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– Jeg var rigtig glad for den efterskole. Jeg fandt en sød veninde, Cecilie, som boede 
i Nykøbing. Vi blev veninder hele det år, og da vi sluttede efterskolen og kom hjem, 
fik Cecilie en kæreste. Han havde en kammerat, der hed Oliver. Oliver Christof-
fersen. Han var 16 år på det tidspunkt og boede i Nykøbing. Der gik han også på 
gymnasiet. Jeg ved ikke, hvorfor det lige var ham, der tiltrak mig. Det gjorde han 
bare. Han var rigtig sød. Det er han stadigvæk, men ja, det var bare ham, der tiltrak 
mig. Han havde ikke været i seng med en pige før, så han var jomfru. Og 14 dage 
efter bliver jeg gravid. Det kom … som et kæmpe chok.  

Uddrag af Nadjas historie:

Først er de to enige om et barn, så bliver de enige om en abort, men så kommer 
Nadja igen i tvivl. Hun kan dårligt forklare tvivlen, men det ligger i en masse tan-
ker for og imod. Som 17-årig er man usikker. Hun har fået en abort før, men … 

Det er ikke kun noget, hun griber om med sin intuitions pincet 
og kigger flygtigt på. Nej, hun vender det og drejer det og stu-

derer det på alle måder, inden hun forkaster idéen om abort.
Det bliver hendes hjerte, der kommer til at bestemme, 

fortæller hun.
– Jo tættere, jeg kom på datoen for aborten, jo mere 

ked af det blev jeg. Min mor skulle komme over og under-
skrive papirerne, som jeg skulle have med hen på klinikken, 

men jeg husker, at jeg ringede til hende og sagde, at hun ikke 
behøvede at komme, for jeg ville ikke have den abort alligevel. 

Jeg kunne bare mærke, at det var forkert. Jo mere jeg tænkte over det, 
jo mere forkert blev det. Men min mor mente klart, at jeg skulle få den abort. Jeg 
var hunderæd for hendes reaktion. Alle andre mente også, at jeg skulle få en abort. 
Også Jens på et tidspunkt. For der havde han fortrudt. Han kunne ikke overskue 
det. Men han skifter så også igen og siger, jamen så må det være sådan, at vi får 
barnet. Jeg havde ikke rigtig nogen veninder, jeg kunne snakke med om lige det, 
fordi da jeg blev gravid, så skiftede jeg fra at være den, man snakkede med til at 
være den, man snakkede om.
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Uddrag af Hannahs historie:
  
Det er ikke et almindeligt liv som mor, der kendetegner Hannahs hverdag med 
Cecilya. Det er et til tider vakkelvornt voksenliv, og hun er en skrøbelig mor under 
det rå og stærke ydre. Det ved hun godt. Man gennemskuer hende let, når man 
kender hende godt, og sagsbehandleren kender hende godt. 
   Men er et til tider ualmindeligt liv nok til, at myndighederne skal tage hendes 
datter fra hende?  

– Jeg har fået at vide, at de vil til at tage Cecilya fra mig. De 
indkaldte til et krisemøde, og der sagde min sagsbehandler, at 
vi skulle skilles fra hinanden. De sagde, at jeg satte mine egne 
behov over mit barns. Men de kom med nogle eksempler, 
der overhovedet ikke passede. 

– For eksempel sagde de, at jeg en aften havde siddet og 
farvet hår og ladet hende ligge og skrige inde på legetæppet 
imens. Og det passer ikke. Overhovedet ikke. Jeg forsvarede 
mig, indtil det gjorde ondt i mig. Og jeg spurgte, om der ikke 
var andre muligheder. Om jeg kunne komme i plejefamilie med 
hende, eller i en aflastningsfamilie, og sagsbehandleren sagde, at hun 
havde tænkt det hele igennem, og at der ikke var noget at gøre. 

– Jeg er chokeret over, at de vil tage min datter fra mig. Men jeg vil kæmpe for 
hende. Jeg giver ikke op. Det gør jeg ikke. Aldrig.
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Kvinder spejler sig i dem 

Unge mødre er ikke alene fascinerende mødre, men tit også fascinerende menne-
sker. Nogle, der bliver lagt mærke til, ligesom man lægger mærke til andre outsi-
dere, eller til den hvide due blandt de grå. 

