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Gode grunde til at oprette testamente 

 

10 gode grunde til at oprette testamente 

Ægtefælle eller samlever risikerer at måtte gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 1. januar 
2011 
 
Enhver, der lever i et papirløst 
parforhold, bør skrive 
testamente. Enhver, der har børn 
fra forskellige forhold, bør skrive 
testamente. Og enhver, der har 
børn med den samme ægtefælle, 
bør også skrive testamente. Kun 
de mennesker, der slet ikke ejer 
noget af betydning, kan spare 
testamentet. Resten risikerer, at 
ægtefælle eller samlever i værste 
tilfælde må forlade hus og hjem. 
 
Undersøgelser viser, at en stor del af de omkring 100 milliarder kroner, som hvert år udbetales i 
arv, ender i andre lommer, end afdøde ville have ønsket sig, hvis han eller hun havde været klar 
over konsekvenserne. Professor Finn Taksøe-Jensen har vurderet, at omkring 40 procent af 
pengene endte i forkerte lommer under den gamle arvelov, og med den nugældende arvelov vil 
det være 25-30 procent. 
 
Finn Taksøe-Jensen vurderer, at der er skrevet 400.000 testamenter i Danmark, og at 200.000 af 
dem bør ændres. Han vurderer desuden, at 80 procent af alle danskere, der ”ejer noget af 

betydning”, bør skrive testamente. Har man en samlet formue på 600.000 kroner eller derunder, 
tilfalder hele arven ægtefællen, hvis der ikke er skrevet testamente. 
 
1. Du er gift, og I har kun fællesbørn 
Alle undersøgelser viser, at ægtefæller, der opretter testamente, gør det for at sikre, at længstlevende 
ægtefælle arver mest muligt. Mange ønsker ikke at sidde i uskiftet bo, hvilket jeg også som udgangspunkt 
fraråder. Fordelen ved at oprette testamente er, at du kan sikre din ægtefælle rigtigt godt efter de nye 
arveregler. 
 

Du kan, når I har formuefællesskab, bestemme, at længstlevende kommer til at sidde tilbage med 
15/16 den samlede fælles formue. Hvis du kombinerer testamente og ægtepagt, kan tvangsarv til 
børn begrænses til 1/32 af den samlede formue. 
 
Her er et eksempel:  
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Ægtefæller med 3 fællesbørn og fælleseje og en fælles formue på 2,4 millioner kroner: Skal hvert 
barn arve 25.000 kroner eller 200.000 kroner - skal længstlevende med andre ord aflevere 600.000 
kroner eller bare 75.000 kroner? Uden testamente får ægtefællen 3/4 af 2,4 mio. kroner, altså 1,8 
mio. kroner og børnene får 600.000 kroner til deling. Med testamente kan ægtefællen få op til 
15/16 eller 2,250 mio. kroner, og børnene får til sammen 150.000 kroner - eller bare 75.000 
kroner, hvis der tillige er kombinationssæreje. 
 
2. Du er gift, og I har fællesbørn og særbørn eller kun særbørn 
Det er ikke muligt at sidde i uskiftet bo med særbørn uden deres tilladelse. 
Er der særbørn, skal I overveje, hvordan længstlevende ægtefælle vil være stillet, når den ene af 
jer dør. De fleste har ønske om, at længstlevende skal arve mest muligt, og det er der rigtigt gode 
muligheder for at bestemme, helt op til at den samlede arv til fælles- og særbørn til sammen kun 
udgør 1/32 af den samlede fællesformue. 
 
Der findes også endnu mere vidtgående løsningsmodeller, for eksempel arveafkald mod eller uden 
vederlag. Mange ønsker samtidig at tage stilling til, hvordan der skal arves, når længstlevende dør. 
Nogle ønsker at stille fælles- og særbørn, som var de fællesbørn, og det er muligt med den 
nugældende arvelov. Andre ønsker at begrænse et eller flere børns arv, hvilket også er muligt. 
 
3. Du er gift, og I har ikke børn 
Arvelovens udgangspunkt er, at I arver hinanden. Dør I samtidig, vil arven gå til jeres forældre, 
søskende og så videre i anden eller tredje arveklasse. 
 
Mange har imidlertid et ønske om at bestemme, at arven efter længstlevende skal gå til andre end 
dem, der følger af arveloven. Det er fornuftigt i denne situation at tage højde både for samtidig 
død og for, hvordan længstlevende skal kunne råde ved testamente. Der er mulighed for at 
tilgodese velgørende foreninger og alligevel lade familien arve samme nettobeløb som uden sådan 
begunstigelse. 
 
Forklaringen på det er, at de fleste velgørende foreninger ikke betaler boafgift, mens der i andre 
tilfælde ofte vil være tale om den høje boafgift på 36,25 procent. Her er det muligt at lade den 
velgørende forening betale arvingens boafgift, så arvingens nettoarv bliver den samme, som hvis 
foreningen ikke var betænkt – mens foreningen kan opnå at få en nettoarv efter betaling af 
boafgiften for arvingen. 
 
4. I lever sammen, men er ikke gift – med eller uden børn 
Hvis I ikke er gift, arver I ikke hinanden. Nogle tror, at der opstår en arveret efter to eller fem års 
samliv, men det er ikke rigtigt. Papirløse arver kun hinanden, hvis de har oprettet testamente. 
Derfor bør papirløse altid oprette testamente. Det bliver endnu vigtigere, hvis I har børn sammen 
eller hver for sig eller begge dele. Visse papirløse kan efter den nye arvelov oprette et såkaldt 
gensidigt samlevertestamente, som stiller dem, som var de gift med fuldstændigt særeje. 
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5. Du er enlig og har børn 
Dine børn arver dig automatisk. Mange vil imidlertid gerne samtidig betænke andre, og det er 
meget almindeligt at bestemme, at arven for børnene skal være særeje i en eller anden form. 
Sigtet hermed er at beskytte børnenes arv i tilfælde af skilsmisse. 
 
6. Du er enlig og har ingen børn 
De fleste enlige uden børn har behov for at oprette testamente. Gør du det ikke, vil arven følge 
arvelovens princip og gå til forældre, søskende og længst ude til dine bedsteforældre og deres 
børn, det vil sige dine mostre, fastre, farbrødre og morbrødre. Fætre og kusiner arver ikke 
automatisk og er der ikke arvinger i anden eller tredje arveklasse, så arver staten. 
 
Du kan som enlig fuldstændigt frit bestemme, hvem du vil testere til. Der er mulighed for at 
tilgodese velgørende foreninger og alligevel lade familien arve samme nettobeløb som uden sådan 
begunstigelse. Forklaringen på det er, at de fleste velgørende foreninger ikke betaler boafgift, 
mens der i andre tilfælde ofte vil være tale om den høje boafgift på 36,25 procent. Her er det 
muligt at lade den velgørende forening betale arvingens boafgift, så arvingens nettoarv bliver den 
samme, som hvis foreningen ikke var betænkt – mens foreningen kan opnå at få en nettoarv efter 
betaling af boafgiften for arvingen. 
 
Eksempel: Du efterlader dig én million kroner, som din kusine arver ifølge testamente. Hun vil 
efter betaling af boafgift få 637.530 kroner. Hvis du i stedet lader en velgørende forening arve 30 
procent, men på betingelse af, at foreningen betaler boafgiften for din kusine, som arver 70 
procent, så vil hun netto arve 700.000 kroner. Den velgørende forening vil sidde tilbage med godt 
46.000 kroner, når den har betalt afgiften. Hvis du i stedet lader kusinen arve 65 procent, vil hun 
netto modtage 650.000 kroner, og den velgørende forening vil netto have godt 114.000 kroner 
tilbage. 
 
7. Du sidder i uskiftet bo 
Når du sidder i uskiftet bo, kan du kun testere over den halvdel af det uskiftede bo, som falder i 
arv efter dig. Du kan derfor ikke bestemme, at den arv, som til sin tid falder efter førstafdøde, skal 
tilhøre børnene som særeje. En sådan bestemmelse kan du kun træffe for så vidt angår den arv, 
som falder efter dig. 
 
Det er vigtigt at tænke på i tide, f.eks. ved oprettelse af fælles testamente, mens I begge lever. I 
kan i et fælles testamente bestemme, at længstlevende kan disponere uden den begrænsning, der 
ligger i arvelovens deklaratoriske regel. 
 
8. Du har i et gammelt testamente bestemt, at arven efter dig skal være særeje 
Er testamentet oprettet før 1. oktober 1990 – og dem findes der ca. 75.000 af! – bør du overveje 
en ændring. Som udgangspunkt skal "særeje" i denne type testamenter forstås som 
"skilsmissesæreje". 
 
Skilsmissesæreje er noget andet end det, der normalt er tænkt på i denne situation, nemlig 
fuldstændigt særeje. Skilsmissesæreje er ikke en tilrådelig særejeform. Problemet er, at 
skilsmissesæreje ved død bliver fælleseje, og det er ikke altid heldigt. 
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Hvis du f.eks. har villet etablere særeje for at undgå, at din datters arv kom til at gå til en måske 
økonomisk dårligt stillet svigersøn, så kan du her blive slemt skuffet. Hvis din svigersøn dør før din 
datter, så ophører skilsmissesærejet. Er svigersønnen insolvent, skal datteren aflevere halvdelen af 
"skilsmissesærejet" til mandens kreditorer. 
 
Du bør derfor ændre dette ved tillæg til testamentet. Her bør du enten gøre arven til fuldstændigt 
særeje eller til kombinationssæreje – i begge tilfælde undgår du den risiko, jeg har påpeget foran. 
Formodningsreglen gælder ikke, hvis andet fremgår af omstændighederne, hvis testator er død 
inden 01. oktober 1990, eller hvis testamentet er gjort uigenkaldeligt. 
 
9. Giv arven til børnene som særeje 
Eksempel: Din datter har arvet 1,2 mio. kroner og sat pengene i fast ejendom. Den ejendom stiger 
senere til 2,4 millioner kroner. Hvis din datter så skal skilles, skal hun af med halvdelen af de 2,4 
millioner kroner. Det kan undgås ved at gøre hendes arv til en form for særeje. 
 
10. Vælg din egen bobestyrer 
Du kan i dit testamente vælge den, du ønsker skal behandle dit dødsbo. Det sker ved en såkaldt 
bobestyrerbestemmelse. 
 
Den vigtigste fordel er, at du kan give din bobestyrer forskellige instrukser om, hvad du ønsker, og 
så har din bobestyrer på baggrund heraf mulighed for at sikre, at skiftet efter dig sker i 
overensstemmelse med dit testamente og dine ønsker. Bobestyreren er dødsboets advokat og vil 
loyalt varetage alle arvingers interesser. 
 
Den autoriserede bobestyrer er specialist i at behandle dødsboer. Hvis arvingerne er uenige, 
sørger bobestyreren for, at konflikterne løses, enten ved at der afholdes afstemning, eller ved at 
bobestyreren træffer afgørelse. Hvis der er kreditorer, man ikke kan blive enige med, kan 
bobestyreren fremtvinge en afgørelse. Bobestyreren kan underskrive på dødsboets vegne, hvilket 
er en stor fordel, navnlig hvis der er mange arvinger. 
 
Allan Ohms er advokat (H) og mediator ved ForumAdvokater. 

  



 7 

 

Gode råd: Værd at tænke over til dit testamente  

 
Værd at tænke over til dit testamente. Arveretsekspert Finn Taksøe-Jensen kommer med gode 
råd.  

 

Bragt i Berlingske Business, 26. januar 2008 
af Frederik M. Juel 
 
Få skrevet et testamente. Sådan lyder budskabet fra advokaterne til danskerne, efter at den nye 
arvelov er trådt i kraft.  
 
Vi har fået professor og arveretsekspert Finn Taksøe-Jensen til at gennemgå situationen for de 
mest almindelige familietyper. Finn Taksøe-Jensen har taget initiativet til arbejdet med den nye 
arvelov og deltaget i hele udvalgsarbejdet. Han fremhæver fire tilfælde, hvor det er meget 
afgørende at få lavet testamente. I alle fire tilfælde anvendes det eksempel, at familien ejer en 
ejerbolig med en friværdi på 2,4 mio. kr.  
 
Samlevende par:  
Der findes godt 600.000 danskere, der lever i papirløse forhold. Her skal der skelnes mellem om 
parret har børn eller ej.  
 
Er de barnløse og ejer manden det hele, vil kvinden ikke arve noget, når manden dør, hvis der ikke 
er skrevet et testamente. Arven går da til mandens forældre, søskende, bedsteforældre osv. Uden 
et testamente må den tilbagelevende derfor gå fra hus og hjem. Vælger parret at skrive 
testamente, kan samleveren arve alt. Arveafgiften er i den situation på 15 procent, hvis de har 
boet sammen i to år.  
 
Er der børn efter den afdøde, arver de det hele, hvis der ikke er noget testamente. Men den nye 
lov åbner for, at man kan skrive et udvidet samlevertestamente. Derved vil parret arve på samme 
måde, som hvis de var gift og havde særeje. Når den ene dør, arver den efterladte halvdelen af de 
2,4 mio. kr. Af den anden halvdel arver efterlevende også 3/4 og barnet kun 1/4. Efterlevende får 
således 7/8 og skal alene aflevere 1/8 = 300.000 kr. og vil kunne blive i ejerboligen.  
 
Ægtefæller med kun sammenbragte børn og fælleseje:  
Uden testamente får ægtefællen 3/4 af 2,4 mio. kr. = 1,8 mio. kr. Med testamente kan ægtefællen 
få op til 15/16 = 2.250 mio. kr. og børnene alene 150.000 kr. Problemet er imidlertid, at der også i 
testamentet skal tages stilling til, hvordan arven efter ægtefællerne skal fordeles endeligt mellem 
deres børn. Ellers får børnene efter den førstafdøde mindre end børnene efter den længstlevende.  
 
Ægtefæller med kun fællesbørn:  
Her kan den længstlevende vælge uskiftet bo. Så får børnene ikke nogen arv straks efter 
førstafdøde, men arver først når det uskiftede bo skiftes. Problemet er imidlertid, at 
længstlevende ikke kan indgå nyt ægteskab uden at skifte det uskiftede bo, og det er der ofte ikke 
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råd til uden testamente, fordi længstlevende så skal af med 1/4 af 2,4 mio. kr., det vil sige 600.000 
kr. Med et testamente kan arven til børnene da reduceres til 150.000 kr.  
 
Et barn har arvet uden bestemmelse om særeje:  
Er det bestemt ved testamente, at barnets arv skal være særeje, beholder barnet arven, hvis det 
skal skilles.  
 
Barnet har arvet eksempelvis 1,2 mio. kr. og sat pengene i fast ejendom. Den ejendom stiger til 2,4 
mio. kr. Hvis barnet så skal skilles, vil barnet skulle af med halvdelen af de 2,4 mio. kr. Den 
situation kan man komme ud over ved at skrive et testamente, hvori man bestemmer, at barnets 
arv skal være særeje. Skilsmisseprocenten er ca. 50, så det er værd at overveje.  
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Hvordan sikres et testamente? 
 
Bragt i Berlingske Business, 16. april 2011 

 
? Vi er et barnløst ægtepar i 70erne uden søskende (ej heller 
afdøde). Forældre døde for mange år siden.  
Efter at have læst advokat Allan Ohms svar i Berlingske 
lørdag 13. oktober 2010 vedr. »Er min søn ikke arving efter 
sin far?«, er vi blevet opmærksomme på det måske uheldige 
i kun at have oprettet et vidnetestamente, for som svaret 
lyder, kan et vidnetestamente relativt nemt »forsvinde«, og 
hvordan behandles f. eks vores bo så? Vi har i vores 
vidnetestamente indsat en arving, som ikke er i familie med 
os, men som vi ønsker skal tilgodeses, men som måske aldrig 
bliver det, såfremt vores testamente »forsvinder«. 
 
Vi vil nu oprette et notartestamente. Hvad koster det? I 
øvrigt imødeser vi gerne et godt råd/ oplysning om hvilke 
forholdsregler, man kan tage: Hvordan et bo som vores 
normalt tages i behandling ved dødsfald, enten ved samtidigt 
dødsfald (ulykke), successivt dødsfald efter samme ulykke, 
eller ved sidst levendes dødsfald, som følge af alder? 
 

Med venlig hilsen X  
 
! Jeg synes, det er en rigtig god idé, at I vil gøre jeres vidnetestamente til et notartestamente. Det 
kan I gøre ved at tage en kopi af jeres testamente og få det overført på særligt genpartspapir, som 
afleveres til notaren på jeres lokale dommerkontor. Notaren skal have betaling med 300 kroner.  
 
Påtegning hos notaren sikrer, at en kopi af testamentet opbevares og indberettes til et centralt 
register for testamenter. Dette register forespørges ved dødsfald, om der er oprettet 
notartestamente, og så vil kopien gælde, hvis originalen er blevet væk.  
 
I har også mulighed for at overlade et eksemplar af testamentet til den, I har betænkt. 
Vedkommende vil så have interesse i at lade testamentet komme frem på rette tid og sted. 
Udfordringen vil dog være, at hvis det originale vidnetestamente er blevet væk (eller fjernet), så 
kan dette tages som udtryk for, at I har ophævet vidnetestamentet. For at undgå tvivl herom bør I 
derfor gøre jeres vidnetestamente til et notartestamente.  
 
Jeg vil foreslå jer at kontakte jeres advokat og bede om en gennemgang af testamentet. Jeres 
advokat kan give et eller flere gode råd. Nærliggende ville det f. eks. være at fortælle jer, at I kan 
indsætte en velgørende forening til at arve f. eks. 30 procent af det, I efterlader jer, mod at 
foreningen betaler boafgiften for den, I vil betænke. Det vil give et nettobeløb til den velgørende 
forening og en lidt større arv til jeres bekendte. Drejer det sig f. eks. om 1 mio. kroner, så vil en 
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ikke nærtbeslægtet efter afgift på den måde få netto godt 30.000 kroner mere end ellers, og den 
velgørende forening vil netto få godt 75.000 kr.  
Jeres advokat vil også kunne vejlede jer om, hvordan arvens status bør være for modtageren, hvad 
der kan gælde ved samtidig død og ved successiv død.  
 
Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat og mediator www.ForumAdvokater.dk.  
Susanne Jakobsen Advokat, Forum Advokater i Roskilde. Beskæftiger sig med bl. a. arv og 
testamenter 
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Testamente er en glemt disciplin  

 
Langt de fleste danskere burde skrive testamente, efter at den nye arvelov er trådt i kraft. Men 
det kniber fortsat med at få det gjort. Det kan blive en dyr omgang, hvis ens samlever eller 
ægtefælle pludselig går bort, påpeger advokater.  
 
Bragt i Berlingske Business, 24. januar 2010 
af Frederik M. Juel 
 
Vi burde alle gøre det, men kun meget få af os har gjort det. T il trods for at en ny arvelov giver 
åbenlyse fordele ved et testamente, er der fortsat forbavsende få danskere, der giver sig i kast 
med at få lavet et.  
 
Med den nye lov kan man via et testamente sikre sig, at en arv ikke ender i andre lommer, end den 
afdøde havde tænkt sig. Men selv om den nye arvelov har virket i lidt over to år, er der stadig 
mange, der udskyder tanken om at skrive et testamente.  
 
