
 

Side 1 af 6 

 

Skilsmissefamilien.dk 
Dette er en oversigt over ALLE tidligere skilsmisse-relaterede 

nyheder fra andre medier – opdelt alfabetisk efter kategorier. 

Seneste opdatering: 26. juni 2020. 

 

 

Børn og skilsmisse 

Dato Kilde Titel Link 

25.02.20 Ung.no ”Mye trist fordi at foreldrene mine er skilt. Vanskelig å 

bo 50/50” (norsk) 

Link 

16.01.20 Home ”´Dine, mine og vores børn´ gør (sammen)flytning 

sværere” 

Link 

04.10.19 Kristeligt 

Dagblad 

”Skilsmissebørn beder selv myndigheder gribe ind i 

konflikter” 

Link 

02.10.19 Bedre Livsstil ”Børn, der vokser op uden far eller mor” Link 

xx.10.19 Rockwool ”Brud mellem forældre har negative konsekvenser for 

børnene” (PDF) 

Link 

03.09.19 Kristeligt 

Dagblad 

”En skilsmisse rammer lillebror hårdere end storebror” Link 

02.09.19 Ahmet Demir ”Børns rettigheder er ikke til diskussion” Link 

16.05.19 Sundhed.dk ”Børn og skilsmisse” Link 

25.04.19 TV2 Lorry ”Skilsmissebarn: ”Jeg taler ikke med mine forældre, jeg 

taler med gruppen”” 

Link 

25.04.19 TV2 Lorry ”Skilsmissebørn bliver gladere af at dele tanker i 

skilsmissegrupper” 

Link 

26.03.19 Alt om 

psykologi 

”Skilsmisse: sådan hjælper du dit barn til en god jul” Link 

16.01.19 Alt.dk ”Forældres skilsmisse rammer helt små børn” Link 

14.10.18 B.T. ”Tag jer sammen, skilsmisseforældre” Link 

27.08.18 Jyllands-Posten ”Mange skilsmissebørn ønsker at ændre 

samværsordning” 

Link 

 

 

Familieretshuset, Familieretten og lign. 

Dato Kilde Titel Link 

21.05.20 B.T. ”Nikolaj har taget ubærligt valg efter skilsmisse” Link 

20.05.20 Kristeligt 

Dagblad 

”Bevar refleksionsperioden ved skilsmisse. Giv 

ægteskabet og børnene en chance” 

Link 

03.02.20 B.T. ”Regeringen vil fjerne tænkepause før skilsmisser efter 

kritik” 

Link 

31.01.20 DR ”Peter vil gerne se sin datter mere end 2,5 timer om 

ugen: han kan først få hjælp til sommer” 

Link 

24.01.20 Nordjyske ”Familieadvokater: Tænkepause gavner ikke forliste 

forhold” 

Link 

24.01.20 DR ”122 par har droppet skilsmissen efter 

refleksionsperiode” 

Link 

https://www.ung.no/oss/skilsmisse/391457.html
https://home.dk/bolignyt/flere-artikler/januar-2020/dine-mine-vores-boern-goer-sammen-flytning-svaerere/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/rekordmange-skilsmisseboern-tager-initiativ-til-aendre-samvaer
https://bedrelivsstil.dk/boern-vokser-op-uden-far-eller-mor/
https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2019/09/RFF-NYT-September-2019_Brud-mellem-for%C3%A6ldre-har-negative-konsekvenser.pdf
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-skilsmisse-rammer-lillebror-haardere-end-storebror
https://ahmetdemir.dk/blog/boerns-rettigheder-er-ikke-til-diskussion/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/diverse/boern-og-skilsmisse/
https://www.tv2lorry.dk/gladsaxe/skilsmissebarn-jeg-taler-ikke-med-mine-foraeldre-jeg-taler-med-gruppen
https://www.tv2lorry.dk/gladsaxe/skilsmisseborn-bliver-gladere-af-dele-tanker-i-skilsmissegrupper
https://altompsykologi.dk/2018/12/skilsmisse-jul/
https://www.alt.dk/boern/foraeldres-skilsmisse-rammer-helt-smaa-boern
https://www.bt.dk/debat/tag-jer-sammen-skilsmisseforaeldre
https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/familie/ECE10828289/mange-skilsmisseboern-oensker-at-aendre-samvaersordning/
https://www.bt.dk/samfund/nikolaj-har-taget-ubaerligt-valg-efter-skilsmisse
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/bevar-refleksionsperioden-ved-skilsmisse-giv-aegteskabet-og-boernene-en-chance
https://www.bt.dk/politik/regeringen-vil-fjerne-taenkepause-foer-skilsmisser-efter-kritik
https://www.dr.dk/nyheder/indland/peter-vil-gerne-se-sin-datter-mere-end-25-timer-om-ugen-han-kan-foerst-faa-hjaelp
https://nordjyske.dk/nyheder/familieadvokater-taenkepause-gavner-ikke-forliste-forhold/c15b95f2-486f-3cd1-88fe-37869644c19b
https://www.dr.dk/nyheder/indland/122-par-har-droppet-skilsmissen-efter-refleksionsperiode


