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Testamente - hvorfor? 
Hvis du ikke har oprettet et testamente, gælder arveloven, og så er det ikke dig selv, men derimod 
arveloven der fastlægger, hvordan arven skal fordeles. Med et testamente råder du selv over 
fordelingen af din arv med forbehold for tvangsarv til børn og ægtefælle. 
 
Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet 
testamente til fordel for organisationer eller personer, som ikke er omfattet af Arveloven. Ifølge den 
danske arvelov er det kun såkaldte legale arvinger, der er arveberettigede, hvorfor arv efter personer 
uden legale arvinger tilfalder Statskassen - medmindre afdøde har oprettet testamente. Legale 
arvinger er afdødes ægtefælle og nære slægtninge.  
Uanset om du har familie eller ej, kan det derfor være relevant at oprette et testamente, idet et 
testamente, blandt andet, er med til at sikre dine ønsker for eftertiden med hensyn til arvefordelingen 
og boets videre behandling. Samtidig er et testamente et udtryk for ansvarlighed og betænksomhed 
over for dine efterladte. 
 
Det er i virkeligheden de færreste, som ikke har nogen grund til at oprette testamente, og denne 
gruppe omfatter først og fremmest alle, som skylder mere væk end de ejer, og som ikke regner med, 
at de nogensinde kommer til at eje en positiv formue. 
 
Ved dødsfald kan du med et testamente sikre dig, at arven tilfalder dem du ønsker. Dette gælder 
uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der 
skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader. 
Faktisk kan din ægtefælle eller samlever risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i 
papirerne. Med et testamente sikrer du, at din ægtefælle kan blive boende i huset - selvom børnene 
arver halvdelen ifølge arveloven. 
 
 
 
De 3 største misforståelser vedrørende arv: 
 
1. Ægtefællen arver det hele, hvis den anden dør. 
NEJ! Den efterlevende ægtefælle arver halvdelen af boet, og børnene arver den anden halvdel. 
 
IDEAH Law House anbefaler: Kend din situation. Find ud af hvad der sker, når du dør. Rigtig mange 
ved alt for lidt om, hvad der sker, når en ægtefælle, far eller mor dør, så forbered dig.  
 
2. Børnene i en sammenbragt familie arver automatisk fra en fælles pulje, når den sidste 
ægtefælle dør - bare man er gift. 
NEJ! Det er kun børnene til den sidste ægtefælle der dør, som arver fra boet - medmindre man har 
sikret de øvrige børn ved testamente. 
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IDEAH Law House anbefaler: Tænk livet færdigt – hvad sker der, når den ene dør? Det er vigtigt at 
tænke frem i tiden, derved undgår du og dine efterladte mange konflikter og ubehagelige situationer 
senere hen. 
 
3. Hvis man er gift og har fælles børn, behøver man ikke et testamente. 
Forkert! Selvom I er gift, arver børnene halvdelen af boet, medmindre den efterladte ægtefælle vælger 
at sidde i uskiftet bo. Uden et testamente kan længstlevende ægtefælle dog ikke gifte sig igen uden at 
skulle betale børnene deres del af arven. Det kan betyde, at den efterladte måske ikke længere har råd 
til at blive boende i huset. 
 
IDEAH Law House anbefaler: Tag stilling og lav et testamente –Med et testamente kan du sikre, at din 
arv går til dem, du ønsker. Du har fx mulighed for at begrænse dine børns arv til 1/16 og dermed sikre 
din ægtefælle muligheden for at blive boende i huset, så længe hun eller han ønsker det. 
 
Fordele ved at oprette testamente: 

§ Hvis I har fælles ejerbolig, ejer I formentlig halvdelen hver. Et testamente kan være med til at 
forhindre, at den efterladte må gå fra hus og hjem, fordi børn eller andre arvinger skal have 
udbetalt deres arv.  

§ I kan sikre, at den efterladte kan bevare levestandarden for sig selv og eventuelle børn – 
afhængig af udbetalinger fra pension og forsikring.  

§ I kan hver især bestemme en arvefordeling, som passer til jeres ønsker. Fx kan I tage højde for 
hvor meget, der bliver udbetalt i folkepension, fra ATP og fra andre pensionsordninger og 
forsikringer. 

 
 
Hvilket testamente skal jeg vælge 
I Danmark findes der tre testamentstyper: notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente. 
 
Notaren sikrer sig, at testator er fornuftsmæssigt i stand til at oprette testamente og dermed bevidst 
om testamentes indhold og betydning. Efter underskrift af testamentet foran notaren, indføres en kopi 
af dette i Centralregistret for testamenter, hvorved sikres, at det kommer til Skifterettens kendskab 
ved testators død. Det originale testamente udleveres til testators opbevaring.  
 
Da vidne- og nødtestamenter ikke indføres i Centralregistret for testamenter, er der ingen garanti for, 
at testamentet kommer til Skifterettens kendskab ved testators død - og dermed efterleves. Ligeledes 
er vidne- og nødtestamenter langt nemmere at få tilsidesat under en eventuel retssag om testamentets 
bestemmelser.  
 
IDEAH Law House anbefaler, at du opretter et notartestamente, da dette er den mest sikre måde at 
oprette sit testamente på. Et notartestamente oprettes normalt i samråd med en juridisk rådgiver, 
som, efter et indledende møde med testator, udarbejder et udkast til testamentet. Når testamentet er 
godkendt af testator, bestiller juristen tid hos notaren, som er en embedsmand med tilknytning til det 
lokale dommerkontor, således at testamentet kan underskrives under påsyn af denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pensioner og forsikringer 
Husk i øvrigt at tage kontakt til pensions- og forsikringsselskaber, hvis du ønsker at tilgodese 
organisationer eller personer, som ikke er arveberettigede. Udbetalingen af forsikrings- og 
pensionssummer sker i henhold til en begunstigelseserklæring og kan derved ikke bestemmes i et 
testamente. 
 
 
Du kan læse nærmere om hvad vi i IDEAH Law House kan tilbyde på www.ideahlaw.dk eller kontakte 
os på info@ideahlaw.dk, hvis du har spørgsmål. 
 
 
 
 
  
 