Barske konsekvenser  
Det kan få store følger for ens efterladte samlever, der ikke arver uden testamente, og som derfor 
skal betale tusinde af kroner i arv til børn og eventuelt sammenbragte børn. Det er vel at mærke 
penge, som skal betales kontant. Sådan lyder det fra en række advokater som Berlingske Business 
har talt med.  
 
»Der er fortsat alt for få, der skriver testamente. Kun de mennesker, der slet ikke ejer noget af 
betydning, kan spare testamentet. Stort set alle andre bør lave et testamente. Ellers risikerer man i 
værste tilfælde, at den efterladte ægtefælle eller samlever må forlade hus og hjem på grund af 
tvangsarv,« siger advokat Allan Ohms fra Forum Advokaterne.  
 
Allan Ohms påpeger, at en af de store misforståelser er, at den nye arvelov giver arveret til 
papirløse.  
 
»Desværre tror mange mennesker, at der automatisk opstår arveret efter to eller fem år. Det gør 
der ikke. Denne fatale misforståelse skyldes måske, at der er mulighed for, at boafgiften kan blive 
sat ned efter to års samliv,« siger Allan Ohms.  
 
Kernefamilien forandret  
Den nye arvelov blev lavet, fordi den traditionelle kernefamilie har ændret sig radikalt. Mange 
lever i deres andet eller tredje ægteskab og med både dine og mine og fælles børn. Og det kan 
give problemer med arven. Det tager den nye lov højde for ved at gøre det muligt at reducere den 
del af formuen, der skal udbetales ved den første ægtefælles død. Uden et testamente skal 
børnene arve halvdelen af boet. Hvis man skriver et testamente kan arven til børnene reduceres til 
en fjerdedel. 
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Endnu mere udtalt bliver problemet, hvis der eksempelvis er tale om et gift par med 
sammenbragte børn. I det tilfælde skal børnene have en fjerdedel af den samlede fælles formue. 
Med et testamente kan den andel bringes ned til en sekstendedel. Har parret en fællesformue på 
1,6 mio. kr. skal børnene således arve 400.000 kr. hvis der ikke er noget testamente. Med et 
testamente kan den andel skæres ned til 100.000 kr.  
 
»Den slags sager ser vi masser af, og her kan testamente få altafgørende betydning. Formuen 
består ofte af friværdi i et hus, og de fleste vil have meget svært ved at udrede de 400.000 kr. 
kontant til børnene,« siger advokat hos Advodan Anne Koch.  
 
Hun mener, at man skal betragte et testamente som en forsikring.  
 
»For de fleste er det at skrive et testamente svært at få taget hul på. Man forstiller sig jo, at det 
varer mange år, inden man skal dø. Men det er ligesom en forsikring, hvor man betaler for noget, 
man måske ikke får brug for,« siger Anne Koch.  
 
»Omvendt hvis der sker noget uventet, og den ene part pludselig går bort, er det rigtig godt at 
have forsikringen i form af testamentet,« siger Anne Koch.  
 
Større interesse  
Hos Ældre Sagen understreger man, at interessen for testamenter er pænt stigende. 
Organisationen har på sin hjemmeside oprettet et testamenteprogram, og det blev sidste år 
besøgt af cirka 50.000. Det endte med, at der blev oprettet omkring 1.100 testamenter. Juridisk 
rådgiver i Ældre Sagen Poul Wahl Christensen er enig i, at langt flere burde lave testamenter.  
 
»Rigtig mange har stadig den opfattelse, at det at lave testamente er noget, der skal ske en gang 
ude i fremtiden. Samtidig har mange været meget tilbageholdende, fordi de opfatter det at skrive 
testamente som noget, der er dyrt. Men det er ikke tilfældet længere,« siger Poul Wahl 
Christensen.  
 
Der findes ingen officielle tal for, hvor mange testamenter, der er skrevet i Danmark. 
Arveretseksperten Finn Taksøe-Jensen har tidligere anslået, at der er lavet 400.000 testamenter 
herhjemme.  
 
Fakta: Gevinst ved testamente  
Et ægtepar med fælleseje og hver sine børn har en nettoformue på 1,6 mio. kr. Manden dør. 
Uden testamente. Arv til børnene: 400.000 kr.  
Med testamente til fordel for konen. Arv til børnene: 100.000 kr. 
Besparelse: 300.000 kr.  
 
Hvem bør lave testamente?  
Ifølge advokatfirmaet Advodan har følgende som regel behov for et testamente: 

- Papirløse samlevende 
- Ægtefæller med dine/mine børn 
- Forældre, der ønsker at sikre deres børns arv som særeje 
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- Bedsteforældre, der ønsker at tilgodese børnebørn 
- Enlige, der ønsker at tilgodese en eller flere bestemte personer 
- Enlige, der ønsker at spare boafgift 
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Danskerne glemmer at sikre hinanden  
 
Pas på. Mange børnefamilier risikerer at miste deres bolig, hvis den ene af forældrene pludselig 
dør. Færre end hvert fjerde ægtepar husker testamentet, som er den eneste sikkerhed for at stå 
bedst muligt ved dødsfald.  
 
Bragt i Berlingske Business 09. april 2011 
af Jette Aagaard 
 
Forårsfornemmelserne sparker altid 
højsæsonen for frierier og bryllupsfester i 
gang - og mange danskere tror, at når vi 
siger ja til at dele livet med hinanden, så 
siger vi også ja til at dele alle vores 
ejendele. Men sådan er det slet ikke. Flere 
eksperter understreger, at danskernes 
manglende lyst til at sikre hinanden 
juridisk har voldsomme konsekvenser.  
 
»Mange har stået i den situation, hvor de har måttet gå fra hus og hjem. Hele deres 
eksistensgrundlag er blevet rykket væk,« siger Elisabet Jensen, der er advokat i advokatfirmaet 
Innova og ekstern lektor i familieret ved Aarhus Universitet. 
 
Selv om du arver halvdelen af din ægtefælles del af boet, kan det være svært at få økonomien til at 
hænge sammen efter et dødsfald. De resterende 50 procent af arven efter ægtefællen tilfalder 
nemlig børnene, og hvis disse er under 18 år, så betyder det, at den tilbageværende af forældrene 
ikke har råderet over arven til for eksempel at betale månedlige ydelser på familiens boliglån.  
 
»Hvis ikke man sikrer sig, så er det jo helt forfærdeligt, for så skal man ikke kun håndtere, at man 
har mistet sin kæreste. Man skal også håndtere, at hele ens økonomi bliver forandret. Alligevel er 
der rigtig, rigtig mange, der glemmer det,« siger Linda Lange Kastholm, advokat med speciale i 
familie-og strafferet hos advokatfirmaet Advodan. 
 
Dropper testamentet  
Faktisk viser en undersøgelse, som Advodan har fået udarbejdet, at kun 24 procent af gifte par 
med børn har sikret hinanden. Og det, selv om samme undersøgelse viser, at 68 procent af de 
adspurgte er klar over, hvilke konsekvenser manglende sikring kan have. 
 
»I virkeligheden bør 95 pct. af alle dem, der lever sammen, have et testamente. Det værste, man 
kan gøre, er at lade være,« siger Erik Frodelund, jurist og manden bag Juraeksperten. 
 
Linda Lange Kastholm giver et eksempel på, hvordan man kan stille hinanden bedre: »Hvis man 
har fælles børn og lever i et ægteskab, bør man overveje at skabe mulighed for, at den 
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længstlevende kan vælge at skifte uden at skulle udbetale andet end tvangsarv til børnene med 
det samme. På den måde sørger man for at skubbe arven frem til efter den længstlevendes død. 
Børnene bliver altså ikke snydt for deres arv. Den bliver bare udskudt.« 
 
Hvis børnene kun skal tvangsarve, så får de en fjerdedel af faderens halvdel af boet. Med andre 
ord så sikrer testamentet, at moderen fortsat har 7/ 8-dele af deres fælles bo og dermed en noget 
sikrere økonomisk stilling end ellers. Men det er ikke kun i dette tilfælde, at testamentet er helt 
afgørende.  
 
Kræver papir at være ugift  
Endnu mere nødvendigt bliver testamentet, hvis forældrene har valgt ikke at gifte sig. 
 
»Selv om de har børn og har boet sammen i tyve år, så ser loven på dem som to »fremmede«. De 
er ikke i familie med hinanden, så derfor vil de ikke arve hinanden,« slår Elisabet Jensen fast. 
 
Med et eksempel viser hun, hvordan et par kan ende i økonomisk klemme. Karen og Knud har 
levet sammen i årevis. De har tre børn og et dejligt hus. Knud har sit eget tømrerfirma, som Karen 
også giver en hånd med i. Men de har ikke noget testamente, så da Knud pludselig dør, arver 
børnene hele hans del af boet. 
 
»Hvis det er umyndige børn, så skal værdierne omsættes til likvider, og så passer myndighederne 
på værdierne, indtil børnene fylder 18. Det er ikke engang sådan, at moderen som værge har 
adgang til værdierne,« siger Elisabet Jensen. 
 
Det nemmeste er at blive gift Det kræver altså en del papirarbejde at sikre hinanden i et papirløst 
forhold. For hvis Karen og Knud i stedet havde fået lavet et samlevertestamente, så ville de med 
den reviderede arvelov fra 2008 kunne stille hinanden, som om de var gift, men havde særeje. De 
ville altså ikke skulle dele alt mellem hinanden, men dog arve en del efter hinanden. 
 
»Det nemmeste er nok at blive gift, hvis man ønsker at sikre sig selv, men der kan jo også være 
nogen, der ikke ønsker at dele, og så er det en dårlig idé at blive gift,« siger Elisabet Jensen.  
 
Husk skilsmissebørnene  
Et testamente er særligt vigtigt, hvis man ikke kun har fælles børn, men også har sammenbragte 
børn. Og det er situationen for mange i dag. For når næsten hvert andet ægteskab går i stykker, 
stifter flere og flere familie mere end én gang i løbet af livet. 
 
»Det bliver et problem, når for eksempel manden får et nyt kuld børn med en ny kone. Når 
manden så dør, så har han både en kone med fælles børn og såkaldte særbørn fra et tidligere 
ægteskab - og særbørn skal have deres arv med det samme,« understreger Elisabet Jensen. 
 
Hvis børnene fra mandens første ægteskab er myndige, kan de dog godt give stedmoderen lov til 
at udskyde deres arv. Det hedder at lade hende sidde i uskiftet bo, men det betyder også, at det 
kan være svært for stedmoderen at komme videre med sit liv, for hvis hun vælger at gifte sig igen, 
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så skal boet skiftes, som det hedder - særbørnene skal have deres arv. Derfor bruger en del, der er 
i den situation, en slags studehandel til at sikre den længstlevende. 
 
»De aftaler på forhånd, at stedmoderen skal have lov til at sidde i uskiftet bo, men at særbørnene 
så til gengæld ikke kun arver efter deres biologiske forældre, men også efter stedmoderen,« siger 
Elisabet Jensen. 
 
Fakta: Sådan gør du rent praktisk  
Elisabet Jensen, som er advokat ved advokatfirmaet Innova og ekstern lektor i familieret ved 
Aarhus Universitet, giver her svar på de almindeligste spørgsmål:  
Hvordan laver man et samlevertestamente? Man kontakter en advokat, som udfærdiger et sådant 
testamente. Man underskriver det herefter for en notar i Skifteretten i den retskreds, hvor man 
hører til.  
 
Hvordan sørger man for, at børnene kun tvangsarver? Ved at lave et testamente, hvoraf det f. eks. 
kan fremgå, at børnene alene skal modtage deres tvangsarv ved død.  
 
Hvordan sikrer man lige deling af pensionerne, hvis man skal skilles? Ved at oprette en ægtepagt. 
Det er blot vigtigt at pointere, at det ikke kan lade sig gøre for alle slags pensioner. Der vil være 
nogle rimelige pensioner, som man ikke kan aftale at dele.  
 
Fakta: Pas på pensionen i skilsmissen  
Deling: Som hovedregel skal der ikke ske nogen deling mellem parternes pensionsordninger i 
tilfælde af en skilsmisse. Heller ikke selv om man har fælleseje. En kompensation kan kun komme 
på tale: Hvis en pensionsordning har karakter af ekstraopsparing hos den ene ægtefælle, kan ikke-
ejer-ægtefællen forlange en godtgørelse.  
 
Hvis den ene ægtefælle har sparet mindre op til pension end normalt, f. eks. hvis vedkommende 
har været på deltid eller på orlov af hensyn til familien, kan en kompensation komme på tale. Hvis 
ægteskabet har varet mere end 15 år, og der er stor forskel på ægtefællernes pensionsopsparing, 
kan en kompensation komme på tale til fordel for den ringest stillede. 
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Vi lukker øjnene for det ubehagelige 
 
Vi forbereder os hverken på dødsfald eller skilsmisse, så vores børn og efterladte står med 
problemerne, hvis det sker. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 18. september 2009 
Af Povl Dengsøe, pode@berlingske.dk 
 
Der er ganske ubehageligt at tænke på, hvordan børnene skal klare sig, hvis man dør. Eller på 
hvordan børn og ejendele skal fordeles, hvis man skal skilles. Og der er da heller ikke mange 
danskere, der tilsyneladende tænker på det, viser en rundspørge analyseinstituttet YouGovZapera. 
Den er bestilt af Danske Familieadvokater, der vil have danskerne til at forberede sig bedre på 
nogle af de ubehagelige hændelser, livet kan byde på. 
 
Men kun 35 procent af os har besluttet, hvem der skal tage sig af børnene, hvis begge forældre 
falder bort, viser tallene. 
 
"Når man er i markedet for at købe hus eller bil, forbereder man sig og sætter sig ind i de 
forskellige muligheder. Det gælder derimod ikke, når vi skal indgå ægteskab eller bestemme, hvem 
der skal tage sig af vores børn, hvis forældrene dør i utide. Vores undersøgelse viser, at folk 
simpelthen ikke kender mulighederne og jeg skal derfor stærkt opfordre alle til at søge 
information og rådgivning om, hvordan forholdene tilrettelægges bedst muligt for den enkelte," 
siger advokat Anja Cordes, der er formand for Danske Familieadvokater. 
 
Kun 18 procent af danskerne har lavet testamente, og det går som oftest ud på at tilgodese én 
person eller organisation frem for andre. Kun hvert tredje testamente indeholder bestemmelser 
om børn, 87 procent om ejendele, 85 procent om penge, mens 16 procent handler om andet. 
 
Men mange af de 82 procent, der ikke har oprettet testamente, handler i blinde. For det er de 
færreste af dem, der kender de arveregler, der træder i kraft, hvis der ikke er oprettet testamente. 
65 procent fortæller i undersøgelsen, at de har et dårligt kendskab til arvereglerne. Kun 31 procent 
vurderer, at de kender reglerne rimeligt eller meget godt. 
 
Under en tredjedel har et lille kendskab til mulighederne for børnetestamente, som angiver den 
bedst egnede til at overtage barnets opvækst, hvis man falder bort. 19 procent har aldrig har hørt 
om det, og 29 procent har hørt om det, men ikke kender til reglerne. 
 
På samme måde lukkes øjnene for, hvordan boet skal fordeles ved en skilsmisse. Undersøgelsen 
viser, at kun otte procent af ægteparrene har aftalt, hvordan ejendelene skal deles i tilfælde af 
skilsmisse. Men hvert tredje ægteskab ender imidlertid med skilsmisse - oftest på grund af 
utroskab eller at man vokser fra hinanden. Og hver fjerde af os er godt klar over, at det vil være 
svært eller meget svært at fordele ejendelene ved en skilsmisse. 
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Gode råd, hvis far eller mor dør  
 
Forskellige familier har brug for forskellige råd. Vi kommer her med nogle af dem. 
 
Bragt i B.T., 04. juni 2007  
af Claus Kjærsgaard 
 
Hvordan står familien økonomisk, hvis den ene forælder pludseligt falder bort? Det spørgsmål er 
alt andet end enkelt at besvare. Men B.T. giver her nogle generelle bud på hvordan situationen 
ville se ud for seks forskellige familier, tre gifte og tre samboende.  
 
Vi har med hjælp fra Nordea set på 
familiernes økonomi, hvis der ikke er 
skrevet testamente eller lagt andre planer. 
Og så har vi nogle råd til, hvordan familien 
med enkle midler kunne sikre en mere 
fornuftig arv.  
 
Fælles for de gifte familier er, at der er 
regnet med formuefællesskab. Det vil sige, 
at halvdelen af det ejede tilhører mor, 
mens resten er arven efter far.  
 
Tjek pensionen  
For de samboende gælder, at de generelt bør skrive et udvidet samlevertestamente og bestemme, 
at de vil arve hinanden og arves som var de ægtefæller. Gifter de sig senere hen falder 
samlevertestamentet væk. Samlevende bør også tjekke deres pension og forsikring, og eventuelt 
rette på begunstigelserne efter at den nye lov træder i kraft 1 januar. Så kan de sikre sig at 
samleveren er begunstiget i fremtiden.  
 
Ugift par:  
Kvinden får: Ingen arv, men eventuel livsforsikring og pension. Mandens arvinger får alt – hans 
arvinger er for eksempel forældre eller søskende.  
 
Gode råd til denne familie:  
Få et udvidet samlevertestamente. Parret skal sikre, at samleveren er begunstiget i fremtiden i de 
relevante forsikrings- og pensionsordninger.  
 
Kernefamilien:  
Far, mor og to børn. Samboende.  
Mor får: Ingen arv, men eventuel livsforsikring og pension.  
Børnene får: De arver faderens formue.  
 
Gode råd til denne familie:  
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Få et udvidet samlevertestamente. Parret skal sikre, at samleveren er begunstiget i fremtiden i de 
relevante forsikrings- og pensionsordninger.  
 
Kernefamilien:  
Far, mor og to børn. Familien er gift.  
Mor får: Halvdelen af mandens formue plus eventuel livsforsikring og pension.  
Børnene får: Halvdelen af faderens formue.  
 
Gode råd til denne familie:  
Overvej testamente. Her kan børnenes arv reduceres til 1/16 af den fælles formue. Kombineres 
testamentet med en ægtepagt med særejebestemmelser, kan børnenes del blive endnu mindre.  
 
Patchworkfamilien:  
Far (to børn fra tidligere forhold), mor (et barn fra tidligere forhold) og to fælles børn. Samboende.  
Mor får: Ingen arv, men eventuel livsforsikring og pension.  
Fire af børnene får: De arver af faderens formue (moderens barn får ingenting, for hendes far er 
ikke død).  
 
Gode råd til denne familie:  
Få et udvidet samlevertestamente. Desuden kan far tilgodese sin steddatter med en sum i 
testamentet. Parret skal sikre, at samleveren er begunstiget i fremtiden i de relevante forsikrings- 
og pensionsordninger.  
 
Gift par:  
Kvinden får: Hun arver alt efter sin mand plus eventuel livsforsikring og pension.  
 
