
interview interview

Vi gifter os. Og vi bliver skilt igen. Skils-
misseprocenten er høj. Det ved vi, før vi 
gifter os. Alligevel tror vi, at skilsmisse 
kun rammer de andre, og den dag, vi 
gifter os, ved vi i hvert fald helt sikkert, 
at en skilsmisse aldrig, aldrig nogensinde 
vil ramme os!

Hvorfor er det for mange så fuldstændig 
uhørt, at man har lov at forlade hinan-
den igen efter at have været gift i må-
ske mange år? ”Jo, fordi han har lovet 
at elske og ære mig, til døden os skiller,” 
ville nogen indvende. Og så står det for 
mange ikke til diskussion, hvad ’elske og 
ære’ kan betyde eller indbefatte. ”Til dø-
den os skiller.” Det løfte har sat sig fast 
hos mange. 
Om det er forkert at give sådan et løf-
te, der jo gælder langt ind i fremtiden, 
hvor man vel næppe kan vide, hvad man 
udvikler sig til, må hver enkelt tage stil-
ling til, og også hvordan man fortolker 
de ord, man ved brylluppet siger ja til. 
Men det store spørgsmål vil altid være: 
Har man sin personlige frihed til senere 
at vælge fra, selv om man har giftet sig? 
Det ville en del, som aldrig har været 

involveret i hverken ægteskab eller skils-
misse, sikkert svare ja til. Men fakta er 
ofte anderledes. De voldsomme reaktio-
ner, man nogle gange ser ved skilsmisser, 
kan i hvert fald få selv den bedste til at 
tvivle. 

At vokse hver sin vej
Hvad nu hvis vi, skønt vi er et par, lang-
somt eller hurtigt vokser hver sin vej? At 
vi viser os være langt mere forskellige, 
end vi havde regnet med? Jo, det er be-
stemt fint at være forskellige, og det kan 
par, som er indstillet på forskellighed, 
have stor glæde af. 
Sådan er det dog ikke for alle. Masser 
af par oplever hen ad vejen i forholdet, 
at de efterhånden ikke har lyst til særlig 
mange af de samme ting mere. At den 
ene får nye interesser, den anden slet 
ikke kan kapere. De havde troet, at de 
skulle følges ad, i tanke, ord, handling 
og udvikling, hvad dog sjældent sker i 
den virkelige verden. 
Hvis begge, eller den ene, udvikler sig 
i en retning, den anden ikke forstår og 
måske heller ikke ønsker at være vidne 
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til, hvad så? Da kunne man muligvis 
nå til den erkendelse, at det efterhån-
den ikke længere er rart at være sam-
men og heller ikke vil blive det, selv 
ikke efter evt. terapi og andre tiltag. 

Snak om de svære ting i 
tide
Eller hvad med spørgsmålet om tro-
skab og utroskab, et fænomen, der 
kan bringe rod i manges tanker og 
følelser. Utro? Nej, bestemt ikke! Ikke 
ham. Ikke hende. Det sker simpelt-
hen ikke! Vi elsker jo hinanden. 
Kunne det være en lyserød sky, der 
dækker over fakta her? Utroskab fore-
kommer jo, selv i parforhold enhver 
anså for at være gode, inklusive parret 
selv. 
Går man lidt videre end til den første 
tanke om utroskab, kunne et beslæg-
tet spørgsmål opstå, nemlig: Troskab 
og utroskab, hvad er det egentlig for 

nogle begreber? Tro eller utro, mod 
hvem? Mod mig selv eller min part-
ner? En interessekonflikt her? Alene 
dét kunne udarte i en lang snak, men 
ikke her. 
Under alle omstændigheder er utro-
skab nok årsagen til de fleste skilsmis-
ser. Og årsag til, at skilsmisse bliver en 
realitet for mange par, også dem, der 
aldrig havde troet det, som slet ikke 
kan hverken forstå eller acceptere det 
og derfor kæmper indædt imod på 
alle måder og ender med at kæmpe 
imod hinanden i stedet for at samar-
bejde om et resultat, begge kan være 
tjent med. 

