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Der er få sager inden for civilretten, der involverer så vigtige interesser som uenig-
hed om forældreansvar eller barnets samvær med forældre efter skilsmisse eller ved 
ophør af samliv.1 Med et domsresultat lægges ikke alene grunden til de involverede 
børns fremtid men også til forældrenes, og hvordan de bør ordne deres forhold efter 
sagens afslutning. Det henstilles derfor til domstolene og involverede parter at ud-
vise den yderste omhu, og at konklusionen i enhver sag findes med barnets tarv for 
øje, d.v.s. at afgørelsen bliver til barnets bedste. Dette er det erklærede mål i nordisk 
børneret, som er i overensstemmelse med FN’s børnekonvention fra 20. november 
1989. Forældrene har fælles forældreansvar efter skilsmisse, medmindre andet be-
sluttes. Kun i Island har domstolene ikke lovhjemmel til at idømme fælles forældre-
ansvar. Og her kommer vi til de skønssager, som jeg vil rette opmærksomheden imod. 
Der er rejst fire adskilte spørgsmål, der dog er forbundet med hinanden: 1) Hvad er 
forudsætningerne for fælles forældreansvar, og hvad er løsningen, hvis forudsætnin-
gerne brister? 2) Skal dommere kunne beslutte fælles forældreansvar? 3) Hvordan 
bør uenighed om forældreansvar afgøres i retten? 4) Hvad skal barnets tilgang til 
forældrenes uenighed være? Disse påtrængende spørgsmål kan ikke besvares med 
universalt fyldestgørende svar. Jeg er af den mening, at uenighed om forældreansvar 
ikke kan afgøres ved dom, og det er nu min opgave at overbevise herom. 

Om betingelserne for fælles forældreansvar1. 

De fleste vil være enige om, at fælles forældreansvar efter skilsmisse er den løs-
ning, der bør sigtes efter, og som i de fleste tilfælde tjener barnets eller børnenes 
interesser og tarv bedst. Hovedreglen i nordisk børneret om fælles forældreansvar 
efter forældrenes adskillelse genspejler dette synspunkt. Problemet er, at forældre 
og børn er forskellige, og at børn ikke vælger deres forældre. Selv om hovedregler 
generelt er meget hensigtsmæssige for at finde løsninger i civile sager, f.eks. inden 
for ejendomshandel, er det sjældnere tilfældet, når det drejer sig om børn, for børn 
er levende mennesker med forskellige behov, der må tages stilling til i hvert en-
kelt tilfælde. Noget, som børn dog har til fælles, er, at de ikke er part i de voksnes 
uenighed, og at de i de fleste tilfælde bliver kastebold i forældrenes indbyrdes kamp. 
Fælles forældreansvar skal ses i lyset af dette, for det er én ting at indføre det – hvad 
1  I Island sættes der i denne sammenhæng lighedstegn mellem ægteskab og registreret samliv; begrebet 
skilsmisse vil derfor i denne artikel også omfatte ophør af samliv.
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enten dette sker ved lov eller dom – og noget andet at finde eller sikre grundlaget for, 
at det vil bestå. 

Det er ikke min hensigt at kritisere hovedreglen om fælles forældreansvar. Den 
har uomtvistelige fordele og synes at tjene de fleste forældre og børns interesser. I 
Island trådte reglen i kraft d. 30. juni 2006.2 Undersøgelser af perioden før denne dato 
viste, at ca. 85 % af forældre efter skilsmisse allerede da valgte fælles forældreansvar. 
Det kan vi kun være glade for, idet afgørelsen har været baseret på forældrenes for-
nuft og forhandlingsfrihed. Jeg frygter dog, at den nye hovedregel for de resterende 
15 %’s vedkommende vil være som en klods om benet for de involverede børn, og at 
disses forældre før eller senere vil strides om forældreansvaret for domstolene. Vi må 
være ekstra vågne over for disse børn.

Betingelserne for, at fælles forældreansvar vil blive mere end tomme løfter, er, 
at der hersker rimelig tolerance mellem forældrene. Forældrene skal ikke blot være 
i stand til at tale sammen i fred og fordragelighed efter skilsmissen, men først og 
fremmest skal de kunne nå til enighed om barnets vigtigste behov og interesser. Det 
gælder, hos hvem barnet skal have fast bopæl, hvordan og hvornår barnet skal være 
sammen med den anden forælder, i hvilken skole barnet skal gå, hvem der skal have 
ansvaret for barnet efter skoletid, og hvorvidt barnet skal have specialhjælp på grund 
af fysiske eller psykiske handikap og da hvilken. Forældrene må også finde en løsning 
på, hvilke regler der skal gælde med hensyn til barnets kost, hjælp ved skolegang og 
sovetider, hvordan barnet skal vejledes og opmuntres til hobby- og sportsaktiviteter 
o.s.v. Lykkes dette for forældrene, må det antages, at fælles forældreansvar er den 
bedste løsning for barnet, uanset om forældrene nogensinde har boet sammen eller 
ej. Det lykkes de fleste forældre at samarbejde om disse opgaver, nogle gange efter 
at have talt med og lyttet til børnene, og enten med eller uden hjælp fra slægtninge, 
venner, sagkyndige eller myndigheder. I sagens natur ved vi mindre om disse foræl-
dre, og om hvordan deres børn klarer sig. Det er de resterende forældre, hvis sager 
behandles af domstolene, som vi ved mere om, og som til for nylig har været mit 
vigtigste arbejdsfelt som dommer. 

De nordiske lande er ikke gået lige langt i at lovfæste regler om, hvad forældre må 
være enige om, for at det fælles forældreansvar tjener barnets tarv bedst muligt. Det 
gælder dog i alle landene, at der skal opnås enighed om eller tages beslutning om bar-
nets faste bopæl og dets samvær med begge forældrene. Vi kan drage den konklusion, 
at dette er grundbetingelserne for fælles forældreansvar. Brister de, kan forældrene 
henvende sig til enten myndighederne eller domstolene for at finde en løsning på 
uenigheden. I Island er det således myndighederne, der afgør spørgsmål om samvær, 
men forældrene har også den mulighed, som et led i en forældremyndighedssag, at 
lade domstolene afgøre spørgsmålet. Det siger sig selv, at det brændende spørgsmål 
er, hos hvem af forældrene, barnet skal have fast bopæl. Der skal også findes en løs-
ning på barnets ret til samvær med den anden forælder. Gennem de seneste år er det 
2  Efter lovændringen fortsætter fælles forældreansvar automatisk efter en skilsmisse, men den ene af 
forældrene har krav på at få fællesskabet ophævet.
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blevet mere almindeligt at barnet bor i lige lange perioder hos moderen og faderen, 
f.eks. en uge skiftevis. Dette kan være en udmærket løsning, men det allervigtigste er 
at finde den ordning, der passer for netop det pågældende barn. I denne forbindelse 
kan barnets alder og vilje have stor betydning, lige som hvem af forældrene der har 
taget sig mest af barnet før skilsmissen, om begge forældre fortsat vil bo i barnets 
skolekvarter osv. Uge-princippet, hvis vi kan kalde det sådan, er ikke nogen urokke-
lig regel mere end enhver anden menneskeskabt forskrift, og det må aldrig overdøve 
grundtanken om, hvad der er i barnets bedste interesse. Vi må ikke glemme, at retten 
er på barnets side. Alle argumenter om fædres eller mødres ”menneskerettigheder” 
i denne forbindelse er malplacerede og vil kun fjerne fokus fra det egentlige emne, 
som er barnets tarv og interesser. Dommere, advokater og andre sagkyndige, der er 
involverede i disse sager, har til opgave at vejlede forældre og vise dem – eller hjælpe 
forældre til selv at se – at barnets tarv altid vil være sagens vigtigste emne. En ting er 
sikker i disse sager: forældre kan aldrig ”vinde” en sag om forældreansvar, men børn 
kan alt for let ”tabe” i den. Jeg vil vende tilbage til dette i tredje afsnit.

