
 

Side 1 af 3 

 

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

medier (år 2020). 

 

Oktober 2020 

Dato Medie Beskrivelse Link 

17.10.20 Information ”Fokus skal være på barnets trivsel og ikke på 

ligestilling, når samvær afgøres” 

Link 

09.10.20 B.T. ”Rolf Sørensen skal skilles: starter behandling for 

alkoholproblem” 

Link 

09.10.20 TV2 Fyn ”Kvinder står frem om religiøse skilsmisser: ”Det er 

ulovligt at få en kæreste”” 

Link 

07.10.20 Skolebørn ”På samme hold og samme vej – hver for sig” Link 

05.10.20 Advokat-

samfundet 

”Det er bedst for alle, at hårde skilsmisser løses i retten” Link 

 

September 2020 

Dato Medie Beskrivelse Link 

30.09.20 Kristeligt 

Dagblad 

”Hvis ikke det er børnene, der taber ved skilsmisse, 

hvem er det så?” 

Link 

29.09.20 Jyllands-Posten ”Man stoler blindt på, hvad mor siger. Hun skal ikke 

komme med noget bevis”. 

Link 

24.09.20 K-news ”Højesterets-dom varsler nyt syn på børn, forældre og 

specielt fædres ret til samvær” 

Link 

24.09.20 DR.dk ”Kommune politianmelder imam over sharia-

skilsmisse: ”Jeg synes, det vidner om psykisk vold”” 

Link 

22.09.20 TV2 Fyn ”Negativ social kontrol: ”Jeg hører stadig, at jeg skal få 

styr på mit liv” 

Link 

22.09.20 ALT.dk ”Det behøver ikke være en dårlig ting at blive skilt – på 

den lange bane” 

Link 

19.09.20 B.T. ”Muslimske kvinder ligger under for hemmeligt råd i 

Odense” 

Link 

19.09.20 Familie 

Journalen 

”Brev til Puk: vil ikke dele gravsted med hans første 

kone” 

Link 

18.09.20 ALT.dk ”Min mands ekskone ødelægger mit ægteskab” Link 

18.09.20 ALT.dk ”Brevkasse: jeg er bekymret for mine stedbørn” Link 

18.09.20 Ekstra Bladet ”Transportminister i ny bog: derfor gik vi fra hinanden – 

men bør stadig sammen” 

Link 

17.09.20 Se & Hør ”Kelly Clarkson om skilsmisse: ”Det er svært”” Link 

16.09.20 Familie 

Journalen 

”Familielivet fungerer i en ny form” Link 

14.09.20 B.T. ”Mariam blev kontrolleret af sin libanesiske mand: ”Nu 

er jeg fri”” 

Link 

13.09.20 Jydske 

Vestkysten 

”Advokaten: hvordan deles vores formue ved 

skilsmisse?” 

