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Vejledning om testamente og arv 

GØR DIN ARV 
TIL EN HJERTESAG
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Det vigtige testamente
Du tager i dit testamente stilling til, hvem der skal arve dig, og hvad de skal arve. Kun ved 
at oprette et testamente bestemmer du, hvordan arven efter dig skal fordeles. Et testa-
mente er din forsikring for, at ingen andre end du bestemmer over det, du efterlader dig.   
 
Samtidig er et testamente en stor hjælp for dine efterladte. I et testamente har du taget 
stilling til, hvad der skal ske med dine ejendele og dine værdier, når du ikke er her mere.  
Du kan altid ændre dit testamente, hvis livet tager en drejning, og du får nye ønsker til 
testamentet, og det er en god idé løbende at vurdere, om dit testamente stadig afspejler 
dine ønsker. 
 
Uden testamente bestemmer arveloven 
,ZMW�HY�MOOI�STVIXXIV�IX�XIWXEQIRXI��FIWXIQQIV�EVZIPSZIR��LZSVHER�HMR�EVZ�WOEP�JSVHIPIW��
Efter arveloven er dine arvinger først og fremmest din ægtefælle og dine børn, men øvrige 
slægtninge kan også komme i betragtning til at arve dig.  
 
Efterlader du kun en ægtefælle, arver ægtefællen det hele. Efterlader du kun børn, arver 
de det hele. Efterlader du både ægtefælle og børn, arver ægtefællen den ene halvdel og 
børnene den anden halvdel. 
 
Med testamente bestemmer du 
,ZMW�HY�STVIXXIV�IX�XIWXEQIRXI��FIWXIQQIV�HY�WIPZ��LZMPOI�TIVWSRIV�SK�SVKERMWEXMSRIV��
du vil testamentere til, dog skal du skal altid tage hensyn til dine tvangsarvinger. Din 
ægtefælle og/eller dine børn er dine tvangsarvinger, og tvangsarven udgør en fjerdedel af 
din formue. Er du gift og/eller har børn, kan du i dit testamente dermed frit vælge, hvem 
HY�ZMP�XIWXEQIRXIVI�HI�VIWXIVIRHI�XVI�JNIVHIHIPI�EJ�HMR�JSVQYI�XMP��,ZMW�HY�LZIVOIR�IV�KMJX�
eller har børn, kan du frit bestemme, hvem hele din formue skal testamenteres til.  
 
Uskiftet bo 
Din efterladte ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn. Din 
ægtefælle kan også sidde i uskiftet bo med sine bonusbørn (dvs. dine børn fra et tidligere 
forhold), men kun hvis de giver tilladelse til det. Din ægtefælle kan kun sidde i uskiftet bo, 
LZMW�-�LEV�J�PPIWINI��,EV�-�W�VINI��OER�HMR��KXIJ�PPI�MOOI�WMHHI�M�YWOMJXIX�FS��:IH�YWOMJXIX�FS�
skal din ægtefælle ikke udbetale arv til jeres børn, og din ægtefælle beholder råderetten 
over din formue.
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De tre arveklasser  
,ZMW�HY�MOOI�STVIXXIV�IX�XIWXEQIRXI��FPMZIV�HMR�EVZ�JSVHIPX�IJXIV�EVZIPSZIRW�VIKPIV�WSQ� 
forklaret her.  
 
Dine slægtninges arveret er inddelt i tre arveklasser: 
 
ŵ����EVZIOPEWWI�IV�HMRI�F�VR��F�VRIF�VR�SWZ��WEQX�HMR��KXIJ�PPI��)V�HIV�MRKIR�EVZMRKIV�M�

���EVZIOPEWWI��KʟV�EVZIR�ZMHIVI�XMP����EVZIOPEWWI�

ŵ����EVZIOPEWWI�IV�HMRI�JSV�PHVI�SK�HIVIW�F�VR��F�VRIF�VR�SWZ��)V�HIV�MRKIR�EVZMRKIV�M����
arveklasse, går arven videre til 3. arveklasse. 

