
WORKSHOP SKIFTER 

Opfølgning på foredrag af Michael 
Dupond den 5. februar 2015 



Hvordan finder du 
det rigtige skifte ? 

 
 



Er skiftet behandlet i 
København eller i 

provinsen? 



Dødsfald bliver registreret i 
dødsanmeldelsesprotokollen hvor 

det sker! 
 

Skiftebehandlingen sendes hen 
hvor den afdøde havde ejendom 

eller bopæl. 



Eksempel 1 
 

Dødsfald i København  
 

Enkefru Dorothea Edsberg f. Ameln 
Død 17. oktober 1934 på 

Vesterbrogade 126 



 
 

Dødsfaldet findes i 
Navneregister:hovedregister 

på Arkivalieronline. 
 
 
 
 
 

1934, opslag 100 
 
. 
 
 



NB: Indtil ca. 1929 kan 
Hvidebøgerne også bruges som 

dødsanmeldelsesprotokol. 
 

 Efter 1930 kun navneregister 



År 1934, opslag 100 
 

Notér henvisningen til højre 
1301  34/35 

 
Betyder sag nr. 1301 i Protokol B 

år 1934/35 



I Protokol B findes kun sager om 
uskiftet bo, private arvesager og 

henvisning til eksekutorboer. 
 

Protokol B afløser Hvidebøgerne 
1929 



I protokollen ud for pilen finder du 
sag 1301 34/35 

 
opslag 208 



Eksempel 2 
 

Dødsfald i København  
 

Gunnar Elley Hansen 
fraskilt redaktør 



Bemærkning igen henvisningen til højre 

 
2-1852-2U 



2-1852-2U  
betyder du skal bruge forseglings- 

og registreringsprotokollen for 
Københavns skifteret. 

Den finder og bestiller du på Daisy. 



I daisy søger du således: 
Arkivskaber: Københavns skifteret 

Arkivserie: Forsegl 
 
 



I næste skærmbillede vælges  
 



Henvisningen 2-1261-2U skal nu læses således: 
Start bagfra med at skrive det sidste bogstav = U   

Skriv herefter tallet før det sidste bogstav = 2 
Skriv det forreste tal = 2 

1261 er skiftets nr 

Søg efter U 2 2 1261 
 
 
 

Læg mærke til B, skal bruges ved bestilling af 
behandlingsprotokol 



Bestilling behandlingsprotokol: 
Arkivskaber: Københavns skifteret 
Arkivserie: behandlingsprotokol 

 
 



Her er der én side med 470  fysiske enheder 
(behandlingsprotokoller). 

Det er her, du bruge B'et, da der også findes en 
A-protokol 

 
På række 2038 finder du U 2 2 B og kan bestille 

behandlingsprotokollen. 
 

Bemærk: En del behandlingsprotokoller er 
indscannet og kan læses på Daisy. 



Bestilling skiftesagens dokumenter: 
 
 
 

Vælg Skiftedokumenter: Offentlige boer  1863-1943 



Der findes 3615 fysiske enheder. 
På side 6 række 2633 finder du 

sag nr. 1261 
  

U 2 2 1241  -  U 2 2 1336 

 



Eksempel 3 
 

Dødsfald i København  
 

Rasmus Rasmussen 
død 22. juli 1867 i København 

 



Vi prøver først hvidebøgerne som 
dækker perioden 1792-1929 

 
Hvidebøgerne fungerer som 
dødsanmeldelsesprotokoller. 



Find bogen som dækker 22. juli 1867 
 
 



Hvidebøgerne har register bagest i 
bøgerne. 
På opslag 608 finder du Rasmus 
Rasmussen 

Skiftesagen finder du i hvidebogens side 
286 (opslag 287) 



Eksempel 4 
 

Dødsfald i provinsen  
 

Alfred Larsen 
død 19. maj 1935 i Menstrup 

gårdejer i Menstrup 



Efter retsreformen i 1919 er det meget 
lidt skiftemateriale, der er scannet og 

lagt på Arkivalieronline/Daisy. 
I ”de brune kasser” er det muligt at se 

hvilken skifteret, et sogns beboere 
tilhørte. Ellers prøv med retten i den 

nærmeste købstad. 



Eller du er heldig at der står en 
henvisning i kirkebogen under 
bemærkninger. I dette tilfælde 

skifteretten i Korsør. 



Brug Daisy til at bestille materialet. 
Efter 1919 hedder 

dødsanmeldelsesprotokollen 
skiftesagsliste. 

