 1275-2384

1 bd.
1 bd.

1790-92,
1798-1829. Navneregister over beskrevne skifteakter

Anm.s Henviser til nr. 1-800 i oven
nævnte journaler.

1790-92,
1798-1870. Navneregister over beskrevne skifteakter

Anm.s Henviser til nr. 1-5053 i journa- 
ler over beskrevne skifteakter.

1841-49. Koncepter til fortegnelse over indtægter
ved skifteskriverkontoret 
Anm.s Affattet kvartalsvis.

1858-64. Regnskabsbog over skifteskriverkontorets
indtægter
Anm.s Kronologisk ført bog over ind-

1861-71. Journaler over gebyrer for udskrifter 
og attester ved skifteskriverkontoret

1 bd

2 bd

1 bd

1 bd

1 pk

1 bd

2 bd
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1 bd. 
1 bd.

1771-1863
(div.år). Diverse sager

Anm. ; .Indeholder bl. læg- vedr. skif- 
Ternes administration, vedr. skifte- 
skriverkontoret og arkivet. 'T"

1 pk.



Københavns overformynderi

1619-1817
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Indledning

Iflg. frd. af 7. april 1619 skulle der i hver købstad ud— 
nævnes to “fornemme, ældre og formuende" borgere til overfor
myndere, som skulle føre tilsyn med de umyndige og disses for
ældre og værger. De enkelte overformyndere udnævntes af borg
mestre og råd for en 4-årig periode, og det blev fastslået, at 
en overformynder lom måtte afgå, når den anden havde mindst 2 
år igen af sin overformynderperiode, jfr. reces af 2 7. febr.
1643 og DL 3-18-1. At være overformynder var borgerligt ombud.

Efter frd. af 1619 skulle overformynderne føre tilsyn med 
såvel de umyndiges opdragelse og uddannelse som med forældre
nes eller værgernes forvaltning af de umyndiges kapitaler. Ef
terhånden overtog overformynderne i nogle tilfælde selv for
valtning af de umyndiges kapitaler, og overformynderiarkivernes 
indhold er da også hovedsagelig af regnskabsmæssig karakter. 
Akter vedr. overformyndernes tilsynspligt m.h.t. de umyndiges 
opdragelse og uddannelse findes sjældent i arkiverne.

Prd. af 1619 påbød udnævnelse af to overformyndere i hver 
købstad, men i købstæder med flere skifi ejurisdiktioner etable
redes et særskilt overformynderi for hver af disse. Dette for
hold var især af betydning i København, hvor der indtil 1771 
fandtes en række forskellige skifte jurisdiktioner (se side 4 )
Disse særlige overformynderier nedlagdes samtidig med skifte
jurisdiktionerne med undtagelse af Christianshavns overformyn
deri. Christianshavn indlemmedes i København 1674, men først ved 
åbent brev af 31. jan. 1685 nedlagdes Christianshavns jurisdik
tion. Christianshavn beholdt imidlertid sit særlige overformyn
deri, der først 1751 blev lagt under Københavns almindelige over
formynderi. Der er ikke bevaret egentlige overformynderarkiver 
fra de øvrige københavnske jurisdiktioner. Pra Hofretten er be
varet en enkelt overformynderprotokol 1 7 5 1-7 1 , som er videre
ført ved Københavns overformynderi, se side 7 5.

Ved frd. af 15. juni 1771 om oprettelsen af Hof- og Stads
retten besluttedes, at såvel formyndere som overformyndere under 
Københavns jurisdiktion fremtidig skulle beskikkes af Hof- og
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Stadsretten. Overformynderiet var dog kun kort tid henlagt 
under Hof- og Stadsretten, idet det iflg. reskript af 1. okt. 
1772 atter henlagdes under magistratens bestyrelse, jfr. re
skript af 6. dec. 1773 og 20. jan. 1774, hvorefter formyndere 
og overformyndere igen skulle beskikkes af magistraten, som 
hermed også overtog et subsidialt ansvar for de umyndiges mid
ler.

I København ophørte overformyndernes bestilling i.h.t. re
skript af 1 2 . nov. 1817 med virkning fra 1 . jan. 1 8 1 8, hvoref
ter samtlige overformynderiforretninger under Københavns juris
diktion henlagdes under magistratens 3. sekretariat. Ved lov 
af 4. marts 1857 om Bestyrelsen af Københavns kommunale Anlig
gender henlagdes overformynderiet fra magistraten til en kgl. 
udnævnt overformynder, jfr. bkg. af 31. dec. 1857- Denne over
formynder virkede indtil 1868, da der oprettedes et almindeligt 
overformynderi under justitsministeriet, bestående af en inden
bys afdeling for København og en udenbys afdeling for købstæder
ne og landet.

