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Tilbageblik 

Det blev et forholdsvis travlt år på skilsmisse-

området… 

2021 

på 

politiske sager i 

I det forgangne år blev hele ni sager på skilsmisse-området behandlet i Folketinget. 

Fire af dem blev vedtaget, mens fem blev forkastet. 

Herunder følger de ni sager med angivelse af, hvordan afstemningerne faldt ud: 

• Lovforslaget om at ”styrke indsatsen mod social kontrol” blev den 9. marts 

vedtaget med stemmerne 93 for (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB og LA), 0 imod og 

2 hverken for eller imod (uden for grupperne). 

• Lovforslaget om ”digital post til begge forældre” blev den 16. marts vedtaget 

med stemmerne 94 for (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA, ALT og uden for grup-

perne), 0 imod og 0 hverken for eller imod. 

• Lovforslaget om at ”sikre ambulant behandling for voldsudsatte og deres 

børn” blev den 4. maj forkastet med stemmerne 2 for (ALT og uden for grup-

perne), 93 imod (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA og KD) og 0 hverken for eller 

imod. 
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• Lovforslaget om at ”sikre ambulant behandling for voldsudøvere” blev den 

4. maj forkastet med stemmerne 2 for (ALT og uden for grupperne), 93 imod (S, 

V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA og KD) og 0 hverken for eller imod. 

• Lovforslaget om at ”sikre lige mu-

ligheder for hjælp i krisesituatio-

ner” blev den 3. juni forkastet med 

stemmerne 36 for (V, DF, NB, LA, KD 

og Inger Støjberg), 59 imod (S, SF, 

RV, EL, KF, ALT, Sikandar Siddique 

og Susanne Zimmer) og 0 hverken 

for eller imod. 

• Lovforslaget om at ”sikre mænd et 

midlertidigt ophold under krise” 

blev den 3. juni forkastet med 

stemmerne 36 for (V, DF, NB, LA, KD 

og Inger Støjberg), 59 imod (S, SF, 

RV, EL, KF, ALT, Sikandar Siddique 

og Susanne Zimmer) og 0 hverken 

for eller imod. 

• Lovforslaget om ”ændrede principper for skøn i samværssager” blev den 3. 

juni forkastet med stemmerne 32 for (V, DF, NB, KD og Inger Støjberg), 61 

imod (S, SF, SF, RV, EL, LA, ALT, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer) og 0 

hverken for eller imod. 

• Lovforslaget om at ”ligestille forældrene ved SU” blev den 2. december ved-

taget med stemmerne 103 for (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA, FG og ALT), 0 

imod og 0 hverken for eller imod. 

• Lovforslaget om at ”styrke indsatsen mod stalking” blev den 14. december 

vedtaget med stemmerne 99 for (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, NB, LA, FG og ALT), 0 

imod og 0 hverken for eller imod. 
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Børn, 

og 

kæledyr ? 

En ny lov i Spanien hjælper kæledyrene i forbindelse 

med deres ejeres skilsmisse. 

 Det er blandt andet TV2 Norge, Reuters og The Siasat Daily, der beretter om den nye 

lov i Spanien. 

Baggrunden for loven er, at kæledyr i nogle spanske sager har været stridspunkter 

mellem forældre, der ikke har kunnet afklare dyrets fremtid. 

Der har dog også været gode eksempler. Her skriver Reuters om en sag fra oktober 

2021, hvor en dommer traf afgørelse om en deleordning for en hund. Nu skiftes 

ejerne til at have hunden én måned ad gangen. 

 

Tidligere blev kæledyr ellers betragtet som objekter, men den nye lov giver dem 

helt nye rettigheder. Nu skal de betragtes som ”levende væsener med følelser”. Som 

den spanske advokat Lola Garcia udtaler til Reuters: ”Dyr er en del af familien, og når 

en familie beslutter sig for at splitte op, må dyrets skæbne håndteres med den samme 

vigtighed som ved andre familiemedlemmer”. 

Derfor bliver ”kæledyrets bedste” sat i centrum af myndighedernes vurdering af det 

fremtidige ejerskab. Det følger også af loven, at ejerne skal garantere for kæledyrets 

velbefindende. 

ejendele… 
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Desuden kan en forælder miste sin forbindelse til kæledyret, hvis den pågældende 

person har en historik med dyremishandling. 

