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Forord
Der kan ikke herske tvivl om, at forældre-børn-forholdet har en ko-
lossal indflydelse på os alle hele livet igennem. Det er en udfordring 
i ethvert forældre-barn forhold at finde frem til de samværsformer, 
der sikrer, at man som forældre og voksne børn kan vedblive at være 
hinanden så nær, som man gerne vil – og samtidig ikke nærmere, end 
at nærheden aldrig bliver påtrængende eller truer ens frihed og følel-
sen af, at man har kontrol over sit liv. 

Betegnelser som ”ældrebyrden” og ”græshoppegenerationen”, som 
begge er blevet anvendt om den generation, der i dag hovedsageligt 
er i alderen 60+, er ikke ligefrem smigrende. Ord som ”egoistiske” 
og ”forkælede” har også haft en tendens til at blive anvendt af bed-
steforældregenerationen om deres egne børns generation. Sådanne 
betegnelser i det offentlige rum er bestemt ikke noget, der giver an-
ledning til at tro, at forholdet mellem de to generationer er uproble-
matisk.

Respekt er et vigtigt grundelement i forholdet mellem forældre og 
voksne børn. Respekt siges at skabe forståelse, og netop forståelse 
generationerne imellem er et aspekt, som ofte er genstand for dis-
kussion i såvel forældregenerationen som i de voksne børns gene-
ration. Generationskløft er jo ikke noget nyt ord i sproget. Hvor ofte 
har ikke den ældre generation givet udtryk for de unges mangel på 
erfaring. Og hvor ofte har de voksne børns generation ikke givet ud-
tryk for deres mening om de lidt forstokkede ældre, der altid tror, at 
alt var bedre i gamle dage. 
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Den generation, der i dag er bedsteforældre, er vokset op i ungdoms- 
oprørets tid. Det er en generation, der selv har kæmpet en brav kamp 
mod autoriteter og erfaringer. De ville selv danne en ny verdensor-
den, hvor ungdommen var i centrum. Fik de mon udrettet det, de vil-
le? Og hvordan ser de i virkeligheden i dag på den generation, de selv 
har opdraget til at være selvstændige og stærke. 

Den generation, som vi i bogen kalder ”de voksne børn” – eller for-
ældregenerationen – er i dag cirka mellem 25 og 45 år. De er opdraget 
til at tænke selv. De er opdraget i bevidstheden om, at de tæller. De 
er for en dels vedkommende vokset op i en frihed, som før i tiden 
var utænkelig, og mange af dem har fået en opdragelse uden alt for 
mange faste rammer. Hvordan ser de i dag på den generation, der har 
opdraget dem? Opfatter de dem som slappe, ungdommelige, gam-
meldags eller forstokkede? Eller opfatter de dem måske som stærke, 
vidende, kærlige forældre? 

Vi satte os for, at vi gerne ville undersøge, om blandt andet den re-
spekt, der gerne skulle være intakt generationerne imellem, nu også 
er til stede. Én ting er den respekt, der naturligt er opbygget mellem 
forældrene og deres børn, men hvad sker der mon, når også sviger-
børn melder deres ankomst og måske har en familie med, som har 
helt andre normer og måder at leve sammen på. Vi havde selv i for- 
vejen en fornemmelse af, at dér, hvor der er problemer med respek-
ten og/eller det gode forhold, dér drejer det sig måske om enten nog-
le forventninger, som ikke er realistiske eller om følelser og forvent-
ninger, som i hvert tilfælde ikke er kommunikeret igennem til den 
anden generation.
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Vores undersøgelse er foregået via interviews med en række perso-
ner i begge generationer. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke 
de interviewpersoner, der har brugt tid og kræfter på at besvare vo-
res spørgeskema. Vi har ingen mulighed for at takke dem personligt 
på grund af den anonymitet, vi naturligvis har sikret de interviewede 
personer. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke vores kon-
taktpersoner, som har været ihærdige til at distribuere spørgeske-
maerne og som har været ivrige for at agitere for idéen med vores 
undersøgelse. Uden dem kunne vi ikke have skrevet bogen.

