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Skilsmissefamilien.dk 
Dette er en oversigt over skilsmisse-relaterede nyheder fra andre 

medier (år 2021). 

Oktober 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

22.10.21 B.T. ”Kæmpe sejr for Robert De Niro: ekskonen får (næsten) 

ikke en krone” 

Link 

22.10.21 DR.dk ”Voldsramte mænd kan ikke få hjælp på krisecentre: 

Nu vil minister give dem bedre mulighed for hjælp” 

Link 

12.10.21 Dagbl. 

Holst.Struer 

”Når vi skilles – alle lider i et brændende hus” Link 

11.10.21 ALT.dk ”Rane Willerslev faldt i søvn til parterapi: ”Min ekskone 

fik nok”” 

Link 

07.10.21 B.T. ”Kendispar skal skilles – for tredje gang” Link 

07.10.21 Ekstra Bladet ”Ond stemning i landsretten” Link 

 

September 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

29.09.21 ALT.dk ”Susanne og Rolf Sørensen skal skilles: ”Vi skal videre 

hver for sig”” 

Link 

26.09.21 Ude & Hjemme ”Hvem har ret til at blive boende?” Link 

26.09.21 B.T. ”Ansatte truet og krænket i Familieretshuset” Link 

25.09.21 Ekstra Bladet ”Knust fødselsdagsfar: 3-årig datter kom ikke” Link 

21.09.21 Tipsbladet ”Rørt Peter Sørensen har ikke set sin datter i 5 år” Link 

21.09.21 Se & Hør ”Bagedyst-dommer skal skilles” Link 

17.09.21 Ude & Hjemme ”Kan han trække udgiften fra i børnepengene?” Link 

10.09.21 Newsbreak ”Skilsmisse sender vild kunstsamling på auktion” Link 

10.09.21 Se & Hør ”Becks skilsmisse afsluttet efter to år: får 10 huse og 

ikonisk kunst” 

Link 

06.09.21 Nyheder24 ”Jeg er et omvandrende vrag af dårlig samvittighed” Link 

05.09.21 B.T. ”Det var bare en bombe, og så lå jeg stille i tre 

måneder” 

Link 

02.09.21 ALT.dk ”Min kærestes mor gør forskel på børnene” Link 

01.09.21 ALT.dk ”Det var et kæmpe tab, da vores familie gik i stykker” Link 

August 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

29.08.21 B.T. ”Kendt radiovært efter voldsomt brud: ”Jeg var et 

super bittert og indebrændt væsen”” 

Link 

29.08.21 ALT.dk ”Hans ekskone fylder alt for meget i vores liv” Link 

27.08.21 ALT.dk ”Hvordan slipper jeg ud af mit voldelige ægteskab?” Link 

19.08.21 B.T. ”Minister skal skilles” Link 

https://www.bt.dk/kendte/kaempe-sejr-for-robert-de-niro-ekskonen-faar-naesten-ikke-en-krone
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/voldsramte-maend-kan-ikke-faa-hjaelp-paa-krisecentre-nu-vil-minister-give-dem
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/kronik-n%C3%A5r-vi-skilles-alle-lider-i-et-br%C3%A6ndende-hus
https://www.alt.dk/artikler/rane-willerslev-skilsmisse-familie
https://www.bt.dk/kendte/kendispar-skal-skilles-...-for-tredje-gang
https://ekstrabladet.dk/nationen/ond-stemning-far-og-mor-i-landsretten/8896931
https://www.alt.dk/artikler/susanne-balsloew-soerensen-skilsmisse-rolf
https://www.udeoghjemme.dk/sex-og-samliv/parforhold/spoerg-advokaten-hvem-har-ret-til-blive-boende
https://www.bt.dk/samfund/far-medbragte-kniv-og-luftpistol-ansatte-truet-og-kraenket-i-familieretshuset
https://ekstrabladet.dk/nationen/knust-foedselsdagsfar-3-aarig-datter-kom-ikke/8877823
https://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/roert-peter-soerensen-har-ikke-set-sin-datter-i-5-aar
https://www.seoghoer.dk/reality/bagedyst-dommer-skal-skilles
https://www.udeoghjemme.dk/familie/boern/spoerg-advokaten-kan-han-traekke-udgiften-fra-i-boernepengene
https://newsbreak.dk/kultur/skilsmisse-sender-vild-kunstsamling-pa-auktion/825489!/
https://www.seoghoer.dk/kendte/becks-skilsmisse-afsluttet-efter-aar-faar-10-huse-og-ikonisk-kunst
https://nyheder24.dk/nyheder/efter-skilsmisse-fra-lasse-rimmer-jeg-er-et-omvandrende-vrag-af-daarlig-samvittighed
https://www.bt.dk/kendte/christina-ibsen-efter-skilsmissen-fra-bubber-det-var-bare-en-bombe-og-saa-laa-jeg
https://www.alt.dk/boern/farmor-goer-forskel-paa-boernene-i-sammenbragt-familie
https://www.alt.dk/artikler/connie-nielsen-skuespiller-skilsmisse
https://www.bt.dk/kendte/kendt-radiovaert-efter-voldsomt-brud-jeg-var-et-super-bittert-og-indebraendt-vaesen
https://www.alt.dk/artikler/brevkasse-hans-ekskone-fylder-alt-for-meget-i-vores-liv
https://www.alt.dk/artikler/brevkasse-hvordan-slipper-jeg-ud-af-mit-voldelige-aegteskab
https://www.bt.dk/politik/minister-skal-skilles-det-er-efter-mange-overvejelser
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Dato Medie Beskrivelse Link 