Skilsmissefamilien.dk 

Side 2 af 6 

Dato Kilde Titel Link 

27.12.19 Jyllands-Posten ”Danskerne fortjener et ordentligt skilsmissesystem – 

ventetiden er alt for lang” 

Link 

04.12.19 DR ”Mads har ikke set sin treårige søn i 52 dage: ”Jeg føler 

mig fortabt”” 

Link 

11.11.19 Kristeligt 

Dagblad 

”Forældre i konflikt om børn må vente længe på 

sagsbehandling” 

Link 

xx.10.19 VIVE ”Forældres tilfredshed med de familieretlige 

myndigheder” (rapport) 

Link 

25.10.19 K-news ”Der er ikke høj juridisk status i at rådgive familier i krise” Link 

14.04.19 Jyske 

Vestkysten 

”Advokaten: hvad er det nye Familieretshus?” Link 

09.04.19 Jyllands-Posten ”Slut med skilsmisse med et klik: her er de nye regler” Link 

01.04.19 POV-

international 

”Statsforvaltningen er død – nu skal Familieretshuset stå 

sin prøve” 

Link 

01.04.19 TV Syd ”Familierethuse har barnet i fokus: få overblik over det 

nye skilsmissesystem” 

Link 

01.04.19 DR ”Børnestemmer om ny skilsmisselov: ”indoktrinerede 

sagsbehandlere følger med”” 

Link 

01.04.19 Zetland ”Her er regeringens opgør med 7/7-ordningen. Den 

nye skilsmisselov træder i kraft i dag og er egentlig 

historisk” 

Link 

 

 

Forældreansvarsloven 

Dato Kilde Titel Link 

18.02.20 Netavisen 

Grindsted 

”Bülows hjørne: sagen om drengen Jon fra Filskov, der 

rystede Danmark” 

Link 

02.02.20 Jyllands-Posten ”Kommuner anbringer børn, der er ramt af forældres 

skilsmissekonflikter” 

Link 

21.12.19 Information ”Familieadvokater: Jo, krisecentre bliver misbrugte i 

forældres kamp for at få børnene” 

Link 

12.04.19 Jyllands-Posten ”Et barn har ret til både mor og far” Link 

05.10.18 Kristeligt 

Dagblad 

”Er det i orden, at mor eller far flytter til en anden 

landsdel med børnene efter skilsmissen?” 

