


 

 

Summary 

 

Inheritance law in Denmark and England – a comparative analysis of ‘Arv efter 

loven’ and ‘Intestacy’, and a terminological and theoretical study of selected 

terms  

 

The inheritance law of a country regulates how a deceased’s estate should be distributed 

when he or she dies. A person can die with or without having made a will, and most 

countries have rules for both situations. Therefore, most people are affected by their 

country’s inheritance law at some point during their lifetime.  When a person dies 

without having made a will, the rules that govern this situation are called ‘Arv efter 

loven’ in Denmark and ‘Intestacy rules’ in England.  

 

This thesis has three objects. The first is to determine the similarities and the differences 

between the Danish inheritance rules ‘Arv efter loven’ and the English ‘Intestacy’ rules. 

Secondly, a number of concepts, which mainly represent the differences, are selected and 

used in a terminological study. Lastly, suggestions for translations of the terms 

representing these concepts will be produced on the basis of relevant translation 

strategies.   

 

The thesis has three hypotheses: The first is that there are significant differences between 

the two areas of inheritance law in the two countries. The second is that because of these 

differences, a number of concepts exist in Danish inheritance law, which do not exist in 

English inheritance law, and therefore they need to be translated.  The last hypothesis is 

that the Danish concepts include so much information that when translating the terms 

representing these concepts, the most appropriate strategy is source language orientation. 

The result of this strategy will, however, often lead to long translations of single terms.  

 

The comparative study showed that there are significant differences between the 

inheritance laws of the two countries. One of the most obvious ones is that, in Denmark, 

the concept of ‘tvangsarv’ exists. This means that no matter what a deceased has decided 

in his will, his spouse and children always are always entitled to a portion of his estate. 

This is in contrast to England, where people have testamentary freedom, although 



 

 

dependants of a deceased can apply for part of the estate under the rules of The 

Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975. There are also differences 

between the types of ownerships that exist between spouses in the two countries. When 

couples marry in Denmark, they automatically get ‘fælleseje’, which means, that when 

they divorce or one of the spouses dies, their property is divided equally among them. In 

England, couples always own the same property, which they did before they were 

married. Thus, these differences confirmed the first hypothesis. 

 

The terminological study showed that the differences found in the comparative analysis 

are reflected in a number of concepts existing in Denmark, but not in England, and that 

confirmed the second hypothesis. The selected concepts were: ‘livsarving’, ‘slægtsarving’, 

‘særlivsarving’, ‘tvangsarv’, ‘svogerskabsarv’, ‘henstandsarv’, ‘fælleseje’, 

‘skilsmissesæreje’, ‘fuldstændigt særeje’, ‘sameje’, ‘bodel’ and ‘boslod’.   

 

On the basis of the knowledge gathered from the theoretical analysis, suggestions for 

translations of these terms were produced. In most cases, the appropriate translation 

strategy turned out to be source language orientation. This is the case because it is 

important to include all of the information of each term, in order for the receiver to be able 

to understand the Danish concept. Thus, the third hypothesis is also confirmed. 
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1. Indledning 
I udviklingen af de fleste samfund er det blevet klart, at samfundet har brug for love, for 

at dets indbyggere kan leve side om side og undgå for mange indbyrdes konflikter og 

konflikter udadtil. To eksempler på dette er lovgivning om arv og ejendomsret. Når et 

menneske dør, efterlader dette sig som oftest både slægtninge og ejendom. For at undgå 

at der opstår konflikter mellem de efterladte slægtninge over den afdødes ejendom, har 

de fleste lande lovgivning på dette område. Dette juridiske område kaldes arveret, og 

reglerne inden for dette område kan oftest deles op i regler, der gælder, når afdøde har 

oprettet et testamente og regler, der gælder, når han ikke har. Et andet juridisk område, 

der spiller ind ved et menneskes død, er ejendomsretten. Ofte kan man i et samfund eje 

ejendom på forskellige måder, og hvordan en afdød gjorde dette, kan være af afgørende 

betydning for arven efter vedkommende.  

 

 I Danmark og England har man også lovgivning om både arv og ejendomsret, men da 

der er tale om to lande, har de naturligvis udviklet forskellige retssystemer og 

retskulturer, og det gør det særligt interessant at sammenligne dem. At sammenligne hele 

Danmark og Englands lovgivning, retssystem eller retskultur ville dog hurtigt blive for 

omfangsrigt for de fleste. Jeg har derfor valgt netop at fokusere på arveretten og helt 

specifikt på det område inden for arveretten, der i Danmark kaldes ’Arv efter loven’ og i 

England kaldes ’Intestacy’, og som er de regler, der gælder, når en afdød ikke har oprettet 

testamente. Jeg vil sammenligne de to lande på dette område for at komme frem til hvilke 

forskelle og ligheder, der er mellem dem. 

 

Samtidig vil jeg også beskæftige mig med emnet ud fra en translatørs synspunkt. Som 

translatør-studerende i engelsk kommer man i translatørarbejdet ofte ud for, at ord og 

termer, der skal oversættes, ikke tidligere er behandlet og derfor ikke har en ækvivalent 

på målsproget, der er umiddelbart tilgængelig. Dette gælder især inden for det juridiske 

område, hvor lovgivningen udvikles løbende, og hvor kulturen i det enkelte land ofte 

afspejles i lovgivningen.  

 

Netop det faktum at lovgivning ændres, gør det til et interessant emne at beskæftige sig 

med, fordi man som oversætter skal følge med i ændringerne for at kunne oversætte 

tekster, der omhandler det konkrete lovområde. Det vil sige, at man er nødt til at have et 
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dybere kendskab til det specifikke juridiske område for at være i stand til at kunne 

oversætte mellem to landes lovgivning på det område.  

 

1.1 Specialets formål 

Der er tre formål med specialet. Først vil jeg kort beskrive arveretten i de to lande og 

derefter foretage en komparativ analyse af det danske og det engelske område inden for 

arveretten, der beskæftiger sig med arv, når der ikke er oprettet et testamente. I denne 

analyse vil jeg fokusere på tre emner: arv, arvinger og ejerforhold. Formålet med denne 

del er at klarlægge forskelle og ligheder inden for dette område i den danske og den 

engelske arveret. 

 

 Dernæst vil jeg på baggrund af de ligheder og forskelle, der er konstateret, arbejde videre 

med udvalgte begreber ud fra terminologiske arbejdsmetoder. Dette inkluderer arbejde 

med definitioner og begrebssystemer. Specialets andet formål er altså en terminologisk 

analyse af udvalgte begreber inden for dansk arveret. 

 

Specialets tredje formål er udarbejdelse af oversættelsesforslag til de termer, der blev 

behandlet i den terminologiske del.  Dette vil jeg gøre ud fra relevante 

oversættelsesstrategier, som jeg beskriver i en oversættelsesteoretisk analyse.  

1.2 Motivation 

Den 1. januar 2008 trådte en ny arvelov i kraft i Danmark, og med den fulgte en række 

ændringer, der havde til formål at tilpasse arvelovgivningen moderne familieformer. 

Arveloven er altså forholdsvis ny, og ændringerne kan have gjort, at nye begreber eller 

termer er opstået. Det er dog ikke disse ændringer, der er i fokus i dette speciale, men 

loven er stadig aktuel at beskæftige sig med, fordi det område af arveretten i Danmark og 

England, som specialet omhandler, ikke blevet behandlet før i specialesammenhæng. 

Derudover finder jeg også arveretten interessant, fordi den er en del af familieretten og 

derfor er noget, der vil vedkomme de fleste mennesker på et tidspunkt i deres liv. 

Sammenligningen med England skyldes først og fremmest, at mit hovedfag er engelsk, 

men også at Common Law, som danner udgangspunkt for mange andre engelsktalende 

landes retssystemer, stammer fra England.  



3 

 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående vil jeg i dette speciale besvare følgende: 

 

1. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem den danske og den engelske arveret inden 

for områderne ’Arv efter loven’/’Intestacy’? 

 

2. Hvilke forskelle og ligheder kan en terminologisk undersøgelse af begreber inden for 

disse områder vise? 

 

3. I tilfælde hvor begrebssystemerne og definitionerne i undersøgelsen viser manglende 

eller delvis ækvivalens mellem begreber, hvordan kan jeg da bruge udvalgte 

oversættelsesteoretiske strategier til oversættelse af de termer, der repræsenterer disse 

begreber? 

 

1.4 Hypoteser 

Min første hypotese er, at der i sammenligningen vil vise sig at være væsentlige forskelle 

mellem den danske og engelske arveret, fordi der er tale om to forskellige retssystemer og 

retskulturer. 

 

Min anden hypotese er, at de forskelle, der er mellem dansk og engelsk arveret kan ses af, 

at der eksisterer en række begreber i dansk ret, der ikke eksisterer i engelsk ret, og at 

termerne, der repræsenterer disse, derfor har brug for oversættelse.  

 

Endelig er min tredje hypotese, at mange af de danske termer er så indholdsmættede, at 

det vil være mest hensigtsmæssigt at kildesprogsorientere sine oversættelser af disse for 

på dén måde at inkludere det meste af det, de indeholder. Dette kan derfor ofte resultere i 

lange oversættelser fra dansk til engelsk. 

1.5 Afgrænsning 

Jeg beskæftiger mig i dette speciale med oversættelse fra dansk til engelsk. Selv om 

sædvaneret spiller en stor rolle i engelsk ret, beskæftiger jeg mig kun med den skrevne lov 

på området, da undersøgelsesområdet ellers ville blive for omfangsrigt. Det tilladte 
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omfang af specialet gør også, at sammenligningen af dansk og engelsk arveret ikke bliver 

udtømmende.  

1.6 Teori og metode 

I specialets første del foretager jeg en komparativ analyse og til brug for denne, benytter 

jeg mig af den indsamlede empiri, der er beskrevet i afsnit 1.7. Herefter foretager jeg en 

terminologisk analyse, hvor jeg benytter mig af terminologiens arbejdsmetoder ved at 

sammenligne definitionerne på de enkelte begreber og sætte dem i system. Jeg udarbejder 

to begrebssystemer i I-term, som er et terminologistyrings- og videndelingsprogram 

udviklet af DANTERMcenteret. Disse systemer, som giver et overblik over det 

behandlede område i henholdsvis dansk og engelsk arveret, bruges til at sætte begreberne 

i forhold til hinanden og til at sammenligne deres definitioner.  

 

Da et af formålene med specialet er at udarbejde oversættelsesforslag til de behandlede 

termer, benytter jeg mig af forskellige oversættelsesstrategier for at kunne gøre dette. 

Disse inkluderer to af Vinay og Darbelnets lokale strategier (ordret oversættelse og lån), 

samt parafrase og eksplicitering. Jeg beskæftiger mig desuden med kilde- og 

målsprogsorientering i en juridisk kontekst, Draskaus ækvivalensbegreb og Vermeers 

Skopos-teori. I forbindelse med at jeg kommenterer de oversættelsesforslag, jeg har 

udarbejdet, diskuterer jeg desuden eksisterende ordbogsopslag og, hvor det er muligt, 

oversættelsespraksis som den kan ses af eksisterende engelske oversættelser inden for 

arveret.  

 

1.7 Kildemateriale og henvisningsteknik 

Mit kildemateriale består hovedsageligt af de danske og engelske arveretlige love, da det 

er disse, jeg tager udgangspunkt i ved sammenligningen, samt bøger og tekster om 

emnet. Derudover bruger jeg relevant oversættelsesteori, tekster fra internettet samt 

ordbøger. Jeg benytter mig af APA-metoden som henvisningsteknik.  

1.8 Målgruppe 

Dette speciale henvender sig primært til personer, der beskæftiger sig med jura, og i 

særdeleshed arveret, i en sproglig sammenhæng. Det vil typisk være danske 

translatørstuderende, undervisere og lignende. Sekundære modtagere kunne også være 
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jurister, der skal beskæftige sig med engelsk arveret eller dansk arveret i en engelsk 

kontekst. Jeg går derfor ud fra, at modtagerne på forhånd har et vist kendskab til 

området. 

1.9 Specialets opbygning 

Specialet er opdelt i en realiadel og en terminologidel. Realiadelen består af kapitel 2 og 

terminologidelen af kapitel 3 til 6. Specialet afsluttes med en konklusion i kapitel 7. 

 

Kapitel 2 består af den komparative analyse af de danske regler om ’Arv efter loven’ og de 

engelske regler om ’Intestacy’. Kapitel 3 er en delkonklusion på denne analyse. Kapitel 4 

er en terminologisk analyse, der blandt andet sætter udvalgte begreber fra realiadelen i 

begrebssystemer. I kapitel 5 findes den oversættelsesteoretiske analyse, der danner 

grundlag for udarbejdelsen af de oversættelsesforslag, som findes i kapitel 6. Dette kapitel 

består af artikelfelterne, der printet fra i-Term, og indeholder oplysninger om termernes 

definitioner, om ordbogsopslag og anden oversættelsespraksis mv. Endelig indeholder 

kapitel 7 en samlet konklusion for hele specialet.  

1.10 Forkortelser 

AEA = Administration of Estates Act 1925. 

IA = Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975. 

AL = Arveloven. 

De engelske love jeg har brugt i specialet gælder for både England, Wales, Nordirland og 

Skotland, men jeg bruger England som fællesbetegnelse for dem alle. 
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2. Arveret 

2.1 Danmark 

I dette afsnit vil jeg først, som introduktion til resten af kapitlet, kort beskrive dansk ret generelt og 

dansk arveret. Derefter vil jeg gennemgå nogle af de centrale dele af arveretten, hvor fokus vil være 

på fire emner: Arvefølge, Typer af arvinger, Typer af arv og Ejerforhold. Disse emner repræsenterer 

de vigtigste dele af Arv efter loven, som omhandler arv, hvortil der ikke er oprettet testamente. 

2.1.1 Kort om dansk ret 

I disciplinen komparativ ret taler man om forskellige retsfamilier, og man skelner typisk 

mellem Anglo-amerikansk ret, eller Common Law, de germanske, romanske og nordiske 

retsfamilier, de religiøse retssystemer og retten i Kina og Japan. Danmark tilhører 

naturligvis den nordiske retsfamilie, som dog kan være svær at definere i forhold til de 

andre retsfamilier. Dette skyldes blandt andet, at dansk ret ikke er blevet direkte påvirket 

af romerretten, som nogle af de øvrige familier er, og at professionelle jurister først sent er 

blevet en del af retslivet (den juridiske eksamen blev indført i 1736) (Tamm: 2009). Man 

kan sige, at hvor den romanske og germanske familie i høj grad er baseret på nedskreven 

lov, og Common Law-landene er baseret på sædvaneret, så indeholder dansk ret begge 

dele. Det viser sig for eksempel ved, at man i Danmark har tradition for nedskrevne love, 

men man har ikke på samme måde, som i for eksempel Tyskland, store omfattende 

lovbøger. Samtidig er retssædvane også en del af retskilderne, så der er også fællestræk 

med Common Law-landene (Sandfeld Jakobsen:2010).  

2.1.1.1 Dansk arveret 

Et eksempel på en af de nedskrevne danske love er Arveloven, som udgør grundlaget for 

arveretten. I modsætning til romerretten, hvor testamentet udgjorde 

successionsgrundlaget, var det i ældre dansk ret slægtninges arveret, der var 

bestemmende for, hvem der arvede en arvelader, og dengang kunne man slet ikke 

disponere over sit bo ved at oprette et testamente. Dog blev dette ændret, blandt andet på 

grund af indførelse af kristendommen og påvirkning fra den katolske kirke, der krævede, 

at man skulle kunne testamentere kirken gaver for at frelse sin sjæl. Senere fik man lov til 

at oprette testamenter til fordel for andre end kirken, og tvangsarv blev også indført. Som 

nævnt i indledningen trådte en ny Arvelov i kraft i 2008, og grunden til at man igangsatte 
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revisionen af den gamle arvelov var for at vurdere ugifte samlevendes retsstilling, 

tvangsarveretten og den overlevende ægtefælles retsstilling (Nørgaard:2004). De 

ændringer, den nye arvelov indførte, betød blandt andet, at den såkaldte ”legale 

arvebrøk” blev ændret således, at hvor ægtefællen førhen arvede 1/3 af boet og børnene 

arvede 2/3, arver de nu hver halvdelen af boet. Ændringerne har også gjort, at selvom 

ugifte samlevende stadig ikke automatisk arver hinanden, så regnes de nu for at være 

”nærmeste pårørende” på forsikringer og pensioner, hvis de har barn sammen eller har 

levet sammen i mindst 2 år. Ændringerne er foretaget, fordi loven skulle passe til 

moderne familieformer – den seneste lovændring før denne går helt tilbage til 1964. Det 

vil sige, til før det blev normalt at leve sammen uden at være gift og at have børn fra 

tidligere forhold. 

2.1.2 Arvefølgen 

Nedenfor ses en oversigt over arvefølgen i dansk arveret. Den bliver relevant, når en 

arvelader dør uden at have efterladt sig et testamente. Når man taler om arvinger, taler 

man ofte om, hvilke arveklasser de tilhører.  Den første arveklasse består af børn og børns 

efterkommere. Efterlader arvelader sig ingen arvinger i første klasse, arver forældre og 

deres efterkommere, som den anden arveklasse består af. Herefter udgøres tredje 

arveklasse af bedsteforældre og deres børn, men herefter stopper arvefølgen. Det vil sige, 

at fætre og kusiner ikke er berettigede til arv (Justitsministeriet:2006). Fordeling af arven 

foregår altså sådan, at hvis den første arving i arveklassen ikke er i live, arver den næste 

og så fremdeles. 

 

Oversigt over den danske arvefølge: 

1. Børn 

2. Børnebørn eller andre efterkommere 

3. Forældre 

4. Søskende 

5. Søskendes børn eller andre efterkommere 

6. Bedsteforældre 

7. Bedsteforældres børn (onkler og tanter) 

 

Man kan måske undre sig over, at afdødes ægtefælle ikke er nævnt i arvefølgen, men 

dette skyldes sandsynligvis, at ægtefællen ved arv efter loven altid arver halvdelen af boet 
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ifølge den legale arvebrøk og i øvrigt altid har ret til tvangsarv (som beskrives i afsnit 

2.1.4.1).  

2.1.3 Typer af arvinger 

En arveladers arvinger bliver i dansk arveret ofte delt op i grupper og benævnt ved 

fællesbetegnelser. Man er sandsynligvis startet med at bruge disse fællesbetegnelser for at 

kunne tale om flere arvinger på én gang. Det vil sige, uden at skulle nævne for eksempel 

forældre, bedsteforældre, tanter mv. hver gang man taler om slægtsarvinger. Mange 

regler gælder for de samme typer arvinger, og derfor kan det være en fordel at bruge 

fællesbetegnelser for dem. Jeg beskæftiger mig i dette afsnit med livsarvinger, 

slægtsarvinger og særlivsarvinger, da disse er de mest fremtrædende i lovgivningen. 