De unge mødre bliver vurderet og udforsket. De bliver samtaleemner. 
Kvinder, og især andre mødre, spejler sig i dem. For de forstår dem, eller også 

forstår de dem slet ikke, men i begge tilfælde skaber indblikket i de unge mødres 
ofte forunderlige verden holdninger og diskussioner.   

De unge mødres liv er tit radikalt forskelligt fra andre mødres. Ikke kun på over-
fladen og ikke kun fordi de i så ung en alder har valgt at få børn. De er også ander-
ledes, fordi de som regel kommer fra bestemte hjem (for eksempel typisk uden en 
far), hvilket har givet dem en bestemt indgang til livet. Det vidner de tre historier i 
denne bog om, og det viser en grundig research af emnet også. 

Men hvordan er det at være ung mor? Hvilke konsekvenser har det at afbryde et 
mere eller mindre selvcentreret teenageliv? Er det sandt, at det tit går galt? Og hvor 
galt går det i givet fald? Bliver de unge mødre blot selvcentrerede på en ny måde? 
Bunder moderønsket i en kompensation for noget eller nogen? Er der en ubevidst 
eller en udspekuleret bagtanke gemt i det? 

Det er et kendt psykologisk fænomen, at man anskaffer sig børn for at udbygge 
sin egenkærlighed og sin selvopfattelse, eller at man gør det i tanken om at styrke 
sit parforhold, binde sin partner. Er det sådan de unge mødre tænker? 

Eller er de bare umodne og naive? Hvorfor gør de det egentlig, og hvordan kla-
rer de alle problemerne, der er forbundet med så stor en omvæltning i et ungt liv?
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For at starte lidt omvendt kan det være interessant at høre, hvordan de unge mødre 
ser på andre mødre. Alle de mødre som ventede, eller stadig venter med at få børn, 
og som derfor gør eller gjorde ”det rigtige“, det som deres forældre og deres lærere 
og deres venner og næsten alle andre omkring dem sagde med fornuftens stemme: 
Vent! 
   Vent, indtil I har fået en uddannelse. Vent, indtil I er modne, og I har ressourcer-
ne og har fundet den rigtige partner. Det er fornuftigt, fordi det siger al erfaring, og 
det siger tallene fra blandt andre socialforskerne og fra for eksempel Mødrehjæl-
pen: Kun mellem hver tredje og hver fjerde kvinde, som får barn inden 20-årsal-
deren, opnår senere en uddannelse, og når de er 35, så ender de i statistikerne som 
permanente enlige mødre uden en uddannelse.  

Så vent! 

Det gør de fleste unge kvinder så, og det er det, som disse teenagere ikke gør. De 
venter ikke. Det er præcis dér, de skiller sig ud og gør, hvad de selv mener, er rigtigt. 
De trodser alt og alle omkring sig, som regel deres fyr, næsten altid deres forældre, 
deres venner, deres lærere, deres læge, deres præst og så videre. Alle alderdom-
mens råd og megen erfaring lyser på dem, men uden at varme, som vintersolen, 
kan man sige. For de hører ikke efter. De følger deres hjerte, deres intuition, deres 
biologi eller hvad det nu er, de følger. 

Forskellen i valg, dette meget afgørende valg, betyder to ting. Dels at mange ser 
anderledes på de unge mødre, men også at de ser anderledes på alle andre. De har 
tit den opfattelse, at næsten alle ser negativt på dem. Ja, de påstår tit, at alle ser ned 
på dem, og som det første stempler dem som dårlige mødre. 

En af de unge mødres overordnede bekymringer er faktisk, hvordan omverde-
nen betragter dem. De føler, at statistikerne antyder, at de er lidt dumme, da de jo 
ikke kan finde ud af at få en uddannelse, men også fordi det rent faktisk er det, de 
hører og ser til daglig. De oplever tit, at mange ønsker at nedgøre dem, sætte dem 
på plads, ja ligefrem lægge dem for had. De ved, at mange kalder dem værre ting 
end dumme. For eksempel ansvarsløse, dovne, umoralske, ja endda ludere og det, 
der er værre. De ved, at fordommene tit får frit løb hos folk, bare de ser en ung mor. 