Den ældste bevarede protokol fra Københavns overformynderi 
er begyndt 13. jan. 1668, se Hovedbøger over værgemål 1668 ff. 
Heri indførtes værgemålene med oplysninger om arvelader, mynd
linge og værger samt redegørelser for arvekapitalerne. Af ældre 
arkivfortegnelser fremgår, at der endnu i begyndelsen af 1800- 
tallet eksisterede to ældre protokoller, nemlig 1 bd. for tiden 
1. marts 1620 - 1 8 . dec. 1648 og 1 bd. for tiden 21. jan. 1649 - 
16. dec. 1667.

Den enkelte overformynders funktionsperiode opdeltes i to 
2-årige perioder. Den første periode var den pågældende over
formynder 2. overformynder, den sidste periode 1. overformyn
der. Det var sædvane, at den såkaldte 1. overformynder varetog 
regnskabsførelsen og korrespondancen vedr. de indenfor den 2- 
årige periode forekommende overformynderiforretninger, og ar
kivdannelsen bærer i høj grad præg deraf, idet såvel protokol
rækker som dokumentrækker dækker den 2-årige periode. Pra om
kring 1780 synes en del sager behandlet i magistraten som se
kretariatssager. Ved den fordeling af magistratens forretninger,
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som fastlagdes i reskript af 14. aug. 1301, henlagdes overfor
mynderi sagerne under 1. hovedfag, fra 1805 under 1. sekretari
at, jfr. reskript af 15. februar 1805.

Ved hver 1. overformynders fratræden affattedes en overle
veringsforretning, hvori også indgik overlevering af regnska
bet. Pra 1780 affattedes overformynderiregnskabet i mindst 2 
eksemplarer, hvoraf det ene var beregnet til revisionen, der 
fra 1787 var henlagt til Rentekammerets Revisionskontor for 
Umyndiges Midler, fra 1794 til Rentekammerets 2. Revisions
kontor (Østifternes Pupilkontor), fra 1801 til Danske Kancel
lis 2. Revisionskontor, fra 1814 til Danske Kancellis 1. Revi
sionskontor. De af værgerne aflagte regnskaber revideredes af 
overformynderne.

Ark ivr e gi s tra tur

1668-1817. Hovedbøger over værgemål 60 bd.
Anm. ; Rækkens oprindelige titel er "Over
formynderbøger", men også "Hovedbøger1* og 
"Værgemålsbøger" har været anvendt som ti
tel .
Er kronologisk førte bøger over indgåede 
værgemål indeholdende oplysninger om arve
lader, myndlinge og værger samt redegørel
ser for vedkommende arvekapital, afkald og 
senere berigtigelse vedr. værgemålet. Hvert 
værgemål er sædvanligvis anført på sit sær
lige blad i hovedbøgerne, hvis blade indtil 
1767 var dobbeltspaltet, hvoraf højre spalte 
anvendtes til oplysninger om arvelader, arv
tagere og værger, mens venstre spalte an
vendtes til redegørelse for selve arvekapi- 
talen med senere tilføjede oplysninger om 
afkald, berigtigelse m.v. Det forekommer of
te, at det enkelte værgemåls oprindelige si
de i bøgerne ikke er tilstrækkelig, hvorfor 
der ofte henvises til senere sider i hoved
bogen eller til senere hovedbøger. Værgemåle
ne er indført i kronologisk orden, men ud for 
de enkelte værgemål kan ofte ses anmærkninger, 
som er tilført mange år efter værgemålets ind
gåelse.
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Indtil 1741 er hovedbøgerne forsynet med 
samtidige fornavneregistre over værger, i 
litra N findes indlagt tilsvarende navne
register, mens navneregisteret til litra 0 
er indført i selve hovedbogen. Til litra 
P og U findes intet register over værgerne, 
mens de øvrige hovedbøger fra 1749-1765 in
deholder løse registre. Til hovedbøgerne 
1765 ff. foreligger særlige registerbind, 
som findes anført efter hovedbøgerne.
Nemlig;
1668 13. jan. - 1681 19. dec. 1 bd.
Anm.; "Den sorte Bog". Med alfabetisk 
register over arveladere.
1682! 23. jan. 1690 8, dec. 1 bd.
Anm.: "Den hvide Bog". Med 
register over arveladere.

alfabetisk

1691 13. jan. 1698 19. dec. 1 bd.
Anm.; "Den brune Bog". Med 
register over arveladere.

alfabetisk

1699
Anm.

I 16. jan. 
s "Den brogede

1708 10. 
Bog".

apr. 1 bd.

