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Skifte 
 
Når en person døde, så skulle alle hans ejendele 
og formue deles ud til arvingerne. Før i tiden 
var det næsten at betragte som et socialt system. 
Det var vigtigt at det foregik efter loven på en 
så reel måde som overhovedet mulig.  
 
Når jeg vil finde et skifte, det er som regel i 
landområder. Så starter jeg med at finde dødsan-
meldelsen, som på landet findes i Herreds foge-
dens arkiv.  
 
Den kan se således ud: 

Aar 1833 den 26 Januar blev ved Sognefoged Claus Lauritzen  

af Tylstrup anmeldt at Gaardmand Morten Espensen Hustru 

Maren Magrethe Larsdatter af Bilsgaard i Aistrup Sogn, under 

Dags Dato med Døden er afgaaet, efterladen sig 4 umyndige 

Børn.   Skifte holdes.        Attest meddelt. 

   Lange 
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Skifte foregik på den måde, at skifteforvalteren 
straks efter dødsfaldets anmeldelse mødte op i 
stervboet (dødsboet) og foretog forsejlingsforret-
ning. 30 dagen efter dødsfaldet mødte han atter 
med sine vurderingsmænd. Nu blev boet så vidt 
mulig i alle arvingers nærværelse, registreret og 
vurderet. Almindeligvis samme dag. 
 
Gennem skifteprotokoller får vi foruden slægts-
oplysninger hvem der skal arve, også oplysnin-
ger om husets beliggenhed og beskrivelse af, in-
ventar, beklædning, tjenestefolk, avl, besætning, 
skatter, økonomiske forhold, handelsforbindelser 
og handelsvarer. 
 
Der har i tidens løb været mange forskellige 
skiftejurisdiktioner, så for at finde et bestemt 
skifte, skal man først finde frem til den rigtige 
jurisdiktion.  
 
Skifteprotokollerne findes hovedsageligt i gods-, 
retsbetjent-, amts- og dommerarkiverne i lands-
arkiverne. For at kunne finde et skifte skal du 
kende navnet på den afdøde samt tid og sted for 
skiftet. 
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Skiftejurisdiktionr 
 
Her er et forslag til hvor vi skal gå hen og lede 
efter et skifte.   
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Som det ses af foregående side så har forskelli-
ge myndigheder gennem tiden haft ret til at ud-
føre skifteforretningen, men det er i gods-, rets-
betjent-, og dommerarkiverne, at de fleste skif-
teprotokoller findes. 

Før 1851 afhang skifteopgørelsernes udførelse 
af den afdødes stilling. 

• Godsejerarkiver indtil 1851:Godsejeren tog 
sig indtil 1851 af skifteopgørelser for fæste-
bønderne. 

• Rytterdistriktsarkiver indtil ca. 
1776:Regimentsskriveren i rytterdistrikterne 
tog sig indtil ca. 1776 af skifteopgørelser for 
rytterbønderne. 

• Præstearkiver indtil 1807:Provsten tog sig 
indtil ca. 1807 af skifteopgørelser for præster 
og degne. 

• Amtsarkiver indtil ca. 1793:Amtmandens 
skiftemyndighed for beboere på selvejergår-
de ophævedes i 1793 (de daværende amt-
mænd kunne imidlertid bestride embedet 
frem til deres afgang). 

• Retsbetjentarkiver indtil 1919:Fra 1851 
blev alle skifteopgørelser på landet udført af 
herredsfogden eller birkedommeren og for 
købstadsfolk hos byfogeden. Skifteprotokol-
ler fra tiden 1851 til 1919 skal findes i rets-
betjentarkiverne. For selvejere og købstads-
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folk skal skifteprotokoller fra før 1851 også 
findes i retsbetjentarkiverne. 

•  Dommerarkiver efter 1919:Med retsrefor-
men i 1919 overgik alle skifteopgørelser til 
dommeren, og skifteprotokollerne skal heref-
ter findes i dommerarkiverne. 