Blandt andre emner, der kan være aktuelle i forbindelse med fælles forældre-
ansvar, er valg af skole eller trossamfund, forældrenes faste bopæl, og hvilke be-
grænsninger der skal lægges i forbindelse med deres eventuelle flytning til anden 
adresse, hvorvidt barnet skal gå til fodbold eller ballet og om barnet har behov for 
speciel analyse p.g.a. mistanke om DAMP, hyperaktivitet eller andet. Det kan være 
altafgørende for barnet, at der findes en god løsning på sådanne spørgsmål, og det er 
vigtigt, at forældre har sikker adgang til sagkyndige og til myndighederne, uden at 
grundlaget for fælles forældreansvar i øvrigt vil komme i fare, hvilket vil kunne have 
meget alvorlige følger for barnet. Det er vigtigt, at børnelovgivningen tager hensyn 
til dette, og ligeledes at forældre kan indbringe et bestemt spørgsmål angående fæl-
les forældreansvar til afgørelse hos myndighederne og/eller domstolene for at undgå 
retssager om forældreansvaret som sådant. Uden på nogen måde at kritisere andre sy-
nes Finland at være gået længst i udviklingen af denne slags løsninger.3 I fortsættelse 
af dette kan man spørge, hvorvidt og i hvor stort omfang man bør lovfæste nærmere 
regler om betingelser for fælles forældreansvar, og om der bør fastsættes regler om 
opfølgning for at fastlægge, om det fælles forældreansvar er til barnets bedste i årene 
efter skilsmissen. Dette kunne ske gennem fagkyndiges regelmæssige interviews af 
forældre og barnet. Det er også et spørgsmål, om der ikke bør være flere valgmulig-
heder angående løsning af de enkelte uenighedspunkter, og om det er realistisk at tale 
om at samordne sådanne regler i de nordiske lande. Jeg forventer en livlig diskussion 
omkring disse og andre skønssager på juristmødet i København. 

Fra den islandske virkelighed kan jeg nævne, at der ikke er sat nogen begrænsnin-
ger for, hvor forældre med fælles forældreansvar må bosætte sig, forudsat at begge 
er indforståede med den andens bopæl, og der er generelt ingen opfølgning fra det 
offentliges side. Jeg kender eksempler på, at et barn gennem flere år skiftevis har boet 

3  Se S. Danielsen, Nordisk børneret I, 470, NORD, København, 2003.
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en uge i faderens kommune, gået i den lokale skole og til karatetimer der, og en uge 
i moderens kommune, gået i skolen der og har deltaget i fodboldtræning i den lokale 
fodboldklub. Disse to verdener, som barnet lever i, er ikke knyttet til hinanden, men 
alligevel har forældrene fælles forældreansvar. Er det dette, vi vil?

Hvis forældrene er uenige om ét eller flere spørgsmål i forbindelse med det fæl-
les forældreansvar, hvad enten det drejer sig om samværsordningen eller måske om 
barnets fritidsaktiviteter, og hvis de ikke har god adgang til sagkyndige, myndigheder 
og/eller domstole, f.eks. i form af mægling, må man være forberedt på, at der kan 
opstå problemer i deres samspil omkring barnets interesser, problemerne vil avle 
flere problemer. Før de ved af det, er barnet blevet midtpunktet i forældrenes tovtræk-
keri eller endda stridens kerne i en bitter forældreansvarstvist. I en sådan situation 
viger barnets ret for forældrenes interesser, og barnet er i realiteten blevet offer for 
det fælles forældreansvar. Det er uden betydning, om forældrene er bevidst om den 
situation, de har sat barnet i, og det er i sådanne tilfælde, hvor hovedreglen viser sine 
ulemper.

Skal dommere kunne idømme fælles forældreansvar? 2. 

Med forældreansvarslovens ikrafttræden i Danmark d. 1. oktober 2007 fik domsto-
lene lovhjemmel til at idømme fælles forældreansvar, imod den ene af forældrenes 
vilje. Derudover vil det fælles forældreansvar ikke blive ophævet ved dom, medmin-
dre der foreligger tungtvejende grunde. Dette er i overensstemmelse med gældende 
ret i Norge, fra 1981, i Finland, fra 1983, og i Sverige, fra 1998.4 Island har ikke taget 
dette skridt, ikke endnu i hvert fald, men et lovforslag derom ligger hos Altinget.

Jeg er ubetinget tilhænger af fælles forældreansvar, hvor dette er relevant, og 
ligeledes af at børn vil have mulighed for lige samvær med forældrene efter skilsmis-
sen. Jeg støtter helhjertet, at fælles forældreansvar ikke skal ophæves ved dom, med-
mindre det anses for yderst nødvendigt. På den anden side er jeg af den opfattelse, at 
lovhjemlen til at idømme fælles forældreansvar, og herunder at tage beslutning om 
dets videreførelse, bør behandles med den yderste forsigtighed. Dommere må udvise 
stor omhu, før de på en så afgørende måde griber ind i menneskers privatliv og for-
ældres frihed til at råde over egne og deres børns forhold. Mit svar på det førnævnte 
spørgsmål er derfor: ”Nej”. 

På grund af det nævnte synspunkt har jeg i min stilling som dommer lagt vægt på 
en ændret fremgangsmåde ved forligsbehandling af forældreansvarssager, en frem-
gangsmåde der sigter på at finde en løsning på forældrenes uenighed om børnenes 
interesser, uden at dommeren behøver at hugge knuden over med en dom. Frem-
gangsmåden går under betegnelsen „Hafnarfjörður-metoden“ og er resultater af et 
4  I Sverige trådte en lovændring i kraft i 2005, således at fælles forældreansvar kun kan idømmes, hvis 
det kan antages at forældrene kan samarbejde om spørgsmål, som angår barnet og ikke begge forældre 
modsatter sig fællesskabet.



249Konfliktløsning i familieretten - hensynet til barnets bedste

udviklingsforløb, der begyndte mod slutningen af 2001, da jeg var dommer ved by-
retten i Reykjanes, Hafnarfjörður. Mange har hjulpet til, ikke mindst advokater og 
psykologer, der har deltaget aktivt i bestræbelserne på at tydeliggøre, forbedre og 
fremskynde behandlingen af forældreansvarssager. Resultatet har være tydeligt. Be-
handlingstiden er blevet kortere, sagsomkostningerne er nu lavere, og det er i stadig 
stigende grad lykkedes forældre at finde en fredelig, konstruktiv og varig løsning på 
deres indbyrdes uenighed, hvor børnenes velfærd og sjælefred er sat i første række, 
ikke deres personlige interesser. Metodikken bag forligsbehandlingen er enkel og er 
baseret på det grundprincip, at mennesket af natur er forsonlig og ikke vil være i strid 
med sine medmennesker. Æren skal derfor gå til de involverede forældre, for uden 
deres samarbejde ville den nye fremgangsmåde aldrig have kunnet slå rødder. Lad os 
se nærmere på, hvad der ligger i forligsmetoden.