Og så er det i øvrigt ikke kun hunde og katte, der tænkes på i disse sammenhænge. 

Som ”The Siasat Daily” skriver, så omfatter den nye lov også dyr som ”guldfisk, skild-

padder og fugle”. 

Den nye lov trådte i kraft onsdag den 5. januar 2022. 

 

Tilgangen i Danmark 

I februar 2017 skrev TV2 Nord om udfordringen med kæledyr i en skilsmisse. Her 

fremgik det, at kæledyr rent juridisk betragtes ”som løsøre på linje med en bil eller 

en fladskærm”. 

Artiklen citerer advokat Lars Kühnel: ”Ofte fungerer det på den måde, at hunden føl-

ger børnene. Så hvis man har børnene på en 7/7-ordning, så følger hunden med, når 

børnene skifter”. 

 

 

 

”Netdyredoktor” har i et svar til en læser forholdt sig til hunde i dele-ordninger efter 

brud. Adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen har ingen eksempler på dele-ordnin-

ger, der fungerer, men eksempler på, at det udløser separationsangst hos hunden. 

Hun fortsætter: ”Tænk først på hundens velfærd og dernæst på jer selv. Træf en afgø-

relse om, hvem der skal have hunden, og lad den så blive dér. Hvis I fortsætter med 

at være gode venner, kan I selvfølgelig aftale at besøge hinanden - og hunden. I kan 

også hjælpe hinanden med pasning af hunden i forbindelse med ferie og lign. Og det 

kan være til stor glæde for både hunden og jer selv!” 

 

Desuden nævnes eksempler på måder, som 

myndighederne har anvendt til at afklare kæle-

dyrets fremtid: 

”Hos advokatfirmaet ”Dyrberg og Partnere” i 

Hjørring skriver advokaterne også ofte aftaler 

om kæledyr ind i bodelingsaftalen. Advokat 

Birte Dyrberg har engang fået to ægtefæller til 

at stille sig op i hver sin ende af et lokale med 

hunden i midten. De skulle så kalde på hunden, 

og dén, som hunden løb hen til, skulle have hun-

den. ”Hunden styrtede hen til den ene med det 

samme og så var der ikke længere tvivl om 

hvem der skulle have hunden”, siger Birte Dyr-

berg”. 
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nyt 
fra 

Seneste 

skilsmisse-området 

”Skilsmissefamilien” følger skilsmisse-området 

løbende. Her er et udpluk af seneste nyt: 

 
Den første historie kom allerede på årets 

første dag, hvor loven om at dele børne- 

og ungeydelsen trådte i kraft. Flere for-

eninger var ude og kritisere loven, fordi 

der kan være en risiko for, at nogle for-

ældre vil kunne prøve at ændre samvæ-

ret for at få del i ydelsen eller for at 

undgå delingen. Men som ”Skilsmisse-

familien” skrev samme dag, så er der 

faktisk allerede en lignende udfordring 

på et andet område, nemlig de forældre, 

der kan have incitament for at ændre 

samværet for at få eller undgå at betale 

børnebidrag - for eksempel ved at gå ef-

ter en 7/7-ordning, hvor man som ud-

gangspunkt ikke skal betale børnebi-

drag. 

 

Samme dag skrev et medie om en speci-

fik hjemmeside, som ”Skilsmisse-fami-

lien” tidligere har omtalt, der giver op-

skriften på at modarbejde en skilsmisse-

sag ved at påvirke udviklingen i forhold 

til bopæl, samvær og forældremyndig-

hed. Afsenderen fremstår som kvinde, 

men er faktisk en mand. Han kritiseres 

nu igen for metoden, mens andre peger 

på, at metoderne, der fremgår af hjem-

mesiden, på sin vis er oplevet af flere. 

 

Tidligere blev komikeren Lasse Rimmer 

og hustruen Line Hoffmeyer skilt knap to 

2 år inde i ægteskabet. Men noget tyder 

på, at de formår at fortsætte venskabet 

efterfølgende. Her få måneder senere er 

de i hvert fald taget på ferie sammen. 