2.1.3.1 Livsarving 

Når man i dansk arveret taler om efterkommere af afdøde, som har ret til arv, betegnes 

disse ’livsarvinger’ og betyder børn, adoptivbørn, børnebørn mv. (Von Eyben:2008). Det 

er altså arvinger inden for første arveklasse, som er de første, der har ret til arv udover 

ægtefællen. Livsarvinger er derfor en vigtig del af arvelovgivning, og dette ses også af, at 

de bliver nævnt gennemgående i hele den del af AL, der omhandler arv efter loven.  

2.1.3.2 Slægtsarving 

Slægtskab opstår, når en person nedstammer fra en anden, eller når de begge nedstammer 

fra den samme tredje (Von Eyben: 2004). I forhold til en arvelader, dækker det over 

samtlige arvinger i alle arveklasser. Slægtsarvinger bliver i AL allerede nævnt i §1, der 

fastslår, at en arveladers børn er dennes nærmeste slægtsarvinger (AL: 2007). 

2.1.3.3 Særlivsarving 

Ordet ’særlivsarving’ betyder ’stedbarn’ (Von Eyben: 2008), og brugen af ’særlivsarving’ 

er ny i AL i forhold til den gamle arvelov.  Særlivsarvingen bliver i AL især nævnt i 

forhold til dennes aktiver i arven, fordi særlivsarvingen har ret til at overtage et aktiv 

”hvis dette har særlig erindringsværdi for den pågældende” (AL, Kap 2, § 12, stk 2), selv om 

den overlevende ægtefælle egentlig har fortrinsret. Særlivsarvinger er også nævnt i 

reglerne om uskiftet bo (kap 4 i AL), hvor den overlevende ægtefælle kan overtage 

fællesejet til uskiftet bo, men kun med samtykke fra eventuelle særlivsarvinger eller disses 

værge(r). Herudover er særlivsarvinger for eksempel nævnt i forbindelse med, at den 

overlevende ægtefælle skal skifte med arvinger og i reglerne omkring arvehenstand. 
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Overordnet set er der altså taget stort hensyn til særlivsarvinger i AL, og dette kan være et 

eksempel på, at loven er tilpasset moderne familieformer. 

2.1.4 Typer af arv 

I den danske arveret findes der flere typer arv, der er aktuelle på forskellige tidspunkter 

og for forskellige arvinger. Fælles for de tre typer, jeg beskæftiger mig med i dette afsnit, 

er, at de også kan omtales som arvinger, for eksempel en ’tvangsarving’. Jeg har dog valgt 

at beskæftige mig med dem som typer af arv, fordi det er sådan jeg er stødt på dem i 

litteraturen om emnet og ikke mindst i lovgivningen. 

2.1.4.1 Tvangsarv 

Tvangsarv betyder, at en arveladers ægtefælle og børn skal arve en del af boet, uanset 

hvad der måtte stå i et eventuelt testamente. Ifølge Fischer (2010: 1) er tvangsarv: 

 

”en rodfæstet tradition i dansk arveret, men den nye arvelov har villet gøre op med den tradition, 

at børn skal arve det meste”. 

 

Det har betydet, at hvor børns tvangsarv førhen var halvdelen af deres legale arvelod (det 

vil sige, hvad de ville have arvet efter loven), er denne nu sat ned til en fjerdedel. Ifølge § 

5, stk. 2 i AL kan en arvelader dog i et testamente begrænse et barns arvelod til 1.000.000 

kr. Ligeledes skal en ægtefælle arve en fjerdel af, hvad denne ville have modtaget ifølge 

loven (hvis der ikke var oprettet testamente). Den længstlevende ægtefælle kan 

derudover, ifølge § 11 og § 11, stk 2 i AL, udtage genstande af boet til personlig, eller til 

mindreårige børns personlige, brug, samt så meget at værdien af det udtagne, samt 

ægtefællens bos- og arvelod og fuldstændige særeje, sammenlagt udgør op til 600.000 kr. 

Tvangsarv er altså et middel, hvormed man sikrer sig, at arveladers ægtefælle og børn har 

noget at klare sig for efter dennes død, uanset om arvelader måtte ønske det eller ej. 

2.1.4.2 Svogerskabsarv 

Svogerskabsarv bliver først aktuelt, når en ægtefælle har arvet sin mand/hustru alene, 

uanset om det er efter testamente eller ej, og derefter selv dør. I et sådant tilfælde deler 

hver ægtefælles slægtsarvinger boet med halvdelen til hver. Dette gælder dog ikke, hvis 

længstlevende ægtefælle har indgået nyt ægteskab, har arvet en samlever, efterlader sig 

en samlever og der er oprettet testamente til fordel for denne, eller efterlader sig 

livsarvinger. Hvis der kun er slægtsarvinger efter den ene af ægtefællerne, arver disse det 

hele. Herudover er der en række andre deleregler ved forskellige scenarier. Reglerne om 



11 

 

svogerskabsarv er deklaratoriske, hvilket i dette tilfælde vil sige, at arven altid kan 

fordeles anderledes ved et testamente. De sigter mod, at arven så vidt muligt bliver 

ligeligt fordelt mellem førstafdødes og længstlevende ægtefælles slægt, hvis 

længstlevende ægtefælle var enearving efter førstafdøde ægtefælle (Karnov:2008; AL: 

2007: § 15).  

 

Svogerskabsarv er en lidt usædvanlig del af arvelovgivningen, da den ikke handler om én 

arveladers arv. Derimod drejer det sig om en arveladers arv og dennes ægtefælles arv, 

fordi førstafdøde ægtefælles arv er en del af længstlevende ægtefælles arv, når 

sidstnævnte dør. Med svogerskabsarv bestemmer loven altså, hvordan en ægtefælles arv 

skal fordeles, fordi en del af dennes formue tidligere har været del af førstafdødes formue. 

Førstafdødes slægt beholder altså retten til en del af arven.   

2.1.4.3 Henstandsarv 

Henstandsarv betyder, at den overlevende ægtefælle kan få henstand i forhold til 

udbetaling af arv til førstafdøde ægtefælles livsarvinger, hvis udbetaling af arven 

medfører, at ægtefællen må give afkald på hjem eller erhverv. Arvehenstand gives for 5 år 

ad gangen, og arven betales kontant efter henstandsperiodens ophør. Der skal stilles fuld 

sikkerhed for henstandsarven, og hvis der sker en væsentlig forringelse af sikkerheden, 

kan Skifteretten efter anmodning bestemme, at arven skal udbetales. Det samme gælder, 

hvis den længstlevende ægtefælle har forsømt sin forsørgerpligt over en særlivsarving 

efter førstafdøde ægtefælle (AL:2007). Henstandsarv er altså et middel til at sikre, at den 

længstlevende ægtefælle ikke bliver dårligere stillet efter ægtefællens død, end denne var 

før. 

2.1.5 Ejerforhold 

Ejerforhold mellem ægtefæller spiller også ind i arveretten, fordi størrelsen af arven er 

afhængig af, hvilket ejerforhold der var mellem ægtefællerne, hvis arvelader var gift. Der 

findes mange forskellige former for ejerforhold mellem ægtefæller, blandt andet 

kombinationssæreje, men i dette afsnit beskriver jeg dem, der er mest almindelige. 

2.1.5.1 Fælleseje 

Ifølge Deleuran & Deleuran (2010) indtræder fælleseje automatisk ved ægteskab. I 

modsætning til hvad mange tror, betyder det ikke, at ægtefællerne ejer alt i fællesskab. 

Dette er kun tilfældet, hvis de eksempelvis køber et hus sammen, og begge ægtefællers 

navne står på skødet. Fælleseje er derimod en deleregel, der gør, at man ved skilsmisse 
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eller død skal stilles økonomisk, som ejede man alt i fællesskab. Fælleseje får altså først 

konsekvenser ved skilsmisse eller ved den ene ægtefælles død.   

 

I afsnittet ”Overtagelse efter vurdering” i kapitel 2 i AL beskrives, hvordan den overlevende 

ægtefælle skal forholde sig til aktiver, der er fælleseje i boet. Ifølge § 12 kan den 

længstlevende ægtefælle overtage fællesejeaktiver i dødsboet for den værdi dennes bos- 

og arvelod har. Aktiverne kan overtages for det beløb, de er vurderede til, og hvis aktivets 

værdi overstiger bos- og arvelodden, kan ægtefællen overtage det ved at betale det 

overskydende beløb kontant til boet.  

2.1.5.2 Skilsmissesæreje og Fuldstændigt særeje 

Der er flere forskellige typer særeje, men hvor det tidligere bare hed ’særeje’, er det nu 

blevet lovmæssigt bestemt, at ’særeje’ betyder ’skilsmissesæreje’. Ved skilsmissesæreje 

beholder ægtefællerne den ejendom, de hver især har som særeje, når de skilles, men ved 

dødsfald bliver særejet til fælleseje. Det betyder også, at den overlevende ægtefælles 

formue indgår i delingen med den afdøde ægtefælles eventuelle kreditorer og 

særlivsarvinger. Fælleseje og skilsmissesæreje har altså det til fælles, at de begge deles 

som fælleseje ved den ene ægtefælles død. Fuldstændigt særeje derimod gælder både ved 

skilsmisse og ved dødsfald, men det betyder også, at den overlevende ægtefælle ikke kan 

hensidde i uskiftet bo. Når man i et ægteskab har fuldstændigt særeje, betyder det altså, at 

den del af formuen, der er særeje, bliver holdt uden for delingen ved skifte (Deleuran & 

Deleuran: 2010).  

 

Ifølge § 13 i AL kan den længstlevende ægtefælle for sin arvelod af særejet overtage 

aktiver af den afdøde ægtefælles fuldstændige særeje til vurderingsbeløbet. Hvis værdien 

af et aktiv, som ægtefællen ejer i sameje (se afsnit 2.1.5.3) med boet, overstiger arvelodden, 

gælder reglen, om at ægtefællen kan betale det overskydende beløb til boet, også her. 

Ligeledes gælder reglen om særlivsarvingens fortrinsret som nævnt i afsnit 2.1.3.3 – her er 

undtagelsen dog aktiver, som tjener til den længstlevende ægtefælles personlige brug, 

samt ægtefællernes fælles hjem.  

2.1.5.3 Sameje 

Sameje er en anden måde at eje et aktiv på og er vigtig at adskille fra fælleseje. Ifølge 

Lund-Andersen, Munck & Nørgaard (2003:347) foreligger sameje ”når ejendomsretten til et 

aktiv tilkommer flere i forening”. Det betyder for eksempel for ægtefæller, at hvis de har 

købt noget sammen, så ejer de hver en andel af aktivet, og denne andel vil være en del af 
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hver ægtefælles formue, uanset om de har fælleseje eller særeje. Så hvor man kan sige, at 

fælleseje er en formueordning mellem ægtefællerne, er sameje en måde at eje på, der 

gælder for hvert enkelt aktiv. I praksis sker det ofte, at ægtefællerne ikke kan erindre, 

hvem der har købt hvad, eller i hvilket forhold de købte et aktiv sammen, og i sådanne 

tilfælde antager man, at aktivet er sameje, hvis begge ægtefæller havde økonomisk 

mulighed for at købe det på købstidspunktet (Lund-Andersen, Munck & 

Nørgaard:2003:360).  

2.1.5.4 Boslod 

Boslod er ikke en måde at eje på, som for eksempel fælleseje er det. Det bruges derimod i 

forbindelse med formuefællesskabets ophør, og det er normalt den ene ægtefælles halvdel 

af værdien af fællesboet (Von Eyben: 2008). I AL er boslod blandt andet nævnt i § 12, der 

omhandler den overlevende ægtefælles ret til for sin bos- og arvelod, at overtage aktiver, 

der er fælleseje i dødsboet, til det aktiverne er vurderet til.  I arveretten kommer boslod 

altså til udtryk, når afdøde og den overlevende ægtefælle havde fælleseje. 

2.1.5.5 Bodel 

Bodel er den del af fællesboet, som hver ægtefælle har taget med ind i ægteskabet, altså 

det ægtefællerne hver især ejede, før de blev gift, og som de derfor råder over (Von 

Eyben: 2004). I AL bliver bodel nævnt i forbindelse med, at boet skal udleveres til uskiftet 

bo. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis den overlevende ægtefælle ikke har tilstrækkelige 

midler i sin bodel og sit fuldstændige særeje til at dække sine forpligtelser. I arveretten er 

bodel derved også at forbinde med fælleseje.  

 

2.2 England 

I dette afsnit starter jeg med en kort introduktion til engelsk ret generelt og engelsk arveret. 

Herefter gennemgår jeg emnerne Arvefølge, Arvinger og Ejerforhold, som er centrale emner inden 

for den del af den engelske arveret, der kaldes ’Intestacy’, og ligeledes omhandler arv, hvortil der 

ikke er oprettet testamente.  

2.2.1 Kort om engelsk ret 

England er oprindelsesland for Common Law, som er en dommerskabt ret, der er formet 

af Kongens Domstole og startede med Vilhelm Erobrerens bemægtigelse af tronen helt 

tilbage i år 1066. I slutningen af det 14. århundrede begyndte de gældende regler at vise 
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sig forældede, og en særlig domstol blev oprettet til at supplere Common Law med det 

formål at opnå billighed, også kaldet Equity. Da man i England netop har tradition for 

dommerskabt ret, opstod der på den måde to regelsæt i engelsk ret, og sondringen 

mellem de to eksisterer den dag i dag. I dag har mange retsområder dog regler i både 

Common Law og Equity. I modsætning til andre europæiske lande har England ingen 

nedskreven forfatning, som Danmark for eksempel har Grundloven, men mange dele af 

privatretten er gjort til nedskreven lov, som dog bygger på Common Law (Lando: 2004).  

2.2.1.1 Engelsk arveret 

I middelalderen kunne man i England ikke selv disponere over sin ejendom, da 

feudalismen gjorde, at jord ifølge loven skulle gå i arv til den næste arving. Senere hen fik 

mænd lov til at testamentere jord, og begrebet ’use’ (se næste afsnit) gav endnu en 

mulighed for at give sin jord videre til den, man ønskede. Helt op til 1938 havde man 

ydermere testamentarisk frihed. Det vil sige, at en mand for eksempel ikke var tvunget til 

i sit testamente at efterlade noget til sin kone og børn. Det er han for så vidt stadig ikke, 

men i 1938 trådte den første Inheritance (Family Provision) Act i kraft, der gjorde det 

muligt for retten at ændre et testamente, hvis visse personer, for eksempel en afdødes 

hustru, søgte om det. Hun kan i så fald eksempelvis få udbetalt ét stort beløb ud af boet.  

 

I dag er de engelske arveretlige regler delt op. I The Administration of Estates Act 1925, en 

del af den også kaldet The Intestacy Rules, udstikkes reglerne for arv, hvortil der ikke er 

oprettet testamente, og med The Inheritance Act (Provision for Family and Dependants) 

fra 1975 kan efterladte, som nævnt, søge om midler i boet efter den afdøde.  

 

The Law Commission for England and Wales, som har til formål at fremme lovreformer, 

færdiggjorde i 2009 et ’consultation paper’, hvor reglerne i AEA og IA blev revurderet. 

The Law Commission ændrer ikke lovgivningen, men fremsætter forslag til ændringer. Ét 

af disse forslag er, at den overlevende ægtefælle skal arve hele boet, hvis afdøde ingen 

efterkommere har og skal således ikke dele boet med afdødes forældre eller søskende. Et 

andet forslag går på, at samlevende, der har et barn sammen eller har boet sammen i mere 

end 5 år, skal have samme rettigheder som ægtefæller, hvis den ene dør uden at have 

oprettet testamente (Law Commission: 2009b). I England er der således også igangsat 

initiativer for at tilpasse arvelovgivningen moderne familieformer. 
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2.2.1.2 Trusts 

Man kan ikke beskæftige sig med engelsk arvelovgivning uden at nævne ’trusts’, da 

denne form for ejendomsret er karakteristisk for engelsk ret generelt. Mens feudalismen 

stadig eksisterede, opfandt advokater ’use’ som en måde at komme uden om Common 

Law-regler, der gjorde, at jord ikke kunne overdrages i et testamente. ’Use’ betød, at en 

person eksempelvis kunne overdrage rettigheden til sin faste ejendom til tre andre 

personer med henblik på, at disse skulle varetage den, indtil den første persons søn kunne 

overtage den. Til at starte med havde de personer, der skulle varetage ejendommen, også 

ejendomsretten over den, men dette blev senere ændret således, at den person, der skulle 

have ejendommen i sidste ende, også havde ejendomsretten over den. ’Use’ blev senere til 

’trust’ og personerne, eller personen, der skulle varetage ejendommen, bliver kaldt 

’trustee(s)’.  Den person, som ejendommen varetages for, kaldes normalt ’the beneficiary’ 

og den, der overdrager ejendommen, kaldes ’the settlor’. Enhver normal og myndig 

person kan være ”trustee”, og hvis det drejer sig om fast ejendom/jord, kan der være op 

til fire ’trustees’ til at varetage den. Hvis ejendommen skal sælges, skal mindst to 

’trustees’ eller en ’trust corporation’ godkende det. Sidstnævnte kan for eksempel være 

banker eller forsikringsselskaber. I dag bruges ’trusts’ ikke kun i arveret men blandt andet 

også til velgørenhedsformål (Barker: 2007; Lando:1986).  

2.2.2 Arvefølge 

Den engelske arvefølge findes i AEA, og bestemmer i hvilken rækkefølge arvinger skal 

arve dele af boet efter arvelader. Hvorvidt arvefølgen bliver aktuel er afhængig af boets 

værdi. Ved bo der er mindre værd end £250.0001, arver ægtefællen det hele. For alt over 

£250.000 gælder: Hvis der er børn, arver ægtefællen £250.000, alle afdødes løsøre, og så får 

ægtefællen en ’life interest’ i halvdelen af resten af boet. Det betyder, at ægtefællen må 

bruge ejendommen, og det den eventuelt giver af afkast, men ejendommen må ikke 

sælges, og værdien af den må ikke forringes (Law Commission:2009a). Børnene arver den 

anden halvdel af resten af boet og ægtefællens andel, når denne engang dør.  

 

Hvis afdøde ingen børn har, kommer det an på, om der er andre arvinger. Hvis ikke, 

arver ægtefællen hele boet. Ellers stiger ægtefællens andel til £450.000, og denne arver 

                                                      

 

1 Dette er beløb er forskelligt alt efter hvilke kilder, man kigger i. Jeg har beløbet fra både Law Commission 

(2009a) og Slee Blackwell solicitors (2010), og går derfor ud fra, at det er det gældende beløb, fordi begge 

kilder er forholdsvis nye. 
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stadig alle løsøre og halvdelen af resten af boet. Den anden halvdel går til afdødes 

forældre eller søskende, hvis forældrene ikke er i live. Søskendes børn kan træde i deres 

forældres sted, hvis disse ikke er i live.  

