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Ny bog

"Jeg sidder ved middagsbordet med mine tre børn, og stemningen er trykket. 

Ingen tør rigtigt tale om det emne, som alle tænker på. Min nylige skilsmisse. Jeg 

prøver at holde humøret oppe, smiler og snakker. Vi skal have en god aften. Jeg 

kigger på min søn, og lige i det øjeblik lægger han sin gaffel på præcis samme 

måde, som hans far altid har gjort, og det hele vender sig i mig. Tanken farer 

gennem hovedet på mig: Shit, jeg kan jo ikke finde ud af at være sammen med 

mine egne børn”. (uddrag fra bogen)

Christina Nørby Ibsen havde fået tre børn med den offentligt kendte mand, hun 

havde været gift med i 30 år. Men pludselig ville han skilles. Han havde et 

forhold til en anden kvinde. Christina Nørby Ibsens verden brast sammen.

Hvad gjorde hun, da livet pludselig tog en drejning? Da alt dét, hun kendte og 

troede på, blev taget fra hende – og hun ikke anede, hvad hun skulle stille op? 

”Med fødderne skrøbeligt plantet” er Christina Nørby Ibsens modige rejse på 

både de gode og dårlige dage, ud på den anden side af sin skilsmisse. Med et 

glimt i øjet trækker hun på sine erfaringer, sorger og glæder. Hun bruger 

humor og ironi, når hun skal redde sig selv (og andre i samme situation) op til 

overfladen.

Christina Nørby Ibsen har skrevet en 

hjertevarm bog om pludselig at stå 

alene midt i livet.

Side 3

om at rejse sig

efter skilsmisse

”Med fødderne skrøbeligt plantet” af Christina Nørby Ibsen 

udkommer fra forlaget ”Grønningen 1” den 28. oktober.



Den 29. september afholdt 

Folketingets Social- og Ældreudvalg 

et samråd om samværschikane.

Herunder kan du læse  social- og 

ældreminister Astrid Krags (A) 

talepapir fra mødet.

”Jeg bliver i samrådsspørgsmål AC bedt 

om at redegøre for min holdning til TV2-

dokumentaren ”Med børnene som 

våben”, og om jeg anerkender problem-

stillingen om samværschikane. Endelig 

er jeg bedt om at redegøre for, hvilke 

initiativer jeg vil tage for at komme 

problemet til livs og sikre begge 

forældres retsstilling.

Dokumentaren følger fire historier, hvor 

børn og forældre ikke har kontakt til 

hinanden. De medvirkende forældre 

oplyser, at det skyldes samarbejds-

chikane, og at den anden forælder 

blandt andet har fremsat urigtige 

påstande om dem.

Kritikken i dokumentaren går på, at 

Familieretshuset ikke evner at håndtere 

sager om chikane, at sagsbehandlingen 

er alt for lang, og at Familieretshuset 

ikke anerkender og ikke formår at

forhindre, at nogle børn bliver fremmed-

gjort over for den ene forælder.

Dokumentaren efterlader det indtryk, at 

Familieretshuset og systemet i øvrigt 

ikke kan stille noget op over for for-

ældre, der chikanerer. At disse forældre 

får lov til at slippe afsted med det.

Baggrund

De to skriftlige spørgsmål var 

stillet af Marlene Ambo-

Rasmussen (V) og Mette 

Thiessen (NB).

Samrådsspørgsmål AC:

”Vil ministeren redegøre for sin 

holdning til TV2-dokumentaren 

”Med børnene som våben”, der 

blev vist den 21. april 2022, 

herunder redegøre for, om 

ministeren anerkender pro-

blemstillingen om samværs-

chikane og i givet fald redegøre 

for, hvilke initiativer ministeren 

agter at tage i brug for at 

komme problemet til livs og 

sikre begge forældres 

retsstilling?”

Samrådsspørgsmål AD:

”Vil ministeren oplyse, hvad 

ministeren agter at gøre for at 

sikre barnets tarv og ret til 

samvær med begge forældre i 

samværssager?”