Link 

25.04.17 Berlingske ”Det er helt galt, at loven betragter børnene som 

morens ejendom” 

Link 

28.09.16 Berlingske ”Tarv, ikke tarvelighed” Link 

13.09.16 Berlingske ”Opråb til skilsmisseforældre: børnene havner i midten 

af en krigsskueplads” 

Link 

14.08.16 Berlingske ”Nej, det er ikke synd for skilsmissefædre” Link 

19.06.08 Information ”Har børn og fædre ret til hinanden?” Link 

 

 

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11826558/danskerne-fortjener-et-ordentligt-skilsmissesystem-ventetiden-er-alt-for-lang/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mads-har-ikke-set-sin-treaarige-soen-i-52-dage-jeg-foeler-mig-fortabt
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/foraeldre-i-konflikt-om-born-ma-vente-laenge-pa-sagsbehandling
https://www.vive.dk/media/pure/14422/3522944
https://www.k-news.dk/nyheder/der-er-ikke-hoej-juridisk-status-i-at-raadgive-familier-i-krise
https://jv.dk/artikel/advokaten-hvad-er-det-nye-familieretshus
https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/familie/ECE11289985/slut-med-skilsmisse-med-et-klik-her-er-de-nye-regler/
https://pov.international/statsforvaltningen-er-dod/
https://www.tvsyd.dk/aabenraa/familieretshuse-har-barnet-i-fokus-fa-overblik-over-det-nye-skilsmissesystem
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boernestemmer-om-ny-skilsmisselov-indoktrinerede-sagsbehandlere-foelger-med
https://www.zetland.dk/historie/s8qDgapP-aeW04Gvq-56298
https://www.netavisengrindsted.dk/2020/02/18/bulows-hjoerne-sagen-om-drengen-jon-fra-filskov-der-rystede-danmark/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11900982/kommuner-anbringer-boern-der-er-ramt-af-foraeldres-skilsmissekonflikter/?st=1
https://www.information.dk/debat/2019/12/familieadvokater-krisecentre-misbrugt-foraeldres-kamp-faa-boernene
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11308987/et-barn-har-ret-til-baade-mor-og-far/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/er-det-i-orden-mor-eller-far-flytter-til-en-anden-landsdel-med-boernene-efter-skilsmissen
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/det-er-helt-galt-at-loven-betragter-boernene-som-morens-ejendom
https://www.berlingske.dk/ledere/tarv-ikke-tarvelighed
https://www.berlingske.dk/samfund/opraab-til-skilsmisseforaeldre-boernene-havner-i-midten-af-en-krigsskueplads
https://www.berlingske.dk/kronikker/nej-det-er-ikke-synd-for-skilsmissefaedre
https://www.information.dk/debat/2008/06/boern-faedre-ret-hinanden
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Forældremyndighed 

Dato Kilde Titel Link 

xx.xx.20 Familie-

retshuset 

”Forældremyndighed” Link 

21.07.20 Øresund Direkt ”Forældremyndighed i Sverige” Link 

12.02.20 Jydske 

Vestkysten 

”Enlig mor fanget i mareridt: slæbt i retten for ikke at 

give søn et navn” 

Link 

16.01.20 Ekstra Bladet ”Retten i Viborg tastede forkert: far snydt for datter i 

seks år” 

Link 

24.11.18 Jydske 

Vestkysten 

”Selvom en forælder ikke har forældremyndighed, er 

der rettigheder” 

Link 

 

 

Forældresamarbejde 

Dato Kilde Titel Link 

05.05.20 Femina ”Skilsmisse: din eks kan godt være en god forælder, 

selv om han var en elendig partner” 

Link 

xx.03.20 Sundheds-

plejersken 

”Kunsten at være en sammenbragt familie – 

sundhedsplejerskers møde med det sammenbragte” 

Link 

xx.xx.20 Folkekirkens 

Familiestøtte 

”Skilsmisseforældre skal skabe en stabil bro imellem sig” Link 

21.10.19 Femina ”Lene Dahlquist er deleforælder: ”Sådan balancerer 

jeg spontanitet, frihed og deleordninger” 

Link 

09.04.19 DR ”Når mor og far går fra hinanden: 5 gode råd til at 

undgå at skilsmissen skader børnene” 

Link 

09.12.18 TV2 ”Fraskilt mor testede skilsmissekursus, der nu bliver 

obligatorisk – og det var en hjælp” 

Link 

 

 

Kendisser og skilsmisse 

Dato Kilde Titel Link 

10.04.20 Se & Hør ”Mads Christensen har forladt sin kone, men skal ikke 

skilles” 

