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Uskiftet bo må ikke misbruges til skade for børnene. Og der 
skal skiftes, hvis der indgås et nyt ægteskab© 

 
 
 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 
Spørgsmål 1047 

I en artikel den 2. januar 2010 skriver du om reduktion af tvangsarv. Herunder, at længst-

levende ægtefælle som udgangspunkt altid har krav på at overtage boet efter førstafdøde 

ægtefælle til uskiftet bo, og at den længstlevende ægtefælle kan disponere fuldt ud over 

boet - i eksemplet omregnet til 2 mio. kroner - til et normalt privatforbrug. 

  

Herefter kunne jeg tænke mig at vide, hvad der kan ske med børnenes arv (2 børn i ek-

semplet) i den situation, at den glade enkemand eller enkekone finder Prinsessen på Ær-

ten eller Klodshans - begge ubemidlede, men med sans for høj cigarføring - og værdierne 

i boet formøbles. 

  

Begge situationer - med eller uden indgåelse af nyt ægteskab - ønskes belyst. 

  

Hvad forstås ved et normalt forbrug, og kan en testator forhindre, at hans/hendes børn 

bliver "snydt" ved, at boets værdi udvandes? 

 

Venlig hilsen  

JCL 

  

Svar  

Vedrørende etablering af uskiftet bo vil jeg her henvise til den omfattende omtale andet-

steds i dag.  

 

http://www.v.dk/
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De har særligt rejst spørgsmålet om, hvad der kan ske med børnenes arv i den situation, 

hvor den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab henholdsvis etablerer et uægteska-

beligt samlivsforhold med en ikke bemidlet person.  

 

 

Nyt ægteskab 
Som det fremgår af artiklen andetsteds, medfører indgåelse af nyt ægteskab, at den længst-

levende ægtefælle har pligt til at skifte det uskiftede bo. Der skal i den forbindelse udre-

des arv efter førstafdøde til førstafdødes børn. Børnene modtager altså i dette tilfælde den 

fulde arv efter førstafdøde.  

 

Har førstafdøde oprettet testamente til fordel for den længstlevende, hvilket ofte sker, vil 

arven til førstafdødes børn blive tilsvarende reduceret. Ofte er det nok tanken i disse til-

fælde, at børnene så først skal modtage den ”fulde arv”, når længstlevende dør. At den 

længstlevende i mellemtiden måske har forbrugt formuen, er der som hovedregel ikke 

noget at gøre ved. Det må her betænkes, at mange ægtefæller i første række har den 

længstlevende ægtefælles økonomiske situation i tankerne. Der disponeres altså helt be-

vidst til fordel for længstlevende, og med mindre tanke på børnene, der måske for længst 

er blevet voksne og selverhvervende.  

 

Med den nye arvelov er der dog vedtaget regler, der skal imødegå visse illoyale dispositi-

oner fra den længstlevende ægtefælles side over den formue, som længstlevende arver. 

Disse regler kan anvendes, hvis ægtefællerne i det oprindelige, fælles testamente har truf-

fet beslutning om, at testamentet skal være uigenkaldeligt. Reglerne indebærer bl.a., at der 

kan ske omstødelse af store gaver, som den længstlevende ægtefælle har givet på bekost-

ning af den førstafdødes arvinger. 

 

 

Samlivsforhold 

Etablerer længstlevende et fast samlivsforhold, uden at indgå ægteskab, har længstlevende 

ikke pligt til at skifte. Længstlevende bevarer altså den fulde rådighed over formuen i det 

uskiftede bo. Og det kan meget vel tænkes, at en del eller måske hele formuen formøbles i 

længstlevendes levende live. 
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Et forbrug af formuen kan imidlertid kun anfægtes af førstafdødes børn, hvis der er tale 

om et ”urimeligt” forbrug, der står i misforhold til det uskiftede bos formue. 

 

Der er i litteraturen den udbredte opfattelse, at den længstlevende som udgangspunkt kan 

anvende hele formuen i det uskiftede bo til at til en behagelig tilværelse samt til underhold 

af børn.  

 

Alt under forudsætning af, at formuen anvendes til den længstlevendes eget underhold, og 

egne behov er der ganske vide grænser for den længstlevendes rådighed. Formentlig vil 

det kun kunne komme på tale at anse et forbrug som urimeligt, hvis der er tale om et helt 

ekstraordinært forbrug, der nærmer sig ødselhed eller sløseri. Nogle eksperter på området 

taler endog om, at der skal være tale om et helt ekstraordinært eller meningsløst forbrug, 

før der er tale om et urimeligt misbrug i lovens forstand. Hovedsynspunktet er altså, at 

den længstlevende selv skal have mulighed for at få glæde af den formue, som ægteparret 

havde samlet sammen forud for den førstafdøde ægtefælles dødsfald.  

 

Den førstafdøde ægtefælle har som udgangspunkt ingen mulighed for at afskære den 

længstlevende ægtefælle mulighed for at anvende det uskiftede bos formue på denne må-

de. Dette skyldes, at den længstlevende har et retskrav på at overtage formuefællesskabet 

til uskiftet bo og på at anvende boets midler indenfor lovens rammer.  

 

Hvis førstafdøde vil afskære den længstlevende fra at disponere over en formue på denne 

måde, må førstafdøde på forhånd foretage tiltag, der begrænser længstlevendes rådighed 

over formuen, eksempelvis ved etablering af særeje i ægteskabet med den længstlevende, 

begrænsning af arven til længstlevende mv.  

 

Inviterer den længstlevende ægtefælle en samlever med til en luksustilværelse med høj 

cigarføring vil det muligvis kunne komme på tale at anse forbruget som et urimeligt for-

brug i lovens forstand. Men i så fald vil synspunktet være, at der anvendes og dermed 

overføres en betydelig del af boets formue til samleveren. Efter min bedste opfattelse vil 

det som udgangspunkt være meget vanskeligt som arving at vinde en sag herom.  

 
_______ o _______ 


