
Skifter
- og hvordan du finder og bruger dem i slægtsforskningen 

Sønderborg 12.11.2022 



Hvad er et skifte?

Ordbog over det Danske Sprog:
det at (lade) foretage opgørelse af et 

bos, navnlig: et dødsbos, 
formuemasse og fordele denne 

mellem interessenterne



Skifte - oprindeligt

Et skifte var privat 

Et skifte kunne klares indenfor familien 

Umyndige børn krævede hensyn



Danske Lov 1683, 5. bog, 2. cap. 
om arv og skifte

1. artikel 
Når nogen ved døden afgår og efterlader sig enten umyndige   
eller fraværende eller ingen arvinger, da skulle de, som er i huset, hvor den 
afdødes gods og midler findes, under tilbørlig straf strax  give stedets 
øvrighed, geistlig eller verdslig, det tilkende, som skulle forpligtede være 
strax ved deres middel i arvingernes og frændernes nærværelse, som da 
kunde være tilstede, at lade forsegle det gods, den afdøde tilhørte, og 
sætte det i god forvaring, uden hvad som til den afdødes begravelse og til 
husholdningen, om der holdes nogen, fornødeligen behøves. Hvilket dog 
altsammen skal registreres og vurderes, og dennem, som i huset er, leveres, 
som derfor siden skulle gøre rede og regnskab.



Danske Lov,5. bog, 2. cap.
2. artikel 
Er det Husbond, eller Hustrue, som død er, og haver fællis Børn 
sammen, og den Afdøde ingen sær kuld Børn efterlader sig, da maa 
den efterlatte Person uden saadan Besegling side i Boen indtil 
tredivende Dag, med mindre der stor vitløftig Gield i Boen findis; Tj da 
skal Boen strax forseglis. 

3. artikel 
Paa tredivende Dag skal Boen af Rettens Middel og de myndige 
nærværende Arvinger og de Umyndigis og fraværendis Formyndere 
og Frænder rigtig registeris, og af Uvillige Personer lovligen vurderis, 
saa og al Indgield og Udgield, saa vit vidis kand, rigtig antegnis.



Skiftets forløb
Boet registreres og forsegles 

Efter 30 dage: Skifteforvalter, evt. formyndere og 
laugværge møder op 

Boet vurderes af vurderingsmænd 

Gæld udredes og fratrækkes 

Arven deles mellem arvingerne - 2 lodder til mænd og 1 lod 
til kvinder 

Der udfærdiges et skiftebrev som underskrives af parterne



Danske Lov

13. artikel 
Ingen Enkemand eller Enkeqvinde 
maa indlade sig i nyt Ægteskab, før 
end der er holdet rigtigt Skifte med 
den Afdødes Børn eller Arvinger.



Danske Lov
24. artikel 
Naar Boet skal skiftes, og det kan tilstrække, og alle 
Creditorerne kan deraf blive fornøjede, da tager den 
Efterlevende så meget forud af den beholdne Boe til sin 
Begravelse, som billigen paa den Afdødes Begravelse er 
anvendt 
————— 
26. artikel 
Kan Boen ej tilstrække, da mister den Efterlevende 
Vederlag for Begravelse og Hustruen sin Fæstensgave eller 
Morgengave. 



Hvem arver?

Arv bør at fremgange, imens Afkom er til, og saa 
længe Børn og Børnebørn ere til ned ad, da arve ej 
Forældre, eller Oldefædre, op ad (28. art.) 

Mands-Person tager to Loder imod een, Qvindis-
Person tager een, i alle Arve (29. art.). Gælder til 1857. 

Ægtebørn, børn født i ægteskab, også selv om 
forældrene først er gift efter barnets fødsel (33. art.)



Udarvskifter

Tilfældet Mette Bertelsdatter: 
Død 1753 uden arvinger, enke efter en fæster. 

Efterlader sig 3174 rdl + uvis gæld 77 rdl. 
Arveposter: 96



Slegfred- og horebørn

Arver kun deres mor. 
Men ved slegfredbørn kan faderen tage barnet til 
tinge og lyse og forkynde, at det er hans barn, 
hvorefter han kan “tilskøde barnet, hvad han vil 
give det”. Dog kun et halvt lod. 
Gælder ikke for horebørn (70.-71. art.)