Vi vil ønske vore læsere god fornøjelse og håber, at de kan nikke 
genkendende til nogle af de ”resultater”, der er kommet frem. Det er 
hensigten, at de citater, vi har brugt fra besvarelserne, skal give an-
ledning til refleksion hos den enkelte læser og være medvirkende til 
en eventuelt ønsket forandring i den kendte familierelation. Vi har 
også sat spørgeskemaerne ind som bilag sidst i bogen, så man selv 
kan forsøge sig med at svare på spørgsmålene. Hvis vores læsere kan 
få en ”aha”-oplevelse og derigennem måske en bedre forståelse og 
fornemmelse for den anden generations måde at tænke på, er vores 
formål til fulde opfyldt. 

Anne-Marie Beck-Nielsen og Elsa Holmer
September 2013
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• Kapitel 1 •

Grundlaget for bogen

Min mor er fra en tid, hvor kvinder var hjemmegående, og hun 
mener nok stadig, at det ville være bedst for børnene. Men 

hvad så med kvindens ligestilling og behov?, spørger datteren. 
(Citat fra besvarelse fra yngre kvinde)
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Grundlaget for vores undersøgelse – og hermed vores bog – har væ-
ret de målrettede interviews, vi via spørgeskemaer har gennemført 
med både den ældre generation (cirka 60+) og med de voksne børns 
generation (cirka mellem 25 og 45). Vi har ikke søgt efter problem-
familier men derimod efter helt normale familier med helt normale 
– og dog vidt forskellige – relationer generationerne imellem. At der 
så også i disse helt normale familier indimellem kan opstå problemer 
med forståelsen, er en helt anden sag.

For at sikre de interviewede personer fuld anonymitet har vi be-
nyttet os af en række kontaktpersoner. De har været jævnt fordelt 
over hele landet. Således er vi dækket ind på såvel Sjælland og 
Fyn som i Nordjylland, Midtjylland og Sønderjylland. Vi har ønsket 
os, at interviewpersonerne skulle være forskellige hvad angår mil-
jø, alder og familiestatus. Vi har benyttet os af kontaktpersoner i 
begge generationer og har ligeledes forsøgt at få både mænd og 
kvinder aktiveret i projektet. Hver kontaktperson har typisk fået 
tilsendt fem usb-nøgler, hvor de tre typer af spørgeskemaer har 
været indlæst. Der har været to eksemplarer af hvert spørgeske-
ma på usb-nøglerne, så vi på den måde kunne give både mand og 
kvinde i et parforhold mulighed for at svare selvstændigt og hver 
for sig. 

Spørgeskemaerne til de to generationer har ikke været ens. Vi har 
valgt at målrette hvert af skemaerne direkte til den pågældende 
generation. Spørgeskemaerne til de voksne børn er opdelt i to for-
skellige typer – ét til døtre og sønner og ét til svigerdøtre og sviger-
sønner. Vi har opfordret interviewpersonerne i den generation til at 
svare som begge dele, altså både som datter og svigerdatter eller som 
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søn og svigersøn. Den opfordring har cirka halvdelen af vores inter- 
viewpersoner i generationen taget til sig.

Alle interviewpersoner har fået udleveret en skriftlig vejledning til 
besvarelse af skemaerne samt en frankeret kuvert, som uden afsen-
der skulle sendes til den, der har indsamlet alle usb-nøgler for os. Vi 
har således ikke haft nogen som helst mulighed for genkendelse af de 
interviewede personer. Nogle af kontaktpersonerne har muligvis selv 
udfyldt et interviewskema, andre har ikke. 

Det kan formentlig ikke undre, at vi har fået flest besvarelser fra kvin-
der. Det gælder begge generationer. Dog er vi rimeligt tilfredse, idet 
godt og vel en tredjedel af besvarelserne kommer fra mænd. Det er 
mere, end vi oprindeligt havde turdet håbe på.