Link 

07.03.20 B.T. ”Mads Christensen skal skilles: ”Nu vil jeg være ærlig”” Link 

06.03.20 B.T. ”Skilsmissedrama er slut: skuespiller vinder sag om 

hestesæd” 

Link 

21.02.20 B.T. ”Luksusfælden-ekspert efter skilsmisse: flyttet sammen 

med ny kæreste” 

Link 

06.02.20 Se & Hør ”Sharin Foo efter skilsmisse: rejste fra datteren” Link 

08.01.20 B.T. ”Kendisparret Anders Sigdal og Heidi Frederikke skal 

skilles igen” 

Link 

03.12.19 B.T. ”Kristian Jensen skal skilles efter 21 år: danner par med 

sangerinde Pernille Rosendahl” 

Link 

06.10.19 B.T. ”Smykkedesigner Josephine Bergsøe: ”Skilsmissen var 

meget værre end at være syg af kræft”” 

Link 

https://familieretshuset.dk/foraeldreansvar/foraeldreansvar/foraeldremyndighed
https://www.oresunddirekt.dk/dk/jeg-vil-flytte-til-sverige/pas-og-statsborgerskab/foraeldremyndighed-i-sverige
https://jv.dk/artikel/enlig-mor-fanget-i-mareridt-sl%C3%A6bt-i-retten-for-ikke-at-give-s%C3%B8n-et-navn
https://ekstrabladet.dk/nationen/retten-i-viborg-tastede-forkert-far-snydt-for-datter-i-seks-aar/7960889
https://jv.dk/artikel/selvom-en-for%C3%A6lder-ikke-har-for%C3%A6ldremyndighed-er-der-rettigheder-2018-11-24(6)
https://www.femina.dk/dit-liv/kaerlighed-og-parforhold/skilsmisse-din-eks-kan-godt-vaere-en-god-foraelder-selv-om-han-var
https://www.sundhedsplejersken.nu/artikel/kunsten-at-vaere-en-sammenbragt-familie-sundhedsplejerskers-moede-med-det-sammenbragte/
https://folkekirkensfamiliestotte.dk/skilsmisseforaeldre-skal-skabe-en-stabil-bro-imellem-sig/
https://www.femina.dk/dit-liv/selvudvikling/lene-dahlquist-er-deleforaelder-saadan-balancerer-jeg-spontanitet-frihed-og
https://www.dr.dk/nyheder/indland/naar-mor-og-far-gaar-fra-hinanden-5-gode-raad-til-undgaa-skilsmissen-skader-boernene
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-12-09-fraskilt-mor-testede-skilsmissekursus-der-nu-bliver-obligatorisk-og-det-var-en
https://www.seoghoer.dk/kendte/mads-christensen-har-forladt-sin-kone-men-skal-ikke-skilles
https://www.bt.dk/kendte/mads-christensen-skal-skilles-nu-vil-jeg-vaere-aerlig
https://www.bt.dk/kendte/skilsmissedrama-er-slut-skuespiller-vinder-sag-om-hestesaed
https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/luksusfaelden-ekspert-efter-skilsmisse-flyttet-sammen-med-ny-kaereste
https://www.seoghoer.dk/kendte/sharin-foo-efter-skilsmisse-rejste-fra-datteren
https://www.bt.dk/kendte/kendisparret-anders-sigdal-og-heidi-frederikke-skal-skilles-igen
https://www.bt.dk/kendte/kristian-jensen-skal-skilles-efter-21-aar-danner-par-med-sangerinde-pernille
https://www.bt.dk/kendte/smykkedesigner-josephine-bergsoee-skilsmissen-var-meget-vaerre-end-at-vaere-syg-af
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Dato Kilde Titel Link 

22.09.19 B.T. ”Ærlig Silas Holst: Skilsmissen var den mørkeste og 

tungeste tid” 

Link 

05.02.19 Ude og 

Hjemme 

”Pia Kjærsgaard om sin barndoms store krise: mor fik 

barn med onkel Poul” 