Gode råd til denne familie:  
Overvej testamente. De har muligvis arvinger. For eksempel deres forældre, hvis de lever, eller 
søskende. Med et testamente kan de barnløse i fællesskab tage stilling til, hvem de ønsker at 
glæde med deres efterladte formue, for eksempel Kræftens Bekæmpelse eller andre. Tjek 
pensionsordninger og evt. livsforsikring. Hvem er begunstiget?  
 
Patchworkfamilien:  
Far (to børn fra tidligere forhold), mor (et barn fra tidligere forhold) og to fælles børn. Familien er 
gift.  
Mor får: Halvdelen af mandens formue plus eventuel livsforsikring og pension.  
Fire af børnene får: Halvdelen af faderens formue (moderens barn får ingenting, for hendes far er 
ikke død).  
 
Gode råd til denne familie:  
Overvej testamente. Her kan børnenes arv reduceres til 1/16 af den fælles formue. Kombineres 
testamentet med en ægtepagt med særejebestemmelser, kan børnenes del blive endnu mindre. 
Desuden kan far tilgodese sin steddatter med en sum i testamentet. Det er muligt på den måde at 
ligestille »dine, mine og vores børn«. 
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Det bitre slagsmål om arven  
 
Ballade i familien: Arvesager giver anledning til stille nag eller frådende skænderier i mange 
familier. Pludselig slås man om det skårede kaffestel, og det går helt galt, når svigerbørnene 
blander sig.  
 
Bragt i JydskeVestkysten, 21. august 2005 
af Lene Halmø Terkelsen 
 
En krævende pegefinger mod en sofapude kan udløse dramaet. Den falmede ligegyldighed kan 
pludselig skabe strindbergske tilstande i ellers stille stuer. At dele boet efter en afdød slægtning 
kan opløse selv de varmeste følelser blandt søskende.  
 
Den slags historier fylder meget i alle familier. Onkel dit taler ikke med tante dat, fordi de engang 
blev uvenner over farfars bulede lampe. Konflikterne har været der siden Arilds tid, men alligevel 
kan emnet arv stadig få folk til at bryde ud i et væld af familiære anekdoter. På trods af erfaringer 
og en massiv velstand, der sikrer langt de fleste mod at være afhængige af en arv, er vi ikke blevet 
klogere. Vi kæmper stadig.  
 
Konflikterne drejer sig i mange tilfælde om penge. Det ubehagelige begær - griskheden, som vi 
hver dag forsøger at holde nede med pli og gode manerer, stikker sit fæle fjæs frem ved synet af 
designermøblementet.  
 
Men først og fremmest handler det om følelser. Alle de uudtalte ting, der rumsterer mellem 
familiemedlemmer, når de ser på hinanden, efter at den sidste tår gravkaffe er sunket. Den mor 
eller far, der plejer at holde gnidninger nede, er væk. Og så er det hverken falmet indbo eller 
kroner og øre, det handler om, forklarer Anja Cordes, formand for Danske Familieadvokater.  
Hun fungerer ud over jobbet som advokat som mægler i arvesager, hvor tingene er gået i 
hårdknude  
 
- Det er sjældent, fordi man ikke fik den grønne vase, det går galt. Det er et udtryk for en opsparet 
frustration eller jalousi, man har båret gennem livet. Det handler om, at "mor kan bedre lide dig 
end mig", eller "far var aldrig sød ved min kone", siger Anja Cordes.  
 
Et slagsmål om ligegyldige ting  
Retsassessor ved skifteretten på Frederiksberg Flemming Sorth har også oplevet, hvordan 
mennesker lader pli være pli, når en arv skal gøres op. 
  
- Selv højtuddannede folk kan sidde og slås om fuldstændigt ligegyldige ting. Det er tydeligt, at det 
ikke er den reelle konflikt. Det hænder, at de sidder og råber og skriger ad hinanden, selv om det 
heldigvis hører til sjældenhederne, fortæller Flemming Sorth. 
  
Når sorgen over en afdød stadig sidder i halsen, og barndommens "du fik også altid den bedste 
cykel" melder sig i maven, er der basis for, at selv den tilbageholdende lillebror kan føle sig trådt 
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over sine ellers så fornuftige Ecco-sko. Familien forgrener sig i forurettelse, og så ryger dialogen 
mellem parterne, forklarer psykolog Søren Braskov fra Jysk Center for Konfliktløsning. Han møder 
gennem sit arbejde de familier, som ikke kan tale sig til rette. Og netop samtale er afgørende for at 
få forholdet på fode, når arvedelingen er gået i fisk, forklarer han.  
 
- Typisk er det meget enkle følelser, som rammer os. Man føler sig krænket eller misforstået, og 
det kommer som oftest til udtryk som aggression. Nogle viser det ved at skælde ud, mens andre 
bliver indadvendte. Mange mister ofte hurtigt kontakten, så de for eksempel kun taler gennem 
bestemte søskende, og det er et stort problem, for så er det umuligt at afkræfte beskyldninger 
eller forklare motiver, siger Søren Braskov.  
 
Han mener, at konflikterne dybest set bunder i graden af tilknytning til forældrene. 
  
- Det handler om at have følt sig værdsat eller ikke værdsat - om at have været tættest på. Det 
kommer tydeligt til udtryk, når man skal arve, for nogle vil bare sælge skidtet, mens det for andre 
overhovedet ikke kan komme på tale, siger Søren Braskov.  
 
Mere viden = flere problemer  
Der findes ikke opgørelser over, hvor mange arvesager der ender med, at parterne forlader 
hinanden i vrede. Men det er Anja Cordes' erfaring, at folk er villige til at gå langt for at få deres 
vilje.  
 
- Folk er i dag mere bevidste om, hvad de har krav på. De er ikke nødvendigvis mere 
veluddannede, men i takt med at der er en stor mængde information tilgængelig på internet, gør 
man sig i højere grad end tidligere bekendt med sine rettigheder. Jeg vil ikke kalde det kræve- eller 
klagementalitet, men ved hjælp af fire klik kan man få et bedre udgangspunkt for at forstå nogle 
ting om eksempelvis testamenter.  
 
- Det er bare ikke det samme som at kunne løse problemerne, og mange er mere forvirrede end 
oplyste, når de skal diskutere bodeling, siger hun.  
 
Desuden giver de mange nye halv- og papsøskende anledning til skærmydsler.  
 
- Antallet af konflikter i arvesager stiger, fordi der bliver flere og flere mennesker, der har børn fra 
forskellige ægteskaber, siger Anja Cordes. 
  
Det moderne familiemønstre harmonerer ikke med de gammeldags arvelove, der tager 
udgangspunkt i, at man har den samme ægtefælle hele livet og har fælles børn. Det kan give 
uklarhed og dermed problemer, mener Anja Cordes. En halvsøster nærer heller ikke nødvendigvis 
den kærlighed til en afdød, som vedkommendes biologiske barn, og det har betydning for, hvilke 
smånostalgiske følelser og omsorg for møblementet han eller hun oplever, forklarer psykolog 
Søren Braskov.  
 
- Man ser på de efterladte ting på vidt forskellig måde. Derfor kan man føle sig såret og krænket, 
når man skal til at dele sit barndomshjem med to halvsøskende.  
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De besværlige svigerbørn  
Særligt galt går det, når svigerbørn kommer ind i billedet. Det har blandt andre formanden for 
Autoriserede Bobestyrere, Michael Rostock, oplevet. De seneste tre årtier har han hjulpet familier 
med at fordele indboet efter deres afdøde slægtninge. Han kommer tidligt ind i processen, når 
skifteretten har afgjort, om boet skal skiftes privat eller ved hjælp af en advokat - en såkaldt 
bobestyrer. I den situation har han oplevet uenighederne, når koner og kærester blander sig. 
  
- Ofte er det svigerbørnene, som giver anledning til konflikter. Søskende kan tit snakke sig ud af 
tingene, men svigerbørn sidder tit bagved og fyrer godt op under den arving, som skal komme 
med synspunkter, siger Michael Rostock.  
 
Det bekræfter Søren Braskov. 
  
- Langt de fleste søskende kan sagtens leve med, at der ikke er millimeter-retfærdighed, hvis de 
bliver bedt pænt om det. Vi kan godt forholde os til, at arven bliver delt forskelligt. Vi kan godt se, 
at der er forskellige behov i en søskendeflok. De fleste har evnen til at se gennem fingre med, at 
broderen får noget, som egentlig er mere værd - men den evne har mange svigerbørn ikke. 
  
- De har svært ved at se noget gå fra nogen, og derfor puster de tit til konflikten. De vil gerne have, 
at tingene bliver delt helt lige, og måske har de også kig på noget specielt. Derfor giver det 
yderligere problemer at skulle stå til ansvar over for ægtefællen.  
 
- Man skal svare på angreb som "Hvorfor fik du ikke det?" og "Din søster får altid!". Og så skal der 
gode argumenter til på den front også, forklarer Søren Braskov, der understreger, at noget af det 
brændstof, som virkelig kan tænde op under en familiefejde, er, når fordelingen af tingene bliver 
underforstået.  
 
- Vi skal spørges, og vi skal spørges ordentligt! Vi kan leve med uretfærdighed, hvis vi bliver spurgt 
pænt. Men hvis vores gavmildhed bliver taget for givet, så en søskende siger "Du er jo ligeglad", 
eller "Du har jo rigeligt", så bliver vi trodsige. 
  
- De fleste har en generøs side, når man taler stille og roligt om tingene. Vi ved godt, at den ene af 
vores søskende er mere knyttet til noget bestemt, og så er det fint, at han eller hun tager tingen, 
hvis der vel at mærke bliver talt om det, siger Søren Braskov.  
 
Det vigtige testamente  
Noget har vi dog lært af de mange arvestridigheder, mener Anja Cordes:  
 
- Der er en større bevidsthed om, at man skal skrive testamente for at sikre, at konflikterne ikke 
opstår. Netop fordi man indgår ægteskaber med dine, mine og vores børn, er der en tendens til, at 
man i højere grad søger advokatbistand og får lavet testamenter og aftaler om særeje, siger hun.  
 
Når der sidder en advokat for enden af bordet, er det Anja Cordes' erfaring, at folk ikke så nemt 
ryger i totterne på hinanden. Man har vel pli. 
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Bobestyrer Michael Rostock oplever, at forældre forsøger at fordele ting ved hjælp af uformelle 
lister, så der ikke opstår gråd og tænders gnidsel blandt efterkommerne. 
  
- Det er en form for supplement til testamentet, som er tænkt som en vejledning til arvingerne. 
Det er et forsøg på at undgå konflikter, men det er ikke juridisk bindende og kan lige så godt have 
den modsatte effekt, så der er nogle arvinger, som bliver sure over, at andre er blevet tilgodeset. 
Den slags forhindrer ikke konflikterne i at opstå. Man skal skrive det ind i testamentet i stedet, så 
det ikke er til diskussion, lyder rådet fra Michael Rostock. 
 
Fakta  
Syv gode råd: 
Søg hjælp udefra. Enten professionelt eller hos bekendte, man har tillid til.  
 
Undgå at miste dialogen. Lad være med kun at tale gennem eksempelvis den ene søskende uden 
at have kontakt til en tredje.  
 
Meld tydeligt dine ønsker ud. Det er vigtigt at turde stå ved, at der er noget, man rigtigt gerne vil 
have. Man går og håber på, at de andre kan se, at man drømmer om at få lænestolen, men når 
man ikke siger noget, er der en af de andre, som fjerner den med et "hvis der ikke er andre, der vil, 
så tager jeg den". Det er svært at gætte, hvad der gør andre glade.  
 
Hvis man som efterladt er usikker, skal man gå til en advokat med speciale i arveret. Hvis man 
ringer til skifteretten, er det ofte kontorpersonale og ikke jurister, som svarer på spørgsmål. De har 
en fin praktisk erfaring, men har ikke altid indblik i juraen.  
 
Som forælder skal man ud over at gøre sig klart, hvordan formuen skal fordeles, finde ud af, om 
der er indbogenstande, som har særlig betydning for ens børn, og på den måde få det talt 
igennem.  
 
Gå til en advokat og få lavet testamente. Arveloven er ikke tilstrækkelig til at regulere de 
forskellige ønsker og familierelationer, vi har i dag. Det er bedre at få faglig rådgivning end at 
forsøge at skrive det ud fra anvisninger på eksempelvis Internet.  
 
Det bedste råd er at indføje så meget som muligt i testamentet frem for at lægge såkaldt formløse 
lister med fordeling ved siden af. På den måde, kan det ikke diskuteres, hvem der skal arve hvad. 
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Arv for millioner går til velgørenhed 
 
Større opmærksomhed og nye 
arveregler betyder flere penge til 
velgørende organisationer. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 28. august 2010 
 
Flere og flere danskere er blevet 
opmærksomme på deres formuer og 
har taget stilling til, hvad der skal ske 
med værdierne, når de ikke længere 
selv er i live til at bruge dem. Det 
mærker man i landets velgørende 
organisationer, hvor en stor del af de 
midler, der ruller ind på kontoen, stammer fra arv. Det skriver Dagbladenes Bureau. 
 
- Da finanskrisen kom, var vi selvfølgelig både nervøse og spændte på, hvordan det ville afspejle 
sig i huspriser og værdipapirer og den slags, som vi nogle gange arver. Men de samlede indtægter 
fra arv har været jævnt stigende de senere år, og det er vi meget taknemmelige for, siger Karin 
Øhlenschlæger, der er advokat ved Kræftens Bekæmpelse, hvor cirka en tredjedel af det samlede 
budget stammer fra arv. 
 
Den seneste opgørelse fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) viser en 
stigning fra godt 320 millioner i 2004 til 385 millioner i 2008 i kategorien "indtægter fra arv". 
Opgørelsen dækker kun 60 procent af medlemmerne, så det reelle tal er langt højere, og 
udviklingen fortsætter. Årsagen er blandt andet, at flere mennesker vælger at lave testamente: 
 
- Vi oplever, at flere mennesker laver testamenter, og efter den nye arvelov i 2008 kom der faktisk 
et boom i antallet af testamenter. Loven gav større frihed til selv at disponere, og det er flere og 
flere blevet opmærksomme på, fortæller Per Andreasen, der er advokat i Ret&Råd i Glostrup, til 
Dagbladenes Bureau. 
 
Det samme er de velgørende organisationer, der aktivt forsøger at få deres navn skrevet ind i folks 
sidste vilje. De tilbyder advokathjælp og laver brochurer, som forklarer om arvereglerne. I 
Kræftens Bekæmpelse er de dog opmærksomme på at undgå sammenstød med andre arvinger: 
 
- Vi vil helst undgå konflikter. Derfor trækker vi os også, hvis der er tvivl i testamentet, fordi det er 
vigtigt for os, at testators ønske efterkommes, siger Karin Øhlenschlæger til Dagbladenes Bureau. 
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Giv slip på arven og slip for afgift 
 
Bragt på dinepenge.dk, 24. september 2009 
Af Ejlif Thomasen, redaktion@bny.dk 
 
Der er ikke mange fikse genveje til at slippe for arve- og gaveafgift. Men langsigtede planer om at 
flytte midler til næste generation kan spare familien for betydelige afgiftsbeløb. 
 

Den helt simple og ukomplicerede 
metode til at flytte penge over til 
næste generation består i årligt at give 
så store gaver, som skattelovgivningen 
giver plads til. Og det er faktisk ganske 
betydelige beløb. I gamle dage var det 
kun 8000 kr. om året, men nu er det 
58.700 kroner, som hver af forældrene 
kan give hvert barn årligt, uden at det 
udløser gaveafgift. Over denne grænse 
skal der betales en afgift på 15 procent 
af det overskydende, når det er familie 
i direkte linie. 

 
Desuden kan forældrene give svigerbørn 20.500 kroner om året fra hver af forældrene. 
Det bringer den samlede afgiftsfrie gave til hvert barn med svigerbarn op på 158.400 kr. pr. år. 
Dermed spares der næsten 24.000 kr. i afgift. 
 
En forudsætning for, at begge forældre kan give gaven, er ifølge skattepartner Erik Petersen fra 
KPMG, at hver af forældrene råder over sin egen bodel. Det er i praksis de midler, hver af 
ægtefællerne rådede over, da de blev gift med tillæg af det, de tjener. Problemet er dog ikke 
større, end at hvis kun den ene af forældrene har midler, så kan denne person afgiftsfrit give en 
gave til ægtefællen, som så kan give gaven videre til børnene. Men det kan kræve en ægtepagt. 
 
Det skal være reelle gaver 
Mens det er muligt at give ganske store gaver i levende live og dermed reducere det beløb, der i 
sidste ende bliver afregnet som arv, så er det afgørende, at der er tale om reelle gaver. Ifølge 
partner i skatteafdelingen hos Ernst & Young Henrik Louv dur det ikke at opbygge en fordring på 
forældrene via årlige gaver, så barnet år for år får flere og flere penge til gode, som kan 
modregnes i en senere arv. 
 
“Men det omvendte kan man godt gøre, det vil sige, at forældrene på et år overfører f.eks. 

500.000 kroner til barnet og samtidig opretter et såkaldt anfordringslån, som er rentefrit. Dermed 
skylder barnet forældrene 500.000 kroner, som der ikke skal betales rente af, og som hvert år 
nedskrives med det maksimale gavebeløb på 2 x 58.700 kroner,” siger Henrik Louv. 
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Efter fire-fem år er det, der begyndte som et lån, nu ude af verden. Men der er en væsentlig 
detalje. Lånet skal oprettes som et såkaldt anfordringslån, og det betyder, at forældrene kan bede 
om, at lånet bliver tilbagebetalt straks eller i løbet af f.eks. 14 dage. Desuden skal aftalen foreligge 
skriftligt. En gråzone er, om barnet så også i praksis vil være i stand til at tilbagebetale lånet, hvis 
forældrene beder om det. 
 
Selv om det måske ikke vil være tilfældet, hvis det er et lån på en halv mio. kr. til at betale for 
studier i USA, så vurderer senior tax manager Böje Nansen, Ernst & Young, at man skattemæssigt 
vil godkende dette eksempel. 
 
“Hensigten er netop, at forældrene skal kunne hjælpe børnene med etablering og uddannelse. 

Derfor vil det ud fra en afgiftsbetragtning være i orden med et anfordringslån uden rente, selv om 
det først kan tilbagebetales, efter at studierne er til ende, og der er job til at sikre indtjeningen,” 

siger Böje Nansen. 
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Den nye arvelov 
 

Mindre til børnene - mere til kattene  

 
Børnene kan blive tabere, når den nye arvelov træder i kraft  
 
Bragt i B.T., 28. november 2007 
af Erling Andersen 
 
Har du en yndlingskat, eller vil du gerne gøre mere for de hjemløse killinger, inden du dør, så bliver 
det nemmere, når den nye arvelov træder i kraft til nytår. 
  
Du kan nemlig i højere grad end før give dine penge til Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse, 
hvis det er det, du vil, og i det hele taget lægger den nye arvelov op til, at man i betydelig større 
omfang end tidligere selv kan bestemme, hvem ens penge skal gå til, før man dør. Meget tyder på, 
at børnene i højere grad bliver tabere, når arveloven træder i kraft om en måned.  
 
