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Forord

ære læser,  

Min tanke har været at skrive en bog om kvinder og for kvinder. Men den er
i høj grad lige så meget henvendt til mænd, som gerne vil have udvidet deres
horisont vedrørende kvinders snirklede tankegang og mærkelige tendenser.  

For dig som kvinde vil du både blive bekræftet i, at mange andre kvinder
tænker og opfører sig på nøjagtigt samme sindssyge, håbløse og grinagtige
måde, som du selv. Du vil få nogle velmenende los i din dertil velindrettede
bagdel og forhåbentlig også nogle gode grin undervejs. Selverkendelse er en
god ting, men nogle gange svær at indrømme og hive ud af skabet.

Måske det hjælper lidt, når du læser om andre kvinders og mine egne
selverkendelser, eller når du læser om, hvad mænd synes er dybt irriterende
ved vores adfærd. Bogen er krydret med både kendte og ukendte mænds og
kvinders bekendelser, og de lægger ikke fingrene imellem.

For dig som mand vil du sikkert få et kick over, at jeg og mine medsøstre
afslører vores mere eller mindre flatterende sider og finde ud af, at hende
derhjemme ikke er den eneste skabning, der handler på den måde, som hun
gør, og at der måske er en mening med galskaben, måske ikke. 

Bogen handler blandt andet om det at være single. Er det et bevidst valg,
at du vil ende op med at sidde som formand for Senior Singlernes Klub,
eller er det fordi du bruger uendelig meget tid på at finde drømmemanden,
som i virkeligheden kun findes i din fantasi og er et helt urealistisk mål?
Eler er det, selvom du måske ikke vil indrømme det, fordi du selv er bange
for at binde dig, med risiko for at blive såret? 

Mænd er der desværre ikke garantibevis på. Men var der, synes jeg også,
vi burde stille krav om en overordentlig og effektiv byttegaranti.

Bogen handler om parforholdets forunderlige luner, medgang og mod-
gang, skænderier og diskussioner, jalousi, utroskab, brud og skilsmisser,
dine – mine – vores børn og forskellen mellem kvinder og mænd generelt,
ud over det klokkeværk, mænd har hængende mellem benene.  

Det gælder om at ældes med ynde, når man finder ud af, at alt det, der
kan hænge nedad på ens krop, gør det.

K
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At acceptere, at den tid, hvor ens bryster var så faste og spidse, at de
kunne bruges til at indgravere håndboldpokaler, er slut.

Alle vi kvinder har små pudsige og underfundige tendenser, bl.a.:
Telefon-genet, vi elsker at tale i telefon, vi taler tit og gerne meget

længe.
Toilet-genet, vi presser os glade og forventningsfulde ind på et toilet

med minus kvadratmeter og pludrer lystigt, mens veninden tisser. Der-
hjemme brager vi også ufortrødent ud på toilettet, selvom manden sidder og
“laver stort”, hvorefter vi anklagende siger: “Puuuh, kunne du ikke lige
åbne et vindue?”, alt imens vi demonstrativt vifter med armene. Hvorfor gik
vi derud, når vi nu vidste, at han sad tungt på tønden? Og hvad med os selv?
Laver pæne piger egentlig lort eller østers i trusserne?  Tabuemnerne får lige
én på goddagen.

PKS-syndromet = Præ-købaholiske Spændinger, som er en ikke så sjæl-
den sygdom blandt os kvinder. Det starter uskyldigt med en lettere sitren og
kildren i kroppen, så går det over i små tics, og så vil det snart munde ud i en
sand eksplosion, hvis vi ikke straks kommer ud og køber noget, bare ét eller
andet. Vi kvinder kan blive helt høje af shopping, specielt sko … Hvad er
det med kvinder og sko … og tasker … og ure …. og solbriller … og …?

Ja, vi har mange sjove påfund !
Du vil også få inspiration til, hvordan du kan gøre en date eller en over-

raskelse for din kæreste til en original oplevelse.
Forskellige mænd kommer med deres bud på, hvad der kan få dem i den

syvende himmel, og hvad du absolut ikke skal gøre.
Og nogle af de beundringsværdige par, der har holdt sammen på godt og

ondt i mange år, kommer med deres “opskrift” på, hvad de gør for at holde
fast i forholdet.

Jeg ville jo gerne have blæret mig med, hvor belæst jeg er, og have skre-
vet en mother fucker af en bibel med teoretisk indsigt og grundige konstruk-
tionsanalyser, men sådan ligger landet ikke. Jeg er den, jeg nu engang er, så
jeg har brugt de midler og erfaringer, som jeg selv besidder og har høstet
gennem årene, og den viden, jeg har tilegnet mig, gennem interview af de
mange medvirkende i bogen og i mit virke som brevkasseredaktør. Det du
ser, er det du får. Ikke mere, intet mindre, så lad være med at læse videre,
hvis du ikke mener at du kan lære noget af dig selv og andre, og hvis du ikke
kan tåle at høre nogle ting, råt for usødet. 

Er du derimod åben for et smil på læben, lidt selverkendelser og bearbej-
delse af dig selv og dit køn, så god fornøjelse.

Malene Hasselblad
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Sat eller Frk. Evigsingle?

ingle” var engang en betegnelse for en lille vinylskive med et par
sange på. Nu er det betegnelsen for en hel kultur af mennesker, som

af den ene eller anden grund lever alene.
Hvor mange singler tror du render rundt i Danmark? 
Lige omkring 1,6 millioner …. og der er knap 100.000 flere singlekvin-

der, end der er singlemænd. I 1990 var tallet knap 1,5 millioner, igen næsten
100.000 flere kvinder end mænd?! Jeg flager stort, for i dette år 2003 kan de
tælle en mangeårig single fra statistikken … nemlig mig. Det tog mig altså
også seks år at finde ud af, at jeg syntes, det var sjovt at være single, men at
jeg nu alligevel syntes, at det er sjovere at være et par, selvom jeg dog lige
skulle vænne mig til at sige, at jeg havde en kæreste. Lige da vi startede med
at være kærester, måtte jeg gå og tygge lidt på ordet og vende mig til tanken
om, at “jeg” nu hed “vi”.  Når jeg gik derhjemme alene, lød jeg som en nylig
konverteret buddhist, som gik og messede sit mantra. Mit var: Kærester …
kærester … kærester … kærester, og nu er jeg nået så langt, at jeg har lyst til
at råbe min kærlighed ud over Rådhuspladsen i megafon … Jeg er kommet
væk fra den titel, som jeg var tæt på at erhverve mig … Frk. Evigsingle, nu
er jeg vel nærmest det, man betegner som værende lykkelig og sat?!

