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Uskiftet bo – hvorfor skal børnene have indflydelse på, hvad 
længstlevende anvender det uskiftede bo til? hvorfor kan der 
overhovedet blive tale om misbrug? ©  

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
 

 

 Hej Tommy  

 

Jeg har gemt din artikel om uskiftet bo fra JP den 10. maj 2014. Du skriver om misbrug 

af uskiftet bo, som ægtefællen kan tænkes at foretage sig.  

 

Men det undrer mig stadig, at børnene skal have indflydelse på, hvad den efterlevende 

ægtefælle kan gøre. Kan du forklare, hvad der er baggrunden for det?  

 

Det er jo penge, som ægteparret selv har samlet sammen. Og børnene er jo ikke børn 

længere, men voksne mennesker med jobs. De må da kunne forsørge sig selv! 

 

Jeg synes faktisk ikke, at det er rimeligt med denne kontrol.  

 

Med venlig hilsen 

Ea 

 

Svar  

Som anført i Spørg om Penge den 10. maj 2014 indebærer etablering af et uskiftet bo, at 

afdødes formue ikke fordeles mellem afdødes arvinger ved dødsfaldet. I stedet overtager 

den længstlevende ægtefælle rådigheden over afdødes formue. Efter dødsfaldet råder 
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den længstlevende ægtefælle således både over sin egen hidtidige formue, og over den 

formue, der tilhørte den afdøde ægtefælle før dødsfaldet. Først når det uskiftede bo op-

hører, skal der udredes arv til afdødes børn.  

 

Det uskiftede bo gør de økonomiske forhold for den længstlevende ægtefælle enklere, da 

ægteparrets fællesformue så at sige bevares intakt efter dødsfaldet. Den længstlevende 

ægtefælle råder fortsat over egen andel af fællesformue samt længstlevendes eventuelle 

særeje og kan efter dødsfaldet også disponere over afdødes andel af fællesformuen. Ikke 

sjældent ses det, at muligheden for uskiftet bo er en nødvendig forudsætning for, at 

længstlevende kan blive boende i det parcelhus, som har tjent til familiens bopæl før 

dødsfaldet.  

 

Men arvingerne har en interesse i, hvordan den længstlevende forvalter det uskiftede bo. 

I princippet administrerer den længstlevende nemlig ikke blot sin egen formue, men og-

så over arven efter den førstafdøde ægtefælle.  

 

Emnet er behandlet flere gange, og der har været nogle reaktioner fra læsere om det råd, 

at man som særejebarn skal tænke sig om to gange, før man accepterer, at stedmoderen 

eller stedfaderen overtager et bo til uskiftet bo. Som anført i en besvarelse, kan dette 

naturligvis gå godt og blive til alles glæde. Men ofte – meget ofte – står særbarnet tilba-

ge med en uventet kraftig reduceret arv. En situation, der måske på forskellig vis kunne 

være undgået.  

 

Reglerne om uskiftet bo rækker meget langt tilbage i tid, og rammerne for det uskiftede 

bo skal ses i lyset af baggrunden for disse regler.  

 

Overgangen af arv fra forældre til børn eller andre medlemmer af slægten har dybe rød-

der i historien. Fra et udgangspunkt, der i høj grad favoriserede slægten fremfor ikke-

beslægtede personer, herunder ægtefæller, er ægtefællens stilling imidlertid gradvist 

blevet styrket gennem de seneste flere hundrede år.   

 

Muligheden for uskiftet bo, således som dette har udviklet sig over tid, var en måde at 

tilgodese hensynet til den længstlevende ægtefælle. Som det anføres i ældre litteratur, 



- 3 – 
Offentliggjort d. 6. juni 2015 
 

  

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

”…er der navnlig det Hensyn til Ægtefællen – især til Ægtemanden, der hyppigt vil have 

tjent Formuen eller dog have haft Raadigheden over den - , at Ægtefællen ikke skal 

tvinges til det Opgør, til den indgribende Ændring i sine økonomiske Forhold, som et 

Skifte med Børnene vilde medføre.”  

 

Udgangspunktet for denne udvikling var, at skiftet ”blot” blev udsat. Det oprindelige 

udgangspunkt beskrives i ældre litteratur således, at ”Man har sikkert oprindeligt fast-

holdt, at den efterlevende skulde bestyre Boet i alles Interesse, at Øjemedet var Arvens 

Bevaring som den forelaa ved den førstes Død, at Ægtefællen kort sagt var Arvingerne 

et vist Regnskab skyldig.” 

 

Over tid blev udviklingen dog den, at den længstlevendes dispositioner over fællesboet 

var gyldige på samme måde som hvis ejeren (afdøde) havde foretaget dispositionen, men 

dog indenfor visse grænser - som det anføres i litteraturen – ”Da det gælder at dele ret-

færdigt imellem Ægtefællens og Arvingernes Interesser, hvor de maatte støde sammen”. 

Der blev imidlertid ikke oprindeligt fastsat nærmere regler om begrænsning af rådighe-

den, uanset at sådanne regler var på tegnebrættet, og domstolene antog derfor, at rådig-

heden var meget fri.  

 

I 1926 blev der imidlertid vedtaget nye regler om ægtefællers arveret og om uskiftet bo, 

herunder om forholdet mellem ægtefællen og afdødes børn. I denne lov blev der bl.a. 

fastsat regler om bl.a. misbrug af det uskiftede bo. Udgangspunktet for disse regler var 

følgende afvejning: ”…at dele retfærdigt (og praktisk) mellem Ægtefællens Interesse i 

den friest mulige Raaden og Arvingernes ikke sjældent modstaaende Interesser; det 

gælder jo en Udsættelse af saadanne Arvingers Nyden af Arven, som er Arvinger af før-

ste Klasse og har en Tvangsarveret.” 

 

Principperne i reglerne fra 1926 er siden blevet fastholdt, herunder i arveloven fra 2007.  

 

Det er således den grundlæggende afvejning mellem på den ene side hensynet til afdødes 

børn og på den anden side hensynet til den længstlevende ægtefælle, der har formet de 

gældende regler. Ved denne afvejning har hensynet til afdødes børn fortsat væsentlig 

betydning.  
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Opretholdelsen af reglerne om tvangsarv til børn er et andet udslag af et ønske om at 

fastholde slægtens arveret. Spørgsmålet om tvangsarv blev drøftet nøje i forbindelse 

forberedelsen af arveloven fra 2007. Men efter Folketingets opfattelse var der ikke 

grundlag for at ophæve reglerne om tvangsarv.  

 

 
_______ o _______ 

 
 
 