 



 
 
 
 
 



Eksempel 5 
 

Dødsfald i provinsen  
 

Lars Rasmussen 
død 1. april 1917, 70 år 

Ungkarl i Borre Sogn 



Mellem ca 1850-1919 finder du 
skiftematerialet ved 3 instanser i 
provinsen. 
Byfoged: købstadsbeboere 
Herredsfoged: landbefolkning 
Birkedommere: folk under store 
institutioner og godser, som stadig har 
egen jurisdiktion. 



Eksempel 6 er ungkarl. Det kan 
være meget oplysende at checke 
skiftesager for ugifte søskende til 

dine aner. Hvis der er noget at arve 
får du kendskab til dine aners 
søskende, deres bopæl og evt. 

søskendebørn. 



I eksempel 6 bor den afdøde på 
landet i Møns Herred. Derfor 
findes skiftematerialet under 

herredsfogeden. 
Skiftemateriale før 1919 findes 

som regel på Arkivaleronline for 
Sjælland og omliggende øer.  

 
 



Hvis der ikke findes 
dødsanmeldelsesprotokoller, 

findes der ofte et register forrest 
eller bagerst i skifteprotokollen. 



Lars Rasmussen døde i 1917. 
Det kan være begge de nederste 

skifteprotokoller. 
I dette tilfælde den sidste 
skifteprotokol 1917-1920 



Forrest i skifteprotokollen er der et register. 
Du finder Lars på opslag 22. 
 
Yderst til højre står på hvilke pagina (sider) 
hans skiftesag er noteret. 
Side 47 (opslag 50) og side 99 (opslag 76) 



Eksempel 6 
 

Dødsfald i provinsen  
 

Hans Hansen og Mette Kirstine 
Jochumsdatter 



Ungkarl Hans Hansen gifter sig 1851 med 
enken Mette Kirstine Jochumsdatter.  

 
Hans dør 22.december 1894 i Magleby 

Sogn, Mønbo Herred som fæstegårdmand. 
 

Mette dør 15. august 1900 sammesteds. 



Hans Hansens skifte: 
Møns herredsfoged: 

Skifteprotokol 1890-1896 
Register: opslag 9 

Sag: side 622 



Mette Kirstine Jochumsens skifte: 
 
Møns herredsfoged: 
 
Skifteprotokol 1896-1901 
 
Register: opslag 11 
 
Sag: side 604 – 706 – 718 – 795 
opslag (331 – 382 – 388 – 427) 



Eksempel 7 
 

Dødsfald i provinsen  
 

Fæstebonde Søren Povelsen, 
husmand i Kalkerup, Fensmark 

Død 17. april 1827 



Indtil ca. 1850 var der mange 
skifteinstanser. Hovedreglen var at 
den afdødes overordnede tog sig af 

skiftet. 
 



Fæstebonde: herremand, 
institution (universitet) eller kirke. 
 
Selvejerbonde: amtstuen 
 
Præst: provsten 
 
Køstadsbeboere: Byfogeden 



Flere har udarbejdet oversigter over hvem 
der havde skifteretten i de forskellige 
sogne. Det kunne dreje sig om mange 
skifteinstanser. 
Søg dem på nettet. 
 
Michael Dupond har udarbejdet en 
oversigt, kan købes på www.arkivaren.com 



Drejer det sig om herregårde og 
godser kan www.familysearch. Org 
også anvendes. De har indscannet 

mange skifteprotokoller. 
 

Vores eksempel døde i Fensmark 
Sogn. 

http://www.familysearch/


Brug adressen: 
https://familysearch.org/catalog-

search 
 

Skriv Fensmark i feltet Places 

https://familysearch.org/catalog-search
https://familysearch.org/catalog-search
https://familysearch.org/catalog-search


Klik på Probate records 



Oversigt over dem der havde 
skiftemyndighed i Fensmark Sogn 



Da Søren Povelsen var fæstebonde, 
skal vi koncentrere os om en 

herremand. Vi vælger den øverste 
Holmegård. 



Protokollen er online og med 
register. 



 Klik som pilen viser 



Vælg Præstø 



Find Holmegård gods 



Her vælges skifteprotokoller 1779-
1850. 

 
Søren Povelsen døde 1827 



Søren Povelsen står i registret opslag 899. 
Du ser at hans skifte er på side 610 

 (opslag 622) 



Det er lidt tungt at arbejde med 
protokollen, men scanningen er til 

gengæld fremragende. 
 

Det fundne skifte kan downloades 
ved at klikke øverst i højre hjørne. 



På Arkivalieronline findes også en 
del godsskifter, ellers kan de 

bestilles på Daisy. 
 
 