»Mange af os lever i sammenbragte familier, hvor der kan være særlige hensyn at tage, når det 
gælder arv. Det er f.eks. ikke sandsynligt, at du dør fra dine børn, mens de er unge. De kan sagtens 
have nået pensionistalderen, før du er væk, og hvorfor skal man så sørge for dem med en stor arv? 
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I dag er det naturligt selv at disponere over pengene, når det gælder arv. Man kan sige, at 
holdningen bag den nye lov er: Tag en taxa og lad arvingerne gå,« siger Anja Cordes, der er 
formand for Danske Familieadvokater. 
 
De nye arveregler betyder, at den såkaldte arvelader (en, der skal arves fra, red.) selv kan 
disponere over ¾ af arven, og det betyder, at der på den måde kun er 1/8 tilbage til ægtefællen og 
1/8 til fordeling mellem børnene.  
 
Mere til ægtefællen  
Modsat betyder Folketingets nye regler også, at arvelader kan tilgodese ægtefællen mest muligt 
og på den måde opnå, at ægtefællen kan arve op til 7/8 af boet.  
 
»Det kræver, at man skriver testamente, hvis man vil have det anderledes, end at boet deles lige 
over til børn og ægtefælle med halvdelen til hver, sådan som reglerne vil være fra nytår. Men jeg 
forudser, at flere vil udnytte lovens nye muligheder, og at der vil blive skrevet flere testamenter i 
de kommende år,« siger Anja Cordes.  
 
Det har altid været sådan i Danmark, at visse arvesager kan udvikle sig til de rene gysere med 
masser af uvenskab blandt de efterladte. Om det vil ske oftere i fremtiden, synes Anja Cordes er 
svært at vurdere.  
 
»Men den nye regel om, at man kan begrænse et barns arv til højst en mio. kr., tror jeg sagtens 
kan udvikle sig til uvenskab i familien, hvis f.eks. et bestemt barn bliver særlig tilgodeset,« siger 
Anja Cordes og tænker her på store boer, hvor arvelader efterlader sig en virksomhed, en 
landbrugsejendom eller en stor villa. 
 
Fakta: Den nye arvelov  
1. Hvert år dør 60.000 danskere. De efterlader omkring 100 mia. til arvingerne. Uden testamente 
har det hidtil været sådan, at 2/3 er gået til børnene og 1/3 til ægtefællen. Fra nytår deles boet 
med det halve til hver.  

 
2. Efter de gamle regler kunne en ægtefælles arv tvinges ned til 1/6 af ægtefællens bo, nu kan de i 
værste fald kun få 1/8.  
 
3. Til gengæld kan de også arve op til 7/8 af boet, idet der er mulighed for at få ¾ af børnenes arv 
via testamente.  
 
4. Hvert barns arv kan fra nytår reduceres til en mio. kr.  
 
5. De nye arveregler åbner op for »udvidet samlevertestamente«, hvis man bor sammen uden at 
være gift.  
 
6. Husk, at den længstlevende ægtefælle kan tage 600.000 kr. ud af boet på forhånd. Det beløb var 
tidligere 210.000 kr. 
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Arvelov bliver bedre for ægtefæller  
 
Familieliv: Arvelov bliver bedre for ægtefæller.  
 
Gift. Mange bor sammen uden at blive gift. Mange bliver gift og skilt igen. Men der er også med 
hensyn til arv fordele ved ægteskabet.  
 
Bragt i Berlingske, 29. september 2007 
af Lars Erik Skovgaard 
 
Den nye arvelov, som træder i kraft fra årsskiftet, åbner en række nye og bedre muligheder for 
ugifte, der bor sammen. De kan fremover sikre hinanden meget bedre med et testamente. Det er 
dog en betingelse, at parret enten har haft fælles bopæl i to år, eller har eller venter et fælles 
barn. Parret skal også opfylde de almindelige betingelser for at kunne indgå ægteskab eller 
registreret partnerskab med hinanden. Ugifte samlevende arver imidlertid fortsat ikke hinanden, 
hvis de ikke har skrevet testamente.  
 
»Mange mennesker tror, at ugifte samlevende i faste langvarige samlivsforhold arver hinanden, 
men det gør de kun, hvis de har skrevet testamente,« siger Carsten Bo Nielsen fra Advokatfirmaet 
DLA Nordic.  
 
Han tilføjer, at ugifte, der bor sammen, og som ikke har et testamente, ofte er den sikre vej til 
økonomisk ruin, hvis den ene dør.  
 
»Mange bor sammen uden at være gift og har en friværdi i deres bolig på flere millioner. Dør den 
ene, skal børnene have halvdelen af friværdien og andre dele af boets formue. Det kan mange ikke 
udrede. Derfor ser vi ofte, at folk må gå fra hus og hjem, fordi de ikke fik skrevet et testamente i 
tide,« siger Carsten Bo Nielsen.  
 
Nemmere for efterladt  
Den nye arvelov gør det også nemmere at være efterladt ægtefælle – i hvert fald når det handler 
om arv og penge. Hvis ægtefæller som langt de fleste har almindelige formuefællesskab og har 
børn, og der ikke er skrevet testamente, bliver det således fremover muligt for den efterladte 
ægtefælle at beholde tre fjerdedele af den samlede formue mod to tredjedele i dag.  
 
Det oplyser advokat Carsten Bo Nielsen, der som advokat og tidligere som notar og skiftedommer 
er ekspert i arveforhold. Hvis ægtefællerne har formuefællesskab, også kaldet fælleseje, kan den, 
som vil sikre sin efterlevende ægtefælle fremover, opnå, at de efterladte samlet sidder tilbage 
med 15/16 af ægtefællernes samlede formue. Efter den tidligere arvelov var det 5/6. Tvangsarven 
til ægtefælle og til børn bliver med den nye lov reduceret fra halvdelen til en fjerdedel. 
  
»Tvangsarven til børn med videre kan via testamente reduceres yderligere til maksimalt én million 
kroner per barn,« siger Carsten Bo Nielsen.  
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Undgå uenigheder  
Med nedsættelsen af tvangsarven får den person, arven kommer fra større mulighed for at 
disponere over sin formue ved testamente. Fremover kan der således disponeres over tre 
fjerdedele af formuen, mens ugifte uden børn fortsat kan disponere over hele deres formue.  
 
Alt sammen er en udløber af en ny arvelov, der træder i kraft fra årsskiftet, og som vil gælde for 
alle, der dør den 1. januar 2008 eller senere. Den nye arvelov afløser den gamle arvelov fra 1963. 
  
»Der er tale om en gennemgribende revision af loven med en række væsentlige ændringer, som 
nødvendiggør for mange at få et serviceeftersyn på deres testamente.« 
  
Generelt råder advokat Carsten Bo Nielsen folk til at oprette et testamente.  
 
»Selv om den nye arvelov medfører flere forbedringer i forhold til den tidligere arvelov, vil det 
fortsat meget ofte være fornuftigt at oprette et testamente. Ved testamente kan man bl.a. sikre 
en samlever, som ellers er arveløs. Man kan også sørge for, at en del af arven går til børnebørn og 
oldebørn, en anden beløbsmæssig fordeling af arven plus at bestemte arvinger får bestemte 
genstande så som fast ejendom, bil eller andet, så uenighed mellem arvingerne undgås,« siger 
advokat Carsten Bo Nielsen.  
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Danmarks milliard-arvinger: Mine børn fik ikke 
en krone  
 

Kreditkort uden grænser kan ødelægge livet, mener erhvervsmanden  
 

Bragt i B.T., 01. januar 2008 
af Peter Astrup og Jens Malling 
 
Asger Aamund har i sit liv skrabet rigdomme nok sammen, så hans to børn Martin og Malou kunne 
have levet i sus og dus uden at løfte en finger. Og der skulle efter sigende være en god milliard at 
give og tage af. Men uanset hvor meget de to børn må have plaget, så fik de ikke til Gucci-tasker, 
sportsvogne eller liebhavervillaer.  
 
»De har aldrig fået nogen penge. Jeg har tænkt meget over, hvordan det ville påvirke dem, og jeg 
har den holdning, at det ville frarøve dem glæden og udfordringen ved at bygge deres egen 
tilværelse op. Det er vigtigt, at man arbejder og lærer at danne fællesskaber, hvor man har brug 
for hinanden. Dermed lærer man at respektere andre mennesker. Den glæde ville jeg ikke tage fra 
mine børn,« siger rigmanden.  
 
Flade værdier  
Selvom det sikkert må føles som lykken for en teenager at kunne købe løs på kreditkortet uden 
risiko for at få overtræk, så mener Asger Aamund, at det kan ødelægge et liv.  
 
»Hvis der bare er lagt op til fra starten, at livet er sikret, og du ikke behøver at lave og lære noget, 
så får man et fladt liv med flade værdier. Du får ikke lært at respektere andre mennesker og 
opleve glæden ved at arbejde og føle ansvar for samfundet. Det synes jeg, at jeg har set eksempler 
på,« siger han.  
 
Malou Aamund sidder nu i Folketinget for Ny Alliance og bror Martin er filminstruktør. 
  
»De arbejder hårdt og dygtigt på hver sin måde. Jeg tror bl.a., det skyldes, at de ikke har levet af 
deres fars penge,« siger Asger Aamund.  
 
Hvis noget af arven er en gave, kan du undgå arveafgiften 
Du kan årligt modtage 56.800 kr. fra hver af dine forældre uden at skulle betale afgift. På ti år kan 
du på den måde få en million uden at skulle betale afgift. Overtal dine nære til at prioritere dig i 
deres testamente.  
 
Sådan arver du mest  
Hvis noget af arven er en gave, kan du undgå arveafgiften. Du kan årligt modtage 56.800 kr. fra 
hver af dine forældre uden at skulle betale afgift. På ti år kan du på den måde få en million uden at 
skulle betale afgift. Overtal dine nære til at prioritere dig i deres testamente. 
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Arver du dine søskende, kan det være en fordel, at en del af arven bliver doneret til en skattefri 
velgørende organisation. Du kan så lade organisationen betale arveafgiften og selv spare tusindvis 
af kroner i afgift, afhængigt af arvens størrelse.  
 
SÅDAN ARVER DU UDEN TESTAMENTE  
ÆGTEFÆLLEN: Du får halvdelen af din ægtefælles værdier, hvis I har børn.  
KÆRESTEN: Hvis I ikke er gift, arver du ikke en klink. Skynd jer at få lavet et testamente! 
FORÆLDRE: Du skal dele halvdelen af pengene med dine søskende  
 
DET TAGER SKATTEFAR  
SOM ÆGTEFÆLLE - skal du ikke betale noget i arveafgift.  
SOM BARN - skal du betale 15 pct. i arveafgift. Dog ikke af de første 255.400 kr.  
SOM BROR ELLER SØSTER - skal du betale 36 pct.  
 
DET BETYDER DEN NYE ARVELOV FOR DIG  
I dag træder den nye arvelov i kraft. Den indeholder tre vigtige ændringer.  
SOM ÆGTEFÆLLE arver du halvdelen af den dødes formue. Tidligere var det kun en tredjedel. Den 
anden halvdel deler børnene.  
DU FÅR BEDRE mulighed for at bestemme over dine penge i dit testamente. Tidligere sagde loven, 
at dine børn tilsammen skulle arve halvdelen af dine penge. Ifølge den nye lov har de nu kun krav 
på en fjerdedel.  
HVIS DU ER UGIFT, men bor sammen med din partner, får I bedre mulighed for at testamentere til 
hinanden. I skal dog have boet sammen i mindst to år.  
Kilde: www.justitsministeriet.dk 
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Danskere skriver testamente som aldrig før  
 
Bedre muligheder for selv at bestemme, hvem der skal arve formuen, får stadig flere danskere 
til at skrive testamente. Især for ugifte er det vigtigt at skrive testamente.  
 
Bragt i Berlingske, 21. marts 2009 
af Trine Munk-Petersen 
 
Stadig flere danskere vælger at skrive testamente for at sikre, at arven ikke falder i forkerte 
hænder. Siden den nye arvelov trådte i kraft 1. januar 2008, har landets advokatkontorer oplevet 
mere end en fordobling i antallet af henvendelser fra borgere, der gerne vil have sat et testamente 
op eller ændret i et tidligere udfærdiget testamente. 
  
»Det er især ugifte samlevende, der er blevet opmærksomme på, at de skal gøre noget for at sikre 
hinanden i tide,« siger advokat Claus Witt, Advokatrådets talsmand på det arveretlige område. 
 
Hvis der ikke er skrevet testamente, arver samleveren nemlig intet efter afdøde og risikerer 
dermed udover sorgen også at måtte gå fra hus og hjem.  
 
»Flere og flere vælger at bo sammen uden at være gift. I vores firma oplever vi, at ni ud af 10, som 
køber hus eller lejlighed sammen, ikke er gift, og i 75-80 procent af tilfældene vælger de ugifte 
samlevende at få lavet testamente ved samme lejlighed,« siger Claus Witt, der mener, at det er 
den megen presseomtale op til lovændringen, der har åbnet folks øjne for, at her er et problem, 
de skal forholde sig til.  
 
Papirløse forhold  
Den nye arvelov giver desuden langt større mulighed end den gamle for at tilgodese en papirløs 
samlever, understreger advokat Marianne Hartling fra firmaet Kyed & Jybæk, som netop sammen 
med kollegaen Helle Lokdam har udgivet bogen »Arv«, der er en brugervenlig indføring i arve-og 
skiftereglerne:  
 
»Før kunne ugifte samlevere højst tilgodeses med halvdelen af arven efter afdøde. Resten var 
tvangsarv til afdødes børn. Med den nye lov kan den længstlevende i et papirløst forhold 
umiddelbart få 75 procent og endda under visse betingelser helt op til 87,5 procent,« siger hun. 
  
»Det er en afgørende forskel, som i mange tilfælde betyder, at den længstlevende kan blive 
boende i huset eller lejligheden.«.  
 
Råd til skifte  
Også for gifte er der meget større bevægelsesfrihed med den nye lov. Betænker ægtefæller 
hinanden mest muligt, betyder det typisk, at den længstlevende ægtefælle har råd til at skifte 
(dele arven) med børnene og kan undgå at skulle sidde i uskiftet bo og blive kigget økonomisk over 
skulderen af de fælles arvinger. I det hele taget giver den nye arvelov langt bedre muligheder for 
selv at bestemme, hvordan formuen skal fordeles, fastslår Marianne Hartling:  
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»Man kan f. eks. samle hovedparten af formuen omkring en enkelt arving, hvilket især er en 
fordel, hvis man har en virksomhed, som man ønsker, at én af arvingerne skal drive videre,« siger 
hun.  
 
»Det kan selvfølgelig føles hårdt for de arvinger, som næsten ingenting får, og man kan også godt 
sige, at loven i dag giver bedre mulighed for at »straffe« et barn eller en ægtefælle, som man 
måske er raget uklar med. «  
 
Fakta: HER ER TESTAMENTET VIGTIGT  
Ugifte samlevende: Uden testamente arver samleveren intet efter afdøde og vil i mange tilfælde 
ikke have råd til at blive boende i den fælles bolig. 
  
Ægtefæller med fælleseje, hvor der er et særbarn på den ene side og ingen fællesbørn: Uden 
testamente skal særbarnet have en fjerdedel af den fælles formue. Med testamente kan arven til 
barnet begrænses til 1/ 16 af den fælles formue. 
  
Ugifte barnløse: Hvis der ikke er nærmere familiearvinger end fætter/ kusine, vil hele arven 
tilfalde staten.  
 
Virksomhedsejere med ønske om, at et bestemt barn skal kunne drive virksomheden videre: Her 
må der ofte skævdeles for at skaffe det nødvendige økonomiske fundament.  
Forældre, der har et ønske om at sikre, at barnets arv ikke skal deles med barnets ægtefælle, hvis 
barnet bliver skilt: Her skal der træffes bestemmelse om, at arven skal være særeje. 
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Typiske fejl i testamenter 
 

De største fejl i testamenter 
 
Ups, arven går den gale vej: Advokaterne bag Brevkassen på Dinepenge.dk ser et hav af 
testamenter, og der er fejl i rigtigt mange af dem. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 22. marts 2009 
 
De tre advokater Lone Brandenborg, Erik Øvlisen og Allan Ohms, som svarer på læsernes 
spørgsmål i Brevkassen på Dinepenge.dk, rådgiver til dagligt om arv og testamenter. De oplever 
ofte, at både enlige, samlevende og ægtepar tror, at de har taget godt hånd om deres arv og 
formue, men alt for ofte hænger tingene slet ikke sådan sammen - og mange gange er det for sent 
at gøre noget, fordi det først bliver opdaget efter et dødsfald. 
 
Her er nogle af de typiske fejl i Forum Advokaters egen testamente-undersøgelse: 
 
1. Et ægtepar med to hold særbørn, hvor den længstlevende er begunstiget. Der gives ingen 
kompensation for førstafdødes børn. Urimeligt - især ved dødsfald med kort tids mellemrum.  
 
Eksempel: Hustruen har et særbarn, manden har også et særbarn. De har fælleseje og en formue 
på 3,2 mio kroner. Længstlevende er begunstiget og får - når den ene ægtefælle dør - 3,1 millioner 
kroner, og førstafdødes barn arver 100.000 kroner. Længstlevende dør kort tid efter. 
Længstlevendes barn arver 3,1 millioner kroner. Dette har typisk ikke været ønsket og kan undgås 
ved en bestemmelse om, at førstafdødes særbarn også skal arve længstlevende, enten sådan at de 
to børn ligestilles eller delvist. 
 
2. Arv gjort til rent skilsmissesæreje  
Det er en almindelig og farlig fejl. Formålet med at gøre arv til skilsmissesæreje er typisk at sikre, 
at den arv, dine børn får, ikke skal deles med ægtefællen ved skilsmisse. Problemet ved 
skilsmissesæreje er, at det ved død ændres til fælleseje.  
 
Hvis du har gjort dit barns arv til skilsmissesæreje, og barnets ægtefælle dør, så er arven pludselig 
ikke særeje, men fælleseje. Det betyder, at halvdelen af arven går til ægtefællens dødsbo. Hvis 
boet er insolvent, forsvinder halvdelen af arven til kreditorerne. Hvis ægtefællen har et særbarn, 
da skal særbarnet arve halvdelen af den del, der overgår til ægtefællen. Det rigtige er at vælge 
enten kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje, men aldrig rent skilsmissesæreje. 
 
3. Ingen stillingtagen til barnløs ægtefælle som længstlevende, der arver mest  
I denne situation bør testamentet naturligvis indeholde bestemmelse om, hvad der skal ske, når 
længstlevende dør. Tænk hvis der kun er få minutter mellem dødsfaldene – så kan nyt testamente 
ikke nås oprettet. Tænk altid flere arverækkefølger igennem for dit testamente. 
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4. Testamentet er ugyldigt, hvis det ikke er oprettet som foreskrevet i arveloven 
Et testamente skal oprettes enten for notaren eller for to vitterlighedsvidner, og en række 
formalia skal være overholdt. Hvert år tilsidesættes mange testamenter, fordi formalia ikke er 
overholdt, og i Forum Advokaters testamenteundersøgelse var flere testamenter ugyldige på 
grund af formfejl. 
 
