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Tallene bag afsnit 3. Undersøgelsens væsentligste resultater  

Tabel 1. Samtlige testamentshenvendelser fordelt efter civilstand 
     Antal   Personer 

Antal henvendelser, hvor respondenten er gift 1.088   2.113 

Antal henvendelser, hvor respondenten er ugift og i parforhold 250 
 

448 

Antal henvendelser, hvor respondenten er enlig 439   439 

I alt 1.776   3.000 

Tallene bag afsnit 3.1. Ægtefællers testamentsønsker 

 
Tabel 2. Gift – testamentstype og ønsker til arvens deling efter førstafdøde 

  

 

   Antal   Procent 

Civilstanden for mindst den ene opretter er "gift" 1.088   - 

Oprettelse af personligt ("ensidigt") testamente 63 
 

5,8 % 

Fælles testamenter 1.025   94,2 % 

Gensidige testamenter 1.018 
 

93,6 % 

Oprettelse af personligt ("ensidigt") testamente, hvor ægtefællen skal arve 
”mindst muligt”. 18 

 

 
1,7 % 

Oprettelse af fælles testamente - den ene ægtefælle skal arve "mindst muligt" 7  
 

6,4 % 

Tallene bag afsnit 3.2 Ønsker til arvens fordeling efter længstlevende 

 
Tabel 3. Lottotestamenter - ægtefæller med særbørn og/eller fællesbørn.            

     Antal   Procent 

Gensidige testamenter for ægtepar med børn  945   - 
”Lottotestamenter” 40  4,2 % 

Tallene bag afsnit 3.1.2.1.1. Ægtepar med både fællesbørn og særbørn – ligedeling. 

Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn. 

  Antal   Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge også har særbørn 191   - 

Ønske om ”lige deling” blandt børnene  117 
 

61,3 % 

- Ligedeling pr. hoved 75 
 

39,3 % 

- Ligedeling pr. gren 42 
 

22,0 % 

Tabel 9 indeholder oplysninger om ”sort får”-testamenter for denne familiegruppe 
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Tabel 5. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor kun en af ægtefællerne også har særbørn. 

  Antal   Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor kun den ene også har særbørn 152   - 

Ønske om ”lige deling” blandt børnene  92 
 

60,5 % 

- Ligedeling pr. hoved 74 
 

48,7 % 

- Ligedeling pr. gren 42 
 

27,6 % 

    Tabel 6. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn og særbørn på mandens side  
     Antal   Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor der kun er særbørn på mandens side 95 
 

- 

Ønske om ”lige deling” blandt børnene  45 
 

47,4 % 

- Ligedeling pr. hoved 36 
 

37,9 % 

- Ligedeling pr. gren 9 
 

9,5 % 

Tabel 4 indeholder oplysninger om ”sort får”-testamenter for denne familiegruppe 

 
Tabel 7. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn og særbørn på hustruens side 

     Antal   Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor der kun er særbørn på hustruens side 57 
 

- 

Ønske om ”lige deling” blandt børnene 41 
 

71,9 % 

- Ligedeling pr. hoved 38 
 

66,7 % 

- Ligedeling pr. gren 3 
 

5,3 % 

 
 
Tabel 8. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor begge også har særbørn  

     Antal   Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor der er særbørn på begge sider 39 
  Ønske om ”lige deling” blandt børnene 31 
 

79,5 % 

- Ligedeling pr. hoved 1 
 

2,6 % 

- Ligedeling pr. gren 30 
 

76,9 % 

Tallene bag afsnit 3.1.2.1.2.  ”Sorte får”. 

Tabel 9. Sort får - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn 

  Antal   Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge også har særbørn 191   - 

Ønske om ”lige deling” blandt børnene 117 
 

61,3 % 

Ønske om oprettelse af "sort får" testamente 45 
 

23,6 % 

Ønske om oprettelse af "sort får" testamente – fællesbørn er "sorte får" 2 
 

1,0 % 

Ønske om oprettelse af "sort får" testamente – særbørn er "sorte får" 43 
 

22,6 % 

Tabel 4 indeholder flere oplysninger om ”ligedelingstestamenter” for denne familiegruppe 
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Tallene bag afsnit 3.1.2.1.3. hyppigheden af "sort får" henvendelser 

 
Tabel 10. Sort får testamenter – særbørn på begge sider, ingen fællesbørn  

     Antal   Procent 

Ægtefæller, hvor begge ægtefæller havde særbørn, men ingen fællesbørn 197   - 

Ønske om oprettelse af "sort får" testamente 20 
 

10,2% 

Tabel 13 og 17 indeholder oplysninger om fordelingen af ”sort får”-testamenterne for denne familiegruppe. 

Tabel 23 indeholder oplysninger om ”ligedelingstestamenter” for denne familiegruppe. 