Side 4

samværschikane

Samråd om 



Jeg kan godt forstå frustrationen og sorgen over, at man som forælder ikke 

ser sit barn.

Men det er samtidig vigtigt at huske på, at der altid er to sider af en sag, og at 

der midt i de svære skilsmisser står et meget klemt og udsat barn, som 

forældrene ikke formår at skærme.

Konflikter mellem to mennesker – der har valgt at få et barn sammen – og 

som er så voldsomme, som det fremgår af TV2’s dokumentar, tror jeg ikke 

opstår fra det ene øjeblik til det andet.

Før forældrene går til Familieretshuset, har der højst sandsynligt været lange 

og opslidende uenigheder mellem dem.

Som det gælder for alle relationer, så er der en historie mellem de her to 

mennesker. En historie, som hverken pressen, vi politikere, eller systemet får 

fuldt indblik i.
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”Jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, 

at den kritik, som udsendelsen rejser af 

Familieretshuset, er uberettiget hård”.

Kritikken af de lange ventetider er jeg helt enig i! Den er naturligvis 

berettiget, for det er jo velkendt, at der har været meget lange ventetider, 

fordi Familieretshuset var voldsomt underfinansieret, da det kom til under 

den tidligere regering.

Derfor har I heller ikke på noget tidspunkt hørt mig forsvare eller forklejne 

den negative betydning, det har haft for hundredevis af skilsmissefamilier, at 

det nye skilsmissesystem blev født voldsomt underfinansieret og med alt for 

lange ventetider.

Det betød, at familier og ikke mindst børn, kom i klemme. Derfor brugte vi jo 

også sammen med Finanslovspartierne hundredvis af millioner på vores 

første to Finanslove for at få sikret en tilstrækkelig finansiering og derudover 

få bragt de voksende sagsbunker ned, så ventetiderne kunne komme ned.

Det vil jeg gerne igen sige Finanslovspartierne en stor tak for.

Det er nu for ganske nylig lykkedes Familieretshuset at nedbringe vente-

tiderne, så reformen kan begynde at virke efter hensigten. Så den kritik er 

jeg meget enig i.

Det hjælper jo ikke de familier, der har været fanget i de lange ventetider. 

Det har været svært og ulykkeligt for dem, ikke mindst børnene. Og vi har 

som nævnt kæmpet benhårdt med at få de ventetider nedbragt, siden vi 

overtog regeringsansvaret, og det stod klart, at det nye skilsmissesystem var 

kommet underfinansieret fra start.



Med det sagt, så lad os også bruge lidt tid på at huske, hvorfor det var, vi i 

fællesskab: mit eget parti, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk 

Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti, lavede et nyt skilsmissesystem.

Hvad det er, Familieretshuset er sat i verden for.

Nemlig at gå fra et system, der havde fokus på at løse forældrenes konkrete 

uenighed, til et system, der arbejder mere i dybden med forældrenes 

konflikt, og dermed hjælper forældrene til fremadrettet at være bedre 

skilsmisseforældre og selv finde løsninger. Og så ønskede vi også et øget 

fokus på barnets ve og vel, og derfor, skal Familieretshuset selvfølgelig også 

støtte børnene i højere grad, end man så i det gamle

system.
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I en stor del af de sager, som Familieretshuset behandler, finder forældrene 

heldigvis selv en løsning. Her hjælpes forældrene og børnene, blandt andet 

af de gode tilbud om rådgivning, kurser, børnegrupper og kontaktperson-

ordning.

I andre sager er der behov for en afgørelse, for eksempel om det fremtidige 

samvær. De afgørelser retter de fleste forældre sig da også efter uden 

problemer. Det kan godt være, at man ikke er de bedste venner, men man får 

alligevel tingene til at fungere, når der er sat en god og klar ramme for 

samværet.

Og så er der sager, som dem dokumentaren følger. Sager hvor konflikterne 

er så utrolig højspændte og fastlåste. Vi er nødt til at holde fast i, hvad 

Familieretshusets opgave er i disse sager. Det er at udrede sagen grundigt 

og at støtte barnet bedst muligt.