Skiftejurisdiktion
I byerne: Byfogeden 

København: Københavns byting, Sø- og 
Handelsretten 

På landet: Amtmand, godsejer, herredsfoged 

Gejstlige (præster og degne) og militærpersoner har 
deres egen jurisdiktion 

Efter 1919: Retskredsenes skifteretter



Sønderjylland 
Jurisdiktioner

I byerne: byfogeden 

På landet: herreds- eller birkefogeden 

1867-1920: preussiske amtsarkiver



Sønderjylland

Generelt: ikke så 
mange skifter 

… men et 
omfattende 
register hos 
ddd.dda.dk

http://ddd.dda.dk


Hvor finder vi skifterne?

Skifter indføres i skifteprotokoller (fra 1719) 

Købstæderne er startet tidligere, og på landet 
kan nogle skifter findes i tingbøgerne 

Protokollerne findes på Rigsarkivets læsesale 

I dag er rigtigt mange på Arkivalieronline



Problem med fæstebønder: 
Hvordan finder jeg min anes 

gods?

Stedregister for Nørrejyske 
Godsarkiver 

Stednavneregister til 
godsejernes skifteprotokoller 

(Fyn) 

Michael Dupont: Sognenøgle til 
skifteprotokoller (øst for 

Storebælt)



Fæster og Skifter



Familysearchs katalog



Skifter på Arkivalieronline
- eller via Daisy



Søgning via Daisy



Her er klikket på “Skifteprotokol”



Hjælp til søgningen

Navneregistre - på AO 

Erik Brejl(www.brejl.dk) 

Aurelia Clemons (aurelia.dis-danmark.dk) 

Tjek Danske Slægtsforskeres linksamling: 
www.slaegt.dk > Kilder > Linksamling

http://www.brejl.dk
http://aurelia.dis-danmark.dk
http://www.slaegt.dk


Et eksempel fra Brejls skifteuddrag 
- Møltrup gods, Ulfborg herred



Når man ikke kan finde et skifte, 
som BURDE være der?

Afdøde er gået på aftægt 

Afdøde har ingen umyndige arvinger 

Husk: Nyere skifter er mindre interessante!



Hvad kan vi så 
få ud af 

skifterne?



Slægtssammenhænge opklares

Enke/enkemand 

Stadig levende børn - eller andre 
arvinger 

Lavværge, formynder og curator er 
næsten altid slægtninge



Poul Clausen 
d. 1754

Børn med første Kone, Kiersten Christensdatter:  
En søn Christen Poulsen gl. 36 år, som godset er undvigt og skal være gift 
paa Rømø,  
En datter Karen 29 år, skal være gift med en mand, Peder Andersen, 
boende østen Haderslev,  
En datter Maren 27 år, gift med Anders Nielsen i Billum Bye  

     ... og med sidste Kone, Anne Andersdatter:  
En søn Christen Poulsen 20 år,  
En datter Kiersten i 17. år,  
En datter Anne i 15. år



Søren Bundesen 
1770

… og endelig var overværende ved denne 
Skifteforretning Børnenes Oldefader 
Bunde Sørensen af Schiødstrup som 
formedelst hans Alderdom ikke kan 
besværes med nogen Formynderskab, skønt 
han ikke efter Loven kunne sig undskylde.



Jens Nielsen Linding 
1746

Skifteretten fandt fornøden at tilspørge enkemanden og 

øvrige vedkommende: at siden her erfares af det fremlagde 

skiftebrev efter afg. Mads Terkelsen, at der da har været 2 

Pigebørn efter ham, som er tildelt arv, og her nu i dag angives 

ej at være uden et, nemlig Christine Madsdaatter, om det 

andet Navnl: Karen Madsdaatter da er død, og hvad 

Rigtighed efter hende, som Skifteforretning forefindes. 



Bo-opgørelse
En rundtur i huset



Bo-opgørelse  
- den hurtige 

Kirsten Madsdatter, d. 1773

Efter at en Beregning var giort over Stervboens Indtægt og Udgift, med Minde og 
samtykke fra begge sider, befandtes Beholdningen at blive 186 rdl. 4 mk. - deraf 
tilkommer Enkemanden det halve; den øvrige halve del skiftes således, at hver af 
Sønnerne nyder 26 rdl. og Datteren 13 rd. 2 mk.  
Desuden tilsagde Faderen Søren Pedersen af sin andel at skiænke Datteren 6 rdl. 4 
mk. såvelsom og hendes Moders Kiste, Klæder og 1 Seng, der tilhobe ansættes for 6 
rdl. 4 mk.  
Bemte. arvelodder beholder Faderen fremdeles, uden nogen Rente deraf at svare, til 
Sønnerne blive myndige, og Datteren kommer i Mands værge, dog at han herfor stiller 
Formynderne, når forlanges, nøjagtig Forsikring. Desuden lovede faderen Søren 
Pedersen, at forsyne hver af sine børn med fornøden Ophold samt at holde dem til lov 
og lære, således som christeligt og forsvarligt kan være.



