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2019 – Opgaver 02: Skifter, Føvling og Aarup 

2019 – Ulrich Alster Klug – www.dannebrog.biz – ulrich@dannebrog.biz. 

 

Denne opgave knytter sig til hæftet om skifter. 

 

Diverse links findes på: 

 www.dannebrog.biz/ejendomme 

 www.dannebrog.biz/godser 

 www.dannebrog.biz/skifter 

 

Tip: Brug www.digdag.dk  eller www.historiskatlas.dk til at finde amtet og retskredsen. 

Brug www.ao.salldata.dk eller www.daisy.sa.dk til at finde protokollerne. 

 

1) Clemen Nielsen, død 1892 

Clemen Nielsen døde 17.11.1892 på Charlottelyst, Føvling sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt. 

Find dødsanmeldelse og evt. skifte efter ham. 

 

Arkivskaber: 

 

 

Arkivserier og kildehenvisning: 

 

 

 

2) Martha Charlotte Rasmusdatter (Bræmer), død 1878 

Clemen Nielsens hustru døde allerede 08.12.1878, også på Charlottelyst, Føvling sogn, Tyrsting 
herred, Skanderborg amt. 

Find dødsanmeldelse og evt. skifte efter hende. 

 

Arkivskaber: 

 

 

Arkivserier og kildehenvisning: 

 

 

3) Bodil Andersdatter, død 1865. 

Bodil Andersdatter var distriktsjordemoder i Ring-Føvling jordemoderdistrikt, og enke efter 
Rasmus Holgersen Bræmer.  

Bodil døde 20.08.1865 på Charlottelyst, Føvling sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt. 

 

Find dødsanmeldelse og evt. skifte efter hende. 

 

Arkivskaber: 

 

 

Arkivserier og kildehenvisning: 

  

http://www.dannebrog.biz/ejendomme
http://www.dannebrog.biz/godser
http://www.dannebrog.biz/skifter
http://www.digdag.dk/
http://www.historiskatlas.dk/
http://www.ao.salldata.dk/
http://www.daisy.sa.dk/
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4) Jens Pedersen boede i Aarup, Kvorning sogn, Sønderlyng Herred, Viborg amt. 

Han døde 1805. 

 

Hvis han var selvejer, hvilken skifteret har så behandlet hans skifte?  

NB: Brug www.digdag.dk – eller www.sa.dk/daisy.  

Svar: ____________________________________________ 

 

Hvis han var fæstebonde, hvilket gods har så behandlet hans skifte? 

______________________________  

NB.: Brug www.dannebrog.biz/skifter => Stednavneregister for nørrejyske godsarkiver. 

 

Find skiftet i godsets skifteprotokol. 

 

Arkivskaber: 

 

 

Arkivserie og kildehenvisning: 

 

 

 

5) Anne Mette Fogh, død 1835. 

Anne Mette Sørensdatter, kaldet Anne Mette Fogh, døde 10.04.1835 i Horsens købstad.  

Hun var gift med sadelmagermester Hendrik Lindegaard Klug. 

 

Find dødsanmeldelse og evt. skifte efter hende. 

 

Arkivskaber: 

 

 

Arkivserier og kildehenvisning: 

 

 

6) Ane Kirstine Jensen født Larsen døde 1915 i Frederikshavn. 

Jeg vil finde en dødsanmeldelse og evt. skifte for hende. 

 

Brug www.digdag.dk. 

 

Hvad hedder retskredsen? _____________________________________ 

 

Find dødsanmeldelsen –  

Blev der i 1915 afholdt skifte efter Ane? 

 

 

Lokaliser den pakke, hvor boafgiftsopgørelsen burde ligge. 

 

 

http://www.digdag.dk/
http://www.sa.dk/daisy
http://www.dannebrog.biz/skifter