Som Line Hoffmeyer skriver på Insta-

gram: ”Hele efteråret har jeg gerne ville 

ud at rejse. Først troede jeg det skulle 

være alene, men med corona-situationen 

turde jeg sgu alligevel ikke begive mig 

uden for Danmarks grænser på egen 

hånd. Heldigvis holdt jeg nytår med 

Lasse og Hedvig, der godt kunne se det 

lækre ved Gran Canaria, da vi sent på af-

tenen opdagede, at ingen af os havde 

væsentlige planer de næste 8 dage, og 

så bookede jeg altså sådan en omgang”. 

I forbindelse med bruddet i august må-

ned skrev Lasse Rimmer på sociale me-

dier: ”Jeg er stadig fuld af kærlighed til 

den kvinde, der har gjort livet lysere og 

gladere for mig og mine i flere år. Du har 

gjort vores liv så meget bedre, Line. Tak! 

Spørger nogen mig på mit dødsleje, 

hvad jeg har været mest taknemmelig 

for, så vil jeg svare, at de år, du valgte at 

dele med mig, er blandt de vigtigste. Jeg 

har været en heldig mand”. 
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En ulykkelig sag fandt sin umiddelbare 

afslutning, da en 8-årig pige blev genfor-

enet med sin mor. 

Det fremgår af denne artikel fra ”Skils-

missefamilien”. 

Pigen havde den 4. december sidste år 

været på samvær hos sin far i Roskilde, 

men blev ikke efterfølgende returneret 

til sin mor. Da moderen har den fulde 

forældremyndighed, var der således tale 

om en bortførsel, og faderen blev efter-

lyst af politiet og senere fængslet in ab-

sentia (dvs. anholdt uden at være i politi-

ets varetægt). 

Men søndag den 9. januar afleverede fa-

deren sin datter hos noget familie på 

Sydsjælland, og pigen kunne derfor gen-

forenes med sin mor. Faderen er fortsat 

efterlyst. 

 

Myndighederne har udsendt en ”vejled-

ning om omregning af skattefri indtægter 

i sager om børnebidrag og ægtefællebi-

drag i 2022” – hvilket også er vejlednin-

gens titel. Vejledningen beskriver, hvor-

dan Familieretshuset tager udgangs-

punkt i parternes indkomst før skat og 

arbejdsmarkedsbidrag, ligesom den 

også indeholder flere konkrete omreg-

nings-modeller. 

På ”Skilsmissefamilien”´s hjemmeside 

kan man finde den nye lovgivning under 

”Love og regler” og derefter ”Relevant 

lovgivning” (næsten nederst på siden) 

sammen med en række andre love, be-

kendtgørelser og vejledninger. 
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Det var en ildevarslende nyhed, britiske 

”Daily Mail” bragte tirsdag den 11. ja-

nuar: at skilsmisse og at leve alene i 

mindst 7 år risikerer at give en forhøjet 

grad af stress og sårbare arterier, hjerte-

anfald, kræft, demens og en tidlig død. 

Kvinder, der oplever gentagne samlivs-

brud og at leve alene, oplever generelt 

ikke samme følger – hvilket kan skyldes, 

at kvinder ofte har flere venner og der-

med mange, der kan tilbyde emotionel 

hjælp og dermed modvirke stress. 

Studiet omfattede 4.835 personer, der 

blev fulgt i perioden 1986 til 2011. 

 

Flere kendte par har oplevet ændringer i 

deres forhold. NFL-spilleren Sterling 

Shepard og modellen Chanel Iman, der 

har været gift tre år og sammen har to 

døtre på henholdsvis 2 og 3 år, skal skil-

les. Og basketball-stjernen Scottie Pip-

pen og hustruen Larsa Pippen, der har et 

forhold over 20 år bag sig, er 5 år efter 

bruddet officielt blevet skilt. 

 

Vi slutter med en pudsig sag fra den ira-

kiske hovedstad, Baghdad. Under sit 

bryllup valgte en brud at sætte et num-

mer med den syriske sangerinde Lamis 

Kan på anlægget. Titlen ”Mesaytara” kan 

oversættes til ”Jeg er dominerende” og 

”Jeg vil kontrollere dig”. Og dét fandt 

brudgommen så provokerende (og må-

ske også ildevarslende), at han blev vred 

og efterfølgende lod sig skille fra hende 

igen. 