Rettens behandling af forældreansvarssager3. 

Med Islands Højesterets dom af 28. oktober 1952 blev en grossist frikendt for et 
erstatningskrav fra en forretningsejer i forbindelse med fejl i danske trøjer, idet det 
ikke ansås for bevist, at trøjerne obligationsretligt ikke havde været i kontraktmæs-
sig tilstand. I en dom af 1. oktober 1963 afsatte retten en strimmel jord mellem to 
landejendomme til brug som vej, idet gårdejerne havde været uenige om placering af 
hegn og skellinje mellem jorderne.

Disse to sager er valgt tilfældigt. Jeg nævner dem for at vise, at det er én ting at 
afsige en dom om sagens genstand, men kan være noget ganske andet at løse uenig-
heden mellem to parter. Dommene afgjorde uden tvivl den formelle uenighed om 
pågældende sagsgenstande, men løste egentlig ikke parternes uenighed. Således faldt 
den første sag på en proceduremæssig fejl ved en sagkyndigs syn og skøn, og de in-
volverede gårdejere i den anden sag har næppe omfavnet hinanden efter beslutningen 
om tilkørselsret. Selv om man ikke bør ringeagte de nævnte interesser, må de anses 
for rene ubetydeligheder i sammenligning med børns tarv og rettigheder, når foræl-
dre er uenige om forældreansvar. Afsiges der dom i en sådan sag, må man ikke desto 
mindre være forberedt på, at resultatet bliver i samme stil, d.v.s. at den ene forælder, 
eller begge, sidder desillusionerede tilbage og at sagens afgørelse i endnu højere grad 
går ud over barnet. I Island viser erfaringerne, at byretternes afgørelser om forældre-
ansvar som regel bliver appelleret til Højesteret. Dette siger egentlig alt, hvad der er 
at sige i denne forbindelse. 

Hafnarfjörður-metoden er et svar på denne fare. Dens fordele ligger i koordine-
rede arbejdsmetoder, som benyttes af de dommere og advokater, der behandler disse 
følsomme sager, hvor der lægges vægt på de involverede forældres direkte deltagelse 
i forligsforløbet og – om det skønnes nødvendigt – deltagelse af sagkyndige ved 
begyndelsen af sagens behandling. Det erklærede mål er hver gang at finde kernen 
i striden omkring forældreansvaret, at analysere den til bunds og at løse den med 
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et retsligt forlig i stedet for med en dom. Sager om forældreansvar rummer næsten 
ufravigeligt flere nært forbundne krav, såsom om børnebidrag, om samvær og om 
skilsmisse. Selv om islandsk lov ikke indeholder hjemmel til ophævelse af ægteskab 
ved retsforlig, kan de førnævnte krav – og en hel del andre – blive forelagt dommere 
under forligsbehandling af en og den samme forældreansvarssag. Hafnarfjörður-me-
toden sigter mod at finde en løsning på alle disse krav, dog med forbehold for lov-
formelig ophævelse af ægteskab, uanset at disse krav er fremsat i parternes stævning 
eller redegørelse. Målet er, at forældrene går forsonede fra mødet, og at de helst ikke 
har uafgjorte mellemværender, som de kan skændes om senere. På denne måde finder 
børnene deres fortrøstning, for, som vi ved, er det børnenes drøm at „alle kan blive 
venner“ igen. 

Vil forældrene ikke deltage i forligsbehandlingen, vil man naturligvis aldrig vide, 
hvad resultatet af den kunne være blevet. I mit arbejde har forældre dog aldrig afvist 
at forsøge denne metode.

I den islandske børnelov nr. 76/2003 nævnes meget lidt om hjemmel og frem-
gangsmåde ved mægling i forældreansvarssager. I § 34, stk. 1, står kun, at det er dom-
merens opgave med dom at afgøre uenigheden om forældreansvar, hvis det ikke er 
lykkedes at opnå forlig derom. Om mægling gælder i øvrigt reglerne i lov nr. 91/1991 
om behandling af civilsager. I denne lov står der i § 106, stk. 1, at dommeren bør søge 
at opnå forlig, hvis parterne bærer ansvar for sagens genstand, medmindre dommeren 
vurderer det som „forgæves“ på grund af sagens natur, parternes holdning eller af 
andre grunde. Ifølge § 106, stk. 2, skal dommeren altid søge at opnå forlig, efter at 
sagsøgte har fremlagt sin redegørelse, men før hovedsagen behandles. Dommeren 
har dog hjemmel til at både at søge forlig før og under behandlingen eller efter ho-
vedforhandlingens afslutning. Dermed har jeg opregnet de vigtigste mæglingsinstru-
menter, som en dommer kan gribe til ved forligsbehandling af forældreansvarssager. 
De kan synes ufyldestgørende, men ved nærmere eftersyn viser der sig at være store 
muligheder i § 106, hvis reglerne udnyttes til fulde og – hvis det er relevant – paral-
lelt med børnelovens §§ 42 og 43.5 Hafnarfjörður-metoden er baseret på anvendelse 
af disse muligheder.

Når en forældreansvarssag er tingfæstet, og modparten har fremlagt sin redegø-
relse, fordeles sagen til en dommer. Denne indkalder til forligsmøde med parterne 
og deres advokater. Det er uden betydning, hvor stærkt formuleret stævningen eller 
redegørelsen har været; mægling i en forældreansvarssag kan aldrig være forgæves. 
Der kan holdes så mange forligsmøder, som deltagerne finder grund til. Dommeren 
må på grund af barnets eller børnenes interesser udvise den samme eller endda endnu 
større „stædighed“ end de fremmødte forældre. Hvilken fremgangsmåde en dommer 
vil anvende i hver enkelt sag og under hvert enkelt forligsmøde afhænger helt af  

5  § 42 indeholder bestemmelser om indsamling af oplysninger for retten i forældreansvarssager. § 43 
omhandler barnets ret til at udtale sig om forældreansvarssager og rapporter, der kan indhentes i denne 
forbindelse. 
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sagens natur og forældrenes holdning.6 To forhold kendetegner dog alle møder ved 
forligsbehandlingens begyndelse: for det første sætter dommeren et skarpt skel mel-
lem på den ene side fortiden og på den anden side nutiden og fremtiden og lægger 
stor vægt på, at forældrene ikke forbliver i fortiden med dens smertefulde påmindel-
ser om uoverensstemmelser mellem de to. Disse minder må ikke have nogen betyd-
ning for barnets fremtid. For det andet gøres forældrene bekendt med de vigtigste 
bestemmelser og målsætninger i børneloven, som de bedes huske på under de kom-
mende forligssamtaler, d.v.s. at loven først og fremmest beskytter barnets interesser, 
at forældreansvar hovedsagelig indebærer barnets ret og forældrenes pligter, og at 
dette ansvar især omfatter tilrettelæggelse af barnets personlige forhold, fastlæggelse 
af dets bopæl og administration af det lovmæssige formynderskab over barnet. Under 
en vellykket forligsbehandling må der lægge vægt på disse samme forhold og ikke 
på forældrenes rettigheder og interesser, hvad enten disse er indbildte eller virkelige. 
Det er en meget central del af Hafnarfjörður-metoden og af de opnåede resultater at 
bibringe forældrene en forståelse af dette. Lykkes det ikke at opnå forlig om fælles 
forældreansvar, må den ene forælders interesser vige til fordel for barnets interesser. 
Kunsten er at føre forældrene sammen og at hjælpe dem med at nå frem til disse reali-
teter, således at den ene forælder slækker på sine krav for at styrke barnets interesser. 
Men faktisk opgives der ikke nogen ret, for retten er barnets. 