Men hvad er det, der gør, at der bare bliver flere og flere singler?
Nogle har selv bevidst valgt at være single og trives åbenbart som sådan,

eller gør de nu også det? Er det fordi man efter mange år som single bliver
mere og mere sær og kræsen, eller affinder man sig bare med tanken og
fortæller sig selv og sine omgivelser, at det er okay at være single og at man
har det fint, eller er det fordi man fornægter sine egne følelser og behov? 

“S
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Naser Khader, 38 år – folketingsmedlem, Det Radikale Venstre:

Fordelen ved at være single er, at man selv styrer sin hverdag og ikke
skal koordinere eller tage nogen specielle hensyn til andre. Ulempen er
højtider, ferier og søndage … der kan man godt savne en kæreste.

Det er som regel andre end én selv, der forsøger at finde en årsag til,
at man er single. For ikke lang tid siden blev jeg ringet op af en såkaldt
“matchmaker”, der sagde, at hun bare virkelig havde én der ville være
noget for mig. Jeg takkede pænt nej tak og svarede, at jeg ikke søgte en
kæreste, at jeg ikke havde tid til en kæreste i mit liv lige nu. Hun blev ved
og ved og spurgte til sidst, om hun ikke bare måtte sende et billede af
denne her kvinde, hvor jeg igen måtte svare: “NEJ, jeg søger ikke en
kæreste pt.”

Jeg tror selvfølgelig på, at man i en årrække sagtens kan trives som single og
leve livet, men på et eller andet tidspunkt tror jeg, at vi alle har behov for at
blive elsket og holdt af, og af andre end vores venner og familie. 

Fordelen ved at være single er selvfølgelig, at man fuldstændig helt og
aldeles selv styrer, hvor skabet skal stå. Man er fri og uafhængig og skal
ikke stå til regnskab for nogen. Fri for at gå på kompromis med andre end
sig selv og fri for at bruge den kostbare tid på at skændes om, hvem der sidst
tog opvasken. Ulempen er, som Naser også er inde på, en lille snert af
“ensomhed” som jeg tror sniger sig ind på de fleste ved eksempelvis
højtider som fødselsdag, jul og nytår. Og så er det sgu også sjovere bare en
gang imellem at dele den fantastiske solnedgang på den eventyrlige ferie
med andre end veninden. 

Efterhånden misser man også det sjove i at være “den eneste”, der ikke
som par hopper ned fra stolen og ind i det nye år nytårsaften. Ikke fordi jeg i
mine mange år som single ikke undte dem at stå lykkelige og kysse og
kramme, men hvorfor er det øjeblik kl. præcis 24.00 nytårsaften så eventyr-
ligt? Hvorfor bobler ens følelser for kæresten eller manden, altid lidt ekstra
lige der? 

En anden ulempe er selvfølgelig også, hvis man er udstyret med 10 tom-
melfingre. Men der kan jeg altså godt afsløre, at jeg har mødt flere mænd på
min vej, der godt nok var i besiddelse af en værktøjskasse, der kunne gøre
Flemming Leth grøn af misundelse, men som på ingen måde havde begreb
om, hvordan de forskellige stykker værktøj skulle håndteres. Her er de dan-
ske mænd heller ikke længere uundværlige, nu kan de kvinder, som tror en
skruetrækker er noget, man bruger til at trække vin op med, simpelthen leje
en handyman til at foretage “mandearbejdet” i det lille hjem eller i haven.
For bare nogle hundrede kroner kan man muntre sig med sin håndværker i
en hel time, og han har helt sikkert både udstyret og hænderne skruet godt
på kroppen. Men pas på når du søger på nettet efter disse handymænd. Det
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der med “lej en mand” kan godt gå hen og blive en hel anden fornøjelse og
misforståelse, selvom han har fortalt dig, at han skam har værktøjet i orden.
Det har han sikkert, det er bare en hel anden slags værktøj, og jeg kan for-
sikre dig om, at “den” ikke hænger persienner op, i hvert fald ikke de udga-
ver, jeg har set dem i. 

Er du frisk nok, kan du selvfølgelig vælge at tage imod hans form for
ydelse, nu han alligevel er der, og så kan du jo altid i forbifarten sige: “Nu
du er her, ku’ du så ikke lige hænge lampen op?” I sidste ende har det måske
været en billig og effektiv fornøjelse, i betragtning af at du både har fået sex,
fået hængt din lampe op og det endda af en “håndværker” iført bar røv og
“dolk”. Bare det syn må bestemt være alle pengene værd.

Susanne Bech, 40 år – skolelærer:

Og må jeg så lige sige et par borgerlige ord …
Til den måbende og uforstående singlekultur, der er så egoistiske og

selvoptagede, at de går glip af netop det de søger.
“Charmerende, slank og smilende pige med godt udseende og altid

friske bemærkninger på fad søger ditto mand …”
Som om det er noget man kan bygge et forhold op omkring? Man får

ganske vist flere indledende kontakter, men måske det er nu, jeg skal
erindre om “skønheden og udyret”…

Det lyder som en kliché, men visse klicheer er så eksistentielle, at du
ikke kan komme uden om dem.

Kære søstre derinde i singlestormen, I er jo heller ikke kun prinses-
ser, der skal bæres rundt i en guldstol – og slet ikke når I er præmen-
struelle med oppustet mave og fedtet hår, har en krise med jeres mor, og
i øvrigt ikke har kunnet tage jer sammen til at rydde op den sidste uge.
Da trækkes der store veksler på jeres partners tålmodighed. Og er du
altid lige selv parat til at yde den samme rummelighed?

Rummelighed er nemlig et nøgleord!
Du skal kunne rumme din partners små og store særheder, for tro mig

– dine er lige så slemme. Find dig ikke i urimeligheder, men øv dig i at
kunne rumme forskellighederne.

Du skal kunne samle ham op, når han er nede, støtte ham når han
finder nyt job, hjælpe ham når livet er mærkeligt, og du skal være sejlivet
når den trivielle dagligdag er ved at kvæle jer i børn, job, madlavning og
tøjvask.