 

Hvis afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle, arver de øvrige arvinger hele boet i 

rækkefølgen: 

1. Børn og andre efterkommere 

2. Forældre 

3. Søskende (eller efterkommere heraf) 

4. Halvsøskende (eller efterkommere heraf) 

5. Bedsteforældre 

6. Forældres søskende  

7. Forældres halvsøskende 

 

Herefter går arven til staten, som skal sørge for eventuelle ydelsesberettigede (AEA: 1925; 

Law Commission: 2009a; Slee Blackwell solicitors: 2010). 

2.2.3 Arvinger og ansøgere om arv 

Arvinger er naturligvis en central del af arvelovgivningen, fordi det på sin vis er arvinger, 

som arvelovgivningen er til for. I England har man forskellige arvinger, men de er ikke 

samlet under én eller flere fællesbetegnelser.  De arvinger der har arveret, når afdøde ikke 

har oprettet testamente, er nævnt i AEA’s paragraf 46 og består af afdødes ’surviving 

spouse’, ’issue’ (afdødes efterkommere) og de andre slægtninge, som er nævnt i afsnit 

2.2.2.  

2.2.3.1 Ansøgere ifølge IA 

Herudover kan en række personer ifølge IA søge om en del af boet, hvis de mener, de er 

berettigede til det, og disse er nævnt i paragraf 1 i loven. De første tre er afdødes 

ægtefælle, afdødes tidligere ægtefælle, der ikke har giftet sig igen, og afdødes børn. 

Herefter nævnes (IA: 1975: 1): 

 

“any person (not being a child of the deceased) who, in the case of any marriage to which the 

deceased was at any time a party, was treated by the deceased as a child of the family in relation to 

that marriage” 
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Ifølge Standley (2001) drejer dette sig typisk om afdødes stedbørn og plejebørn, så de har 

altså ret til en del af afdødes bo, hvis de selv søger om det og får medhold. Det gælder 

dog kun for stedbørn, hvis forælder afdøde var gift med, og altså ikke for børn hvis 

forælder afdøde kun boede sammen med (Herring: 2004). 

De sidste personer der har ret til at søge ifølge IA er (p. 2): 

 

”any person (not being a person included in the foregoing paragraphs of this subsection) who 

immediately before the death of the deceased was being maintained, either wholly or partly, by the 

deceased” 

 

Ifølge Herring (2004) bliver en person forsørget (”maintained”) af afdøde, når afdøde 

bidrager med penge, eller hvad der svarer til, for at opfylde nogle rimelige behov hos 

personen.   

 

Begrundelsen for at søge om en del af boet vil typisk være, at testamentet eller 

fordelingen af arv ved ’intestacy’ ikke har sørget for ”reasonable financial provision” til 

ansøgeren. Dette er udtryk for en afvejning af, hvad der vil være rimeligt for den enkelte 

person at modtage som underhold, og resultatet er forskelligt fra sag til sag. Retten kan 

således også bestemme enten at udbetale beløbet som en enkelt sum eller som periodiske 

udbetalinger (Barker: 2007).  

 

2.2.4 Ejerforhold  

I England indtræder man ikke automatisk i et formuefællesskab, når man bliver gift – det 

ændrer i det hele taget ikke ved ejerforholdene mennesker imellem at gifte sig, forlove sig 

eller at flytte sammen, så det hver ægtefælle ejer inden ægteskabet, ejer de også under 

ægteskabet. Ved skilsmisse eller den ene ægtefælles død er det derfor op til retten eller 

parterne selv at distribuere de værdier, ægtefællerne har til sammen. Generelt er reglerne 

om ejerskab, at indtægter tilhører den person, der tjener dem, og at løsøre tilhører den, 

hvis penge blev brugt til at købe det. Der kan være undtagelser til sidstnævnte, og én af 

dem er gaver, hvor der altså kan ske en overførsel af ejerskab (Herring: 2004; 

Standley:2001). Ægtefæller kan dog stadig eje ejendom sammen, og de forskellige former 

for ejerskab bliver gennemgået herefter. 
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2.2.4.1 Co-ownership 

Ifølge Barker (2007) er det i England muligt for ægtepar og andre at eje ejendom i 

fællesskab. Denne form for ejerskab kaldes ’co-ownership’ og kan deles op i to slags, ’joint 

ownership’ og ’ownership in common’. Ved ’joint ownership’ ejer begge parter hele 

ejendommen, og de kaldes ’joint tenants’ – derfor kaldes ’joint ownership’ også ’joint 

tenancy’. Ved ’ownership in common’ ejer hver part en andel af ejendommen, dvs. i et 

ægteskab ejer hver ægtefælle halvdelen af ejendommen. Rent praktisk betyder forskellen 

på de to, at når en part i et ’joint ownership’ dør, overgår dennes andel til de andre parter, 

hvor andelen i et ’ownership in common’ overgår til afdødes arvinger. Det vil altså sige, 

at en ’joint tenant’ ikke kan efterlade sin andel i et testamente, og at en ’co-owner’ godt 

kan. Den mest almindelige form for ’co-ownership’ mellem ægtefæller er altså ’joint 

ownership’ (eller ’joint tenancy’), da begge parter her ejer hele ejendommen, og derfor 

også arver hinandens andel af den.  

 

I AEA er reglen om ’joint tenancy’ i forhold til arv beskrevet i paragraf 3, stk 4, hvor der 

står, at afdødes rettigheder i forhold til et ’joint tenancy’ ophører ved døden, såfremt en 

anden ’tenant’ overlever afdøde. Dog er der i IA en undtagelse fra denne regel i paragraf 

9. Heri står, at retten kan betragte afdødes ’severable share’(andel som kan udskilles) i et 

’joint tenancy’ som en del af boet, hvis der rettidigt og ifølge reglerne i IA, er ansøgt om 

en del af boet. Det vil altså sige, at hvis afdøde var del af et ’joint tenancy’ uden at 

ægtefællen var det, ville den overlevende ægtefælle muligvis stadig kunne overtage 

afdødes andel. Denne regel ville dog ikke være aktuel for ægtefællen, hvis ægteparret 

ejede noget sammen i et ’joint tenancy’, fordi den overlevende ægtefælle her ville have 

arvet afdødes andel. ’Ownership in common’, eller den måde at eje på, er ikke nævnt i 

nogle af lovene, og dette bekræfter, at den mest almindelige form for ejerskab mellem 

ægtefæller er ’joint tenancy’. 

 

3. Delkonklusion 
Generelt set er der store forskelle på denne del af arveretten i Danmark og England. En af 

de største forskelle er, at man har tvangsarv i Danmark og fuldstændig testamentarisk 

frihed i England. Samtidig bruger man ’trusts’ i England, hvilket ikke eksisterer i 

Danmark på samme måde. Fælles for de to lande er dog, at man med forskellige midler 
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kan sikre sig, at der bliver sørget for arveladers ægtefælle og børn, uanset om der er 

skrevet testamente eller ej. I Danmark gøres dette ved hjælp af tvangsarv, og i England 

ved at der søges om del af boet ved hjælp af IA. Forskellen er dog, at i England skal de 

efterladte selv gøre en indsats for at få en del af boet, hvis der ikke er blevet sørget for 

dem i et testamente. 

 

Betragter vi arvefølgen i begge lande, som er beskrevet i henholdsvis AL og AEA, er de 

næsten ens, bortset fra at den i England inkluderer arveladers halvsøskende og forældres 

halvsøskende. Det er bemærkelsesværdigt, fordi den danske AL er meget nyere end AEA. 

Da et af målene med den nye danske arvelov netop var at tilpasse den til moderne 

familieformer, skulle man forvente, at halvsøskende på den ene eller anden måde var 

blevet inkluderet i arvefølgen. Ifølge Retssal.dk (2010) er halvsøskende en del af anden 

arveklasse, men det er altså ikke eksplicit formuleret i lovgivningen.  

 

Der er dog en væsentlig forskel i reglerne om arvefølgen i de to lande. Hvor arveladers 

børn i Danmark altid har ret til en del af arven, arver ægtefællen i England hele boet, hvis 

det er mindre værd end £ 250.000. Derfor må man også gå ud fra, at arvefølgen bliver 

”taget i brug” væsentlig færre gange i England end i Danmark, da man i England skal 

have en betragtelig formue, før andre end ægtefællen har ret til arv. 

 

Som det kan ses af undersøgelsen, er der ikke forskellige typer arv og arvinger, der får 

fællesbetegnelser i England, som der er i Danmark. Det er dog stort set de samme 

mennesker med de samme relationer til arvelader, der har ret til arv. De forskellige typer 

arv i Danmark gør dog, at der bliver taget flere hensyn til de efterladte sammenlignet med 

i England. Et eksempel på dette er henstandsarv. I England kan ægtefællen, der arver 

uden at afdøde har lavet et testamente, risikere at skulle sælge sit hjem, hvis dette står i 

den afdøde ægtefælles navn, for at kunne imødegå krav om arv fra familiemedlemmer 

(Burman: 2007). Dette er altså en situation, hvor den overlevende ægtefælle er tvunget til 

at sælge sit hjem. Denne situation forsøger man øjensynligt at undgå i Danmark med 

henstandsarv, hvor den engelske arvelovgivning således ikke beskytter den overlevende 

ægtefælle på samme måde.   

 

Et eksempel på at den danske arvelovgivning til en vis grad er blevet opdateret til 

moderne familieformer, er særlivsarvingens stilling. Særlivsarvingen har i AL en række 

rettigheder, som især hænger sammen med dele af boet, der har en særlig 
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erindringsværdi for arvingen. Det er i modsætning til stedbørn i England, der ikke har en 

automatisk ret til en del af boet, men selv skal søge aktivt om det. 

 

Ejerforholdene imellem ægtefæller i de to lande er meget forskellige. Hvor danske 

ægtepar automatisk får fælleseje, når de gifter sig, har dette ingen betydning for engelske 

ægtepar. De ejer hver især det, de tager med ind i ægteskabet. Selv om man i England kan 

eje ejendom sammen ved enten ’ownership in common’ eller ’joint tenancy’, så skal man 

ikke ved skilsmisse eller død stilles som ejede man alt i fællesskab, ligesom man skal ved 

det danske ’fælleseje’. Fordi engelske par ejer det, de tager med i ægteskabet, har de 

automatisk en form for særeje, hvor det derimod er en praktisk foranstaltning, danske par 

skal foretage, når de gifter sig, hvis de vil have en form for særeje.  

 

Generelt er der altså visse ligheder men også væsentlige forskelle på den del af arveretten, 

der omhandler arv efter loven i de to lande. Overordnet set kan man sige, at engelsk 

arveret er præget af, at arveladeren kan bestemme fuldstændigt over sin arv i et 

testamente, og at ægtefællen, når der ikke er skrevet testamente, har ret til et fast beløb – 

ikke en fast andel – af boet. I Danmark lægger man med tvangsarv derimod vægt på, at 

der bliver sørget for ægtefælle og børn, og arveladeren mister derved noget af sin 

bestemmelse over sin arv. I modsætning til i England har ægtefællen og børnene her ret til 

en fast andel af boet uanset værdien af det.  

 

Endelig kan der i fremtiden opstå yderligere forskelle mellem engelsk og dansk arveret, 

hvis nogle af de forslag, som The Law Commission foreslår, bliver vedtaget. Et af disse 

forslag går på, at give ægtefællen ret til hele boet, hvis der ingen børn er, og det er således 

mere, end hvad den danske ægtefælle har ret til ifølge den legale arvebrøk. Desuden 

foreslår de, at give samlevende samme rettigheder som ægtefæller, og det er ligeledes 

mere, end hvad samlevende i Danmark har ret til.  
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4. Terminologisk analyse 
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af terminologiarbejde og formålet med dette. For at give en 

forståelse af den terminologiske arbejdsmetode, redegør jeg desuden for nogle af grundbegreberne 

inden for dette område. I slutningen af kapitlet behandler jeg de udvalgte begreber fra realiadelen i 

to begrebssystemer – et for de danske begreber og et for de engelske begreber. 

4.1 Terminologiarbejde 

Hvor for eksempel leksikografi beskæftiger sig med ord og et ords forskellige 

betydninger, adskiller terminologiarbejde sig ved at fokusere på begreber og disses 

relationer. Formålet med terminologiarbejdet er at behandle ét afgrænset fagsprogligt 

emneområde ad gangen. I modsætning til ordbøger, der typisk har flere betydninger 

knyttet til ét ord, har man i en terminologidatabase én definition knyttet til hvert begreb. I 

starten ser man altså bort fra selve ordet og koncentrerer sig om begrebets indhold 

(Grindsted & Toft: 1994; Nistrup Madsen: 2005). 

 

En terminologidatabase kan være flersproget og i så fald behandler man ét begreb per 

sprog og ikke ét begreb på flere sprog. Hvis to begreber på to sprog er tilnærmelsesvis 

ens, kan man bruge dem som ækvivalenter i en oversættelse. Definitioner spiller derfor en 

vigtig rolle i terminologiarbejde, fordi det er ved hjælp af disse, at man er i stand til at 

klarlægge begrebernes indhold (Nistrup Madsen:2005).  

4.2 Termer og begreber 

Før jeg udvælger og behandler begreber og udarbejder begrebssystemer, er det 

nødvendigt at fastslå, hvad der ligger i disse udtryk. Hvad er for eksempel et begreb i 

forhold til en term? Dette vil jeg redegøre for i følgende afsnit.  

4.2.1 Begreber 

Et begreb er en abstraktion, eller en forestilling, man har om noget. Grindsted & Toft 

(1994) bruger eksemplet ’cykel’, som er afbilledet i en tegning, og skriver, at selv hvis der 

ikke var en tegning af cyklen, ville vi stadig have en ide om, hvad begrebet cykel 

indeholder. Man afgrænser et begreb i forhold til andre begreber ved at definere det. Det 

vil sige, at man beskriver det, og afgræsningen af begrebet skal hjælpe til at øge 
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forståelsen af det på både kilde- og målsprog. Det er også derfor, at definitioner af 

begreber er vigtige i terminologiarbejdet. 

 

Ifølge Sager (1998) forstår vi noget passivt, når vi kun har en vag ide om, hvor et begreb 

skal placeres i vores vidensunivers, hvorimod vi forstår noget fuldstændigt, når vi kan 

placere et begreb præcist i forhold til andre begreber. Der kan dog være forskel på, hvor 

vi hver især placerer et begreb i vores vidensunivers, men de sociale normer vi deler, gør 

alligevel, at vi opnår en slags enstemmighed om, hvor begrebet skal placeres. 

4.2.2 Definitioner  

Udarbejdelse af definitioner er, som tidligere nævnt, en vigtig del af terminologiarbejde, 

fordi det er ved hjælp af definitionerne, at man får klarlagt begrebernes indhold og 

betydning. Normalt er fremgangsmåden i terminologiarbejde, at man identificerer et 

begreb, hvorefter man definerer det, før man til sidst giver det et navn – termen. I forhold 

til begrebssystemer er det derfor definitionens opgave at skabe sammenhængen mellem et 

begreb og dets overbegreb, og samtidig beskrive hvordan begrebet adskiller sig fra andre 

begreber i systemet (Sager: 1998).  

4.2.2.1 Definitionerne i dette speciale 

I kapitel 6 behandles de begreber jeg fandt frem til i realiadelen. I i-Term som begreberne 

behandles i, har man mulighed for at indsætte både faglige definitioner og generelle 

definitioner. De faglige definitioner findes i faglitteraturen; for eksempel i lovgivningen 

eller i fagordbøger. De generelle definitioner udarbejder man på baggrund af 

begrebssystemet. Definitionerne i dette speciale er en kombination af faglige og generelle 

definitioner, idet jeg har udarbejdet definitionerne på baggrund af dem, der findes i 

faglitteraturen. Samtidig har jeg tilføjet information om, hvordan begrebet indgår i 

forhold til dets overbegreb – se eventuelt afsnit 4.3.1 om relationer og kapitel 6 (eller bilag 

1) for definitionerne af de udvalgte begreber.  

4.2.3 Termer 

Ifølge Grindsted & Toft (1994) er termer fagsproglige ord, der både kan være enkeltord, 

sammensætninger og udtryk. En term vil altid høre til et bestemt emne og det begreb, 

som termen repræsenterer, kan derfor placeres i en systematik – et begrebssystem 

(Nistrup Madsen:2005). Derudover bør termen, eller begrebet, altid være præcist defineret 

og altid sættes i relation til det begrebssystem, det er en del af. Forskellen på en term og et 

almindeligt ord er også, at en term kun bibeholder sin betydning, så længe den er en del 
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af begrebssystemet (Sager: 1998). Når termen bliver taget ud af begrebssystemet, kan den 

blive tillagt andre betydninger, end den havde i begrebssystemet.  

4.2.4 Termudvælgelsen 

De termer jeg har valgt at behandle i dette speciale er udvalgt ud fra flere kriterier. Det 

drejer sig typisk om termer, der ikke har en fuldstændig, eller kun har en delvis, 

ækvivalent på det andet sprog, som i dette tilfælde er engelsk. Herudover drejer det sig 

også om termer, der er forholdsvis indholdsmættede, og derfor kan være en udfordring 

for oversættere at oversætte. Bilag 1 til denne opgave er en alfabetisk liste over de 

udvalgte termer. 

 

4.3 Begrebssystemer 

Begrebssystemer bruges til at skabe overblik over et emneområde og vise relationer 

mellem begreber. De er en del af terminologisk arbejdsmetode, fordi de kan være med til 

at give begrebsafklaring, og fordi man ved hjælp af begrebernes karakteristiske træk, samt 

inddelingskriterier, kan udarbejde konsistente definitioner af begreberne (i-Term:2010). I 

de følgende afsnit gennemgår jeg de begreber, der er vigtige at kende for at kunne forstå 

et begrebssystem. I slutningen af kapitlet vises to begrebssystemer, jeg har udarbejdet på 

baggrund af de begreber, jeg har udvalgt fra specialets realiadel. 

4.3.1 Relationer 

Når man opbygger et begrebssystem, kan det gøres med forskellige relationer. To af disse 

er generisk relation og del-helheds-relation, og de viser, hvordan begreber indgår i 

systemet i forhold til hinanden. Et begrebssystem er typisk bygget op således, at der er et 

overbegreb med strenge, der viser ned til dets underbegreber, og man udarbejder et 

sådant system ud fra de træk, som man kan konstatere ved de forskellige begreber 

(Nistrup Madsen: 2005). 

4.3.1.1 Generisk relation og karakteristiske træk 

Når et overbegrebs underbegreber er undertyper af overbegrebet, eksisterer der en 

generisk relation imellem de to (Nistrup Madsen: 2005). Eksempelvis er ’vandrestøvler’ 

og ’gummistøvler’ underbegreber til overbegrebet ’støvler’, fordi de er typer af støvler. 

Ifølge Nistrup Madsen (2005: afsnit 4.3) kan man se, at et underbegreb har en generisk 

relation til et overbegreb ved at: 
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”Et underbegreb, som står i en generisk relation til et overbegreb, arver alle overbegrebets 

karakteristiske træk”. 

 

Det vil sige, at når man udarbejder et begrebssystem, analyserer man samtidig 

begrebernes karakteristiske træk, der adskiller begrebet fra andre sideordnede begreber, 

for på den måde at komme frem til begrebernes definitioner. Man udarbejder altså 

begrebssystemet og definitioner på basis af de karakteristiske træk, man er kommet frem 

til.  