Forligsmøderne finder altid sted uden for retssalen, og uden at dommeren er 
iklædt sin kåbe eller bærer andre tegn på offentlig magt. Retsmødet bliver dog åb-
net formelt i et specielt udstyret lokale, og parterne får oplyst, at alt, der skal ske 
på mødet, hvad enten der opnås forlig, eller parterne afgiver erklæringer angående 
sagens genstand, vil have samme gyldighed, som hvis det havde fundet sted i en 
retssal. Dermed afsluttes det traditionelle retsmødes formelle procedurer. Dommeren 
har forinden spurgt parternes advokater om udsigterne til forlig, og i fortsættelse 
heraf tager han beslutning om, hvorvidt han vil påbegynde et mæglingsforsøg med 
deltagelse af begge parter eller kun den enes, i nærvær af advokat eller advokater. I 
den senere tid har man som regel valgt det sidstnævnte løsning, dog med samtykke 
fra begge advokater. Modparten og dennes advokat vil da forlade lokalet. Hvilken 
af parterne, der skal deltage i dette første møde, afhænger af dommerens og advo-
katernes vurdering af udsigterne til et resultat af mæglingsforsøget. Det tager som 
regel ca. en time at klarlægge pågældende parts synspunkter og nå frem til, hvad han 
eller hun realistisk forventer af løsningen af forældreansvarsstriden. På mødet drik-
kes kaffe eller vand i litervis, afhængigt af smag og behag, og selvfølgelig skænker 
dommeren i kopper og glas. Alt efter omstændighederne diskuteres forældreansvar 

6  Jeg har spurgt mig selv, hvilken metode jeg anvender ved løsning af forældreansvarssager, men har ikke 
fundet noget fyldestgørende svar, af den grund, at der ikke findes noget universelt svar eller nogen univer-
sel løsning på forældreansvarsuenighed. Alle forligsmodeller bør ses i lyset af dette. Dommeren må sætte 
sig godt ind i hver sag, være parat til at lytte til parterne og på hvad de, og efter omstændigheder børnene, 
vil fremføre, og derefter drage lærdom af dette. Sag for sag og år for år lærer dommeren således mere og 
mere om forældre og børn, og de er nøglen til løsningen af hver enkelt sag. 
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for barnet eller børnene, mulighederne for samvær, regler og nærmere ordning for 
dette og, i tilfælde af, at kravet om forældreansvar opgives, betaling af børnebidrag til 
den anden forælder. Efter at have afsluttet samtalerne med parten og dennes advokat, 
skiftes der ud, og modparten og dennes advokat kommer i stedet. Efter ca. en times 
samtale med denne part, vurderer dommeren det næste skridt i sagen. Som regel vil 
dommeren fremlægge det væsentligste i modpartens synspunkter for parterne, uden 
at disse nødvendigvis konfronteres, og vil på denne måde forsøge at mægle i sagen. 
Under en vellykket forligshandling kan det betyde adskillige modtilbud til forlig. 
Parterne føres sammen, og de væsentligste punkter i det retslige forlig gennemgås. 
Forliget fremlægges mundtligt, det indføres i retsbogen, og det underskrevet af alle 
tilstedeværende. Forinden indskærpes det parterne, at der skal ligge en reel vilje til 
grund for forliget, og at de skal være forberedte på at bidrage yderligere for at få det 
til at holde. Ellers vil det være bedre ikke at underskrive forliget og at lade domsto-
lene dømme i sagen. 

Udover at indgå forlig om forældreansvar, samvær og børnebidrag har forældre 
mulighed for at få indført andre punkter i retsbogen og at underskrive disse i fortsæt-
telse af det retslige forlig. Det drejer sig om gensidige erklæringer, som de hver især 
lover at overholde over for hinanden. De kan omhandle en ordning for telefonopring-
ninger, omkostninger ved indkøb af tøj ved skoleårets begyndelse og omkring jul, 
eventuel beslutning om hvorvidt barnet skal modtage hjælp hos en talepædagog, at 
samværsordningen skal revideres efter en vis periode eller endda, at placeringen af 
forældreansvaret skal revideres efter et fastsat tidsrum. Punkter som disse kan aldrig 
være betingelser for det retslige forlig, idet en dommer ikke kan stadfæste et betinget 
forlig. De samme punkter kan på den anden side være forudsætninger for, at der op-
nås aftale mellem parterne, og at forliget om barnets interesser holder. Man må dog 
hverken undervurdere eller forsømme sådanne erklæringer, hvis det mål skal nås, at 
skabe fred om barnets velfærd.

Dommeren er unægteligt forligsmand i det førnævnte forløb. Han spiller en me-
get central rolle. Det har derfor stor betydning, at han holder sin personlige holdning 
og eventuelle fordomme om forældres ”traditionelle” kønsroller uden for hvert enkelt 
stridsspørgsmål. Klichéen om, at børn hellere skal følge moderen end faderen, når 
forældre er uenige om forældreansvaret, er lige så forkert som titlen på bogen ”Mænd 
er fra Mars, kvinder er fra Venus”.7 Sådanne synspunkter holdes derfor fuldstændig 
uden for forældrenes diskussion og konstruktive samtaler om barnets interesser. Erfa-
ringer har da også vist, at fædre kan administrere udelt forældreansvar for et barn helt 
fra kravlealderen, akkurat som mødre kan det.8 Hvor godt det lykkes afhænger af 
de pågældende forælders egenskaber og evner. Jeg vil i den forbindelse understrege, 

7  Se J. Gray, Ph.D., Men Are From Mars, Women Are from Venus, Harper Collins Publishers Inc., New 
York, 1992.
8  Ved denne påstand må generelt sættes det forbehold, at faderen har deltaget aktivt i omsorg og opdra-
gelse af barnet, og at barnet er ophørt med at få bryst, for trods alt er vi ikke kommet dertil at fædre kan 
give deres børn bryst.
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at det ikke har nogen betydning, om vedkommende er kvinde eller mand. Helt andre 
faktorer vil afgøre, hvorvidt og hvor godt det vil gå med at drage omsorg for og op-
drage barnet eller børnene.