Det lyder måske som en moralsk tale fra en “mormorgeneration”,
men husk at du jo forventer det samme af ham.

Og den stakkels fyr, der vågner ved siden af dig søndag morgen efter
en tur i byen, finder jo ikke “prinsessen på ærten”, men snarere “konen i
muddergrøften”.
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Led ikke efter en der er lige så sjov som dig selv, for I kan ikke begge
stå på scenen samtidig. Led ikke efter én der vil bestemme det hele lige-
som dig. Hvis du vil bestemme det hele, må du finde en udvasket type
uden holdninger, eller du må arbejde lidt med dig selv måske … Hvis han
er skidegod i køkkenet, så hold dig væk.

Accepter jeres forskellige styrkeområder, for det er det, der gør jer
stærke sammen.

Et parforhold eller ægteskab holder længst, hvis man accepterer, at
det først og fremmest er kærlighed og dernæst samarbejde om de
mange opgaver samlivet består af.
Og så kunne jeg jo skrive en masse om respekt og frihed, tolerance og
så videre, men egentlig synes jeg de andre begreber er indeholdt i “rum-
melighed”.

Du skal måske heller ikke kaste dig ud i det helt store “Tornerose-bryl-
lup” efter få måneders bekendtskab. Virkeligheden er bare en lille smule
mindre romantisk, når man ikke er spruttende forelsket mere, og så er
der brug for rummelighed.

Meget skal man høre for, når man er single, men den er jo god nok. Det mest
latterlige jeg har læst, er en artikel fra Berlingske Tidende d. 18. januar
2003, hvor amerikanske forskere konkluderer, at singlekulturen er en større
trussel mod verdens natur og miljø end et stigende befolkningstal. Forskerne
opfordrer os derfor til at bo flere sammen, da flere små husholdninger på
bare én eller to personer, nemlig øger forbruget af jord, bygningsmaterialer,
vand og energi. Når vi bor i flere boliger, betyder det også, at vi øger
drivhuseffekten  betydeligt, fordi vi forbruger mere. 

Den amerikanske forsker pointerer, at verdens befolkning gennem de
sidste tyve år, er øget med 70 procent, samtidig med at antallet af boliger er
øget med 110 procent.

Vi breder os altså mere end tidligere, mens naturen får mindre plads.
Forskeren er særlig bekymret for de store konsekvenser det vil få i de
områder, hvor truede dyrearter, som eksempelvis pandabjørnen holder til.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2002 913.889 én-persons-husstande.
Det svarer til 37,2%  af alle husstande. Alligevel kan jeg vist godt tillade
mig at sige, at det nok ikke er særlig realistisk, at der skulle blive flere
bofællesskaber på trods af, at pandabjørnens eksistens er truet på grund af
alle singlerne.

Noget andet er, at det faktisk er skide dyrt at være single. Langt de fleste
rejser kræver to fuldt ud betalende voksne, medmindre man selv arrangerer
turen og rejser med rutefly. Singler bruger som oftest også langt flere penge
på mad end de ville gøre, hvis de var i et fast forhold. Når man køber ind, er
det svært at købe i små portioner, og for mig endte det altid med, at det
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meste mad måtte lide den tunge vej til skraldespandens dybde, fordi jeg
aldrig nåede at få spist det jeg havde købt ind, før det var blevet for gam-
melt.

Man kunne jo så være praktisk at lave mad og selv fordele det i små por-
tionsanretninger og fryse det ned, men hvem fanden får lige gjort det? Jeg
gjorde i hvert fald ikke og gør det stadig ikke. Dér kunne jeg godt tage lidt
ved lære af min kæreste. Han er blevet opdraget med, at man ikke levner
eller smider mad ud (det er jeg rent faktisk også blevet, men på forunderlig
vis forsvinder det fra min hukommelse i gerningsøjeblikket). Men han
putter sirligt den tiloversblevne mad i køleskabet, så det kan spises dagen
efter. Han får det næsten fysisk dårligt ved synet af mig, som uden at blinke
ufortrødent kyler herlighederne i skraldeposen. Men jeg synes altså bare
ikke, at den kulinariske specialitet, hvad den så end har stået på, ser lige så
indbydende ud dagen efter. Måske er det bare mig, men konsistensen ændrer
sig altså, farven får en helt, helt anden tone, og jeg er også helt sikker på, at
jeg kan ane alle de små bakteriefætre slå kolbøtter i retten og ser straks synet
fra et mikroskop for mig, hysterisk? Hmmmm, måske en anelse! 

Det er lidt det samme med mit mælkesyndrom. At tage mælk fra en åben
mælkekarton bare dagen efter er heller ikke lige mig. Nu kommer der en
bekendelse, ehem … en lidt pinlig én (undskyld Lasse og Nicklas) men står
der to mælkekartoner i køleskabet, hvoraf den ene har været åben og er
halvfyldt, så er det næsten sikkert, at  jeg starter med at hælde op til de andre
fra lige netop den (host-host, man er vel høflig?), og så åbner jeg den anden
og hælder op til mig selv … føj for en egoist, men sandt er det.

Spørgsmålet single contra sat skal jeg lade stå åbent, men der skal
ikke herske nogen tvivl om, at jeg personligt hellere vil vågne op om
morgenen og vide, at jeg er alene, end vågne op sammen med en anden
og føle mig ensom!
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Angsten

sangen “Secrets of Life” synger James Taylor:

The secret of love is in opening up your heart
It’s okay to feel afraid
But don’t let that stand in your way

I slutningen af 2002, hvor jeg havde været single i flere år, blev jeg inter-
viewet i radioen. Der var én af de kvindelige studieværter, som åbenbart
havde været single i mange år, kaldt for Frk. Evigsingle af sine mandlige
kollegaer, og der kan jeg bare huske at jeg tænkte: “For helvede Malene, du
har været single i snart seks år, er du også en Frk. Evigsingle? Ender du som
en trist gammel mø?” 

Jeg havde ikke bevidst valgt mænd fra. Jo, i de første par år af min sin-
gletid, men der havde jeg også så mange lig i lasten og så mange ar på
sjælen fra mit seneste forhold, at jeg vidste at et nyt forhold ALDRIG ville
kunne gå, før jeg havde fået ligene begravet.

