
- 1 – 
Offentliggjort d. 10. december 2016 
 
 

 
  

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) 

 
 

Testamenter og indbolister © 

 
 

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

www.v.dk 
  
I en artikel har I skrevet om noget, som jeg mener du kaldte indbolister. Jeg mener, at 

det var en slags testamente.  

 

Kan jeg selv lave indbolister? 

 

U.L. 

 

Svar  

En indbofordelingsliste er reelt set et testamente, hvor testator (den person, der opretter 

testamentet) på en formløs måde træffer beslutning om, hvordan hans indbo skal forde-

les mellem flere arvinger.  

 

Sagen er den, at dispositioner over den formue, som man efterlader sig, når man til sin 

tid falder væk, som udgangspunkt skal foretages ved et testamente for at være gyldig.  

 

Foreligger der imidlertid ikke et gyldigt testamente, kan testamentet tilsidesættes og får i 

så fald ingen virkning.  

 

Et testamente kan efter arveloven oprettes som enten et notartestamente, et vidnetesta-

mente eller et nødtestamente. Til hver af de 3 testamentstyper gælder efter arveloven en 

række betingelser, som alle skal være opfyldt, for at anse testamentet som et gyldigt 

testamente.  

 

http://www.v.dk/
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Eksempelvis er det efter loven bl.a. en betingelse for at anse et vidnetestamente for gyl-

digt, at testator har underskrevet vidnetestamentet under samtidig tilstedeværelse af 2 

vidner, der straks efter testators underskrivelse af testamentet skal skrive deres, dvs. 

vidnernes, navne på testamentet. Er testamentet kun underskrevet af ét vidne, er testa-

mentet ugyldigt.  

 

For notartestamenter, der altid må anbefales, er der tale om en længere proces, herunder 

underskrivelse for notaren.   

 

Da arveloven blev ændret i 2007, blev der efter forslag fra Arvelovsudvalget optaget en 

særlig bestemmelse i arveloven om, at indbofordelingslister oprettet på uformel basis 

har gyldighed som et testamente. Baggrunden for den nye bestemmelse var i sagens na-

tur at skabe mulighed for, at en testator på en enkel måde - hjemme i stuen - kan træffe 

bestemmelse om fordeling af ”sædvanligt indbo” og personlige effekter, uden at skulle 

igennem lovens procedurer for de normale testamentsformer.  

 

En indbofordelingsliste skal være underskrevet af testator (ham, der opretter listen) for 

at være gyldig. Endvidere må det anbefales at angive datoen for oprettelsen på listen. Og 

det kan være en god idé at få et vidne til at bekræfte navn og datoen for testators under-

skrift. 

 

Til forskel fra notartestamenter, hvor en kopi forefindes i Centralregisteret for Testa-

menter, og derfor altid vil komme frem ved dødsfald, er det testators eget ansvar at sik-

re, at indbofordelingslisten kommer frem ved dødsfald. Det er derfor en god ide at op-

bevare listen et sted, hvor testator har en sikker formodning om, at listen til sin tid vil 

komme frem. Af samme grund kan det være en god ide at give en kopi af listen til de 

arvinger, der er begunstiget i listen. Bliver listen fundet af en arving, der ikke skal mod-

tage indbo m.v., er det ikke altid givet, at denne arving føler nogen stor trang til at dele 

listen med de arvinger, der er begunstiget på listen.     

 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at en ”indbofordelingsliste” som en testamen-

tarisk disposition kun kan vedrøre netop ”sædvanligt indbo” samt personlige effekter. 
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Det er altså f.eks. ikke muligt at testere sit sommerhus til en bestemt arving i en ”indbo-

fordelingsliste”.  

 

Ved ”sædvanligt indbo” forstås aktiver af relativt beskeden værdi. Af lovforslaget til 

den nye arvelov fremgår bl.a., at spørgsmålet om, hvad der er sædvanligt indbo, må af-

gøres konkret, bl.a. under henvisning til dødsboets formue. Bedømmelsen af, hvad der 

er omfattet af reglen, er således relativ. Således vil forståelsen af begrebet ”sædvanligt 

indbo” være afhængig af boets størrelse og afdødes forhold. 

 

I lovforslaget til den senere arvelov blev givet udtryk for, at udgangspunktet bør være, at 

genstande, der har været anvendt som indbo, er omfattet af udtrykket sædvanligt indbo, 

også selv om f.eks. ægte tæpper eller malerier har en ikke ubetydelig økonomisk værdi. 

Egentlige, mere kostbare samlinger af f.eks. sølvgenstande, ægte tæpper og malerier, 

falder derimod udenfor begrebet ”sædvanligt indbo”.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