16.08.21 ALT.dk ”Da Ida Wohlerts ægteskab ramte en krise, blev ét 

godt råd fra hendes bror en vigtig hjælp” 

Link 

10.08.21 Ekstra Bladet ”Lasse Rimmer skal skilles” Link 

06.08.21 B.T. ”Hollywood-skuespillerinde skal skilles” Link 

04.08.21 Information ”Der skal også være plads til de lykkelige skilsmisse-

fortællinger” 

Link 

02.08.21 TV2 ”Nu er Bill og Melinda Gates´ skilsmisse gået igennem” Link 

 

 

Juli 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

31.07.21 Her & Nu ”TV2-vært skilt efter 20 år” Link 

29.07.21 Femina ”Brev til Renée: ”Mine forældre skændes, og jeg vil ikke 

vælge side”” 

Link 

28.07.21 Ekstra Bladet ”Dyr skilsmisse: skal betale millioner til eksmand” Link 

22.07.21 Lokalavisen ”47-årig mand var sur over, at ekskonen fik huset: nu 

har han brændt det ned” 

Link 

22.07.21 Ekstra Bladet ”Skal skilles efter syv år” Link 

22.07.21 B.T. ”Mødtes i København: nu skal Mia Khalifa skilles fra 

svensk kok” 

Link 

16.07.21 ALT.dk ”Dansk forsker fik unik adgang til kvinder på 

krisecentre: ”Det her omfang af vold svarer til krig og 

tortur”” 

Link 

13.07.21 B.T. ”Bill Gates satte ord på skilsmissen – og kaldte 

det ”hans skyld”” 

Link 

 

 

Juni 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

23.06.21 ALT.dk ”Hans voksne børn er så bitre og vrede” Link 

21.06.21 ALT.dk ”Hvem skal passe dit barn – og hvornår?” Link 

20.06.21 B.T. ”Verdens rigeste ekskone donerer mange milliarder 

væk” 

Link 

19.06.21 B.T. ”Torben Steno har ikke set siden datter siden, han blev 

falsk anklaget for at have misbrugt hende” 

Link 

16.06.21 Ekstra Bladet ”Mor om bonusdatter: ”Det er slemt”” Link 

15.06.21 Ekstra Bladet ”Efter skilsmisse: vielsesring betaler renovering” Link 

14.06.21 Ekstra Bladet ”Skilsmisse-drama: anklager konen for skjult kamera” Link 

09.06.21 B.T. ”Stjernepar skal skilles efter 21 år” Link 

08.06.21 B.T. ”Advokater og organisationer i 

opråb: ”Familieretshuset fejler på alle punkter”” 

Link 

05.06.21 B.T. ”Rane Willerslev Prioriterede eventyrene over 

familien: ”Skilsmissen ramte rigtig hårdt”” 

