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Spørgsmål 1077 

Kære Tommy V. Christiansen. 

 

Tak for dine gode artikler om arv i JP. 

 

Den om "Uskiftet bo kan være årsag til konflikter" i JP d. 23. jan 2010 fik mig til at tænke 

på, hvad der sker med vores bo, når vi begge er døde? 

 

Vi er gift, har fælleseje, men ingen børn, og har ikke oprettet testamente. 

 

Ud fra din artikel er det klart, at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo, men når den 

længstlevende dør, bliver det fælles bo så skiftet ligeligt mellem vores to familier? 

 

Med venlig hilsen 

H.O.H. 

 

 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De og Deres hustru hverken har fælles børn eller børn 

fra et tidligere ægteskab, samlivsforhold m.v. 

http://www.v.dk/
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Når der ikke er børn, herunder fællesbørn, er det ikke muligt for en længstlevende ægte-

fælle at overtage boet efter førstafdøde til uskiftet bo.  

 

Som jeg anførte i Spørg om Penge den 23. januar 2010, er det nemlig en helt grundlæg-

gende betingelse for at overtage et bo til uskiftet bo, at afdøde efterlod sig børn. Havde 

afdøde ingen børn, kan der ikke etableres uskiftet bo. I stedet arver den længstlevende 

ægtefælle som udgangspunkt hele formuen, se nedenfor.  

 

Efterlod afdøde sig ikke børn, men børnebørn, betragtes forholdet i henseende til uskiftet 

bo, som om der var børn. I en sådan situation kan længstlevende altså overtage boet til 

uskiftet bo.  

 

 

Arv efter barnløse ægtefæller 

I arveloven er der fastsat en række regler om, hvem der skal modtage arv, hvis afdøde 

ikke havde oprettet testamente.  

 

Dette gælder også for barnløse ægtepar. Her er reglerne følgende:  

 

 

Den første ægtefælle dør 
Når den første ægtefælle falder bort, er det arvelovens udgangspunkt, at den længstleven-

de ægtefælle arver hele afdødes formue. Det er altså i denne situation ikke nødvendigt at 

oprette testamente for at sikre, at arven efter førstafdøde ægtefælle tilfalder den længstle-

vende ægtefælle.  

 

 

Den længstlevende falder bort 
Når den længstlevende ægtefælle falder bort, er det arvelovens udgangspunkt, at arven 

efter længstlevende deles med halvdelen til hver ægtefælles slægtsarvinger. Lever eksem-

pelvis begge hold forældre, vil den afdøde mands forældre arve halvdelen og den afdøde 
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hustrus forældre arve den anden halvdel.  Er der kun slægtsarvinger efter én af ægtefæl-

lerne, arver de det hele. I praksis vil arven ofte tilfalde søskende eller søskendes børn.  

 

Der gælder dog en række undtagelser til dette udgangspunkt. Det drejer sig om tilfælde, 

hvor den længstlevende enten 

1) har indgået nyt ægteskab,  

2) efter den førstafdøde ægtefælles død har arvet en samlever efter et såkaldt ”udvi-

det samlevertestamente”  

3) efterlader sig en samlever, der har arveret efter et udvidet samlevertestamente 

4) efterlader sig livsarvinger, dvs. børn, børnebørn, oldebørn mv. 

 

I disse tilfælde har man altså ment, at arven efter førstafdøde ikke skulle deles mellem 

hver ægtefælles slægtsarvinger, men derimod skulle fordeles under hensyntagen til de nye 

omstændigheder, der er indtrådt i den længstlevende ægtefælles liv efter den førstafdøde 

ægtefælles dødsfald.  

 

 

Testamente 

Barnløse ægtefæller vil altid kunne bestemme en anden fordeling af arven, end hvad der 

følger af loven.  

 

Når bortset fra, at den længstlevende ægtefælle er tvangsarving efter den førstafdøde æg-

tefælle, er ægtefællerne frit stillet med hensyn til, hvem arven efter dem skal tilfalde.  

 

Bestemmelser om en sådan anden fordeling af arven skal fastsættes i et testamente. 

 

 

 
_______ o _______ 

 
 