 

En af flere måder at illustrere generisk relation på, er ved hjælp af et diagram med en 

omvendt træstruktur (se Figur 1). I et sådant diagram skriver man trækspecifikationerne 

under det enkelte begreb og inddelingskriterierne oven på de grene, der fører fra 

overbegrebet og ned til underbegreberne og således, at det dækker de grene, der hører 

ind under det enkelte inddelingskriterium (Nistrup Madsen: 2005).  

 

Figur 1: Omvendt trædiagram med inddelingskriterium om adskillende træk 

4.3.1.2 Del-helheds-relation 

Del-helheds-relation betyder, at underbegreberne er en del af overbegrebet. Hvis vi 

bruger eksemplet med ’støvler’ igen som overbegreb, så er ’sål’ og ’snørebånd’ 

underbegreber hertil, når de indgår i en del-helheds-relation til overbegrebet. I del-

helheds-relationer kan underbegrebet også kaldes for delbegreb og overbegrebet for 

helhedsbegreb. Man bruger ikke trækspecifikationer i samme betydning ved del-helheds-

relationer som ved generiske relationer. Her ”arver” underbegreberne det træk, at de er 

delbegreber til overbegrebet. Man bruger ligeledes ikke inddelingskriterier ved del-
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helheds-relationer, netop fordi underbegreberne er dele af en helhed (Nistrup Madsen: 

2005). Del-helheds-relationen illustreres i dette speciale ved hjælp af et rivediagram – se 

figur 2. 

 

Figur 2: Rivediagram som det ser ud i i-Term 

4.3.1.3 Associative relationer 

Der kan være behov for at bruge andre relationer end de førnævnte, og disse samles 

under en fællesbetegnelse, ’associative begrebsrelationer’. Der findes mange undertyper 

til disse. Et eksempel er rollerelationer, som viser hvilken rolle et begreb har i forhold til et 

andet (Nistrup Madsen: 2005).  

4.3.1.4 Valget mellem relationer 

Nogle gange kan man støde på begreber, hvor relationen imellem dem både kan 

karakteriseres som en generisk og en del-helheds-relation. Ifølge Nistrup Madsen (2005) 

kan man slå fast, at der eksisterer en del-helheds-relation, hvis helhedsbegrebet skal bestå 

af alle de dele, som delbegreberne refererer til. Hun pointerer dog også, at man stadig kan 

bruge del-helheds-relationen, selv om dele af helheden ikke er i begrebssystemet.  

4.3.2 Inddelingskriterier 

I selve begrebssystemet kan man også få brug for at inddele sideordnede underbegreber i 

grupper. Disse inddelingskriterier kan bestemmes ud fra navnet på det adskillende træk, 

som begreberne er blevet givet. Der er derfor typisk brug for inddelingskriterier, når de 

sideordnede underbegreber har fået tildelt forskellige træk (Nistrup Madsen: 2005). 
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4.4 i-Term 

Behandlingen af termer og begrebssystemerne, der er udarbejdet i dette speciale, er lavet i 

i-Term. Som nævnt i indledningen er i-Term et terminologistyrings- og 

videndelingsprogram, hvori man kan arkivere, strukturere og søge viden om begreber. 

Der kan indtastes flere emner i i-Term med hver deres tilknyttede begreber, og disse kan 

systematiseres i begrebssystemer ved at oprette diagrammer i i-Model, som er i-Terms 

modul til grafiske repræsentationer af begrebssystemer(i-Term:2010). Jeg har stiftet 

bekendtskab med programmet i undervisningen på CBS og har valgt at bruge det i dette 

speciale, fordi det er et forholdsvis simpelt værktøj at bruge til strukturering af begreber.   

 

4.5 Det danske begrebssystem ’Arveret’ 

Det danske begrebssystem giver et overblik over de emner inden for den danske arveret, 

jeg har udvalgt fra realiadelen.  Som tidligere nævnt er begreberne generelt valgt ud fra, 

hvordan de optræder i arvelovgivningen. Eksempelvis behandler jeg ’tvangsarv’ på trods 

af, at der både eksisterer ’tvangsarv’ og ’tvangsarvinger’. Dette skyldes således, at det er i 

den form, begrebet optræder i lovgivningen. 

4.5.1 Begrebernes relationer 

Emnet der behandles i dette begrebssystem er ’Arveret’ og til dette er der tre 

underbegreber: ’Arvinger’, ’Arv’ og ’Ejerforhold’. Disse tre begreber er ikke juridiske 

begreber, jeg behandler hver for sig, men de er indsat i begrebssystemet for at skabe et 

overblik over den danske arveret. Disse underbegreber indgår i del-helheds-relation med 

overbegrebet, fordi de alle tre er en del af den danske arveret, og denne relation har farven 

rød i systemet. De tre underbegreber har igen hver især underbegreber. Disse indgår i 

generisk relation til deres overbegreber, fordi underbegreberne er typer af overbegreberne. 

Denne relation er grøn i systemet. Endelig er der til underbegrebet ’fælleseje’ knyttet to 

begreber, ’bodel’ og ’boslod’. Disse er sat i associativ relation til ’fælleseje’, fordi det er i 

forbindelse med fælleseje (og fællesboet), at man bruger disse to begreber. Denne relation 

er sort i begrebssystemet. 

4.4.1.2 Begrebernes karakteristiske træk 

Alle de underbegreber, der har en generisk relation til deres overbegreb har fået tildelt 

karakteristiske træk, hvor de underbegreber, der indgår i del-helheds-relation kun 
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”arver” det træk, at de er en del af overbegrebet. Formålet med trækkene i dette 

begrebssystem er at give et overblik over begreberne, og hvordan de er relateret til 

hinanden. 

 

For underbegreberne til ’Arvinger’ gælder, at det er deres relation til arvelader, der 

adskiller dem fra hinanden. Hvor slægtsarvingen og livsarvingen er blodbeslægtet med 

arvelader, er særlivsarvingen ifølge den faglige definition et stedbarn, og derfor ikke 

blodsbeslægtet med arvelader, og ’Relation’ er derfor underbegrebernes adskillende træk. 

De tre næste underbegreber, der hører til overbegrebet ’Arv’, har alle det tilfælles, at der 

er modtagere af arven, men det der adskiller begreberne er, at de har forskellige 

modtagere, og dette er derfor deres adskillende træk.  Samtidig bliver de tre typer arv 

aktuelle på forskellige tidspunkter i forløbet efter arveladers død, så de har endnu et træk, 

’Aktuelt’, tilknyttet. 

 

Til overbegrebet ’Ejerforhold’ er medtaget fem underbegreber, hvoraf fire af dem er 

behandlet i afsnit 6.2. ’Kombinationssæreje’ er udelukkende inkluderet for at vise de typer 

særeje, der er mest brugt i Danmark. Begreberne har alle fået tildelt trækkene ’Fordeling 

af ejerskab’ og ’Træder i kraft’. Det er for at vise, at det både er måden hvor på 

ægtefællerne ejer deres ejendom, og hvornår konsekvensen af begreberne træder i kraft, 

der adskiller begreberne. ’Sameje’ har de samme træk – her drejer det sig dog ikke 

nødvendigvis om ægtefæller, der ejer ejendom sammen. Endelig har de to underbegreber 

til ’fælleseje’ fået tildelt trækket ’rolle’, som i denne forbindelse betyder den rolle 

begreberne har i fællesboet.  

 

Der er ikke blevet tilføjet inddelingskriterier til begrebssystemet, fordi disse ikke er 

nødvendige, når de sideordnede underbegreber er blevet tildelt de samme adskillende 

træk.  
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Figur 2. Det danske begrebssystem 

’Arveret’ 
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4.5.2 Det engelske begrebssystem ’Succession law’ 

Begrebssystemet ’Succession law’ giver et overblik over emner inden for ’Intestacy’ i den 

engelske arveret og viser, hvordan begreber inden for dette emne er relateret til hinanden. 

Som nævnt i realiadelen er der ikke forskellige typer arv i engelsk arveret, men som 

begrebssystemet viser, er der både legale arvinger, og personer der ifølge IA kan søge om 

en del af boet. Ligesom i det danske begrebssystem er de tre første underbegreber til 

’Succession law’ ikke deciderede juridiske begreber, der er behandlet i dette speciale. 

4.4.2.1 Begrebernes relationer 

Begrebssystemet består ligeledes af et overbegreb med tre underbegreber; ’Heirs’, 

’Applicants under IA’ og ’Types of ownership’. Lige som i det danske system er de tre 

underbegreber sat i del-helheds-relation til ’Succession law’, fordi de er en del af den 

engelske arveret, og denne relation er derfor rød. Der er også knyttet underbegreber til 

disse tre, og de indgår alle i en generisk relation til deres overbegreber, og er derfor 

grønne, fordi de er typer af overbegrebet, undtagen underbegrebet ’Trust’. Dette indgår i 

en associativ relation til ’Types of ownership’, fordi begrebet ikke på samme måde som 

’co-ownership’ er en type ejerskab. Dette skyldes, at det ikke er alle personer involveret i 

en ’trust’, der også er ejere af den. Den associative relation er markeret med sort. 

4.4.2.2 Begrebernes karakteristiske træk  

For underbegreberne til ’Heirs’ gælder, at det er deres relation til arvelader, der adskiller 

dem fra hinanden og deres træk er derfor ’Relation’. Dette gælder også for 

underbegreberne til ’Applicants under IA’, men de har et yderligere træk (’Condition’), 

der beskriver betingelsen for, at de kan søge om en del af afdødes bo, og det er altså det, 

der adskiller dem fra underbegreberne til ’Heirs’. Underbegreberne til ’Applicants under 

IA’ er lange, og det kan se besynderligt ud i et begrebssystem. Det skyldes dog, at jeg har 

baseret dem på Barker (2007:288), som har forkortet dem i forhold til deres form i IA, fordi 

de her er yderst detaljerede. Jeg har brugt denne form, som ligner den i IA, for ikke at 

skabe forvirring om, hvilke ansøgere der er tale om.  

 

Endelig er der til begrebet ’Types of ownership’ knyttet underbegreber i to niveauer. Det 

der adskiller ’Ownership in common’ og ’Joint ownership/tenancy’ er hvor meget hver 

part i de to typer ejerskab ejer, og hvad konsekvensen er af en af ejernes død. De har 

ydermere arvet trækket fra ’Co-ownership’, der viser, at det er en form for ejerforhold, 

hvor flere personer ejer ejendom sammen. Ved underbegreberne til ’Trust’ er det 
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adskillende træk ’Role’, fordi underbegreberne spiller forskellige roller i forhold til en 

trust. Der er heller ikke indsat inddelingskriterier i dette begrebssystem, fordi der ikke er 

forskel på de karakteristiske træk for de sideordnede begreber. 
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Figur 3. Det engelske begrebssystem 

’Succession law’ 
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5. Oversættelsesteoretisk 

analyse 
Dette kapitel indeholder en oversættelsesteoretisk analyse, hvor jeg beskriver og diskuterer 

relevante oversættelsesteorier- og strategier i forhold til juridisk oversættelse. Jeg kommer ind på 

kilde- og målsprogsorientering, Skopos-teorien, ækvivalens og sammenhængen mellem disse. 

Endelig beskriver jeg de oversættelsesstrategier, der er anvendt i afsnit 6.2 til udarbejdelse af 

oversættelsesforslag til de udvalgte termer.  

5.1 Kilde- eller målsprogsorientering? 

I oversættelse generelt skal man altid tage stilling til, om den tekst man oversætter skal 

tilpasses målgruppen, eller om man skal bibeholde teksten i dens originale form. Begge 

dele kan gøres på vidt forskellige måder og på flere niveauer, hvor ekstremerne er ordret 

oversættelse og en fuldkommen ændret tekst, både i sprog og form.  

5.1.1 Globale og lokale oversættelsesstrategier 

Det valg man foretager, betegner Lundquist (2007) som oversætterens globale 

oversættelsesstrategi, og ifølge hende, skelner man i nyere oversættelsesteori imellem en 

imitativ og en funktionel oversættelse. Ved førstnævnte forsøger man at gengive 

originalen så præcist som muligt, hvad angår for eksempel stil og virkemidler. Ved 

sidstnævnte sørger man for, at teksten eventuelt opfylder en ny funktion, og at den 

tilpasses den nye målgruppe.  

 

Man skal samtidig vælge sine lokale oversættelsesstrategier, og disse valg foretager man 

på ord- og sætningsniveau. Oversætterens globale og lokale oversættelsesstrategier skal 

derfor hænge sammen. Hvis teksten overordnet er tilpasset målgruppen, og der pludselig 

er udtryk i teksten fra kildesproget, som er ukendte på målsproget, vil tekstens budskab 

formentlig forsvinde i forvirringen.  

 

Da jeg i dette speciale ikke skal komme med oversættelsesforslag til hele stykker tekst, er 

en global oversættelsesstrategi ikke relevant at vælge. Det er derimod lokale 

oversættelsesstrategier, fordi det er udvalgte termer jeg beskæftiger mig med. I afsnit 5.3 
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beskriver jeg de lokale oversættelsesstrategier, jeg har valgt at bruge i dette speciale. Selv 

om jeg ikke vælger en global strategi, kan jeg dog stadig tage stilling til, om jeg vil kilde- 

eller målsprogsorientere enkelte termer.  

5.1.2 Kilde- og målsprogsorientering i en juridisk kontekst 

Ligesom ved anden oversættelse er spørgsmålet i juridisk oversættelse også altid, om man 

som oversætter skal kilde- eller målsprogsorientere oversættelsen, eller i hvilken grad 

man skal gøre det. Ifølge Sarcevic (1997:18) er det et udbredt synspunkt blandt mange 

oversættelsesteoretikere, for eksempel hos Jean-Claude Gémar og Hans-Rüdiger Fluck, at 

man lige præcis i juridisk oversættelse skal holde oversættelsen så tæt på originalen som 

muligt. Faktisk mener mange, at man skal oversætte ordret. Argumentet er, at man som 

oversætter ikke kan tillade sig at fortolke hverken lovgivningen eller afsenderen, da man 

risikerer at ændre betydningen, hvilket i en juridisk kontekst kan få alvorlige 

konsekvenser. Et eksempel kunne være en oversættelse af en kontrakt, hvor betingelserne 

for kontrakten er fortolket forkert af oversætteren, og hver part derfor har en forskellig 

forståelse af, hvad kontrakten går ud på.  

5.1.2.1 Alcaraz Varó & Hughes 

To af dem der argumenterer imod ordret oversættelse, og dermed til dels 

kildesprogsorientering, er Alcaraz Varó og Hughes (2002), fordi der, ifølge dem, især i 

engelsk juridisk sprog bruges mange vage udtryk og eufemismer. De bruger eksemplet ”a 

man is assisting police with their enquiries” om en person, der bliver afhørt af politiet. Dette 

er et typisk eksempel på, at man på engelsk ikke vil fornærme nogen eller blive beskyldt 

for at dømme en måske uskyldig mand på forhånd. Men oversatte man dette direkte 

kunne man ledes til at tro, at denne mand hjalp politiet med opklaringsarbejdet i en slags 

detektivfunktion. Alcaraz Varó og Hughes mener derfor, at man som oversætter skal 

følge målsprogslandets normer og oversætte sætningen til noget i retning af, at politiet 

afhører en mistænkt, hvilket man eksempelvis også ville gøre i en dansk oversættelse. De 

pointerer desuden, at målgruppen har ret til at forvente, at oversætteren undgår vage 

udtryk, der ikke giver mening på målsproget. Det skyldes, at lige så vel som det ikke kan 

retfærdiggøres at give forvirrende oversættelser af simple udtryk, kan det ikke 

retfærdiggøres at give forvirrende oversættelser af vage udtryk i kildeteksten. De mener 

altså, at det i høj grad er hensigtsmæssigt at målsprogsorientere en juridisk tekst.   
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De bygger også dette argument på, at man i engelsk juridisk sprog bruger et stort antal 

ledsætninger, der, selv om de kan virke overflødige, er vigtige at medtage i oversættelsen. 

Men derfor skal de ikke nødvendigvis oversættes direkte. De skal stadig tilpasses 

målgruppen, og man skal som oversætter stadig forsøge at opnå den samme forståelse af 

målsprogsteksten, som man havde af kildeteksten, uden at have oversat ordret (Alcaraz 

Varó & Hughes: 2002).  

5.1.3 Veermeers Skopos-teori vs. Ækvivalens-teorier 

5.1.3.1 Skopos-teorien 

Alcaraz Varó & Hughes’ ideer kan være et resultat af, at oversættelsesteoretikere i 

1970’erne begyndte at gå væk fra den ide, at al oversættelse skulle være imitativ. Dette 

skyldtes især et stigende behov for oversættelse af ikke-litterære tekster som for eksempel 

tekniske manualer og juridiske kontrakter. I Tyskland fremsatte Veermeer sin Skopos-

teori, med hvilken han antager, at enhver handling er styret af dens formål. I en 

oversættelseskontekst betyder dette, at en kildetekst og dens funktion ikke skal styre 

oversættelsen af den. Det skal derimod målsprogstekstens funktion og målgruppe, som 

den er blevet bestemt af den, der har bestilt oversættelsen. Af teorien følger yderligere 

kohærensreglen og nøjagtighedsreglen. Kohærensreglen skal sikre, at en oversat tekst 

bliver lige så sammenhængende for målgruppen og dennes verdensbillede, som den var 

det for kildetekstens målgruppe. Nøjagtighedsreglen skal sikre, at der stadig er et vist 

lighedsforhold mellem kildeteksten og målsprogsteksten, når Skopos og kohærensreglen 

er opfyldt. 

 

Vermeer insisterede på, at Skopos-teorien også kunne bruges til juridiske tekster. Han gav 

et eksempel med en kontrakt, der, fordi oversættelsen skulle bruges i praksis, skulle 

målsprogsorienteres. Hvis den derimod skulle bruges som bevis i retten, skulle 

oversættelsen kildesprogsorienteres (Sarcevic: 1997). Sarcevic (1997) kritiserer dog dette 

synspunkt for ikke at tage hensyn til, at juridiske tekster netop opererer inden for loven, 

og at en translatør kun kan beslutte om, og i hvilken grad, en tekst kan 

målsprogsorienteres ud fra hvad der står i den lov, som teksten omhandler. Dette er 

vigtigt, fordi den beslutning translatøren tager, kan være afgørende for, om modtageren 

fortolker teksten i forhold til modtagerens eget retssystem og retskultur eller fortolker den 

i forhold til kildesprogslandets.  



36 

 

5.1.3.2 Ækvivalens 

Overfor Skopos-teorien står ækvivalensbegrebet, som ifølge Kenny (1998) er et centralt, 

men også kontroversielt begreb i oversættelsesteori. Generelt kan ord defineres som 

ækvivalente, når de på kildesproget og målsproget betyder det samme, bliver brugt i den 

samme kontekst, sætter de samme tanker i gang og har den samme effekt på begge 

målgrupper, eller når ordene har de samme ortografiske og fonologiske træk. Man kan 

også tale om ækvivalens på tekstniveau, hvilket vil sige det forhold mellem kildeteksten 

og målsprogsteksten, der gør, at man kan regne sidstnævnte for at være en gyldig 

oversættelse af førstnævnte.  