 

For at finde et skifte skal vi kende navnet på 
den døde samt tidspunkt og sted for dødsfaldet. 
Er skiftet sket før 1851, skal du også kende den 
afdødes stand eller stilling. 

Skifteprotokoller indeholder oplysninger om 
private forhold. Fristen for, hvornår arkivalierne 
bliver umiddelbart tilgængelige, bestemmes af 
Arkivloven. Vi kan søge om dispensation for 
fristerne. 

 

Prøv at gå ind på Statens arkivers hjemmeside og læs om hvordan 

man bære sig ad, med at finde skifter på de forskellige arkiver. 

http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/skifteprotokoller-
en_vejledning 
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Pakker til protokollen 
 
Når vi har fundet en protokol med et skifte, så 
er opgaven ikke løst endnu. Vi skal undersøge 
om der har været flere møder med skifteforvalt-
ningen. Der kan sagtens være foretaget flere 
møder eller skifteforretninger med flere måne-
ders mellemrum.  
 
Der skal vi undersøge protokollen grundig.  
 
Når det er gjort, så skal vi undersøge om der har 
været skrevet nogle breve eller om der har været 
andre former for papirer i forbindelse med skif-
tet.  Det kan være nogle af arvingerne der har 
givet afkald på noget af arven.  
Endelig kan det jo også være skrevet et testa-
mente som findes sammen med disse papirer. 
Der kan være mange 
spændende forhold der 
gør sig gældende. De 
ting vil vi gerne have 
med i vores undersø-
gelser. 
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Auktionsprotokol  
Protokol, hvori refereres for-
løb og resultat af afholdte 
auktionsforretninger, normalt 
afholdt af den lokale retsbe-
tjent.  
 
Behandlingsprotokol  
Protokol, hvori refereres for-
løb og resultat af afholdte 
skifteforretninger. Betegnel-
sen anvendes primært i Kø-
benhavn, hvor der findes 
særlige protokoller til de en-
kelte faser af skifteforretnin-
gerne.  
 
Dødsanmeldelsesprotokol  
Protokol, hvori indføres an-
meldte dødsfald med oplys-
ning om afdødes navn, stil-
ling, bopæl, dødsdato og - år 
samt evt. oplysninger om 
arvinger.  
 
Eksekutorer, 
eksekutorboer  

Personer, som i h.t. testa-
mentariske bestemmelser 
forestår opgørelsen af et bo 
og gennemførelsen af testa-
mentariske bestemmelser 
kaldes eksekutorer, og de af 
eksekutorer gennemførte 
bobehandlinger, skifter, kal-
des oftest eksekutorboer.  
 
Foged, fogedprotokol, fo-
gedsag Embedsmand, som 
forestår bl.a. udpantning for 
gæld samt ud- og indsættel-
sesforretninger. Fogdens 
embedsforretninger, også 
kaldet fogedsager, refereres 
i fogedprotokoller. Foged-
embedet udøvedes tidligere 
af den lokale retsbetjent, nu 
af underretsdommere. I Kø-
benhavn varetoges fogedsa-
gerne af en særlig kgl. ud-
nævnt embedsmand, Kon-
gens foged. 
  
Forseglingsprotokol  
Protokol, hvori refereres 
den handling, hvorved boet 

Ordliste til skifter 
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efter en afdød forsegles, 
d.v.s. at der udstedes et ret-
ligt pålæg om, at boets til-
stand ikke uden skifteret-
tens medvirken forandres.  
 
Justitsprotokol  
Protokol, hvori refereres 
behandling af de af politi- 
og domsmyndighederne 
behandlede sager.  
 
Kommissarieskifte  
Skifte afholdt af kommissa-
rier, som bemyndiges dertil 
ved særskilt kgl. bevilling. 
Kongens foged  
Kgl. udnævnt embedsmand, 
som på rettens vegne fore-
stod gennemførelse af fo-
gedsager i København, se 
foged.  
 
