
Skifter et par eksempler 

Når en person er død skal vedkommendes formue fordeles mellem arvingerne. 

Denne proces kaldes et skifte. 

Fra 1793 har der væres pligt til at anmelde alle dødsfald til skifteretten. 

Frem til 1857 arvede en broder det dobbelte af hvad en søster arvede. 

Tilgængelighedsfristen for skifteprotokoller er 75 år. 

Anmeldelserne blev indtil 1919 kaldt dødsanmeldelsesprotokoller, og efter 1919 

Skiftesagslister. 

 

Når man skal finde et skifte er det vigtigt at vide hvilken Skiftemyndighed som skulle 

forestå skiftet. På landet var det typisk amtet, godset eller lensbesiddere. 

Hjælp kan findes i bøgerne: 

”Sognenøgle til skifteprotokoller” af Michael Dupont, dækkende øst for Storebælt 

”Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver” af Bente S. Vestergaard, dækkende det 

nordlige Jylland. 

”Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850 i Landsarkivet for Fyn” 

af Anne Riising. 

Frem til 1806 var provsterne skifteforvalter for Præster, Degne, Skolelærer, 

Kirkesangere og lignende.  

 

Et skifte skal påbegyndes senest 30 dage efter et dødsfald 

Mine eksempler vil alle være fra Sjælland. 

 

Første eksempel er Anders Nielsen som dør 1873-07-02 i Virum, Kongens Lyngby, 

Sokkelund, Købendhavn. Vi bruger DigDag til at finde Skiftemyndighed i 1873: 

 

  
Vi søger i Daisy: 



 
Vi vælger Navneregister til skifteprotokol (1820-1920), og i menuen 1871 – 1876. 

På opslag 17 finder vi Nielsen, Anders i Virum, med sagsnummer 157/ 73/74 pagina 

442.: 

 
(https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=9146851#131592,34068041) 

 

Vi vælger Skiftebog (1829 – 1969) og i menuen 1871-1876. På opslag 225 (pagina 

442) finder vi skiftet efter Anders Nielsen: 

 
(https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14860889#131589,34067694) 

 

Opslaget slutter: ”Intet har efterladt til genstand for skifte.”, så vi får ingen 

oplysninger om arvinger. 

 

Næste eksempel er Niels Erik Andersen som dør 28. september 1918 i Usserød, 

Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Vi bruger igen DigDag for at finde 

Skiftemyndighed. 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=9146851#131592,34068041
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14860889#131589,34067694


 
 

Hørsholm Birke skifte 1918 giver 4 poster. Vi vælger først Navneregister til 

skifteprotokol, og vælger i menuen 1907-1921. 

På opslag 2 finder vi: 

 
(https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17021171#131419,34038215) 

 

Vi vælger nu Skifteprotokol, og i menuen 1907-1921. 

På opslag 356 (pagina 778) finder vi underskrifterne fra arvingerne.  

(https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14897100#131417,34037803) 

 

Desværre mangler pagina 777 i scanningen, men jeg har været på Rigsarkivet og 

taget at foto af siden: 

 
… 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17021171#131419,34038215
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14897100#131417,34037803


 

På pagina 779 registreres indbetalingen af de 400 kr. til overformynderiet, og skiftet 

afsluttes.: 

 
(https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14897100#131417,34037803) 

 

Eksempel på et gejstligt skifte. 

Præsten i Vallekilde-Horve, Otto Grundtvig blev begravet den 7 december 1772 i 
Vallekilde, Ods Holbæk. 
(http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=152093&side=107) 
Da Otto er præst skal der foretages et gejstligt skifte. 
Vi søger denne gang i salldata: 

 

 
Vi gennemsøger Register til skifteprotokol 1768 – 1807, men finder ikke Otto 
Grundtvig. 
Vi prøver nabo provstiet Skippinge: 

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14897100#131417,34037803
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=152093&side=107


 
Vi søger i Register til skifteprotokol, og finder han på opslag 3: 

 
(http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=132634&side=3) 
Skiftet findes på pagina 14 og 131. Det er ikke nemt at få hold på, men aurelia-
clemons.dk har sammenfattet det således: 
https://aurelia.dis-danmark.dk/skp-hprx.htm 
 
Otto Grundtvig sognepraest i Vallekilde-Horve           29 Nov 1772   pg 14 -134 

  (1759 sognpraest i Sejero) 

2WIFE:   Ane Margrethe Jensen 

1WIFE:    

11 CH:   Jorgen Grundtvig sognepraest til Lidoe-Smorum, Smorum herred 

         Johan Grundtvig sognepraest til Oddens 

         Christian Grundtvig sogndegn i Wallekilde-Horve 

         Jacob Biorn Grundtvig forhen kongl fuldmagtig ved Consumptionen i 

Laalland / i Khvn 

         Niels Grundtved kiobmand i Pedersborg i Kusland (dod) 

         Enok Grundtvig theologiae candatus paa Ejlersen Collegio i Khvn 

         Thone Birgitta Gundtvig = Hald birkedommer i Nestved 

         Ninne Kirstine Grundtvig jomfrue hiemme / i Khvn 

         Ane Cathrine Grundtvig enke = From residerende capellan i Wiiborg/ i 

Khvn 

         Christiana Grundtvig = Lars Siersted kiobmand i Holbek 

         Friderica Severina Grundtvig = Nic. Edinger Balle professor theologie & 

slots praest i Khvn 

SIS:     Kirstine Grundtvig = afg. Daniel Knophs i Helsingoer 

MOSTER:  Maren Isaacsdtr Strombech (?document 4 Aug 1759) 

[Skippinge Herreds Provsti, Holbaek; Book 1 1772-1806, 1839-45; FHL film 49500] 

 
Sidste eksempel er Gods skifte. 
Jens Christensen Lund dør 21 November 1850 i Haraldsted, Ringsted, Sorø. Han 
boede på Eigtvedgaarden. 
(http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=150803&side=111 
 
I ”Sognenøgle til skifteprotokoller” øst for Storebælt kan man, på side 30 under 
Haralsted sogn, se at gården Egtvedgaarden hørte under Skjoldnæsholm gods. 

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=132634&side=3
https://aurelia.dis-danmark.dk/skp-hprx.htm
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=150803&side=111


 
 

Salldata: 

 
Vi vælger Register til skifteprotokol 1841-1850. 

På opslag 8 finder vi: 

 
Vi vælger nu skifteprotokol 1841-1850 og på opslag 137 finder vi skiftet. 

(http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=130267&side=137) 

 

God fornøjelse med skifter. 

 

2017-12-10 

Jan Andersen 

 

 

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=130267&side=137