A. 1709 3. juni - 1712 22. febr. 1 bd.
B. 1712 29. febr. - 1712 5. sept. 1 bd.
C. 1712 12. sept. - 1722 2. marts 1 bd.
D. 1722 9. marts - 1722 21. sept. 1 bd.
E. 1722 9. nov. - 1725 4. juli 1 bd.
P. 1725 9. juli - 1726 11. nov. 1 bd.
G. 1726 1 8 . nov. - 1729 19. jan. 1 bd.
H. 1729 31. jan. - 1733 2 3. febr. 1 bd.
J. 1733 16. marts - 1735 4. apr. 1 bd.
K. 1735 9. maj - 1737 6. maj 1 bd.
L. 1737 13. maj - 1739 10. aug. 1 bd.
M. 1739 2 4. aug. - 1741 29. maj 1 bd.
N. 1741 5. juni - 1743 23. sept. 1 bd.
0. 1743 16. okt. - 1745 1 8 . okt. 1 bd.
P. 1745 3. nov. - 1749 3. dec. 1 bd.
R. 1749 22. dec. - 1751 8. dec. 1 bd.
S. 1752 10. jan. - 1753 7. nov. 1 bd.
T. 1753 19. dec. - 1755 1. dec. 1 bd.
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u. 1756 12. jan. - 1757 r\3 CO nov. 1 bd.
w. 1757 12. dec. - 1759 29. nov. 1 bd.
X. 1759 8. dec. - 1761 8. dec. 1 bd.
Y. 1761 15. dec. - 1763 22. nov. 1 bd.
Z. 1763 3. dec. - 1765 9. dec. 1 bd.
1 . 1765 9. dec. - 1767 2. dec. 1 bd.
2. 1767 12. dec. - 1769 28. nov. 1 bd.
3. 1769 5. dec. - 1771 21 . nov. 1 bd.
4. 1771 5. dec. - 1778 1 8. maj 1 bd.
5. 1778 17. juni - 1780 11 . maj 1 bd.
6. 1780 8. juni - 1782 31. maj 1 bd.
7. 1782 10. juni - 1784 12. maj 1 bd.
8. 1784 5. juni - 1786 23. maj 1 bd.
9. 1786 12. juni - 1788 24. maj 1 bd.
10. 1788 12. juni - 1790 4. juni 1 bd.
11. 1790 8. juni - 1792 1. juni 1 bd.
12. 1792 6. juni - 1794 21 . maj 1 bd.
13. 1794 12. juni - 1796 19. maj 1 bd.
14. 1796 14. juni - 1798 30. maj 1 bd.
15. 1798 7. juni - 1800 20. maj 1 bd.
1 6. 1800 11. juni - 1802 24. maj 1 bd.
17. 1802 11. juni - 1804 26. apr. 1 bd.
1 8. 1804 13. juni - 1806 31. maj 1 bd.
19. 1806 10. juni - 1808 29. maj 1 bd.
20. 1808 17. juni - 1810 26. maj 1 bd.
21. 1810 8. juni - 1811 30. dec. 1 bd.
22. 1812 3. jan. - 1813 30. dec. 1 bd.
23. 1814 8. febr. — 1817 27. dec. 1 bd.

1668-1708
(div.år). Udtagne dokumenter

Anm.g Er dokumenter udtaget af Hovedbøger 
over værgemål.

1 pk

1693-1717. Ekstrakt af hovedbøger over værgemål 1 pk
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1750-1817. Registre til hovedbøger over værgemål 5 bd.
Nemlig;
1754-84 1 bd.
Anm.; Er register over myndlinge, ført
på fornavn, med henvisning til hoved- 
bogsnr. og side.
1784-ca. 1806 1 bd.
Anm.s Er register over myndlinge, ført
på fornavn, med oplysning om formynder
ne, dato for værgemålets udslettelse og 
henvisning til hovedbogsnr. og side.
1796-1806 1 bd.
Anm.; Er supplement til foranstående.
1806-17 2 bd.
Anm.s Er register over myndlinge ført 
på fornavn med henvisning til hoved
bogsnr. og side.
Nemlig;
A-J 1 bd. K—0 1 bd.