Den endelige afgørelse træffes her ikke af Familieretshuset, men af 

domstolene. Det er også domstolenes afgørelse i de få sager, hvor det er 

nødvendigt at afslå eller ophæve samværet, fordi hensynet til barnet vejer 

tungest.

Jeg tror, at det berører os alle dybt at høre om børn, der bliver voldsomt 

klemt og skadet af de konflikter, som deres forældre skaber.

Men at kritisere Familieretshuset for at gøre det, de skal – nemlig at udrede 

sagerne og skærme barnet – det er i mine øjne en forfejlet kritik.

”Familieretshuset behandler 

hvert år ca. 23.000 sager om 

forældreansvar, og der er tale 

om meget varierede sager”.



Så når jeg bliver spurgt, om jeg anerkender problemet med samarbejds-

chikane, så er svaret et klart ”ja”. Det er jo åbenbart, at der er forældre, der 

ikke skyr nogen midler. Som fortaber sig i konflikten og glemmer barnet.

Derfor vil jeg også godt gentage, hvad jeg har sagt ved tidligere lejligheder, 

nemlig at samarbejdschikane er fuldstændigt uacceptabelt.

Men det er ikke rigtigt, når det påstås, at systemet lukker øjnene for chikane 

og bare lader nogle forældre slippe afsted med at holde barnet fra den 

anden.

Systemet og lovgivningen imødegår samarbejdschikane. Med chikane-

pakken, hvor der blev indført mødepligt og kontaktbevarende samvær, og 

ved, at en forælder kan miste forældremyndigheden ved grov og ved-

varende chikane.

Det er redskaber, som rent faktisk bruges i praksis, hvilket jeg har redegjort 

for ved flere lejligheder.
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”Som eksempel kan jeg nævne,

at Familieretshuset i 2021

traf 265 afgørelser om at fastsætte

kontaktbevarende samvær”.

Det er det samvær, der hurtigt fastsættes – det vil sige uden lang sags-

oplysning – netop for at sikre, at kontakten mellem barnet og forælderen 

ikke afbrydes.



Nu går jeg videre til samrådsspørgsmål AD. Her bliver jeg spurgt, hvad jeg 

vil gøre for at sikre barnets bedste og ret til samvær med begge forældre.

Svaret kan egentlig gøres ret kort: for hensynet til barnets bedste udgør 

allerede i dag selve kernen af lovgivningen på det her område. Ligesom det i 

øvrigt også gælder for barnets ret til begge forældre.

Det kan ikke stå tydeligere: Der står således i loven – og jeg citerer: ”Barnets 

forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til 

samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos”. Det er da også det, 

Familieretshuset og familieretten styrer efter.

Derfor har langt de fleste børn da også en god kontakt med begge forældre. 

Sådan som det bør være.
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Og derfor kan det – i et fåtal af sagerne – være nødvendigt at skærme barnet 

fra de voldsomme konflikter.

Jeg vil til sidst gentage, at de her sager har to sider. Vi kan ikke ukritisk 

lægge én side af en historie til grund.

Og vi må have for øje, at det her ikke handler om forældrenes ret, men om 

det klemte barn, der står i midten.

Det vil det være uanset, hvordan vi indretter vores skilsmissesystem.

Det vigtigste er, at vi formår at skærme børnene i højkonfliktsagerne. Og 

dermed også at Familieretshuset i de få sager – hvor det er nødvendigt af 

hensyn til barnet at afskære kontakten til den en forælder – gør det, som et 

enigt Folketing har pålagt dem – nemlig at passe på børnene.

Tak for ordet”.

”Men når barnets ret til 

begge forældre 

kolliderer med, hvad 

der er bedst for barnet 

i de meget svære sager, 

så er hensynet til 

barnet altafgørende”.



”Jackass”-

De to kendisser fra det amerikanske underholdnings-fænomen ”Jackass”, 

Johnny Knoxville og Bam Margera, skal skilles fra deres respektive hustruer.

