
TEMA// skilt efter de 50

   den  
   lykkelige  
skilsmisse

Det er altid svært og 
sørgeligt at blive skilt  
– men noget tyder på,  
at man også kan blive 
gladere og sundere af 
det. I hvert fald, hvis man 
er en kvinde over 50. 
For Yvonne, Catalina  
og Dorthe gav skils-
missen sparket til et 
bedre liv, og parterapeut 
Ingrid-Ann Watson  
har også bemærket,  
at der sker noget  
med modne kvinder.  
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■  Efter 17 års samliv med en ame-
rikansk mand traf karriererådgi-
ver Yvonne Bullock som 55-årig 
beslutningen om, at skilsmisse 
var den smertefulde – dog rigtige 
løsning. Det var en hård og sorg-
fuld omgang. Men i dag smiler hun 
forelsket og har mødt en mand, 
der giver hende, hvad hun tidlige-
re manglede. Og formen er bedre 
end nogensinde. 

– Da jeg blev skilt, var det star-
ten på et liv, hvor motion blev en 
permanent del af min livsstil. Jeg 
træner og spiser sundt, uden på 
nogen måde at være fanatisk. Jeg 

elsker et glas vin i weekenden sam-
men med min kæreste, en kage og 
fredagsslik – men mit kolesterol-
tal er faldet med 30 procent, lyder 
det glad fra Yvonne, der i 17 år var 
sammen med en mand fra USA. I 
dag er hun 59 år og har boet alene 
de sidste fire år.  

Beslutningen om at blive skilt 
var længe undervejs. Det krævede 
mod. Men faktisk blev det økono-
misk kaos, som viste vejen videre 
frem.

– Under finanskrisen mistede 
vi mange aktier og alt det, som vi 
havde bygget op, blev taget fra os. 

Så mit økonomiske udgangspunkt 
var bestemt ikke godt. Faktisk ret 
skræmmende. Jeg lå søvnløs man-
ge nætter for at finde ud af, hvad 
jeg skulle gøre. Jeg besluttede mig 
for, at det var bedst for mig at blive 
skilt, og at jeg måtte se min øko-
nomi grundigt igennem, forklarer 
Yvonne.

Et minimalistisk budget
– Jeg lavede en kalkule for, hvad 
der skulle til for, at jeg kunne leve 
et godt liv. Sammen med min eks-
mand havde vi et kæmpe bud-
get og skulle derfor hente mange 

Tabte sig 10 kilo og fik en roligere økonomi

Yvonne efter  skilsmisse som 55-årig
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■ – Jeg så det som en stor fiasko at 
blive skilt, især fordi det var anden 
gang. Selv om jeg selv tog beslut-
ningen, var det ikke lettere af den 
grund.  Jeg mistede mit hus og min 
have, som havde været min base i 
17 år. Og jeg blev fyret en måned, 
før jeg blev skilt, så mit økonomiske 
grundlag forsvandt også. Jeg følte 
mig rodløs, ensom, splittet med et 
enormt savn, sorg og længsel, for-
tæller Catalina Sommer, 60, tidli-
gere pædagog og selvstændig tera-
peut om, hvordan det var at blive 
skilt som 52-årig.

– Igennem mit liv har jeg mistet 
mange af mine nærmeste til sygdom 
og ulykker – derfor har jeg altid følt 
et stort behov for at have familie og 

– i dag er jeg 
glad for, at jeg 

blev skilt – selv 
om det var 

vanvittig hårdt, 
siger Catalina 

sommer.
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penge hjem – men nu, hvor jeg var 
alene, kunne jeg selv afgøre, hvad 
der var nødvendigt, og hvordan 
jeg ønskede at bruge mine penge. 
F.eks. havde jeg længe haft lyst til 
at vi skulle sælge vores store dyre 
hus og leve for mindre. Jeg valgte at 
skalere helt ned med lille bolig og 
få udgifter – og lavede et minimali-
stisk budget, hvor der blot var nok til 
at betale mine regninger.  Det var en 
kæmpe lettelse at finde ud af, hvor 
lidt der egentlig skulle til for, at jeg 
kunne klare mig, fortæller Yvonne.