Link 

https://www.information.dk/debat/2020/10/fokus-vaere-paa-barnets-trivsel-paa-ligestilling-naar-samvaer-afgoeres
https://www.bt.dk/cykling/rolf-soerensen-skal-skilles-starter-behandling-for-alkoholproblem
https://www.tv2fyn.dk/odense/kvinder-staar-frem-om-religioese-skilsmisser-det-er-ulovligt-faa-en-kaereste
https://skoleborn.dk/paa-samme-hold-og-samme-vej-hver-for-sig/
https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2020/Debat-Det%20er%20bedst%20for%20alle%20at%20haarde%20skilsmisser%20loeses%20i%20retten.aspx
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/hvis-ikke-det-er-boernene-der-taber-ved-skilsmisse-hvem-er-det-saa
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12425038/man-stoler-blindt-paa-hvad-mor-siger-hun-skal-ikke-komme-med-noget-bevis/
https://www.k-news.dk/nyheder/ny-dom-ved-hoejesteret-viser-hvordan-vi-ser-p%C3%A5-boern-og-foraeldre-i-dag-og-specielt-faedres-ret-til-samvaer
https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommune-politianmelder-imam-over-sharia-skilsmisse-jeg-synes-det-vidner-om-psykisk
https://www.tv2fyn.dk/odense/negativ-social-kontrol-jeg-hoerer-stadig-jeg-skal-faa-styr-paa-mit-liv
https://www.alt.dk/artikler/familie-om-livet-efter-skilsmisse
https://www.bt.dk/samfund/muslimske-kvinder-ligger-under-for-hemmeligt-religioest-raad-i-odense
https://www.familiejournal.dk/livshistorier/mennesker-imellem/brev-til-puk-vil-ikke-dele-gravsted-med-hans-foerste-kone
https://www.alt.dk/artikler/brevkasse-min-mands-ekskone-oedelaegger-mit-aegteskab
https://www.alt.dk/boern/brevkasse-jeg-er-bekymret-for-mine-stedboern
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/transportminister-i-ny-bog-derfor-gik-vi-fra-hinanden-men-bor-stadig-sammen/8295235
https://www.seoghoer.dk/kendte/kelly-clarkson-om-skilsmisse-det-er-svaert
https://www.familiejournal.dk/livshistorier/familielivet-fungerer-i-en-ny-form
https://www.bt.dk/politik/mariam-blev-kontrolleret-af-sin-libanesiske-mand-nu-er-jeg-fri
https://jv.dk/artikel/advokaten-hvordan-deles-vores-formue-ved-skilsmisse
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Dato Medie Beskrivelse Link 

12.09.20 Familie 

Journalen 

”Brev til Puk: vi ved aldrig, hvor vi har min eks” Link 

11.09.20 ALT.dk ”Parterapi: ”Skal vi blive skilt eller blive sammen?”” Link 

10.09.20 DR.dk ”Forældre i konflikt om børn må vente i op til et år på 

hjælp: ”Det kan gøre det værre”” 

Link 

09.09.20 Information ”Den danske stat har bestemt, at mine børn tilhører 

Danmark mere, end de tilhører mig” 

Link 

09.09.20 Zetland ”Staten har opgivet at blande sig i vores skilsmisser. 

Heldigvis kan vi lære noget af, hvorfor det gik galt” 

Link 

08.09.20 Domstol ”Om forældremyndighed” Link 

06.09.20 B.T. ”Kristian chokeret over skilsmisse-hjemmeside: rådgiver 

mødre til at ”udstøde faren”” 

Link 

05.09.20 Ekstra Bladet ”Dyr skilsmisse: kræver 12 millioner om måneden” Link 

04.09.20 ALT.dk ”Min mand er utro, men jeg har ikke lyst til at forlade 

ham” 

Link 

03.09.20 Formuepleje ”Kvinder skal tage mere vare på deres økonomi” Link 

 

 

August 2020 

Dato Medie Beskrivelse Link 

30.08.20 ALT.dk ”Mine venner er begyndt at tale om skilsmisser på 

samme måde som tandlægebesøg og tarmskylninger” 

Link 

27.08.20 ALT.dk ”Nogle gange ønskede jeg, at han ville slå mig, for så 

kunne jeg gå med god grund” 

Link 

23.08.20 B.T. ”Heidi Klum i Coronakrig med eksen: Nægter at lade 

hende rejse med børnene” 

Link 

19.08.20 Ret & Råd ”Medhjælpende ægtefæller – hvordan er du stillet og 

din ægtefælle stillet ved skilsmisse?” 

Link 

17.08.20 B.T. ”Skilsmisse på plads: ”Star Wars”-stjerne skal give 

halvdelen af sin formue til ekskonen” 

Link 

14.08.20 ALT.dk ”Jeg føler mig brugt af min mand og hans ekskone” Link 

14.08.20 ALT.dk ”Single-mor: ”Det ene øjeblik skrev jeg frække 

beskeder, det næste børstede jeg tænder på min 

syvårige”” 

Link 

12.08.20 Ekstra Bladet ”Desperat: kone og børn kom ikke hjem fra ferie” Link 

12.08.20 Se & Hør ”Kristian Jensen skal betale ekskonen: dyr skilsmisse” Link 

07.08.20 Netavisen Pio ”Corona-krise forsinkede ligestilling mellem forældre” Link 

07.08.20 B.T. ”Gwyneth Paltrow afslører sandheden bag sin 

skilsmisse” 