Sidste år lod en mand fra Jordan sig 

skille fra sin nye hustru under deres 

bryllup, da hun spillede præcis samme 

nummer… 

https://www.skilsmissefamilien.dk/post/breaking-bortfort-pige-hjemme-igen
https://www.skilsmissefamilien.dk/relevant-lovgivning
https://www.skilsmissefamilien.dk/relevant-lovgivning
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10388903/Divorce-bad-news-mens-health-study-reveals.html
https://gulfnews.com/world/mena/man-divorces-bride-for-playing-provocative-song-at-their-wedding-1.84852494


 

  Vold og skilsmisser 

i etniske minoritetsfamilier 

”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 

for Velfærd” (VIVE) har fået bevillinger til at 

forske i vold og skilsmisser i etniske minori-

tetsfamilier. Det fremgår af en artikel på de-

res hjemmeside i midten af december må-

ned. 

Det er den erfarne seniorforsker Anika Liver-

sage, der tidligere har beskæftiget sig med 

etniske familier i relation til skilsmisse, vold 

og lignende, som modtager de forholdsvis 

store bevillinger. 

 

 

Hun siger til VIVE: 

”Mange ting i livet sker lidt af sig selv. I mange lande er det – især for kvinder – en 

del af en standardbiografi, at man bliver gift og får nogle børn. Skilsmisse er en af-

vigelse. Derfor er det et vindue til at undersøge, hvad der får dig til at afvige fra det 

liv, du troede, du skulle have”. 

Det er Carlsbergfondet og Offerfonden, der står bag bevillingerne på henholdsvis 

kr. 746.000 og 1,5 millioner kr. Bevillingen fra Carsbergfondet skal bruges til at 

skrive en bog om familieproblemer og skilsmisser i etniske minoritetsfamilier, 

mens bevillingen fra Offerfonden skal bruges til at undersøge vold i Odense/Volls-

mose. 

Anika Liversage siger til VIVE: ”Bevillingen fra Carlsbergfondet giver mig mulig-

hed for at stemple ud og fordybe mig et det interviewmateriale, jeg har samlet gen-

nem 15 års forskning. Den ballast kan jeg tage med i den nye undersøgelse på om-

rådet”. 

På VIVE´s hjemmeside beskrives Anika Liversage sine arbejdsområder således, at 

hun ”beskæftiger sig primært med indvandrere i Danmark. Hun arbejder blandt an-

det med ægteskab og skilsmisse, familiekonflikter, og betydningerne af transnatio-

nale netværk. Hun har en særlig interessere for kønsproblematikker og for, hvor-

dan køn spiller sammen med andre faktorer som for eksempel uddannelse, alder og 

tilknytning til Danmark”. 

 

 

Anika Liversage (foto: VIVE) 
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https://www.vive.dk/da/nyheder/2021/vive-forsker-faar-bevillinger-til-at-undersoege-vold-og-skilsmisser-i-etniske-minoritetsfamilier/


 

  Opsigtsvækkende 

skilsmisse mellem sheik og prinsesse 

Dubais regent og premierminister i de For-

enede Arabiske Emirater, Sheik Mohammed 

Bin Rashid Al-Maktoum, og den yngste af 

hans seks hustruer, prinsesse Haya Bint Al-

Hussain (datter af Jordans tidligere regent), 

skal skilles. 

Men det er ikke kun det enorme beløb, som 

sheiken samlet skal betale til prinsessen og 

deres to fælles børn, svarende til 4,8 milliar-

der kroner, der er opsigtsvækkende – men 

hele historien omkring bruddet. Et brud, der 

ligner oplægget til en film, med en affære 

mellem en prinsesse og en bodyguard, trus-

ler, en familie på flugt og økonomisk kamp i 

retssalene… 

 

 

Sheik Al-Maktoum 

og prinsesse Haya 

(foto: twitter) 

 

Ifølge B.T. opdagede sheiken i 2019, at prinsessen havde haft en affære med en body-

guard. Prinsessen flygtede, fordi hun frygtede for sit liv, og hun modtog efterfølgende 

trusler om, at afsenderen kunne nå hende overalt. Ifølge ”International Business Ti-

mes” flygtede hun med hjælp fra en tysk diplomat til Tyskland, men en 19-årig datter 

blev bremset undervejs og af sheikens folk ført tilbage til Dubai. Senere fandt retten, 

at sheiken havde hacket telefonerne ejet af prinsessen, hendes bodyguard og hendes 

advokater. 

