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Spørgsmål  
Hvad gælder for arv til en ægtefælle, når den anden ægtefælle dør og ægtefællerne er 

barnløse? 

 

L.M. 

Svar  
Svaret på spørgsmålet er som udgangspunkt det ganske enkle, at den længstlevende æg-

tefælle efter arveloven arver hele den arv, som den afdøde ægtefælle måtte efterlade sig. 

Den længstlevende ægtefælle er med andre ord universalarving efter førstafdøde.  

 

Undtagelse herfra gælder, hvis afdøde havde oprettet testamente til fordel for andre end 

ægtefællen.  

 

Med respekt af den længstlevende ægtefælles krav på tvangsarv kan en ægtefælle såle-

des bestemme i et testamente, at en del af arven efter vedkommende skal tilfalde andre 

end den længstlevende ægtefælle, f.eks. en niece, en almenvelgørende institution etc. En 

længstlevende ægtefælle har krav på som sin tvangsarv at modtage ¼ af arven efter den 

førstafdøde ægtefælle. Det betyder, at en ægtefælle kan begunstige andre arvinger end 

ægtefællen med værdier på op til ¾ af den arv, som vedkommende efterlader sig.   

 

I stedet for at indsætte flere arvinger, kan der for at lette situationen for længstlevende 

ægtefælle anvendes en anden model. Det kan således i testamentet bestemmes, at der 

ved førstafdødes bortgang skal udredes konkrete beløb til givne personer. Når en person 

skal modtage et bestemt beløb, har denne person ved bobehandlingen status som ”lega-
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tar”. Det har betydning for længstlevendes ægtefælle rettigheder, da legatarer har en me-

get mere begrænset indflydelse på boets behandling end arvinger, herunder en ægtefælle.   

 

Typisk vil ægtefæller, hvor den ene eller begge ægtefæller ønsker at begunstige andre 

end den længstlevende ægtefælle, have oprettet et fælles testamente, hvor det bestem-

mes, at den længstlevende ægtefælle i første fase er universalarving, og at formuen efter 

den længstlevende ægtefælles bortgang skal tilfalde bestemte personer, foreninger m.v.  

 

Det kan tilføjes, at den længstlevende ægtefælle kan vælge at anvende særlige, lempeli-

ge regler om skifte af boet efter en førstafdød ægtefælle, hvis den længstlevende ægte-

fælle er den eneste arving i boet, og visse betingelser er opfyldt. 

 

 
_______ o _______ 

 
 