Men som sagt var det ikke kun 
økonomien, der fik et eftersyn efter 
skilsmissen. Også kroppen og sund-
heden fik et tjek.

– Da jeg kørte med fuld kraft, ar-
bejdede hårdt og tjente mange pen-
ge, gav jeg køb på sundheden. Må-
ske for at kompensere – så der sneg 
sig flere og flere kilo på. Men efter 
at have nedjusteret både udgifter 
og deraf nødvendige indtægter, så 
jeg ikke længere skulle arbejde så 
meget, fik jeg tid til at træne. Og det 
var en åbenbaring for mig. Jeg har 
siden skilsmissen trænet to gange 
om ugen – og jeg er vild med hold-
træningen og det sociale i Søhuset 
i Hørsholm. Jeg har tabt mig 10 kilo 
og mit kolesteroltal er faldet med 30 
procent. Og så er jeg forelsket i min 
nye kæreste, smiler Yvonne. 

– da jeg blev skilt, var det starten på 
et liv, hvor motion blev en perma-
nent del af min livsstil, siger Yvonne 
Bullock.

 Jeg lå søvnløs 
mange nætter 
for at finde ud af, 
hvad jeg skulle 
gøre. Jeg besluttede 
mig for, at det var 
bedst for mig at 
blive skilt

Yoga, meditation  
og dans løftede mig

nærhed. Og derfor kæmpede jeg 
også for meget og for længe, fortæl-
ler Catalina Sommer, der slet ikke er 
i tvivl om, at hun har gjort, hvad hun 
kunne for at redde ægteskabet. Men 
det fungerede ikke.

– Det gik godt, mens børnene var 
små, men da de var flyttet hjemme-
fra, kom alt det frem, som de engang 
dækkede over. Min mand arbejde-
de og rejste meget og jeg følte mig til 
sidst bare som en husbestyrerinde. 
Vi var ikke gode til at kommunikere, 
og ofte var det som om, vi var på to 
forskellige niveauer, med to forskelli-
ge værdisæt. Jeg mistede til sidst min 
kvindelighed og følte mig fremmed 
i mig selv. Jeg har aldrig været bange 
for at være alene – jeg har altid haft 
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Det gik godt, mens børnene var små,  
men da de var flyttet hjemmefra, kom alt 
det frem, som de engang dækkede over 

en tro på, at jeg nok skulle klare mig 
selv, uanset hvad. Men over for bør-
nene – vi havde begge voksne børn 
fra tidligere – føltes det som en fiasko. 
Jeg var meget involveret i hans børn, 
svigerbørn og børnebørn, men efter 
skilsmissen har jeg overhovedet ikke 
set dem, da jeg nu kun var en EKS. og 
det gør sindssyg ondt. Det er et kæm-
pe savn, siger Catalina. 

Lettelsen over at komme videre 
med sit liv er først kommet flere år 
efter. Og det kan Catalina blandt an-
det takke sin søn og datter for.

Nye venner
– Mine børn (på 29 og 34 år) har bå-
ret mig igennem. Min datter fik mig 
til at flytte ind til byen og lokkede 
mig ud. Vi gik meget i byen sam-
men. Jeg købte bl.a. et Tivolikort, 
så jeg kunne komme til Fredags-
rock, men da jeg opdagede, at jeg 
ikke kendte nogen, der kunne tage 
med, fandt jeg ud af, at jeg måtte ud 
og få en ny omgangskreds. Derfor 
meldte jeg mig som medhjælper på 

kurser – gik til yoga, dans, meditati-
on, tantra og massage, hvor jeg både 
fik kontakt til mig selv og andre på 
både det indre og det ydre plan. 

– Det var nødvendigt, at jeg blev 
skilt. Jeg kan i dag se, at jeg i ægteska-
bet gentog gamle destruktive møn-
stre, som jeg i dag har arbejdet mig 
fri af. Men dengang var jeg forblæn-
det af illusionerne og blev ved med 
at sige til mig selv: Hvis bare… Hvis 
bare han ikke arbejder så meget. Hvis 
bare… jeg kunne være tilfreds… – så 
skal det nok blive godt. Men det blev 
det bare ikke. I stedet slog jeg knuder 
på mig selv og mistede mit selvværd. 
Så i dag er jeg glad for, at jeg blev skilt 
– selv om det var vanvittig hårdt. Men 
jeg er videre. Og jeg tror på kærlighe-
den og er klar til den igen.