5. Ægtefæller med ønske om, at længstlevende skal stilles bedst muligt, men testamentet har 
kun taget højde for den ene ægtefælle 
Det vides ikke hvilken ægtefælle, der dør først, og der skal derfor tages højde for begge 
situationer. I det hele taget skal du tænke rækken af mulige arvefald godt igennem og formulere 
testamentet herefter. 
 
6. Der er ofte uklarheder om arvefordelingen 
Det nytter ikke, at du vil fordele 110 procent af det, der falder i arv efter dig. Eller 90 procent.  
Det er også vigtigt, at du er omhyggelig ved beskrivelsen af, hvem der skal arve hvor meget. 
 
7. Hvad skal gælde, hvis de primære arvinger ikke overlever testator? 
Når du opretter testamente, så overvej flere mulige scenarier. Du kan for eksempel ikke være 
sikker på, at dit barn overlever dig. Hvad ønsker du, der skal ske, hvis det ikke er tilfældet? De 
fleste finder ikke, at arvelovens udfyldningsregler er gode nok. 
 
8. Giv mere i arv gennem velgørenhed 
Hvis du ikke har tvangsarvinger, kan der indsættes en velgørende forening, som kan betale afgift – 
hvorved arvingens arv øges og foreningen netto tilføres en gevinst. 
 
Eksempel: Du er enlig, og din kusine skal arve dig. Hun skal betale boafgift med 36,25 procent. Ved 
at indsætte bestemmelse om, at en velgørende forening skal betale boafgiften for kusinen mod at 
arve for eksempel 30 procent, så vil kusinens nettoarv stige, og samtidig vil den velgørende 
forening få et tilskud. Uden testamente ville staten blive den store vinder. 
 
9. Bobestyrerklausul kan være for omfattende  
Det er en god idé at indsætte bestemmelse om, hvem der skal være din bobestyrer, men du bør 
altid slå fast, at bobestyrerbestemmelsen ikke skal være til hinder for, at arvingerne kan skifte 
privat, hvis betingelserne herfor efter bobestyrerens opfattelse er til stede. Der er ingen grund til, 
at du gør bobestyrerindsættelsen ultimativ. 
 
10. Der er ofte ikke taget højde for, hvem der skal arve, hvis testatorerne dør samtidig 
En fejl i mange fælles testamenter er, at der ikke tænkes på situationen, hvor I dør på samme tid. 
Behovet for at sikre længstlevende vil i den situation være væk, og der kan da være behov for en 
anderledes fordeling end den, der følger af arveloven. 
 
11. Der er ikke taget stilling til, om længstlevende kan ændre testamentet  
Du kan i testamentet give længstlevende lov til at ændre testamentet frit. Det er en god idé i 
mange situationer, da det kan være svært at forudse udviklingen frem i tid. Er der ikke denne 
bestemmelse, kan længstlevende kun ændre for den del, der falder i arv efter længstlevende. 
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12. Der er ikke tjekket for, om tidligere oprettet testamente kan hindre det ny testamente 
Der kan i et bestående testamente være bestemmelser, som hindrer det, du ønsker i et nyt 
testamente. Du er nødt til at sikre dig, at der ikke er sådanne hindringer, og du bør altid vise det 
gamle testamente til din advokat. 
 
13. Et tidligere testamente er nævnt, men ikke tilbagekaldt 
Hvis du opretter nyt testamente, bør du udtrykkeligt tilbagekalde tidligere testamenter, så der ikke 
opstår fortolkningstvivl. Hvis du laver tillæg til testamente, så skal du være meget omhyggelig med 
at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om fortolkningen af de to testamenter, det oprindelige og 
tillægget. 
 
14. Testamentet bestemmer, hvem der skal modtage forsikringssummer og 
pensionsudbetalinger 
Det skal ikke stå i et testamente, men skal meddeles direkte til selskaberne. Du skal være 
omhyggelig med at sikre dig om standardbestemmelserne i dine pensioner og forsikringer passer 
med dine ønsker, og ellers skal du lave dem om ved henvendelse til selskabet. Vær meget 
omhyggelig hermed. 
 
15. Testator sidder i uskiftet bo, men disponerer over førstafdødes halvdel af boet 
Hvis du sidder i uskiftet bo, kan du som udgangspunkt kun testere over det, der falder i arv efter 
dig, men ikke den del af boet, som falder i arv efter førstafdøde. 
 
16. Arven skal være særeje - men det er ikke fastslået, hvilken form for særeje 
Du skal være omhyggelig med ordet ”særeje”, da der i dag findes mange forskellige former for 

særeje, og udtrykket ”særeje” må du derfor ikke bruge uden at forklare, hvilken type særeje du 

ønsker. Dette problem er set i mange testamenter. 
 
17. I testamente oprettet før 1. oktober 1990 er benyttet ordet ”særeje”, hvilket i tillæg bør 

ændres enten til ”fuldstændigt særeje” eller den form, der kaldes kombinationssæreje 
Lovens udgangspunkt er her, at testamentet skal fortolkes som ”skilsmissesæreje”, men det er 

aldrig den løsning, der har været ønsket. Lovens overgangsregel er simpelthen forkert, men du er 
nødt til at rette op på det i testamentet, da loven ikke er ændret. 
 
18. I fælles testamente er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis længstlevende skifter i 
levende live 
Det er normalt ønsket, at længstlevende også ved skifte i levende live skal begunstiges mest 
muligt, men det bør udtrykkeligt fremgå af testamentet. Desværre glemmes det ofte. 
 
19. Ugifte har ikke taget højde for om testamentet skal gælde, hvis de gifter sig 
Et testamente mellem ugifte må formodentlig også gælde, hvis der indgås ægteskab, men sikkert 
er det ikke. For at undgå tvivl, bør dette udtrykkeligt anføres i testamenter. 
 
20. Samlevertestamente indeholder ikke bestemmelse om, at det skal gælde, hvis parterne 
gifter sig 
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Det følger direkte af loven, at samlevertestamentet ikke gælder, hvis de papirløse gifter sig. Det 
kan føre til den mærkværdige situation, at de papirløse ved at indgå ægteskab kommer til at stille 
længstlevende ringere, end tilfældet var før indgåelse af ægteskab. Dette kan undgås ved at 
bestemme, at testamentet også skal gælde, hvis I gifter jer. 
 
21. Testamentet tager ikke stilling til eventuelle fremtidige ændringer i arveloven  
Det er meget tænkeligt at arveloven i de kommende år vil blive ændret. Det er en god idé at 
præcisere, at testamentet ønskes fortolket i overensstemmelse med nye regler, hvis de går i den 
retning, der er udtrykt ønske om i testamentet. 
 
22. Gensidigt testamente mangler bestemmelse om hvorvidt længstlevende kan ændre 
testamentet og i hvilket omfang  
Hvis der går mange år mellem første og andet dødsfald kan der opstå behov for ændringer i 
testamentet, som ikke kan lade sig gøre fuldt ud, med mindre længstlevende i testamentet har 
fået mulighed for at ændre det med virkning fuldt ud. 
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Gode råd inden du vælger advokat 

 

Gode råd når du laver testamente  
 
Bragt i Berlingske Business, 
16. april 2005 
 
Langt de fleste laver 
testamente med bistand fra 
en advokat. Hvis ikke du har 
en advokat, kan du finde en i 
telefonbogen eller søge på 
»testamente« på 
www.google.dk 
  
Prisen udregnes på timebasis 
og vil som regel ligge mellem 
3.000 kr. for et meget enkelt 
testamente og op til 8.000-
10.000 kr. for mere 
komplicerede testamenter. Man kan som regel få et overslag på prisen hos sin advokat.  
 
Professor Finn Taksøe-Jensen fraråder, at man opretter et standardtestamente via internettet. Det 
kan føre til kaos i dødsboet og stridigheder mellem arvingerne. I stedet bør man aftale følgende 
arbejdsgang med sin advokat:  
 
1. Telefonisk møde med advokaten, hvor I fremlægger jeres sag og ønsker. I fremsender derefter 
kopier af de nødvendige dokumenter, herunder ægtepagter, krydslivsforsikringer, 
adoptionsbevillinger, skøder, depoter, bankkonti, pensionsordninger mv. I skal også sende en 
oversigt over familiens sammensætning og en angivelse af jeres hovedønsker.  
 
2. Møde med advokaten (en-to timer). Advokaten medbringer en skitse for testamentet. I 
gennemdrøfter alle spørgsmål, aspekter og konsekvenser. Meget af det vil være noget, I ikke har 
vidst eller overvejet. Herefter kan skitsen udbygges yderligere.  
 
3. Advokaten sender jer mødereferat og udkast til testamentet til jer. Han angiver de ændringer, I 
sammen har besluttet og de valgmuligheder, der er tilbage for de beslutninger, der mangler.  
 
4. De fleste testamenter kan nu afsluttes efter endnu en telefonisk drøftelse. I mere komplicerede 
sager kan det være nødvendigt med et kort møde.  
 
Kilde: Finn Taksøe-Jensen og www.dit-testamente.dk 
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Hvad koster det at gå til advokat? 
 
Så meget koster et typisk testamente, skøde eller særeje. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 18. maj 2010 
 
? Jeg har erfaret, at timeprisen for advokathjælp ligger mellem 1.500 og 2.500 kroner, men hvad 
dækker den relativt høje pris i virkeligheden over? Hvad koster det typisk at få udfærdiget en 
ægtepagt med særeje eller et testamente? Hvor lang tid tager det reelt en erfaren advokat - to 
timer? Kan man få et tilbud med en fast pris? 
Med venlig hilsen M. 
 
! Det er svært at svare på, hvad advokatens ydelse koster, for der findes ikke faste takster. 
Konkurrencemyndighederne har bestemt, at der skal konkurreres på pris, og det er en rigtig idé. 
Paradoksalt nok gør den det bare sværere at være forbruger. Der findes nemlig ikke en færdig 
varedeklaration for det, du køber hos advokaten. 
 
Når du køber en liter mælk, kan du læse om indholdet, og du ved selv, hvad du forventer. Om du 
handler i Netto eller Irma betyder ikke noget for indholdet af ens mælkeprodukter. Men prisen og 
oplevelsen ved at købe vil være forskellig. Når du køber advokatydelser, ønsker du individuel 
hjælp. Ikke en standardvare. Den gode advokatydelse tilpasses dit behov. 
 
Du bliver ikke spor klogere af at ringe rundt til ti advokater og spørge om deres pris, for du ved 
ikke, hvad du vil få. Den pris, der lyder dyr, kan dække over en bedre ydelse og måske på den 
måde være langt billigere end den pris, der umiddelbart lyder attraktiv. 
 
Det skal svinge mellem jer 
Mit råd er, at du forhører dig om kvalifikationerne og erfaringen hos den advokat, du vælger. 
Spørg venner og bekendte. Tjek advokatens hjemmeside og vurder, om advokaten har erfaring 
med det, du skal have hjælp til. Undgå at vælge advokater, der hævder, at de er eksperter i alting. 
Ingen seriøs advokat kan i dag både rådgive om komplicerede selskabskonstruktioner, skilsmisser, 
immaterialret og miljøret. Læs advokatens forretningsbetingelser og tag så et indledende møde 
eller en telefonsamtale med advokaten. Du bør navnlig tjekke, at kemien er i orden. Hvis det ikke 
svinger, så vælg en anden advokat. 
 
Når du har forelagt din sag for advokaten, så bed om at få et bud på, hvad en løsning koster. Spørg 
om advokatens timepris og prisen for advokatens medarbejdere på sagen. Ofte vil det i 
begyndelsen være svært at forudse, hvor lang tid sagen vil tage. Men du kan få et overslag. Ønsker 
du en fast pris, så er advokaten nødt til at sikre sig mod overraskelser, og så vil prisen bliver 
højere. Som regel er det billigere at betale for den faktisk forbrugte tid. 
 
Så meget koster det typisk 
Jeg vil gerne give et bud på typisk tidsforbrug på nogle områder. Professor i jura Finn Taksøe-
Jensen anfører i "Testamenter", at tidsforbruget for et testamente, hvor der ikke foreligger 
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komplicerede forhold, vil være mellem 4,5 og 6 timer. Min erfaring viser, at det typisk svinger 
mellem 3 og 6 timer afhængig af de konkrete forhold. 
 
Rådgivning om ægtepagt vil i almindelige sager normalt variere mellem 2 og 3 timer. Kombineres 
det med testamenteoprettelse, vil der blive sparet tid, hvilket billiggør ydelsen. 
 
En boligrådgivning vil ofte have et advokattidsforbrug på 2-3 timer og en sagsbehandlertid på 2-3 
timer. Området er i bevægelse, dels fordi der er bøvl med digital tinglysning, og dels fordi 
omfanget af materiale, der skal gennemgås i en bolighandel, vokser voldsomt. 
 
Arvesager kan tage flere år 
Ægteskabs-, bodelings- og børnesager kan variere fra få timer til forløb, der kan vare meget, meget 
længe. Det samme gælder retssager og voldgiftssager. Dødsboer varierer fra helt små og enkle 
boer til komplicerede og langvarige boer og vil typisk forløbe over fra nogle måneder til flere år. 
Advokater kan ikke fuldstændigt frit fastsætte deres salær. Salæret skal være rimeligt, og 
advokaten skal, hvis du er almindelig forbruger, uopfordret fortælle dig, hvilke hovedelementer 
der vil indgå i det salær, som du skal betale. 
 
Der gælder som sagt ikke en fast timepris for alle advokater: Der skal være fri konkurrence – også 
på prisen. Advokatpriser varierer fra omkring 1.500 kroner og til 2.500 kroner med tillæg af moms. 
Nogle advokater kan tage mere for rådgivningen end andre, f.eks. fordi de er specialister. 
Specialisttimepriser vil ofte ligge fra 2.000 til 4.000 kroner med tillæg af moms. Vær opmærksom 
på, at en specialist ofte vil kunne løse en opgave hurtigere end ikke-specialisten. Advokaten med 
den lave timeløn er ikke nødvendigvis billigere end advokaten med en højere timeløn. Det 
samlede tidsforbrug er afgørende. 
 
95 procent af alle danskere har en retshjælpsforsikring, som i en række sager dækker langt det 
meste af udgiften til advokatens salær. Retshjælpsforsikringen er en del af familieforsikringen og 
de fleste forsikringer af dit hus, din bil og din båd. Du kan i nogle tilfælde få fri proces. 
 
Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, 
www.ForumAdvokater.dk 
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Brevkassen: Skal advokaten tjekke 
testamentet? 
 
Det gode testamente skrives i et klima af tillid mellem klient og advokat. Fejl kan være dækket 
af forsikringen 
 
Bragt i Berlingske Buisness, 06. november 2010 
af FÅ GODE RÅD OM PENGE 
 
? Er en advokat forpligtet til at tjekke oplysninger i et testamente, for eksempel om et barn er 
bortadopteret? Er en advokat forpligtet til at tjekke, om en person, som skal have lavet 
testamente, er i stand til at overskue, hvad personen skriver under på, for eksempel om 
vedkommende er senil dement? Er en advokat forpligtet til at undersøge, om der er lavet 
testamente før? Hvis indholdet i testamentet ikke er korrekt, kan advokaten, som har skrevet det, 
så retsforfølges? 
Med venlig hilsen M. S.  
 
! Grundloven for en advokats arbejde findes i retsplejelovens § 126. Heri anføres blandt andet, at 
advokaten skal " udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad 
berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger". Det betyder mere konkret, at advokaten har pligt 
til at forsøge at finde frem til, hvad du gerne vil opnå. 
  
Advokaten skal spørge om din situation og forsøge at forstå din baggrund og dine ønsker. Det 
lyder meget enkelt, men det er faktisk ofte en opgave, der kræver hår på brystet.  
 
Derfor har jeg aldrig selv forstået, at nogle advokater tilbyder testamenter på internettet. Tryk her 
og sig buh der, og vupti, så har du et testamente. Men så enkelt er det ikke. Jeg bruger rigtig 
meget af min tid på at rådgive om testamenter - både ganske spændende opgaver om 
komplicerede forhold og mange såkaldt »almindelige situationer«. I begge tilfælde er det vigtigste 
ikke min juridiske viden, men den tillid, der opstår, fordi mine kunder oplever, at jeg har prøvet 
det her før. De kan mærke, at jeg kan stille dem spørgsmål, som de ikke selv har tænkt over, og 
det giver tryghed.  
 
Og alligevel er der - selv om jeg bruger lang tid på det og gør mig umage - grænser for, hvor meget 
jeg kan nå ud i. Det kom jeg til at tænke på, da jeg fik dit gode spørgsmål. Det er ikke helt lige til at 
svare sort eller hvid, ja eller nej til det, du spørger om. Men jeg vil godt give dig mit bud:  
 
Ansvarsforsikringen dækker  
Adoptionsforhold bør altid få advokaten til at skærpe opmærksomheden, fordi der gælder 
forskellige og ikke helt enkle regler på området. Derfor bør advokaten altid interessere sig for 
dette spørgsmål og sikre sig, at tingene heromkring er afklaret. Advokaten ved, at arveloven stiller 
krav til, at den, der vil oprette testamente, skal vide, hvad vedkommende gør. En advokat må ikke 
medvirke til, at en person, der ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, alligevel 
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gør det. Det er ikke altid nogen let opgave. Den ordentlige advokat vælger at indkalde en notar fra 
retten og gøre notaren opmærksom på mulig tvivl, så der eventuelt kan indhentes udtalelse fra en 
læge.  
 
Advokaten bør drøfte med den, der ønsker at oprette testamente, om vedkommende har oprettet 
testamente før. Er der såkaldt notartestamente, fremgår det af Centralregisteret for testamenter. 
Hvis der kun er oprettet vidnetestamente, har advokaten normalt ingen mulighed for at 
konstatere, om et sådant er oprettet.  
 
Advokaten har ansvar for, at testamentet er udarbejdet korrekt ud fra de oplysninger, der kan fås 
fra den, der ønsker at oprette testamentet. Når du bruger advokat, betaler du blandt andet for at 
opnå sikkerhed for, at de svar, du får, også er rigtige. Er de ikke det, og har advokaten handlet 
forkert, så vil du kunne kræve, at dit økonomiske tab bliver dækket af advokaten. Alle advokater 
skal være ansvarsforsikret, og det er en af grundene til, at du efter min mening altid bør få 
rådgivning om juridiske forhold hos netop en advokat.  
 
Du har skrevet fire specifikke spørgsmål, men ikke hvad der efter din mening er gået galt. Mit råd 
til dig er, at du kontakter din advokat for at få afklaret de ting, du er i tvivl om.  Hvis advokaten har 
begået en fejl, så vil forsikringen dække, og derfor vil advokaten normalt være interesseret i at 
hjælpe dig. Hvis du ikke føler, at advokaten lytter, så kan du bede Advokatnævnet om at hjælpe 
dig.  
 
Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat og mediator 
www.ForumAdvokater.dk 
 
De advokatetiske regler: 3.1.2.2.  
En advokat må ikke påtage sig en opgave, til hvis udførelse advokaten savner fornøden 
kompetence, medmindre advokaten efter aftale med klienten sikrer sig samarbejde med en dertil 
kvalificeret kollega. En advokat bør ikke påtage sig en opgave, medmindre advokaten under 
hensyntagen til andet arbejdspres kan behandle denne passende hurtigt.  
 