Link 

01.06.21 B.T. ”Hollywood-stjerne skal skilles efter 27 år” Link 

https://www.alt.dk/artikler/ida-wohlert-mand-og-krise
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/lasse-rimmer-skal-skilles/8766902
https://www.bt.dk/kendte/hollywood-skuespillerinde-skal-skilles
https://www.information.dk/debat/2021/08/ogsaa-vaere-plads-lykkelige-skilsmissefortaellinger
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-08-02-nu-er-bill-og-melinda-gates-skilsmisse-gaet-igennem
https://herognu.dk/tv2-vaert-skilt/
https://www.femina.dk/brevkasse/brev-til-renee/brev-til-renee-mine-foraeldre-skaendes-og-jeg-vil-ikke-vaelge-side
https://ekstrabladet.dk/underholdning/udlandkendte/dyr-skilsmisse-skal-betale-millioner-til-eksmand/8725132
https://www.lokalavisen.dk/112/ECE13148764/47aarig-mand-var-sur-over-at-ekskonen-fik-huset-nu-har-han-braendt-det-ned/
https://ekstrabladet.dk/underholdning/udlandkendte/skal-skilles-efter-syv-aar/8709749
https://www.bt.dk/kendte/modtes-i-kobenhavn-nu-skal-mia-khalifa-skilles-fra-svensk-kok
https://www.alt.dk/artikler/undersoegelse-kvinder-krisecentre-vold-ptsd
https://www.bt.dk/kendte/medie-bill-gates-satte-ord-paa-skilsmissen-og-kaldte-det-hans-skyld
https://www.alt.dk/artikler/brevkasse-hans-voksne-boern-er-saa-bitre-og-vrede
https://www.alt.dk/boern/saa-meget-er-det-okay-faa-dit-barn-passet-om-aftenen
https://www.bt.dk/udland/verdens-rigestes-ekskone-donerer-mange-milliarder-vaek
https://www.bt.dk/kendte/torben-steno-har-ikke-set-sin-datter-siden-han-blev-falsk-anklaget-for-at-have
https://ekstrabladet.dk/nationen/mor-om-bonusdatter-det-er-grimt/8636079
https://ekstrabladet.dk/underholdning/udlandkendte/efter-skilsmisse-vielsesring-betaler-renovering/8636000
https://ekstrabladet.dk/underholdning/udlandkendte/skilsmisse-drama-anklager-konen-for-skjult-kamera/8633711
https://www.bt.dk/kendte/stjernepar-skal-skilles-efter-21-aar
https://www.bt.dk/samfund/advokater-og-organisationer-i-opraab-familieretshuset-fejler-paa-alle-punkter
https://www.bt.dk/kendte/rane-willerslev-prioriterede-eventyrene-over-familien-skilsmissen-ramte-rigtig
https://www.bt.dk/kendte/hollywood-stjerne-skal-skilles-efter-27-aar
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Maj 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

31.05.21 B.T. ”Jesper har set sine døtre otte timer på et år: ”Jeg 

tænker på, om de kan huske mig”” 

Link 

25.05.21 B.T. ”Brian Mørk ruineret efter skilsmisse: ”Resten af mit liv vil 

jeg være på skideren økonomisk”” 

Link 

24.05.21 Se & Hør ”Jesper Asholt efter sin skilsmisse: ”Jeg er kræsen”” Link 

19.05.21 ALT.dk ”Flemming Møldrups ekskone sagde stop: ”Jeg husker, 

at det var som en tsunami, der skyllede ind ad døren”” 

Link 

16.05.21 B.T. ”Stig mistede samværet med sine to små piger – en 

falsk påstand blev brugt imod ham” 

Link 

15.05.21 Ude & Hjemme ”Spørg advokaten: blev jeg snydt ved skilsmissen?” Link 

03.05.21 B.T. ”Jan har fået frataget samvær med sin søn i tre år: nu 

kræver han erstatning” 

Link 

02.05.21 B.T. ”Jan kæmper for at få sin søn tilbage: ”Jeg har mistet 

tilliden til det danske system”” 

Link 

 

Marts 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

30.03.21 B.T. ”Rolf Sørensen efter nedtur: trækker skilsmisse tilbage” Link 

28.03.21 Familie 

Journalen 

”Karin Heurlin: ”Dét var det værste ved skilsmissen”” Link 

 

 

 

Februar 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

15.02.21 B.T. ”50 procent flere skilsmisser: her er taberen” Link 

15.02.21 Se & Hør ”Bubber taler ud om dramatisk skilsmisse: ”Jeg var sgu 

lidt egoistisk hele vejen igennem”” 

Link 

12.02.21 TV2 ”Vi troede, at flere ville blive skilt under corona-krisen, 

men derfor skete det ikke” 

Link 

 

 

Januar 2021 

Dato Medie Beskrivelse Link 

27.01.21 ALT.dk ”Le Gammeltoft om sin skilsmisse: ”Vi sagde stop på et 

tidspunkt, hvor vi begge kunne skabe et nyt liv”” 

Link 

18.01.21 ALT.dk ”Efter skilsmisse: hvordan er man forældre sammen – 

men hver for sig?” 

