
Eksempler på deling af dødsboer 
 

Indtil 1857 

 

Hvis afdøde efterlod sig børn eller andre livsarvinger 

½ manden: Peder Jørgensen Ambus, arvelader 

børnene: 

1. Anne 1/6 = 1/12 af fællesboet 

2. Mette 1/6 = 1/12 af fællesboet 

3. Knud 2/6 = 1/6 af fællesboet 

4. enken 2/6 = 1/6 af fælles boet 

½ konen: Karen Haagensdatter Due 

Fra 1792 kan enken påstå sig tillagt at arve manden lige med en af sine sønner, hvis der var livsarvinger. Var 

der ingen livsarvinger, kunne hun kun få sin egen bodel. Fra 1857 arver børnene lige. 

 

Hvis afdøde ikke efterlod livsarvinger 

Manden:  ½, arvelader. 

Arvinger: 

forældre og evt. deres afkom i deres sted, 

bedsteforældre og evt. deres afkom i deres sted 

osv. tilbage til tip-oldeforældrene. 

Konen:  ½ 

 

I praksis deltes boet således 

Manden:  ½, som deles mellem hans arvinger: 

1. En søster arver, men er død: 

a. En datter, hvis mand arver: ½ af fællesboet. 

Konen:  ½, som deles mellem hendes arvinger: 

6 helsøskende: 

1. 1 søster, død efterladt sig: 1/18 

a. 8 børn, 7 sønner og 1 datter. 

2 / 270 til hver søn, 

1 / 270 til hver datter. 

2. 1 søster, gift: 1/18. 

3. 1 søster død, efterladt sig: 

a. 1 datter: 1/18. 

4. en søn død, efterladt sig (1/9): 

a. 7 sønner og 1 datter. 

hver søn: 2/135, datteren: 1/135. osv. 

 

Fra 1845 arvede ægtefæller hinanden med 1/4 af afdødes bodel, og fra 1857 med 1/3.  

 

Efter 1857 

 

Døtre arver lige med sønner, f.eks.: 

 

Lucie Caroline Olsen f. Nielsen, død: ½: 

som deles således: 

1. efterlevende ægtefælle  med 1/3 af afdødes bodel. 

2. Datteren Anna Kirstine,  med 1/3 af 2/3 = 2/9 af afdødes bodel. 

3. Sønnen Viggo Niels Oluf,  med 1/3 af 2/3 = 2/9 af afdødes bodel. 

4. Sønnen Viggo Niels Oluf,  med 1/3 af 2/3 = 2/9 af afdødes bodel. 

Efterlevende ægtefælle: Niels Christian Olsen: ½. 

- han får så ½ + 1/3 af ½ = 2/3 af fællesboet. 

 