1724 - 2 8 ,
1730-32,
1735-1812. Værgemålsdokumenter m.v. 99 pkr,

Anm.; Er de i hver overformynderperiode 
indkomne dokumenter vedr. de enkelte 
værgemål, henlagt i nummerorden inden
for hver periode efter numrene i eks
trakter af værgemålsdokumenter. I denne 
række af dokumenter ligger foruden de 
egentlige værgemålssager også indkomne 
sager.
Nemlig;
1724-32 1 pk. 1735--36 1 pk.
(div.år)
1736-39 1 pk. 1739--41 1 pk.
1741-43 1 pk. 1743--45 1 pk.
1745-47 1 pk. 1747--49 1 pk.
1749-51 1 pk. 1751--53 1 pk.
1753-55 2 pkr. 1755--57 1 pk.
1757-59 2 pkr. 1759--61 2 pkr.
1761-63 2 pkr. 1763--65 2 pkr.
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1741-1813.

(1765-1817)

1765-67 2 pkr.1767-69 2 pkr.
1769-71 2 pkr.1771-73 2 pkr.
1773-76 4 pkr.1776-78 3 pkr.
1778-80 3 pkr.1780-82 3 pkr.
1782-84 3 pkr.1784-86 3 pkr.
1786-88 3 pkr.1788-90 3 pkr.
1790-92 4 pkr.1792-94 4 pkr.
1794-96 4 pkr.1796-98 4 pkr.
1798-1800 5 pkr.1800-02 5 pkr.
1802-04 6 pkr.1804-06 4 pkr.
1806-08 4 pkr.1808-10 3 pkr.
1810-12 2 pkr.

Ekstrakter af værgemålsdokumenter m.v. 4 pkr
Anm.: Er kronologisk førte ekstrakter 
af indkomne værgemålssager og sager af 
generel karakter. Hver overformynder 
har for sin egen periode ført en sådan 
ekstraktfortegnelse, der sædvanligvis 
også findes indført i overleverings
forretningerne .
Nemlig:
1741-69 1 pk. 1769-84 1 pk.
1784-96 1 pk. 1796-1813 1 pk.

Værgemålsdokumenter 92 pkr
Anm.; Er dokumenter til de værgemål, som 
findes indført i Hovedbøger over værge
mål nr. 1-23. Dokumenterne er henlagt ef
ter hovedbogsnumrene og indenfor hver ho
vedbog efter folio for det pågældende vær
gemål .
Nemlig:
Nr. 1-3 1 pk. Nr. 4 1 pk.
- 5-6 1 pk. - 7 2 pkr.
- 8 2 pkr.- 9 2 pkr.
- 10 2 pkr. - 11 2 pkr.
- 12 3 pkr.- 13 3 pkr.
- 14 4 pkr.- 15 5 pkr.
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16 6 pkr. Nr. 17 5 pkr.
18 7 pkr. - 19 6 pkr.
20 8 pkr. - 21 7 pkr.
22 10 pkr. - 23 15 pkr.

1780-1817. Gældsbeviser 7 pkr
Anm.s Er beviser for gæld til myndlinge, 
Hovedsagelig i form af udskrifter af 
retshandlinger.
Henlagt efter hovedbogsnumrene.
Nemlig;

5-6 1 pk. Nr. 7-8 1 pk.
9 1 pk. 10 1 pk.
11
16-23

1 pk. 
1 pk.

12-15 1 pk.

1780-1817. Diverse gældsbeviser m.v. 2 pkr
Anm.; Der ses ikke på de enkelte doku
menter henvisning til hovedbøger over 
værgemål.

1726-1863. Skiftebreve 192 bd.
Anm.; Er hovedsagelig skiftebreve i ek
straordinære boer, fortrinsvis efter per
soner døde i København. Skiftebrevene er 
nummereret 1-192. Til samlingen findes 
på læsesalen et alfabetisk register på 
sedler.

1772-1817. Diverse skiftebreve 1 pk.
Anm. Indeholder mindre skiftebreve og 
-opgørelser i form af hefter og læg.