Johnny Knoxville har været gift med Naomi Nelson siden 2010. Ifølge TMZ blev 

parret separeret sidste år, men nu er skilsmissepapirerne indsendt. Årsagen til 

skilsmissen angives at være ”uoprettelige uoverensstemmelser”. Desuden 

fremgår det af papirerne, at Johnny Knoxville ønsker delt forældremyndighed 

over sønnen Rocko Akira  (12 år) og datteren Arlo (10 år). 

Også Bam Margera står foran en skilsmisse, efter han og hustruen gennem 8 

år, Nikki Boyd, slog op i juni måned. Det førte ifølge flere medier til, at han 

tjekkede sig selv ud af en afvænningsklinik, hvor han var for at få hjælp til at 

komme ud af et misbrug af stoffer og alkohol.

Nu har Nikki Boyd (ifølge TMZ) søgt forældremyndigheden over deres 3-årige 

søn, Phoenix Wolf. Dog har hun endnu ikke søgt skilsmisse. Ifølge TMZ er Nikki 

Boyd villig til at give Bam Margera mulighed for at besøge sønnen, men kun, 

hvis besøgene bliver overvågede.

”Jackass”

”Jackass” startede som TV-fænomen i år 2000 med sine ekstreme og ofte 

vanvittige stunts og grænseoverskridende påfund. I den bløde ende 

omfattede det bl.a. at genere golfspillere med lufthorn og klæde sig ud som 

ældre – mens de ekstreme påfund bl.a. omfattede at føre en fiskekrog 

gennem kinden, lade sig skyde med forskellige våben og indføre 

forskellige effekter (herunder en legetøjs-bil) i rectum.

Både Johnny Knoxville og Bam Margera har været med fra starten, 

førstnævnte som gruppens leder. Andre ”Jackass”-deltagere omfatter 

Steve-O, Chris Pontius, Ryan Dunn (der omkom i en trafikulykke i 2011), 

Jason ”Wee Man” Acuna, Dave England og Preston Lacy.
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stjerner

skal 

skilles

https://www.tmz.com/2022/06/16/jackass-star-johnny-knoxville-files-divorce-second-wife/


Og lad det være sagt med det samme: i år forventes det, at der vil være et 

højere antal familier, der søger julehjælp, end normalt. Det skyldes især den 

verserende krig i Ukraine og den medfølgende energikrise og høje inflation.

På listen herunder fremgår mange af de organisationer, der tilbyder julehjælp. 

Ved at følge det enkelte link, kommer du til den enkelte organisation.

Her kan du søge julehjælp

Blå Kors (åbner for ansøgning den 24. oktober).

Dansk Folkehjælp (der kan ansøges fra 17. oktober til 20. november).

Foreningen til støtte for mødre og børn (frist: 1. december).

Frelsens Hær (ansøgning fra 1. til 30. november).

Julehjælpen (formidling af kontakt mellem donor og modtager).

Juleuddelingen af 1867 (bemærk: frist afhænger af geografi).

Legatfonden (der kan ansøges frem til den 14. november).

Mødrehjælpen (der kan ansøges frem til den 9. december).

Røde Kors (der åbnes for ansøgning i begyndelsen af november)
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julehjælp

Så er det tid til

En række 

organisationer 

tilbyder hjælp til 

julen til udsatte 

familier.

https://www.blaakors.dk/jul
https://ansogning.folkehjaelp.dk/
https://morbarn.info/vi-stotter/
https://www.frelsenshaer.dk/hjaelp/julehjaelp/
https://julle.julehjaelpen.dk/
https://ju67.dk/index.php/juleuddeling-2022
https://legatfonden.dk/
https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/
https://www.rodekors.dk/jul/julehjaelp


Aktuelle samlivsbrud 

og skilsmisser

Den 51-årige nyhedsvært Kåre Quist og hustruen, den 41-årige journalist og 

redaktør Tine Røgind, skal skilles. De mødtes i 2010, blev gift to år senere og 

fik sønnen Carl. Ifølge Avisen.dk skilles de som ”hinandens bedste venner”.

