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Proklama – hvad er det? © 

 
 

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

www.v.dk 
  
 

Da min far døde i september 2017 og vi var i retten, fik min søster og jeg at vide, at der 

blev (udsendt?) proklama, og at vi så var sikre på, at der ikke var gæld. 

 

Kunne jeg få oplyst, hvad indebærer et  proklama? 

 

Det kan supplerende oplyses, at min far boede på plejehjem, og både min søster og jeg 

var  ret sikre på, at han ikke havde gæld. Derimod havde han en del penge stående fra 

salg af hans hus i 2013, og der var ingen gæld i huset, da det blev solgt. 

 

Med venlig hilsen 

A.R. 

 

 

 

Svar 

Et proklama i et dødsbo indeholder - lidt forenklet beskrevet - en meddelelse til omver-

denen om, at en navngiven person er afgået ved døden, og en opfordring til, at enhver, 

der har en fordring (et tilgodehavende) eller andet krav mod afdøde, anmelder dette til-

godehavende eller kravet inden 8 uger efter bekendtgørelsen af meddelelsen. Af pro-

klamaet skal endvidere bl.a. fremgå, hvem kravet skal anmeldes til, f.eks. til bobestyre-

ren for dødsboet. Proklamaet bekendtgøres i Statstidende samt eventuelt tillige i lokale 

blade.  
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En kreditors anmeldelse af et tilgodehavende mod afdøde skal være skriftlig og angive 

kreditors krav samt eventuelle krav på renter og omkostninger. Eventuelt skal afgives 

visse yderligere oplysninger i anmeldelsen.  

 

Anmeldes et krav ikke rettidigt, fortaber den pågældende kreditor retten til dækning i 

boet. Proklamaet er således ”præklusivt”. Der gælder visse undtagelser hertil. Bl.a. vil 

pantsikrede krav samt krav på skatter og afgifter som udgangspunkt ikke bortfalde.  

 

Et proklama har med andre ord til formål at opnå klarhed over, hvilke gældsforpligtelser 

m.v., afdøde efterlod sig, og videre at sikre, at sådanne gældsforpligtelser ikke frem-

kommer på en senere tidspunkt, eventuelt år efter, at dødsboskiftet er afsluttet, andre 

kreditorer har fået dækket deres krav helt eller delvist og arvingerne har disponeret over 

en eventuel arv, der måtte være kommet til udbetaling. Eller med andre ord: Udstedelse 

af proklama skal sikre, at afdødes økonomiske forhold så at sige gøres endeligt op ved 

skiftet af dødsboet.   

 

På denne baggrund vil det som det meget klare udgangspunkt altid være en fordel at 

udstede proklama i dødsboer, og i visse tilfælde er der efter loven pligt til at udstede 

proklama.  

 
 _______ o _______ 

  
 


