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For nemheds skyld tager vi hver relevant periode for sig.

Indtil 1683
Indtil 1683 var jurisdiktionen ofte ret uvis, men
hvis du bruger vejledningen for perioden 16831919 vil du oftest få en god idé om, hvilken
skifteret der må være den rette at søge under.

Perioden 1683-1919
Ved Danske Lov af 1683 blev
skiftejurisdiktionerne fastlagt, så det var enhver
persons husbond eller foresatte, som skulle forestå
skiftet. Du har i notesættet en tabel over
befolkningsgrupperne og de relevante skifteretter.
Langt de fleste tilfælde dækkes af følgende:
Fæstebønder, indtil 1817 havde de små godser (de
ikke erigerede godser) skiftejurisdiktion for
fæsterne under godset. Først i 1850 mistede de
store godser (de erigerede godser, dvs. len,
stamhuse og fideikommisser) deres
skiftejurisdiktion. – Når godsets jurisdiktion
ophørte, overgik den til birkedommeren eller
herredsfoged.
Selvejeres og indsidderes m.fl. fik indtil 1800
foretaget skifte af amtmanden, da disse
befolkningsgrupper jo ingen anden husbond end
kongen havde. Amtmandens skiftejurisdiktion
overgik år 1800 til birkedommerne og
herredsfogederne.

Du skal i rullepanelet til venstre vælge Placenames (stednavne) og så søge på enten
København, navnet på købstaden eller på
landsognet. Jeg bruger som eksempel Denmark,
Viborg, Skjern. Klik Search (Søg):
Så får du en liste over kilder, der er umiddelbart
relevante for det pågældende sogn:

Vælg Probate Records (skifte-arkivalier), så får
du en liste over de for sognet relevante skifteretter:

Købstædernes borgere hørte i hele perioden indtil
1919 under byfogedens jurisdiktion.

Find den rigtige skifteret
Før 1919
Benyt hjemmesiden www.familysearch.org.

Vælg fanebladet Catalog, så får du denne side
frem:

Disse skifteretter må du gå igennem for at se,
hvilke der er relevante for netop det sted, din
familie boede i sognet. Hvis du ikke kan finde
stednavnet nævnt under en af skifteretterne, må du
gå ud fra, stedet er kaldt noget andet, når der blev
afholdt skifte, og så kan det være, du simpelthen
skal forsøge dig med alle de fundne skifteretter.
Print evt. siden med listen over skifteretter ud, før
du tager på arkiv (eller kigger på AO).
Her har jeg klikket på Ulstrup gods og får følgende
liste over stednavne nævnt i skifteprotokollerne:

Læg for resten mærke til noterne for
skifteprotokollen, for det første får du at vide,
hvilket arkiv arkivalien fandtes på, da der blev
filmet, for det andet får vi i dette tilfælde at vide, at
disse protokoller (eller nogle af dem) også omfatter
Himmestrup, Viskum og Skjorn (som er Skjern)
godser.
Stednavnene er opført alfabetisk, hvert med
angivelse af amt og sogn, hvor dette vides.
Brug evt. Ctrl + b eller Ctrl + f for at få browserens
søge funktion frem. Nu kan du søge på enten det
ønskede stednavn eller endnu bedre på sognets
navn.
Nederst på siden får du en liste over samtlige
sogne, hvor godset har haft jord. Godt at vide, hvis
du skal finde de mulige fødesogne for en
fæstebonde under stavnsbåndet 1733-1788, idet
han som regel ville tage et fæste under samme
godskompleks, som han var født under.
Efter 1919
På arkivernes findes Post- og Adressebogen. Brug
en fra f.eks. 1921. Dis-Danmark har også i sin tid
udgivet netop den årgang på CDrom. I Post- og
Adressebogen findes forrest oversigt over
forskellige embeder, som de var i udgivelsesåret.
Ellers kan kortværket Danmarks Administrative
Inddeling 1660-1979, som findes på arkiverne og
de store biblioteker, benyttes. Det kan selvfølgelig
også benyttes for perioden før 1919, når der er tale
om birk eller herreder.
Efter 2008
Find jurisdiktionen på hjemmesiden
www.domstol.dk, hvor du kan finde de nuværende
byretter, eller ved hjælp af Kort- og
Matrikelstyrelsens oversigt over ejerlav med
tilhørende dommerembede (links til disse findes på
www.dannebrog.biz/links.html => matrikelkort).