Sådan tænker de unge mødre, fordi de er yderst følsomme lige netop på dette 
punkt. De ser hurtigt både spøgelser og Judas-skikkelser omkring sig. Faktisk fra 
det øjeblik, de begynder at bevæge sig mod strømmen.     

Derfor har de også paraderne oppe, når man møder dem. De er straks skeptiske: 
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Hvad ved I overhovedet om os? Hvem siger, at vi lever sådan, som I tror? Sådan 
som på film eller tv eller sådan, som I har hørt fra en ven eller en fjern slægtning. 
Hey, I ved ingenting om os! I kender os ikke. I ved ikke, hvordan vi levede, før vi 
blev gravide, eller hvordan vi lever nu. I ved intet om, hvor hårdt vi kæmper for at 
være gode mødre. I har bare en masse fordomme.

Det er svært at bebrejde dem. For fordommene lever stadig i bedste velgående. 
Alle tænker deres i selskab med unge mødre. Og bliver måske ligefrem bekymrede. 
Det ligger til de fleste, især forældre, at man helt automatisk reagerer, når man ser, 
hvordan andre er forældre, og især disse unge mødre. Det er for pokker svært at 
sidde stille og se på, at de nærmest misrøgter deres unger. For sådan kan det godt 
se ud.

Blandt andet derfor bliver unge mødre stemplet og sat i bås, eller som eksper-
terne kalder det stigmatiserede. Graden af det kan diskuteres, men det sker. Og man 
behøver ikke at beskæftige sig med emnet længe for at få det bekræftet. Alle ved 
som regel bedre og er fyldt med gode råd. Et gammelt ordsprog siger, at bortset 
fra forældrene, så ved alle, hvordan man opdrager børn. Det har tv-serien, som 
blev vist første gang i februar 2005, og som stadig, mens dette skrives, ruller over 
tv-skærmene hver uge, også bekræftet. Og det er selvfølgelig en af grundene til, at 
den er populær. Det er godt debatstof, hvordan man passer børn, for alle har en 
holdning til næsten alle aspekter af det. 

Hvis man har prøvet at gå til forældremøder og har hørt på, hvor voldsomme og 
indædt diskussionerne kan blive, når man taler om emner som drilleri, mobning, 
pigefnidder, drenges aggressioner, rygning, druk, og så videre, så ved man besked. 
Det går ikke stille af. Og Karl-Emils mor er som regel den værste, fordi hun starter 
al balladen med alle sine politisk korrekte og meget irriterende klidmoster-forslag, 
der bare handler om, at hun vil have, at alle børn bliver opdraget ligesom Karl-
fucking-Emil.    

Folk har så mange holdninger, og de har hørt så meget. Rygterne svirrer. Om de 
unge mødres manglende modenhed, om deres manglende ressourcer, om deres 
misbrug og forsømmelser, om deres selvforskyldte smerte og problemer, deres en-
somhed og frygt. Ordene og prædikaterne flyver gennem luften.  

Derfra er der ikke langt til at drage yderligere konklusioner. Og det har mange 
også gjort. Overalt og til næsten alle tider. Ekstreme konklusioner inklusive.
   For det er da mærkeligt, som de tænker, disse unge mødre. Er de ikke lidt syge? 
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Stædighed og naivitet kan jo ikke alene forklare så drastiske handlinger. Så dras-
tiske tanker, der fører til så drastiske ændringer i de personlige levevilkår. 

Der må være en forklaring på denne unormale adfærd. For det er slemt, er det 
ikke? 

Eller handler det bare om, hvorfra man ser på de unge mødre?  
Det plejer at være sådan, at al kommunikation foregår på modtagerens præmis-

ser. Hvis folk med sort hud ikke ønsker at blive kaldt ”neger“, fordi det minder om 
”nigger“ eller på anden måde virker nedsættende, så fører det blot til konflikt at 
insistere på, hvad der tidligere var rimelig sprogbrug. Sådan er det ikke helt med en 
såkaldt objektiv bedømmelse eller vurdering af andre. Det foregår på iagttagerens 
præmisser, og så bliver den ofte subjektiv. 