1780-1817. Diverse skiftedokumenter
Anm.; Indeholder dokumenter henhørende 
’txl forskellige boer.

1781. Dokumenter vedr. Niels Kønsbergs bo

1 pk.

1 pk.

1796-1807. Dokumenter vedr. Johan Vollmeisters bo 1 pk.
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1778—1817 = Kopibøger 20 bd.
Arim. ; Kronologisk førte kopibøger over 
udgående breve. Med samtidige navnere
gistre.
Nemlig;
1778 10. juni - 1780 30. maj 1 bd.
1784 10. juni - 1786 8. juni 1 bd.
1786 12. juni - 1788 24. maj 1 bd.
1788 11. juni - 1790 5. juni 1 bd.
1790 9. juni - 1792 31. maj 1 bd.
1792 9. juni - 1794 6. juni 1 bd.
1794 10. juni - 1796 27. febr. 1 bd.
1796 29. febr. - 1796 4. juni 1 bd.
1796 8. juni - 1798 30. maj 1 bd.
1798 6. juni - 1800 14. juni 1 bd.
1800 14. juni - 1802 24. febr. 1 bd.
1802 1. marts - 1802 26. maj 1 bd.
1802 14. juni - 1804 7. juni 1 bd.
1804 11. juni - 1806 2. juni 1 bd.
1806 9. juni - 1808 31. maj 1 bd.
1808 15. juni - 1810 2 4. maj 1 bd.
1810 6. juni - 1811 21. dec. 1 bd.
1812 7. jan. - 1814 31. jan. 1 bd.
1816 3. jan. - 27. dec. 1 bd.
1817 4. jan. - 31. dec. 1 bd.

1778-80. Koncepter til udgående breve 1 hft.
Anm.; Er koncepter til kopibogen 
T77^80.

1815-17. Journaler 3 bd.
Anm.; Kronologisk førte journaler over ind- 
komne sager med anmærkninger om foretagne 
ekspeditioner.
Nemlig;
1815 1 bd. 1816 1 bd.
1817 1 bd.
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1786-1817. Kassebøger 28 bd
Anm.; Kassebøger over indtægter og ud
gifter , fra 1808 1 bd. over indtægter 
og 1 bd. over udgifter.
Nemlig;
1786-88 1 bd. 1788-90 1 bd.
1790-92 1 bd. 1792-94 1 bd.
1794-96 2 bd. 1796-98 2 bd.
1798-1800 2 bd. 1800-02 2 bd.
1802-04 2 bd. 1804-06 2 bd.
1806-08 2 bd. 1808-10 2 bd.
1810-11 2 bd. 1812-13 2 bd.
1814-15 2 bd. 1816-17 2 bd.

1733-1814. Overleveringsforretninger 77 bd
Anm.; Bindenes rygtitel er indtil 1782 
"Overformynder-Inventarii-Regnskab",
1784-1802 "Inventarium og Register" og 
1782-84 samt 1802-14 "Overformynderregn
skab". Er affattet af afgående overfor
myndere som embedsoverleveringsforretnin
ger indeholdende 1) arkivfortegnelse (ind
til 1802), 2) regnskab over samtlige værge
mål ordnet alfabetisk efter formyndernes 
navne, 3) regnskab over de i overformynde
riet værende penge, 4) ekstrakter over de 
i vedkommende overformynders to-årige pe
riode indkomne breve, dokumenter m.v. og 
fra 1755 endvidere 5) fortegnelser over 
indkomne beløb fra personer, som købte sig 
fri for overformynderfunktionen. Pra 1763 
findes 6) regnskab over legatmidler og 7) 
specifikationer over kgl. obligationer, 
aktier og panteobligationer. Desforuden 
findes for hele perioden indført selve 
overleveringsforretningen med efterfølgernes 
kvitteringer m.v.
Nemlig;
1733 31. marts Cordt Kellinghusen 1 bd.
1735 12. maj Daniel Lindemann 1 bd.
1737 11 . maj Clement Michael 

Blickfelt 1 bd.
1739 21 . aug. Nicolaes von Hutten 1 bd.
1741 0

00CM aug. Johan Georg Hoserich 1 bd.
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1743 5. okt. Poul Nygaard 1 bd.
1745 11 o okt. Peder Sørensen Munrich 1 bd.
1747 30. nov. Christian Peddersen 1 bd.
1749 5. dec. Søren Jørgensen 1 bd.
1751 8. dec. Rasmus Munck 1 bd.
1753 8. dec. Adelheid de Bahr 1 bd.
1755 1. dec. Børge Knap 1 bd.
1757 28. nov. Jacob Christensen 