Den russisk-amerikanske internet-entreprenør, 48-årige Sergey Brin skal 

skilles fra sin hustru gennem 3 år, Nicole Shanahan. Sergey Brin var med til at 

opstarte Google og menes ifølge People at være mindst 94 mio. dollars værd. 

Det var ham, der indsendte skilsmissepapirerne, hvor han samtidig anmoder 

om delt forældremyndighed over deres 2-årige datter.

Musikeren Miguel skal skilles fra hustruen, skuespillerinden Nazanin Mandi. 

Parret blev gift i 2018. I 2021 var de kortvarigt separeret, men fandt sammen 

igen – men nu er forholdet tilsyneladende ifølge Se & Hør endegyldigt slut.

Den 47-årige Outkast-sanger Antwan André Patton (med kunstnernavnet ”Big 

Boi”) skal ifølge TMZ skilles fra hustruen Sherlita Patton. De har været gift i 20 

år, men har været gået fra hinanden og fundet sammen igen flere gange. Som 

del af dén aftale, de har indgået, må ingen af dem ”komme med trusler, 

mishandle, chikanere, skade eller misbruge” den anden part.

Seks år efter deres bryllup er den 91-årige mediemogul Rupert Murdoch

blevet skilt fra sin 66-årige model og skuespiller Jerry Hall. Dét skriver bl.a. 

Los Angeles Times. Jerry Hall har tidligere været gift med Mick Jagger, og det er 

fjerde gang, at Rupert Murdoch er blevet skilt. Det tidligere par siger dog, at de 

forbliver ”gode venner”.

I 2019 blev MacKenzie Scott skilt fra Amazon-stifteren Jeff Bezos og kunne 

forlade ægteskabet med 38 milliarder dollars (en formue, som hun i øvrigt har 

delt flittigt ud af). Siden fandt hun sammen med den tidligere kemilærer Dan 

Jewett, som hun giftede sig med  – men i slutningen af sidste måned søgte hun 

skilsmisse fra ham. Det fremgår af retsdokumenterne, at han ikke har modsat sig 

skilsmisse, og at parterne allerede har aftalt delingen af formue og ejendele.

Den 44-årige komiker og skuespiller Kenan Thompson skal skilles fra 

hustruen Christina Evangeline. De har været gift siden 2011, men har (ifølge 

TMZ) levet fysisk adskilt i et par år. De bor dog fortsat tæt på hinanden og har 

angiveligt formået at samarbejde af hensyn til børnene Georgia (7 år) og 

Gianna (3 år).
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En række kendte skal skilles – her får du et overblik.

https://www.avisen.dk/kaare-quist-jeg-skal-skilles_704546.aspx
https://people.com/human-interest/google-cofounder-sergey-brin-files-divorce-nicole-shanahan/
https://www.seoghoer.dk/kendte/musikstjernen-miguel-og-nazanin-mandi-skal-skilles
https://www.tmz.com/2022/06/29/outkast-big-boi-divorce-sherlita-patton/
https://www.latimes.com/entertainment-arts/business/story/2022-08-11/rupert-murdoch-jerry-hall-finalize-divorce
https://ekstrabladet.dk/underholdning/udlandkendte/efter-verdens-dyreste-skilsmisse-nu-skal-hun-skilles-igen/9448921
https://www.tmz.com/2022/06/15/kenan-thompson-files-divorce-wife-christina-evangeline-share-child-custody/


Eksmanden skal

arve hende

I det seneste pensionsblad for akademikere, ”Apropos”, bringes en lidt 

usædvanlig historie.

Den handler om Katrine Henningsen, der blev skilt fra sin mand for to år siden. 

Hun har fokus på de to piger, de har i fællesskab, og vil derfor betænke hendes 

eksmand i tilfælde af sin død.