Der er selvfølgelig forskel på hvor hårdt forliste forhold kan ramme én,
og under normale omstændigheder havde jeg også mere eller mindre hurtigt
været oven på igen. Men i netop dét tilfælde var der blandt andet også et
mere end almindeligt stort svigt i forbindelse med både mit forhold og med
min graviditet, der spillede ind. Først alle de svigt som jeg havde ladet ham
påføre mig i forholdet, og når jeg skriver ladet mig påføre, mener jeg, at vi
alle har vores egen fri vilje. Det vil sige, hvis fornuften der sagde én ting
havde sejret over følelserne, kunne jeg bare have brudt ud af forholdet, da
jeg fandt ud af, hvad et forhold med ham ville indebære … at være inde …
så ude … inde … og ude … så inde igen, samtidig med at han helst ikke

I
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introducerede mig for familie og venner, for det betød jo en vis seriøsitet,
der skræmte ham. 

Det er altså svært at føle sig elsket, når man oplever ens kæreste nedgra-
dere én hele tiden til fordel for arbejde, venner og egoistferier. Toppen var
nået, da han blev headhuntet til et job i en anden del af landet. Vi valgte i
enighed at stoppe forholdet, men tre uger efter han var flyttet, lå han og rin-
gede og fortalte hvor meget han savnede mig, og om jeg ikke nok ville flytte
sammen med ham. Mine alarmklokker begyndte at ringe, for nu havde jeg
jo altså kommet sammen med en kæreste i to år, som var gået i panik i tide
og utide, og så ville han pludselig have, vi skulle flytte sammen.

Jeg bad om betænkningstid og han pressede voldsomt på. Der var hele
tiden noget der trak mig den anden vej, trods det at jeg elskede ham, jeg var
trods alt ved at blive klog af skade. Jeg indvilligede dog i at sende en joban-
søgning, blev kaldt til jobsamtale og fik jobbet. Endnu engang kunne jeg
mærke han var ved at trække sig, og jeg spurgte, om han var 100% sikker
på, at det var det han ville – comitte sig, for ellers rykkede jeg ikke telt-
pælene op og flyttede over til ham. Man kan både sige desværre og heldig-
vis sagde han ikke det rigtige. Han sagde, at han lige måtte tænke lidt over
det, og dagen efter vendte han da også tilbage og sagde, lad os gøre det, det
skal prøves af. Og så var det, jeg endelig vågnede op og tænkte: Prøves af,
fint nok, men det bliver ikke med mig som hverken deltager eller tilskuer, og
jeg valgte at stoppe forholdet, selvom det gjorde ondt. Jeg VAR jo glad for
ham, og det må have været dén følelse for ham, der havde fået lullet mig ind
i en for mig ukendt tornerosesøvn, som gjorde, at jeg for første gang i mit
liv, og forhåbenlig også sidste gang, ikke var stærk og konsekvent nok til at
sige fra og holde mig selv fast på det!!! Jeg blev over to år i et ulykkeligt og
utilfredsstillende forhold, hvor ingen af os var stærke nok til at give slip.
Men nu mange år efter er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, hvad jeg aldrig vil
byde mig selv. 

Der gik en måneds tid, menstruationen udeblev, og jeg tog naturligt nok
en graviditetstest som viste sig negativ. Der gik en måned mere, stadig ingen
menstruation, og jeg slog det hen med at det nok var noget hormonelt på
grund af stress. Dog syntes jeg, at jeg var begyndt at blive lidt oppustet, så
jeg tog til læge i den tro, at der var noget galt med mine tarme. Mine læge
sendte mig til en mave-tarmspecialist, som allerede idet jeg trådte ind ad
døren proklamerede, at jeg havde luft i maven (og det var altså ikke fordi jeg
havde sluppet en lille vind i forbifarten). Jeg nægtede at jeg havde luft i
maven, og han gik med til at tage en test, som i al sin “enkelhed” bestod i, at
jeg fik noget der allermest mindede om en trykspuler op i min dertil indret-
tede bagdel, og så blev der ellers blæst luft i Hasselblads tarme … og til det
kan jeg kun sige … UBEHAGELIGT!
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Specialisten sagde at han ikke rigtig kunne finde “noget”, så han gav
mig nogle såkaldte “pruttepiller” som skulle få luften ud af min mave, og så
fik jeg en ny tid tre uger efter. Jeg husker hvor tosset jeg var, da jeg gik der-
fra, for jeg var overbevist om, at jeg ikke bare havde luft i maven, men
tænkte så: okay, det skal ikke komme an på det, jeg spiser pillerne og så skal
jeg vise ham. Og jeg pruttede jo hverken mere eller mindre.

I stedet begyndte jeg faktisk at blive bange for, at jeg måske havde en
cyste i maven, min egen mor var blevet opereret for samme året før. Igen var
jeg til læge og fik en henvisning til den gynækolog og obstetriker, der havde
opdaget min mors cyste. Han havde været på ferie og havde derfor først en
tid til mig efter en måned, men jeg pressede på, fortalte ham det forløb jeg
indtil nu havde været igennem, og at jeg nu var begyndt at være bange for at
det var noget alvorligt, og så forbarmede han sig og pressede mig ind dagen
efter i sin privatklinik, kl. ni om aftenen.

Jeg mødte op og han spurgte som det første, om jeg havde ømme bryster
og kunne være gravid? Igen husker jeg tydeligt at jeg sagde: “Nej det er jeg
i hvert fald ikke, jeg har taget en graviditetstest med alle forskrifter og for-
holdsregler, og den viste klart negativ, jeg har ingen kvalme eller ømme
bryster, så nej, det er jeg ikke”. Lægen foretog så en gynækologisk undersø-
gelse, hvor han sagde, at alt så fint ud. Nu ville han så scanne min mave og
se, om der skulle være nogle cyster eller andet. På det tidspunkt var jeg
egentlig rolig og lå og fulgte med på monitoren, lige indtil lægen så lidt
underlig ud i hovedet, drejede skærmen væk fra mig og sagde: “Jeg kigger
lige lidt selv.” Lige i det øjeblik, blev jeg grebet af angst og tænkte bare:
“Åh gud, jeg har kræft i maven.” Og så kom det: “Du er gravid.” Jeg følte alt
blodet forsvandt fra min krop og jeg var dybt chokeret. Selvom lægen fra-
rådede mig at kigge på skærmen, insisterede jeg på at måtte se hvad der nu
var at se, for jeg troede simpelthen ikke på det, kunne ikke forholde mig til
det. Han vendte skærmen og der … fuldstændig lille dukke … hoved, arme
og ben der sprællede og et hjerte der bankede på livet løs. Jeg kan ikke
beskrive den følelse – det var bare kaos og bestemt ikke sjovt … det var rent
faktisk en rædselsfuld følelse, Jeg var gravid … ALT det jeg var så sikker på
at jeg bare ikke var! Jeg følte tiden stod stille, det med at tage tøjet på følte
jeg skete i vægtløs tilstand og i slowmotion, jeg kunne ikke tænke en tanke,
samtidig kørte alle tanker alligevel rundt. Så kom det værste … lægen
sagde, at han var ked af at skulle sige det, for han kunne godt se det var
kommet bag på mig, men jeg blev nødt til at tage en beslutning inden dagen
efter, for jeg var på vej ind i 13. uge.