Lavværge  
Værge for efterlevende en-
ke, hvorefter pågældende 
enke kun efter aftale med 
lavværge kan råde over 
egen formue.  
 
Notar, notarialforretning, 
notarialprotokol  
Betegner en kgl. udnævnt 
embedsmand, som bevidner 
oprettelse af testamenter og 
andre retlige dokumenter. 

Embedet varetoges tidligere af 
de lokale retsskrivere, men nu 
af underretsdommerne. I Kø-
benhavn benævnes notaren 
Notarius Publicus. Notarens 
embedsforretninger, notarial-
forretningerne, indføres i no-
tarialprotokoller.  
 
Opbud  
Et til fallit og konkurs svaren-
de forhold - overgivelse eller 
overdragelse af ejendom til 
kreditorer som fyldestgørende 
for deres krav.  
Overformynderi Institution, 
som fører tilsyn med værge- 
mål og administrerer umyndi-
ges formuer.  
 
Proklama  
Offentlig indkaldelse til inden 
en nøjere fastsat frist at an-
melde krav i dødsboer, kon-
kursboer etc.  
 
Retsbetjent  
Indtil okt. 1919 en embeds-
person ved underretten, i land-
jurisdiktionerne benævnt her-
redsfoged eller birkedommer, 
i købstæderne byfoged. Disse 
udøvede såvel politi som 
domsmyndigheden.  
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Registreringsprotokol  
Protokol, hvori indføres 
resultat af registrering af et 
dødsbos indhold.  
 
Skiftekommissarier  
Personer som i henhold til 
kgl. bevilling udøver skifte-
retsmyndigheden i et bo.  
 
Samfrændeskifter  
Skifte foretaget af samfræn-
der, som i henhold til testa-
mente er tillagt  skifterets-
myndigheden i et dødsbo.  
 
Tingbog  
I ældre tid betegnelsen for 
en retsprotokol, hvori refe-
reredes det ved retten passe-
rede. I nyere tid betegnelsen 
for tinglysningskontorernes 
protokoller indeholdende 
korte ekstrakter af adkom-
ster, hæftelser og andre ser-
vitutter vedr. ejendomme. 
  
Testamenteeksekutorer  
Personer som i h.t. testa-
mentet forestår opgørelse af 
et bo og gennemførelsen af 
testamentets bestemmelser.  
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Internet og skifter 
 
Det er ikke det rigtige sted at finde frem til et skifte. Det foregår ude på arki-
verne.  
 
Der er dog en del mere eller mindre afskrifter af enkelte skifter, foretaget af 
privatpersoner. Derfor kan det godt betale sig at undersøge hvilken mulighe-
der der er på Internettet. 
 
Jeg vil derfor her vise nogle enkelte adresser som jeg har haft glæde af. 
 

Hvad med de mange elektroniske skifteuddrag der findes f.eks. På følgende 

adresser. 

 

http://www.brejl.dk/  eller på 

http://home5.inet.tele.dk/korvej/  

 

På Brejls hjemmeside er der f.eks: 

Skifteuddrag fra. Mange godser i Vejle og Skanderborg amter, der er herreds-

skifteuddrag, Amts-skifteuddag, Købsteder, Gejstlige og meget mere. 

 

Det er også en ide at gå ind og se på siderne: 

 
< www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/  > 
http://bnp.adr.dk/SLHISTORIE.html  
 
Prøv at gå ind på Google og søg på ordet  
  

Skifteuddrag 
 
Så kommer der nok flere tusinde sider at vælge mellem. I kan så søge inden 
for resultatet på det herred I søger et skifte i. 
 
