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Den længstlevende
kan beholde det hele
Af advokat
Finn Machenhauer,
MachenhauerNielsen
Advokater

Når den ene ægtefælle dør,
kan den anden beholde de
første 730.000 kr. af parrets
fælles formue som sin egen.
De skal ikke deles med de øvrige arvinger.
Hvis den fælles formue er
mindre end 730.000 kr., kan
det derfor være fornuftigt
for den længstlevende ægtefælle at få gjort boet op og
skifte med de øvrige arvinger.

Den længstlevende ægtefælle har ret til at blive i
uskiftet bo, når den anden
dør. Det kan ofte være det
nemmeste i situationen. Der
er nok af andet, der optager
en, når ens ægtefælle dør. Så
kan det være godt ikke også
at skulle tænke på, hvordan
arven skal fordeles.

Boet må ikke misbruges

Men sidder man i uskiftet
bo, er det ikke ens eget til
fri afbenyttelse. Man tager
vare på boet for alle arvinger, så de kan få deres arv
efter begge ægtefæller, når
man selv dør.

Synes de øvrige arvinger,
man er for ødsel med formuen, kan de gå til skifteretten
og kræve boet skiftet.
Kommer skifteretten til
det resultat, at man har misbrugt det uskiftede bo, kan
arvingerne forlange deres
del af arven udbetalt.

Undgå uskiftet bo

Det kan man undgå, hvis
den fælles formue i ægteskabet er under 730.000 kr.,
nemlig således:
Den længstlevende ægtefælle har nemlig ret til et
ægtefælleudlæg på op til
730.000 kr. af den fælles for-

mue. Formålet er at sikre,
at den længstlevende har et
tilstrækkeligt økonomisk
grundlag at leve videre på.
Med i det beløb tæller også,
hvad den længstlevende får
udbetalt på grund af dødsfaldet.
Det kan være en livsforsikring, og det kan være dødsfaldsdækningen i den afdødes pensionsordninger.

Det hele skal med

Hvis det lagt sammen med
pengene i banken, friværdien i huset, værdien af bilen, og hvad der ellers er af
formue i boet, ikke bliver
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Finn Machenhauer

til mere end 730.000 kr., kan
den længstlevende beholde
det hele for sig selv. Så kan
han eller hun gøre med det,
hvad han eller hun vil.
Så kan boet lukkes. Der
bliver ikke noget til de øvrige arvinger - heller ikke til
den afdøde ægtefælles egne
børn.
De får dog arveret til halv-

delen af formuen, når den
længstlevende
ægtefælle
også dør. Hvis den længstlevende vil.
Hvis ikke, kan han eller
hun få skrevet et testamente, der fordeler hele formuen
til nogle andre - egne børn,
f.eks. - og ikke nævner noget
om den afdøde ægtefælles
børn. Så får de ingenting.

Utilfreds arving fik ikke medhold
Af advokat
Finn Machenhauer,
MachenhauerNielsen
Advokater
- Fortsætter det på den måde,
bliver der ikke noget tilbage
til os andre at arve, når den
gamle dør. Så har han øst det
hele ud over hende den nye,
tænkte en kvinde og gik til
sin advokat for at få det stop-

pet. Faderen var enkemand
og sad i uskiftet bo efter sin
kone, der var død nogle år
tidligere.
Han havde nu fundet sig en
kæreste, som han holdt af et
rejse med. Det hændte også,
at han forærede hende et
smykke og en pæn kjole.

Dyre gaver?

Det hændte for tit, mente datteren. Det var for

stort forbrug og dermed var
det misbrug af det uskiftede
bo.
Hun bad sin advokat gå til
skifteretten og kræve boet
skiftet, mens der endnu var
noget tilbage at arve.
Enkemanden kom og bad
om min hjælp i sagen. Han
indrømmede, at han af og til
rejste med sin nye kæreste,
og at han også en gang imellem gav hende en gave, som

man jo gør, når man er forelsket. Men det var slet ikke i
det omfang, datteren mente,
og ikke så meget, at det var
misbrug af det uskiftede
bo.
Han kunne også vise mig,
at formuen i det uskiftede
bo var væsentligt mindre,
end datteren forestillede sig.
Optimistisk vurderet nåede
den vel op på 500.000 kr.
- Du behøver ikke at be-

kymre dig, kunne jeg berolige manden.
- Din datter har ikke noget
at komme efter. Hun må vente med sin arv, til du er død.