Dagligstuen

Bord 

Egekiste 

Hængeskab 

Kakkelovn 

Evt. en stol



Køkkenet
Gryder 

Kedelske 

Dejtrug 

Mælkestrippe 

Balje 

Træskeer



Køkkengrej 
Barbara Andreasdtr. Windfeldt, 1770

1 Tærte pande med låg vog 14 Pd.
1 Søsterkage pande med låg vog 5 Pd.

Tin:
1 Fiskefad vog 5 1/4 Pd.    
2 Suppefade vog 8 1/2 Pd.  
2 Store fade vog 12 Pd

2 Kokkeknive
1 Vaffel jern  
1 Krum jern  
1 God råd jern



Sengetøj

Overdyne 

Underdyne 

Hovedpude(r) 

Lagen (hyldsklæde) 

Omhæng



Johanne Marie Nielsdatters 
linnedskab, 1770

1 dreiels dug, 2 bredder med navn HMND og 1756                
1 liden dug, 1 bredde, 1 dito hånddug                                         
1 liden dreiels dug, 1 pr. fine hørgarns lagner, 3 bredder
1 pr. dito pudevår med navn BN 
1 blå hjemmegjort omhang af 3 stk. med hvide lidser
        



Den sal. m/k’s liv- og gangklæder 
Kvindedragten, Kirsten Christensdtr. 1729

“Den sal. kones liv- og 
gangklæder, som er få og 
ringe, begærede enkemanden 
måtte blive delt mellem 
børnene …”



Kvindedragten, 2 
Kirsten Thomasdatter, d. 1755

1 Brun Klæde trøje med 
sølv knapper	  
1 Brun Vadmelstrøje	  
1 Sort dito	  
1 Brun blommet kattuns 
dito	  
1 grøn og rød kallemankes 
dito	  
1 grøn Vadmels livstok	  
1 Blå Dito	  
1 grøn vadmels skørt	 
1 Brun Dito	 

1 sort Dito 
1 Rød Ryes do. 
1 Rød Kirsej do 
1 Brun hvergarns kjol 
1 sort klædes dito	 	  
1 blaae og hvid kartuns 
Forklæde	  
1 blaae hørgarns dito 
1 sort Fiersel dito	 
1 Hvid Hørgarns dito



Kvindedragten, 3 
Barbara Andreasdtr. Windfeldt, 1777

1 sort Silke Damaskes adrienne  
1 brun Silke Dito  
1 brun hiemgjort Dito
1 Grøn stribet Stoffes Jakke  
1 sort stribet hiemgjort Dito  
1 Rød Ulden Damaskes Dito
1 Ditto Undertrøje  
1 brun silke Damaskes Trøye  
1 blaae Silke Ditto  
1 pr. sorte Silke Damaskes Ermer  
1 pr. Do. hiemgiordt  
1 bruun Silke Damaskes Skiørt  
1 blaae Ulden Damaskes Do.  
1 Florettes Stoppet Skiørt
1 Silke Kaabe med 2 Sølv Hager i  

1 Blaa Ulden Damaskes Erme 
Kaabe med 2 sølv hager i  
1 sort Ulden Damaskes Dito med 
sølv hager, forret med graaeværk  
1 Fiskebeens Skiørt 
4 Lærrets Kraver  
3 Do.  
3 pr. halv Ermer  
1 Cammer Dugskniplings Tørklæde  
1 sort Silke Dito  
2 gl. hvid lærreds Ditto  
4 Tørklæder blaabrogede  
1 Rød Silke Dito  
12 Lærrets Haghatte  
13 Korsklæder og snipper



Mandsdragten, 1
Kjole 

Vest 

Bukser 

Halsklud 

Hue 

Sko og strømper



Mandsdragten, 2 
Poul Pedersen, d. 1731

1 sort klædes kjol som er vendt  
Vesten dertil som og er vendt  
1 par gl: sort plydses buxer  
1 gl: brun klædes kjol med brune 
ben-knapper  
1 blå grå underklædning af vest og 
bukser  
1 stribet brøstdug af hjemmegiort tøj