En ting til alvorlig eftertanke er, at de 
allerfleste par aldrig har snakket om 
de ting sammen. Fordi det selvfølgelig 
ikke sker for mig/os. De færreste snak-
ker åbent – og helt fra starten af for-
holdet – om deres syn på begreberne 
troskab/utroskab, hvordan ser jeg på 
de ting, hvor går mine grænser. Hvad 
kan vi klare i vores forhold? Hvad gør 
vi, hvis det skulle ske for os? Den slags 
kan de fleste slet ikke komme ind på. 
Spørgsmålet er, om det ikke er en stor 
fejl ikke at være på det rene med netop 
det. Fordi det kan ske, selv for ”den 
bedste”, og fordi fakta viser, at det når 
dertil for masser af par, hvor man efter-
følgende står totalt uforberedt overfor 
det og ikke aner, hverken hvor man har 
sig selv eller hinanden, ikke kan snakke 
om det, fordi man aldrig tidligere har 
været inde på emnet og dermed er to-
talt uvant med at snakke dybt, tæt og 
(også) smertefuldt – og komme styrket 
igennem det. Og skulle man ønske at 
komme ud af forholdet, formår man 
det ikke på en tålelig og respektfuld 
måde, der ikke behøver betyde, at man 
hader, skader – eller får livet slået i 
stykker.

Det gik ikke … eller gjorde 
det?
Endelig kunne det vel også tænkes, at 
den ene part i et forhold ”bare” har lyst 
til at være sig selv, og altså ikke mere 
være en del af et par – uden andre store 

og sindsoprivende grunde. Hvordan vil 
partneren se på sådan et ønske? Også 
godt at få snakket om helt fra starten 
af forholdet, så man evt. til sin tid ikke 
behøver afslutte med ordene: ”Det gik 
ikke!” men i stedet kan tænke: ”Det 
gik fint, så længe det varede. Nu skal vi 
så videre, hver for sig.” 
Måske har vi lagt os alt for fast i andres 
tanker og meninger om parforhold, så 
det får en uhensigtsmæssig afsmitning 
på os selv – med gængse tanker og me-
ninger om, hvordan tingene skal være 
for os, uden at det nødvendigvis passer 
til lige præcis vores forhold og til dig og 
mig som de personer, vi er. 

Spørgsmål til overvejelse
Det er som regel de svære skilsmisser, 
vi hører om. De frygtelige, de sindsop-
rivende. Skilsmisser fyldt med krig og 
kamp om børn, venner, hus og indbo. 
Følelsen af skyld, vrede, jalousi, sorg og 
tanken om, at livet nu er ødelagt. 
Men er en skilsmisse nødvendigvis 
dømt til kaos, skyldfølelse, søvnløse 
nætter og tanker om, at man nu er uel-
sket, en taber og at der er sat punktum 
for det gode liv? Ja, måske er det sådan 
i begyndelsen. 
Men når skilsmissen er en realitet, be-
høver den da at være ekstremt smerte-
fuld? En kamp fra ende til anden, hvor 
man slutter af med at være fjender og 
give hinanden dødbringende sår? 
Vil man uvægerligt miste de fælles ven-
ner, som nu må tage parti for enten 
den ene eller den anden? 
Og hvad med eks’en? Er man tvun-
get til at bryde forbindelsen totalt? Ja, 
måske i visse tilfælde. Men kunne det 
være muligt, at der efterfølgende kan 
opstå et venskab eller kammeratskab 
efter en skilsmisse, uden at det hele 
ender i noget praktisk og følelsesmæs-
sigt rod? Og ikke mindst: Hvad med 
børnene? Og tiden efter skilsmissen? 
Kan der komme et brugeligt produkt 
ud af alle de følelser og handlinger, der 
fulgte med skilsmissen, også selv om 
det hele først fremstod som en total 
negativ oplevelse? 

Findes der gode 
skilsmisser?
Vi hører gang på gang folk sige: ”Der 
findes ikke gode skilsmisser.” Men be-
høver det være sandt? Kunne det tæn-
kes, at der alligevel findes gode skils-
misser eller bare halvgode? Dem, man i 
det mindste kan komme igennem som 
hele mennesker? Kan en skilsmisse 
i bedste fald føre til nye erkendelser, 
større selvforståelse, livsforståelse – og 
dermed et bedre liv fremover?
Det har flere faktisk erfaret, både efter 
en hård skilsmisse og en, der var over-
kommelig. Åbenhed og hårdt arbejde 
på at nå til en forståelse og til erkendel-
se har for en del bevist, at en skilsmisse 
kan være andet end sorg og smerte. El-
ler at man arbejder på at transformere 
sorg og smerte. Ja, for nogle har skils-
missen endda bevirket en opvågnen fra 
et liv, de dybest set slet ikke ønskede, 
men bare af vane sad fast i. Og at de 
er vokset som mennesker. Svære ople-
velser kan nemlig være to ting: De kan 
lukkes inde og give varig smerte. Eller 
de kan gennemleves, tages frem i lyset 
og give en erfaring, man vælger at blive 
stærkere af.