 

Der er imidlertid mange forskellige definitioner på ækvivalens, og ifølge Károly (2006) 

opfattes ækvivalens forskelligt alt efter om man spørger modtageren, oversætteren eller 

forskeren. Hvor modtageren antager ækvivalens, skaber oversætteren det, mens forskeren 

undersøger konceptet. Ækvivalensbegrebet kritiseres for at fokusere på ækvivalens på ord- 

og sætningsniveau, hvilket ofte er en umulighed imellem to sprog. Samtidig kan man dog 

sige, at begrebet er vigtigt for oversættelse, fordi oversættelser af alle teksttyper er den 

eneste slags, hvori man forventer ækvivalens (ud fra citat af Stecconi) (Kenny: 1998).  

5.1.3.3 Draskaus grader af ækvivalens 

Man kan, som Draskau (i Hjørnager Pedersen & Krogh-Hansen:1994) gør det, også tale 

om grader af ækvivalens. Dette er især relevant i fagsprog, fordi ækvivalens her fastslås 

ved hjælp af begrebssystemer og sammenligning af definitioner, og hvor resultatet ofte 

kan være, at der er en vis ækvivalens, der dog ikke er fuldstændig. Draskaus forskellige 

grader er (hvor A og B repræsenterer hvert sit begreb på hvert sit sprog) (på basis af 

Felber i Hjørnager Pedersen & Krogh-Hansen:1994:100-102): 

 

 

Figur 4: Fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens= Antallet af termer, der anvendes til at udtrykke 

begrebet kan være én til én, én til mange eller mange til mange. 
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Figur 5: Overlapning= Graden af begrebsmæssig ækvivalens kan variere. 

 

 

 

Figur 6: Inklusion= Det ene begreb er i ndeholdt i et andet bredere begreb.  

 

 

Figur 7: Helt manglende begrebsmæssig ækvivalens= Er medtaget for at undgå brug af såkaldte 

”false friends”. Et eksempel er det engelske ’gymnasium’ og det danske ’gymnasium’, der betyder 

to vidt forskellige ting.  

 

Når der ikke er fuldstændig ækvivalens mellem to begreber, må man ifølge Draskau 

enten benytte sig af lån eller oversættelseslån fra kildesproget, danne en ny term eller 

benytte sig af en parafrase, der forklarer begrebet på målsproget, og i så fald bør man 

medtage kildesprogstermen i en parentes. Disse strategier benytter jeg ligeledes i dette 

speciale og har beskrevet dem i afsnit 5.3.  

5.2 Sammenhæng mellem 

kilde/målsprogsorientering og Skopos/ækvivalens-

teorier 

Skopos-teorien er blevet kritiseret i forhold til juridisk oversættelse, fordi mange 

teoretikere mener, at en fagteksts funktion altid vil være den samme på både kilde- og 

målsproget (Sarcevic: 1997). Sarcevic (1997) kritiserer også teorien til brug for juridisk 
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oversættelse, fordi hun mener, at den ikke tager i betragtning, at juridiske tekster bliver 

fortolket i forhold til det lands lovgivning, som teksten refererer til. Så hvis man altid 

målsprogsorienterer en juridisk tekst og dermed ”oversætter” fra det ene lands 

lovgivning til det andets, så bliver den juridiske kontekst forkert for modtagerne af 

målsprogsteksten. På dén måde hænger diskussionen om, hvorvidt man skal kilde- eller 

målsprogsorientere juridiske oversættelser altså sammen med diskussionen af funktion 

(Skopos) overfor ækvivalens. Dette skyldes, at man ved fokus på tekstens funktion også 

målsprogsorienterer den, og fordi man ved fokus på ækvivalens mellem teksterne ofte vil 

kildesprogsorientere oversættelsen.  

 

5.3 Lokale oversættelsesteorier brugt i dette 

speciale 

Lokale oversættelsesstrategier er de valg man foretager i selve oversættelsesprocessen for 

at gøre oversættelsen mest hensigtsmæssig for modtageren. I det følgende afsnit beskriver 

jeg de lokale strategier, jeg har brugt ved udarbejdelsen af oversættelsesforslagene i afsnit 

6.2. 

5.3.1 Eksplicitering 

Ved strategien eksplicitering forstås, at man ekspliciterer information i målsprogsteksten, 

som var implicit i kildeteksten. Ifølge Klaudy (1998) findes der flere typer eksplicitering: 

Obligatorisk eksplicitering, der er nødvendig, fordi teksten ellers ville være grammatisk 

forkert; valgfri eksplicitering, der bruges, fordi teksten ellers ville virke forkert (for 

eksempel på grund af manglende konnektorer); pragmatisk eksplicitering, som man 

tilføjer på grund af kulturelle forskelle i de to lande; og oversættelsesnaturlig 

eksplicitering, som sker i selve oversættelsesprocessen og bruges når man på målsproget 

skal formulere ideer, der er opfundet på kildesproget. Det er især de sidste to, der er 

interessante i en juridisk kontekst, fordi det netop er på grund af kulturforskellene i de to 

retssystemer, at de begrebsmæssige ”huller” ofte opstår.  

 

Der er imidlertid forskellige meninger om, hvad man kan og hvad man ikke kan kalde 

eksplicitering. Blum-Kulka formulerede i 1986 ’the explicitation hypothesis’, som 

dikterede, at eksplicitering er en naturlig del af oversættelsesprocessen, og at 

målsprogstekster ofte vil vise sig at være længere, og muligvis indeholde flere overflødige 
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elementer, end deres kildetekster (Klaudy:1998). Jeg mener ikke, at det kan være relevant 

at kalde det eksplicitering, når man i en oversættelse er nødt til at gøre en tekst længere, 

fordi målsprogets grammatik dikterer det. Dér hvor jeg finder eksplicitering interessant 

og relevant, er når man skal oversætte et begreb, der ikke eksisterer på målsproget. 

  

Dermed er jeg enig med Séguinot, der mener, at udtrykket eksplicitering kun bør bruges 

om tilføjelser, der ikke skyldes strukturmæssige, stilistiske eller retoriske forskelle mellem 

de to sprog. Ifølge Séguinot sker eksplicitering eksempelvis også, når information, der var 

implicit i kildeteksten, bliver åbenlyst udtrykt i oversættelsen (Klaudy:1998). Diskussion 

af eksplicitering handler typisk om oversættelser af hele tekster, hvor jeg i dette speciale 

kun behandler enkelte begreber. Ikke desto mindre kan teorien også bruges til begreber, 

fordi det netop kan være nødvendigt i oversættelsen at eksplicitere, hvad begrebet præcist 

betyder, når det ikke findes på målsproget. 

5.3.2 Parafrase 

Strategien parafrase er tæt forbundet med eksplicitering, men hvor man med 

eksplicitering for eksempel gør noget uskrevet mere tydeligt, omformulerer man ved 

parafrase information med sine egne ord (Robinson:1998). Dryden (1680; Robinson: 1998) 

delte al oversættelse op i tre slags: ’Metaphrase’, hvor man oversætter ord for ord; 

’Imitation’, hvor oversætteren bevæger sig væk fra kildeteksten ved kun at tage 

hovedpointerne med, og ellers formulerer målsprogsteksten selv; og endelig ’Paraphrase’, 

som er en slags mellemting, hvor forfatterens mening følges, men ikke hans ord. Han 

mente, at de to første var ekstremer, man skulle holde sig fra, og dermed altså primært 

benytte sig af parafraser. I juridisk oversættelse kan parafraser også være nødvendige, 

fordi der kan være begreber på kildesproget, som ikke kan oversættes til målsproget uden 

at blive omformuleret.  

 

Man kan muligvis argumentere imod at bruge parafraser til oversættelse af enkelte 

termer, fordi man ikke kan omformulere for eksempel ét enkelt ord. Det mener jeg dog 

ikke nødvendigvis er tilfældet, og eksempler på dette kan være ordbøgers meget lange 

oversættelser af et enkelt begreb, hvilket jeg også diskuterer under nogle af de enkelte 

begreber i afsnit 6.2. Til det vil nogle muligvis mene, at der så er tale om ekspliciteringer. 

De to strategier kan også være svære at skelne fra hinanden, men jeg mener stadig, at man 

kan parafrasere et begreb uden nødvendigvis at eksplicitere information, som 
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kildetermen ikke gav udtryk for. Et eksempel er mit oversættelsesforslag 1 til termen 

’slægtsarving’ i afsnit 6.2.  

5.3.3 Vinay og Darbelnets lokale oversættelsesstrategier 

Vinay og Darbelnet (1958/1995) fremsatte i 1958 syv lokale oversættelsesstrategier, som 

kan bruges alene eller flere ad gangen. I praksis benytter man ofte flere ad gangen, da 

flere af dem drejer sig om syntaks. I det følgende beskrives de teorier jeg bruger i afsnit 

6.2.  

5.3.3.1 Ordret oversættelse 

Ved ordret oversættelse forstås, at man oversætter en tekst ord for ord, hvilket er mest 

almindeligt mellem sprog i samme familie. Det er dog stadig muligt mellem andre sprog, 

når det drejer sig om små stykker tekst, eller som i dette speciale, enkelte begreber.  

Ved de begreber, hvor jeg bruger ordret oversættelse som strategi, er der muligvis ikke 

tale om fuldstændig ordret oversættelse, da syntaksen i kildebegrebet og 

målsprogsbegrebet muligvis ikke er oversat ordret. At jeg alligevel kalder det ordret 

oversættelse skyldes, at betydningen af termerne på de to sprog er den samme, og at 

ordene så vidt muligt står i samme rækkefølge. 

 

Lundquist (2007:9) pointerer at ord-for-ord oversættelser ofte viser, at oversætteren ikke 

har overblik over teksten som helhed eller ikke kan overskue større enheder, og at 

oversættelsen derfor ikke er sammenhængende eller endda er uforståelig. Det er dog hele 

tekster, hun referer til, og derfor mener jeg, at jeg kan benytte strategien til enkelte termer 

i dette speciale, på trods af, at det naturligvis er en strategi, der skal bruges med måde og 

forsigtighed.  

5.3.3.2 Lån 

Ved lån forstås, at man overfører termer fra kildesproget direkte til målsproget. Visse lån 

bliver benyttet i så stor en grad, at de bliver en del af målsproget – eksempler på dette er 

’drink’ og ’shopping’ på dansk. Ifølge Vinay & Darbelnet (1958/1995) er det at 

introducere et lån i teksten et spørgsmål om stil og om, hvilket budskab man vil sende 

med målsprogsteksten. Ifølge De Groot (1988) kan lån i en juridisk kontekst dog også 

være et spørgsmål om at introducere termen i målsprogsteksten netop for at understrege, 

at begrebet er specielt for kildesprogslandet.  
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6. Artikelfelterne 
Dette kapitel indeholder en forklaring af artikelfelterne i I-term, samt de behandlede termer, som er 

printet fra i-Term. Jeg gennemgår termerne og udarbejder oversættelsesforslag til dem. Herudover 

kommenterer jeg begrebernes definitioner, ordbogspraksis, mine oversættelsesforslag, 

oversættelsesstrategier samt anden oversættelsespraksis.  

 

6.1 Forklaring af artikelfelterne i i-Term 

Til hvert begreb, der indtastes i i-Term, er tilknyttet en række prædefinerede 

indtastningsfelter. Disse kan fjernes, hvis de ikke er relevante til formålet, og nye felter 

kan oprettes. Jeg har valgt at tilføje felterne ’ordbogspraksis’, ’oversættelsesforslag 1’ 

(samt 2 og 3) og ’anden oversættelsespraksis’. Disse vil, med undtagelse af felterne 

’oversættelsesforslag 2’ og ’3’, være markeret med Ø, hvis de ikke kan udfyldes for den 

enkelte term. For overskuelighedens skyld, gælder det for de øvrige felter, at de kun er 

medtaget, hvis de kan udfyldes ved den enkelte term. Nedenfor ses et skema over de 

anvendte felter samt forklaringer på, hvad de indeholder. I afsnit 6.2 kommenterer jeg de 

udvalgte begreber i forhold til blandt andet definitioner, ordbogsopslag og anden 

oversættelsespraksis. 

 

Emne Emnet som begreberne er knyttet til - i dette tilfælde Arveret 

 

Dansk 

 

Den danske term som den er fundet i litteraturen om arveret.        

 

Kilde til term:  

 

Kilden hvori termen er fundet 

 

Eksempel: 

 

Kilde til eksempel:  

 

Et teksteksempel på, hvordan termen kan bruges i en sætning. 

 

Kilde hvori teksteksemplet er fundet  

 

Generel definition:  

 

 

Kilde til definition: 

 

Den danske terms definition baseret på en definition fundet i 

faglitteraturen, samt begrebets placering i begrebssystemet 

 

Den skriftlige kilde hvori den faglige del af definitionen er 
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Supplerende  

oplysninger: 

fundet 

 

Yderligere oplysninger om den danske term. Vil ikke være 

medtaget, hvis den ikke kan udfyldes. 

 

Kommentar:  

 

Eventuelle kommentarer til definitionen. Vil ikke være 

medtaget, hvis den ikke kan udfyldes. 

   

    

Engelsk 

 

 

 

 

Kilde til term: 

Den engelske term. Termen er efterfulgt af * for at indikere, at 

der er tale om et oversættelsesforslag, og henviser således til 

feltet 'Oversættelsesforslag 1'. Oversættelsesforslagene er dog 

ikke sat i prioriteret rækkefølge.         

 

Kilden til den engelske term.  

 

Note:  

 

Noter omkring den engelske term. Kan også indeholde 

definitioner af dele af termen. Vil ikke være medtaget, hvis den 

ikke kan udfyldes 

 

Eksempel: 

 

 

Kilde til eksempel: 

 

 

Generel definition:  

 

 

Kilde til definition: 

Et teksteksempel på, hvordan termen bruges i en sætning. Vil 

ikke være medtaget, hvis den ikke kan udfyldes 

 

Den skriftlige kilde til teksteksemplet. Vil ikke være medtaget, 

hvis den ikke kan udfyldes 

 

Definitionen af termen hvis der eksisterer en sådan. Vil ikke 

være medtaget, hvis den ikke kan udfyldes 

 

Den skriftlige kilde til definitionen. Vil ikke være medtaget, 

hvis den ikke kan udfyldes  

 

Kommentar:  

 

Eventuelle kommentarer til termens definition. Vil ikke være 

medtaget, hvis den ikke kan udfyldes  
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Ordbogspraksis:  Her angives ordbogsopslag og i hvilke ordbøger, de er fundet. 

Til ordbogsopslagene har jeg brugt internetbaserede ordbøger, 

fordi de typisk har de samme opslag som deres bogform og 

samtidig kan være mere opdaterede. Jeg har brugt følgende: 

 

Gyldendals røde ordbøger - juridisk ordbog 

 

Vinterberg & Bodelsen (via Gyldendal) 

 

Feltet vil være markeret med Ø, hvis det ikke kan udfyldes 

 

Oversættelsesforslag 1:  I disse felter er mine oversættelsesforslag angivet. De er ikke 

angivet i prioriteret rækkefølge, da forslagene, hvis der er flere 

end et, typisk er udarbejdet til forskellige 

oversættelsessituationer eller modtagere.  

 

Kommentar:  

 

Dette felt indeholder kommentarer til ordbogsopslag, 

oversættelsesforslag og oversættelsesteoretiske kommentarer.  

 

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

 

Her angives kommentarer til andre oversættelser af termen 

baseret på engelske tekster om dansk arveret. Feltet vil være 

markeret med Ø, hvis det ikke kan udfyldes 

 

 

6.2 Specialets artikelfelter 

Se eventuelt bilag 1 for en alfabetisk liste over de udvalgte begreber. 

 

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Livsarving        
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Kilde til term:  AL:  Arveloven  

 

Eksempel:  

 

Hvis en livsarving efter den førstafdøde ægtefælle godtgør, at 

den længstlevende ægtefælle ved misbrug af sin rådighed over 

det uskiftede bo væsentligt har formindsket dette eller har 

fremkaldt nærliggende fare for en sådan formindskelse, skal 

den længstlevende ægtefælle skifte med den eller de 

livsarvinger, som forlanger dette.  

 

Kilde til eksempel:  

 

AL:  Arveloven - § 29  

 

Generel definition:  

 

en type arving som er arveladers børn, herunder adoptivbørn, 

og disses afkom  

 

Kilde til definition:  

 

SK på basis af Von Eyben (2008):   

  

Engelsk Issue*        

 

Kilde til term:  

 

AEA: Administration of Estates Act, 1925 - s. 46 (1) (i)  

 

Eksempel:  

 

If the intestate leaves issue but no husband or 

wife, the residuary estate of the intestate shall 

be held on the statutory trusts for the issue of 

the intestate.  

 

Kilde til eksempel:  

 

AEA: : Administration of Estates Act, 1925 - s. 46 (1) (ii)  

 

Generel definition:  

 

type of heir which is descendants of the deceased, including 

adopted children and children born outside marriage  

 

Kilde til definition:  

 

SK på basis af Herring (2004: 634) og The Free Legal Dictionary 

(2010b) 

  

Ordbogspraksis:  Gyldendals juridiske ordbog:  

(arv.r., fam.r.) 
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1. issue 

 

2. descendant  

 

3. heir of the body  

 

Oversættelsesforslag 1: 

 

issue  

 

Kommentar:  Kommentar til: ordbogspraksis 

 

Gyldendals juridiske ordbøger foreslår blandt andet ’issue’ 

som oversættelse af ’livsarving’. Sammenligner man 

definitionen af ’issue’ med definitionen af ’livsarving’, 

stemmer disse godt overens, bortset fra at den engelske 

definition er bredere, idet den inkluderer børn født uden for 

ægteskab. Selv om dette ikke er skrevet eksplicit i den danske 

definition, må man dog gå ud fra, at den også gælder for børn 

født uden for ægteskab, fordi den gælder ”arveladers børn” 

generelt. Da ’issue’ også bruges i den engelske arvelovgivning 

(for eksempel i AEA:1925), mener jeg, at det er det mest 

hensigtsmæssige ordbogsopslag, da det giver de samme 

konnotationer som det danske ’livsarving’. De andre opslag 

kunne dog muligvis være hensigtsmæssige, hvis målgruppen 

ikke er bekendt med engelsk arveretlig terminologi. 

 

Kommentar til: oversættelsesforslagene 

 

Jeg har valgt ’issue’ som oversættelsesforslag, fordi 

definitionerne af det danske begreb og dette begreb er meget 

tæt på at være ens.   