ŵ����EVZIOPEWWI�IV�HMRI�FIHWXIJSV�PHVI�SK�HIVIW�F�VR�QIR�MOOI�HIVIW�F�VRIF�VR��(IX� 
vil sige, at dine fætre og kusiner ifølge arveloven ikke er arvinger.

�,EV�HY�LZIVOIR�EVZMRKIV�M��������IPPIV����EVZIOPEWWI��SZIVKʟV�EVZIR�XMP�WXEXWOEWWIR�  
 
,ZMW�HY��RWOIV�IR�ERHIR�JSVHIPMRK��IRH�EVZIPSZIR�JSVIWOVMZIV��Wʟ�WOEP�HY�STVIXXI�IX� 
testamente. Det gælder også, hvis du ønsker at betænke andre personer og/eller  
organisationer, som står dit hjerte nært. 

1. ARVEKLASSE

FARMORMORFAR

MOSTRE OG 
MORBRØDRE

FASTRE OG 
FARBRØDRE

FÆTRE 
OG KUSINER 
ARVER IKKE

FÆTRE 
OG KUSINER 
ARVER IKKE

FARFARMORMOR

BØRN

BØRNEBØRN

OLDEBØRN

MOR

SØSKENDE

SØSKENDES 
BØRNEBØRN

SØSKENDES 
BØRN

FAR

SØSKENDE

SØSKENDES 
BØRNEBØRN

SØSKENDES 
BØRN

DE TRE ARVEKLASSER

ARVELADER

2. ARVEKLASSE

3. ARVEKLASSE
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Sådan opretter du et  
testamente
(IX�IV�PIXXIVI�EX�STVIXXI�XIWXEQIRXI��IRH�QERKI�JSVIWXMPPIV�WMK��,IV�OER�HY�P�WI�HI� 
ƼVI�WOVMHX�M�TVSGIWWIR��(Y�OER�SKWʟ�P�WI��LZEH�HY�WOEP�LEZI�X�ROX�SZIV�JSV�EX�Z�VI� 
velforberedt til mødet med advokaten.

1. Få et overblik over dine værdier  
 
Start med at lave en liste over dine værdier 
– fx værdien af din bolig, boligindskud, 
bil, indbo, møbler, smykker, værdipapirer, 
livsforsikringer, bankkonti, kontante beløb, 
eventuel overskydende skat osv. Lav  
derefter en liste over din gæld – fx  
boliglån, andre lån, kassekredit, eventuel 
restskat og andre udgifter, som du har 
forpligtet dig til. Til sidst kan du beregne 
din samlede formue ved at trække din 
gæld fra dine værdier (se vedlagte  
tjekliste). 

2. Hvem skal arve, og hvad skal de arve? 
 
Det er arveloven, der bestemmer, hvor-
dan arven efter dig fordeles (se side 9). 
Ønsker du, at arven skal fordeles på en 
anden måde, end arveloven foreskriver, 
skal du oprette et testamente. Skriv en 
liste med de personer og/eller organisa-
tioner, som du ønsker at betænke i dit 
testamente. Overvej også, hvad de skal 
arve. Det kan være bestemte genstande, 
et bestemt beløb, bestemte andele af din 
formue eller den resterende formue, når 
tvangsarv og eventuel anden arv er betalt 
�WI�WMHI����SK���� 

§

1: Overblik: 2: hvem skal 
arve

3: Advokat 4: notar

KR.
§

1: Overblik: 2: hvem skal 
arve

3: Advokat 4: notar

KR.
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3. Kontakt en advokat og få hjælp 
til testamentet 

Du kan i princippet skrive dit testamente 
WIPZ��QIR�,NIVXIJSVIRMRKIR�ERFIJEPIV� 
altid, at du får hjælp af en advokat. 
Dermed sikrer du, at dit testamente bliver 
tilpasset netop dine ønsker og er  
juridisk korrekt. Mange tror, det er dyrt at 
få advokathjælp, men hvis du er forberedt, 
er det ganske enkelt og ligetil for en ad-
vokat at oprette dit testamente og dermed 
heller ikke særlig dyrt. Du kan ringe til 
,NIVXIJSVIRMRKIRW�GLIJNYVMWX�%RR�1EVMI�
Panduro på telefon 33 66 99 00 og få 
LN�PT�XMP�EX�ƼRHI�IR�EHZSOEX�M�HMX�R�VSQ-
råde.  