Link 

03.08.20 Berlingske ”Eksperterne er enige, men der er ingen hjælp at 

få: ”De her børn er udsat for et massivt svigt”” 

Link 

03.08.20 ALT.dk ”Til døden os skiller: ”Jeg vil altid elske dig, selvom vores 

ægteskab slutter her”” 

Link 

https://www.familiejournal.dk/livshistorier/mennesker-imellem/brev-til-puk-vi-ved-aldrig-hvor-vi-har-min-eks
https://www.alt.dk/sundhed/parterapi-skal-vi-blive-skilt-eller-blive-sammen
https://www.dr.dk/nyheder/indland/foraeldre-i-konflikt-om-boern-maa-vente-i-op-til-et-aar-paa-hjaelp-det-kan-goere-det
https://www.information.dk/debat/2020/09/danske-stat-bestemt-boern-tilhoerer-danmark-mere-tilhoerer?lst_frnt
https://www.zetland.dk/historie/sOLVZ4LP-aopXLwdn-67715?al_applink_data=%7B%22target_url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.zetland.dk%5C%2Fhistorie%5C%2FsOLVZ4LP-mekdg44x-05577%22%2C%22extras%22%3A%7B%22fb_app_id%22%3A560520187432046%7D%2C%22referer_app_link%22%3A%7B%22url%22%3A%22fb%3A%5C%2F%5C%2F%5C%2F%3Fapp_id%3D560520187432046%22%2C%22app_name%22%3A%22Facebook%22%7D%7D&fbclid=IwAR2tUXxvmAY-ELy8mreEJ-jME0iUITh-gWmbYPxhl9lJQSaeRXoyb48lWPA
https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2020/9/om-foraeldremyndighed/
https://www.bt.dk/samfund/kristian-chokeret-over-skilsmisse-hjemmeside-raadgiver-moedre-til-at-udstoede
https://ekstrabladet.dk/flash/udlandkendte/dyr-skilsmisse-kraever-12-millioner-om-maaneden/8278182
https://www.alt.dk/sundhed/min-mand-er-utro-men-jeg-har-ikke-lyst-til-at-forlade-ham
https://formuepleje.dk/videnscenter/nyheder/2020/kvinder-skal-tage-mere-vare-paa-deres-oekonomi/
https://www.alt.dk/artikler/klumme-om-skilsmisser-i-omgangskredsen
https://www.alt.dk/artikler/bog-om-social-kontrol-i-parforhold
https://www.bt.dk/kendte/heidi-klum-i-coronakrig-med-eksen-naegter-at-lade-hende-rejse-med-boernene
https://www.ret-raad.dk/blog/medhjaelpende-aegtefaellers-rettigheder-ved-skilsmisse
https://www.bt.dk/kendte/skilsmisse-paa-plads-star-wars-stjerne-skal-give-halvdelen-af-sin-formue-til
https://www.alt.dk/artikler/brevkasse-jeg-foeler-mig-brugt-af-min-og-hans-ekskone
https://www.alt.dk/boern/om-at-vaere-single-og-mor
https://ekstrabladet.dk/nationen/desperat-kone-og-boern-kom-ikke-hjem-fra-ferie/8245821
https://www.seoghoer.dk/kendte/kristian-jensen-skal-betale-ekskonen-dyr-skilsmisse
https://piopio.dk/corona-krise-forsinkede-ligestilling-mellem-foraeldre
https://www.bt.dk/kendte/gwyneth-paltrow-afsloerer-sandheden-bag-sin-skilsmisse
https://www.berlingske.dk/kultur/eksperterne-er-enige-men-der-er-ingen-hjaelp-at-faa-de-her-boern-er-udsat
https://www.alt.dk/artikler/til-doeden-os-skiller-jeg-vil-altid-elske-dig-selvom-vores-aegteskab-slutter-her
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Juli 2020 

Dato Medie Beskrivelse Link 

29.07.20 Finans ”Verdens næstrigeste kvinde har skiftet efternavn og 

givet milliarder væk” 

Link 

29.07.20 ALT.dk ”Vivi Flindt: ”Det var ikke mig, der ville skilles. Det var 

rædselsfuldt””. 