Lykkes det ikke at opnå retsligt forlig på det første møde ved at følge ovennævnte 
fremgangsmåde, indkaldes der altid til nyt møde, som regel inden for få dage. Imens 
har parterne haft mulighed for at tænke over situationen og tale sammen om forskelli-
ge valgmuligheder, med eller uden hjælp fra advokaterne.9 På det andet forligsmøde 
opsummeres situationen som regel, og det undersøges, om det er lykkedes parterne 
at blive enige om enkelte punkter; det være sig om forældreansvaret som sådant, 
om samværet eller om børnebidragsydelser. Generelt nævnes de to første punkter i 
samme åndedrag, dvs. uenigheden om forældreansvaret og samværet, og det afgøres 
som regel på dette møde, i hvor høj grad parterne er villige til at give afkald på for-
ældreansvaret, og hvilke alternative ideer de har angående samvær. Opnås der ikke 
forlig, men øjnes der alligevel en mulighed for at nå det, indkaldes der til et tredje 
forligsmøde, hvor uenigheden som regel løses med retsligt forlig.10 

Den her beskrevne forligsmetode kan vi kalde metode 1, for at skelne den fra to 
andre, som enten dommer eller advokater kan foreslå, og naturligvis altid i det øje-
med at opnå forlig. Begge disse metoder bliver ikke aktuelle, før det efter det første 
eller andet forligsmøde synes godtgjort, at et forlig ikke kan nås uden hjælp fra sag-
kyndige, men at parterne stadig er villige til at fortsætte forligsforsøgene. Det er na-
turligt at kalde disse metoder metode 2 og metode 3, selv om de er vidt forskellige. 

Metode 2 indebærer, at det pålægges parterne, hver for sig eller sammen, at an-
mode retten om at beskikke en sagkyndig, sædvanligvis en psykolog, som dommeren 
pålægger at analysere og vurdere hver af parternes og barnets personlige egenskaber 
og forhold, parternes forhold til barnet og deres kompetence som opdragere. Disse 
faktorer sammenfattes for at se, hvilken forældreansvarsordning der tjener barnets 
tarv og interesser bedst. Parallelt med dette pålægges det den sagkyndige at vurdere, 
hvilke regler og ordninger der er de mest hensigtsmæssige for samvær med den for-
ælder, der ikke får forældreansvaret. Udarbejdelse af erklæringen tager normalt to 
til fire måneder. Når den foreligger, indkaldes der til et nyt retsmøde med parterne. 
Disse forligssamtaler foregår omtrent som de forudgående møder, men præges i be-
tydelig grad af erklæringens indhold. Falder vurderingen stærkt ud til den fordel for 
den ene forælder, eller giver den i det mindste et tydeligt mere positivt billede af den 

9  Selv om advokaters deltagelse ikke nævnes specielt i førnævnte forligsproces, er det unødvendigt at 
bruge mange ord på deres betydning. De fremsætter mange forslag til løsning af uenigheden og har ansvar 
for pleje af deres klienters interesser.
10  Når udsigterne til forlig ved slutningen af det andet forligsmøde er rimelig gode men mangler ”det 
sidste nøk” for at kunne gå op, kan det her forekomme at dommeren tager kontakt med en psykolog før 
mødets afslutning, og altid på parternes anmodning, selv om initiativet kan være dommerens, og beder 
pågældende psykolog om hjælp ved at løse de sidste uenighedspunkter. Parterne får i fortsættelse af dette 
tid hos en psykolog, der taler med dem og efter omstændigheder med deres barn eller børn og forsøger at 
mægle i sagen. Denne arbejdspraksis kan udsætte sagens behandling i nogle få uger men har som regel den 
tilsigtede virkning. Omkostningerne ved denne service er ubetydelig og betales som regel af parterne. 
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ene part, kan dette uden videre føre til retsligt forlig. Dette er dog ikke ensbetydende 
med, at den forælder, der opgiver forældreansvaret, er inkompetent som opdrager. 
I enkelte sager sker det, at den, der ifølge erklæringen mener at have ”tabt” sagen, 
kræver genvurdering. Retten beskikker da to sagkyndige, der bedømmer de samme 
forhold, som blev analyseret under den første vurdering.11 Når genvurderingen fore-
ligger, indkaldes der på ny til møde med parterne, og det forsøges at opnå forlig på 
grundlag af begge vurderingerne. Er udfaldet fra genvurderingen det samme eller 
meget lig det første, burde dette som regel gøre forliget lettere. I modsat fald viser 
erfaringen, at et forlig ikke kan opnås. Man vil da, i samråd med parter og advokater 
og i lighed med, hvor forlig ikke opnås på grundlag af den oprindelige vurdering, 
fastsætte en hovedforhandling, hvilket vil ske så hurtigt som muligt. Der vil da altid 
medvirke mere end en dommer. Grunden er, at retten skal vurdere beviskraften i den 
eller de sagkyndiges erklæringer, og på dette felt har herredsdommere generelt ikke 
specialviden. Dommeren vil derfor her dømme sammen med to sagkyndige doms-
mænd, som regel en kvinde og en mand. Efter afslutningen af forklaringerne gøres 
der under hovedsagens behandling næsten altid et sidste forsøg på at indgå forlig. 
Lykkes dette ikke, er der desværre ikke andet at gøre end at afsige dom.12 Med denne 
sideform af Hafnarfjörður-metoden er det lykkedes at opnå forlig i de fleste sager, der 
behandles på denne måde; hvis ikke før, så på dagen for hovedforhandlingen.

Metode 2 er ikke alene tidkrævende men også overordentlig dyr, enten for parter-
ne personligt eller for statskassen, såfremt forældrene har fri proces.13 I lyset af dette, 
men dog først og fremmest for at barnet kan få en hurtig men dog altid retfærdig 
og gennemarbejdet løsning, har man udviklet en anden sideform af Hafnarfjörður-
metoden, metode 3, som kan anvendes hvor et forlig synes sandsynligt efter det første 
eller andet retsmøde, og hvor barnet har nået en sådan alder og modenhed, at det 
menes retfærdigt at give det mulighed for at udtale sig om sagen. Forudsætningen for, 
at der tales med barnet på denne måde, er altid, at forældrene er enige om at anvende 
denne metode, at barnets holdning efter deres mening kan have afgørende betydning 
for afklaring af forældrenes uenighed om forældreansvaret, og at de stiller hinanden 
i udsigt at de vil lytte til barnets synspunkter og forsøge at opnå forlig på grundlag af 

11  I nogle tilfælde er pågældende part ikke helt tilfreds med en bestemt del af vurderingen, f.eks. vurde-
ringsmandens undersøgelse og skøn af forholdet mellem forælder og barn, barnets ønske angående fast 
bopæl eller fortolkningen af psykologiske test, og parterne bliver da som regel enige om at der foretages 
en genvurdering af disse punkter. 
12  Jeg siger desværre, da jeg har den klippefaste tro, at forældreansvarssager ikke tåler dom. Med en dom 
gennemhugges først og fremmest knuden i forældrenes strid, men uenigheden om barnets interesser står 
endnu uløst angående andet end selve sagsgenstanden. Der er således ingen garanti for, at der vil herske 
fred omkring det individs velfærd og sjælero, som børneloven trods alt først og fremmest skal værne om. 
13  En sags behandling kan blive udsat i mange måneder, endda i over et år, og imens må barnet vente på en 
afgørelse af dets fremtid. Den første vurdering koster sjældent mindre end 40.000 danske kroner (DKK). 
Man kan gange disse omkostninger med to hvor der foretages genvurdering, og oven på dette kommer 
advokatomkostninger, der som regel ikke er under DKK 70.000, hvis sagen trækker ud, og kan let blive på 
over DKK 100.000 for hver af de to parter.
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disse. Når disse forudsætninger er på plads, meddeler dommeren, at han indvilger i at 
tale med barnet og høre, hvorvidt det vil fremlægge bestemte ønsker eller på anden 
måde tilkendegive bestemte forventninger til løsningen af forældreansvarsstriden.14 
Naturligvis er barnets alder og modenhed af overordentlig stor betydning, når der ta-
ges beslutning i denne sammenhæng. Hindrer barnets psykiske modenhed ikke dette, 
vil man som regel tale med et barn, der har nået niårs-alderen og efter omstændighe-
derne også med seks- til otteårige, men sjældent eller aldrig med endnu yngre børn.