4. Få testamentet registreret hos 
notaren i skifteretten  
 
,NIVXIJSVIRMRKIR�ERFIJEPIV��EX�XIWXEQIR-
tet bliver underskrevet og registreret hos 
en notar. Når du får registreret dit testa-
mente hos notaren, bliver testamentet 
indført i Centralregistret for Testamenter. 
Det er din garanti for, at dit testamente 
altid bliver fundet frem, og at dine ønsker 
FPMZIV�STJ]PHX��(Y�OER�ƼRHI�OSRXEOXHIXEP-
jer på skifteretten i dit lokalområde på 
domstol.dk

Vælger du at betænke 
Hjerteforeningen i dit testa-

mente, hjælper vi med at betale 
for advokaten. Kontakt os og 

hør nærmere.

§

1: Overblik: 2: hvem skal 
arve

3: Advokat 4: notar

KR.
§

1: Overblik: 2: hvem skal 
arve

3: Advokat 4: notar

KR.



12  TESTAMENTEGUIDE

Gør din arv til en  
hjertesag
2ʟV�HY�FIX�ROIV�,NIVXIJSVIRMRKIR�M�HMX�XIWXEQIRXI��KMZIV�HY�IR�KEZI�JSV�PMZIX��)R�KEZI��HIV�
får betydning for mennesker i mange år frem.  
 
(MR�JVIQXMHMKI�WX�XXI�KʟV�XMP�JSVWORMRK�SK�XMP�,NIVXIJSVIRMRKIRW�QERKI�EOXMZMXIXIV�QʟPVIXXIX�
hjertepatienter. Vores aktiviteter er fx foredrag om hjertesygdomme, støtte og hjælp til 
LNIVXITEXMIRXIV�SK�TʟV�VIRHI�Tʟ�,NIVXIJSVIRMRKIRW�XIPIJSRMWOI�VʟHKMZRMRK�,NIVXIPMRNIR��
støtte til familier med børn med medfødt hjertesygdom og oplysning om, hvordan du  
undgår at blive hjertesyg samt hjælp til livet med hjertesygdom for dem, der er ramt.  
 
,ZMW�HY��RWOIV��EX�HMR�EVZ�WOEP�ERZIRHIW�XMP�IX�WTIGMƼOX�SQVʟHI��J\�JSVWORMRK�M�LNIVXIW]K-
domme eller rådgivning, kan du angive det i testamentet. 
 
Testamenteeksempler 
(Y�OER�WOVMZI�,NIVXIJSVIRMRKIR�MRH�M�HMX�XIWXEQIRXI�Tʟ�JSVWOIPPMKI�QʟHIV�Ɓ�EPX�IJXIV�SQ�
,NIVXIJSVIRMRKIR�WOEP�EVZI�WEQQIR�QIH�ERHVI�TIVWSRIV�SK�IPPIV�SVKERMWEXMSRIV��(Y�OER�
vælge at testamentere et beløb, en del af din arv eller hele arven til os – det kan også 
være en ting.  
 
