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Spørgsmål 1685 

Jeg har med stor interesse læst din artikel i Jyllandsposten d. 26.4.2014 om særbørn og 

uskiftet bo, da mine tre børn er i den situation. 

  

Deres far (min eksmand) har indgået nyt ægteskab med en kvinde, der har to særbørn. 

Der er ingen fællesbørn. 

  

I forbindelse med ægteskabets indgåelse skrev de testamente, hvis indhold jeg ikke ken-

der. Men jeg formoder, at det handler om at sikre længstlevende bedst muligt. Desuden 

bad de særbørnene på begge sider om samtykke til at sidde i uskiftet bo. Hvis de ikke 

ville skrive under, ville deres arv blive begrænset til børnenes tvangsarv, så der har væ-

ret et element af trussel. Mine børn skrev under uden at rådføre sig med en advokat. 

  

Mine børn blev inviteret til brylluppet, men derefter blev forholdet til deres far meget 

vanskeligt, og efter han døde, har der ikke været kontakt med enken. Da de skrev under 

på samtykket kunne de ikke vide, at det ville blive sådan. Skifteretten sagde dengang, at 

underskriften ikke kunne trækkes tilbage. 

  

Mine børn har således ikke praktisk mulighed for at følge med i, om enken forvalter 

deres arv fornuftigt, eller om hun rejser til Florida flere gange årligt og giver sine egne 

børn store gaver. Det eneste vi ved, er at hun har solgt huset. Det kan man se i de offent-

lige registre. 
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Mit spørgsmål er så, hvordan skal mine børn finde ud af, om enken forvalter arven for-

nuftigt. Kan skifteretten hjælpe, eller er den eneste mulighed, som du skriver, at anlæg-

ge en retssag, som muligvis er uberettiget. Mine børn har jo ingen oplysninger at bidra-

ge med. Hvordan gør man det, hvad vil det koste, og hvor lang tid vil det tage. Risikoen 

er vel også, at enken efter en retssag for alvor får formuen til at forsvinde. 

 

Hvis retten finder, at enken ikke har forvaltet boet fornuftigt, hvad sker der så? Bliver 

den oprindelige arv udbetalt, eller får hun bare en reprimande eller en straf. 

  

Venlig hilsen  

K.B. 

 

 

 

Svar  

Der er efter min bedste opfattelse umiddelbart tvivlsomt, om en oplysning om længstle-

vendes salg af ægtefællernes hidtidige bolig vil være tilstrækkeligt til at indlede en 

nærmere undersøgelse af forholdene. Et salg af den hidtidige bolig falder således som 

udgangspunkt indenfor rammerne af den længstlevendes dispositionsret, og er ikke i sig 

selv et udtryk for et misbrug, med mindre huset eksempelvis ligefrem foræres eller sæl-

ges meget billigt til ægtefællens eget barn.  

 

Jeg vil anbefale Deres børn at kontakte en sagkyndig for at få en nærmere vurdering af, 

om de oplysninger, som Deres børn har eller måske kunne tænke sat finde frem til, kan 

være et tilstrækkeligt grundlag for at anmode Skifteretten om at pålægge længstlevende 

at afgive oplysninger om ægtefællens forhold.  

 
Der henvises i det hele til temaartiklen ”misbrug af det uskiftede bo” offentliggjort d. 
10. maj 2014. 
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