Jeg følte jeg skulle dø. Lægen spurgte selvfølgelig efter faderen til bar-
net og jeg kunne jo kun sige hvad jeg vidste var sandheden, at vi ikke var
sammen mere, og at jeg vidste han ikke ville blive begejstret for det her. Han
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kunne ikke engang finde ud af det med tosomheden, hvordan skulle han så
kunne forholde sig til tre? 

Så kom jeg i tanke om nogle piller, jeg ugen inden var begyndt at spise,
og som man ikke måtte indtage ved graviditet, og jeg var bange for om bar-
net nu også var handicappet. Lægen lovede at han til bunds ville undersøge,
hvilken skade pillerne eventuelt kunne have forårsaget og så ringe til mig
næste morgen. 

Jeg tudbrølede da jeg gik derfra og ringede både til en veninde og min
mor. Først min mor, som da hun hørte at jeg græd sagde: “Malene, hvad er
der galt, hvad fejler du?” Og jeg fik fremstammet: “Jeg er gravid.” Og så
min mor igen helt lettet: “Åh herre Gud.” “Herre Gud? Hvordan kan du sige
Herre Gud – hørte du ikke, hvad jeg sagde? Jeg er GRA-VID!”

Så ringede jeg til min veninde, og hun blev helt glad og sagde: “Neeeeej
TILLYKKE” og jeg var bare sådan … “Hvad tænker I på?” Jeg følte jo min
verden var ved at styrte sammen. 

Da jeg kom hjem vadede jeg rundt i stuen i en time og prøvede at mande
mig op til at skulle ringe til faderen. Da jeg endelig fik mod til det, var der
telefonsvarer på, og jeg måtte bare grædende lægge en besked om at jeg
havde været til lægen og at han måtte ringe. Jeg sov ikke hele natten, fryg-
tede bare hans reaktion.

Næste morgen ringede han, og det er ikke meget galt, at jeg kunne
mærke fryseis igennem røret, og virkningen var da også derefter. Han var
iskold og ville ikke høre på noget som helst, jeg skulle bare have en abort,
skulle ikke ødelægge hans liv og så var der ellers ikke mere at diskutere der.
Jeg sagde til ham at jeg ærligt ikke vidste hvad jeg skulle, jeg synes hverken
jeg talte for barn eller abort, var bare i syv sind og ville have vi skulle
mødes, så vi kunne snakke det igennem sammen, men han havde talt …
ABORT, og så var der ellers ikke mere at sige til det, andet end at jeg ikke
skulle trække noget ned over hovedet på ham, og at jeg skulle understå mig i
at ødelægge hans liv eller plukke ham for penge???! Det var nu heller ikke
min intention, bare en saglig snak om hvad jeg havde gennemlevet og hvad
jeg eventuelt skulle gennemleve.

Lige efter det opkald og mens jeg stadig græd, ringede lægen og spurgte,
om jeg havde taget en beslutning. Jeg fortalte ham faderens reaktion som jeg
havde forventet, og at jeg ikke havde sovet hele natten og ikke vidste hvad
jeg skulle. 

Og så kommer den beslutning jeg aldrig glemmer lægen for at have
taget. Han sagde simpelthen, at han kunne mærke jeg havde brug for at
tænke mere over det, så jeg ikke kom til at gøre noget overilet. Han ville
skyde indlæggelsen til mandag, så havde jeg weekenden med, men så kunne
han heller ikke trække den længere, for så skulle jeg søge om at få lov til at
abortere og så føde barnet selv.
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Han sluttede af med at sige, at de piller jeg havde taget højst sandsynligt
ikke kunne have nået at gøre skade, da jeg kun havde indtaget dem en uge,
og hvis der skulle ske noget, så var det kun mælketænderne det gik ud over
– et problem der var til at tage at føle på.

Jeg er ikke i tvivl om, at havde jeg været tvunget ud i at skulle tage en
beslutning på stedet, og havde han ikke givet mig et par dage at løbe på, så
var valget faldet på abort. 

Jeg får helt tårer i øjnene over, at jeg kunne have været så tæt på at have
valgt Nicklas fra og dr. Erik, hvis du nogensinde læser dette, så takker jeg
dig af hele mit hjerte for, at du kunne mærke min tvivl og gav mig lidt ekstra
tid.

Jeg tog over til en veninde på Fyn, prøvede stadig at få faderen i en eller
anden form for saglig dialog, men menuen stod bare på verbale trusler og
ordet ABORT. Søndag både tog og meddelte jeg ham min beslutning. Jeg
valgte at beholde barnet og var afklaret med, at det i så fald blev som alene-
mor og uden hans støtte af hverken menneskelig eller økonomisk art.

Erkendelsen var endnu en stillingsbetegnelse på visitkortet: Mor.
Jeg var så med til at øge statistikken over enlige mødre, som der i 1991

var 144.658 af, og i 2002 var 165.301 af. Omvendt har antallet af legale
aborter faktisk været dalende de sidste mange år. I 1975 blev der i følge
Danmarks Statistik foretaget 27.884 aborter, 10 år efter i 1985 var tallet fal-
det til 19.919, og i 1999 var tallet 16.271.