8EP�QIH�HMR�EHZSOEX�SQ��LZSVHER�HY��RWOIV�EX�FIX�ROI�,NIVXIJSVIRMRKIR�M�HMX�XIWXEQIRXI��
Wʟ�-�WEQQIR�ƼRHIV�HIR�VMKXMKI�P�WRMRK�JSV�HMK� 
 

Alle beløb uanset  
stør relse er med til at 

gøre en forskel for  
hjertesagen.
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,IV�IV�ƼVI�IOWIQTPIV�Tʟ��LZSVHER�HY�OER�WOVMZI�,NIVXIJSVIRMRKIR�MRH�M�HMX�XIWXEQIRXI� 
,EV�HY�F�VR��OER�HY�Z�PKI�EX�ERZIRHI�IX�EJ�HI�XS�J�VWXI�IOWIQTPIV��,EV�HY�MRKIR�F�VR��OER�
du også vælge en af de to første modeller og så vælge andre arvinger til resten af dine 
værdier. 
 
 
Du kan testamentere et bestemt beløb til Hjerteforeningen 
Ɖ(IX�IV�QMX��RWOI��EX�,NIVXIJSVIRMRKIR��GZV�RV���������������:SKRQEKIVKEHI�������WEP�������
København K, skal have et legat på kr. 50.000. Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal 
tilfalde mine børn.” 
 
 
Du kan testamentere en del af din arv til Hjerteforeningen 
Ɖ(IX�IV�QMX��RWOI��EX����	�EJ�EPX��LZEH�NIK�IJXIVPEHIV�QMK��WOEP�XMPJEPHI�,NIVXIJSVIRMRKIR��GZV�
RV���������������:SKRQEKIVKEHI�������WEP�������/�FIRLEZR�/��%PX��LZEH�NIK�M��ZVMKX�IJXIV� 
lader mig, skal tilfalde mine børn.” 

 
,ZMW�HY�MOOI�IV�KMJX�SK�MOOI�LEV�F�VR��OER�HY�JVMX�VʟHI�SZIV�LIPI�HMR�JSVQYI�M�HMX�XIWXEQIRXI��
SK�HY�OER�HIVJSV�Z�PKI�EX�XIWXEQIRXIVI�EPX�XMP�,NIVXIJSVIRMRKIR�� 

 
Du kan testamentere hele din arv til Hjerteforeningen 
Ɖ(IX�IV�QMX��RWOI��EX�,NIVXIJSVIRMRKIR��GZV�RV���������������:SKRQEKIVKEHI�������WEP�������
København K, skal arve alt, hvad jeg efterlader mig.” 
 
 
Du kan sikre dine arvinger en større arv ved også at lade  
Hjerteforeningen arve 
,ZMW�HY�FʟHI��RWOIV�EX�FIX�ROI�HMR�JEQMPMI�SK�,NIVXIJSVIRMRKIR��OER�HY�SZIVZINI�EX�FVYKI�
���	�P�WRMRKIR��1IH����	�P�WRMRKIR�OER�HY�MRHW�XXI�,NIVXIJSVIRMRKIR�M�XIWXEQIRXIX�XMP�
EX�EVZI����	�EJ�FSIX�Tʟ�FIXMRKIPWI�EJ��EX�,NIVXIJSVIRMRKIR�FIXEPIV�FS��SK�XMPP�KWFSEJKMJXIV�
JSV�HMRI��ZVMKI�EVZMRKIV��(E�,NIVXIJSVIRMRKIR�MOOI�WIPZ�FIXEPIV�FS��SK�XMPP�KWFSEJKMJXIV��
FIX]HIV�HIX��EX�HMR�JEQMPMI�JʟV�PMHX�QIVI�M�EVZ��SK�HIV�FPMZIV�WEQXMHMKX�SKWʟ�IX�FIP�F�XMP�,NIVXI-
foreningen. Denne løsning er kun relevant at overveje, hvis du ønsker at betænke arvinger, 
HIV�FIXEPIV�FʟHI�FS��SK�XMPP�KWFSEJKMJX�Tʟ�M�EPX�������	��HZW��J\�HMRI�W�WOIRHI��RIZ�IV��
niecer eller en god ven.   
 
Se også testamenteeksemplerne i bilaget på side 22 og regneeksemplet  
i bilaget på side 25. 
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