De færreste dommere er sagkyndige angående børn, bortset fra jura, eller de har 
sjældent den himmelske gave at kunne tale med et barn i postyret omkring en foræl-
dreansvarsstrid. Der samarbejdes derfor med en børnespecialist, når dommeren taler 
med børn, som regel en psykolog med erfaring i samtaleterapi med børn. Forløbet 
omkring samtalen – eller samtalerne i de sjældne tilfælde, hvor de bliver til flere end 
én – foregår ved, at psykologen får overdraget en fotokopi af sagens dokumenter, for-
bereder sig på grundlag af disse og møder op på dommerens kontor på et forud fastsat 
tidspunkt, som regel inden for fem dage efter at det blev besluttet at tale med barnet. 
Dommeren lægger stor vægt på, at begge forældre følger barnet til retsbygningen, 
ikke kun for at vise barnet, at samtalen finder sted med begge forældres viden, sam-
tykke og velvilje, men også for at give forældrene mulighed for at se omgivelserne 
på dommerens kontor, som barnet vil befinde sig i under samtalen.15 Når barnet har 
vænnet sig til de nye omgivelser og er parat til at tage afsked med forældrene, forla-
der de retsbygningen mens samtalen med barnet foregår. Både dommer og psykolog 
deltager i samtalen med barnet, men psykologen vil styre den. Sådanne samtaler va-
rer som regel 45 til 60 minutter. Det siger sig selv, at dommeren og psykologen under 
samtalen vil undgå spørgsmål, som vil sætte barnet i den situation, at det muligvis 
kan føle sig tvunget til at tage den ene forælders parti. Ligeledes forklares det tyde-
ligt for barnet, at samtalen er fuldstændig fortrolig, såfremt barnet fortæller noget, 
mor og far ikke må høre. Har et noget ældre barn selv taget stilling til, hos hvem af 
forældrene det helst vil bo, søger psykologen at undersøge, under hvilke forudsæt-
ninger dette ønske er fremsat, og hvad der kan ligge til grund for denne stillingtagen. 
Uanset barnets alder indskærpes det altid for barnet, at dets vilje, eller formodede 
vilje, næppe vil har afgørende indflydelse på resultatet af forældreansvarssagen, og 
at det under alle omstændigheder er dommerens ansvar, og ikke barnets, at finde 
den mest hensigtsmæssige løsning for barnet, hvis det ikke lykkes forældrene selv at 
opnå forlig. Efter samtalens afslutning følger dommeren barnet ud til dets forældre, 
roser det i begge forældres påhør for, hvor dygtigt det har været i samtalen, og giver 
derefter forældrene hånden til afsked. Psykologen skriver i fortsættelse heraf en kort 
samtalerapport, som regel to-tre sider, som han sender med kurer til dommeren.

14  Initiativet til et sådant interview kan komme fra dommeren, en af parterne eller en advokat.
15  Jeg tager som regel imod forældre og børn uden for kontortid, endda på en lørdag, og domhuset er 
derfor som regel mennesketomt. Jeg viser børnene retssalen og forklarer dem, hvad der foregår her til dag-
lig, giver dem lov til at sætte sig i dommerens stol og pille ved dommerhammeren og lydoptagerudstyret. 
Børnene morer sig ofte over dette, især hvor flere søskende kommer samtidigt. 
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Rapporten sendes derefter til parternes advokater, og der indkaldes samtidigt til 
nyt forligsmøde få dage senere. Når parterne møder op, har de som regel gjort sig 
meget grundigt bekendt med rapportens indhold. Psykologen deltager mødet, hvor 
han eller hun bistår dommeren med forligsforsøgene og besvarer forældrenes spørgs-
mål omkring erklæringen, andre sagsdokumenter og nærmest alt, der kan have nogen 
betydning eller kan give forældrene vejledning i at finde en løsning, der bedst tje-
ner barnets interesser. I mange tilfælde, og disse bliver støt og roligt flere, er det på 
dette møde eller det efterfølgende lykkedes parterne at nå frem til et retsligt forlig. 
Forældrenes udbytte af denne fremgangsmåde er at de sparer sig selv for uendelige 
bekymringer, vrede og bitterhed, og ikke i mindre grad barnet, der skånes for en lang-
varig forældreansvarsstrid. Samtidigt med at barnet slipper for et langt og besværligt 
vurderingsforløb, spares der også titusindvis af kroner (målt i DKK) i vurderings- og 
advokatomkostninger. Omkostningerne i forbindelse med psykologen, der har hjul-
pet og vejledt forældrene, beløber sig som regel til 6.000 – 10.000 DKK, som betales 
af statskassen.

Sagsstatistikken fra Reykjanes byret viser, at man har opnået markant bedre re-
sultater med Hafnarfjörður-metoden. Således var forligsprocenten i årene 1999, 2000 
og 2001 henholdsvis 50 %, 64 % og 33 %. Dette var de tre forudgående år før ud-
viklingsprojektets begyndelse. I 2002 var forligsprocenten 73 %, i 2003 87 %, 96 % 
i 2004 og 84 % i 2005. I foråret 2006 skiftede jeg arbejdsplads og har siden da været 
tilknyttet byretten i Reykjavik. I denne periode har man kun i meget begrænset om-
fang anvendt forligsmetoden. Desværre.

Jeg har ikke ført nogen statistik over tidsbesparelsen ved anvendelse af de nævnte 
forligsmetoder, men tiden for sagens behandling afkortes betydeligt med anvendelse 
af metode 1 og metode 3. Især den sidstnævnte har givet gode resultater. Når sagen 
er blevet tildelt en dommer, sigtes der mod inden for tre uger at afholde to til tre for-
ligsmøder, heraf et med en psykolog, og den pågældende sag vil derfor være afsluttet 
ca. to måneder efter tingfæstning.

Hvad enten man vælger metode 1, 2 eller 3, sigter Hafnarfjörður-metoden også 
efter at formindske omkostningerne ved sagen. Ender en sag med dom, med tilhø-
rende vurdering og genvurdering, kan de samlede omkostninger beløbe sig til over 
DKK 250.000. Med et forsigtigt skøn kan vi specificere beløbet på følgende måde: 
Vurdering: DKK 40.000, genvurdering: DKK 80.000, sagsøgers advokatomkostnin-
ger: DKK 80.000 og det samme beløb for sagsøgte, i alt DKK 280.000. Ved anven-
delse af metode 3 er det lykkedes at sænke disse omkostninger, idet psykologhjælpen 
beløber sig til DKK 10.000, og advokaternes salær er her som regel et sted mellem 
DKK 15.000 og 30.000, hver for sig. Ifølge dette spares altså mindst DKK 200.000 
ved hver sag.