Jeg er en stærk kvinde med en stærk psyke, og derfor blev jeg overrasket
over, hvor bundfældende og dybtliggende jeg blev ramt af de svigt jeg både
havde følt i forholdet, og så dem der fulgte igennem graviditeten. Én ting
var, hvis han havde holdt sig væk, som han havde sagt han ville, så havde
jeg haft mulighed for at bygge den nye tilværelse og omvæltning op og væn-
net mig til tanken om, at jeg vitterligt var alene om det her. Men efter først
en måned med diverse ukvemsord og psykisk pres, så to måneders tavshed,
så dukkede han op tre måneder efter og ville gerne være en del af det allige-
vel. Selv om ALT i mig talte imod, så tænkte jeg, at et barn nok var bedst
tjent med både sin mor og sin far, så jeg tog ham ind i varmen igen. Det
holdt dog ikke særlig lang tid, for han var jo stadig bitter indeni, og det skin-
nede hele tiden igennem samtidig med, at han var i tvivl om jeg havde snydt
ham med hensyn til prævention. Det var næsten det værste, at han havde de
tanker om mig, specielt ovenpå det jeg i forvejen havde været igennem, og
det var mere end jeg kunne bære. Sådan gik det lidt frem og tilbage, men
han klandrede mig, hver gang vi startede igen, og jeg fik aldrig fred. Så til
sidst, en måned inden jeg skulle føde, måtte jeg bede ham holde sig væk og
lade mig føde i fred, jeg kunne simpelthen ikke klare denne psykiske terror
mere. 
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Jeg vil spare alle for at komme nærmere ind på dette forløb og forløbet
efter fødslen. 

Én ting er dog sikker i dette spørgsmål om, hvorfor jeg i flere år efter har
været bange for at binde mig og åbne op for en anden mand, og i mange år
ganske simpelt valgte at være single. Det var denne meget store psykiske
“røvtur” der gjorde, at jeg ikke turde lukke en ny mand ind og samtidig
pludselig kunne mærke, at jeg var blevet ramt af samme angst for nærhed,
som min ekskæreste havde.

Jeg havde travlt med at lappe på mig selv, samtidig med at jeg skulle
være en god og omsorgsfuld alenemor, hvilket jeg ikke er i tvivl om at jeg
har været og stadig er. Jeg gjorde bare den fejl, at jeg lukkede sorgen ind i
mig selv, pakkede alt ind under gulvtæppet, bildte mig selv og andre ind, at
jeg havde det fint. Men inderst inde gik jeg hele tiden rundt med en evig
“ked af det-følelse”. Trængte tårerne ud af øjenkrogene, og det gjorde de tit
under hele den graviditet og månederne efter, så lukkede jeg af. Jeg tillod
aldrig mig selv at få grædt igennem, hvilket jeg er sikker på ville have hjul-
pet til dels – at få “renset”/tudet ud.

Det var sgu også noget af en omvæltning, bare lige sådan at få at vide at
man er gravid og så få én weekend til at beslutte sig i, og så samtidig have
en anden part rumsterende ude i periferien, som kun rummede frustration og
bitterhed, som hele tiden skulle ud gennem sidebenene, så jeg ikke kunne få
ro i min hverdag eller få lov til at glæde mig over, at jeg rent faktisk skulle
være mor og endda havde valgt at påtage mig alt ansvar alene, på trods af at
jeg mener, at man nu engang har været to om det i første ombæring og så
også, i mine øjne, burde være to om beslutningen og ansvaret i sidste ende.
Men sådan skulle det ikke være, så hver gang formåede jeg i stedet at trykke
på knappen og kvæle tårerne i mig igen, og det var nok ikke den rigtige
måde at bearbejde det på. Jeg havde nok fået det bedre ved at løsne de
knuder jeg havde sat på mine tårekanaler og lade stormfloden flyde og så i
øvrigt have brugt familie og venner, men det gjorde simpelthen for ondt til,
at jeg turde åbne for slusen. 

Det er svært at komme ud over den angst for at binde sig, man enten har
eller har tilegnet sig af  den ene eller anden grund. Den gode gamle med, at
brændt barn skyer ilden, har jo noget på sig. Men der burde også komme et
punkt, hvor man gør op med sig selv, om man vil blive ved med at leve på
den måde. At turde er at leve, og at leve er også at tage chancer, og en af
mine poetiske bekendtskaber sagde noget helt rigtigt:

“Den ægte kærlighed er som en flot sjælden blomst, der kun vokser helt
ude på afgrundens rand. Hvis du vil  have den ind i  dit liv, må du vove dig
helt derud, hvor du aldrig før har været.”

Og der er jeg på vej ud nu.
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Alenemor og hva’ så?!

Jacob Sundberg, 37 år – promotion koordinator:

Jeg synes, at det må være fantastisk for kvinden at gå rundt med et barn,
der vokser inde i maven, det må da være det største og mest fantastiske.
Det er sgu da et sølle bidrag, vi mænd kan komme med i den forbindelse
… !

Nu havde jeg selv en uforskammet nem graviditet. Hvor mange andre gra-
vide kvinder har fuld rotation på hormonkarrusellen, så havde jeg ingen
morgenkvalme, brystspændinger eller opkastninger.  På trods af min  bræk-
fobi gik jeg faktisk og ønskede, at jeg ville have kvalme bare én dag, så jeg
kunne fornemme at jeg var gravid.

Jeg havde heller ikke nogle mærkværdige spisevaner eller pludselig
sygelig trang til en blanding af lakrids, is og ansjoser. De eneste mærkelige
påfund jeg havde under graviditeten var, at jeg ikke kunne sove og derfor lå
og zappede rundt det meste af natten. Det endte med, at jeg gudhjælpemig
handlede … på tv shop,  det er til gengæld sygt!

En apoteker bildte mig ind, at der var én procent af kvinder der ikke
havde det stof i kroppen, som kunne påvise en graviditet … bingo … jeg
nuppede den ene procent. Mit dejlige barn havde heller ikke i sinde at lægge
sig som de fleste “normale” børn gør, med hovedet nedad (ja man skulle jo
nødigt have ødelagt frisuren), så han satte sig godt og mageligt til rette …
med numsen nedad, så mageligt at vendingsforsøget på hospitalet ikke
kunne få ham til at ændre mening. “Bare rolig” sagde de, de fleste vender
sig alligevel ca. tre uger inden fødslen, og så er der de sidste tre procent,
som ikke vender sig og som må blive forløst som sædefødsel eller ved kej-
sersnit … bingo, jeg kan bare det der med procenter, så det måtte blive en
sædefødsel. Jeg skulle bare huske, at hvis vandet gik, var det vigtigt at jeg
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kom ind liggende ... Æh, gud ved om det så var meningen, at jeg skulle
komme krabbende på hospitalet??