 
Tabel 11. Sort får testamenter – kun særbørn på den ene side  

     Antal   Procent 

Ægtefæller, hvor den ene har særbørn, men ingen fællesbørn 142   - 

Ønske om oprettelse af "sort får" testamente 11 
 

7,7 % 

 
Tabel 12. Sort får testamenter – kun fællesbørn 

     Antal   Procent 

Ægtefæller, der kun har fælles livsarvinger 424   - 

Ønske om oprettelse af "sort får" testamente 40 
 

9,4 % 

Tabel 29 indeholder yderligere oplysninger om denne familiegruppe. 

Tallene bag afsnit 3.2.1.4. Det er typisk mandens særbørn 

    Tabel 13. Sort får testamenter – særbørn på begge sider, ingen fællesbørn. 
Fordeling 

   

 
Antal   Procent 

Ønske om oprettelse af "sort får" testamente 20 
 

- 

Et/nogle/samtlige mandens særbørn skal være sorte får 14 
 

70 % 

Et/nogle/samtlige af hustruens særbørn skal være sorte får 4 
 

20 %  

Samtlige af mandens og hustruens særbørn skal være sorte får 2 
 

10 % 

Tabel 10 og 17 indeholder flere oplysninger om ”sort får”-testamenterne for denne familiegruppe. Tabel 23 

indeholder oplysninger om ”ligedelingstestamenter” for denne familiegruppe. 

Tabel 14. Sort får testamenter – fællesbørn og særbørn på mandens side 
     Antal 

 
Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor der kun er særbørn på mandens side 95 
 

- 

Mandens særbørn skal være sort får 28 
 

29,5 %  

Tabel 6 indeholder oplysninger ”ligedelingstestamenter” for denne familiegruppe 

Tabel 15. Sort får testamenter - fællesbørn og særbørn på hustruens side 
     Antal 

 
Procent 

Ægtefæller med fællesbørn, hvor der kun er særbørn på hustruens side 57 
 

- 

Et/nogle/samtlige hustruens særbørn skal være sort får 11 
 

19,3 %  

Tabel 7 indeholder oplysninger ”ligedelingstestamenter” for denne familiegruppe 
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Tallene bag afsnit 3.1.2.1.5. Hvis der er flere særbørn på samme side, er det typisk ikke kun et af dem, 

der skal arve mindst muligt 

Tabel 16.  Sort får testamenter – fællesbørn og særbørn på den ene side 
     Antal 

 
Procent 

Et/nogle/samtlige særbørn skal være sort får 39 
 

- 

Samtlige særbørn skal være sort får 35 
 

89,7 % 

 
 
Tabel 17. Sort får testamenter – særbørn på begge sider, ingen fællesbørn 

     Antal   Procent 

 Ønske om oprettelse af "sort får" testamente 20 
 

- 

Samtlige børn på den ene side skal være "sorte får" 16 
 

80,0 % 

Samtlige mandens børn skal være sorte får 13 
 

65,0 % 

Samtlige hustruens børn skal være sorte får 3 
 

15,0 % 

Tabel 10 og 13 indeholder flere oplysninger om ”sort får”-testamenterne for denne familiegruppe. Tabel 23 

indeholder oplysninger om ”ligedelingstestamenter” for denne familiegruppe. 

Tallene bag afsnit 3.2.2. "Sort får" - når et fælles barn er gået bort, efterladende sig egne børn 

Tabel 18. Sorte får testamenter – kun fællesbørn, men et/nogle børn er døde, 
efterladende sig egne børn 

     Antal   Procent 

Ægtefæller hvor der er et eller flere af børnene, der er afgået ved døden 
efterladende sig egne børn 14 

 
100% 

Et eller nogle af børnene skal være "sorte får" 1 
 

7,1 % 

Et eller nogle af børnebørn skal være "sorte får" 0 
  Samtlige børnebørn skal være "sorte får" 6 
 

42,9 % 

 
Tabel 19. Sorte får – enlig med børn, hvor et/nogle af børnene er gået bort, 
efterladende sig egne børn (såvel enlige i uskiftet bo som ikke i uskiftet bo) 

     Antal 
 

Procent 

Enlige med børn, hvor et eller flere af børnene er afgået ved døden, efterladende 
sig egne børn 30 

 
- 

Et eller flere af børnene skal være sort får 1 
 

3,3 % 

Et eller flere af børnebørnene skal være sort får 19 
 

63,3 %  

Tallene bag afsnit 4. Ugifte par 

Tabel 20. Ugifte par – ønskes et ensidigt, gensidigt eller fælles testamente  
     Antal   Procent 

Antal ugifte i fast parforhold 250   - 

Ugifte samlevende, der opretter gensidigt testamente  198 
 

79,2 % 

 Ugifte, hvor det kun er den ene, der opretter testamente 52   20,8 % 

 Ugifte samlevende, hvor den ene sidder i uskiftet bo 9   3,6 % 
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Tallene bag afsnit 4.1. Ønsker til arvens fordeling ved førstafdødes død 

Tabel 21. Ønsker til arvens fordeling ved førstafdødes død – ugifte samlevende 
     Antal   Procent 

 Ugifte par, der enten er barnløse, venter barn eller allerede har fælles børn 97   - 
 Ugifte par, der enten er barnløse, venter barn eller allerede har fælles børn, hvor 
ønsket er, at længstlevende skal arve mest muligt 96 