Det er ikke min hensigt at sammenligne Hafnarfjörður-metoden med den tra-
ditionelle metode ved mæglingsforsøg i forældreansvarssager i Island, hvilket ofte 
indebærer ligegyldighed fra dommerens side eller endda manglende interesse i at 
betragte sagen ud fra barnets synspunkt. Således svarede en i øvrigt udmærket dom-
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mer, da advokater spurgte, om han ikke ville lade Hafnarfjörður-metoden komme 
an på en prøve, at folk kom i domhuset for at få en dom og ikke for at opnå forlig. 
Ligeledes overlader jeg det til andre at vurdere Hafnarfjörður-metodens fordele og 
ulemper i sammenligning med andre modeller og tænker her specielt på norske og 
danske forbilleder. Det islandske domstolsråd har for nyligt indført den norske me-
todik, men indtil videre har man ikke set dens fordele i praksis. En gruppe islandske 
advokater er derudover gået ind for den danske metode og har i den forbindelse af-
holdt kurser. Dette er al ære værd, men det vigtigste for at kunne opnå gode resultater 
er dog at undgå at bide sig fast i en bestemt model og altid være åben over for andre 
muligheder og parat til at træde ud af hjulsporene, hvis det af en eller anden grund 
er problematisk at følge den forud fastlagte vej mens en alternativ rute samtidig er 
farbar. Ligesom det er svært for børn at følge lovens hovedregler, er deres interesser 
ikke nødvendigvis bedst tjente med en bestemt og afgrænset model, de voksne har 
fremstillet. 

Hovedmålet for en dommer ved løsning af en forældreansvarsstrid mener jeg vil 
være at løse forældrenes uenighed. Det vil eventuelt kræve ny viden og en anden 
vinkel til forældreansvarssager, men indebærer også en ny udfordring til dommere, 
advokater og andre involverede. De implicerede børn har krav på, at alle muligheder 
undersøges for at føre forældrene sammen i et forlig, hvad enten dette betyder, at 
forældreansvaret bliver hos den ene eller begge forældre. Med anvendelse af Haf-
narfjörður-metoden er det ofte lykkedes at opnå en aftale om, at forældreansvaret 
efter retsforliget fortsat vil være fælles og endda, at der er opnået forlig om fælles 
forældreansvar, hvor dette tidligere var hos den ene af forældrene. Således sikrer 
Hafnarfjörður-metoden, når den når sit erklærede mål, at forældrene opnår enighed 
om forældreansvaret og om barnets samvær med den forælder, hos hvem det ikke 
vil have fast bopæl, i stedet for at en dommer pålægger forældre og barn samvær 
på bestemte dage og endda på bestemte tider af disse dage. Hvordan skal en dom-
mer kunne vide, hvad der er bedst for hvert enkelt barn hvad dette angår? Ved at 
løse forældrenes og børnenes problem bygger vi ikke alene en borg omkring hvert 
barns allervigtigste interesser, men forsøger samtidigt at varetage begge forældres 
interesser, såvel særinteresser som deres og barnets fælles som ”familie”, for uanset 
om forældrene er skilt, vil barnet – endda ganske længe efter skilsmissen – generelt 
definere sig som hørende til en og samme familie.16 Ved anvendelse af Hafnarfjörður-
metoden klargøres dette for forældrene. De får vejledning fra forskellig side, det være 
sig dommer, advokater eller psykologer, men løsningen må forældrene selv beslutte. 
De må blandt andet gøre sig klart, at børn ikke er forældrenes ejendom. Børn har 
deres egne behov, længsler og ønsker, og deres sjæleliv er ganske anderledes end de 

16  På grund af dette lægger Hafnarfjörður-metoden vægt på, at forældre og børn forenes på dommerens 
kontor efter opnåelse af forliget, enten på den samme dag eller dagen efter. Dommeren forklarer derefter 
børnene forligets indhold og betydning i alle impliceredes påhør. Hensigten med dette er at børnene hører 
om deres forældres overenskomst fra en udenfor stående part og at de føler, at mor og far er blevet „ven-
ner“ igen. Den samme hjælp tilbydes også i sager, der går videre til domsafsigelse. 
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voksnes. Børn er i og for sig ganske ligeglade med, hvem af forældrene vil få for-
ældreansvaret efter skilsmissen, og hvor de vil have fast bopæl, hvis bare forholdet 
mellem forældrene er godt og børnene har mulighed for regelmæssigt samvær med 
begge forældre. Og samværets længde er ikke nødvendigvis den afgørende faktor. 
Hvad et barn behøver, er kærlighed og omsorg fra begge forældre, deres forståelse 
og beskyttelse, sikkerhed og stimulering. Uanset om forældreansvaret er hos den 
ene eller begge forældre, har de begge den samme og uændrede pligt til at værne om 
barnets rettigheder og opdrage det i fællesskab, så godt som dette er muligt. Hafnar-
fjörður-metoden har som formål at indskærpe sådanne kendsgerninger for forældrene 
og hjælpe dem med at forløse barnet fra den følelsesmæssige krise, som forældrene 
har skabt med deres uenighed. Det er af afgørende betydning i forligsprocessen at 
forældrene holder op med at tænke på fortiden og i stedet koncentrerer sig om deres 
egen fremtid og barnets fremtid. Barnet er ikke en præmiepokal, der kan stilles op 
på kaminhylden i den ene forælders hjem og forbyde den anden forælder adgang til. 
Når der dømmes i forældreansvarssager er det sjældent muligt at sige, at den ene af 
forældrene vinder en virkelig sejr. Barnet taber derimod altid på en sådan afslutning 
af sagen. Finder forældrene, at der er aktiv interesse for at hjælpe dem med at finde 
en fredelig løsning på deres uenighed, og arbejder de sammen med dommer, advo-
kater og andre fagkyndige, er det næsten altid muligt at finde lys, hvor man før kun 
så mørke. Erfaringen bekræfter dette.17 I de få sager, hvor det ikke har været muligt 
at opnå forlig, må dommeren hverken dømme fælles forældreansvar eller stadfæste 
fortsættelse heraf. En dommer, der begår denne fejl, vil i realiteten tage hensyn til for-
ældrenes behov eller interesser på bekostning af barnets rettigheder og vil samtidigt 
forbryde sig imod barnets vigtigste interesser.

Hvad skal barnets tilgang til forældrenes uenighed være?4. 

