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Formål med foredraget 1

 Om gennemgangen

Hvad er et skifte?

Skifter på det genealogiske landkort

Hvordan finder du frem til skifter, første 
angrebsbølge?

 Hvordan finder du frem til skifter, anden 
angrebsbølge

Eksempler på skiftesager



Skiftet i en bredere sammenhæng

Afslutning

Formål med foredraget 2



Der bygges stille 
og roligt op fra 

det grundliggende 

til det mere specielle



Adgangstilladelse.

75 år

50-75 –læsesalen med det 
samme efter tilladelse

Yngre end 50 – skriftlig 
ansøgning



Hvad er et SKIFTE?



Behandling af dødsboer

Fallit, konkurs

Bodeling ved separation og skilsmisse

At noget skifter / flytter fra en til en anden



Skifter – en af de allervigtigste kildegrupper 
for slægtsforskere

Regnskabet gøres op



Skifter på det 
genealogiske 
Danmarks-kort



Begivenhedskilde

Officiel – pålidelig kilde

Kilde der kobler slægtsrelationer

Stor tidsmæssig dækning

Generelt set ganske godt bevaret

Facitliste

Hvor efterkommerne?



Boet

skal fordeles

Hvem er død?
Hvem er arvinger?
Hvad er det, der skal deles, 
og hvor meget er det værd?
Er der gæld?



Boet

skal fordeles

Også en PROCES:
Skifteproceduren
Hvem er til stede?
Forhandlinger undervejs
Økonomiske transaktioner i skifteperioden
”Sønnen fra Amerika”



Sagsbehandling - fremvisning



1800: Mand og kvinde 
fødes

1825: Mand og kvinde får børn

1875: Mand og kvinde dør
Hvor er børnene?

Hvor efterkommere?



Man er nødt til at få styr på alle efterkommere

”Skiftet efter afdøde 
Gaardmand Rasmus Hansen

• En datter NN gift med 
Landsoldat JJ I SIERSLØV

• En søn ZZ Gaardmand i 
MAGLEBY”



Hvordan finder du 
frem til et skifte?

Første angrebsbølge



Sogn er ikke nok

Er der overhovedet noget dødsbo eller skifte?

Jurisdiktionen

Vanskeligheder:



Om Josephine kendte

Danske LOV

Vi ved slet ikke, om 
der er et skifte!



Umyndige

eller fraværende

eller udlændiske, 

eller ingen Arvinger, 

strax give Stedets 
Øvrighed, Gejstlighed 
eller Verdslig, det 
tilkiende

Naar Nogen 
ved Døden 
afgaar og 
efterlader 
sig enten 



For at finde et skifte er det 
nødvendigt at finde ud af hvem 

der har skiftemyndigheden 
(jurisdiktionen)

Afhængig af tidspunktet 
bestemt af mange forskellige 
ting



Normalsituationen:

Fast bopæl på dødstidspunktet Jurisdiktion

Tiden



Jo længere man kommer 
tilbage i tiden – jo 
vanskeligere bliver det



Noget om at finde 
retskreds

(jurisdiktion)



Fra nutiden og bagud i tid



Tilbage til 1919



www.domstol.dk
Find 
retskreds



Post og 
adressebogen 
fra 1992

Sogn, kommune, domstol (retskreds)



Dommerembederne begynder i 1919

Afløser RETSBETJENTENE



Retsbetjenten - tidsmæssigt

Efter 1919

Politimesterarkiver Dommerarkiver



Retsbetjenten - tidsmæssigt

I Sønderjylland dog allerede en 
opdeling i 1867



Perioden 1919 tilbage til 1850



Retsbetjenten - tidsmæssigt

• Fra de ældste tider til 1. Oktober 
1919



Underretter

Landsting

Højesteret
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Retsbetjenten

• Birkedommer /Birkefoged

• Herredsfoged

• Byfoged

• Blandet jurisdiktion



Én 
jurisdiktion

Mange sogne



Indhold af et retsbetjentarkiv

Opdelt i grupper A,B,C,D,E etc

A: Reversaler og arkivfortegnelser

C:Fogedforretninger

D: Notarialforretninger

E:Skifte-og 
overformynderivæsen



Retskreds



HVILKEN JURISDIKTION 
???

Alle relevante hjælpemidler 
er scannet på AO



Købstæderne, 
byfoged til 1919



Hvad så når vi 
skal før 1850?



Fra flere til færre



Erhverv

Geografi

Fæster - selvejer

privat gods - krongods



Fæstere, 
Godsejeren 
til 1817 
(1850)

Selvejere, amtmanden 
til 1793

Retsbetjenten



Fæster

Krongods

Privat
gods

Fæster



1919

1850

1817 1793

Det lokale dommerembede

Retsbetjenten



Hvilke muligheder er der?

En eller 
flere





Hjælpemidler til jurisdiktioner



Hvordan finder du 
frem til et skifte?

Anden angrebsbølge



Jurisdiktion på plads

Nu skal vi finde skiftet i skifteprotokollen



Den overvejende af protokolmaterialet er tilgængeligt på AO



Afgået ved døden – den dato er ikke 
så vigtig

Dato for på begyndelsen af 
skiftebehandlingen er derimod vild 
vigtig



Skifteprotokol for 
Ringsted herred

Sagerne har ofte 
numre

Kronologisk ført



Der er jo også en masse 
skifter på nettet



Alfabetisk navneregister



Hvordan er registret 
ført?

Her på 
efternavn

Jurisdiktionen 
STOR – mange 
blindopslag



Dødsanmeldelsesprotokol



Et dødsbo eller skifte er ikke 
nødvendigvis ét arkivalie



Nå fik du så også kigget i 
registreringsprotokollen 
og er du klar til at kigge i 
skiftesagerne i morgen?

?



Thisted Byfoged

Konkursboer

Dødsanmeldelser

Dødsanmeldelsesprotokoller

Skifteanmeldelser

Navneregister



Skifteprotokol

Dødsanmeldelse

Forsegling af boet

Behandling

Registrering

(Fordeling eller repartition)



Arvinger

Gennemgang af boet

Bo-delingen

Typisk



Der er mere mellem 
himmel og jord

HUSK:



Skiftedokumenter

Underskrifter fra de 
der modtager arv



Skiftet i en 
bredere 

sammenhæng





Hvad der er vigtigst

På ingen måde det samme hver 
gang



Nutidsværdier





Sammenligning af skifter 
mellem to generationer



Mode – nyt /gammelt bohave

[Tøj, møbler, redskaber]



Tegn grundplan



”Den sorte kjole” ofte med 
hvidt forklæde

Hel sort kjole

Sort trøje og skørt

Af mode i 1830erne

Festdragt



Stiftstidender og Berlingske 
Tidende 1786 – 1904

Kundgørelsespligt for en lang række 
offentlige meddelelser

Om autorisationer, 
proklama, auktioner mm.



Skifte-
Indkaldelser

Mortifications-
Stævninger



Børglum herred Auktionsprotokol 14/9 1900

Fremlagde 
Exempl. af 
Berl. Tidende 
Nr. 
201,202,203 
og Aalb. 
StiftsT No 
201,202,203 
indeholdende 
Bekjentg. Om 
Auktionens 
Afholdelse