Værdigenstande

Ædle metaller: 
Lysestager 
Krus 
Skeer 

Bryggerkedler



Rede penge
Sjældne i almindelige boer



Bøger

Bibel 

Salmebog 

Bønnebog eller andre 
gudelige bøger



En typisk besætning
4 heste (bæster) 

2 stude 

5 køer 

3 kvier 

2 grise 

11 får med 10 lam



Redskaber
En beslagen vogn m. tilbehør 

En arbejdsvogn 

Plov 

Harve 

Hakkelseskiste 

Leer, grebe, skovle 

Et sæt hartøj 

Forskelligt værktøj



Specielt for fæstebønder: 
Fradrag for driften til godsejeren

Heste 

Vogn 

Plov 

Harve 

Bygfæld



Værdipapirer, 
Christen Nielsen, 1797

En Panteobligation fra Selveier Søren Nielsen i 
Mosevraa til den afdøde, dat. 13de Junii 1797, 150 Rdl. 

En Panteobligation fra Selveier Niels Sørensen i 
Nebel til afdøde, ialt 165 Rdl. 

En Revers, dat. 13de Junii 1797, hvorefter Søren 
Nielsen i Mosevraa er pligtig at betale i Snapsting 
1798 99 Rdl. 5 Mk. 



Gæld, 1 
Anders Friis, d. 1720

Boets summa.................................................................. 71 rd. 1 mk. 11 sk.
Gæld, bygfæld, manglende landgilde-betaling………… 85 rd. 3 mk. 7 sk.

Til husbondens fordring som efter for indførte specification bedrager 
sig til Summa = 18 Rdl. 2 Mk.

Der til udlagt, en broget qvie med kalv  ……………… …   4  4  -
1 sort ko, har fået 2 kalve  ...............................................  4  4  -
1 sort broget dito, har fået 3 kalve  ………………………   4  4  -
1 dito, har fået 5 kalve  .....................................................  3  4  -
1 fyrre bjælke  ...............................................................      -   4  -
                                                                                      Bedrager =  18  2  -



Gæld, 2, 
Poul Pedersen, d. 1731

Den Resterende Kiøbenhavnske Brandstyr = 10 rdl. 
betales af de i boet befundne og ved registreringen anførte 
rede penge.



Begravelsesomkostninger, 
Anne Cathrine Jesdatter, d. 1805

 Til afgangne Christopher Frandsens Enkes Begravelse, er forbrugt, så som:
2 Tdr. 2 Skp.Rug á 7 rd.  ………………………………………    15 rd. 4 mk. 8 sk.
4 Skp. byg .............................................................................  2 -  -   -    -  -  -  
5 Skp. malt.............................................................................  2 -- -  3 --    -- 
Til Provsten for ligprædiken  ................................................   5  - -  --  --  --  
- --  degnen  ..........................................................................  1 - -- -- -- --  -
40 Potter brændevin á 24 sk.  ...............................................  10  - - - -  --  - 
Ligkisten  .............................................................................     3  --  2   - - -- -
For graven at kaste  ................................................................  -  -   1  -- - 8 -
Fersk kød for .......................................................................... 2 -- - -- --  12 -
Spæk for .............................................................................    8 - - - 1 - --  8 -
Til Sigte løn og Bropenge.........................................................     -- -  2 -- - 10 -
              ....................................................................................  50 rd. 3 mk. 14 sk



Omsorg for børn 
Peder Jessen, 1800

Det blev ellers af Enkemanden indgaet og bestemt at den ældste 
Søn Jes Rahbek, som er svagelig af Helbred og har en Skade i den 
ene Arm, som befrygtes incurabel, skal bestandig og saa længe han 
lever have frie og forsvarlig Underholdning og Tilsyn i 
Stervbostedet, dog med det Vilkaar, at bemelte Jes’ tillagte Arv 
staaer og forbliver uden Renter i Stervbostedet saa længe han der 
nyder Underholdning, men skulle han komme sig til sin Førlighed og 
Helbred, da skal hans Arv ham af Stedets Beboer udbetales. – I 
Øvrigt skal Jes stedse nyde en god Omgang og af Stedets Beboer 
forsvarligen begegnes.



.... Børnenes arveparter bliver udi Gaarden på første 
Prioritet bestaaende, der beløber i alt 151 rdl. 3 mk. 6 
5/8 sk., hvorfor Enkemanden Jens Nielsen udgiver 
Pante-Forsikring, siden han ... beholder Boen efter 
vurderingen, og imod Renterne opdrager dem som 
han agter at forsvare og bekiendt være indtil de 
opnår deres 16 Aar,..  