 
99,0 % 

Tallene bag afsnit 4.2. Ønsker til arvens fordeling efter længstlevende 

Tabel 22. Ligedeling – ugifte samlevende med særbørn på begge sider 

  Antal   Procent 

 Ugifte samlevende med særbørn på begge sider – ingen fællesbørn 42 
 

- 

Ønske om ”lige deling” blandt børnene 38 
 

90,5 % 

Ligedeling pr. hoved 7   16,7 % 

Ligedeling pr. gren 16 
 

38,1 % 

Ligedeling pr. hoved/gren (lige mange særbørn) 14   33,3 % 

Ensartet deling blandt børnene – men hverken pr. gren eller pr. hoved 1   2,4 % 

 
Tabel 23. Ligedeling – ægtefæller med særbørn på begge sider, ingen fællesbørn  

     Antal   Procent 

 Ægtefæller med særbørn på begge sider – ingen fællesbørn 197 
 

- 

Ønske om ”lige deling” blandt børnene 168 
 

85,3 % 

Ligedeling pr. hoved 21   10,7 % 

Ligedeling pr. gren 73 
 

37,1 % 

Ligedeling pr. hoved/gren (lige mange særbørn) 71   36,0 % 

Ensartet deling blandt børnene – men hverken pr. gren eller pr. hoved 3   1,5 % 

Tabel 10, 13 og 17 indeholder flere oplysninger om ”sort får”-testamenterne for denne familiegruppe. 

Tallene bag afsnit 5. Enlige  

Tabel 24.  Enlige 
     Antal   Procent 

Enlige 439   
 Enlige med livsarvinger 257 

 
58,5 % 

Enlige i uskiftet bo 70 
 

15,9 % 
Enlige med livsarvinger, hvor et eller flere af børnene er gået bort, efterladende 
sig egne børn 30 

 
6,8 % 

Tallene bag afsnit 5.1. Begrænsning af arven til "mindst muligt" 

Tabel 25. Sorte får - enlige med livsarvinger – ikke i uskiftet bo 
     Antal   Procent 

Enlige, der efterlader sig livsarvinger og ikke sidder i uskiftet bo 187   - 

Samtlige livsarvinger skal være "sorte får" 17 
 

9,1 % 

Et eller nogle livsarvinger skal være "sorte får" 51 
 

27,3 % 
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Tabel 26. Sorte får - enlige med børn, hvor et/nogle af børnene er gået bort, 
efterladende sig egne børn – ikke i uskiftet bo 

     Antal   Procent 

Enlige med livsarvinger, hvor et eller flere af børnene er gået bort, efterladende 
sig egne børn – ikke i uskiftet bo 25 

 
- 

Et eller nogle af børnene skal være "sorte får" 1 
 

4,0 % 
Et eller nogle af børnebørn skal være "sorte får" 0 

 
0,0 % 

Samtlige børnebørn skal være "sorte får" 17 
 

68,0 % 

Tallene bag afsnit 6. Særejeklausuler 

Tabel 27.  Særeje som anledning til testamentets oprettelse – ægtefæller med 
kun fælles livsarvinger 

     Antal   Procent 

Ægtefæller, der kun har fælles livsarvinger 424   - 
 Ønske om særejeklausul og om arven til længstlevende - uændret legal arv til 
børnene i sidste ende 295 

 
69,6 % 

Størst mulig arv til længstlevende, men ingen særejeklausul 42   9,9 % 

Tabel 12 indeholder oplysninger om ”sort får”-testamenter for denne familiegruppe. 

Tabel 28.  Alene ønske om særejeklausul - enlige med livsarvinger  
     Antal   Procent 

Enlige med livsarvinger  257    - 

Alene ønske om særejeklausul 91   35,4 % 

 
Tabel 29. Arven som særeje – enlige i uskiftet bo 

     Antal   Procent 

Enlige i uskiftet bo 70 
 

- 

 Enlige i uskiftet bo – alene ønske om særejeklausul 32   45,7 % 

Tallene bag afsnit 6.1. Valg af særejetype 

Tabel 30.  Valg af særejetype – fordelt procentvis på de enkelte valgmuligheder og sorteret efter alder 

          

 
Aldersgruppe: 

       Ønsket særejetype: 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 Samlet 

Ingen særejeklausul 29,7 % 36,4 % 35,9 % 35,9 % 27,9 % 35,4 % 56,3 % 54,5 % 33,8 % 

Kombinationssæreje 43,2 % 33,1 % 29,8 % 27,9 % 22,7 % 24,7 % 22,3 % 27,3 % 25,8 % 

Fuldstændigt særeje 10,8 % 9,3 % 7,7 % 10,6 % 11,7 % 10,1 % 6,8 % 9,1 % 10,4 % 

Fuldstændigt særeje 
med succession 

16,2 % 21,2 % 26,5 % 25,6 % 37,8 % 29,9 % 14,6 % 9,1 % 30,1 % 

Hovedtotal 
 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 


