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Historien om den danske skilsmisse
Længe var ægteskabskontrakten så godt som mejslet i sten. I dag
ender tæt på halvdelen af alle ægteskaber i skilsmisse, og ca. hvert
tredje barn oplever, at deres forældre går fra hinanden. Fra 2013 behøvede danske ægtepar blot at fiske deres NemID frem og gå på borger.dk, hvor de på få minutter kunne blive skilt. Det år var der 18.858
skilsmisser i Danmark. NemID-skilsmissen var kulminationen på
en proces, der havde ændret ægteskabets opløsning fra en skamfuld
sjældenhed til et massefænomen. Særligt i løbet af 1900-tallet tog
skilsmissekurven en himmelflugt. Bag tallene gemmer sig millioner
af skæbner. Nogle ægtefolk forlader hinanden i ro og fordragelighed,
andre er ulykkelige, chokerede og sårede. Men en skilsmisse er langtfra så ildeset, som den var engang. Nu kan selv de kongelige blive skilt
uden at vække stor skandale.
Forfatteren Karen Vallgårda minder os om, at alting har en historie.
Også skilsmisser.

Forfatteren siger:
”Historien om skilsmisser viser, at noget af det, vi opfatter som allermest
personligt og privat, er flettet sammen med større kulturelle og samfundsmæssige forhold. Vores forventninger til ægteskabet forandrer sig over tid,
og det samme gør vores muligheder for at forlade det. Skilsmisse har altid
været et betændt debatemne. Nogle opfatter det som moralsk problematisk og undergravende for samfundets stabilitet, andre som et afgørende
skridt mod frigørelse og ligestilling.”
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Om forfatteren

Karen Vallgårda (født 1980) er historiker og lektor på
Saxo-instituttet på Københavns Universitet, hvor hun forsker i familie- og barndomshistorie i 1800- og 1900-tallet.
Oplev Adam Holm, journalist, i samtale med forfatteren på
Nørrebro Teater den 15. marts, hvor begivenhederne også
får nyt liv, når de formidles af en af teatrets skuespillere.
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