Det er vores indtryk, at folk har svaret meget ærligt og direkte på 
vores spørgsmål – blandt andet på grund af den høje grad af anony-
mitet. Der har helt klart været et ønske om at give en både præcis og 
fyldestgørende indsigt i ”temperaturen” mellem generationerne. Ker-
nefamilien spiller tilsyneladende i disse år en stadig større rolle for 
begge generationer både hvad angår selvforståelse og som basis for 
det liv, man gerne vil leve. Derfor kan man naturligvis heller ikke ude-
lukke, at man som interviewperson gerne vil give et positivt billede 
af forholdet til henholdsvis børn og forældre. Besvarelserne giver da 
også som helhed et billede af en rigtig god relation de to generationer 
imellem, bedre end man måske ville forvente. Men som altid, når man 
kradser lidt i overfladen, afslører besvarelsen af flere af de enkelte 
spørgsmål dog også, at der er forventninger, som ikke bliver opfyldt, 
og konflikter, som ikke er så nemme og ligetil at forholde sig til.
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Vi vil gerne kraftigt understrege, at vores undersøgelse ikke er viden-
skabelig. Dertil er blandt andet vores antal af interview-personer for 
småt. Vi har fået 72 besvarelser i alt, og det er vi ganske godt tilfredse 
med. Vores bog er nemlig ikke tænkt som en videnskabelig fremlæg-
ning af problemstillingen, ligesom vi heller ikke har nogen planer om 
at servere nogen som helst form for færdige løsninger. Bogen må til 
gengæld gerne kunne fungere som et værktøj til indblik og erkendel-
se og dermed måske også være med til at give forståelse og handle-
muligheder for læseren. 
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• Kapitel 2 •

Familien set i et samfundsperspektiv

Er blevet alenefar for fire måneder siden og er så småt ved at 
opdage, at livet rent faktisk går videre, selvom kernefamilie-

idealet viste sig at være netop det – et ideal. 
(Citat fra blog om generationsformer)
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Før 1800-tallet var familien og hjemmet i al væsentlighed et praktisk 
fællesskab – ofte et arbejdsfællesskab – som alle familiens medlem-
mer deltog i. Først med Biedermeier-kulturens opblomstring om-
kring 1820 får familien en helt ny betydning. Her sættes idealet for, 
hvordan dagliglivet skal leves efter den borgerlige families normer, 
hvor livet leves uden ekstremer og er præget af stilfærdig harmoni. 

Familien er i centrum, og hjemmet er det trygge og sikre sted, der be-
skytter mod verden udenfor med dens uro og disharmoni. I hjemmet 
skal man slappe af og hygge sig sammen. Her etableres faste roller 
med kvinden som den omsorgsfulde moder og hustru. Hun er midt-
punktet i hjemmet, hvorimod manden er den, der arbejder ude for 
at tjene pengene til familien. Det store flertal af befolkningen havde 
på det tidspunkt ikke råd til at leve og bo på den måde, men alle fik 
det som ideal, og kernefamilien blev den livsform, alle stræbte efter. 
Kernefamilien som begreb er da også stadig det ideal, vi som danske-
re tænker os selv ind i, som for eksempel da vi for ikke mange årtier 
siden kaldte det ”Villa, Volvo og Vovhund”.

Da der blev ordnede forhold på arbejdsmarkedet efter 1930’ernes 
krise og 1940’ernes besættelse, blev resten af 1900-tallet præget af 
den socialdemokratiske model, der blev kaldt velfærdssamfundet.

I 1960’erne skabtes en ny bevidsthed. Stort set alle danskere var eni-
ge om, ”at nu kunne alt lade sig gøre” – hvad ”alt” så end måtte be-
tyde. Velfærdssamfundets yndlingsbolig, parcelhuset, skød op over 
hele landet i større eller mindre udgaver, men næsten altid som et 
typehus. Det enkelte menneske begyndte at definere sig selv som for-
bruger.
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For de fleste familier krævede det to indtægter at få del i velstanden, 
og derfor blev det at være barn anderledes, end det tidligere havde 
været. Med to udearbejdende forældre overtager vuggestuer, børne-
haver, børnehaveklasser, skoler og fritidshjem med deres pædagoger 
og lærere en stor del af det gamle familiemønsters forpligtelse over 
for børnenes velfærd.

Forældregenerationen i 1960’erne var dem, der havde været børn i 
1940’erne og teenagere i 1950’erne. Da forbruger-mentaliteten slog 
igennem for fuld kraft i 1960’erne, kom protesterne fra den unge ge-
neration. Der var virkelig tale om et ungdomsoprør. For det første 
fordi det var de unge forbrugere, der protesterede imod de ældre for-
brugere. For det andet fordi det var et oprør, der vendte op og ned på 
forældre- og lærer-generationens normer.

Det var efterkrigstidens børn, der nu var blevet store. De havde været 
igennem en meget længere skolegang end forældrene. De unge stille-
de nye krav til den verden, de skulle overtage – blandt andet krav om 
andre værdier i samfundet end forældrenes ”materialisme”.