Link 

 

 

Kom videre efter skilsmisse 

Dato Kilde Titel Link 

17.05.20 Ude og 

Hjemme 

”13 år efter skilsmissen: vi gifter os igen” Link 

07.05.20 Alt.dk ”Skilsmisse: på med din egen iltmaske først” Link 

15.02.20 Kristeligt 

Dagblad 

”Når modne mænd fortryder skilsmissen” Link 

14.02.20 Femina ”Heidi og manden flyttede fra hinanden – men er 

stadig et par” 

Link 

14.02.20 Alt om 

psykologi 

”Pas godt på dig selv efter skilsmissen” Link 

13.02.20 Jyllands-Posten ”Advokat: færre skilsmisser kan skyldes nye regler” Link 

01.11.19 Alt.dk ”Eksperter om skilsmisse: det ER muligt at gå fra 

hinanden på en god måde” 

Link 

17.10.19 Femina ”Britt blev skilt efter 19 års ægteskab: ”Min mand 

fortalte, at han ville skilles, i en e-mail” 

Link 

19.03.19 B.T. ”Christina var 24, da hendes forældre blev skilt: hvor er 

hjælpen til ”skilsmissevoksne”?” 

Link 

28.09.18 Seinmag.dk ”Hvorfor den lykkelige skilsmisse ikke findes” Link 

 

 

Kultur og skilsmisse 

Dato Kilde Titel Link 

08.06.20 UIM.dk ”Tesfaye: vielser af mindreårige skal forbydes og 

straffen skal skærpes for at fastholde nogen i 

ægteskaber mod deres vilje” 

Link 

29.02.20 Information ”Islamisk ret fastholder mange kvinder i ødelæggende 

forhold. Men den kan også hjælpe dem ud” 

Link 

23.02.20 Fyens ”Indvandrerkvinder skal frigøres” Link 

20.02.20 POV 

International 

”Fanget i et islamisk ægteskab” Link 

15.02.20 TV2 ”Kunne ikke blive skilt fra sin mand – nu har hun en 

alarmknap døgnet rundt” 

Link 

13.02.20 TV2 ”Han faldt for en smuk kvinde, og pludselig stod han i 

et kaos af vold, ydmygelser og social kontrol” 

Link 

14.01.20 VIVE ”Minoritetskvinder kan være fanget i dårlige forhold i 

årevis” (rapport) 

Link 

 

 

https://www.bt.dk/kendte/aerlig-silas-holst-skilsmissen-var-den-moerkeste-og-tungeste-tid
https://www.udeoghjemme.dk/kendte/pia-kjaersgaard-om-sin-barndoms-store-krise-mor-fik-barn-med-onkel-poul
https://www.udeoghjemme.dk/skaebner/det-smukke-liv/13-aar-efter-skilsmissen-vi-gifter-os-igen
https://www.alt.dk/artikler/gyldendal-skilsmisse-gert-martin-hald
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/naar-modne-maend-fortryder-skilsmissen
https://www.femina.dk/dit-liv/kaerlighed-og-parforhold/heidi-og-manden-flyttede-fra-hinanden-men-er-stadig-et-par
https://altompsykologi.dk/2019/01/skilsmisse-pas-paa-dig-selv/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11941425/advokat-faerre-skilsmisser-kan-skyldes-nye-regler/
https://www.alt.dk/artikler/skilsmisse-eksperter-gode-raad
https://www.femina.dk/soendag/kvindeliv/modgang/britt-blev-skilt-efter-19-aars-aegteskab-min-mand-fortalte-han-ville
https://www.bt.dk/samfund/christina-var-24-da-hendes-foraeldre-blev-skilt-hvor-er-hjaelpen-til
https://seinmag.dk/hvorfor-den-lykkelige-skilsmisse-ikke-findes/
https://uim.dk/nyheder/2020-05/tesfaye-vielser-af-mindrearige-skal-forbydes-og-straffen-skal-skaerpes-for-at-fastholde-nogen-i-aegteskaber-mod-deres-vilje
https://www.information.dk/debat/2020/02/islamisk-ret-fastholder-kvinder-oedelaeggende-forhold-kan-ogsaa-hjaelpe?fstln
https://fyens.dk/artikel/indvandrerkvinder-skal-frig%C3%B8res
https://pov.international/debat-fanget-i-et-islamisk-aegteskab/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-02-15-kunne-ikke-blive-skilt-fra-sin-mand-nu-har-hun-en-alarmknap-doegnet-rundt
https://nyheder.tv2.dk/2020-02-13-han-faldt-for-en-smuk-kvinde-og-pludselig-stod-han-i-et-kaos-af-vold-ydmygelser-og-social
https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/minoritetskvinder-kan-vaere-fanget-i-daarlige-forhold-i-aarevis/
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Psykisk vold 

