Sådan finder du

Skifter fra provinsen
før 1919
på Arkivalieronline

RIGSARKIVET SIDE 2

TRIN 1: Vælg ‘Find din slægt’ for at finde skifter

På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder frem til ca. 1919. Denne vejledning handler kun om skifter fra provinsen.

TIP

VÆLG ‘FIND DIN SLÆGT’ I RULLEMENUEN

SKIFTER INDEHOLDER:
Information om den afdødes
ejendele, værdier og evt.
arvinger.
I skiftesagen kan der findes
forskellige typer af
dokumenter, fx testamente
efter afdøde, breve fra
arvinger, regninger fra
begravelsen m.m.
DET SKAL DU VIDE PÅ
FORHÅND:
• Navn på afdøde
• Hvilket år indtraf
dødsfaldet
• Hvor boede den afdøde,
da dødsfaldet skete (by
og amt)
• Før 1851: afdødes stand
eller erhverv
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TRIN 2: VÆLG OMRÅDE
TIP

VÆLG MILITÆRE SKIFTER ELLER DET
OMRÅDE I LANDET, HVOR SKIFTET
BLEV BEHANDLET

REGISTRE OG HJÆLPEMIDLER
Det er ikke komplette registre over alle
skiftesager, men registre som
arkiverne har lavet i tidens løb som
genvej til skifterne.

Militære skifter og
skiftemateriale fra
København og
Sønderjylland har deres
egne ‘indgange’. Det
betyder, at ‘Skifter fra hele
landet’ ikke rummer skifter
fra København og
Sønderjylland eller fra
militæret.
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TRIN 3: Vælg den rigtige skiftemyndighed
TIP
VÆLG AMT OG DEN
SKIFTEMYNDIGHED, DER HAR
BEHANDLET SKIFTET
Her har vi f.eks. valgt Odense Amt,
hvor der ses flere forskellige
skiftemyndigheder

Forskellige myndigheder har
gennem tiden haft ret til at
udføre skifteforretningen.
Før 1851 afhang det af den
afdødes stilling. Hvis afdøde
f.eks. var fæstebonde under
et gods, skal du finde skiftet
under det pågældende
godsarkiv.
Læs mere om de forskellige
skiftemyndigheder her
https://www.sa.dk/brugarkivet/laer/intro-skifter
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TRIN 4: Vælg den kilde, som du gerne vil se
TIP
VÆLG DET SKIFTEMATERIALE, SOM
DU GERNE VIL SE
Her har vi f.eks. valgt Middelfart
Byfoged som skiftemyndighed. Læg
mærke til, at der findes flere
forskellige typer af skiftematerialer
(arkivserier)

Der findes mange forskellige
typer af skiftematerialer.
Ofte varierer de over tid og
sted.
De ældste skiftearkivalier
går tilbage til ca. 1650.
Protokoller kan være gået
tabt i ældre tid. Du kan
derfor ikke være sikker på at
finde det skifte, som du
leder efter, selvom det er fra
før 1919.
FYNSKE GODS-SKIFTER
Navneregistrene til de
fynske godsskifter er gjort
søgbare på Dis-Danmarks
hjemmeside. Her kan du
f.eks. blot søge på navn.
http://navneregistre.disdanmark.dk/faeste_skifte/
ar
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TIP: Skiftearkivalier fra hele landet
Det findes mange forskellige typer af skiftearkivalier, og
de varierer ofte fra sted til sted og over tid. Her kan du
læse lidt om de mest almindelige skiftearkivalier.
DØDSANMELDELSESPROTOKOL/SKIFTESAGLISTE

SKIFTEPROTOKOL

Skiftesagen begyndte med en dødsanmeldelse. I nogle områder af
landet blev dødsanmeldelserne indført i en separat protokol,
‘dødsanmeldelsesprotokol’, som er ført kronologisk. Andre steder er
dødsfaldene skrevet ind i en skiftesagliste. Begge protokoller viser,
hvordan skiftet er blevet behandlet, fx om der var tale om et privat
skifte eller et executorbo.

Skifteprotokollen rummer kronologisk ordnede indførsler over de
skifter, som skiftemyndigheden behandlede. Hver sag i
skifteprotokollen har et journalnummer, som selve skiftesagerne er
henlagt efter.

Protokollerne henviser med sidetal til den skifteprotokol, hvor der
ses oplysninger om skiftets behandling.

Hvis skiftet blev foretaget privat, vil du som regel ikke finde
yderligere oplysninger om den afdødes skifte.

REGISTRERINGSPROTOKOL

SKIFTESAGER

Registreringsprotokollerne er ført kronologisk og rummer typisk en
fortegnelse over den afdødes efterladte ejendele. Det er ikke alle
steder, at du kan finde en registreringsprotokol. Kig derfor i
skifteprotokollen, som også kan rumme en fortegnelse over de
afdødes ting og sager.

Hvis du har fundet skiftet i skifteprotokollen, kan du efterfølgende
undersøge, om der findes dokumenter hertil, nemlig de såkaldte
skiftesager. De er ofte navngivet forskelligt i Daisy, f.eks.
‘Dokumenter til skifteprotokollen’ eller blot ‘Skiftesager’.
Skiftesagerne er henlagt på det skiftesagsnummer, som du finder i
skifteprotokollen ved indførslen om den afdøde.

RIGSARKIVET SIDE 7

TIP: Skiftearkivalier fra Sønderjylland før 1920
På Dansk Demografisk Databases hjemmeside findes et register over alle sønderjyske skifter før 1920.

TIP

BRUG ‘REGISTER OVER SØNDERJYSKE
SKIFTER’ I DANSK DEMOGRAFISK
DATABASE
Du kan søge på fornavn, efternavn,
stillingsbetegnelse, årstal, stednavn og
arkivskaber.
Her har vi f.eks. søgt på Andreas Lassen

KLIK PÅ ‘OPSLAG I DAISY’
Registeret henviser til Rigsarkivets
online-database Daisy. I Daisy kan du se,
om materialet skal ses på læsesalen,
eller om det kan ses på Arkivalieronline.

Den offentlige myndighed
behøvede ikke at være
involveret i
skifteopgørelsen. Der er
derfor ikke bevaret så
mange skifter i
Sønderjylland som i
kongeriget.