I det moderne industrisamfund bliver erfaring nærmest en belast-
ning, for jo fastere forestillinger man har om, hvordan noget skal gø-
res, jo sværere har man ved at omstille sig til nye fremgangsmåder 
– nye ”udfordringer”. Håndelag eller tænkemåder, der bygger på erfa-
ring, bliver lynhurtigt forældede. Derfor er det logisk, at ungdomsop-
røret afviser de ældres erfaringer, og at de unge også nægter at have 
respekt for erfarne mennesker. Markeringen af bestemte roller bliver 
slørede, omgangsformerne bliver løsere, og signalerne i 1960’erne 
lyder på, at faste normer og autoriteter skal brydes ned. Det gælder 
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både forholdet mellem generationerne, forholdet mellem kønnene og 
forholdet mellem de sociale grupper i samfundet.

Set i det store perspektiv er dagliglivet her efter årtusindskiftet præ-
get af en modsætning mellem det liberalistiske samfunds ”Enhver er 
sin egen lykkes smed” og velfærdssamfundets ”Tryghed fra vugge til 
grav”. Vi vil have ret til at leve i frihed, uden at samfundet blander sig. 
Men når vi har brug for det, så har samfundet bare at stå til rådighed 
med den effektive hjælp, som vi har ret til.

Det er den virkelighed, generationen 60+’erne, deres børn, sviger-
børn og børnebørn sammen skal eksistere i.
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• Kapitel 3 •

Familiestrukturen i dag

Vi er stadig nogle stykker, der har haft en barndom, hvor solen 
skinnede hele sommeren, hvor der var sne i rå mængder til 

snemænd og huler om vinteren, hvor vi blev sendt ud at lege om 
morgenen og kom trætte ind om aftenen. Hvor der over det hele 
hvilede en salig ro, og hvor mor altid var hjemme og sørgede for 

mad og plastre til de skrammede knæ; hvor far kom hjem fra 
arbejde og skulle have mad og omsorg, og hvor bedstefar, som 
boede sammen med os, gjorde sig nyttig og bidrog til hushold-

ningen med sin beskedne aldersrente. Vi så bedstefar putte sine 
løse tænder i et vandglas om aftenen og talte tydeligt til ham, 
for han hørte ikke så godt. Og vi lyttede interesseret til ham, 

når han fortalte om gamle dage, om hvor spartansk han havde 
levet som barn, og om de gale streger vores far havde lavet, 
da han senere kom til. Vi var fortrolige med de livsfaser, den 

gamle mand og vores forældre var i. Jeg og mine søskende delte 
bedstefar med talrige fætre og kusiner, som boede i nabolaget 

og som ofte kom på besøg. Bedstefars børn havde med en enkelt 
undtagelse fået arbejde, giftet sig og slået sig ned nær hjemmet. 
Vi kom hinanden ved, og respekten for dem, der var ældre, havde 

vi fået ind med modermælken. Selvfølgelig har der også været 
problemer med tre, med tiden fire, generationer så tæt sammen. 
Men sådan havde det altid været, og det blev aldrig diskuteret, 
om det kunne være anderledes; man vidste, hvornår man skulle 

tale, og hvornår man skulle tie, og så gik det alligevel.
(Citat fra kronik)
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Citatet på omstående side stammer fra vinderkronikken i en kronik-
konkurrence udskrevet af ”Ældremobiliseringen” i 2006. Det billede, 
der fremmanes, er ukendt for de børn, der vokser op i dag. Familie-
strukturen har ændret sig radikalt. Der er blevet langt flere enlige 
– også enlige med børn. Familierne får børn langt senere end før, og 
hermed opstår af og til den stressende situation, at der kan være både 
små børn og gamle forældre, der begge skal tilgodeses på samme tid. 
At børnefamiliernes hverdag er stresset, kan man læse og høre om 
snart sagt hver dag på den ene eller den anden måde. 

Allerede hos den generation, der i dag er bedsteforældre, ændrede fa-
miliestrukturen sig. Kvinderne kom i allerhøjeste grad ud på arbejds-
markedet. Uddannelse og job bragte de unge familier på afstand af 
hjemegnen og bedsteforældrene. Det nødvendiggjorde oprettelsen af 
vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, og det offentliges udgifter steg 
og hermed også skatterne. Det, der startede som en selvrealisering for 
kvinderne, blev nu bitter nødvendighed, idet der skulle to indtægter til 
for at klare udgifterne for familien. Og sådan er det stadig og måske i 
endnu højere grad i dagens Danmark. Kun fra andre kulturer kender vi 
stadig det gamle familiemønster med en hjemmegående mor og en far, 
der skal have mad på bordet, så snart han kommer hjem.

