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Uskiftet bo er ikke foreneligt med nyt ægteskab © 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
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Spørgsmål 1779 

 

Min mand døde i 2010, og jeg fik dengang uskiftet bo. Jeg har to børn fra mit ægteskab 

med min afdøde mand, og der er ikke andre børn. Der var ikke problemer med uskiftet 

bo.  

 

Nu vil jeg gerne giftes igen og har fået at vide, at jeg så skal betale arv til børnene. For 

mig vil det betyde, at jeg mister min kontante opsparing (i banken), og altså mit ”sik-

kerhedsnet”.  

 

Mit spørgsmål er, om jeg kan blive i uskiftet bo? Er det overhovedet muligt? Eller er der 

måske andre muligheder? 

 

Med venlig hilsen 

C.L. 

 

Svar  

http://www.v.dk/
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Overtagelse af boet efter den førstafdøde ægtefælle til uskiftet bo indebærer, at den 

længstlevende ægtefælle disponerer, ikke blot over egen formue, men også over den 

afdøde ægtefælles formue og dermed i sidste ende over børnenes arv.  

 

Hensynet til den længstlevende ægtefælle har ført til, at reglerne om uskiftet bo blev 

videreført i arveloven fra 2008, dvs. i den gældende arvelov. Det betyder i første række, 

at den længstlevende ægtefælle i forhold til parrets fælles børn har krav på at overtage 

boet til uskiftet bo, med mindre der foreligger særlige forhold, herunder f.eks., at den 

længstlevende ægtefælle er insolvent eller er umyndig.  

 

Hvis den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, skal det uskiftede bo dog skif-

tes, medmindre børnene giver afkald på skifte, hvilket samtidig indebærer et afkald på 

arv efter den førstafdøde forældre. Som det anføres i loven, kan børnene således ikke 

”… give afkald på skifte af det uskiftede bo og samtidig bevare deres arveret.” 

 

Efter den tidligere gældende arvelov var der - som en undtagelse til kravet om skifte - 

mulighed for, at et skifte kunne undlades, hvis børnene gav tilladelse hertil. En sådan 

tilladelse benævnes et ”skifteafkald”. Almindeligvis var det dog ikke tanken, at børnene 

samtidig skulle give afkald på arv efter førstafdøde. Et sådant skifteafkald, uden et sam-

tidigt afkald på arv, kunne imidlertid give anledning til nogle meget uklare formuefor-

hold ved et senere skifte.  

 

Blandt andet dette forhold har medført, at det efter den gældende arvelov ikke er muligt 

for førstafdøde ægtefælles børn at give skifteafkald og samtidig forbeholde sig retten til 

arv efter førstafdøde ægtefælle. Med andre ord: Giver livsarvinger samtykke til, at den 

længstlevende ægtefælle i uskiftet bo gifter sig igen, mister livsarvingerne samtidig ar-

veretten efter den førstafdøde ægtefælle.  

 

Svaret på Deres spørgsmål er derfor, at Deres børn kan give samtykke til, at De så at 

sige forbliver ” i uskiftet bo”, men deres børn vil samtidig miste retten til arv efter bør-

nenes fader, dvs. arv efter Deres afdøde mand. Giver Deres børn et sådant skifteafkald 

henholdsvis afkald på arv, er realiteten, at De overtager boet efter Deres mand til fri 

rådighed. De vil med andre ord få stilling som enearving efter Deres mand.  
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I sådanne tilfælde vælger nogle ægtefæller at begunstige børnene fra første ægteskab i et 

testamente, således at børnene på denne måde sikres en arv efter den førstafdøde ægte-

fælle. Et sådant testamente kan oprettes både før og efter, at børnene giver samtykke til 

løsningen.   

 

Men det er ved oprettelsen af et sådant testamente vigtigt at være opmærksom på, at når 

den længstlevende ægtefælle gifter sig igen, vil ægtefællen i det nye ægteskab som ud-

gangspunkt blive arveberettiget efter førstnævnte, helt i overensstemmelse med arvelo-

vens almindelige regler om ægtefællers gensidige arveret, ligesom ægtefællen i det nye 

ægteskab vil kunne gøre brug af de øvrige ægtefællebegunstigende regler i arvelovgiv-

ningen.   

 

Hvis Deres børn er indstillet på at acceptere, at der ikke udredes arv efter Deres afdøde 

mand til børnene, og hvis De i den forbindelse opretter et testamente for at begunstige 

Deres børn, vil jeg anbefale Dem at overveje at optage en bestemmelse om uigenkalde-

lighed i testamentet vedrørende arven til Deres børn. Ligeledes vil jeg anbefale Dem at 

overveje at oprette en ægtepagt med Deres kommende mand om helt eller delvist særeje 

for den formue, som De indbringer i det nye ægteskab, ligesom det kan overvejes at 

optage et arveafkald fra Deres kommende ægtefælle i testamentet med henblik på at 

sikre, at Deres børn får den fulde arvelod efter børnenes fader.   

 

Jeg vil afslutningsvist tilføje, at der kan være tale om ganske komplicerede forhold. Jeg 

vil derfor anbefale Dem at rådføre Dem med en advokat, før De disponerer.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