RETSPLEJELOVENS § 126:  
En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik.  
Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse 
med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden 
hurtighed.  
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Brevkassen: Svar fra eksperterne om arv fra forældre 

 

Hvad med børnene, hvis vi dør? 
 
Forældre vil gerne bestemme, hvad der skal ske med børnene, hvis det værst tænkelige skulle 
ske. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 06. juli 2009 
 
? Min mand og jeg har to skønne små 
børn. I tilfælde af, at der skulle ske os 
begge to noget, har vi ofte talt om, 
hvad der ville ske med vores børn. 
 
Er der mulighed for at lave et 
"børnetestamente", så vi kan få 
indflydelse på, hvor vores børn skulle 
bo, eller hvem de skulle have nær 
kontakt til, i tilfælde af vores død? Og 
er der ligeledes mulighed for at angive, 
hvem man under ingen 
omstændigheder ønsker skal have 
noget med børnenes opvækst at gøre? 
 
Med venlig hilsen S. 
 
! Et børnetestamente kan sikre jer indflydelse på, hvad statsforvaltningen bestemmer, hvis den 
situation opstår, at du eller I dør, før jeres barn er blevet myndig. 
 
Har I ikke selv taget stilling, vil statsforvaltningen træffe afgørelse ud fra de informationer, der kan 
fås – og I er nok bedre til at vurdere, hvilke informationer der bør fremskaffes end 
statsforvaltningen – simpelthen fordi I som mor eller far, som forældre, kender barnet og dets 
behov bedst. 
 
Statsforvaltningen træffer afgørelse, men lægger vægt på de informationer, der findes. Det gælder 
også tilkendegivelser om, hvem der ikke ønskes som værge, men afgørelsen træffes stadig af 
Statsforvaltningen. 
 
Et børnetestamente kan oprettes som en del af et egentligt testamente, men det kan også være et 
enkeltstående dokument. Et børnetestamente kan til enhver tid tilbagekaldes, eller der kan 
oprettes et nyt. 
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator  
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"Vi vil gøre forskel på børnenes arv" 
 
Dine børn og mine børn sætter forældre i svær situation. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 01. februar 2010 
 
? Vi er gift og har et fælles barn, mens min mand fra to tidligere forhold har en dreng og en pige. 
Drengen har min mand ikke haft kontakt til, og moderen har siden hævdet, at min mand ikke er 
drengens biologiske far. Pigen år bor hos os hver anden weekend. 
 
Jeg ønsker ikke, at min mands særbørn skal arve noget som helst efter mig. Min mand ønsker, at 
mindst muligt tilfalder drengen – hvordan gør vi? Vi har ingen gæld og ingen fast ejendom, men 
hver især penge i banken. Hvad med uskiftet bo – kan det først aftales, når børnene bliver 18 år og 
kan underskrive? 
 
Med venlig hilsen H. 
 
! Jeg forstår det sådan, at du og din mand er enige om at begrænse arven til hans dreng mest 
muligt. Du ønsker, at jeres fællesbarn arver mest muligt. Jeg synes, I skal oprette et fælles 
testamente og der sikre, at den er jer, der lever længst, kommer til at arve mest muligt. 
 
I skal så tage stilling til, hvad der skal gælde, når den længstlevende af jer dør. Hvis det bliver din 
mand, ønsker han måske at jeres fællesbarn og arven til hans datter bliver delt lige. Hvis du bliver 
længstlevende ønsker du, at dit eget barn arver alene. Det er dog muligt, at din mand for at 
begunstige dig mest muligt vil finde det rimeligt, at hans særbarnsdatter i denne situation sikres 
en vis arveandel. 
 
Hvis I kombinerer testamentet med en ægtepagt, kan I begrænse børnenes arveret til 1/32 af det 
samlede bo. 
 
Når din mands særbarnssøn bliver myndig, kan han give afkald på arv efter faderen, hvis han vil - 
eventuelt mod at få et bestemt pengebeløb udleveret. 
 
I har også mulighed for at begunstige hinanden og børn via indsættelse som begunstigede i 
forsikrings- og pensionsordninger. 
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator 
www.ForumAdvokater.dk  
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Min mor brugte fars arv rub og stub  
 
Bragt i Berlingske Business, 05. marts 2011 
 
? Min far døde da jeg var barn (over 25 år siden), og min mor ville ikke skifte dengang, så det 
resulterede i, at hun brugte de penge, der var tilbage efter ham. Da hun døde var der ingen penge 
tilbage. Dvs. at vi børn intet arvede hverken fra vores far eller mor. Jeg har engang hørt nogle sige, 
at vi børn var berettiget til at arve noget. Er det sandt, eller var hun i sin fulde ret til at bruge alle 
pengene fra vores far på sig selv? En af mine søskende var over 18 år, da vores far døde, og jeg 
tænker på, om den person kunne have haft indflydelse på sagen - altså godkende, at vores mor 
ikke ville skifte? ( Personen fik nemlig nogle penge som den eneste af os børn, men det var uden 
om advokater osv.) Håber mit spørgsmål er forståeligt.  
På forhånd tak for hjælpen.  
 
Venlig hilsen R.  
 
! Jeg forstår det sådan, at dine forældre havde børn sammen, men ikke hver for sig. 
Længstlevende har ret til at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Fællesbørn skal ikke 
spørges eller give tilladelse til uskiftet bo. Havde din far derimod særbørn, kunne din mor som 
længstlevende kun sidde i uskiftet bo med tilladelse fra særbørnene. Hvis der både er særbørn og 
fællesbørn, kan den længstlevende eventuelt skifte med særbørnene og derefter sidde i uskiftet 
bo med fællesbørnene. Dette følger af arvelovens § 17. 
  
Uskiftet bo betyder, som ordene antyder, at boet efter førstafdøde ikke skiftes. Normalt skal der 
altid skiftes, når en person dør. Skifte betyder, at det afdøde efterlader sig fordeles mellem 
vedkommendes arvinger. Hvis din mor havde valgt at skifte, ville hun og jer børn skulle have delt 
arven. Når din mor nu valgte ikke at skifte, så er virkningen, at din mor har haft lov til at udøve en 
ejers rådighed over den samlede formue. Der skal rådes økonomisk fornuftigt, men inden for disse 
rammer har din mor kunnet gøre, hvad hun ville.  
 
Du forklarer, at det betød, at I ikke kom til at arve noget, for din mor nåede at bruge, hvad der var. 
Kunne hun det? Ja, som udgangspunkt. Nu fortæller du ikke nærmere om det, men som jeg skriver 
foran, så skal den, der sidder i uskiftet bo opføre sig økonomisk forsvarligt. Hvis din mor f. eks. har 
ydet gaver, der er ude af proprotion med den formue, der har været, så er der efter visse regler 
mulighed for at kræve tilbagebetaling af den eller dem, der har fået gaver, jvf. arvelovens § § 31 og 
32 (se fakta). 
  
Som du vil forstå af foranstående, så ville din søskende ikke have haft mulighed for at forhindre 
uskiftet bo. Det er en ret din mor havde efter arveloven. Når du så skriver, at denne søskende fik 
nogle penge, mens I andre ingenting fik, så følger her, at din mor har kunnet yde gaver. Det er en 
naturlig råden over en formue, men det skal være gaver, der er rimelige i forhold til den samlede 
formue. Det er ikke muligt at opgive eksakte tal for hvornår, der er tale om misbrug. Det er noget 
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domstolene hvert år må tage stilling til, og det er altid nogle triste sager. Netop af denne grund 
vælger mange i dag at skifte med børnene, når den første ægtefælle dør.  
 
Når der er skiftet, kan længstlevende som hovedregel råde frit. Når jeg skriver »som hovedregel« 
tænker jeg på arvelovens § 83 (se fakta). Hvis der er oprettet fælles testamente og hvis 
ægtefællerne i det har bestemt, at længstlevende ikke kan ændre det, så kan længstlevende ikke 
omgå dette ved at give uforholdsmæssigt store gaver eller begunstige via livsforsikring eller 
pension. Reglerne svarer til reglerne om omstødelse i uskiftet bo.  
 
Gaver er hovedområdet for omstødelse, men også arveforskud, der er så betydelige, at 
arveforskuddet ikke kan forventes at ville kunne afregnes i modtagerens arv, er omfattet. 
Endvidere kan der ske omstødelse, når en livsforsikring eller lignende ordning, der er oprettet for 
et beløb, der står i misforhold til formuen, kommer til udbetaling til en begunstiget, hvis 
begunstigelsen ikke er forenelig med testamentets fordelingsprincip.  
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator  
www.ForumAdvokater.dk.  
 
Fakta: Arveloven  
Arvelovens § 31: Har den længstlevende ægtefælle af boet givet gaver eller arveforskud, hvis 
værdi stod i misforhold til boets formue, kan en livsarving kræve dispositionen omstødt, hvis 
modtageren eller den begunstigede vidste eller burde vide, at ægtefællen var i uskiftet bo, og at 
dispositionen stod i misforhold til boets formue.  
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling til en begunstiget af en livsforsikring 
eller lignende ordning, der er oprettet for boets midler for et beløb, der stod i misforhold til boets 
formue.  
Stk. 3. Efter den længstlevende ægtefælles død finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse, hvis den 
pågældende livsarving kan opnå dækning for sin arveret ved, at der ydes livsarvingen vederlag af 
det beholdne bo, jf. § 30, stk. 1 og 2.  
§ 32: Omstødelsessag efter § 31 kan kun anlægges, hvis boet skiftes, eller den livsarving, der vil 
anlægge sagen, har anmodet om skifte. Sagen anlægges ved skifteretten, der træffer afgørelse ved 
dom. Retsplejelovens § 226 finder tilsvarende anvendelse.  
Stk. 2. En sag efter § 31, stk. 1, skal anlægges inden 1 år efter, at livsarvingen har eller burde have 
fået kendskab til fuldbyrdelsen af gaven eller arveforskuddet, og senest 5 år efter gavens 
fuldbyrdelse.  
Stk. 3. En sag efter § 31, stk. 2, skal anlægges inden 1 år efter, at livsarvingen har eller burde have 
fået kendskab til udbetalingen og senest 5 år efter udbetalingen.  
§ 83: Har ægtefæller ved fælles testamente truffet bestemmelse om arvens fordeling efter den 
længstlevendes død, som den længstlevende ikke kan tilbagekalde, kan den længstlevende ikke 
tilsidesætte denne bestemmelse ved 1) at give gaver eller arveforskud, hvis værdi står i misforhold 
til formuen, eller 2) at indsætte en begunstiget i en livsforsikring eller lignende ordning, der er 
oprettet for et beløb, der står i misforhold til formuen.  
Stk. 2. Har den længstlevende foretaget en disposition i strid med stk. 1, nr. 1, kan en arving efter 
den førstafdøde kræve dispositionen omstødt, hvis modtageren vidste eller burde vide dette.  
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Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, når en livsforsikring eller lignende ordning omfattet af 
stk. 1, nr. 2, kommer til udbetaling til en begunstiget.  
Stk. 4. Efter den længstlevende ægtefælles død finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse i det omfang, 
den pågældende arving kan opnå dækning for sin arveret ved, at der ydes den pågældende 
vederlag af det beholde bo.   
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Hvordan sikrer jeg min tvangsarv?  
 
Overtager enke kautionsforpligtelse? 
 
Bragt i Berlingske Business, 03. september 2011 
  
? Min biologiske far og jeg har aldrig boet sammen, men jeg har dog i mange år haft kontakt til 
ham via sms, breve og vi har også set hinanden tre gange.  
 
Da jeg blev 18 år fik jeg gennem hans advokat et brev, som han bad mig underskrive således at jeg 
fraskrev mig arvemulighed senere hen. Jeg valgte dog ikke at skrive under. Min far er senere 
blevet gift og har også fået to børn med sin kone. De har garanteret også lavet testamente eller 
lign. således at min tvangsarv bliver så lille som overhovedet muligt. Men har jeg mulighed for at 
se om de har lavet dette testamente? Og hvis ikke hans kone eller børn kender til min eksistens, 
hvordan sikrer man så, at jeg får den arv, jeg er berettiget til ved hans død?  
 
Med venlig hilsen X 
 
! Du har ikke mulighed for at få oplyst fra Centralregistret for testamenter, om din biologiske far 
har oprettet et testamente. I øvrigt er det kun testamenter underskrevet for en notar, der er 
registreret i Centralregistret for testamenter. Din far kan have oprettet et såkaldt 
vidnetestamente, som ikke bliver registreret nogen steder.  
 
Når din far afgår ved døden, vil skifteretten via CPR-registret få oplyst, at du er hans datter. Du vil 
derfor blive orienteret og indkaldt til møde i skifteretten. Hvis din far i et testamente har bestemt, 
at boet skal behandles ved en bobestyrer eller din fars ægtefælle anmoder om 
bobestyrerbehandling, vil du blive indkaldt til møde hos bobestyrer. En bobestyrer har i øvrigt pligt 
til at foretage arvingsundersøgelse.  
 
Nu er det sådan, at børn har krav på at arve, men de har ikke krav på, at der er noget at arve. 
Såfremt din fars midler er begrænsede, er der mulighed for, at hele boet udlægges til ægtefællen.  
I sådanne tilfælde vil skifteretten ikke orientere dig. Hvis du via andre oplysninger modtager 
besked om, at din far er afgået ved døden, vil jeg derfor opfordre dig til at rette henvendelse til 
den skifteret, hvor din far boede på dødsfaldstidspunktet. Skifteretten vil kunne oplyse, hvordan 
boet er blevet behandlet.  
 
Med venlig hilsen  
Susanne Jakobsen, advokat Forum Advokater 
  



 50
 

Spørg om penge: Kan stedmor ændre 
testamentet?  
 
Efter mange år med uskiftet bo mener stedmoderen at have ret til at disponere over arven fra 
faderen. 
 

Bragt i Berlingske Business, 20. marts 2010 
 
? Min mor og far blev skilt i 1938, og jeg er eneste 
søn i deres ægteskab. I 1954 indgik min far nyt 
ægteskab, og i 1959 oprettede han og hans nye 
kone testamente, som i korthed går ud på, at jeg 
som eneste søn i første ægteskab skriver under på, 
at min fars nye hustru skal hensidde i uskiftet bo, 
indtil hun (der var langt yngre end min far) engang 
afgår ved døden. Dette ægteskab er barnløst. Til 
gengæld skal jeg til den tid være enearving af alle 
midler fra ægteskabet. 
 
Testamentet underskrives af min far, hans nye 
kone og jeg, der alle var myndige på 
underskrivelsestidspunktet i 1959.  
 
Min far døde i 1985, min fars nye hustru overtog 
det uskiftede bo, og hun lever stadig. Men nu 
hævder hun at have testationsret på trods af 
testamentets ordlyd og tre voksne menneskers 
underskrift på testamentet. Hun ønsker at 

testamentere en væsentlig del af formuen til anden side og har sagsøgt mig for at få rettens ord 
for, at testamentet fra 1959 kan omstødes.  
 
Kan et testamente omstødes eller ændres af længstlevende, når det i sin tid er fastlagt, hvordan 
midlerne skal arves? Så er vores underskrifter jo intet værd.  
 
Med venlig hilsen »Den sagsøgte«  
 
! Mit svar til dig bliver generelt - til gengæld kan det være interessant også for andre, for det er jo 
ikke ualmindeligt, at børn giver længstlevende lov til at sidde i uskiftet bo.  
 
Mit råd er, at sådan tilladelse kun skal gives efter nøje overvejelse og på visse betingelser, så 
senere problemer kan undgås. I dit tilfælde er problemet opstået, og du vil nok give mig ret i, at 
det er en meget ubehagelig situation for alle.  
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Længstlevende har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, men ikke med førstafdødes 
særbørn (altså børn, som længstlevende ikke er forældre til).  
 
Generelt advarer jeg mod at vælge uskiftet bo uden nærmere overvejelser, men det har jeg 
skrevet om før, så det går jeg ikke nærmere ind på. Hvis længstlevende gerne vil sidde i uskiftet bo 
og derfor beder om særbarnets tilladelse, skal både barnet og længstlevende tænke på virkningen. 
Der bør oprettes et testamente, hvor særbarnet tilgodeses i aftalt omfang, og det bør normalt 
aftales, at testamentet kun kan ændres med særbarnets tilladelse.  
 
Reddet af ny arvelov  
I dit tilfælde oplyser du, at din stedmor i et testamente har begunstiget dig. Du fortæller ikke, om 
testamentet bestemmer, om denne bestemmelse kan ændres. Det vil et ordentligt testamente 
gøre, men er det ikke sådan i din sag, så skal der fortolkes.  
 
Som jeg opfatter din mail, tror jeg nu ikke, der bliver så meget at fortolke, idet jeg tror, at du bliver 
reddet af den nye arvelov, som i § 81 stk. 2 har indført en regel, der gælder med tilbagevirkende 
kraft. Bestemmelsen handler om den længstlevende ægtefælles testationsret, når ægtefællerne 
har oprettet fælles testamente. Bestemmelsen omfatter både gensidige testamenter og fælles 
testamenter, hvor ægtefæller ikke gensidigt indsætter hinanden til at arve.  
 
Reglen betyder, at den længstlevende ægtefælle ikke ved testamente kan råde over friarv, der 
ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger.  
 
Bordet fanger  
Konsekvensen af reglen i tilfælde, hvor en ægtefælle i et fælles testamente har testeret til fordel 
for den anden ægtefælles særbørn, er, at længstlevende ikke vil kunne nedsætte arven til 
særbørnene ifølge testamentet - heller ikke den arv, der antages at falde efter længstlevende.  
 
En ægtefælle, der testerer til fordel for den anden ægtefælles særbørn, bør derfor altid overveje 
at forbeholde sig sin testationskompetence. Men hvis din stedmor ikke har gjort det, fanger 
bordet, og hun kan ikke ændre testamentet. Hvis hun bliver klar over det, kan hun måske fristes til 
at give større gaver i levende live. Her har du mulighed for at bede skifteretten gribe ind efter 
arvelovens § 29, som kort fortalt siger, at den, der sidder i uskiftet bo, skal opføre sig økonomisk 
fornuftigt.  
 
En af de fejl, jeg hyppigt ser i testamenter, er, at der i fælles testamenter ikke er taget stilling til, 
hvordan længstlevende kan ændre testamentet. Det er et forhold, der altid bør belyses i et fælles 
testamente. Som det fremgår af arvelovens § 81, er der særlig grund til opmærksomhed på dette 
felt.  
 
Held og lykke med sagen.  
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator 
www.ForumAdvokater.dk.  
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Fakta: Arvelovens § 81:  
Stk. 1. Har ægtefæller ved en fælles testamentarisk disposition truffet bestemmelse om, hvordan 
arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan den længstlevende ægtefælle ved testamente 
råde over friarven i boet efter længstlevende, jf. dog stk. 2 Stk. 2. Den længstlevende ægtefælle 
kan ikke ved testamente råde over 1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde 
førstafdødes særlivsarvinger, og 2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde 
fælles livsarvinger.  
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den fælles testamentariske disposition indeholder 
anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret. 
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Min søster skal arve mig  
 
Bragt i Berlingske Business, 12. marts 2011 
 
? Min søster og jeg står i den dejlige situation at vi skal overtage et skønt familiesommerhus af min 
far inden for 2-3 år. Det glæder vi os meget til.  
 