Lidt statistik
Vi har kigget lidt nærmere på familiestrukturen hos vores interview- 
personer blandt andet for at se, om de svarer nogenlunde til det, der 
gør sig gældende i samfundet som helhed. 

• Omkring to tredjedele af besvarelserne kommer fra kvin-
der og cirka en tredjedel fra mænd
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• Knap en femtedel af besvarelserne fra 60+-generationen 
kommer fra singler – såvel fraskilte som enker og enke-
mænd

• Hos den unge generation er en fjerdedel af de, der har 
svaret, singler

• Hos 60+-generationen er omkring en femtedel af de, som 
er i parforhold, samboende, mens resten er gift

• Hos den unge generation er samtlige de, der lever i par-
forhold, gift

For Danmark som helhed gælder det ifølge Danmarks Statistik, at:

• 48,4 procent af alle danskere over 18 år lever i ægteskab
• 13,8 procent lever i en anden form for parforhold
• Hos de 30-årige lever 35,3 procent i ægteskab, mens 30,5 

procent lever i en anden form for parforhold
• Hos de 60-årige lever derimod 68,5 procent i ægteskab 

og 5,9 procent i andre former for parforhold
• Antallet af singler i 2009 udgjorde 33 procent

Familiestrukturen hos vores interviewpersoner adskiller sig altså fra 
den danske familiestruktur som helhed, især når det gælder antallet 
af samboende i forhold til gifte. Dette gælder begge generationer. An-
tallet af singler blandt interviewpersonerne er også lidt lavere end 
det, der gælder for landets befolkning som helhed. Det er dog ikke så 
store udsving, at det har nogen betydning for de svar, vi har fået. 

Hvordan definerer vi en generation?
I hope I die before I get old. Med disse ord gav forsangeren i bandet 
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”The Who”, Pete Townshend, udtryk for sin og generationens ønske 
om at distancere sig til forældrenes generation. Det skete i 1965, da 
han skrev en af tidens mest berømte sange ”My Generation”. Men så-
dan gik det gudskelov ikke, og i en alder af 62 år entrede samme Pete 
Townshend i 2007 Orange Scene på Roskilde Festivalen – still going 
strong. 

Den omstændighed, at sangen – og bandet – stadig lever i bedste vel-
gående og stadig har stor succes, betegnes af nogle forskere som et af 
de sikre tegn på, at generationsbegrebet er ved at være passé.
Analyseinstituttet ”Analyse Danmark” lavede i 2007 en undersøgel-
se for Ugebrevet A4 (der udgives af LO). Undersøgelsen skulle vise, 
hvorvidt danskerne opfattede sig som opdelt i generationer. I under-
søgelsen svarer 43 procent, at man ikke kan tale om, at befolkningen 
er opdelt i generationer, der er kendetegnet ved fælles holdninger, 
værdier og normer. Og hele 63 procent afviser, at de selv tilhører en 
bestemt generation. I den modsatte grøft finder man cirka en tredje-
del af danskerne, der både opfatter sig selv som en del af en generati-
on og er positivt stemt over for selve generationsbegrebet.
Kulturforsker Anne Leonora Blaakilde udtaler i den forbindelse til 
Ugebrevet A4, at generationsbegrebet efter hendes mening slet ikke 
har rod i virkeligheden. Hun gør opmærksom på, at den meget omtal-
te 68-generation overhovedet ikke var nogen homogen gruppe. Der 
var en del, der, som hun siger, ”flippede ud i batikskørter og snabel-
tyrkersko”, men der var mindst lige så mange, der foretrak at gå med 
stilethæle eller jakkesæt og slips. Hun mener ligeledes, at de mange 
forsøg på at sætte yngre grupper af danskere i bås som for eksempel 
”Nå-generationen”, ”Generation x” og ”Generation y” har været helt 
forfejlede.
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Det er dog på ingen måde det billede, der tegner sig i medierne i dis-
se år. Og heller ikke alle forskere er enige med hende. Samfundsfor-
sker og lektor ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, mener 
bestemt ikke, at tiden er kommet til at ”kaste generationsbegrebet 
på den historiske mødding”. Han har blandt andet udtalt, at der i for-
skerverdenen generelt har været en anerkendelse af, at det ikke er 
alle personer i en bestemt årgang, der ser sig selv som tilhørende en 
bestemt generation med ens holdninger og værdier. Det betyder dog 
ikke ifølge hans mening, at begrebet er uden værdi. 