Jeg har ikke nævnt Internetsider som Dansk dataarkiv, Statens arkiver 
og DIS-danmark. De sider har jeg taget som en selvfølge at I undersøger. 

http://www.brejl.dk/
http://home5.inet.tele.dk/korvej/
http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/
http://bnp.adr.dk/SLHISTORIE.html
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Et eksempel på et af mine skifter 
 
Skifte efter Morten Esbensen, boende i Ajstrup sogn i 
Kær herred i Ålborg amt i Vendsyssel. 
 
fundet på Landsarkiver, arkiv nr. B31E - 154  
På siderne 327 A ----333A 
 
Aar 1841 d. 5 Marts lod Skifteforvalteren Lange i Prokla-
ma med den ordinære Rate plain, sin og Konens vidner fra 
Tendrup i Stavboet efter Gaardmand Morten Espensen i 
Bilgaard i Aistrup sogn for at foretage Registrering og 
Vurdering af dette Boes Ejendom til vidre paa følgende 
Skifte og deling mellem Enken og øvrige Vedkommende. 
Enken Ane Christensdatter med antagen Lauværge Gaard-
mand Jens Christensen af Nygaard var til stæde og idet hua 
begærede Forretningen fremlagde hun at Afdøde efterlagde 
sig følgende Børn af foregaaende Ægteskab nemlig. 
1.  en søn Lars Mortensen 17 1/2 Aar gammel, 
2.  en Datter Maren Mortensdatter 20 Aar ugift, 
3.  en Datter Ane Cathrine Mortensdatter 16 Aar, 
4.  en Datter Karen Marie Mortensdatter 13 Aar gammel, 
Samtlige hiemme hos Stedmoderen, med Enken har af-
døde ingen Børn. Som formynder for disse umyndige ar-
vinger møde ogsaa af Skifte mellem ansat værge Morbro-
der Husmand Jens Laursen Østerhalne. Som vurdere og 
vurderingsmænd  Jørgen A. og Medh, Jens Jørgensen som 
blev tilkalt at vurdere efter bedste evne Enkemand laug-
værge blev paalagt at  vuder alle indboets Enkelt dele samt 
ingen blev fastsat som følger. 
 
 I Dagligstuen. 
1 Fyrbord   -   4   - 
1 Bord    -   1   - 
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1 Stueuhr   2   -   - 
3 Stole    -   1   8 
1 Jern Bilægger Kakkelovn 12  -   - 
1 grønstribet Overdyne   3   -   - 
1 hvid stribet underdyne   2   -   - 
3 Hovedpuder    1   4   - 
1 par blaa lærdeslagner    1   -   - 
1 rødstribet Overdyne   3   -   - 
1 sort stribet Underdyne   1   3   - 
1 Under vaar    -   1   - 
2 Hovedpuder    -   4   - 
1 par lagner    1   2   - 
1 hvid vadmel Underdyne   2   -   - 
2 Hovedpuder    1   -   - 
1 par lagner   1   -   - 
1 strygejern    -   4   - 
1 Malm Morder    -   3   - 
1 Pilege___    -   1   - 
1 gammel Sjael    -   -   8 
 
          I lille stuen. 
1 rødstribet olmerdugs Overdyne 4   -   - 
1 blaastribet Underdyne   3   -   - 
2 Hovedpuder     2   -   - 
1 par lærdes lagner   1   4   - 
1 olmerdugs rødstribet Overdyne  5   -   - 
1 bolster Underdyne   3   -   - 
2 Hovedpuder    2   3   - 
1 par blaarlærdes lagner   1   4   - 
1 grøn Bilægger Kakkelovn 10   -   - 
1 kobber Fyrfad     1   -   - 
1 messing fyrfad     -   2   - 
1 Hængeskab    2   -   - 
1 lille Bord    -   3   - 
1 Stol     -   1   - 
2 Omhæng    2   5   - 
 