Link 

28.07.20 Kristeligt 

Dagblad 

”Sognepræst: forestillingen om livslang kærlighed kan 

være et benspænd” 

Link 

28.07.20 Viborg 

Folkeblad 

”Læserbrev: når krisecentre bliver et ”helle” i vores 

samfund” 

Link 

23.07.20 Ekstra Bladet ”Pernille Morthensen skilt” Link 

22.07.20 Se & Hør ”Det tog Alexandra to år at komme sig efter skilsmisse: 

det er ren overlevelse” 

Link 

21.07.20 DR Ordførere begræder udviklingen: gælden til enlige 

forældre stiger og stiger 

Link 

20.07.20 DR Lea mangler 191.000 kroner i børnebidrag fra sin 

eksmand 

Link 

17.07.20 B.T. ”Festsyge Cecilie Beck: flygtede fra skilsmisse” Link 

08.07.20 Lokalavisen Eksmand sagde nej tak til familiens lottokupon ved 

skilsmisse: det fortryder han sikkert nu 

Link 

08.07.20 Se & Hør ””Fast & Furious”-stjerne Jordana Brewster skal skilles” Link 

04.07.20 B.T. ”Grædende ”Dirty Dancing”-stjerne skal skilles efter 19 

år” 

Link 

04.07.20 B.T. Joan Ørting blev forladt af sin mand gennem 15 

år: ”Jeg troede, vi ville blive samlet igen, men der var 

lukket” 

Link 

02.07.20 Se & Hør ”Hollywood-stjerne Christina Ricci søger om skilsmisse 

efter polititilhold” 

Link 

 

Juni 2020 

Dato Medie Beskrivelse Link 

27.06.20 Youtube ”Perlefilm” står bag flere film med og til børn om 

skilsmisse 

Link 

    

 

 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE12309999/verdens-naestrigeste-kvinde-har-skiftet-efternavn-og-givet-milliarder-vaek/
https://www.alt.dk/artikler/vivi-flindt-om-ole-broendum-skilsmisse-og-ballet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/sognepraest-forestillingen-om-livslang-kaerlighed-kan-vaere-et-benspaend
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-n%C3%A5r-krisecentre-bliver-et-helle-i-vores-samfund
https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/dr-kendis-skilt/8213219
https://www.seoghoer.dk/kongelige/det-tog-alexandra-aar-komme-sig-efter-skilsmisse-det-er-ren-overlevelse
https://www.dr.dk/nyheder/penge/ordfoerere-begraeder-udvikling-daarlig-gaeldsinddrivelse-gaar-ud-over-tusindvis-af
https://www.dr.dk/nyheder/penge/daarlig-indkradsning-af-gaeld-rammer-boern-lea-mangler-191000-kroner-i-boernebidrag
https://www.bt.dk/kendte/cecilie-beck-festede-sig-igennem-krisen-hvis-den-faar-fuld-skrue-saa-kan-man-ikke
https://www.lokalavisen.dk/nyheder/2020-07-08/-Eksmand-sagde-nej-tak-til-familiens-lottokupon-ved-skilsmisse-Det-fortryder-han-sikkert-nu-7497457.html1
https://www.seoghoer.dk/kendte/fast-furious-stjerne-jordana-brewster-skal-skilles
https://www.bt.dk/kendte/graedende-dirty-dancing-stjerne-skal-skilles-efter-19-aar
https://www.bt.dk/kendte/joan-oerting-blev-forladt-af-sin-mand-gennem-15-aar-jeg-troede-vi-ville-blive
https://www.seoghoer.dk/kendte/hollywood-stjerne-christina-ricci-soeger-om-skilsmisse-efter-polititilhold
https://www.youtube.com/watch?v=YpoCOAg65hY&list=PL6cn8XFPAIUIztfwQ52iwlNyeNY3PB035