Kautrup 1 bd.
1759 29. nov. Schiønning Andersen 1 bd.
1761 8. dec. Peder Huulegaard 1 bd.
1763 22. nov. Michael Schibsted 1 bd.
1765 2. dec. Diderich Bechmann 1 bd.
1767 5. dec. Jens Andreasen Møller 1 bd.
1769 2. dec. Michael Lange 

(in duplo) 2 bd.
1771 30. nov. Mathias Lunding 

(in duplo) 2 bd.
1774 2. maj Peder Lange 1 bd.
1776 1 . juni Jens Hansen 1 bd.
1778 31. maj Jens Mylius 1 bd.
1780 31. maj Bent Hoftved 1 bd.
1782 31. maj Søren Lange (in duplo) 2 bd.
1784 31. maj Aage Kaasbøl (in duplo) 2 bd.
1786 31. maj Thomas Wissing 

(in duplo) 3 bd.
1788 31. maj P. Thomsen (in duplo) 4 bd.
1790 31. maj Carl Conrad Lund 

(in duplo) 4 bd.
1792 31. ma j Peder Jacobsen 

(in duplo) 4 bd.
1794 31. maj Otto Didrik Lorentzen 

(in duplo) 4 bd.
1796 31. maj Andreas Lorentzen 

(in duplo) 4 bd.
1798 31. maj Ludvig Henrik Thomsen 

(in duplo) 4 bd.
1800 31. maj Dav. Chr. Em. Wulff
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1771.

1774.

1774.

1802 31. maj Johan Købke 2 bd.
1804 31. maj Andreas Hvidberg 2 bd.
1806 31. maj Prid. Hammerich 2 bd.
1808 11. juni Just Mich. Aagaard 2 bd.
1810 11. juni Hans Jessen 2 bd.
1811 11. dec. Erich Møller 2 bd.
1814 31. jan. Andreas Leisner 4 bd.

Overleveringsforretning
Anm.g Er overlevering af søetatens over
formynderiregnskab pr. 11. dec. 1771 til 
Københavns overformynderi.

Overleveringsforretning 2 bd.
Anm. % Er overlevering af Hofrettens
overformynderiregnskab pr. 28. juni
1774 til Københavns overformynderi.
Nemlig;
1751-74 Hofrettens overformynderi

protokol 1 bd.
Anm.: Aut. 8. maj 1751 til 
brug for Hofrettens overfor
myndere indeholdende redegø
relse for samtlige værgemål 
og overleveringsforretningen 
til Københavns overformynderi, 
hvor den er anvendt indtil 
omkring 1792.

1774 Ekstrakt af overformynderi
regnskabet pr. 28. juni 1774, 
in duplo 1 bd. 1
Anm.; Indeholder tillige over
leveringsforretningen pr. 28. 
juni 1774.

Overleveringsforretninger
Anm.: Er overleveringsforretninger af 
Vor Prue provstis, Holmens provstis, 
Artillerikorpsets og Københavns Univer
sitets overformynderiregnskaber maj- 
nov. 1774 til Københavns overformynderi.

1 bd.

1 hft.

hft.

1 bd.
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1780. Overleveringsforretning 1 pk.
Anm. o" Er overlevering af Borgrettens 
overformynderiregnskab pr. 4. aug.
1780 til Københavns overformynderi.

1713-1817. Reskripter, resolutioner m.v. vedr. over
formynderiets administration 1 pk.
Anm.; Foran i pakken ligger en eks
traktfortegnelse over indholdet.

1782-1804. Anmeldelser m.v. 6 pkr
Anm.; Er kronologisk henlagte anmeldel- 
ser fra såvel myndigheder som private om 
kapitaler, som er tilfaldet umyndige.
Nemlig;
1782-84 1 pk. 1786-92 1 pk.
1792-98 1 pk. 1798-1802 1 pk.
1802-04, 1-125 1 pk. 1802-04, 126 ff. 1 pk.

1780-1818. Indkomne sager I
Anm.; Er hovedsagelig sager fra andre 
myndigheder. Kronologisk henlagte.
Nemlig;
1780-1806 1 pk. 1807-10
1811-14 1 pk. 1815-18

4 pkr

1 pk. 
1 pk.