Side. 15 

      I Storstuen. 
1 lille Fyrbord    1   -   - 
4 Stole     2   -   - 
1 brunmalet Fyrkiste   4   -   - 
1 brunmalet  do    4   -   - 
2 Skrine     2   -   - 
1 grønmalet fyrkiste   5   2   - 
Enkel ___ Uldgarn   2   -   - 
2 sæt Rejsetøj    3   -   - 
2 gamle Olmerlæreds lagner  1   -   - 
2 Rejse_______    -   4   - 
1 Tinfad, 2 Tintallerkner   1   3   - 
1 sort Klædesfrakke   4   -   - 
1 blaa do  vadmels   4   -   - 
1 graa og ___ do    2   -   - 
1 par mase_____ Buger   2   3   - 
2 par Buger    3   -   - 
3 veste     3   -   - 
8 skjortet    5   2   - 
2 par Strømper    -   3   - 
1 par Støvler    1   -   - 
1 par Træsko    -   1   - 
 
     I køkkenet 
1 Jerngryde    -   4   - 
1     do     1   -   - 
2 Jernpander    1   -   - 
1 Kjedelskart    -   1   8 
2 smaa Jernpander   -   3   - 
1 Ildklemme    -   1   - 
1 lille Jerngryde    -   3   - 
nogle Lerkar    -   1   - 
1 Strip og en Spand   -   3   - 
1 Kobberkjedel    3   -   - 
1 gammel Jerngryde   -   1   - 
nogle Lertallerkner   -   1   - 



Side. 16 

1 Smørtønde    -   1   4 
 
     I Bryggerset. 
1 digtrug    -   4   - 
2 gl. Kar     1   3   - 
2 Malkestol    -   3   - 
2 B___kar    1   4   - 
1 K____     -   4   - 
3 gl. Korntønder    2   -   - 
2 Kar     -   4   - 
1 kobber Grukjedel  14   -   - 
1 N_r      5   -   - 
 
   På Loftet. 
6 Kornsække    4   -   - 
1 Kornskjeppe    1   -   - 
6 River     -   5   - 
2 Hølaar og 4 ______   3   -   - 
1 Uldhække og en Ostehække  -   1   - 
3 Halmballe    -   3   - 
3 Spinderokke    3   -   - 
1 Spilt___ker    -   2   - 
1 gl Kar og en gl. Ølkar   -   3   - 
2 ------------    -   2   - 
Nogle Rør    1   -   - 
1 S___tragt    -   1   - 
1 gl. Bordfad    -   1   - 
 
        I Gaarden og Udhusene. 
1 Slibesten med jernnagle   2   -   - 
1 beslagen Vogn med ______ 50   -   - 
1 beslagen Vogn   30   -   - 
2 __dvogne med h_kker og bag 40   -   - 
2 K____    10   -   - 
2 sæt Hestetøi    2   -   - 
3 Jerngreb    -   1   - 
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16 Faar    37   2   - 
1 sort Hoppe 5 Aar  55   -   - 
1 sort Hoppe 5 Aar  55   -   - 
1 sort Hoppe 3 Aar  50   -   - 
1 sort Plag   40   -   - 
1 sort Føl   20   -   - 
1 sort Følhoppe   35   -   - 
1 sæt Hestetøi      -   -   - 
1 graae Koe 10 Aar  20   -   - 
1 graae Koe 16 Aar  20   -   - 
1 sorthvidluet do 3 Aar  25   -   - 
1 sortbroget do  4 Aar  18   -   - 
1 sortbroget do 7 Aar  25   -   - 
1 gra___h___ do 2 Aar  16   -   - 
1 graabroget do 4 Aar  15   -   - 
2 spæde Kalve    8   -   - 
4 spæde Kalve   20   -   - 
1 graae Koe 10 Aar  16   -   - 
8 Stude 2 Aar   200  -   - 
7 Stude 1 Aar   105  -   - 
1 ___ 1 Aar   10   -   - 
6 Spande     2   -   - 
2 Jern____     -   4   - 
1 Skovl      -   2   - 
1 kornstang    1   2   - 
1 gl. s___g    -   2   - 
1 T_____ og Baandkniv   -   4   - 
1 Hammer og Hovtang   -   2   - 
2 St____     -   2   - 
1 Øks     -   2   - 
Noget Tovværk    3   -   - 
2 Sviin    18   -   - 
1 Ploug     2   -   - 