Ligesom en ægtefælle som regel er den sidste til at høre om den andens utroskab, 
kan børn lide i årevis for deres forældres strid om forældreansvar og/eller samvær 
uden at have nogen direkte tilgang til striden eller at kunne gøre noget for at løse den. 
Jeg fremsætter derfor spørgsmålet, hvorvidt man ved hjælp af en eller anden metode 
formelt kan fastslå, hvornår uenighed om forældreansvar reelt er til stede, f.eks. med 
forældres rapporteringspligt, således at man kan yde hjælp allerede ved problemets 
opståen. Parallelt med dette er det et spørgsmål, hvorvidt man ikke fra samme tids-
punkt burde fortælle barnet om uenigheden og dens karakter og forsøge at hjælpe det 
med at håndtere dens følger, der idelig vil går værst ud over barnet. Et andet emne, 
der er nært knyttet til dette spørgsmål, er lovgiverens holdning til, hvorvidt barnet i 
visse tilfælde har ret til en talsmand, således som det har ifølge f.eks. dansk og norsk 
17  Af de knap 100 forældreansvarssager, som jeg har været så heldig at deltage i forligsbehandlingen af, 
har jeg kun kendskab til to tilfælde, hvor det retslige forlig er „sprunget“. Jeg har gennem advokater for-
søgt at holde øje med, hvordan det siden er gået med forældre og børn.
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lov. Formålet er det samme som jeg tidligere omtalte i tredje kapitel, d.v.s. at barnets 
røst høres, og at det sikres at dets synspunkter bliver fremsat, før forældreansvars-
striden afgøres. 

Jeg har ikke nogen fast holdning til, hvorvidt man bør beskikke en talsmand. 
Derimod er jeg overbevist om, at barnet har ret til så tidligt som muligt at få oplys-
ninger om forældrenes uenighed, og at myndighederne har pligt til at gribe ind og 
hjælpe barnet i dets forpinte situation. Naturligvis er barnets alder i denne forbindelse 
af stor betydning, og jo ældre det er, jo vigtigere er det at der tages hensyn til det vilje 
og dets holdning til forældrenes strid. Dette fremgår også tydeligt i § 28, stk. 6, i den 
islandske børnelov, hvorefter forældre har pligt til at have samråd med barnet, før der 
træffes en afgørelse om dets fremtidige forhold, dog under hensyntagen til barnets 
alder og modenhed. Jo ældre barnet er, desto mere indflydelse skal dets holdning 
have på sagens udfald. Formodentlig gælder en lignende regel i de andre nordiske 
lande. Problemet er imidlertid, at når der hersker uenighed mellem forældre efter en 
skilsmisse, og en forældrestrid måske allerede er i gang, er det ovennævnte synspunkt 
om samråd med barnet det første, der glider i baggrunden. Dette er ikke unaturligt i 
den pågældende situation. I Hafnarfjörður-metoden har man forsøgt at imødekomme 
barnets ret under disse omstændigheder, og det har fået mulighed for at ytre sig om 
sin holdning til striden samt om sin vilje og holdning til, hvordan den bør løses. Det 
kan imidlertid diskuteres, hvorvidt dommeren skal have lov til eller overhovedet bør 
tale med barnet, sådan som det sker i f.eks. Danmark og Norge, eller hvorvidt man 
i alle tilfælde bør søge hjælp hos andre sagkyndige. Et yderligere spørgsmål, der er 
ubesvaret, er hvorvidt, og da under hvilke omstændigheder, et barn skal kunne be-
stemme, hvor det har fast bopæl, og om der bør sættes en aldersgrænse i forbindelse 
hermed. Jeg forventer og ser frem til at høre andre deltageres synspunkter om de 
nævnte punkter. 

Sammendrag 5. 

Jeg har fremsat fire påtrængende spørgsmål, der på forskellig men dog indbyrdes 
forbunden måde handler om forældreansvaret efter skilsmissen og om hvordan det er 
muligt at værne om barnets vigtigste interesser, når forældrene er uenige om foræl-
dreansvar og/eller samværsordning. Mine svar (teser) kan summeres op på følgende 
måde: 

Tese 1: Hvad angår det første spørgsmål er det min konklusion, at nordisk bør-
nerets hovedregel om fælles forældreansvar efter skilsmisse altid må betragtes ud fra 
barnets interesser i hvert enkelt tilfælde. Generelt er denne regel til barnets fordel 
men dog ikke i ethvert tilfælde. For barnets velfærd er det derfor vigtigt allerede i 
begyndelsen at definere de væsentligste forudsætninger for fælles forældreansvar og 
sikre grundlaget for, at det holder. Lovgiverens ansvar er her større, fordi hovedreglen 
direkte eller indirekte begrænser forældrenes beslutningsret og forhandlingsfrihed. 
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Jeg peger derfor på muligheden for at lovfæste regler omkring de nævnte punkter og 
stiller spørgsmålet, hvorvidt myndighederne ikke burde følge med i, om det fælles 
forældreansvar fortsat tjener sit oprindelige formål i årene efter skilsmissen, og om 
det ikke er påtrængende at øge antallet af forældres muligheder for at anke enkelte 
anliggender til afgørelse hos myndighederne og/eller domstolene for at forebygge en 
strid om forældreansvaret som sådant.

Tese 2: Spørgsmålet om, hvorvidt dommere bør idømme fælles forældreansvar 
besvarer jeg med et meget klart Nej. Det er uvedkommende, om dommen indebærer 
en stadfæstelse af fortsat fælles forældreansvar eller om det træder i kraft ved dom-
mens afsigelse. Jeg forstår synspunkterne bag en sådan lovgivning og vurderer, at 
den kan have beskyttende virkning og medvirke til, at forældrene søger en fredeligere 
løsning på deres uenighed i stedet for at rejse en retssag. Jeg mener imidlertid, at 
dommere aldrig må og aldrig skal anvende denne lovhjemmel. Jeg tror, at den sven-
ske formulering efter lovændringen i 2005 fuldstændig bekræfter mit synspunkt.

Tese 3: Mit svar på spørgsmålet om, hvordan man i en retssag bør løse en foræl-
dreansvarsstrid, skal ses i sammenhæng med forrige svar. Jeg er overbevist om, at 
det er muligt at løse næsten alle forældreansvarssager med en målbevidst forligsbe-
handling, og mener at jeg har bevist dette med den såkaldte Hafnarfjörður-metode. 
De sager, der ikke løses med en overenskomst mellem forældrene, er ganske enkelt 
af en sådan karakter, at barnets rettigheder og interesser kræver at forældreansvaret 
ikke vil være hos begge forældre. Kun i disse tilfælde er det retfærdigt, at dommeren 
hugger knuden over og tillægger den ene forælder forældreansvaret alene, selv om 
det er usandsynligt at en sådan dom i øvrigt løser forældrenes strid.

Tese 4: Spørgsmålet om barnets tilgang til forældreansvarsstriden vil jeg besvare 
med, at det er af den største betydning, at barnet formelt og så tidligt som muligt får 
oplysninger om forældrenes uenighed om forældreansvaret, og at barnet yderligere 
har en lovbunden ret til at fremføre sine synspunkter om, hvordan striden bør løses. 
Det er vigtigt, at barnet fra det samme tidspunkt får støtte fra en udefra kommende 
part og efter omstændighederne har ret til en beskikket talsmand, idet forældrene 
næppe er i stand til at værne om dets bedste interesser. De nævnte punkter kræver 
konstant revision, da børns behov er under stadig forandring, lige så vel som den 
dynamiske børneret. „Barnets bedste interesser“ i dag kan være andre i morgen. Vi 
må altid være vågne og på vagt. 