Sheiken fastholdt, at han ikke havde nogen intentioner om at gøre prinsessen ondt, 

men rettens afgørelser har understøttet prinsessen. At hun har måttet bruge store sum-

mer på sin og børnenes sikkerhed har derfor haft betydning i sagen. Det store beløb 

består dels af et engangsbeløb fra sheiken til prinsessen på 2,2 milliarder kroner, 

mens de resterende 2,6 milliarder kroner er en garanti for de 50 millioner kroner, som 

sheiken årligt skal betale til hver af de to børn. 

B.T. fortæller også, at Sheik Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum har seks ægteskaber 

bag sig, og at fem af dem har resulteret i skilsmisse. ”International Business Times” 

angiver Sheik Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum´s formue til at være på over 16 milli-

arder dollars, svarende til over 100 milliarder danske kroner. 

Prinsesse Haya opholder sig efter sigende i London. 
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  Portrættet 

 

På trods af sin unge 

alder har den 39-årige 

social- og ældremini-

ster Astrid Krag mas-

ser af erfaring. 

Hun har det politiske 

ansvar for skilsmisse-

området, herunder 

det familieretlige sy-

stem og Familierets-

huset.  Foto: Folketinget, Steen Brogaard 

 

Astrid Krag Kristensen blev født den 17. november 1982 i Vejle som datter af gymna-

sielærer Åse Fogh Pedersen og tekstforfatter Ole Jakob Krag Kristensen. 

 

I 2001 afsluttede Astrid Krag sin sproglige studentereksamen fra Tørring Amtsgymna-

sium, hvor hun undervejs var elevråds-formand. I perioden 2003 til 2007 studerede 

hun statskundskab ved Københavns Universitet og var undervejs (2005-2007) formand 

for Socialistisk Folkepartis Ungdom. 

I statsminister Helle Thorning-Schmidts første regeringsperiode (2011-2014) var Astrid 

Krag minister for sundhed og forebyggelse. Socialistisk Folkeparti valgte at træde ud 

af regeringssamarbejdet, hvorefter Socialdemokratiet fortsatte i regering med Radi-

kale Venstre – og Astrid Krag valgte at skifte politisk fra Socialistisk Folkeparti til Soci-

aldemokratiet. Efterfølgende, ved Folketingsvalget i 2015, tabte regeringen magten til 

Venstre. 

Den 27. juni 2019 genvandt Socialdemokratiet magten i Folketinget, og statsminister 

Mette Frederiksen udnævnte Astrid Krag til Social- og Indenrigsminister. I forbindelse 

med en rokade i starten af januar 2021 blev dette ændret til Social- og Ældreminister, 

som er det aktuelle ressort-område. 
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Skilsmisse-området 

Da Familieretshuset den 1. april 2019 overtog myndighedsansvaret fra Statsforvaltnin-

gen, var det med Mai Mercado (K) som børne- og socialminister. Astrid Krag fik ansva-

ret, da hun overtog Social- og Ældreministeriet nogle måneder senere. 

Og der har siden været flere udfordringer: antallet af røde sager i Familieretshuset var 

større end forventet, og ventetiden nærmest eksploderede. Astrid Krag fik derfor til-

ført flere hundrede millioner kroner til at få bugt med ventelisterne. Desuden blev den 

obligatoriske refleksionsperiode indført, men fjernet igen, og der har for nylig været 

flere åbne samråd om det familieretlige system, eksempelvis omkring brudt kontakt 

mellem barn og forælder samt chikanesager. 

Du kan læse mere om Astrid Krag på Folketingets hjemmeside. 