Ansvar for børns arveparter 
Jens Nielsen Linding, 1783



Omsorg for ældre generationer 
Lars Madsen, 1769

... og som enkemandens 82 Aars gamle Fader Mads Christensen, der 
sig her på Stedet opholder, bør nyde sit tilbørlige Ophold, Klæde og 
Føde med videre samt alt behøvende Tilsyn, saa lover Enkemanden 
fremdeles som hidindtil sin Pligt der udi at iagt tage. Og var 
Enkemanden tillige begiærende Forretningen tilført, at i saa Fald han 
inden sin Fader skulle ved Døden afgaae, maa Stedet ikke sælges 
eller paa anden maade afhændes end at den gamle Mand io af Stedet 
skal nyde saa forsvarlig Ophold til hans Dødstime, og om siden een 
anstændig Begravelse og Jordefærd.



Social forsorg 
Niels Pedersen Trøllund, 1769

Efterlader sig 1 søn og 7 døtre samt enken, der:  

… nu paa 4. Aar har været reent fra hendes Fornuft og Forstand, saa hun i den 
Tiid standig har været indlukt i en Cammer 

Paa en indlukt Sengested fandtes 2. gl: Dyner og 1 Pude, hvilke  
Laugværgen forbeholdt sig til den svage Enke, da han ei formedelst  
hendes Svaghed ville forlange en bedre, siden hun i værende  
Omstændigheder ei kunde have Nytte af en bedre… 

 Moederen arver kuns efter denne Omstændighed 200 Rdl. som bliver staaende 
i deres paaboende Gaard, og samme giver desuden hendes fornødne Kammer 
og Varme, Føde og Klæde, hendes Livstiid ... og Renten af de 200 Rdl. beholder 
han og for den Opvartning og Fortrædelighed han med hende kan have... 



Skifteomkostninger 
Selvejer Lars Madsen, d. 1782 

     Overskud i skiftet: 1307 rd. 1 mk. 8 sk. 

Skiftets Omkostninger, saa som  
Stemplet Papir til Skifte Forretningen	               5	     -	 - 
Skifte Salarium	                                                         10	 -	 - 
Skriver gebyhr for 14 Ark	                                      7	 -	 - 
Skifte Forvalterens Tiener	                                     2	 -	 - 
For 2de Reyser med vogenleye, samt for Vurderingen  
det samme som Vognleyen allene opløber	      9	 2	  - 
De 2de mænd begge for begge gange	-	                   1	 8  
                                                                           Er =     33-	 3-	8 



Skifteomkostninger 
Fæster Anders Friis, d. 1720 

Underskud i skiftet: 13 rd. 2 mk. 

For skiftet at for rette                         2 rd. - - 
til stemplet papir og skriver løn        2 rd. 2 mk.



Skiftedelingen 
Jes Jessen Rahbech, d. 1773

Bliver Boens Indholdning                                      =       1066  1  4
hvoraf Encken Maren Anders Daatter tilkommer det halve, siden hun ingen 
Broder Lod forlanger
                                                                                                533  -  10
Sønnen Anders Jessen Rahbech                                 177  4  3 1/3
    -       Jess Jessen Rahbech                                          177  4  3 1/3
Daatteren Kirsten Marie Jes Daatter Rahbech       88  5  1 2/3
     -          Maren Jess Daatter Rahbech                       88  5  1 1/3



Arveafkald, 
Niels Madsen Lindings arvinger, 1757

Kiendes vi underskrevne Christen Nielsen af Leervad, Jens Nielsen 
Yderich, Niels Nielsen af Linding, Bertel Nielsen af Aggerkrog, Mads 
Nielsen af Krarup og Christen Nielsen, opholdende sig i Linding, og 
hermed for alle vitterliggiør og tilstaaer, at vores kiære Stifmoder, Mette 
Jensdatter Lydum i Nørtarp Strellev Sogn, haver til al Takke fornøiet 
enhver af os for hvad arvepart vi efter vores sal. Fader, Niels Madsen 
Linding, kunde tilkomme, saa vi takker hende godt for goed og nøiagtig 
Fornøielse og Betaling, og hermed tilstaaer for os og vore arvinger fødte 
og ufødte, at holde vores kiære Stifmoder fornævnte Mette Jensdatter 
Lydum og hendes arvinger, uden al Krav og Ansvar for benævnte 
fædrene Arv i alle optænkelige maader. 



Slut for denne gang. 
Tak for opmærksomheden 
og god jagt efter skifterne!