1770-1817. Indkomne sager II 9 pkr
Anm.; Er korrespondancesager, indk. breve 
og"lconcepter til udg. breve, af blandet
karakter. Vedr. såvel enkelte værgemål som
generelle sager.
Nemlig;
1770-99 1 pk. 1800-05 1 pk.
1806 1 pk. 1807-08 1 pk.
1809-11 1 pk. 1811-13 1 pk.
1814-15 1 pk. 1816 1 pk.
1817 1 pk.
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1803-10. Indkomne sager III
Anm.: Indeholder fortrinsvis breve om 
umyndiggørelse og værgebeskikkelse.

1728-30. Designation over afbrændte panter
Anm.; Med anmærkninger om hvorledes 
alregning skal finde sted, jfr. kgl. 
resolution af 23. dec. 1729.

1795. Afregningsbog over afbrændte panter

1795-1800. Afregninger med brandlidte 
Nemlig;
1795-96 1 pk.
1797-1800 1 pk.
Anm.; Indeholder tillige fortegnelser 
over brændte huse og 1 eksemplar af 
Generaldesignation over Københavns 
Brandforsikrings annuiteter (trykt).

1807-12. Afbrændte panter
Anm.; Indeholder designationer over 
afbrændte huse som følge af bombarde
mentet 1807 og afregningsbeviser med 
brandlidte.

1813. Ekstrakt af værgemålsbøgerne
Anm.;Udarbejdet til brug for omskriv
ning af de inden 19. dec. 1812 i dansk 
kurant indkomne kapitaler til rigsbank
penge, jfr. frd. af 5 . jan. 1 8 1 3 .

1814-15. Kopibog over udstedte afregningsbeviser
Anm.; Vedr. beviser for tilgodehaven- 
der efter omskrivningen til rigsbank
penge, jfr. frd. af 5. jan. 1813 og 
plakat af 8. marts 1814.

Kvitterede afskrivningsbeviser
Anm.; Er tilbageleverede afskrivnings- 
bevTser med kvittering for beløbenes 
modtagelse.

1 pk. 

1 hft

1 bd.

2 pkr

1 pk. 

1 bd. 

1 bd.

1814-3 0. 2 pkr
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Nemlig;
1814-15 1 pk. 1816-30 1 pk.

1814-17. Myndlingsbeviser 1 pk.
Anm.; Er værgernes beviser til over- 
formynderiet for de som lån til deres 
myndlinge udbetalte beløb, jfr. kane. 
resol. af 1 9 . nov. 1 8 1 4.

1815-21. Regnskab over indkomne kapitaler 
Nemlig;
1815 1 . dec. - 1819 1 0 . juni
1819 1 0. juni - 1821 2 7. dec.

2 bd.

1 bd.
1 bd.

1792-1817. Regnskabssager 1 pk.
Indhold;
1. Afregningskladder 1792.
2. Renteberegninger 1792.
3. Opsigelser af kapitaler 1805-13.
4. Kasseekstrakter 1816-17.

1792-1817. Kvitteringer og regninger I-III 3 pkr

1789-96. Arveafgiftsberegninger m.v. 1 pk.

1780-1817. Repartitioner 1 pk.
Anm.; Vedr. de enkelte værgemål.

1736- 1 8 1 7 . Diverse sager 2 pkr
Nemlig;
1 . 1771-1817 1 pk.
Anm.; Indeholder diverse fortegnelser 
over indleverede skiftebreve m.v. og 
sager vedr. kassemangelen ved Asiatisk 
kompagni.
2 . 1736-1817 1 pk.
Anm.; Indeholder læg med målebreve, po
licer, panteattester, skøder, udskrifter 
og værgebeskikkelser.
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1815-23. t5Overformynderisagen:; 1 bd. 1 pk.
Anm.s Udskrifter og korrespondance i 
sagen imod overformynderne overkrigs
kommissær Andreas Leisner, silke- og 
klædehandler Johan Adolph Beckmann og 
juveler Hans Christian Winther samt 
bogholder ved overformynderiet Carsten 
Ludvig Schiøth angående misligheder 
ved overformynderiadministrationen.
Sagen sluttedes med højesteretsdom 
af 23. jan. 1823.




	1860-63.

	1845-63. Hovedbøger

	1856-63.

	1822-63. Ekstraktprotokoller	45 bd.

	1724-28,


