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Hvorledes fordeles arven efter vor stedfar, hvis han eller min 
mor dør først © 

 
 

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

www.v.dk 
  

Spørgsmål 
Vores far døde for mange år siden, og min mor giftede sig igen for ca. 5 år siden.  

 

Den nye mand har ingen børn og ønsker, at vi børn (3) fra min moders første ægteskab 

skal arve ham. Han mener, at det vil ske helt automatisk. Er det rigtigt? 

 

Hvis min moder dør først, arver hendes nye mand vel også efter hende? Hun har en pæn 

formue efter vores far, som hun ønsker, at vi børn skal overtage. Hvis den nye mand får 

arv efter vores mor, er vi selvfølgelig interesseret i at vide, hvad der sker, når han dør. 

 

”De 3 børn” 

 

 

Svar 
 

Arv efter stedfar 

Fordelingen af arven efter Deres stedfar afhænger af, om det er Deres mor eller Deres 

stedfar, der falder væk først. Jeg forudsætter herved og i det følgende, at Deres stedfar 

ikke har oprettet testamente.  

 

Falder Deres stedfar væk først, vil arven efter ham i sin helhed tilfalde Deres mor, da 

Deres stedfar ikke selv har børn.  

 

http://www.v.dk/
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Falder Deres stedfar derimod væk som den sidste, vil arven efter ham tilfalde hans 

slægtsarvinger. Da De og Deres søskende ikke er slægtsarvinger efter Deres stedfar, vil 

De og Deres søskende - efter arvelovens regler - ikke modtage nogen del af arven efter 

ham. Slægtsarvinger er i denne sammenhæng Deres stedfars forældre og disses efter-

kommere henholdsvis hans bedsteforældre og disses efterkommere, dog ikke fjernere 

slægtninge end fastre, farbrødre, mostre og morbrødre. Fætre og kusiner er således ikke 

slægtsarvinger i arvelovens forstand. Er der ingen slægtsarvinger efter loven, arver sta-

ten. De vil således kun modtage arv efter Deres stedfar, hvis han har bestemt dette i et 

testamente.  

 

Arv efter Deres mor 

Dette fører videre til den næste problemkreds, nemlig arven efter Deres mor.  

 

Hvis Deres mor falder væk som den sidste i ægteskabet med Deres stedfar, vil De og 

Deres søskende arve alt, hvad hun måtte efterlade sig. 

 

Hvis Deres mor derimod falder væk som den første i ægteskabet med Deres stedfar, er 

Deres stedfar arveberettiget efter Deres moder sammen med De og Deres søskende. De-

res stedfar vil efter loven arve ½ af arven efter Deres mor, medens De og Deres søsken-

de vil arve resten. Alt afhængigt af formueforholdene for Deres mor og Deres stedfar og 

af formueordningen i ægteskabet mellem dem, dvs. om der er fælleseje eller særeje m.v., 

kan det imidlertid komme på tale, at Deres stedfar overtager den væsentligste del af De-

res mors formue. Og har Deres stedfar ikke oprettet testamente til fordel for Dem og 

Deres søskende, vil såvel Deres stedfars egen formue som den formue, som han arver 

efter Deres mor, tilfalde hans slægtsarvinger – som altså ikke er De og Deres søskende.      

 

Jeg vil anbefale Deres mor og stedfar at få en gennemgang af arveforholdene hos en 

sagkyndig med henblik på at sikre, at arvedelingen til sin tid foretages i overensstem-

melse med Deres mors og Deres stedfars ønsker. Dette synes ikke at være tilfældet på 

nuværende tidspunkt.  

 
_______ o _______ 