Side. 18 

2 Harver     6   -   - 
2 Høeforker    -   3   - 
2 gamle Høleir    -   2   - 
1 Hakkelsekistere K____   1   -   - 
2 ___lde og en Sold   -   4   - 
 
Stavboegaarden Bilgaard med tilliggende af hartkorn 2 Tdr. 4 Skæ. 
2 Fjk. 1 Alb. Som afdøde vide efter Skiøde tinglæst 19 Marts 1819 
blev ansat og vurderet til            2.500 Rd  -   -  
 
Enkemanden eier desuden en Engareal efter dominae af 28 Juni 
1832 fra Wraae. 
 
Samtlige arvinger kan erklæret var indbefattet under Gaardens 
Vurderingssum. Paa denne Parcel for Enkemand særskilt Skiøde 
som ikke er tilstæde deraf Svares i aarlig Afgift til Wraae 2 Rd. For 
at det ikke er tilkommen Eiendom Boet viser endnu. 
 
Engareal No. 2 Fælevængenes blev i boents gaard efter Skiøde af 6 
November 1833 tinglæst 4 April 1834 men Hartkorn 1 Skp., 2 3/8 
Alb. Efter Skiøde af 29 December 1832 tinglæst 8 Marti 1833 og 
deklaration tinglæst samme dag, samt en Parcel Balarsk kaldt som 
Afdøde ejede i forening med Christen Hansen Ultved efter dete 
skiøde af Claus Lorensens Enke i Th__strup, hvilket skiøde ikke i dag 
er tilstæde blev ansat og vurderet til.            600 Rd. 
 
Enken afleverede dernæst til Skifteretten følgende. Boet tilhørende 
Panteobligationer endelig. 
1.  Obligation til Afdøde fra Simon Christensen i Hallund sogn af 
dato 14 Juni 1840 tinglæst 2 Juli S.A. med Pant i Gaarden Øster-
gaard med Hartkorn 1 Td., 3 Skp., 3 fdk., 2 Alb.  
    Stor     100 Rd. 
2.  Obligation til Afdøde fra samme Simon Christensen dat. 19 Juni 
1839 tinglæst 4 Juli 1839 med Pant i samme Eindom C               
    Stor         150 Rd. 
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3.  Obligation til Enken udstædt hende som Jens Nielsens Enke fra 
Johanne Pedersen i Braghede den  2 December 1839 tinglæst 17 
Juni 1840 med Pant paa Braghede.  
    Stor         200 Rd.  
4.  Obligation til Enken udstædt af Søren Jensen Bolbakken den 7 
April 1832 tinglæst 3 Maj 1832 med Pant i Stede Bæ__bak i Øster-
brønderslev                                                                     
  Stor   200 Rd. 
5.  Obligation til Enkens forige mand Jens Nielsen dateret 30 August 
1826 tinglæst 7 September 1826 med Pant i sin Gaard i Kraghede 
stor 200 Rd. for gaarden afholdt ogsaa Obligationen af stor 50 Rd. 
Saa at summen nu paalyd. for                                                  
   Stor 150 Rd.  
    Denne Obligation er fra Thomas Christensen.                                                
__________                   5.049 Rd.- 2 p. - 4 s. 
 
Videre forsikkrede Enken med Laugværge at Boet ikke eier og have 
et for. Arvinger ere erklærede sig med vurderingen tilfreds. Enken 
anmeldte at Boet paaførte Gield til de ved nærværende Dem mig 
opgivne Børn af Afdøde deres tillagt dem ved Skifte sluttet 27 Juli 
1833 i alt 445 Rd. -1 
p. -5 s. hvorfor hun 
forbeholdt sig envi-
dere under Boet at 
opgive hvad videre 
Gield der findes paa 
Boet. 
 