Jeg blev sat til d. 21. marts og den 20. var jeg, for det ikke skal være
løgn, i biografen med min søster og se ‘Baby Doom’. Da vi sagde farvel lige
inden midnat sagde jeg til hende, at jeg ville ringe om et par timer, når
veerne gik i gang, for nu gik vi ind i det nye døgn, hvor jeg var sat til at føde.
Der gik ikke mere end to timer, så kom den første ve, og han ville frem, for
der var fra start ca. 1,5-2 minutter imellem. Min veninde kom over klokken
tre om natten, og jeg prøvede at få lidt søvn, uden held. Veerne tog til, og jeg
vandrede hvileløst rundt i stuen, mens min veninde sov, og klokken halv otte
syntes jeg, at nu var det knap så vidunderligt, så vi drog af sted til hospitalet
i en ambulance, for det påstod min veninde hårdnakket at man gjorde,
selvom jeg nu fandt det lidt dramatisk. Ambulanceførerne var som sådan
nogle tit er … flirtende, og det på trods af, at jeg lignede en mellemting mel-
lem et hængebugsvin og en Good Year luftballon. Han mistede bare et
point, da han sagde: “Hvor er faren henne, du skal da ikke føde alene?” Jeg
svarede: “Nej, min veninde skal med til fødslen” og så med den der demon-
strative, så-snakker-vi-ikke-mere-om-det attitude.

Vi nåede lige ind ad døren og jubiii, Tilde havde vagt. Tilde var en anden
venindes veninde, og velkendthed lige i det øjeblik var kærkomment. Men
hvad skuede mine ører ? En kvindes skrigen og klagen i den grad, at det lød
som en skrigende ræv. Og hvis der er nogen, der har hørt en ræv hyle, så vil
de give mig ret i, at lydeffekterne til Fredag den 13. eller Psycho godt kan
pakke sammen. Jeg stopper bogstaveligt talt op og spørger med øjne så
store, at de ville have gjort hundene fra “Fyrtøjet” grønne af misundelse:
“Siger man sådan?” Heldigvis beroligede Tilde mig med, at hun måske gav
udtryk for sine smerter på en lidt voldsom måde. Nå, op på briksen kom jeg
og Tilde sagde: “Du er åbnet 4 cm og vandet er gået. Hvorfor kommer du
først nu?” Vandet var gået – undskyld, hvor var det lige det var gået hen?
Det fattede jeg ikke en meter af, jeg havde i hvert ikke hverken våde trusser
eller bukser, og jeg havde hørt om andre som lignede en elefant der tissede
når vandet gik (Og jeg har personligt selv set en elefant pisse i Kenya, og det
er altså ikke så lidt der kommer ud – på den anden side har den jo også et
kæmpe hul og en ordentlig blære, såeh …).  Så skulle jeg på toilettet, og da
jeg tørrede mig var toiletpapiret fuldstændig “øglemose”agtigt, en besynder-
lig farve og jeg tænkte straks på fostervandsforgiftning, så uden at tænke så
meget over min egen blufærdighed smækkede jeg bare døren op og rakte
toiletpapiret lige i hovedet på Tilde som et lille barn, der selv har tørret sig
første gang, stolt viser frem af “fangsten”. 

Tilde kunne dog berolige mig med, at “det er bare den lille der har stress
og har skidt i vandet”. Nej hvor lækkert og det kommer så ud af mig, tænkte
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jeg, og det var da også den eneste gang jeg lige tænkte, at han nu godt kunne
have lagt sig rigtigt, med hovedet nedad i stedet for numsen.

Nå, Tildes vagt sluttede faktisk, da jeg kom ind ad døren, og en anden
jordemoder tog over. Hun var god for mig. Meget kontant og fåmælt, jeg
kan nemlig ikke have, at folk pylrer om mig når jeg har ondt. Og ondt det
gør det sgu, de der påstår, at veerne ikke gør ondt, LYVER, basta ! 

Jeg har jo et til tider heftigt temperament og havde advaret min veninde
om at jeg måske ikke ville være frk. Bly. Underligt nok, var jeg faktisk stille
og rolig, dog var mit eneste ordforråd FUCK, og det ord siger jeg ellers
aldrig. 

Nå, men mor her kom i varmtvandsbassin som en anden løssluppen flod-
hest, og pludselig på nul komma nul dut, havde jeg åbnet mig de sidste cen-
timeter, han havde godt nok travlt med at komme frem i verden. Hele
beredskabet af fødselslæger var tilkaldt, det skal de åbenbart med sædefød-
sler og lige idet hun sagde, nu kommer han snart, jeg kan se hans ene balle,
og jeg havde ligget og presset så meget, at jeg følte, at mine øjne i næste ve
ville poppe ud af deres øjenhuler – så sad han sgu skævt og kunne ikke
komme ud, og så skulle det lige pludselig gå stærkt, for hjertelyden
begyndte at falde.

Øv, øv og tre gange øv. Her havde jeg ligget  og presset som en tonstung
sumobryder og så skulle det alligevel ende med kejsersnit i fuld bedøvelse.
Ind på operationsstuen, og så lå jeg der og ventede med krampe i benene,
spændt fast på en briks så man skulle tro, at jeg var ved at blive gjort klar til
det hvide snit, med veerne drønende med 180 i timen. Mors tålmodighed var
ved at slippe op … “Hey, hvad venter vi på – jeg er ligesom klar nu” og lur
mig om mit tonefald ikke var begyndt at blive lidt anstrengt. “Vi venter på
kirurgen der skal føre kniven”. “Undskyld mig hvad for noget …. venter …
har I ikke ventet hele formiddagen?” tænker man – men så rationel er ens
tankegang altså ikke lige der, hvor man, hvis barnet nu havde sat sig rigtigt,
havde spyttet ham ud for lang tid siden. Der stoppede legen for mig, lige i
det øjeblik havde jeg svært ved at finde “the happy face” frem, og jeg var
parat til at gå efter struben på narkoselægen, men jeg nærede mig og fik i
stedet hvisket: “Få mig nu væk, sig til hende at hun skal skære ordentligt og
husk lige at vække mig igen!” Til mit forsvar, hvis sådan et skal føres, vil
jeg lige fremhæve, at jeg stadig lå fladt på ryggen, fastspændt over benene
som jeg havde mega krampe i, men endelig …var jeg væk. Jeg har også en
mere eller mindre angst for at komme i narkose, for det er jo en situation jeg
ikke selv kan styre eller er herre over!