 

Oversættelsesteoretiske kommentarer: 

 

Hvis man går ud fra, at børn født uden for ægteskab er 

inkluderet i definitionen af ’livsarving’, er der, ifølge Draskaus 
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grader af ækvivalens (afsnit 5.1.3.3), således tale om 

fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens mellem de to 

begreber, hvilket betyder, at modtagerne af begge tekster vil 

udlede det samme af de to termer.  

 

Ved brug af ’issue’ målsprogsorienterer jeg i høj grad 

oversættelsen, fordi jeg bruger et begreb, der eksisterer i 

engelsk ret i forvejen.  

 Anden oversættelses- 

praksis: 

 

Ø 

    

 

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Slægtsarving 

        

Kilde til term:  AL:  Arveloven 

  

Eksempel:  Den, der har forsøgt at dræbe en slægtsarving, øvet vold mod 

eller groft krænket den pågældende eller truet vedkommende 

på strafbar måde, kan efter den forurettedes anmodning 

fradømmes retten til arv, forsikringssummer, pensioner eller 

andre ydelser, der er afhængige af den pågældendes død.  

 

Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - § 48, stk 2  

 

Generel definition:  type arving der er blodsbeslægtet med arvelader 

  

Kilde til definition:  SK på basis af Von Eyben (2008):   

 

Kommentar:  Det har ikke været muligt at finde en definition af 

’slægtsarving’, men Von Eyben (2008:354) definerer ’slægtskab’ 

således:  
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”det forhold mellem to personer, at den ene nedstammer fra den 

anden (s. i den rette linje), eller at de, uden at dette er tilfældet, 

nedstammer fra samme tredje (s. i sidelinjen).”  

 

Ved slægtskab er man derfor blodsbeslægtet på den ene eller 

anden måde. 

 

I § 1 i AL står at en arveladers nærmeste slægtsarvinger er 

dennes børn. Det kan man undre sig over, fordi arveladers 

børn således både er livsarvinger og slægtsarvinger. Dette kan 

skabe forvirring i en oversættelsessituation, især fordi der ikke 

findes en definition af ’slægtsarving’. Det er jo i høj grad 

definitionen af begrebet, man bruger for at kunne oversætte 

termen til et andet sprog. Brugen af de to termer kan derfor 

være et problem ved oversættelsen af dem, fordi de overlapper 

hinanden og ikke er definerede. Diskussionen af dette vil jeg 

dog ikke gå nærmere ind i, fordi den ligger uden for rammerne 

af dette speciale, men jeg gør opmærksom på det, fordi det kan 

blive et problem ved forståelsen af en oversættelse, der 

involverer disse begreber. 

 

   

Engelsk Heir who is a blood relative* 

        

Kilde til term:  SK: Sheila Kitching på basis af Gyldendal 

 

Note:  Termen ’Beneficiary’ bliver brugt gennemgående i AEA, og 

slår man den op i Gyldendals juridiske ordbøger, får man både 

resultatet ’arving’ og ’modtager’. Men ser man på definitionen 

af ’beneficiary’ i Dictionary of Law (2007: 27) er det en person, 

der er blevet efterladt ejendom i et testamente. Dette begreb 

bevæger sig altså ind i, hvad der efter dansk arveret svarer til 

’Arv efter testamente’, som jeg ikke beskæftiger mig med i 

dette speciale. For at holde de to områder adskilt har jeg derfor 

valgt termen ’heir’ i oversættelsesforslaget. 
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Ordbogspraksis:  Gyldendals juridiske ordbog:  

 

(arv. r.) blood relative  

 

Oversættelsesforslag 1:  

 

*Heir who is a blood relative  

Oversættelsesforslag 2:  

 

Blood relative heir  

Kommentar:  Kommentar til: ordbogspraksis  

 

Gyldendals oversættelsesforslag forekommer en anelse 

pudsigt. Dette skyldes, at slår man 'blood relative' op i den 

engelsk-danske version af ordbogen, får man resultatet 

'blodslægtning', som må siges at være en korrekt oversættelse 

af 'blood relative', men ikke er det samme som 'slægtsarving'. 

Jeg mener derfor ikke, at ’blood relative’ er en fyldestgørende 

oversættelse af ’slægtsarving’, da oplysningen om, at det er 

arving, det handler om, mangler. 

 

Kommentar til: oversættelsesforslag 1 og 2 

 

Da det netop er ’arving’-elementet, der mangler i termen 

’blood relative’, har jeg valgt at tilføje ’heir who is a’ dertil i 

oversættelsesforslag 1. På dén måde kommer oversættelsen 

også til at svare nogenlunde til den generelle definition af det 

danske ’slægtsarving’. Et alternativ dertil kunne være ’blood 

relative heir’, som er kortere, men ikke på samme måde er 

forklarende som oversættelsesforslag 1. Dette kunne muligvis 

få modtageren til at tro, at det er et eksisterende begreb i 

engelsk arveret, men jeg har valgt at medtage begge for at 

kunne frembringe oversættelsesforslag, der kan fungere i så 

mange engelske kontekster som muligt.  

 

Oversættelsesteoretiske kommentarer: 
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Oversættelsesforslag 1 er en parafrase over ’slægtsarving’, og 

jeg har valgt denne strategi for at give en sammenhængende 

oversættelse af termen uden at eksplicitere, da jeg ikke finder 

dette nødvendigt. Oversættelsesforslag 2 er derimod en ordret 

oversættelse, og jeg har brugt denne strategi for at give en 

oversættelse af kildetermen, der er så kort som mulig. 

 

 I forhold til Draskaus grader af ækvivalens er der fuldstændig 

begrebsmæssig ækvivalens mellem begge oversættelser og 

’slægtsarving’. 

 

Man kan argumentere for at begge oversættelser både er kilde- 

og målsprogsorienterede. De er kildesprogorienterede, fordi de 

forklarer det danske begreb kort, men der bruges eksisterende 

engelske termer (’blood relative’) til at forklare det, og de 

forklares ikke i dybden, så derfor kan de også siges at være 

målsprogsorienterede.  

 Anden oversættelses- 

praksis: 

  

Ø 

    

 

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Særlivsarving 

        

Kilde til term:  AL: Arveloven 

  

Eksempel:  Er en særlivsarving umyndig ifølge værgemålslovens § 1, stk. 

1, eller er der beskikket skifteværge for en særlivsarving, kan 

skifteretten tillade boets udlevering til uskiftet bo, hvis værgen 

eller skifteværgen samtykker deri og udleveringen er 

forsvarlig under hensyn til livsarvingernes interesser og den 

længstlevende ægtefælles forhold. 
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Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - § 18, stk 2. 

  

Generel definition:  type arving der er et stedbarn eller et stedbarns livsarvinger  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Familieadvokaten.dks ordbog: 

   

Kommentar:  Von Eyben (2008) definerer ’særlivsarving’ som ’stedbarn’, 

men Familieadvokaten.dks definition er valgt, da den er 

bredere og derfor mere dækkende.  

 

Generelt forholder jeg mig til termernes definitioner, når jeg 

udarbejder oversættelsesforslag til dem. I tilfældet med 

’særlivsarving’ er det dog værd at nævne, at termens definition 

og brugen af termen i lovgivningen ikke virker 

sammenhængende. AL bruger udtrykket ”en særlivsarving efter 

førstafdøde ægtefælle” (for eksempel i § 7, stk 2.) flere gange. 

Hvis biologiske barn er der her tale om? Arveladers eller den 

overlevende ægtefælles?  Det virker mest logisk, at det er den 

overlevende ægtefælles biologiske barn og dermed arveladers 

stedbarn. Men når særlivsarvinger samtidig har fortrinsret 

over den overlevende ægtefælle til at udtage aktiver af boet 

efter førstafdøde, hvis aktiverne ”har en særlig erindringsværdi 

for den pågældende”(f.eks. i AL, § 7, stk 2), så skaber det et slags 

modsætningsforhold mellem særlivsarvingen og dennes 

forælder, som jo er afdødes ægtefælle, fordi barnet så har 

fortrinsret frem for dets forælder.  

 

Jeg vil ikke gå nærmere ind i denne diskussion, da det ikke er 

specialets formål at diskutere brugen af begreberne, men den 

usikkerhed, der er omkring betydningen af ’særlivsarving’, er 

grunden til, at mit ene oversættelsesforslag har en lidt bredere 

betydning en ’særlivsarving’ har ifølge definitionen. 

  

Engelsk a stepchild (or a stepchild’s issue)* 
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Kilde til term:  SK: Sheila Kitching 

  

Ordbogspraksis:  Ø  

 

Oversættelsesforslag 1:  

 

*a stepchild (or a stepchild’s issue)  

Oversættelsesforslag 2:  

 

an heir who is a child from a former relationship  

Kommentar:  Kommentar til: Oversættelsesforslag 1 

 

Oversættelsesforslag 1 er en ordret oversættelse af den danske 

definition af ’særlivsarving’, og jeg har valgt at gøre dette, 

fordi oversættelsesforslaget er mere ligetil og let forståeligt, 

end hvis jeg forsøgte at oversætte termen ’særlivsarving’ 

direkte.  

 

Jeg har sat den sidste del af termen i parentes for at signalere, 

at oversætteren selv kan bestemme, om den skal inkluderes i 

oversættelsen. Dette kan være nødvendigt i visse engelske 

kontekster, hvis alle detaljer skal med, og overflødigt i andre. 

Ulempen ved denne oversættelse er, at ’arving’-elementet ikke 

er med, så den kan altså kun bruges i kontekster, hvor det er 

tydeligt, at det er en type arving, det handler om. 

 

Kommentar til: Oversættelsesforslag 2 

 

Jeg har valgt denne oversættelse for at give et alternativ til 

brugen af ’stepchild’ i situationer, hvor denne term kan virke 

forvirrende eller misvisende. Ved at bruge dette 

oversættelsesforslag kan man selv præcisere, om der er tale om 

afdødes eller den overlevende ægtefælles barn fra et tidligere 

forhold. Man kan sige, at denne oversættelse er forholdsvis 

lang, så i visse kontekster ville den muligvis ikke fungere. Det 

er også vigtigt at pointere, at det er arving, der er tale om og 
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ikke ”blot” et barn fra et tidligere forhold, fordi termen i så 

fald kunne virke irrelevant i en engelsk kontekst. 

  

En ulempe ved at bruge denne oversættelse kan være, at den 

ikke nævner, at ’særlivsarving’ også inkluderer stedbarnets 

livsarvinger. Det mener jeg dog ikke nødvendigvis er værd at 

nævne i alle kontekster, og dette understøttes også af Von 

Eybens (2008) meget enkle definition ’stedbarn’. Ydermere er 

denne oversættelse også brugbar, når målgruppen ikke er 

fageksperter.  

 

Oversættelsesteoretiske kommentarer: 

 

Man kan ikke sige, at oversættelsesforslag 1 er en direkte 

oversættelse, for det er ikke termen jeg oversat direkte men 

derimod definitionen af begrebet. Så direkte oversættelse har 

været en slags oversættelsesstrategi.  

 

 Den danske definition indeholder ikke oplysningen om, at det 

drejer sig om en arving – sandsynligvis fordi man går ud fra, at 

det er ’særlivs’-delen, der skal forklares, og manglen på denne 

information har jeg også overført i oversættelsesforslag 1.  

 

Omvendt har jeg inkluderet denne information i 

oversættelsesforslag 2 og formuleret et ”nyt” begreb. Dermed 

har jeg brugt strategien parafrase, fordi jeg har omformuleret 

betydningen af begrebet og lavet et nyt oversættelsesforslag.  

 

I forhold til ækvivalens er oversættelsesforslag 1 i princippet 

fuldstændig ækvivalent med det danske begreb, men det 

ændrer ikke ved, at det stadig kan skabe forvirring i nogle 

kontekster på grund af brugen af ’stepchild’.  

 

Oversættelsesforslag 2 derimod er kun delvist ækvivalent, og 

der er her tale om overlapning, fordi ’særlivsarving’ og 
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oversættelsesforslag 2 har visse elementer tilfælles, uden at det 

ene dog er inkluderet i det andet.  

 

Begge oversættelsesforslag er kildesprogsorienterede, fordi de 

søger at forklare det danske begreb.  

 

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

 

Ø  

  

    

 

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Tvangsarv  

       

Kilde til term:  AL:  Arveloven - § 5 

  

Eksempel:  En fjerdedel af en livsarvings arvelod er tvangsarv.  

 

Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - § 5  

 

Generel definition:  type arv som tilfalder arvingen, selv om der foreligger et 

modstående testamente.  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Von Eyben (2008): 

   

    

Engelsk Forced heirship*        

 

Kilde til term: 

 

 

 

SK: Sheila Kitching på basis af Gyldendal 

Ordbogspraksis:  Gyldendals juridiske ordbøger: 
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(arv.r.) 

1. the legitimate portion to which the spouse and descendants 

are entitled /the indefeasible share(s of spouse and issue) 

 

(US, about the system of fixed succession rules existing in 

some states under which the surviving spouse is entitled to an 

indefeasible share of the estate of the predeceased spouse)  

 

2. forced heirship 

 

Oversættelsesforslag 1:  

 

Forced heirship  

Oversættelsesforslag 2:  

 

Compulsory inheritance  

Kommentar:  Kommentar til: Ordbogspraksis 

 

Gyldendals første forslag må siges at være temmelig langt, og 

det er tydeligt, at man her har ekspliciteret et begreb, der er 

kendt i Danmark. Spørgsmålet er dog, hvor hensigtsmæssigt 

en lang oversættelse er i en given oversættelsessituation, og 

om en englænder ville forstå, hvad det drejede sig om. 

  

Kommentar til: Oversættelsesforslag 1 

 

Umiddelbart virker termen ’forced heirship’ mere letforståelig, 

men her er spørgsmålet, om denne term giver forkerte 

konnotationer, da det er et begreb i blandt andet amerikansk 

lovgivning. Termen ‘forced heirship’ bruges dog i The Law 

Commissions (2009a) ‘consultation paper’ om andre 

europæiske ‘civil law’-landes: 

 ”rules…that give a fixed entitlement to certain relatives”(p.7).  

 

Man kender altså blandt engelske juridiske eksperter til 

begrebet, og det er derfor, sammenholdt med at ’forced 

heirship’ er tilnærmelsesvis let forståeligt for lægmand, at jeg 
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har valgt denne term som et oversættelsesforslag til 

’tvangsarv’. Man kan dog stadig argumentere for, at termen 

ikke forklarer præcist, at det er ægtefællen og livsarvinger, der 

har ret til tvangsarv. Det forklarer den danske term heller ikke, 

men her er begrebet også en rodfæstet del af den danske 

arvelovgivning (jævnfør afsnit 2.1.4.1).  

 

Er målgruppen personer indenfor det samme juridiske 

område, burde 'forced heirship' være tilstrækkelig, da disse 

ville kende til andre landes retssystemer. Er målgruppen 

derimod personer helt uden kendskab til netop dette juridiske 

område, kunne man indsætte en forklarende fodnote til 'forced 

heirship' - for eksempel Gyldendals første oversættelsesforslag. 

 

Kommentar til: Oversættelsesforslag 2 

 

Dette oversættelsesforslag er en ordret oversættelse, som jeg 

har udarbejdet, men som også kan findes ved en google-

søgning på Internettet. Jeg har brugt det en anelse mere 

neutrale ’compulsory’ for at sige, at tvangsarv er ’obligatorisk’ 

frem for, at det er ’tvungent’, og jeg har inkluderet den som et 

alternativ til 'forced heirship', hvis man vil undgå 

konnotationer til andre landes lovgivning. 

 

Oversættelsesteoretiske kommentarer: 

 

Både ’forced heirship’ og ’compulsory inheritance’ kan siges at 

være direkte oversættelser af ’tvangsarv’, idet de begge 

oversætter tvangsarv ord for ord – dog er der en smule forskel 

i betydning fordi ’heirship’ betyder en ’arveret’. 

 

Selv om begrebet ’forced heirship’ findes i andre lande, har det 

ikke været muligt at finde en definition af det, men som det 

kan ses forneden, er der tekster, der omhandler ’forced 

heirship’, som beskriver det på samme måde som det danske 
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’tvangsarv’. Det er muligt, at reglerne for tvangsarv ikke er ens 

i de forskellige lande. For eksempel kan der være forskel på, 

hvor store andele af arven, der går til ægtefællen, men dette er 

ikke vigtigt for, om man forstår begrebet, og jeg mener derfor, 

at der er fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens mellem 

’tvangsarv’ og ’forced heirship’. 

 

Baseret på at det er en ordret oversættelse, mener jeg ligeledes, 

at der er fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens mellem 

’compulsory inheritance’ og ’tvangsarv’. 

 

’Forced heirship’ bliver, som nævnt, brugt i praksis. Hvis man 

derfor forudsætter, at modtagerne kender til ’forced heirship’ i 

forvejen, er denne oversættelse målsprogsorienteret. 

’Compulsory inheritance’ er en slags ordret oversættelse, men 

den er mere kildesprogsorienteret, fordi den ikke er en kendt 

term i europæisk arveret, som ’forced heirship’ er det.  

 

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

PFA (2010), AP Pension (2008) og MP Pension (2008) bruger 

alle ‘legitimate portion to which a spouse and descendants are 

entitled’ eller forkortelsen ‘legitimate portion’ som 

oversættelse af ’tvangsarv’ i deres tekster på internettet. Det 

kan give indtryk af, at man har slået ordet op i en ordbog og 

benyttet oversættelsen uden tanke for, om målgruppen forstår 

den. Det kan naturligvis ikke siges præcist, hvem målgruppen 

er til disse tekster, men man må gå ud fra, at det er andre end 

danskere. Det giver derfor ikke mening, at man ikke bruger 

’forced heirship’, da begrebet er kendt i mange europæiske 

lande, samt USA (Skandia International: 2008). Dette bekræftes 

yderligere af, at ’forced heirship’ netop bruges af Skandia 

International, som er et internationalt pensionsselskab, der er 

en del af en engelsk koncern.  
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Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Svogerskabsarv 

        

Kilde til term:  AL: Arveloven - Kapitel 3 

  

Eksempel:  Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle.  

 

Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - Kapitel 3  

 

Supplerende oplysninger:  Termen ”svogerskabsarv” er ny i forhold til den gamle 

Arvelov, men selve begrebet er ikke. 

  

Generel definition:  type arv, som tilkommer slægtninge efter den førstafdøde 

ægtefælle, når den længstlevende ægtefælle dør efter at have 

arvet den førsteafdøde  

Kilde til definition:  SK på basis af Von Eyben (2008):   

 

Engelsk 

 

Kilde til term: 

 

Affinity inheritance (Svogerskabsarv)* 

    

SK: Sheila Kitching     

Note:  I dette tilfælde vil oversættelsen i sig selv ikke være 

tilstrækkelig for, at modtagerne vil være i stand til at forstå 

begrebet, og derfor bør der indsættes en forklarende fodnote, 

som kunne være i retning af: 

 

’When X dies after having inherited his/her spouse (Y) solely 

at an earlier point, the relatives of Y are entitled to part of the 

inheritance after X’  

Ordbogspraksis:  Ø  

 

Oversættelsesforslag 1:  

 

*Affinity inheritance (svogerskabsarv)  

Kommentar:  Kommentar til: oversættelsesforslag og oversættelsesteori 
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Jeg har valgt at oversætte begrebet direkte, fordi en 

eksplicitering ville blive for lang i dette tilfælde. I stedet har 

jeg inkluderet den danske term i parentes, for at der ikke skal 

opstå tvivl om, hvilket dansk begreb det drejer sig om. 