Vil man vide noget om skilsmisse udi 
alle følelsesmæssige detaljer, hvad kan 
så være mere nærliggende end at spør-
ge folk, der selv har erfaringen, som 
har været dybt involveret, ikke bare 
teoretisk, men med alle de store følel-
ser – hvordan de klarede den. 
I bogen ”Den gode skilsmisse – findes 
den?” fortæller forskellige personer, der 
alle var involveret i en skilsmisse, hvor-
dan de kom igennem den på en måde, 
der til sidst endte med at være givende 
– eller i det mindste til at leve med. 
I slutningen af hvert af bogens inter-
views gives et bud på, hvordan meget 
negativt kan undgås, og en skilsmisse 

overleves på trods af stor forvirring 
og vrede. En kvinde fortæller endda, 
hvordan deres skilsmisse var god helt 
fra starten, fordi de valgte at se åbent 
på sagen, at samarbejde og få det bed-
ste ud af den (og af hinanden) i stedet 
for at modarbejde hinanden. 
En 16-årig pige fortæller, hvordan det 
var, da forældrene blev skilt og både 
mor og far fandt nye kærester. Noget, 
de fleste ville mene kun kan give et dår-
ligt resultat for børnene. Men datteren 
i familien er af en anden mening, nu 
hvor hun ser tilbage. Jo, i starten var 
der forvirring og modstand, men da 
alle voksne implicerede var enige om at 
samarbejde i stedet for at modarbejde 
hinanden, kom der et godt resultat ud 
af det, hvor ingen pressede hinanden. 
De valgte at se situationen lige nu, i 
stedet for at forestille sig hvordan det 
hele kunne være – eller som det var for 
de fleste. At kigge på fremtidige mulig-
heder i stedet for at gå tilbage og holde 
fast i en fortid, der alligevel var væk. 
Måske nok et sjældent tilfælde, men 
alligevel, den slags findes altså! Og er 
til eftertanke.

Kærlige valg og udvikling
At få oplysning om praktiske ting i for-
bindelse med en skilsmisse er bestemt 
godt og nødvendigt, og den slags kan 
man søge på nettet. Men at følge andres 
skilsmisse indefra, i mange forskellige 
situationer, kan give noget på en helt 
anden front. At vide hvilke løsninger 
andre valgte, hvorfor og hvordan deres 
valg virkede på alle implicerede.
Man kan altid beskrive nogle helt 
forfærdelige skilsmisser. Den slags be-
retninger er lette at finde, for vi ser 
dem alle vegne. Men beretninger fra 
mennesker, der har været igennem en 
skilsmisse, som ikke nødvendigvis var 

smertefri, men alligevel endte med at 
være enten givende, belærende eller 
udviklende, den slags hører vi ikke så 
meget om. Det, at hele den situation – 
der vel for de fleste ser så skræmmende 
og rædselsfuld ud – i virkeligheden kan 
være en transformation, der kan bruges 
til at vokse på, så man bliver et men-
neske, der har brugt sine erfaringer og 
er blevet både ”større” og stærkere, så 
begynder det at blive interessant.

Skønt ikke to skilsmisser er ens, må 
den slags beretninger alligevel kunne 
give et par ideer til at tage bedre og 
mere kærlige valg, når man skilles. Og 
lære at se tingene fra helt andre og nye 
vinkler.
Den, som allerede har været igennem 
en skilsmisse, kan måske genkende 
visse situationer, forbavses, forarges el-
ler blive klogere på sig selv, andre eller 
livet. Eller tage det op til debat med 
familie og venner.

Uanset hvad man foretager sig i livet, 
let eller svært, er der ingen endegyldige 
svar. Det er der heller ikke på de ting, 
der kan opstå omkring en skilsmisse, 
for alle skilsmisser er forskellige, såvel 
som alle mennesker er det. Men et kig 
gennem nøglehullet ind i helt almin-
delige menneskers liv, tanker og erfa-
ringer og ikke mindst deres efterratio-
naliseringer, kan være givende, specielt 
på tidspunkter hvor man kan føle sig 
mere eller mindre lammet af begiven-
hederne. 
Frem for alt er erfaringerne i bogen 
samlet med håbet om, at de på en eller 
anden måde kan bruges af andre. Til 
enten at finde sammen igen eller til en 
bedre skilsmisse. Og et godt – ja, må-
ske endda et bedre – liv efter skilsmis-
sen.

Kan en skilsmisse i bedste fald føre til nye erkendelser, større selvforståelse, 
livsforståelse – og dermed et bedre liv fremover?
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