Netop derfor handler synet på unge mødre i høj grad om betragterens viden, 
respekt og rummelighed. Det er vanskeligt at være objektiv, hvis man samtidig er 
bedrevidende og insisterer på egne værdier. Og hvis den overvejede del af de unge 
mødre føler sig nedgjort og ringeagtet, så er der måske noget galt med den måde, 
de bliver betragtet på. Måske er det tid til at se på dem på en anden og mere positiv 
måde. Om ikke andet, så i det mindste for at respektere dem og deres valg.  

 
Det er det, de unge mødre ønsker. Lige nu kæmper de både med deres fortid, deres 
nutid og deres fremtid. De har problemer nok i forvejen. De sørger over tabet af 
deres ungdom og tabet af den dejlige uskyld, som de stadig ser hos deres jævn-
aldrende, samtidig med at de prøver at opbygge et nyt liv med deres børn. 

I den situation er de sårbare og deres børn er sårbare. Men de bliver mødt med 
kritiske øjne. Også fra de eksperter og de sagkyndige, der beskæftiger sig med dem.

Eksperterne og sagsbehandlerne kommer løbende med bud på, hvad der grundlæg-
gende er galt. Og fordi de siger, at der grundlæggende er noget galt, er det som om, 
at der også opstår nye problemer. Det kører i ring, og problemerne forøges så at 
sige i gentagelsen. 

I den ene ende af spektret er unge mødre genstand for forskning i USA, hvor 
man problematiserer nærmest alle, der på den ene eller anden måde afviger fra 
de ofte snævre vedtagne normer. Især de vedtagne psykiske normer. Her har man 
gennem de senere år udviklet et helt væld af nye diagnoser til forklaring på af-
vigelserne, og dertil nye piller og ny behandling for de afvigende psykiske lidelser. 

Ifølge kritikere af denne omsiggribende diagnosticering af i mange tilfælde  ellers 
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raske mennesker så er det ikke kun selve sygeliggørelsen, der er et problem. Det er 
også den nedgørelse, som følger med, og som flere og flere udsatte grupper derved 
oplever. Hvilket gør flere syge. En del, måske en stor del, af de diagnosticerede og 
behandlede er uden tvivl psykisk syge, men der er også mange tidligere normale, 
der i dag har fået papir på, at de er syge blot fordi, man nu har en diagnose, der pas-
ser dem. Tendensen har spredt sig til resten af verden, også til Danmark. 

Sygeliggørelsen og den følgende nedgørelse giver dermed de unge mødre endnu 
mere at slås med. For det bliver lagt ovenpå i den anden ende af spektret, hvor deres 
almindelige problemer i hverdagen ligger.

Fra sociale undersøgelser og fra tv-serien er det tydeligt, at de unge mødre dag-
ligt slås med en omverden, der ikke altid er indrettet på deres behov, og som i 
mange tilfælde altså heller ikke har meget til overs for dem. Kommunerne vil gerne 
overvåge dem og kontrollere dem. Det udstiller så også alt det, som systemet og 
systemets folk finder problematisk. Og desto mere man overvåger, desto flere fejl, 
skavanker og unormale forhold blotlægger man. 

Men de unge mødre har selvfølgelig også reelle og alvorlige problemer.
Nogle af problemerne er de samme, nogle er lige så forskellige, som mødrene 

er forskellige.   
De bor i hele landet, selv om mange kun opfatter det som et fænomen eller 

et problem i udkants-Danmark, altså uden for storbyerne. Men det er der ikke 
konkrete tal, der bekræfter. Unge mødre dukker op overalt, hvor unge har sex og 
fravælger abort, og det gør de vist over hele landet, som en socialforsker udtrykte 
det under researchen til denne bog. 

De er så unge som 14 og så ”gamle“ som 19. Definitionen på en ung mor er i 
denne sammenhæng en teenagemor. Ser man på udsnittet af de unge mødre i tv-
serien, så er nogle smukke, nogle uskyldige, andre rå og spolerede. Andre igen er 
store børn med voksnes ansigter, som man ikke rigtig kan blive klog på. De ran-
gerer fra seje og stærke til svage og naive. Fra ukomfortabelt overvægtige til smer-
tende tynde. Fra nærmest kedelige og indadvendte til kvikke og velartikulerede. De 
kan være unge af sind og gammeldags i deres tankegang.