Til gengæld, selvom jeg fødte kl. 12.20 følte jeg, at jeg var så langt væk,
at jeg først kom ud af den der strandvaskerfølelse hen ad aftenen. Ikke sådan
objektivt set, for jeg lignede virkelig en der havde ligget i Roskilde fjord en
14 dages tid. Mine fingre havde pga. af narkosen, transformeret sig til at
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ligne opvaskehandsker man har pustet op til yderste sprængfare, og jeg
havde samme form og hovedstørrelse som en mumitrold eller Baba Papa, og
hvis du kan huske dem, så har de altså en besynderlig kropsform og volu-
men, og det havde jeg også pludselig fået. Men så er alt næsten også glemt,
for der lå den dejligste lille guldklump, med helt mørkt hår og brun hud og
så fin så fin, for han havde jo siddet mageligt og ikke fået klemt hovedet i
trompet facon. Og stolt bliver man jo, når der kommer andre sygeplejersker
hen og siger: “Nåh, det er dig der har født den lille smukke dreng – er hans
far mørk – han har så fin kulør?” hvortil jeg svarede: “Næh, han er bare fra
Jylland.”

Selvom jeg godt ville have sluppet for de der satans veer, når det nu alli-
gevel endte med fuld narkose, så prøvede jeg at se det med kejsersnittet på
en positiv måde, mit understel var da, om ikke andet, ikke blevet udvidet til
en eller anden abnorm sønderjysk håndboldhal.

Til gengæld og uden pis, så ligner ens mave sgu en sammenstyrtet sufflé.
Lagde man sig på alle fire, så ville ens mave hænge som sådan en tarvelig
lang og blegfed bolledej, så det gør man ikke.

Dagene på hospitalet var ikke de morsomste. Der kom de første rigtige
følelser frem over, at jeg var alene. Jeg lå på stue med en anden kvinde, hvis
mand var der hele tiden, og de kyssede og krammede. Det gjorde sgu ondt.
At ligge der uden at der var en mand, der var stolt af, at man havde båret og
født hans barn!

Oveni det skreg hendes barn konstant, til både deres, personalets og min
frustration. Jeg trængte bare til et par timers søvn, men kunne ikke lukke et
øje. Nicklas sov trygt. Så da jeg fik grønt lys, kunne de ikke se min røv for
bare skosåler, jeg måtte bare HJEM !

Jeg hører om mange der endnu ikke har fået børn og skam også nogen
der har, som ser det som lidt af en hæmsko. “Jamen, så er vi ikke frie mere
til at kunne gøre hvad vi vil og når vi vil”. Det er jeg simpelthen ikke enig i.
Livet med børn er, hvad man gør det til. 

Da Nicklas var 10 måneder, trængte jeg bare til at komme lidt væk fra
det hele. På det tidspunkt var jeg på forældreorlov fra mit job som passen-
ger-assistent i Københavns Lufthavn, og vi havde nogle gode ordninger på
billige stand by flybilletter. Så jeg tog en beslutning, bestilte nogle billetter
til Bangkok. Pakkede rygsækken, tog baby, bleer og klapvogn under armen,
og så af sted. Flyturen var a piece of cake. Personalet var simpelthen så
hjælpsomme, og hver gang stewardesserne havde en lille pause kom de og
spurgte, om de måtte låne Nicklas, eller også stavrede han selv ned til dem.
Da vi ankom til Bangkok, snurrede jeg lige en omgang og valgte så at flyve
videre til Koh Samui, hvor vi fandt en vidunderlig bungalow som lå i første
række på stranden. Vi var der tre uger, og det var bare skønt at rejse rundt
med sit barn på den måde, og det har vi gjort mange gange siden. Min drøm
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er engang at kunne hive et halvt år ud af kalenderen og så bare rygsækken
på og ud og opdage verden sammen med ham.

Jeg forstår ikke helt alle de par, som er ved at gå i spåner bare de skal en
uge til Mallorca. Jeg tror mange pisker en unødig stemning op. Okay, jeg
har måske været heldig med Nicklas, at han altid har været rolig og har kun-
net finde ud af at underholde og udforske sig selv og sin fantasi, men jeg tror
også meget af det ligger i, hvad vi som voksne lægger som dagsorden. Jeg
har aldrig tænkt så meget over tingene, måske lige bortset fra det med
mænd. 

Jeg er ikke nogen speciel super woman, så når jeg kan gøre det, kan du
også, så spring ud i det!

Nicklas er bestemt heller ikke genert, han er utrolig udadvendt og går
lige i folk med træsko på, og det tror jeg foruden hans egen personligheds
fortjeneste også har noget at gøre med, at han har været vant til, at jeg har
taget ham med rundt til alt muligt.

Første gang jeg rejste på den måde, var det meste af min omgangskreds
da også ved at gå op i limningen over, at jeg kunne finde på at rejse så langt
væk med en baby, men bagefter sagde de også alle sammen, at de ville
ønske at de havde mod på det samme. Jeg synes ikke det kræver mod, det
kræver bare at springe ud i det og tage det fra en ende af. Jeg havde intet
planlagt på forhånd, så derfor var der heller ingen planer, der kunne gå i
vasken eller blive forsinket på grund af uforudsigeligheder, og var der
nogen, så tog jeg dem som de kom.

Hånden på hjertet og jeg ved godt at jeg kan blive udskældt for denne
bemærkning, men jeg synes altså ikke det er hårdt at være alenemor. Måske
fordi jeg ikke har været vant til andet, og som person er, som jeg er. Jeg kan
godt forstå, at moderen lige pludselig synes det er enormt hårdt, hvis hun
kommer ud af et parforhold. Men hun har jo så også været vant til, at der var
en anden part, der tog over en gang imellem. Eller hvis man er vant til 8 tim-
ers søvn, dem kan man nemlig godt skyde en hvid pil efter, og så pludselig
kun får det halve eller mindre ... bevares, jeg føler mig da også kronisk træt,
men det kan jeg godt leve med. Og selvfølgelig kunne det være rart, at have:

Én at dele glæderne med.
Én at dele pligterne med.
Én at tale med det hele om.
Og mere tid og penge.

Men sådan er det nu engang ikke, eller har i hvert fald ikke været det, og så
må man jo forholde sig til det!
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