Catalina har et par gode råd til dig,  
der overvejer skilsmisse
– Jeg vil råde alle til at først tage en pause på  
tre- fire måneder væk fra hinanden, så man kan 
finde sig selv lidt, inden man tager den endelige 
beslutning. man skal aldrig tage store beslut- 
ninger, når man er kørt helt ned og intet  
overskud har. 
– Kommunikation er det allervigtigste for alle 
parter. især også at få talt ordentligt med børnene. 
man må lægge kortene på bordet og være  
100 procent ærlige over for hinanden. uanset  
hvor ondt det gør. 
– en god ting i ægteskabet er også at lave en årlig 
status. at tage en weekend, hvor man hygger og 
taler åbent om, hvad der kunne være bedre, om 
længsler, ønsker og drømme – og så justere  
parforholdet derefter til begges tilfredsstillelse.
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■ – Vi havde sammen haft restau-
rant i 22 år og var derfor sammen 
hele tiden – men vi havde travlt, og 
der var masser af opgaver, der skulle 
klares. Da vi solgte restauranten, gik 
vi pludselig hjemme sammen uden 
at have travlt, og det var ikke godt for 
os, fortæller Dorthe Christensen, 57, 
tidligere folkeskolelærer.

– Et halvt års tid før skilsmissen 

– Jeg løb mig til 
socialt samvær, 
for jeg fandt jo 
ud af, at jeg ikke 
var den eneste 
single i klubben, 
fortæller dorthe 
Christensen.
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Jeg løb mig 
gennem  krisen

var jeg begyndt at løbe. Jeg havde 
løbet nogle af de løb, som damebla-
dene annoncerer med. Og jeg opda-
gede, hvor dejligt det er at komme ud 
og få frisk luft og bruge kroppen. Så 
jeg begyndte at blive bidt af det og 
ville så løbe et maraton. Min eks-
mand syntes, jeg brugte meget tid på 
løb og sagde: ”Hvis du melder dig til 
det løb, så bliver vi skilt.” En måned 
efter var vi skilt. 

– Jeg følte mig alene og usikker. 
Vi havde været sammen i 22 år, så 
jeg havde ikke prøvet at været ale-
ne før, og jeg holdt jo af ham. Men i 
stedet for at sidde hjemme i sofaen 
meldte jeg mig ind i løbeklubben 
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■ En stor ny amerikansk undersøgelse 
fastslår, at modne kvinder bliver sunde-
re af at blive skilt. En konklusion, der er 
modsat tidligere tiders erfaring, der viser, 
at ægteskab og parforhold er sundt i sig 
selv. 79.000 kvinder i og efter overgangs-
alderen er blevet fulgt over længere tid, og 
har blandt andet fået målt BMI, blodtryk 
og livvidde. Ligesom de har skullet svare 
på spørgsmål om kost, rygning, alkohol-
forbrug, motion og livsstilsvaner.

– Disse resultater er i modstrid til de 
tidligere undersøgelser, hvor ægteskabet 
forbindes med et alment bedre helbred, 
mens skilsmisse forbindes med højere dø-
delighed, siger læge Susan G. Kornstein, 
præsident for det amerikansk lægelige 
selskab for kvindesundhed, Academy of 
Women’s Health.

Parterapeut Ingrid Ann Watson, 58, 
har også bidt mærke i undersøgelsen og 
er både forundret og så alligevel ikke. 

– Selv om skilsmisse er både sørgeligt 
og meget vanskeligt, endnu mere hvis der 
er børn involveret – så kan kvinder over 
50 godt drage nytte af at blive skilt. Ved 
at komme væk fra et dårligt fungerende 
ægteskab slipper de for det ubehagelige, 
og det giver ro og fred – både psykisk og 
fysisk. Det er meget drænende og udmat-
tende at være i et parforhold, hvor man 
har det dårligt, og hvor man ikke tager 
sig sammen til at få det bedre, siger Ing-
rid Ann Watson, der de sidste 20 år har 
haft kriseramte par i sin klinik. Og hun 
ser, som statistikkerne også viser, at det 
er kvinderne, der tager initiativ til skils-
misse.