Men, jeg er blevet gjort opmærksom på, at da jeg ikke er gift eller har børn (og situationen er den 
samme, når jeg overtager min del af huset) vil min halvdel af sommerhuset gå tilbage til mine 
forældre -mor og far -hvis jeg dør. Min søster er gift og har børn, så det er en anden situation.  
 
Mine forældre vil således hver arve 1/ 4 sommerhus. Er det korrekt? Det er jeg ikke interesseret i, 
da vi jo lige har overtaget/ købt huset af min far. Derfor skal jeg have skrevet et testamente hvori 
jeg giver min andel af sommerhuset til min søster, hvis jeg dør. En ganske enkel situation/sag, da 
det kun er fordi jeg pt. ikke er gift eller har børn.  
 
Kan jeg selv skrive sådan et testamente, og hvor kan jeg evt. hente hjælp?  
 
Med venlig hilsen X  
 
! Du har ret i, at hvis du ikke skriver testamente, så bliver arven fordelt efter arvelovens regler. 
Arveloven arbejder med tre arveklasser. Når du ikke er gift og ikke har livsarvinger, så vil arven gå 
opad til anden arveklasse, og det er rigtig nok dine forældre. Lever de ikke, går arven til sine 
søskende.  
 
Du skriver, at det er en ganske enkel ting at skrive et testamente, hvoraf skal følge, at arven skal gå 
til din søster, hvis du ved din død er ugift og uden børn. Og du spørger, om du selv kan skrive 
testamentet? Det kan du godt, for der er ikke særlige krav om, at et testamente skal skrives af 
bestemte personer. Det vil jeg bare ikke råde dig til. Det er nemlig sådan, at medmindre du til 
daglig beskæftiger dig med arveloven, så er du næppe vidende om alle muligheder på området.  
 
Derfor kan du let overse nogle muligheder. Lad mig nævne et par eksempler: Har du tænkt på, at 
din søster skal betale en høj afgift ved arv? Ved du, at du kan indsætte en velgørende forening, 
som kan betale din søsters afgift og selv få et nettobeløb ud af det, samtidig med at din søster 
slipper billigere end ellers? Har du tænkt over, om det er smart, at din søster arver eller om det 
ville være fikst at lade hendes eventuelle børn arve? Og hvad hvis din søster skulle være død før 
dig eller dø samtidig med dig?  
 
Jeg oplever næsten hver gang, jeg rådgiver om testamenter, at vi finder en bredere løsning end 
den, min kunde selv havde tænkt sig. Den investering, du giver i et godt testamente, er efter min 
mening givet godt ud. Du skal huske at vælge en advokat, der har dette område som sit 
arbejdsfelt. Det kan du tjekke på advokatens hjemmeside. Det er normalt godt, hvis advokaten 
beskæftiger sig både med testamenter og dødsboer, for den kombination giver en god erfaring 
omkring det der virker og det, der ikke virker i testamenter.  
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Med venlig hilsen  
Forumadvokater Allan Ohms, advokat og mediator 
 
Fakta: Arveregler  
1. Arveklasse: Livsarvinger og ægtefælle Dine børn arver alle lige. Er et barn død, arver dets barn i 
stedet. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse.  
2. Arveklasse: Forældre, søskende, nevøer og niecer Dine forældre arver hver halvdelen.  
Er en eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, uanset om de er dine søskende 
eller halvsøskende. Er dine søskende døde, arver deres børn, dvs. dine nevøer og niecer. Er der 
ingen arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3. arveklasse.  
3. Arveklasse: Bedsteforældre, far-og morbrødre, fastre og mostre Bedsteforældre på hver af dine 
forældres side arver halvdelen hver. Er dine bedsteforældre døde, arver deres børn, dvs. dine 
farbrødre, morbrødre, fastre og mostre (dine fætre og kusiner arver ikke efter loven). Er der heller 
ingen arvinger i 3. arveklasse, og der ikke er skrevet testamente, går arven til statskassen. 
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Far vil gøre homoseksuel datter arveløs 
 
Kan moderen underkende faderens testamente om at tage arven fra det ene barn på grund af 
homoseksualitet? 
 
Bragt på dinepenge.dk, 07. juni 2010 
 

? Min far bifalder ikke min levemåde - jeg er homoseksuel - og vil derfor gøre mig arveløs. Kan han 
skrive et testamente, hvor jeg ikke som mine tre søskende skal arve mine forældre? 
 
Min mor deler ikke hans opfattelse. Hvilke muligheder har hun for at gøre indsigelse imod 
testamentet? Så vidt jeg ved, har de fælles formue, har ingen ægtepagt eller lignende. Har mine 
søskende eller jeg nogle muligheder for at underkende testamentet, hvis min far dør før min mor? 
 
Med venlig hilsen M. 
  
! Din far kan ikke bestemme, at du ikke skal arve noget. Du er som hans barn tvangsarving, og 
derfor har du ret til at arve, hvis han efterlader sig midler, når han dør. Din far kan ikke uden din 
mors tilladelse blande sig i, hvad du skal arve efter hende. Det bestemmer hun selv. 
 
Din far kan bestemme, at du kun skal arve din tvangsarv efter ham. Tvangsarven er en fjerdedel af 
det, han efterlader sig. Heraf skal børnene til sammen arve mindst halvdelen, det vil sige én 
ottendedel af det hele. Du skal arve din andel af denne ottendedel. Hvis I er tre søskende, skal du 
altså arve mindst 1/24 af det, der falder i arv efter din far. 
 
Når din far dør, kan din mor og dine søskende give afkald på arv efter din far til fordel for dig, og 
på den måde kan I selv regulere arven, hvis I er enige om det. Din mor kan også i hendes 
testamente bestemme, at hvis du forfordeles af din far, så skal du kompenseres for det i arven 
efter din mor, sådan at du efter hende arver mere end dine søskende. 
 
Der er jo også den mulighed, at I tager en snak om tingene alle sammen. Hvis det går op for din 
far, at hans syn på tingene ikke deles af resten af familien, kunne det måske ændre noget. Det 
kunne måske munde ud i, at dine forældre opretter et fælles testamente, hvor der opnås enighed 
om en fordeling, som alle finder rimelig. 
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat, mediator 
www.ForumAdvokater.dk 
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Adoptivbørns arv afhænger af en dato 
 
Uanset om du er adoptivbarn eller adoptivforælder, er datoen for adoptionen afgørende for 
arveretten. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 25. marts 2009 
 
? Jeg er adoptivbarn men har ikke længere kontakt til mine adoptivforældre. Jeg er født i 1956. 
Er der noget tvangsarv, der gør sig gældende, så jeg arver noget, eller kan de helt slette mig af 
testamentet? 
 
Med venlig hilsen L.L. 
 
! Reglerne om adoptivbørns arveret er lidt langhårede: Hvis adoptionsbevillingen er givet før 1. 
januar 1957, bevares arveretten efter din biologiske slægt. Du får også arveret efter dine 
adoptivforældre, men ikke efter den øvrige "adoptivslægt". I en relativt stor del af adoptionerne i 
denne gruppe har adoptanterne taget forbehold, som giver dem mulighed for at fratage 
adoptivbarnet arveretten ved testamente. Er der et sådant forbehold, så arver du ikke, hvis der er 
lavet testamente herom. 
 
Dine adoptivforældre har som udgangspunkt ikke arveret efter dig. De har det kun, hvis du ikke 
efterlader dig ægtefælle eller slægtsarvinger, og hvis du ikke har oprettet testamente. 
Adoptivforældrene kan søge om, at adoptionen får retsvirkning som for adoptioner bevilget efter 
1. januar 1957. Civilretsdirektoratet fører et register over alle adoptioner, der efter 1956 har fået 
tillagt nye retsvirkninger. 
 
For bevillinger efter 1. januar 1957 - eller ældre, hvor der efter ansøgning er givet denne status - 
gælder, at adoptivbarnet arver, som var det et biologisk barn af adoptivforældrene, og arveretten 
efter den biologiske slægt bortfalder. I visse bevillinger udstedt i perioden 1. januar 1957 til 1. 
oktober 1972 er der i bevillingen en bestemmelse om, at adoptivbarnet, men ikke adoptivbarnets 
livsarvinger, bevarer sin arveret efter den biologiske slægt.     
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator 
www.ForumAdvokater.dk  
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Arver jeg min plejefar?  
 
Bragt i Berlingske Business, 02. april 2011 
 
? Min mor døde, og der var under 650.000 
kr. i boet, så min plejefar skulle ikke skifte 
med min søster og mig. Men hvad sker 
der, når han dør? Får hans datter så hele 
boet?  
 
Venlig hilsen X  
 
! Din plejefar har benyttet sig af arvelovens 
§ 11, stk. 2, som omhandler den 
længstlevende ægtefælles ret til en såkaldt suppleringsarv. Den længstlevende ægtefælle har ret 
til at udtage indtil DKK 660.000 (2011-tal) efter nærmere fastsatte regler.  
 
Den længstlevende ægtefælle bliver ejer af suppleringsarven, hvorfor der ikke er nogen 
rådighedsbegrænsninger, ligesom den længstlevende ægtefælle kan gifte sig uden konsekvenser.  
 
Når din plejefar afgår ved døden, vil boet blive delt med halvdelen til din mors livsarvinger (dig og 
din søster) og halvdelen til din plejefars livsarving. Dette gælder dog ikke, hvis din plejefar har 
indgået nyt ægteskab eller har oprettet et såkaldt udvidet samlevertestamente med sin samlever.  
I disse tilfalde vil arven tilfalde den nye ægtefælle eller samlever i henhold til testamentets 
bestemmelser.  
 
Med venlig hilsen  
Susanne Jakobsen, Advokat Forum Advokater 
 
Fakta: Arvelovens § 11, stk. 1-3.  
Stk. 1. Den længstlevende ægtefælle kan forlods udtage genstande, som 1) udelukkende tjener til 
den pågældendes personlige brug, hvis deres værdi ikke står i misforhold til ægtefællernes 
formueforhold, eller 2) er erhvervet til mindreårige børns brug.  
Stk. 2. Den længstlevende ægtefælle kan endvidere af boet udtage så meget, at værdien heraf 
sammenlagt med den længstlevendes bos-og arvelod samt fuldstændige særeje udgør indtil 
660.000 kr. Beløbsgrænsen reguleres efter § 97.  
Stk. 3. I beregningen efter stk. 2 indgår forsørgertabserstatning, livsforsikringer samt 
pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i 
anledning af dødsfaldet. Længstlevendes øvrige rettigheder, der er uoverdragelige eller i øvrigt af 
personlig karakter, medregnes kun, i den udstrækning disse rettigheder, hvis de var fælleseje, ville 
indgå i ligedelingen på skifte i den længstlevende ægtefælles levende live.  
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Skal sæddonors børn arve? 
 
Hvis en sæddonors børn skal arve, så kan bodelingen blive omfattende. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 27. juni 2011 
 
? Jeg har i flere år været sæddonor. Indtil videre anonym, men da flere modtagere ønsker, at deres 
børn skal have mulighed for at kontakte deres biologiske far, når de fylder 18 år, er jeg blevet 
spurgt, om jeg vil opgive min anonymitet. 
 
Moralsk har jeg ikke noget problem med det, men jeg tænker på, om disse børn på lige for med 
mine egne, gøre krav på arv når den tid kommer? Og skal jeg evt. via testamente gøre opmærksom 
på, at det kun er mine »egne« børn, der skal ave mig? 
 
Med venlig hilsen X 
 
! Det klare juridiske svar er, at sæddonorbørn IKKE arver sæddonoren. Jeg kan rigtig godt forstå, at 
du bliver eftertænksom og urolig. Det er et emne, som gennem mange år har optaget forskellige 
dele af befolkningen. Etisk Råd har således ved flere lejligheder behandlet emnet anonymitet i 
forhold til sæddonorer. 
 
Hovedspørgsmålet i den sammenhæng har drejet sig om menneskets ret til at kende sit biologiske 
ophav og dermed den »biologiske arv«. Det spørgsmål aktualiseres i en tid, hvor arvelige 
sygdomme på grund af lægevidenskabens fremskridt kan helbredes og spores i videre omfang end 
tidligere, såfremt man kender den biologiske arv. 
 
Det er et uhyre interessant spørgsmål, som imidlertid ikke har noget med den juridiske arv at gøre. 
Du kan derfor foreløbig være ganske tryg. Jeg har i al fald ikke hørt om nogen, som har draget den 
nugældende retstilstand i tvivl på det arveretlige område. 
 
Du kan læse meget mere om emnet, hvis du går ind på Det Etiske Råds hjemmeside på internettet. 
 
Med venlig hilsen  
Viggo Bækgaard, advokat og mediator, Forum Advokater 
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Kan man båndlægge børnenes arv?  
 
Bragt i Berlingske Business, 19. februar 2011 
 
? Min hustru er død, og vi har to sønner på 12 og 14 år og en datter på 18 år. Vi har ikke skrevet 
testamente. Jeg vil gerne undgå at sidde i uskiftet bo, og derfor har jeg indgivet skiftebegæring. 
Jeg vil gerne have begrænset børnenes ret til at råde over deres arv, til de er 24 år. Hvordan skal 
det ske?  
 
Med venlig hilsen D. 
  
! Det kan du ikke gøre. Det er muligt at båndlægge arv, men det skal ske ved testamente, og da din 
hustru ikke har oprettet testamente, er betingelsen ikke opfyldt. Du kan ikke ved testamente 
bestemme, at arven efter din hustru skal være båndlagt.  
 
Du kan i stedet vælge at sidde i uskiftet bo. Som jeg ofte har omtalt i brevkassen, kan det så give 
andre problemer, som jeg ikke vil komme ind på her. Jeg nævner det, fordi det giver mulighed for, 
at der indgås en frivillig aftale om binding af arven.  
 
Din datter er myndig og kan selv træffe aftale herom. Dine sønner vil ved skifte få en udpeget en 
skifteværge, der skal varetage børnenes interesser. Du kan med skifteværgen og din datter aftale 
en binding. Er den rimelig og fornuftig, vil der næppe være problem i det, og du kan jo trække i 
nødbremsen og vælge uskiftet bo - så har du i hvert fald bevaret den fulde styringsret over 
midlerne. Inden du vælger uskiftet bo, vil jeg dog anbefale dig at tage en snak med din advokat.  
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat( H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk.  
 
 
Arvelovens § 53  
Arveladeren kan ved testamente bestemme, at en livsarvings tvangsarv helt eller delvis skal 
båndlægges, når arveladeren finder, at dette er bedst for livsarvingen. Båndlæggelse kan dog kun 
ske for tiden, indtil livsarvingen fylder 25 år. 
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Springer arven en generation over?  
 
Bragt i Berlingske Business, 09. april 2011 
 
? Jeg har en enlig farmor, der ikke har lavet 
testamente. Hun har to sønner, min onkel 
og min far. Jeg vil gerne vide, om jeg 
kommer til at arve min farmor, i det 
tilfælde min far dør før min farmor, eller 
arver min onkel det hele?  
 
Med venlig hilsen X 
 
! Du kommer i situationen til at arve i 
stedet for din far. Det følger af arvelovens § 
1 (se faktaboks). Hvis din far lever, når din 
farmor dør, så kan han - hvis han vil - give 
afkald på arven til fordel for dig.  
 
Det kan være praktisk, hvis din far har, 
hvad han skal bruge. I så fald er der ikke 
grund til, at han først arver og betaler boafgift og så sætter pengene i banken. Når du så arver, skal 
du igen betale boafgift.  
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat( H) og mediator www.ForumAdvokater.dk.  
 
Arvelovens § 1 
En arveladers nærmeste slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige.  
Stk. 2. Er et barn død, træder dets børn i dets sted og arver indbyrdes lige. På tilsvarende måde 
arver fjernere livsarvinger. 
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Hvorfor kan arvinger ikke gøres arveløse? 
 
Er det rimeligt at fastholde tvangsarveretten? En læser mener, at det helt og holdent bør 
overlades til arvelader, der kan have en særdeles god grund til ikke at ville overlade sin formue 
til sine børn eller andre arvinger. 
 
Bragt i Berlingske Business, 06. juni 2009 
 
? For nogle år siden besluttede Etisk Råd at fastholde bestemmelsen om, at arvinger ikke kan gøres 
arveløse. Hvorfor egentlig ikke? Hvem kan et sådant ønske vedrøre andre end arvelader, der kan 
have endog særdeles gode grunde til et sådant ønske? Jeg er selvfølgelig vidende om, at man kan 
give væk i levende live, men det er jo en begrænset udvej, da man (formentlig) ikke ved, hvornår 
man dør, og indtil da skal man jo have noget at leve af.  
 
Med venlig hilsen  
J. T.  
 
! Det spørgsmål møder jeg ikke så sjældent. Da arvelovsudvalget skrev forslag til ny arvelov (som 
trådte i kraft 1. januar 2008) overvejede udvalget, om - og i hvilket omfang - der fortsat er 
grundlag for livsarvingers tvangsarveret.  
 
For en afskaffelse af livsarvingernes tvangsarveret kan efter udvalgets opfattelse blandt andet tale, 
at livsarvingerne i langt de fleste tilfælde vil være mellem 45 og 60 år ved arveladerens død. 
Forsørgelsesmæssige eller etableringsmæssige hensyn har derfor ikke længere samme vægt som 
et argument for bevarelse af tvangsarv.  
 
Dette og en del andre forhold kunne tale for en ophævelse af tvangsarveretten. Imod afskaffelse 
af tvangsarveretten kan efter udvalgets opfattelse bl.a. tale, at en afskaffelse vil være et brud med 
en rodfæstet retstradition.  
 
Desuden er tvangsarveret for børn formentlig i pagt med, hvad de fleste finder naturligt. 
Tvangsarveretten yder i et vist omfang endvidere en livsarving beskyttelse mod pression fra 
arveladerens side i relation til valg af erhverv, ægtefælle og livsstil. Som et væsentligt argument 
pegede udvalget endvidere på, at tvangsarvereglerne beskytter arveladerens særbørn, og udvalget 
pegede på, at denne gruppe af arvinger er i stadig vækst på grund af de ændrede familiemønstre.  
 
Efter en afvejning af de forskellige hensyn fandt udvalget, at det ville være for vidtgående at 
afskaffe livsarvingernes tvangsarveret. Der skete imidlertid en begrænsning af tvangsarveretten og 
særligt med henblik på generationsskifte i større boer blev det muligt at begrænse arven til et barn 
til én million kroner (pristalsreguleret - i 2009 1.040.000 kroner).  
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat, mediator www.ForumAdvokater.dk 
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Hvilke arvinger står først? 
 

Det kan være svært at fordele arven, hvis der ikke er nok til at opfylde alle afdødes ønsker. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 16. juni 2011 
 

? Er arverækkefølgen bestemt af den 
tidsmæssige og testamentariske 
rækkefølge, ifølge testamente og senere 
codiciler (tillæg til testamente, red.)? Hvad 
gør man hvis der ikke er plads til de senere 
nævnte legatarer? 
 