Link 

17.01.21 Kendte.dk ”Jens Gaardbo skal skilles”. Link 

17.01.21 Århus 

Stiftstidende 

”Spørg advokaten: skal jeg udlevere mit barn til 

samvær på trods af covid-19?” 

Link 

https://www.bt.dk/samfund/jesper-har-set-sine-doetre-otte-timer-paa-et-aar-jeg-taenker-paa-om-de-kan-huske
https://www.bt.dk/kendte/brian-mork-ruineret-efter-skilsmisse-resten-af-mit-liv-vil-jeg-vaere-pa-skideren
https://www.seoghoer.dk/kendte/jesper-asholt-efter-sin-skilsmisse-jeg-er-kraesen
https://www.alt.dk/artikler/flemming-moeldrup-og-ekskonen-julie-ralund-ny-bog
https://www.bt.dk/samfund/stig-mistede-samvaeret-med-sine-to-smaa-piger-en-falsk-paastand-blev-brugt-imod
https://www.udeoghjemme.dk/familie/spoerg-advokaten-blev-jeg-snydt-ved-skilsmissen
https://www.bt.dk/samfund/jan-har-faaet-frataget-samvaer-med-sin-soen-i-tre-aar-nu-kraever-han-erstatning
https://www.bt.dk/samfund/jan-kaemper-for-at-faa-sin-soen-tilbage-jeg-har-mistet-tilliden-til-det-danske
https://www.bt.dk/cykling/rolf-soerensen-efter-nedtur-traekker-skilsmisse-tilbage
https://www.familiejournal.dk/livshistorier/mennesker-imellem/karin-heurlin-det-var-det-vaerste-ved-skilsmissen
https://www.bt.dk/samfund/50-procent-flere-skilsmisser-her-er-taberen
https://www.seoghoer.dk/kendte/bubber-taler-ud-om-dramatisk-skilsmisse-jeg-var-sgu-lidt-egoistisk-hele-vejen-igennem
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-11-vi-troede-at-flere-ville-blive-skilt-under-coronakrisen-men-det-skete-ikke-her-er
https://www.alt.dk/artikler/le-gammeltoft-om-skilsmisse-og-jesper-backer
https://www.alt.dk/boern/foraeldre-efter-skilsmisse
https://kendte.dk/jens-gaardbo-skal-skilles/
https://stiften.dk/artikel/advokaten-skal-jeg-udlevere-mit-barn-til-samv%C3%A6r-p%C3%A5-trods-af-covid-19
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Dato Medie Beskrivelse Link 

16.01.21 SN.dk ”Bekymret ven: jeg er bange for, at hun manipulerer 

med ham” 

Link 

14.01.21 TV2 Lorry ”Sverige åbner grænsen for skilsmissebørn med 

ledsager” 

Link 

12.01.21 Politiken ”Mine forældres skilsmisse var frygtelig. Nu er jeg bange 

for at ende som dem” 

Link 

10.01.21 Ekstra Bladet ”De tvinger min datter til at se voldelig far” Link 

09.01.21 B.T. ”Mette blev skilt – det ændrede alt” Link 

05.01.21 Fyns Amts Avis ”Signal fra dommere: børn bør have kontakt med 

begge forældre” 

Link 

01.01.21 B.T. ”Mette blev skilt – det ændrede alt” Link 

 

https://sn.dk/Villabyerne/Paa-Brixen-Bekymret-ven-Jeg-er-bange-for-at-hun-manipulerer-med-ham/artikel/1401369
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/sverige-aabner-graensen-for-skilsmisseboern-med-ledsager
https://politiken.dk/ibyen/art8061895/Mine-for%C3%A6ldres-skilsmisse-var-frygtelig.-Nu-er-jeg-er-bange-for-at-ende-som-dem
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/de-tvinger-min-datter-til-at-se-voldelig-far/8422187
https://www.bt.dk/samfund/mette-blev-skilt-det-aendrede-alt
https://faa.dk/artikel/signal-fra-dommere-b%C3%B8rn-b%C3%B8r-have-kontakt-med-begge-for%C3%A6ldre
https://www.bt.dk/samfund/mette-blev-skilt-det-aendrede-alt

