
Familien 
           i fokus

Familiebegrebet har gennem de seneste årtier været under 

forandring. Før i tiden var definitionen på en kernefamilie  

far, mor og børn – og herudover slægtninge på begge sider.  

I dag er familiemønstrene ændret markant, og kernefamilien 

er blevet suppleret med andre samlivsformer.

Danmarks Statistik (2019) henviser til 37 måder at være familie på. I 
medierne og blandt politikerne debatterer man ofte familien som  
institution og er bekymret for udviklingen, hvor et stigende antal skils-
misser, børns mange timer uden for hjemmet, faldende fødselstal og 
nye familiekonstellationer sætter familielivet under pres. Ægteskab og 
en kernefamilie er dog stadigvæk den foretrukne samlivsform i Dan-
mark, og undersøgelser viser, at forældre generelt ønsker mere tid til  
at være sammen med deres børn.

I 1950’erne blev Louis Muderspachs bog ”Et hjem, samfundets bedste 
værn“ solgt i stort antal udover landet. Dengang var man enige om, at 



samfundets stabilitet og udvikling i høj grad er afhængig af, hvordan 
familierne fungerer, både i forhold til trygge rammer, moralske normer, 
udvikling af færdigheder og sociale kompetencer. Kernefamilien blev 
anset som samfundets byggesten med afsæt i det kristne livssyn.

Familieinstitutionen var med fra begyndelsen
Da Skaberen skabte det første menneskepar, stiftede han også den 
første familie. ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte 
han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem 
og sagde til dem: ’Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg 
jer den’“ (1 Mos 1,27.28). Dette var en tydelig opskrift på en kernefamilie 
med far, mor og børn og deres efterkommere. Senere gav Gud sine 
retningslinjer for at beskytte familieinstitutionen. I de velkendte ti bud 
handler mindst tre af buddene om familien. Det femte bud: ”Ær din far 
og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil 
give dig.“. Det syvende bud: ”Du må ikke bryde et ægteskab.“ Og det ti-
ende bud, ”Du må ikke begære din næstes hustru“ (2 Mos 20,12.14.17).

Som det hurtigt viste sig, blev disse bud ikke fulgt af alle, og konsekven-
serne var store og ødelæggende. Vi kan tage kong David, en af Israels 
største og mest beundrede konger, som eksempel. Da han fik øje på 
Batseba, Urias’ hustru, førte det til begær og ægteskabsbrud. Derpå 
fulgte løgn og mord og senere vanære, voldtægt og krig i hans egen 
familie (2 Sam 11-12). En grusom beretning! Dette har gentaget sig ned 
gennem historien. Overgreb på kvinder og misrøgt af børn, manglende 
tryghed under opvæksten, forsømmelse af gamle forældre, udbredte 
kønssygdomme og ulykkelige menneskeskæbner kan tilskrives brud på 
familielivet og det hellige ægteskab. 

Jesus som forbillede
Ser vi på Jesu barndom, så må man sige, at hans ankomst til denne 
verden var ud over det sædvanlige. Men han blev født ind i en familie 



med faste og kærlige rammer. Josef og Maria gav Jesus en tryg opvækst 
– omend under fattige kår og i et berygtet nabolag. Under disse forhold 
”gik [han] frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker“ 
(Luk 2,32). I familien lærte han sit håndværk, her modtog han undervis-
ning fra Guds ord, her lærte han sin sociale kompetencer. Han var unik, 
men hans situation var ikke unik. 

Familien var grundstenen i mange jødiske børns opvækst. Familien var 
stedet, hvor man trivedes, udfordredes og udviklede sig. Familien var 
også stedet, hvor man fik indprentet sit moralske kompas. ”I skal vise 
ærefrygt for Herren, jeres Gud, så I selv, jeres børn og børnebørn livet 
igennem adlyder alle hans befalinger. Gør I det, vil I få et godt og et 
langt liv. Hør derfor opmærksomt efter … Du skal elske Herren, din Gud, 
af hele dit hjerte, med alle dine tanker, med hele dit liv og al din styrke! 
De her ord, som jeg i dag pålægger dig, skal du have ind på rygmarven, 
så du lærer dine børn dem og taler om dem, hvor som helst og når som 
helst, ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen“ (5 Mos 6,2.5-7, 
Bibelen på hverdagsdansk). ”Lær dine børn at træffe rette valg, så vil de 
gøre det, så længe de lever“ (Ordsp 22,6, Bibelen på hverdagsdansk). 
De samme grundprincipper har været bærende i mange kristne hjem 
gennem tiden.

Som voksen havde Jesus ikke sit eget hjem. ”Ræve har huler, og himlens 
fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit 
hoved“ (Matt 8,20). Man må betegne ham som single. Men han holdt af 
at komme i sine venners hjem. Nogle af hans bedste venner boede i Be-
tania tæt på Jerusalem. Det var tre søskende, Marta, Maria og Lazarus. 

Ideal og virkelighed
En opgørelse i Danmark fra 2016 viser, at der var 1,6 millioner enlige 
voksne, hvilket svarede til 37% af samtlige voksne og 54% af samtlige 
familier. Dette viser med al tydelighed, at den traditionelle kernefamilie 
er under pres. Dermed ikke sagt, at man ikke kan have et godt liv som 
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enlig forælder eller single hele livet. Men desværre kommer børnene 
ofte i klemme i forliste ægteskaber og har svært ved at finde gode 
rollemodeller for fremtidige sunde og holdbare familier. Det bliver især 
svært at navigere i, når skiftende partnere, homoseksuelle, lesbiske, po-
lygamiske og andre forhold og konstellationer kommer i spil. Forvirrin-
gen er stor, og det kan ikke forundre, at mange unge mennesker i dag 
bliver utilpassede og føler sig utrygge.

Da Gud skabte det første menneskepar og velsignede den første fami-
lie, udtalte han, at det var ”meget godt“ (1 Mos 1,31) eller, at han var 
”ovenud tilfreds“ (Bibelen på hverdagsdansk). Kernefamilien var en sund 
og god konstellation, som gav tryghed til den enkelte og stabilitet til 
samfundet, så længe den byggede på kærlighed og gudgivne værdier. 

Selvom virkeligheden i dag på mange måder viser et andet billede, skal 
det dog ikke hindre os i at forsøge at opnå Guds ideal for os. Glem ikke, 
at den Gud, som skabte os, i sin evige kærlighed stadigvæk vil os det 
bedste. Han står parat til at hjælpe os på fode igen, når vi ikke lykkes.
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