 

Privatlivet 

Privat er Astrid Krag gift med den jævnald-

rende Andreas Seebach, som er rapper (og 

ja, i familie med Tommy og Rasmus Seebach). 

De mødte hinanden i 2003, da de begge stu-

derede statskundskab på Københavns Univer-

sitet. 

De har sammen børnene Bjørn, Malte - og 

Karla, som stillede op i børnenes ”Melodi 

Grand Prix” i 2020. 

Familien bor på Amager. 

 

Dét vidste du (måske) ikke om Astrid Krag… 

I 2017 fortalte Astrid Krag til B.T., at hun har ”rygrad som en regn-

orm, når det kommer til blandet slik. Og kage. Og chokolade. Og 

chips”. Hun går meget op i fødselsdage og græder altid til sidst i 

”Romeo og Julie”. Hun var (som hun citerer en jordemoder) ”ved 

at kradse af” på grund af sygdom i forbindelse med tiden efter 

fødslen af sin datter. Og da hun fandt interesse i ham, der senere 

skulle blive hendes mand og far til hendes børn, faldt hun i snak 

med ham ved simpelthen at ”stjæle hans vanter”. 

 

 
 Foto: Socialdemokratiet 
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https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/astrid-krag
https://www.bt.dk/nyheder/astrid-krag-var-taet-paa-at-doe-hun-opdagede-ikke-selv-hvor-alvorligt-det-var


 

  Vidste du…? 

 

Familieretshuset har afdelinger i 9 byer: 

København, Nykøbing Falster, Odense, 

Ringkøbing, Ringsted, Rønne, Aabenraa, 

Aalborg og Aarhus. 

En forælder, der vil ændre sin eller barnets 

bopæl til et andet sted her i landet eller i ud-

landet, skal underrette den anden forælder 

herom senest 6 uger før flytningen 

(Forældreansvarsloven, § 18) 

Skilsmisse-procenten var usædvanligt høj i 2014: 

ifølge Dansk Statistik lå den på 54,39 %. 

En samværsforælder har ikke en grundlæggende ret til 

ferie med barnet – men kan få ret til ferie i dét om-

fang, som vedkommende kan aftale det med bopælsfor-

ælderen eller som fremgår af resolutionen. 

Det var med Ægteskabsloven af 1922 og 1925, at 

begge parter fik ret til skilsmisse. Samti-

dig indførte loven formel økonomisk ligestilling, 

der bl.a. betød, at fælles ejendom ved en skils-

misse som udgangspunkt skulle fordeles ligeligt 

mellem parterne. 
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Bliv en del af 

“Skilsmisse- 

familien” 

Det er online-forummet ”Skilsmissefamilien”, der står bag dette 

magasin. 

”Skilsmissefamilien” følger skilsmisse-området tæt og indsamler 

løbende viden om ny og relevant lovgivning, seneste forskning, 

aktuelle debatter og meget andet – og bringer uddrag af denne vi-

den i ”Skilsmissemagasinet”. 

”Skilsmissefamilien” har fokus på rådgivning både før, under og 

efter et samlivsbrud – for eksempel i det tilknyttede Facebook-fo-

rum (hvor man også kan følge med i nyeste artikler, lovgivning, 

forskning osv.) – samt hjælp til psykisk mestring. 

 

Besøg www.skilsmissefamilien.dk og slut dig til familien… 

Om “Skilsmisse-magasinet” 

Dette magasin udgives af online-forummet ”Skilsmissefamilien”. 

Det udkommer cirka hver fjortende dag, hvor det lægges op på 

hjemmesiden (link herunder) eller tilsendes via mail, hvis man har 

tilmeldt sig denne ordning. Magasinet er uden beregning. 

Indholdet varierer efter behov og kan bestå af artikler, nyheder, 

forskning, quiz´er, konkurrencer, interviews og lignende. 

Har man forslag til artikler, læserbreve eller andet, kan man kon-

takte adm. på e-mail skilsmissefamilien@gmail.com 
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https://www.facebook.com/groups/182191709099656/
https://www.facebook.com/groups/182191709099656/
http://www.skilsmissefamilien.dk/
https://www.skilsmissefamilien.dk/tilmelding-skilsmissemagasinet
skilsmissefamilien@gmail.com