Vurderingsmændene forsikkede at have Vurderet efter bedste 
Skiønnen og Overbevisning saasom hvilje dem Gud og  dets hellige 
Ord hvilke deres underskrift  paa protokollen bekræfte. 
Skiftets vidnere behandling blev udsat til Afvlag  Herredskontoret i 
Sundby lørdag d. 13 dennes klokken 10 formiddag. 
                             Forretningen sluttedes. 
(underskrevet bl.a. af Ane Christensdatter med ført pen ) 
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Side 331B. 
Aar 1841 d. 13 Marts blev af Herredsfoged Lange i overværelse af 
Temdrup og Steengaard som vidner paa Herredskontoret i Nørre 
Sundby herlagt Skifte efter afdøde Gaardmand Morten Espensen 
af Bilgaard. I Skifteretten mødte Enke Ane Christensdatter med 
Laugværge Gaardmand Jens Christensen af Nygaard samt formyn-
deren Huusmand Jens Laursen af Østerhalne.  
Disse møde Vedkommende blev forholdden i Boet pansate Regi-
strering Vurderingsforretning med hvilken de  erklærede sig til-
freds. Enken med Lagværge anmeldte foruden den ved Registre-
ringsforretningen anmeldte Gield til hendes Stedbørn 445 Rd, 1 p, 
9 s er Boedsedende lyst.  
 
Side 332A. 
 
Skyldig 1/2 års løn til Gaardens Tjenestefolk 15 Rd. Og korngilige i 
Skat her for et Qvartal til beløb 10 Rd ligesom hun fordrede afdø-
des Begravelsesomkostninger godt givet med 55 Rd og et lige 
beløb udlagt til sit eget Begravelse til sin tid.  
 
Værgen havde intet imod den anmeldte Gjæld at erindre og ind-
melde da ogsaa at begaaede Begravelsesomkostninger fradrages 
Boets Indtægt med hensyn til Boets gode formalias forfalning og 
de omkostninger det er ham bekjendt at der vidterlig har været 
forbundet med afdødes Begravelse.  
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Boets mødte Vedkommende ændringer paaet Boet i dag maa blive optaget og 
givet til slutning og sluttet og Boet overdraget Enken til ene Eindom imod at hun 
med Lagværge forpligter sig til at overtage og tilsaa derpå. Boets herverende an-
meldte og kommende Gield saa at Boet med hensyn til eindom bistaar som ikke 
er taget under Skiftebehandling, betale Skifte omkostninger og udrede den Arv 
som Børnene maatte blive tillagt samt i øvrigt give Børnene for saavidt deres op-
dragen passende og anstændin Underholdning opdragelse og endelig forhold Sist 
mellem for alt lyst i anledning af  
 
Skiftes slutning Enken bevidner Børnenes Arvesummer indlagt i Sidter og Tegn. I 
henhold til alt anførte blev Boet optaget og opgivet til slutning saaledes: 
Indtægt: 
1.  Vurderingsformuen fra Boets faste og løse Eiendele 4.249 Rd,  2p,  4s. 
2.  Boets indestaaende Tilgodehavende efter den under 
 Registreringsforretningen indgaaende Obligation    800 
     I alt indtægt 5.049 Rd,  2p,  4s. 
 
Udgivt: 
1.  Gield til afdødes Børn den dem ved Skifteslutningen 
 27 Juli 1833 tillagte Møderarv    445 Rd,  1p,  5s.   
2.  Resterende løn til Tjenestefolkene i Gaarden    15         --    -- 
3.  Kongelige Skatter og afhollige afgivter     10         --    -- 
4.  Afdødes Begravelsesomkostninger     55         --    -- 

Et eksempel fra en skifteprotokol, det er ikke det her omhandlende skifte. 
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5.  Enken til sit Begravelse i sin tid et lige beløb    55         --    -- 
6.  Skifteomkostninger.  
a. Sallarium        50         3     -- 
b. Beskriv          2         --    8 
c. Bekræftelse         --         5     -- 
d. I____         10         4     2 
e. 1/3 _____ til Kongens kasse og  
     20 procent deraf       20         1     3 
f. Stemplet Parue Nr. 30 - 1 Kj.      32         --    -- 
g. Vurdere og Vurderingsmænd        6         --    -- 
    I alt udguft     702    1     13 
       ----------------- 
    I Bolod              4.346 Rd,  5p, 21s. 
       -------------------- 
    
Side 332B. 
 
