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H vad gør man, når man kun kan 
tilbyde sit barn det næstbedste? 
Når mor og far ikke længere skal 
bo sammen, og man nu skal til at 

finde en anden måde at være familie på? 
I en ny bog, der udkommer på fredag, 

giver socialrådgiveren Camilla Semlov sine 
personlige erfaringer videre. I bogen fortæl-
ler hun om, hvordan hun sammen med sin 
søns far har været gennem en længere og 
langtfra altid lige nem proces, før det lyk-
kedes. Hele tiden med størst mulig hensyn 
til deres fælles søn, Emil, der var fire år, da de 
blev skilt i 2004.

For det kan lade sig gøre, og selv om det er 
svært, så er det heller ikke sværere, er bogens 
hovedbudskab.

Det sker for ca. 350.000 børn hvert år, at 
deres forældre går fra hinanden, hvilket sva-
rer til hvert tredje danske barn. 

»Når alt, især i begyndelsen, føles kaotisk 
og uoverskueligt, så hold fokus stramt på 
barnet. 

Tænk hele tiden på, hvad der vil være det 
allerbedste for det fælles barn, hvilket ikke 
nødvendigvis er det, man synes ville være 
bedst for én selv,« siger Camilla Semlov.

Velvidende, at det er lettere, meget lettere, 
sagt end gjort.  

For hvad er det bedste? Og hvordan bliver 
man enig, når man i forvejen har besluttet 
at blive skilt? Med alle de svære følelser, der 
sætter forstyrrende ind, når man nu virkelig 
synes, man prøver?

»Det kræver, at man har viljen til ofte at 
sætte sine egne behov helt til side og lytte til 
sin eksmand eller ekskone. At man vælger at 
tro på, at han eller hun også vil det bedste for 
barnet, præcis som én selv, også selv om man 
ikke altid er enig,« siger Camilla Semlov. 

Ligeledes kræver det en stor grad af fleksi-
bilitet. 

»Det kan være, at der er en fødselsdag, som 
kun faderen skal med til, og hvor han gerne 
vil have sin søn med. 

Men sønnen er måske hos sin mor den 
pågældende lørdag, for det er »moderens 
uge«, hvis man nu har en fast deleordning, 
hvor barnet er lige meget hos begge foræl-
dre.«

Ifølge bogens forfatter burde det hedde 
barnets uge hver eneste uge, og ikke »mode-
rens eller faderens.«

»Jeg har måske glædet mig til at være sam-
men med min søn lige netop den lørdag, 
men ved også, at han rigtig gerne vil med til 
en fødselsdag sammen med sin far og den del 
af sin familie,« siger Camilla Semlov.

Hun ved fra sin egen skilsmisse, at den slags 
fleksibilitet sammen med evnen og viljen til 

at sætte sig udover sig selv kommer igen på 
den lange bane. Men det kræver tid, øvelse og 
gensidig forståelse, fastslår hun. 

Et andet vigtigt budskab i bogen er at 
skabe rum for forskellige slags følelser.

»Når vi bliver oprørte og indfanget i vores 
følelsers vold, kan vi ikke altid styre det, og 
måske står vores barn lige midt i situationen. 
Prøv i stedet at skabe andre rum, hvor de 
svære følelser kan få lov til at fylde,« foreslår 
Semlov. 

»Det mindsker risikoen for, at ens barn 
bliver tilskuer til sine forældres konflikt. 
Gem de vanskelige samtaler, til barnet ikke 
er tilstede.«

Det er meget bevidst, siger forfatteren, at 
hun har kaldt sin bog for: »Det næstbedste – 
når far og mor ikke bor sammen.«

»Jeg har valgt at betragte vores søns situa-
tion som det næstbedste, for jeg ønskede 
selvfølgelig for ham, at han kunne have 
beholdt begge sine forældre sammen. 

Men når det ikke kan være sådan, har 
hans far og jeg prøvet at gøre alt, hvad vi 
overhovedet har været i stand til, for at få det 
bedst mulige ud af vores familie. Jeg synes, 
det er lykkedes.«

»Det næstbedste – når far og mor ikke bor 
sammen.« Af Camilla Semlov, Forlaget Indblik, 
udkommer 29. november.  

Sæt dine egne behov til side
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Skilsmisse. Det er ikke »fars uge« eller »mors uge«, hvis man har en deleordning, 
men »barnets uge« hver eneste uge. Ny bog udkommer på fredag.
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Hotel Haraldskær, Vejle

Hotel Frederiksdal, Lyngby

Hotel Sixtus, Middelfart

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens

Hotel Storebælt, Nyborg

Hotel Skarrildhus, Herning

Detnaturlige ophold

Enkæde
af 6 hoteller de

smukkeste steder
i Danmark

sinatur.dk

Hos Sinatur elsker vi god hjemmelavetmad.
Vi sylter, henkoger, røger, salter og bager selv og
fremstiller hjemmelavede specialiteter helt fra
bunden. Og vi har stor fokus påmiljø,
dyrevelfærd og klima.

Smag forskellen.

Engod smag imunden

Alle Sinaturs hoteller
har det økologiske
bronze spisemærke.

GASTRONOMISKEOPLEVELSER

� Weekendophold fra 725,-
� Miniferie fra 1.245,-
� Forkælelse for 2 fra 1.245,-
� All Inclusive ophold fra 1.095,-
� Vinterferie uge 7&8

Vælgmellem alle vores feriepakker
og få 1 nat ekstra uden beregning.

Bliv natten over
kun 349,- pr. pers.
i forbindelsemedmiddage/event
inkl. lækkermorgenbuffet.

Alle priser er pr. pers. (ved ophold, i delt dobb.vær.)

� Julefrokost& julefest fra 325,-
Alle hoteller, nov. og dec.

� Portvinsaften 395,-
22. nov. Hotel Skarrildhus

� Brunchmed bobler225,-
15. dec. Hotel Sixtus

� Nytårskurm. champagnesabling250,-
5. jan. Hotel Haraldskær

� Det store kolde bord 169,-
8. feb. Hotel Storebælt

� Fiske&Skaldyrsaften 795,-
14. og 15. feb. Hotel Frederiksdal

� Dinner Show420,-
22. feb. Hotel Gl. Avernæs

� Vin&Gourmetaften869,-
13.mar. Hotel Skarrildhus

Velkommen& Velbekomme

Ingen forskel

Formøde- og konference-

gæster, er den gastrono-

miske oplevelse selvfølgel
ig

også helt i top.

Det ligger i vores natur,
at forkæle jer.

FERIEOPHOLD


