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Spørgsmål 

Min fader har fra et tidligere ægteskab en søn. Efter skilsmisse med første kone giftede 

min far sig med min mor, og de fik 2 børn, nemlig min søster og mig.  

 

Når min far falder væk, er det så muligt for min moder at betale min fars søn fra det før-

ste forhold ud og være i uskiftet bo med min søster og jeg? Vi har hørt, at det er muligt. 

 

Vi har et godt forhold til min broder, og han skal arve det samme som min søster og jeg 

efter min far. Men efter at have læst dine artikler om uskiftet bo, mener vi, at det nok er 

bedst på lang sigt, at der ikke er økonomi mellem min mor og vores broder. På den an-

den side skal vores mor have mulighed for uskiftet bo, hvis hun ønsker det.  

 

På forhånd tak 

Jens 

 

Svar  

Hvis Deres fader dør først, og Deres moder således bliver længstlevende i dette ægte-

skab, er der ikke noget til hinder for, at Deres moder udreder arven efter Deres fader til 

Deres halvbroder, og herefter overtager resten af dødsboet efter Deres fader til uskiftet 

bo.  

 

Hun har i forhold til Deres søster og Dem således krav på at overtage boet efter Deres 

fader til uskiftet bo.  

 

http://www.v.dk/
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Derimod har hun i forhold Deres halvbroder ikke krav på at overtage boet til uskiftet bo, 

medmindre Deres halvbroder vælger at give samtykke hertil.  

 

Efter min opfattelse er det imidlertid i nogle tilfælde en god ide at få ”skilt vandene ad” i 

forhold til et stedbarn i den forstand, at stedbarnet modtager arven efter sin afdøde for-

ældre allerede ved dødsfaldet. Det kan således i nogle tilfælde give mislyde, hvis Deres 

moder forbruger af formuen i boet, da en formindskelse af værdierne i boet jo vil redu-

cere Deres halvbroders arv. 

 
_______ o _______ 

 
 