Derfra Enkens Boeslod    2.173 Rd,  2p,  9s. 
      ------------------ 
     Resten 2.173        2     9 
hvorfra endnu dages 1/2  ____ Afgift til Kongens  
Kasse efter forordningen af 8 Februar 1820 med      10        5     4 
      ------------------ 
     Igen 2.162 Rd,  3p,  5s 
 
tilfalder Afdødes Børn og Livsarvinger saaledes: 
 
1.  Sønnen Lars Mortensen 17 1/2 Aar gammel 865   --   2 
2.  Datteren Maren Mortensdatter 20 Aar ugift 432   3    1 
3.  Datteren Ane Kathrine Mortensdatter 16 Aar 432   3    1 
4.  Datteren Karen Marie Mortensdatter 13 Aar 432   3    1 
   Ballance  2.162 Rd,  3p,  5s. 
 
 
Med Opgiørelsen erklærede Boets Vedkommende sig tilfreds. 
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Enkemand Laugværge begærede Børnenes Arvesummer sikkerde 
i Stavbogaarden med underliggende Eindomme samt de spaaihø-
rende Obligationer med Proitet læst efter de derpaa hæftende 
445 Rd, 1p, Arvingernes Mødrnearv.  
Værgen havde intet herimod at erindre da han med den tilbudte 
sikkerhed fandt Arvesummen fuldkommen sikkrerde. 
 
I henhold hertil gives herved hvad de Umyndige tillagte Arvesum-
mer de herved inddrages under Oven for værende beskrevet sik-
kerhed med 2 priotet nestefter 445 Rd. 1 p. stavbogaarden Bil-
gaard med hartkorn 2 Td. 4 sk. 2 Fjk. 1 Alb som Afdøde mand 
efter Bindlæst 19 Marts 1819,  
b, Parcel fra Wraae efter dumment af 28 juni 1832,  
c, Engareal nr.2 af Claus Lorentsens gaard i Thylsteup, Felengen 
kaldet 18e med hartkorn 3 Fjk. 1 1/2 Alb.,  
d., Parcel i Thylstrup kjær med hartkorn 1 sk., 2 3/8 Alb. Efter Brev 
tinglæst 8 Marts 1833 og de i lov her tinglyst samme dato og,  
e., Andel i skov til Benbarret  kaldt af Claus Lorentsens gaard i 
Thylstrup som Afdøde ejede efter Skjøde i ægteskab med Christen 
Hansen, Ultved. 
f., Obligation for Simon Christensen Hallund til afdøde for 100 Rd. 
Dateret 14 Juni 1810 tinglyst 2 Juli samme aar med pant i Gaard 
Øster anexgaard.  
g., Obligation fra samme til afdøde for 150 Rd. Dateret 19 Juni 
1839 læst 4 Juli samme Aar med Pant i samme Eindom.  
h., Obligation fra  Pedersen Kraghede til Enken for 200 Rd. Date-
ret 2 december 1839 læst 17 Januar 1840 med Pant i en gaard i 
Kraghede.  
i., Obligation fra Søren Jensen Rævbate til Enken for 200 Rd. Date-
ret 7 April 1832 tinglyst 3 Maj samme år 
med pant i skøde Rævbatsken i Øster Lin-
denlev sogn.  
k., Obligation fra Thomas Christensen til 
Enkens forige mand Jens Nielsen stor til 
rest 150 Rd. Dateret 30 August 1826 ting-
lyst 7 September 1826 med Pant i en 
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John Rasmussen 