Dato Kilde Titel Link 

09.03.20 Kristeligt 

Dagblad 

”Børns Vilkår: Vi skal gribe ind, når forældre sviner børn 

til eller nedværdiger dem” 

Link 

16.01.20 VIVE ”Psykisk vold mod børn i hjemmet” (rapport) Link 

16.11.19 TV2 ”Ekskæreste fik første dom efter ny lov – nu står hun 

frem med sin historie” 

Link 

07.10.19 Information ”Lov om psykisk vold må ikke ende som tom 

symbolpolitik” 

Link 

03.10.19 Socialstyrelsen ”Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter” Link 

21.02.19 Information ”Jeg begik psykisk vold. Det virkede retfærdigt, men 

det var utilgiveligt” 

Link 

 

 

Samvær og deleordninger 

Dato Kilde Titel Link 

xx.xx.20 Familierets-

advokaten 

”Hvilken deleordning er bedst?” Link 

22.05.19 Jyllands-Posten ”Skilsmisse: den gode deleordning er fleksibel” Link 

20.05.18 Folkeskolen ”Myten on 7-7 ordningen” Link 

27.03.18 B.T. ”Kendt børnepsykolog om udbredt deleordning: skilte 

forældre – hvordan kan I byde jeres børn det?” 

Link 

25.09.17 Illustreret 

Videnskab 

”Skilsmissebørn med to hjem er mindre stressede” Link 

22.03.16 Samvirke ”Sådan deler I børnene, når I skal skilles” Link 

12.09.15 Kristeligt 

Dagblad 

”Børn og skilsmisse: den succesfulde deleordning” Link 

 

 

Specielt for / om fædre og mødre 

Dato Kilde Titel Link 

xx.xx.19 Center for 

Børneliv 

”Far og barn: udfordringer af far-barn-relationer og 

gode råd til udvikling af fædreindsatser” 

Link 

29.11.19 DR ”Lav selvtillid og dårligere karakterer rammer børn, der 

vokser op uden en far” 

Link 

20.10.19 TV2 Øst ”Far skal i centrum på Holbæk Sygehus – nu er der 

fødselsforberedelse kun for mænd” 

Link 

31.08.19 Socialt 

Udviklings-

center 

”7 organisationer: øremærket barsel til fædre vil gavne 

hele familien” 

Link 

20.08.19 Ugeavisen 

Varde 

”Varde er med i nyt projekt: fædre på barsel er både 

godt for far, mor og barn” 