”Det er vigtigt for mig, at min eksmand og vores to piger ikke går fra hus og 

hjem, hvis jeg dør. Derfor valgte jeg efter skilsmissen, at min eksmand skal arve 

mig, så længe vores børn er små”, siger Katrine Henningsen.

Artiklen beskriver reglerne knyttet til hvem, der arver en pensionsopsparing. 

Normalvis skal man være opmærksom på arv og begunstigelse (se herunder). 

Hvis man ønsker, at pengene skal gå til andre end de nærmeste pårørende, skal 

man udfylde en begunstigelses-erklæring. Dermed sikrer man, at pengene fra 

sin pensionsopsparing går til dén / de, man ønsker, når man dør.

Som udgangspunkt går penge fra pension til nærmeste pårørende:

Ægtefælle

eller

registreret partner
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Samlever Arvinger

i henhold til

arveloven

Arvinger

i testamente

Børn,

adoptivbørn

og børnebørn

https://akademikerpension.dk/media/jruhmljd/apropos-02_2022_online_opslag.pdf


Skylder børnebidrag:

Det israelske retssystem kan udstede krav om, at en person skal betale sin 

gæld (bagudrettet eller fremadrettet) – og sker dette ikke, kan personen 

nægtes at forlade landet, indtil det sker.

Denne mulighed har ramt mange i årenes løb. Én af dem er den 44-årige 

australier Noam Huppert som beskrevet i en artikel fra news.com.au.

I 2012 flyttede han til Israel for at være tæt på sine to børn, han havde fået 

med sin fraskilte israelske hustru. Kort efter bragte hun en sag for retten om, 

at han skulle betale 5000 israelske shekels om måneden for børnene frem til 

deres 18 års fødselsdag – hvilket samlet (ifølge artiklen) svarer til tre 

millioner amerikanske dollars.

Noam Huppert har ikke mulighed for at betale beløbet, og retten har derfor 

forbudt ham at forlade landet. Dette omfatter enhver situation, herunder 

ferie og arbejde.

Og retten har fastsat en tidsramme, der nok virker komisk, men som viser, at 

retten i dén grad insisterer på at få ham til at betale sin fremtidige gæld.

Han kan således først forlade landet den 31. december år 9999…

Enkelte amerikanske organisationer oplyser sine brugere om, at den 

amerikanske ambassade ikke kan slette dén gæld, som en statsborger 

måtte have – og heller ikke, at de kan garantere en statsborger udrejse af 

Israel, hvis denne får en dom om ikke at forlade landet, før gælden er  

betalt.

Side 13

kan forlade landet

I Israel kan det få enorme konsekvenser at have gæld.

om 8000 år !

https://www.news.com.au/travel/travel-updates/warnings/australian-barred-from-leaving-israel-until-the-year-9999/news-story/53100428bd1f66c0a2a271bc751a058e


Side 14

Om ”Skilsmisse-magasinet”

Dette magasin udgives af ”Skilsmissefamilien”, som er et 

online-forum med rådgivning for skilsmisse-ramte og 

personer i krise.

Magasinet udkommer ikke på faste tidspunkter, men når 

der er nok materiale til en udgivelse. Det kan gratis 

downloades via hjemmesiden (link herunder) og udsendes 

også via mail, hvis man har tilmeldt sig dette.

Indholdet varierer efter behov og kan bestå af artikler, 

nyheder, forskning, quiz´er, konkurrencer, interviews m.v.

Bliv en del af

”Skilsmissefamilien”

Online-forummet ”Skilsmissefamilien”, der står bag dette 

magasin, følger skilsmisse-området tæt – og indsamler 

løbende viden om ny og relevant lovgivning, seneste 

forskning, aktuelle debatter og meget andet.

”Skilsmissefamilien” tilbyder desuden gratis rådgivning og 

hjælp til personer både før, under og efter et samlivsbrud. 

Besøg www.skilsmissefamilien.dk

og slut dig til familien…

https://www.skilsmissefamilien.dk/tilmelding-skilsmissemagasinet
http://www.skilsmissefamilien.dk/