Situationen er opstået fordi boet nu er 
mindre værd end ved oprettelsen af det 
sidste codicil som begunstiger en veninde 
til min nys afdøde far, som sad i uskiftet 
bo. På grund af økonomiske 
vanskeligheder har jeg tidligere givet 

arveafkald og er nu »placeret« i friarvs-delen i mit fars testamente, som siger at jeg skal have 
»samme arv« som mine 3 søskende. Jeg vil gerne have bekræftet at jeg står først i 
arverækkefølgen efter min far. 
 
Med venlig hilsen X 
 
! Din problemstilling er relevant og ikke helt sjældent forekommende. Vi bruger af vores 
pengebeholdning helt indtil den dag, hvor vi lukker øjnene for altid. Hvis testamentet er oprettet 
for lang tid siden, hvor pengeposen var større, kan man let forestille sig, at den ikke rækker til alle 
de drømme, testator havde på oprettelsestidspunktet. Udgangspunktet for bedømmelsen er, at 
man skal fortolke afdødes ønsker så godt, som det overhovedet er muligt. I en gammel 
arveretsbog var det formuleret på den måde, at man skal »sætte sig i testators stol«. 
 
Det første og vigtigste er, at eventuelle særlige rettigheder skal respekteres forlods. Det gælder f. 
eks. en ægtefælles særlige rettigheder, ligesom tvangsarvingerne har rettigheder i forhold til 
såkaldte friarvinger. Selvfølgelig spiller tidsrækkefølgen en betydelig rolle. Det har således 
formodningen for sig, at den nyeste bestemmelse efter testators mening skal ændre tidligere 
bestemmelser. Det afspejler sig også i folkelige formuleringer som »sidste vilje« (på engelsk »last 
will«). 
 
Den endelige afgørelse afhænger af en konkret fortolkning af testamentet. Det er skifteretten, der 
i sidste ende efter sædvanlig bevisførelse bestemmer denne fortolkning. Hvis der f. eks. er indsat 
beløb til to organisationer som såkaldte legater, er det ikke sikkert, at testator har ønsket, at den 
ene skal gå forud for den anden. De kan ikke begge stå først i testamentet af helt fysiske grunde. 
Man kan derfor ved fortolkning nå frem til, at der har været tænkt på en bestemt fordeling. Men 
hvis ikke det er tilfældet, må de pågældende arve lige. 
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Det andet spørgsmål, som du rejser, kræver også en nøjere vurdering af de konkrete 
omstændigheder. Udgangspunktet er, at et arveafkald er et arveafkald. Din formulering giver ikke 
så megen mening for mig. Enten har du givet afkald på arv - eller også har du ikke. I forhold til 
kreditorer er der ikke forskel på tvangsarv og friarv. Den beskrevne situation giver altså ikke 
mening. 
 
Min bedømmelse vil derfor på baggrund af det, du skriver være, at du er arving efter din far. Er du 
barn af ham, vil du også være tvangsarving og dermed som skrevet af dig stå på lige fod med de 
andre børn. 
 
Et andet spørgsmål, som også afhænger af en konkret fortolkning er, om man kan tilbagekalde et 
givet arveafkald, og om det også kan gøres efter, at arveladeren er død. Man kan gøre et 
arveafkald uigenkaldeligt. I så fald skal der helt ekstraordinære omstændigheder til at ændre på 
den tilstand. I øvrigt afhænger det af en konkret fortolkning, om afkaldet kan tilbagekaldes. 
 
For arveladeren gælder generelt, at et arveafkald ændrer på arveladerens forudsætninger, således 
at vedkommende kan disponere i forhold til det konkrete arveafkald. Derfor vil udgangspunktet 
være, at et afkald næppe kan tilbagekaldes efter arveladers død. Men igen må jeg understrege, at 
meget afhænger af de konkrete omstændigheder. 
 
Med venlig hilsen  
Viggo Bækgaard, advokat Forum Advokater  
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Brevkassen: Svar fra eksperterne om arv til ægtefælle 
 

Sådan fordeles arven - med og uden testamente 
 

Mand og hustru bør planlægge fordelingen af formuen, når den ene af dem ikke er her mere. 
Forskellen for længstlevende er enorm. 
 
Bragt på dinepenge.dk, 12. marts 2010 
 
? Min hustru og jeg har et fællesbarn og to fra hendes forrige ægteskaber. Vi har fælles formue i 
form af andelsbolig og indestående i bank. Derudover har vi en bil i begges navne og hver sin 
lønkonto. 
 
Vi har ikke testamente men har tænkt på det. Hvorledes er arvereglerne ved den ene eller andens 
død? 
 
Med venlig hilsen  
I.I.  
 
! Hvis I ikke opretter testamente, vil den længstlevende af jer arve halvdelen af det, der falder i arv 
efter førstafdøde. 
 
Jeres ægteskab ophører ved død, og så skal det, I hver især ejer, gøres op hver for sig. Hvis I begge 
ejer mere, end I skylder væk, har I såkaldt positive bodele, og derfor skal jeres nettoformue deles i 
to. Længstlevende ejer den ene halvdel, afdøde ejer den anden. Hvis jeres nettoformue for 
eksempel er på 1.800.000 kroner, så vil længstlevende sidde med 900.000 kroner, og der falder 
900.000 kroner i arv efter førstafdøde. Længstlevende ægtefælle arver heraf 450.000 kroner, 
mens førstafdødes børn skal dele den anden halvdel - også 450.000 kroner. 
 
Begræns børnenes arv 
Hvis I begunstiger hinanden mest muligt i et testamente, vil længstlevendes boslod stadig være 
900.000 kroner, men arven til førstafdødes børn kan så begrænses til en ottendedel af det, der 
falder i arv - eller 112.500 kroner. Længstlevende vil her samlet få 1.687.500.000 kroner eller 
15/16 af den samlede nettoformue. 
 
Sådan virker særeje 
Hvis hver ægtefælle ejer 900.000 kroner i den særejeform, som ikke så mundret kaldes 
ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, så vil delingen se sådan ud: Længstlevendes 
900.000 kroner bliver ved ægtefællens dødsfald fuldstændigt særeje, mens førstafdødes 900.000 
kroner bliver fælleseje. Heraf får længstlevende halvdelen eller 450.000 kroner som boslod og 
arver 7/8 af resten eller 393.750 kroner. Længstlevende har så 900.000 + 450.000 + 393.750 
kroner eller i alt 1.743.750 kroner - svarende til hele 31/32 af den samlede nettoformue. 
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Debat: Kan jeg sikre min hustru ret til at sidde i 
uskiftet bo?  
 
I denne uges brevkasse svarer advokaterne på spørgsmål vedrørende uskiftet bo, ægtefællens 
hæftelse, ægtefællens gæld, brug af mediator samt brug af fuldmagt ved dødsfald. 
 
Bragt i Berlingske Business, 14. februar 2009 
 
? Min hustru er bekymret for, at hvis jeg 
dør først, vil mine to børn fra et tidligere 
ægteskab forlange boskifte, og derved 
tvinge min hustru fra hus og hjem. Jeg 
ved godt, at i den nye arvelov er 
tvangsfordelingen sat ned, men jeg har 
også hørt i medierne, at et testamente, 
der bestemmer at der ikke foretages 
boskifte, ikke sikrer min hustru. Jeg er 
lidt forvirret og vil meget gerne høre 
nærmere.  
 
Med venlig hilsen  
Henrik B. J.  
 
! Dine børn har krav på skifte, når du dør. Sådan var det efter den gamle arvelov, og sådan er det 
efter den ny. Der er dog med den nye arvelov åbnet for en række muligheder, som samlet set bør 
kunne berolige din ægtefælle. Mit råd er, at du kontakter en advokat og får konkret rådgivning - 
jeg tror, det vil ende med, at I opretter et fælles testamente.  
 
Dine børn kan nu eller siden give tilladelse til, at din hustru sidder i uskiftet bo. Det kan gøres 
uigenkaldeligt. Ofte vil det være kombineret med, at der oprettes et testamente, som sikrer, at 
børnene efter længstlevendes død arver.  
 
Gensidigt testamente  
Jeg vil dog advare om, at uskiftet bo ikke altid er en god løsning. Derfor foretrækker mange, der 
som du ønsker at sikre længstlevende, at oprette et gensidigt testamente. Nogle kombinerer det 
med en ægtepagt. Hvis I har fælleseje, og hvis der testeres mest til fordel for din hustru, kan det 
bestemmes, at hustruen samlet sidder tilbage med 15/ 16 af hele formuen. Kombineres 
testamente med ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje kan du sikre, at 
længstlevende sidder med 31/ 32. Det er overkommeligt for de fleste at udbetale samlet 1/ 16 (og 
endnu mere 1/ 32) til børn  og er der flere børn, skal de dele denne del).  
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Henstand  
Skifteretten kan efter arveloven på nærmere betingelser give en ægtefælle henstand med 
udbetaling af arven eller en del heraf til en livsarving efter den førstafdøde ægtefælle, hvis arven 
ikke kan udbetales uden afhændelse af fast ejendom, løsøre eller andre aktiver, som er 
nødvendige, for at ægtefællen kan opretholde hjemmet eller sit erhverv. 
 
Hvis der gives henstand efter stk. 1, kan skifteretten bestemme, at en særlivsarving efter den 
førstafdøde ægtefælle af sin arvelod skal have udbetalt et efter boets forhold passende beløb til 
forsørgelse i henstandsperioden, dog kun indtil særlivsarvingen fylder 24 år. Henstand gives for 
fem år, men kan af skifteretten udvides til ti år. Der gælder en særlig regel om, at den 
længstlevende altid kan få op til 600.000 kr. i samlet nettoformue efter skiftet. Ved opgørelsen af 
formuen medregnes hele fællesformuen og både afdødes og længstlevendes fuldstændige særeje.  
Hvis førstafdøde er død efter d. 31.12.2007, skal forsørgertabserstatning, livsforsikringer samt 
pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til længstlevende i anledning af 
dødsfaldet, medregnes ved beregningen af suppleringsarven. Dette gælder både sumudbetalinger 
og løbende livsbetingede ydelser (ægtefællepensioner og overlevelsesrenter).  
 
Værdien af rateforsikringer og ratepensioner skal ifølge lovbemærkningerne fastlægges ved en 
sammenlægning af ydelserne i garantiperioden.  
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator, www.ForumAdvokater.dk.  
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Kan jeg ændre i et fælles testamente? 
 
Er der mulighed for at ændre i et testamente, der blev skrevet sammen med den nu afdøde 
mand? 
 
Bragt på dinepenge.dk, 14. maj 2009 
 
? Må jeg ændre i et testamente udarbejdet med min nu afdøde papirløse mand? Vi har sammen 
begunstiget længstlevende mest og bestemt, at efter længstlevende skal tre bestemte arve. Det vil 
jeg gerne ændre på nu.  
 
Jeg har altså arvet og er nu i tvivl om, hvorvidt jeg kan lave om på det. Testamentet er ikke 
oplysende herom. 
 
Med venlig hilsen  
Den tvivlrådige 
 
! Reglerne om længstlevendes ret til at ændre testamentet er blevet ændret ved den nye arvelov. 
de findes i § 81 (og gælder ifølge § 82 også anvendelse, hvor et fælles testamente er oprettet af 
andre end ægtefæller). Reglen gælder ifølge forarbejderne også for testamenter oprettet før 1. 
januar 2008. Reglen lyder sådan: 
 
§ 81. Har ægtefæller ved en fælles testamentarisk disposition truffet bestemmelse om, hvordan 
arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan den længstlevende ægtefælle ved testamente 
råde over friarven i boet efter længstlevende, jf. dog stk. 2 
Stk. 2. Den længstlevende ægtefælle kan ikke ved testamente råde over 
•1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger, og 
•2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger. 
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den fælles testamentariske disposition indeholder 
anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret. 
 
Udgangspunktet er, at længstlevende kan råde over friarven. Det gælder dog ikke hele den friarv, 
der ved testamentet er bestemt til at skulle tilfalde førstafdødes særbarn og halvdelen af den 
friarv, der ifølge testamentet skulle tilfalde fælles børn. Det fremgår af § 81 stk. 3, at der i 
testamentet kan træffes anden aftale. Der bør altid i et testamente være truffet bestemmelse om 
længstlevendes muligheder for at lave ændringer. 
 
I dit tilfælde gætter jeg på, at de tre betænkte ikke er førstafdødes særbørn og ikke er fællesbørn. 
Er det rigtigt, så kan du som længstlevende ved testamente råde over friarven efter dig. 
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator, www.ForumAdvokater.dk   
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Skal arven virkelig deles med eksmanden? 
 
Kvinden vil skilles kort efter, at hun har arvet. Fanger bordet? 
 
Bragt på dinepenge.dk, 16. december 2010  
 
? Jeg håber du kan hjælpe mig og min 
svigermor med at finde svar på vores 
spørgsmål: Min svigermor har mistet sin 
stedfar og har arvet nogle penge fra ham. Hun 
har ikke modtaget pengene endnu, da hendes 
stedfars ejendom lige skulle sælges først. Hun 
er gift lige p.t., men hun vil gerne skilles fra sin 
mand. Har han krav på del i arven, eller kan 
hun beholde arven for sig selv? 
 
Med venlig hilsen  
I. 
 
! Hvis din svigermor har en form for særeje, eller hvis arven ifølge testamentet er særeje, så skal 
hun ikke dele arven ved skilsmisse. Hvis arven ikke er gjort til særeje, og hvis der i ægteskabet ikke 
er etableret særeje, så gælder reglerne om formuefællesskab. Det betyder, at ægtefæller, der 
begge ejer mere end de skylder væk, skal dele den samlede nettoformue i to lige store dele.  
Formuefællesskabet ophører først, når der foreligger en bevilling eller dom til separation eller 
skilsmisse. Der skal derfor ske deling af den formue, ægtefællerne hver for sig har pr. bevillingens 
eller dommens dato, med mindre der aftales en anden dato som delingsdato. 
 
Din svigermor har arvet, da hendes stedfar døde. Selv om hun ikke har modtaget arven, så har hun 
et krav på den, og det krav skal indgå i bodelingen ved skilsmisse. Det betyder, at halvdelen af 
arven vil tilfalde din svigermors mand, idet jeg forudsætter, at din svigermor ejer mere end hun 
skylder væk - at hun er solvent. 
 
Dit spørgsmål får mig til at pege på, at det altid er en god idé i et testamente at bestemme, at den 
arv, der tilfalder børnene, skal være deres særeje i en nærmere bestemt form. Jeg har nogle gange 
mødt det synspunkt, at nogle ikke vil gøre det, fordi de derved sender et signal om, at de ikke 
holder af deres svigerbørn. Det er jeg slet ikke enig i. Blodets bånd er tykkest, og jeg har aldrig 
oplevet problemer med, at arvinger ikke har kunnet forstå, at deres arv blev særeje. Det er en god 
hjælp til børnene, for på det tidspunkt hvor testamentet oprettes, kan det jo ikke forudses, 
hvordan situationen vil være, når arven engang kommer til udbetaling. 
 
Et gammelt ord siger, at en ulykke sjældent kommer alene, og det er da trist, hvis arven udløses 
den ene dag, og næste dag kommer svigerbarnet og fortæller, at hun eller han har fundet en 
anden og derfor vil skilles. Så skal halvdelen af arven finansiere et nyt forhold, og det er sjældent 
afdødes eller barnets ønske. Og skulle det endelig være ønsket, så er det fuldt lovligt at give en 
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gave til ægtefællen i forbindelse med skilsmisse. Så derfor: Tøv ikke med at gøre jeres børns arv til 
en form for særeje. Det kan I gøre ved et testamente. 
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator, www.ForumAdvokater.dk 
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Går arven til kreditorerne? 
 
Når man er havnet i dyb gæld, kan kreditorerne så 
sætte sig på en eventuel arv? 
 
Bragt på dinepenge.dk, 08. december 2009 
 
? Jeg er en mand på 56 år, som er gået ned med et 
firma og derfor er erklæret insolvent med en gæld 
på cirka 1,5 million kroner. Jeg får i dag 
førtidspension og kan derfor ikke betale min gæld. 
Jeg står over for at skulle arve fra mine forældre - 
både penge og aktier. Vil skifteretten gå ind og tage 
arven, så jeg ingenting får? 
 
Jeg har to søskende, som jeg skal dele med. Der er 
ikke blevet skrevet under på noget med arv i 
fogedretten. Min kone er med i gælden, og vores 
bil er pantsat fire gange af kreditorene. Min kone 
får også pension og ejer ellers ingenting af værdi. 
 
Med venlig hilsen  
F. 
 
! Når du arver dine forældre, kan dine kreditorer tage arven fra dig. Så længe dine forældre lever, 
kan du give afkald på arven. Dine kreditorer skal acceptere et sådant arveafkald. 
 
Du kan give arveafkaldet til fordel for dine livsarvinger. Du kan selv forbeholde dig en livsvarig ret 
til at få renter af arven. Dine kreditorer kan ikke røre arven, da den så ikke tilhører dig. 
Kreditorerne kan heller ikke gøre udlæg i din ret til renter: Først når renterne er udbetalt, kan 
kreditorerne i et vist omfang gøre udlæg, men reelt vil du kunne bruge renteindtægten til at leve 
for. 
 
Dine forældre har også mulighed for at båndlægge din arv. Jeg synes ikke, at det er den rigtige 
model, for i det øjeblik du selv dør, kan dine kreditorer sætte sig på den båndlagte arv.  
 
Vigtige formuleringer 
Hvis du ikke har livsarvinger, kan dine forældre i testamente forpligte sig til at forholde sig på en 
nærmere aftalt måde omkring den arv, som du giver afkald på. Der gælder ingen særlige formkrav 
til et arveafkald. Det er imidlertid vigtigt at være helt præcis, og det er afgørende vigtigt, at du kan 
dokumentere, at afkaldet er givet, mens arvelader lever. Modtageren af afkaldet skal være i stand 
til at forstå dets betydning. Er denne betingelse ikke opfyldt, kan afkald gives over for en værge. 
Du kan ikke ensidigt kalde dit afkald tilbage, men modtageren kan godt annullere det modtagne, 
medmindre andet er aftalt.  



 71
 

 
Bordet fanger 
Formuleringen af arveafkaldet bør du drøfte med din advokat. Det bør fremgå, at afkaldet ikke 
alene omfatter arv, men også udbetalinger på forsikringen og pensioner. I det øjeblik din far eller 
mor er død, fanger bordet. Jurister taler om, at arven er faldet. I den situation kan dine kreditorer 
forlange arveafkaldet gjort ugyldigt (omstødt), hvis du erklæres konkurs inden to år efter 
arvefaldet. Er du på tidspunktet for din fars eller mors død under konkurs, kan du ikke give afkald. 
 
Giver du afkald på arv, kan det få betydning, hvis du søger gældssanering. Vestre Landsret har 
behandlet en sag, hvor en skyldner under gældssaneringssagen gav afkald på falden arv på 66.000 
kroner. Retten sagde nej til gældssanering med henvisning til, at skyldnerens forhold og 
omstændighederne i øvrigt under gældssaneringssagen talte imod gældssanering. 
 
Med venlig hilsen  
Allan Ohms, advokat og mediator, www.ForumAdvokater.dk   

 


