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1 Find arkivalier fra godsarkiver og skifter i retsbetjentarkiverne 
Ulrich Alster Klug – 2015 – ulrich@dannebrog.biz – www.dannebrog.biz 

ArkivalierOnline  Den almindlige udgave af AO. 

AO Beta   De scanninger, som findes via www.sa.dk/daisy  

RA    Rigsarkivet. 

NN    Lat: Nomen nescio, dvs. navnet er mig ukendt; her dækker det f.eks. navnet  

    på det pågældende gods. 

1.1 Godsarkiver 
1) Find godset ved hjælp af hjælpemidlerne på www.dannebrog.biz/skifter, eller 
2) Find henvisning til et konkret skifte ved hjælp af linksene til ekstrakter for skifter på 

www.dannebrog.biz/links.html.  
3) Tjek om der er scanning af arkivalier på www.familysearch.org (linket er på 

www.dannebrog.biz/skifter og er: https://familysearch.org/search/collection/2015318). 
a) vælg amt, derefter godset. Husk et gods står under det amt, hovedbygningen lå i, ikke alle 

de amter, hvor godset havde jord. 
b) brug først evt. navneregistre, derefter selve protokollerne. 
c) Findes der ikke et selvstændigt navneregister, så findes registeret som regel først eller sidst 

i selve protokollen. 
4) Søg i www.sa.dk/daisy for at se, hvad rigsarkiverne har af arkivalier fra godset. 

Søg på AKS: NN gods, 

AKSe: fæsteprotokol, skifteprotokol – eller hvad du nu leder efter. 

5) Hvis arkivalierne er i AO Beta, se dem der. 
6) Hvis de ikke er i AO Beta, så bestil dem på film, hvis godset hører under et andet rigsarkiv, 
7) eller i original, hvis godset hører under det rigsarkiv, du vil besøge. 

1.2 Skifter i retsbetjentearkiverne 
1) Find rette retsbetjentarkiv via www.digdag.dk (du har sikkert en separat note derom). 

a) Brug Søg på dobbeltkort, og 
b) vælg for oven sogn,  
c) forneden under retslig: 

* herred   (for herredsfogedembede = NN herredsfoged, indtil 1919), 
* birk   (for birkedommerembede = NN Birkedommer, indtil 1919), eller 
* købstad   (for byfogedembede = NN byfoged, indtil 1919). 

2) Brug www.sa.dk => arkivalieronline til at lokalisere / se skifter før 1919, hvis du søger skifter 
fra øst for Storebælt. 

3) Brug www.sa.dk/daisy, hvis du søger skifter i hele landet før 1919: 
a) ved herred, søg på  AKS: NN herred, 
b) ved birk, søg på  AKS: NN Birk, 
c) ved købstad, søg på  AKS: NN byfoged. 

og arkivserier: 
i) dødsanmeldelsesprotokol, som henviser til: 
ii) skifteprotokol og 
iii) skiftedokumenter (skriv skifte dok). 

d) ved Staden København (Københavns Kommunes skifteret) søg på:  
AKS: Københavns Skiftekommission (se separat note for konkrete arkivserier). 

 