Er der en klar generationsopfattelse hos interviewpersonerne?
Der er tilsyneladende stor forskel på, hvordan vores interviewper-
soner opfatter sig selv i forhold til generationsspørgsmålet. Det har 
vist sig i besvarelserne, idet nogle af interviewpersonerne i midten 
af 50’erne har opfattet sig selv som 60+-generationen, mens nogle 
andre på samme alder har udfyldt skemaet som voksne børn. Det kan 
naturligvis hænge sammen med flere forskellige omstændigheder, 
herunder partnerens alder eller det faktum, at interviewpersonerne 
har forældre, der stadig lever. Hermed opfatter de sig mest naturligt 
som ”de voksne børn”. Men det kan også være et tegn på, at tilhørsfor-
holdet til en bestemt generation ikke er specielt stærk.

Dine, mine og vores …
Hos 60+-generationen viser langt størsteparten af de besvarelser, vi 
har fået fra gifte eller samboende, at der er en stor overvægt af par 
med fællesbørn – næsten to tredjedele. Kun ganske få har svaret, at 
de har både fællesbørn og sammenbragte børn. De voksne børns al-
der strækker sig fra 30 til 50 år. Vi spurgte også efter antallet af børn, 
og her viser det sig, at der – af gode grunde – typisk er flere børn i 
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parforhold, der har sammenbragte børn. Faktisk er der ingen inter-
viewpersoner med sammenbragte børn, der har færre end fire børn. 
Der er endog en overvægt hos dem, der har seks børn tilsammen. De 
gifte par med fællesbørn har typisk to eller tre børn med stærk over-
vægt på de to. Hos den unge generation ligger børnetallet med over-
vægt på to og tre børn, men da mange af de svarende stadig er i en 
alder, hvor der kan komme flere børn til, kan man ikke umiddelbart 
udlede noget af disse tal.

Kvinderne i den unge generation var for langt de flestes vedkommen-
de sidst i tyverne og flere godt oppe i 30’erne, da de fik deres første 
barn. Her adskiller de sig klart fra deres forældres generation, hvor 
kvinderne for over halvdelens vedkommende var under 25, da de fik 
deres første barn. Hvis den tendens holder, vil den unge generations 
børnebørn altså opleve at få noget ældre bedsteforældre, end de selv 
har. Det kunne måske få en indflydelse på fremtidens forhold mellem 
bedsteforældre og børnebørn.

Vi har forsøgt at spore os lidt ind på, om der er større tendens til, at 
de børn, der er vokset op i en sammenbragt familie, også selv har 
større tendens til at blive skilt. Det kan vi dog ikke se noget tegn på. 
Det forholder sig derimod sådan, at langt størsteparten af de voksne 
børn, der har samboende forældre, selv er gift. Kun meget få af de 
samboende og/eller gifte svarer, at en eller flere af deres børn har 
været gennem en skilsmisse. Skilsmisse-statistikkerne viser med al 
tydelighed, at der er langt flere skilsmisser i dag end for blot én ge-
neration siden. Det har vi dog ikke kunnet genkende hos vores inter-
viewpersoner, og det understreger naturligvis, at man skal tage alle 
disse tal med varsomhed på grund af antallet af besvarelser. 
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Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der hos sammenbragte 
familier er tendens til et større antal børnebørn – blandt andet på 
grund af, at de samme familier også har flere børn. Stort set alle in-
terviewpersoner i 60+-generationen var i sidste halvdel af 50’erne, 
da de fik deres første barnebarn. Der er ingen forskel på samboende, 
gifte, enlige, mænd eller kvinder. 

Romantik eller praktisk samlivsform?
Det kunne godt ud fra vores besvarelser se ud til, at det igen er blevet 
moderne at være gift i stedet for samboende. Om det er romantikken, 
der blomstrer, eller det er de praktiske og juridiske forhold omkring 
det at have børn sammen, der gør udslaget, vil vi lade stå ukommen-
teret hen. 

 