Link 

 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/vi-skal-alle-tage-psykisk-vold-mod-boern-mere-alvorligt-vi-burde-gribe-ind-naar
https://www.vive.dk/da/udgivelser/psykisk-vold-mod-boern-i-hjemmet-14674/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-11-16-ekskaereste-fik-foerste-dom-efter-ny-lov-nu-staar-hun-frem-med-sin-historie
https://www.information.dk/debat/2019/10/lov-psykisk-vold-maa-ende-tom-symbolpolitik
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2019/ny-arsstatistik-om-kvinder-og-born-pa-krisecenter
https://www.information.dk/debat/2019/02/begik-psykisk-vold-virkede-retfaerdigt-utilgiveligt
https://www.familieretsadvokaten.dk/deleordning
https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/familie/ECE11383338/skilsmisse-den-gode-deleordning-er-fleksibel/
https://www.folkeskolen.dk/635395/myten-om-7-7-ordningen
https://www.bt.dk/blogs/kendt-boernepsykolog-om-udbredt-deleordning-skilte-foraeldre-hvordan-kan-i-byde
https://videnskab.dk/kultur-samfund/skilsmisseboern-med-to-hjem-er-mindre-stressede
https://samvirke.dk/artikler/saadan-deler-i-boernene-naar-i-skal-skilles
https://www.kristeligt-dagblad.dk/skilsmisse/den-succesfulde-deleordning-tager-hoejde-barnets-personlighed-og-alder
https://www.centerforboerneliv.dk/images/Dokumenter/Vidensnotat.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/lav-selvtillid-og-daarligere-karakterer-rammer-boern-der-vokser-op-uden-en-far
https://www.tv2east.dk/holbaek/far-skal-i-centrum-pa-holbaek-sygehus-nu-er-der-fodselsforberedelse-kun-maend
https://www.sus.dk/oeremaerket-barsel-til-faedre-vil-gavne-hele-familien/
https://ugeavisen.dk/varde/artikel/varde-er-med-i-nyt-projekt-f%C3%A6dre-p%C3%A5-barsel-er-b%C3%A5de-godt-for-far-mor-og-barn
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Økonomi, bodeling og lign. 

Dato Kilde Titel Link 

05.04.20 Jydske 

Vestkysten 

”Advokaten: kan jeg bestemme, hvem der skal arve 

mig?” 

Link 

xx.xx.20 Netdyredoktor ”Jeg er skilsmissebarn og vil gerne have en hund” Link 

13.03.20 Bolius ”Skilsmisse – hvem får huset, og hvem flytter?” Link 

31.01.20 Jyske Bank ”Kejserriget: råd til dig, når skilsmissen rammer” Link 

01.10.19 Ugeavisen 

Kolding 

”Går I op i jeres helbred? Så hold parforholdet i god 

form” 

Link 

27.09.19 TVC ”Børnebidrag – forsørgelsespligten over barnet” Link 

23.09.19 NI News ”Efter skilsmissen: gentænk økonomien før du køber 

bolig” 

Link 

19.08.19 Heartbeats ”Vil den nye regering mon ligestille far med mor efter 

skilsmissen?” 

Link 

21.06.19 Bolius ”Efter skilsmissen: hvordan skal jeg bo med mine børn?” Link 

31.01.19 Spiir ”Skilsmisse: her er alt det, du skal vide om din økonomi, 

når ”vi” bliver til ”jeg”” 

Link 

 

https://jv.dk/artikel/advokaten-kan-jeg-bestemme-hvem-der-skal-arve-mig
https://www.netdyredoktor.dk/brevkasse/hund/jeg-er-skilsmissebarn-og-vil-gerne-have-en-hund/
https://www.bolius.dk/skilsmisse-hvem-faar-huset-og-hvem-flytter-39089
https://jyskebank.tv/kejserriget-rad-til-dig-nar
https://ugeavisen.dk/kolding/artikel/parklumme-g%C3%A5r-i-op-i-jeres-helbred-s%C3%A5-hold-parforholdet-i-god-form
https://tvc.dk/nyheder/2019/boernebidrag-forsoergelsespligten-over-barnet/
https://ni.dk/ni-news/id/9bc567ed-330d-4c1b-b7a5-248fc753c8d1/Efter-skilsmissen--Gent%C3%A6nk-%C3%B8konomien-f%C3%B8r-du-k%C3%B8ber-bolig
https://heartbeats.dk/vil-den-nye-regering-mon-ligestille-far-med-mor-efter-skilsmissen/
https://www.bolius.dk/efter-skilsmissen-hvordan-skal-jeg-bo-med-mine-boern-39397
https://www.spiir.dk/blog/skilsmisse-her-er-alt-det-du-skal-vide-om-din-okonomi-nar-vi-bliver-til-jeg/

