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Vidnetestamente 

 

Når en person dør, efterlader han/hun sig et dødsbo. Hvis man ikke har lavet et testamente, bestem-

mer arveloven, hvem der er arvinger, og hvordan dødsboets værdier skal fordeles. Hvis du laver et 

testamente, kan du selv bestemme over en stor del af den arv, du efterlader, men ikke altid det hele. 

 

Testamentets indhold 

Et testamente er nogle beslutninger, som en person træffer og skriver ned om, hvad der skal ske, 

når han/hun dør. 

 

Med et testamente kan du fordele din arv meget anderledes end arveloven bestemmer, og det kan 

have stor økonomisk betydning for dine arvinger. Derfor skal dit testamente laves uden tvang, og 

mens du er mentalt tilregnelig. For at sikre det, skal du underskrive testamentet, mens det overværes 

og bevidnes af to vidner, der hverken selv eller familiemæssigt kan have fordel af testamentet. 

 

Et testamente behøver ikke at handle om arv. Det kan også handle om, hvordan du ønsker at blive 

begravet eller hvordan du ønsker, at dit dødsbo skal blive behandlet. Du kan også bestemme, at 

dine arvinger skal have din arv som særeje, og om de skal kunne ophæve særejet. Hvis du ikke 

laver et testamente, eller hvis dit testamente ikke beskriver noget om arv, vil dit dødsbo blive fordelt 

efter arveloven. Det kræver altså et testamente, hvis du ønsker, at nogle af dine arvinger skal have 

mere eller mindre end arveloven bestemmer. Du skal også lave et testamente, hvis du ønsker, at 

andre end dem, der er dine arvinger ifølge arveloven, skal have del i din arv – det gælder fx fætre 

og kusiner. 

 

Hvis du ønsker, at en eller flere arvingers arv skal være deres særeje – og altså ikke ejes fælles med 

deres eventuelle ægtefælle – skal det stå i dit testamente. 

 

Sådan laves testamentet 

Der er en række krav, der skal opfyldes, for at et vidnetestamente er gyldigt. Det skal blandt andet 

dateres og underskrives, mens to uvildige vidner ser det, så de kan bevidne, at du er tilregnelig og 

underskriver testamentet af egen fri vilje. Vidnerne skal være fyldt 18 år. 

 

I testamentet kan du beskrive bestemte genstande, beløb eller andele af det samlede dødsbo, som 

du ønsker, at bestemte personer eller organisationer skal modtage. Du kan også beskrive, hvordan 

du vil begraves, og hvordan du ønsker, at dit dødsbo skal skiftes. Arven kan testamenteres med 

præcise genstande eller beløb til de enkelte arvinger. Men det kan være svært at vide, hvad et 

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1615 

Offentligt



2 
 

dødsbo præcis ender med at være værd, så det er ofte en god idé at fordele arven i andele – fx 1/8-

del til A, 1/8 til B, 2/8-dele til C og 4/8 til D. 

 

Det er vigtigt, at du beskriver dine ønsker så præcist som muligt, så der ikke opstår tvivl om, hvad 

du ønsker. 

 

Du skal selv sørge for at opbevare vidnetestamentet, så du er sikker på, at dine efterladte hurtigt 

finder det, når du dør. 

 

Det er dit eget ansvar, at testamentets indhold er gyldigt. Vidnerne sikrer kun, at din underskrift på 

testamentet er ægte, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette testamentet. Det kan derfor 

være en god idé at få en advokat til at hjælpe med at formulere dit testamente, men der er intet krav 

om, at et testamente skal laves i samarbejde med en advokat. Retterne kan vejlede om reglerne for 

testamenter, men ikke rådgive om udfærdigelsen af et testamente. 

 

Indbotestamente 

Et indbotestamente kan du bruge til at fordele almindeligt indbo og personlige ejendele. Der er ingen 

særlige krav til indbotestamenters udformning, men de skal være dateret og underskrevet. Det skal 

også være tydeligt, hvem der skal modtage hvad i arv. 

 

Et indbotestamente kan stå for sig selv, eller det kan være en tilføjelse til et notar- eller vidnetesta-

mente. 

 

Tingene, der arves på grund af et indbotestamente, vil indgå i arvingernes normale arveandel, med-

mindre testamentet tydeligt beskriver, at tingene arves inden den almindelige fordeling mellem ar-

vingerne. 

 

Tilbagekaldelse og ændring af testamente 

Hvis du tidligere har oprettet et testamente (vidnetestamente eller notartestamente), som du ønsker 

at tilbagekalde eller ændre, kan det ske ved oprettelse af et nyt vidnetestamente, hvori det tidligere 

testamente bliver tilbagekaldt eller ændret. Det behøver ikke tilbagekaldes hos en notar, selvom det 

er oprettet som notartestamente. Vær opmærksom på, at der kan være uigenkaldelige beslutninger 

i et testamente. 
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