Vi tør godt være alene
– Kvinderne er hurtigere til at sige, at det 
må have en ende. Kvinder er modigere. 
De tør godt være alene. Og de har lyst til, 

Jeg følte mig alene og 
usikker. Vi havde været 
sammen i 22 år, så jeg 
havde ikke prøvet at 
været alene før

– Kvinderne er 
hurtigere til at sige, at 
det må have en ende, 
siger parterapeut 
ingrid-ann Watson. 

boom i 50+  
skilsmisser 
•   Siden 1999 er andelen af 

danskere over 50 år, der 
bliver skilt, steget med mere 
end 40 procent.

•  Til gengæld er især de 
30-39-årige blevet bedre til at 
holde sammen.

•  Blandt de gifte 20-29-årige 
var der næsten fire skilsmis-
ser for hvert 100 gifte danske 
par. det er en dobbelt så høj 
skilsmissegrad som for de 
øvrige alderstrin.

•  Over 46 procent af alle 
gifte par går med tiden fra 
 hinanden.

•  Flest par bliver skilt efter det 
sjette år som ægtefolk.

•  17.146 gange endte et ægte-
skab sidste år med skilsmisse.

Kilde: Danmarks Statistik

Sparta. For mig var det en måde at 
få det hele bearbejdet – at løbe og 
være sammen med andre. Jeg løb 
mig igennem krisen. Og jeg løb mig 
til socialt samvær, for jeg fandt jo ud 
af, at jeg ikke var den eneste single i 
klubben, fortæller Dorthe, der også 
opdagede, at hun faktisk var god til 
at løbe.

– Jeg har siden løbet 20 maraton 
og haft en kæreste – faktisk fra lø-
beklubben, griner Dorthe, der sy-
nes det er lettere at leve sundt med 
grøn kost og motion, efter hun er 
blevet skilt.

– Når jeg er alene, så bestemmer 
jeg selv.

Parterapeut ingRid ann Watson 
Kvinder er modigere

2 gode råd fra  
Ingrid Ann Watson
1:  Prøv i tre måneder at holde øje med, 

hvad der er din del af problemerne.
2:  Gå i parterapi – så du slipper for at 

fortryde.

at der skal ske noget nyt. Mange mænd 
har sværere ved at være alene og kommer 
hurtigere til at føle sig ensomme. Derfor 
ser man ofte, at de mænd der går, har en 
dør åben til en anden kvinde. Kvinderne 
derimod vil gerne have luft. De vil gerne 
finde sig selv og mærke sig selv og bruge 
tid alene, forklarer Ingrid Ann Watson, der 
også har gode bud på, hvorfor at ægteska-
berne kuldsejler.

– Jeg oplever ofte, at mændene i lange 
ægteskaber måske har trukket sig ind i sig 
selv og ikke formår at give kvinderne det 
nærvær, som de behøver. Måske manden 
ikke længere bemærker kvinden. Det får 
kvinden til at miste lysten til manden og til 
sex. Og så kan sex og intimitet blive et pres. 
Manden føler på den anden side, at han 
ikke bliver bekræftet – og sådan fortsæt-
ter et negativt mønster, måske i mange år.

– Kvinderne har i alderen 50 plus store 
børn og begynder pludselig at opleve en 
ny frihed. Nu begynder de at kunne gøre 
andre ting og tænke på dem selv. Og så fø-
ler de, at der skal ske noget nyt, og at livet 
mere skal til også at handle om dem selv. 
De begynder at gå til foredrag, være mere 
kulturelle, vinterbade, dyrke sport. Denne 
adfærd er så den, som de fraskilte måske 
skruer endnu mere op for. De gider ikke 
længere ligge og være halvfede i sofaen… 
så er det op og gøre noget godt for sig selv! ■
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