Oversættelsesstrategisk er det et lån, fordi jeg introducerer 

den danske term i den engelske tekst. Endelig har jeg 

inkluderet en forklaring (i kommentaren) for at sætte 

modtageren helt ind i, hvad det drejer sig om.  

 

’Affinity inheritance (Svogerskabsarv)’ er en 

kildesprogsorientering, fordi den danske term er forklaret i 

kommentaren, og fordi den også er inkluderet i parentes.  

 

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

Ø  

    

 

 

Emne  Arveret 

 

Dansk 

 

Henstandsarv 

        

Kilde til term:  AL: Arveloven - Kapitel 5  

 

Eksempel:  Der skal stilles fuld sikkerhed for henstandsarv efter § 35, stk 

1.  

 

Kilde til eksempel:  AL:  Arveloven - § 37  

 

Generel definition:  type arv som giver henstand for den overlevende ægtefælle 

med udbetaling af arv til førstafdøde ægtefælles livsarvinger, 

hvis udbetaling af arven medfører, at ægtefællen må give 

afkald på hjem eller erhverv.  
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Kilde til definition:  SK på basis af Von Eyben (2008) 

  

Kommentar:  Von Eybens definition er af begrebet ’arvehenstand’, der dog 

betyder det samme som ’henstandsarv’.  

 

Engelsk Extension of payment of inheritance to the deceased’s issue* 

        

Kilde til term:  SK: Sheila Kitching  

 

Ordbogspraksis:  Ø  

 

Oversættelsesforslag 1:  *Extension of payment of inheritance to the deceased’s issue  

 

Kommentar:  Kommentar til: oversættelsesforslaget og 

oversættelsesstrategier 

 

Ved udarbejdelsen af oversættelsesforslaget har jeg forkortet 

den danske faglige definition og oversat den. Oversættelsen 

er altså en eksplicitering, fordi jeg har skrevet, hvad hele 

begrebet indeholder.  

 

Den oversatte term er kun delvist ækvivalent med 

’henstandsarv’, fordi man ikke kan se ud fra den, at 

henstanden foretages for, at den overlevende ægtefælle ikke 

skal miste sit hjem eller erhverv. Dette er implicit forstået i 

det danske begreb, fordi det er en del af definitionen af det. 

Der er altså tale om inklusion, fordi det danske begreb har en 

bredere betydning. Man kunne dog tilføje denne information 

som en fodnote til den engelske term, men jeg har ikke 

inkluderet den i selve termen, fordi den ville blive meget 

lang, og fordi jeg vurderer, at den kan fungere i en given 

kontekst uden. 

Oversættelsen er kildesprogsorienteret, fordi det danske 

begreb forklares.  
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Anden 

oversættelsespraksis:  

 

Ø  

    

    

 

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Fælleseje    

     

Kilde til term:  AL:  Arveloven - § 11, stk 3 

  

Eksempel:  Den længstlevende ægtefælle kan for sin bos- og arvelod 

overtage aktiver, der er fælleseje i dødsboet, til 

vurderingsbeløbet.  

 

Kilde til eksempel:  AL:  Arveloven - § 12  

 

Generel definition:  type ejerskab, som er en formueordning, der direkte følger af 

loven ved indgåelse af ægteskab, og som betyder at fællesejet 

ved et ægtefælleskifte skal ligedeles mellem ægtefællerne  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Lund-Andersen, Munck og Nørgaard:  - side 

338-339  

 

Engelsk Deferred community of property*        

 

Kilde til term:  

 

SK: Sheila Kitching på basis af Herring (2004) 

 

Kommentar:  

 

Definition af 'Community property' (Dictionary of 

law:2007:50): 

 

in the USA, Canada, France and many other countries, a 

situation where a husband and wife jointly own any property 

which they acquire during the course of their marriage  
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Ordbogspraksis:  Gyldendals Juridiske ordbøger: 

 

1. (fam.r., det ejede) :community property  

 

2. (formueordningen): deferred community/deferred sharing 

 

Vinterberg & Bodelsen: 

 

3. (det som ejes, af privatpersoner): joint property  

 

4. (det at eje, om privatpersoner) :joint ownership  

 

Oversættelsesforslag 1:  

 

*Deferred community of property  

Oversættelsesforslag 2:  Property brought into and acquired during the marriage, 

which is all divided equally upon termination of the 

marriage.  

 

Kommentar:  Kommentar til: Ordbogsopslag 

 

De mange forskellige forslag til oversættelse af ’fælleseje’ 

vidner om, at der tilsyneladende ikke er etableret en fast 

oversættelse af begrebet, der samtidig dækker over alt, hvad 

det indeholder. Nogen vil måske mene, at det også kommer 

an på, hvad man skal benytte termen til. Hvis man vil sige, at 

ægtefællerne ejer alt i fællesskab, kan termer som ’joint 

property’ eller ’community property’ måske bruges, men der 

mangler information, hvis man også vil have med, at 

fællesejet skal deles ligeligt.  

 

Jeg har ikke fundet en engelsk definition af ’joint property’, 

men kigger man på engelske hjemmesider, der bruger termen 

’joint property’ (for eksempel HM Revenue & Customs:2010 

og Directgov: 2010), er det oftest i forbindelse med ejendom, 
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der ejes af flere personer, og der menes ejet ejendom som i 

enten ’joint ownership’ eller ’ownership in common’. Termen 

bliver altså brugt indenfor engelsk ejendomsret, og derfor 

mener jeg, at den er forkert at bruge i en dansk kontekst, 

fordi de engelske modtagere så kan ledes til at tro, at 

’fælleseje’ er det samme som enten ’joint ownership’ eller 

’ownership in common’.  

 

Kommentar til: oversættelsesforslag 1 og 2 

 

En del af oversættelsesforslag 1 er fundet ved 

ordbogsopslagene, men hele forslaget bliver også benyttet af 

Rešetar (December 2008), Nielsen (2001) og af Herring 

(2004:127), der bruger termen til at forklare, at nogle lande 

har en form for fælleseje, som kun bliver aktuel ved 

separation. Ved ’deferred community of property’ får man 

altså at vide, at det er ”udskudt” fælleseje, forstået på den 

måde, at konsekvensen af fællesejet udskydes (indforstået til 

skilsmisse eller død).  

 

Man kunne i stedet bruge oversættelsesforslag 2, som er en 

lang oversættelse, men som ikke desto mindre indeholder 

hele betydningen af ’fælleseje’. Hvorvidt dette forslag er 

brugbart, kommer an på oversættelsessituationen og 

målgruppen. Et alternativ kunne også være at benytte 

’deferred community of property’ som oversættelse og 

tilknytte oversættelsesforslag 2 som forklaring i en fodnote. 

 

Oversættelsesteoretiske kommentarer: 

 

Begge oversættelsesforslag er eksempler på eksplicitering, 

fordi det er blevet uddybet, at fællesejet ”udskydes” eller skal 

deles senere hen. Ved oversættelsesforslag 2 er det blot 

ekspliciteret i højere grad end ved oversættelsesforslag 1. 
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I forhold til Draskaus grader af ækvivalens er ’deferred 

community of property’ delvis ækvivalent med ’fælleseje’, og 

der er tale om inklusion, fordi oversættelsem kan siges at 

være en del af det bredere danske ’fælleseje’. 

Oversættelsesforslag 2 er derimod fuldstændig ækvivalent 

med ’fælleseje’.  

 

’Deferred community of property’ er målsprogsorienteret 

fordi det er et begreb, der eksisterer i andre lande, imens 

oversættelsesforslag 2 er forklarende og dermed 

kildesprogsorienteret.  

 

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

PFA (2010) bruger ’joint property’ om fælleseje. Som tidligere 

nævnt mener jeg, at denne term giver konnotationer til 

engelsk ret og derfor ikke kan bruges. Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere og Integration (2009) skriver: 

 ”And as a general rule, all belongings are joint property”. 

 

De bruger dermed også ’joint property’ om fælleseje, men 

siger intet om, at denne ejendom også skal deles ligeligt.  

 

Det er generelt nemmere at finde eksempler på, at fælleseje er 

oversat til ’joint property’, end det er at finde eksempler på 

’deferred community of property’. Jeg mener dog ikke, at 

dette nødvendigvis betyder, at ’joint property’ er mere 

hensigtsmæssig som oversættelse. 

 

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Skilsmissesæreje 

        

Kilde til term:  AL:  Arveloven - §44, stk 1  
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Eksempel:  Arveforskud, som en ægtefælle af fælleseje, skilsmissesæreje 

eller andet særeje, der bliver fælleseje ved ægtefællens død, 

har givet et stedbarn eller dets livsarvinger, fradrages i arven 

efter den anden ægtefælle, hvis det er aftalt, at ydelsen skal 

være forskud på arven efter denne. 

  

Kilde til eksempel:  AL:  Arveloven - § 45  

 

Generel definition:  type ejerskab som er en formueordning mellem ægtefæller, 

hvorefter hver ægtefælle ved bodeling efter separation eller 

skilsmisse beholder, hvad denne ejer, men ved dødsboskifte 

er der formuefællesskab, således at der f.eks. kan hensiddes i 

uskiftet bo.  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Von Eyben (2008):  

  

Engelsk 

 

 

Kilde til term: 

Separate property in case of legal separation or divorce 

(Skilsmissesæreje)* 

 

SK: Sheila Kitching på basis af Gyldendal 

        

Note:  Definitionen af 'separate property' er ifølge Dictionary of law 

(2007:250): (US) property owned by a husband and wife 

before their marriage. 

  

Ordbogspraksis:  Gyldendals juridiske ordbøger: 

 

(fam.r., om selve særejet, hvis konteksten i kildeteksten 

indeholder den relevante definition e.l. oplysninger, som 

således vil fremgå af en oversættelse): 

 

1. separate property  

 

(hvis dette ikke er tilfældet:)  
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2. separate property not subject to division in case of legal 

separation or divorce but only in case of the owner's death  

 

(ved angivelse af at der er tale om en afvigelse fra den legale 

formueordning i Danmark, dvs. formuefællesskab):  

 

3. separation of property (which only becomes effective in 

case of legal separation or divorce) 

  

Oversættelsesforslag 1:  *Separate property in case of legal separation or divorce 

(Skilsmissesæreje)  

  

Kommentar:  Kommentar til: ordbogsopslag 

 

De tre ordbogsopslag er alle afhængige af tekstens kontekst, 

hvilket kan være brugbart, hvis ens tekst netop indgår i den 

relevante kontekst. Opslagene kan dog virke 

uhensigtsmæssige, hvis teksten ikke indgår i den relevante 

kontekst. 

Det første ordbogsopslag vil, hvis det opfattes som dets 

definition, have en meget snæver betydning, og inkluderer 

ikke delereglen. Det andet og tredje ordbogsopslag er lange 

og vil muligvis være svære at bruge i en given 

målsprogstekst. Det andet forslag er desuden et 

oversættelsesforslag, der kan siges at være blevet 

ekspliciteret for meget. Det positive ved dette er, at hele 

betydningen af ’skilsmissesæreje’ er med i oversættelsen, 

men spørgsmålet er, om det for eksempel er vigtigt at have 

med i oversættelsen, at særejet skal deles ved den ene 

ægtefælles død? 

   

Kommentar til: oversættelsesforslaget 

 

Oversættelsesforslaget tager udgangspunkt i, at målgruppen 

ved hvad ’separate property’ er. Alternativet er at oversætte 
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’særeje’ til noget helt andet ukendt, og det mener jeg ikke er 

hensigtsmæssigt. ’Separate property’ er også et fænomen i for 

eksempel USA, og derfor mener jeg, at det er rimeligt at gå 

ud fra, at modtagerne har kendskab til begrebet. 

 

 Oversættelsesforslaget er skrevet ud fra ordbogsopslag 2 og 

3, fordi det er de to, der giver flest informationer om 

’skilsmissesæreje’. I den danske term er det implicit forstået, 

at skilsmissesærejet skal deles ved den ene ægtefælles død og 

dette er bibeholdt i oversættelsen. Dette har jeg valgt, fordi 

det ligeledes ligger implicit i oversættelsen, at der ikke er 

særeje ved død, netop fordi der er det ved 

separation/skilsmisse. 

 

Oversættelsesteoretiske kommentarer: 

 

Oversættelsesforslaget er en eksplicitering af det danske 

begreb, da jeg har tilføjet information i oversættelsen. 

Desuden er den danske term i parentes et lån, fordi den 

introduceres i den engelske oversættelse.  

 

Oversættelsesforslaget er tæt på at være fuldstændig 

ækvivalent med ’skilsmissesæreje’ – dog er det ikke nævnt, at 

særejet bliver til fælleseje ved død. Da forslaget forklarer det 

danske begreb, er oversættelsen kildesprogsorienteret.  

 

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

PFA (2010) bruger ’separate property’ om ’skilsmissesæreje’, 

men den kontekst termen bruges i, retfærdiggør også dette, 

fordi det her ikke er vigtigt hverken at have delereglen med, 

eller at særejet ikke skal deles ved død.  
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Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Fuldstændigt særeje   

      

Kilde til term:  AL: Arveloven - § 7, stk 2 

  

Eksempel:  I det uskiftede bo indgår alt, hvad den længstlevende 

ægtefælle erhverver, for så vidt det ikke er gjort til 

fuldstændigt særeje.  

 

Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - § 23  

 

Generel definition:  type ejerskab som er en formueordning mellem ægtefæller, 

der betyder, at særejet hverken skal deles ved separation, 

skilsmisse eller død.  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Familieadvokaten.dks ordbog:   

    

Engelsk Separate property during marriage and at legal separation, 

divorce and death (fuldstændigt særeje)*   

      

Kilde til term:  SK: Sheila Kitching  

 

Ordbogspraksis:  Gyldendals juridiske ordbøger: 

 

(fam.r., arv.r.): fully separate property  

 

Oversættelsesforslag 1:  *Separate property during marriage and at legal separation, 

divorce and death (fuldstændigt særeje)  

 

Kommentar:  Kommentar til: Ordbogsopslag 

 

Det har været muligt at finde ét ordbogsopslag, og søger man 

på denne term på Google, frembringer den kun 5 hits. 

Ordbogens term er altså tilsyneladende ikke brugt i praksis, 
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og derfor vil den sandsynligvis heller ikke give mening for 

modtageren. 

 

Kommentar til: oversættelsesforslaget og 

oversættelsesstrategi 

 

Oversættelsesforslaget er en eksplicitering af det danske 

begreb. Jeg har valgt dette, fordi jeg ved at forklare, hvad 

begrebet betyder, samtidig indikerer, at ’fuldstændigt særeje’ 

ikke er den eneste form for særeje. En engelsk modtager vil 

måske finde det besynderligt, at det bliver ekspliciteret, fordi 

der netop altid er særeje i England, men ekspliciteringen 

skulle derved gerne gøre modtageren opmærksom på, at det 

ikke forholder sig sådan i Danmark. Den danske term er 

tilføjet til sidst, fordi modtageren derved kan slå det op, hvis 

denne alligevel skulle blive i tvivl om, hvad begrebet præcist 

indeholder. Ved tilføjelsen af den danske term benytter jeg 

mig af oversættelsesstrategien ’Lån’. 

  

Der er fuldstændig ækvivalens mellem oversættelsesforslaget 

og det danske begreb, fordi oversættelsen indeholder det 

samme som ’fuldstændigt særeje’. Oversættelsen er derfor 

også kildesprogsorienteret.  

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

Ø  

    

    

 

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Sameje    

     

Kilde til term:  AL: Arveloven - § 7  
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Eksempel:  Ejer en arving en andel af et aktiv i sameje med boet, har 

arvingen, selv om værdien heraf overstiger arvelodden, 

fortrinsret til at overtage boets andel af aktivet mod at betale 

det overskydende beløb kontant til boet.  

 

Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - § 7 

  

Generel definition:  en form for ejerskab der indebærer, at et aktiv ejes af flere i 

forening med en brøkdel, eller en ideel andel, til hver  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Lund-Andersen, Munck og Nørgaard:  - side 

359  

 

Engelsk Danish co-ownership (Sameje)*        

 

Kilde til term:  

 

SK: Sheila Kitching på basis af Gyldendal 

 

Note:  Definitionen af 'Co-ownership' (Dictionary of law:2007:63) er:  

an arrangement where two or more persons own a property.  

 

Ordbogspraksis:  Gyldendals juridiske ordbøger: 

 

1.(ejd.r.) co-ownership  

ved (særdeles) sameje skal samejerne foretage alle væsentlige 

dispositioner sammen; særdeles sameje findes inden for 

rammerne af det almindelige formuefællesskab i henhold til 

ÆII § 15 

(Engl.) 

 

2. joint ownership  

 

3. joint tenancy  

 

(Engl., ved lige sameje er anparterne af samme størrelse, hver 

ægtefælle ejer en ideel anpart, som vedkommende kan 
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disponere over og som kreditorerne kan søge sig fyldestgjort 

i; ideelle anparter betyder at samejerne ejer det hele sammen)  

 

4. ownership in common 

  

5. tenancy in common  

 

Oversættelsesforslag 1:  *Danish co-ownership (Sameje)  

 

Kommentar:  Kommentar til: Ordbogsopslag 

 

Gyldendals ordbøger skelner tilsyneladende imellem, om der 

er tale om særdeles eller lige sameje og bruger begreber fra 

engelsk arveret som oversættelse. Som forklaret i afsnit 

5.1.3.1 kan det være uhensigtsmæssigt at bruge eksisterende 

engelske begreber til oversættelse af danske begreber, fordi 

modtageren kan tillægge oversættelsen en betydning, som 

det danske begreb ikke har. Dette mener jeg 

ordbogsopslagene 2-5 er eksempler på, fordi de i engelsk ret 

indeholder regler om, hvad der sker med ejerens andel, når 

denne dør (se afsnit 2.2.4.1).  

 

Kommentar til: Oversættelsesforslag 

 

Jeg har valgt at forholde mig til den danske generelle 

definition ved oversættelsen af ’sameje’ frem for forskellige 

former for ’sameje’. Ved min oversættelse af ’sameje’, bliver 

det altså et slags overbegreb i forhold til Gyldendals 

forskellige oversættelser. ’Co-ownership’ er også en form for 

overbegreb i engelsk arveret, og fordi definitionerne af ’co-

ownership’ og ’sameje’ minder meget om hinanden, mener 

jeg, at ’co-ownership’ kan fungere som oversættelse. Der er 

dog en vis risiko for, at modtageren vil tillægge ’co-

ownership’ indholdet fra ’joint tenancy’ og ’ownership in 

common’, og derfor har jeg tilføjet ’Danish’ foran og ’sameje’ 
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i parentes bagefter. Det er muligvis ikke en oversættelse, der 

vil være optimal i alle oversættelsessituationer, men det er 

for at gøre modtageren opmærksom på, at der ikke er tale om 

begrebet ’co-ownership’ i samme forstand, som det bruges i 

engelsk ret. 