Ægtefælleudlæg

Den ægtefælle, der lever
længst, kan beholde op til
730.000 kr. af den fælles formue som sin egen. Det er et
ægtefælleudlæg, og formålet med det er at sikre, at

Håndbold-lænd og en stiv hest
Af Mette Graae Petersen,
kiropraktor, cand.manu.
Spørgsmål til kiropraktoren:
Jeg er en kvinde på 46,
og jeg har, siden jeg var i
20’erne, haft tilbagevendende hold i lænden. Det
begyndte efter, at jeg i en periode havde haft flere ankelforstuvninger til håndbold,
men det er jo snart mange år
siden. Hver gang jeg får disse hold i lænden, går jeg til
kiropraktor, som siger det er
mit bækken, der sætter sig
fast, og det bliver hurtig sat
på plads igen, men jeg synes
bare, det er træls at få det
gang på gang. Er der muligvis noget, der gør at jeg bliver med at få problemet?
Svar:
Der kan selvfølgelig være
mange årsager til at du bliver ved med at få nye smerter (dårlige arbejdsstillinger, træningsniveau, kropsholdning), men nu nævner
du selv, at det startede i forbindelse med, at du forstuvede din ankel flere gange.
Når man forstuver en ankel overstrækker man ledbåndene, som sørger for stabiliteten i og omkring ank-

len. En voldsom forstuvning
eller gentagne forstuvninger, som ikke efterfølgende
genoptrænes, kan betyde,
at anklen ender med at blive
svag og/eller stiv.
En stiv ankel kan igen
gøre, at bevægelsen i foden
under gang ikke overføres
korrekt til resten af benet.
Dette kan betyde, at man udvikler et uhensigtsmæssigt
gangmønster, hvilket har
det med at sætte sig op gennem kroppen og give problemer i f.eks. bækkenet.

Det samme ses ofte hvis
man f.eks. har fået gipset en
fod eller opereret sit knæ og
efterfølgende i en periode
går forkert og kompenserer i
den modsatte kropshalvdel.
Man mærker måske ikke
selv, at man går anderledes
end tidligere, da forandringen tit kommer langsom
tover tid. Samtidig behøver
man ikke nødvendigvis at
have ondt i foden for, at det
kan være den, der er »synderen« i det hele.
Mange glemmer, at kiro-

Hvis hesten
er stiv
i den ene
side, kan
det være
noget, den
har »arvet«
fra sin
rytter.
Foto:
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praktorer ikke kun ser på
ryggens problemer, men
også alle andre led i kroppen, så hvis ikke du har haft
din kiropraktor til at se på
din ankel, så prøv at spørg
til det næste gang, måske
kan det hjælpe.

Spørgsmål:
Jeg er 26 år og rider dressur på højt niveau. Jeg ved
det måske er lidt ved siden
af at skrive til jer, men en
ven sagde, at I måske kunne
hjælpe.
Min hest har tendens til at
være mere stiv i højre end
i venstre side, når jeg skal
arbejde med den, hvilket jeg
synes er underligt, da jeg
selv er højrehåndet.
Jeg har haft heste-fys på
den flere gange og det går
også godt efter, at den har
fået behandling, men når
jeg har redet et par gange
på den, så er det det samme
igen. Megafrustrerende! Er
der måske noget ved mig,
der holder det ved lige?
Svar:
Jeg er glad for du skriver.
Vi hører tit fra ridefolk, som
beklager sig over netop det-

længstlevende har et økonomisk grundlag at leve videre
på.
Formuen i det uskiftede bo
var altså væsentligt mindre.
Manden kunne tage det hele
som ægtefælleudlæg og bruge pengene som sine egne
uden at spørge nogen.
Det skrev vi til skifteretten, og sådan blev den sag
afgjort.
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Har du et spørgsmål til kiropraktorerne,
så send det til: lla@kiro.dk eller til Kiropraktorerne Ringsted,
Selandia Park 4, 4100 Ringsted, Telefon 88 44 00 44
te. De fleste mennesker har
en dominant side, som er
den stærkeste og smidigste
side, og der er selvfølgelig
altid en risiko for, at dette
bliver overført til hesten via
træningen.
Det er derfor altid vigtigt
at være opmærksom på, at
man som rytter får trænet
sin »svage« side med styrke- og smidighedstræning,
så forskellen mellem siderne
ikke er alt for tydelige for hesten.
Nu skriver du selvfølgelig,
at hesten er mere stiv på din
dominante side, og det lyder
derfor ikke, som om det er
det ovenstående, der er problemet i dette tilfælde.
Vi oplever nogle gange, at
hvis vi undersøger en ryt-

ter, som har disse problemer
med deres hest, så finder vi,
at de ofte er stive/låst i for
eksempel deres bækken.
Nogle gange har rytteren
ikke oplevet gener af dette,
mens de andre gange godt
har mærket noget, men
tænkt, at det ikke var noget,
der krævede behandling.
En sådan stivhed kan
hurtigt overføres til hesten
under ridt. Jeg vil som hovedregel altid sige, at det er
en god ide at kigge rytteren
igen for stivhed/låsninger,
hvis man oplever at hesten
forbedres af behandling eller hvile og forværres af at
blive redet, for så er der stor
sandsynlighed for, at det er
noget hesten »får« fra sin
rytter.

