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

medier (år 2021). 

Juni 2021 

Dato Medie Beskrivelse 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 

 

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 

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
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
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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 

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://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
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