 

Oversættelsesteoretiske kommentarer: 

 

Da den danske definition er mere uddybet end den engelske, 

skulle man umiddelbart tro, at den er bredere, og at der i 

forhold til Draskaus grader af ækvivalens derfor er tale om 

inklusion mellem de to begreber. Da vi imidlertid ved, at det 

engelske ’co-ownership’ er et overbegreb, der indeholder 

’joint tenancy’ og ’ownership in common’, må der i stedet 

eksistere en overlapning mellem ’sameje’ og ’co-ownership’, 

da de indeholder flere af de samme betydninger men ikke er 

fuldstændigt ækvivalente.  

 

Oversættelsesstrategisk har jeg sat den danske term i 

parentes efter den engelske, så her er altså igen tale om et lån. 

Oversættelsen er både målsprogsorienteret og 

kildesprogsorienteret. At den er målsprogsorienteret skyldes, 

at jeg har anvendt et begreb, der er kendt i engelsk ret. At 

den er kildesprogsorienteret skyldes, at jeg samtidig 

understreger, at der er tale om en dansk version af termen, og 

at den danske term er inkluderet i parentes.  

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

Ø  

   

    

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Bodel   
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Kilde til term:  AL: Arveloven - § 19  

 

Eksempel:  Et bo kan ikke udleveres til uskiftet bo, hvis den 

længstlevende ægtefælle ikke i sin bodel og sit fuldstændige 

særeje råder over tilstrækkelige midler til at dække sine 

forpligtelser.  

 

Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - § 19  

 

Generel definition:  den del af fællesboet, som en ægtefælle har indført, og 

hvorover han eller hun råder og associeret med 'fællesejet'  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Von Eyben (2008):   

 

Engelsk Individual share of the community property belonging to the 

contributing spouse*   

      

Kilde til term:  Gyldendal 

  

Ordbogspraksis:  Vinterberg & Bodelsen: 

 

1. (jura) statutory share of joint estate of spouses 

 

Gyldendals juridiske ordbøger: 

 

2. (fam.r.) property (utæl.) contributed to the marriage and 

subsequently held during the marriage by the respective 

spouse  

 

3. individual share of the community property belonging to 

the contributing spouse  

 

Oversættelsesforslag 1:  *Individual share of the community property belonging to the 

contributing spouse 
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Kommentar:  Kommentar til: Ordbogsopslag, oversættelsesteori og 

oversættelsesforslag. 

   

Alle tre ordbogsopslag er ekspliciteringer af det danske 

begreb, idet de alle har uddybet det. Vinterberg & Bodelsens 

forslag er det korteste, men også det sværeste at sætte ind i en 

sammenhæng, fordi der er to ’of’-genitiver lige efter 

hinanden, og fordi det ikke forklarer, hvorfor det er en 

’statutory’, altså lovbestemt, andel af boet.  

 

Her forklarer Gyldendals oversættelser bedre indholdet af 

begrebet, men hvor ordbogsopslag 2 er langt, er 

ordbogsopslag 3 kortere og indeholder de samme 

informationer. At det handler om de værdier, ægtefællerne 

har bragt ind i ægteskabet udtrykkes for eksempel i 

ordbogsopslag 2 med ’contributed to the marriage’, hvor det i 

ordbogsopslag 3 udtrykkes mere simpelt med ’contributing’. 

Det er også derfor, at jeg har valgt ordbogsopslag 3 som mit 

oversættelsesforslag. 

 

Oversættelsesforslaget er fuldstændigt ækvivalent med 

’bodel’, fordi det forklares udtømmende, og det er derfor også 

kildesprogsorienteret.  

 Anden  

oversættelsespraksis: 

 

Ø 

    

 

Emne Arveret 

 

Dansk 

 

Boslod   

      

Kilde til term:  AL: Arveloven - § 11, stk 2 (bos- og arvelod) 

  

Eksempel:  Den længstlevende ægtefælle kan endvidere af boet udtage 

så meget, at værdien heraf sammenlagt med den 
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længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje 

udgør indtil 600.000 kr.  

 

Kilde til eksempel:  AL: Arveloven - § 11, stk 2  

 

Generel definition:  den en ægtefælle i tilfælde af formuefællesskabets ophør 

normalt tilkommende halvdel af værdien af fællesboet (en 

ideel ligedel) og associeret med 'fællesejet'.  

 

Kilde til definition:  SK på basis af Von Eyben (2004):  - side 70  

 

Engelsk In case of legal separation, divorce or death, each spouse’ 

statutory share of the community property*        

 

Kilde til term:  SK: Sheila Kitching på basis af Gyldendal 

 

Ordbogspraksis:  Gyldendals juridiske ordbøger: 

 

(fam.r.) statutory share of community property after division 

on legal separation, divorce or death  

 

Oversættelsesforslag 1:  

 

*In case of legal separation, divorce or death, each spouse’s 

statutory share of the community property  

 

Kommentar:  Kommentar til: ordbogsopslag 

 

I forhold til definitionen af ’boslod’ giver ordbogsopslaget 

ikke mening, fordi ’after division’ er tilføjet. Definitionen 

giver ganske vist udtryk for, at fællesboet bliver delt, men det 

er ikke efter delingen, at ’boslod’ er aktuelt. 

 

Kommentar til: oversættelsesforslaget og oversættelsesteori 

 

Udover ovennævnte finder jeg ikke noget at nedsætte på 

ordbogsopslaget og har derfor benyttet og omformuleret 
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dette til oversættelsesforslaget. Det danske begreb er 

ekspliciteret i oversættelsen, fordi det skal forklares, da 

begrebet ikke findes i England. En ulempe ved 

oversættelsesforslaget er dog, at det også er langt, men dette 

er svært at forhindre, når begrebet netop skal forklares i 

oversættelsen. 

 

Til gengæld er oversættelsen fuldstændig ækvivalent med 

den danske term, netop fordi den er forklaret udtømmende. 

Som det er tilfældet med andre termer, der i oversættelsen er 

forklaret, er denne oversættelse kildesprogorienteret.  

 

Anden 

oversættelsespraksis:  

 

Ø  
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7. Samlet konklusion 
Mit udgangspunkt for at skrive dette speciale var at undersøge, hvilke forskelle og 

ligheder, der er mellem dansk og engelsk arveret inden for områderne ’Arv efter loven’ og 

’Intestacy’. Dette gjorde jeg for at kunne finde frem til, hvilke begreber der findes i dansk 

arveret, som ikke findes i engelsk arveret. Formålet med dette var, at jeg på baggrund at 

denne viden samt viden om oversættelsesteori kunne udarbejde oversættelsesforslag til 

termer, der repræsenterede de begreber, der afspejler forskellene. På den måde ville jeg få 

afdækket et område oversættelsesmæssigt, der ikke er behandlet før i 

specialesammenhæng. 

 

Hvert spørgsmål i specialets problemformulering har en tilknyttet hypotese. Derfor tager 

jeg i konklusionen udgangspunkt i, hvorvidt de tre hypoteser er blevet bekræftet.  

 

Forskelle og ligheder mellem dansk og engelsk arveret 

Min første hypotese lød, at der i undersøgelsen af dansk og engelsk arveret ville vise sig 

at være væsentlige forskelle mellem dem, fordi der er tale om to forskellige retskulturer. I 

undersøgelsen behandlede jeg fire emner inden for dansk arveret: Arvefølge, Arv, 

Arvinger og Ejerforhold. Inden for engelsk arveret behandlede jeg tre emner: Arvefølge, 

Arvinger og Ejerforhold. Allerede her viste sig en forskel, idet det ikke var relevant at 

behandle emnet ’Arv’, eftersom der i engelsk ret ikke eksisterer forskellige typer arv. Der 

var imidlertid også visse ligheder mellem de to landes arveret, og disse viste sig især ved 

arvefølgen, som er næsten den samme i de to lande.  

 

En af de største forskelle er, at der er tvangsarv i Danmark, mens man i England har 

fuldstændig testamentarisk frihed. Selv om afdødes ægtefælle og børn i England kan søge 

om en del af boet, hvis der ikke er blevet sørget for dem, har de ikke en automatisk ret til 

en del af boet, ligesom de har i Danmark. Endelig er der heller ikke automatisk sørget for 

stedbørn i England, på samme måde som der til en vis grad er sørget for særlivsarvinger i 

Danmark. 

 

Der er ligeledes forskel på ejerforholdene ægtefællerne imellem i de to lande. I Danmark 

opstår der fælleseje ved indgåelse af ægteskab, hvis ægtefællerne ikke selv tager 
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forholdsregler for at undgå dette. Hvis de derimod gør dette, kan de vælge mellem flere 

forskellige typer særeje, der hver især har forskellige konsekvenser, hvis ægtefællerne skal 

skilles, eller hvis en af dem dør. I England eksisterer fælleseje ikke. Når to personer gifter 

sig, ejer de det samme, som før de giftede sig. De kan dog købe ejendom sammen og på 

dén måde eje sammen, men det svarer ikke til det danske fælleseje, fordi de ikke skal 

stilles som ejede de alt i fællesskab ved skilsmisse eller den ene ægtefælles død. 

Realiadelen viste dermed, at selv om der er visse ligheder mellem dansk og engelsk 

arveret, er der flere forskelle, og dermed blev hypotesen bekræftet. 

Afklaring af begreber 

Min anden hypotese lød, at der på grund af forskellene mellem dansk og engelsk arveret, 

eksisterer en række begreber i dansk ret, der ikke eksisterer i engelsk arveret. Termerne, 

der repræsenterer disse begreber, vil derfor skulle oversættes. Den terminologiske 

undersøgelse viste, at der i den danske arveret generelt findes en del begreber, som ikke 

findes i engelsk arveret. Dette kan ses ved, at man i Danmark opererer med forskellige 

typer arv og arvinger, mens man i England kun har en type arving, som man bruger en 

fællesbetegnelse til (’issue’). Desuden har man en række personer, som kan søge om en 

del af boet ifølge IA, men som altså ikke er deciderede arvinger. Jeg udvalgte begreberne 

’livsarving’, ’slægtsarving’, ’særlivsarving’, ’tvangsarv’, ’svogerskabsarv’ og 

’henstandsarv’ fra emnerne Arv og Arvinger. Ydermere eksisterer der i Danmark en 

række begreber i forbindelse med ægtefællers ejerforhold, som ikke eksisterer i England. 

Derfor udvalgte jeg fra emnet Ejerforhold følgende begreber: ’Fælleseje’, 

’skilsmissesæreje’, ’fuldstændigt særeje’, ’sameje’, ’bodel’ og ’boslod’. Da de fleste af de 

udvalgte begreber ikke eksisterer i engelsk arveret, blev min anden hypotese dermed også 

bekræftet. 

 

I terminologidelen udarbejdede jeg et begrebssystem (’Arveret’), hvori de danske 

begreber indgik. Ved at tildele begreberne adskillende træk og placere dem i forhold til 

hinanden med de relevante relationer, fik jeg skabt et overblik over området ’Arv efter 

loven’ samt indholdet af de enkelte begreber. Jeg foretog det tilsvarende med udvalgte 

begreber inden for ’Intestacy’ i engelsk arveret i begrebssystemet ’Succession law’, og fik 

derved også illustreret forskellen mellem disse områder af arveretten i de to lande. 
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Brug af oversættelsesstrategier 

Min tredje hypotese var, at mange at de danske termer, som repræsenterer de udvalgte 

begreber, er yderst indholdsmættede. Når dette er tilfældet, er det derfor mest 

hensigtsmæssigt at kildesprogsorientere sine oversættelser af dem, hvis man vil inkludere 

alt deres indhold. Dette vil derfor resultere i lange oversættelser af danske juridiske 

termer. 

 

Jeg brugte den oversættelsesteoretiske analyse som baggrund til mine 

oversættelsesforslag og fandt især eksplicitering og Draskaus grader af ækvivalens 

relevante for oversættelsesforslagene. Jeg benyttede dog også ordret oversættelse og lån. 

Det faktum, at jeg ofte brugte eksplicitering til oversættelsesforslagene, hænger ligeledes 

sammen med, at jeg valgte at kildesprogsorientere de fleste af forslagene. Dette var 

tilfældet ved oversættelsesforslagene til termerne ’særlivsarving’, ’svogerskabsarv’, 

’henstandsarv’, ’fuldstændigt særeje’, ’skilsmissesæreje’, ’bodel’, ’boslod’ og til dels også 

’tvangsarv’, ’fælleseje’ og ’sameje’. De tre sidstnævnte havde enten flere 

oversættelsesforslag eller kunne også kaldes for målsprogsorienterede. De eneste 

oversættelsesforslag, der er målsprogsorienterede, er til termerne ’livsarving’ og 

’slægtsarving’, hvoraf oversættelsen til ’slægtsarving’ endda også kunne kaldes 

kildesprogsorienteret. I tilfældet med ’livsarving’ skyldes målsprogsorienteringen, at 

begrebet ligeledes eksisterer i engelsk ret (se eventuelt bilag 1 for en oversigt over 

termerne, deres definitioner, oversættelser og hvorvidt de er kilde- eller 

målsprogsorienterede). 

 

 Det viste sig svært at oversætte termerne, så de blev ækvivalente med den danske term 

uden at oversættelsen blev lang – et eksempel er oversættelsesforslaget til ’fælleseje’. 

Valget imellem kilde- eller målsprogsorientering faldt ofte på det første, fordi alternativet 

ville være at introducere et helt nyt begreb for eventuelle engelske modtagere med en kort 

term, som ikke ville give en forståelse af, hvad termen indeholdt, og dette, mener jeg ikke, 

er hensigtsmæssigt.  

 

 Det er dog ikke altid tilfældet, at det er bedst kildesprogsorientere, og dette viste 

undersøgelsen af det danske begreb ’tvangsarv’, hvor det eksisterende ordbogsopslag var 

meget langt, men hvor det kortere ’forced heirship’ kunne bruges som ækvivalent. 

Generelt set er min tredje hypotese dog blevet bekræftet, fordi det har været mest 
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hensigtsmæssigt at kildesprogsorientere mange af oversættelsesforslagene, hvilket i de 

fleste tilfælde også har resulteret i lange oversættelser. 

 

Overordnet set har specialet altså vist, hvilke forskelle og ligheder der er mellem dansk og 

engelsk arveret inden for de behandlede områder, og at der generelt er flest forskelle. En 

terminologisk undersøgelse af de begreber, der afspejler lighederne og forskellene, har 

hjulpet til at klarlægge indholdet af begreberne og har vist, at der eksisterer flere begreber 

i dansk arveret, der ikke eksisterer i engelsk arveret. Endelig kunne den 

oversættelsesteoretiske analyse danne baggrund for udarbejdelse af oversættelsesforslag 

til de termer, der repræsenterer begreberne. Dermed er specialets problemformulering 

besvaret. 
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Bilagsoversigt 
Bilag 1: Oversigt over udvalgte termer, deres definitioner, oversættelsesforslag og 

hvorvidt de er kilde- eller målsprogsorienteret 
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Bilag 1 

 

Alfabetisk liste over udvalgte termer.  

 

 Emne   Dansk   Engelsk   Definition  Kilde- eller 

målsprogsorienteret? 

Arveret  Bodel  Individual share of 

the community 

property belonging 

to the contributing 

spouse*  

  

den del af fællesboet, 

som en ægtefælle har 

indført, og hvorover 

han eller hun råder 

og associeret med 

'fællesejet'  

Kildesprogsorienteret 

Arveret  Boslod  In case of legal 

separation, divorce 

or death, each 

spouse’ statutory 

share of the 

community 

property*  

 

den en ægtefælle i 

tilfælde af 

formuefællesskabets 

ophør normalt 

tilkommende halvdel 

af værdien af 

fællesboet (en ideel 

ligedel) og associeret 

med 'fællesejet'.  

Kildesprogsorienteret 

Arveret  Fuldstændigt 

særeje  

Separate property 

during marriage 

and at legal 

separation, divorce 

and death 

(fuldstændigt 

særeje)* 

  

type ejerskab som er 

en formueordning 

mellem ægtefæller, 

der betyder, at 

særejet hverken skal 

deles ved separation, 

skilsmisse eller død.  

Kildesprogsorienteret 

Arveret  Fælleseje  Deferred 

community of 

property*  

  

type ejerskab, som er 

en formueordning 

der direkte følger af 

loven ved indgåelse 

af ægteskab og som 

betyder at fællesejet 

ved et 

ægtefælleskifte skal 

ligedeles mellem 

Både kilde- og 

målsprogsorienteret 
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ægtefællerne 

  

 

Arveret  

 

Henstandsarv  

 

Extension of 

payment of 

inheritance to the 

deceased’s issue*  

  

 

type arv som giver 

henstand for den 

overlevende 

ægtefælle med 

udbetaling af arv til 

førstafdøde 

ægtefælles 

livsarvinger, hvis 

udbetaling af arven 

medfører, at 

ægtefællen må give 

afkald på hjem eller 

erhverv. 

Kildesprogsorienteret 

Arveret  Livsarving  Issue* 

  

en type arving som 

er arveladers børn, 

herunder 

adoptivbørn, og 

disses afkom  

Målsprogsorienteret 

Arveret  Sameje  Danish co-

ownership 

(Sameje)* 

  

en form for ejerskab 

der indebærer, at et 

aktiv ejes af flere i 

forening med en 

brøkdel, eller en 

ideel andel, til hver  

Både kilde- og 

målsprogsorienteret 

Arveret  Skilsmissesæreje  Separate property 

in case of legal 

separation or 

divorce 

(Skilsmissesæreje)*  

  

type ejerskab som er 

en formueordning 

mellem ægtefæller, 

hvorefter hver 

ægtefælle ved 

bodeling efter 

separation eller 

skilsmisse beholder, 

hvad denne ejer, men 

ved dødsboskifte er 

der 

Kildesprogsorienteret 
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formuefællesskab, 

således at der f.eks. 

kan hensiddes i 

uskiftet bo. 

Arveret  Slægtsarving  Heir who is a blood 

relative*  

 

type arving der er 

blodsbeslægtet med 

arvelader  

Både kilde- og 

målsprogsorienteret 

Arveret  Svogerskabsarv  Affinity inheritance 

(Svogerskabsarv)*  

  

type arv, som 

tilkommer 

slægtninge efter den 

førstafdøde 

ægtefælle, når den 

længstlevende 

ægtefælle dør efter at 

have arvet den 

førsteafdøde 

  

Kildesprogsorienteret 

Arveret  Særlivsarving  a stepchild or a 

stepchild’s issue*  

  

type arving der er et 

stedbarn eller et 

stedbarns 

livsarvinger  

Kildesprogsorienteret 

Arveret  Tvangsarv  Forced heirship*  

  

type arv som 

tilfalder arvingen, 

selv om der 

foreligger et 

modstående 

testamente.  

Både kilde- og 

målsprogsorienteret 
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