Men på trods af forskellighederne, så har de som sagt mange ligheder, og de de-
ler en del af de samme bekymringer. Mange mangler en stabil mand, en far til bør-
nene. Altså ikke bare en mand, men en stabil mand. De siger tit, at en dårlig far er 
værre end ingen far. De mangler tit penge, uddannelse og selvfølgelig livserfaring. 
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”Alt var kaos.  
Jeg havde ikke forestillet  
mig, at der kunne komme  

så meget kaos.  
 

Jeg fandt ud af, at andre 
bestemt ikke misundte mig  
mit kommende liv som mor.  

 
Nogle misundte mig  

måske mit barn, men de  
misundte ikke mig“ 

Hannah Ginic 

Hvad de ellers har af problemer, vender vi tilbage til.
For lige meget, hvad deres baggrund er, og uanset hvad deres sociale status er 

registret til, hvad deres fysik og psyke er journaliseret som, så har de deres kamp 
for at blive betragtet som gode mødre til fælles. 

Det at blive mor er ikke svært, det at være mor er svært. Og det er den kamp, 
denne bog især handler om. 
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Der er hvert år omkring 8-900 teenagere i Danmark, som bliver mødre. De udgør 
kun omkring halvanden procent af alle, der bliver mødre, og tallet har været svagt 
faldende de seneste år. 

I 2011 registrerede Sundhedsstyrelsen kun 811 unge mødre. Samtidig er gen-
nemsnitsalderen for, hvornår danskerne bliver fædre og mødre steget gennem de 
seneste år. De førstegangsfødende er, mens dette skrives, over 29 år i snit. Andelen 
af mødre over 35 stiger også, og den er nu oppe på over en femtedel.*

De tre mødre, som bliver portrætteret i denne bog, er udvalgt blandt godt 60 
medvirkende i tv-serien De unge mødre. De er valgt, fordi de på én gang har nogle 
usædvanlige, men også genkendelige historier, der afspejler de ovennævnte pro-
blemstillinger. De er også valgt, fordi de i dag kan se tilbage på de år, hvor de var 
helt unge mødre. De kan derfor reflektere over de til tider dramatiske begiven-
heder, som livet har udsat dem for, og som de har udsat sig selv for.  

Nadja er i dag 28 og fik sit første barn, da hun var 17. Hun har skrevet dagbog i 
hele perioden, og hun har været med i tv-serien fra første sæson i 2005, og hun er 
stadig med. 

Hannah blev mor som 16-årig og er i dag 20. Hun har været med i over 60 afsnit 
af serien. 

Sabrina var med i nogle enkelte afsnit i 2009 og har ikke siden været i medierne.         
Når man ser de mange afsnit af tv-serien igennem, får man efterhånden en fø-

lelse af at kende de enkelte mødre, som var de naboens datter eller måske en fjern 
slægtning. Man får næsten lyst til at banke på og hjælpe, men man fornemmer 
også, at de hellere vil klare tingene selv, og at man i hvert faldt ikke skal hjælpe dem, 
fordi man ynker dem. 

De har selv valgt, og de står inde for deres valg, selv om det måske gør dem til 
problem-stoppesteder og til outsidere. Og derfor er følgende bemærkning faldet 
mere end én gang under samtalerne: – Vi skal ikke hjælpes. Vi skal bare respekteres. 
 
De tre unge mødre i denne bog kan ikke gøre det ud for at være typiske historier, 
der er dækkende for hele gruppen af unge mødre i Danmark. Historierne ligner 

   
* Fødselsstatistikken 2011, Sundhedsstyrelsens 2012 
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måske på overfladen andre unge mødres, men når man kommer ned i dem, er de 
alligevel helt anderledes. De er repræsentative på nogle områder, men helt unikke 
på andre.

Især er Nadjas historie usædvanlig, fordi hun har gået så skæbnesvangert meget 
igennem. 

Deres historier er basseret på forfatterens interviews lavet i sommeren 2012, 
på scener fra tv-programmet, på artikler og udtalelser til medierne, på deres egne 
blogs, Facebook-sider og lignende.  

Nadja, Hannah og Sabrina. 
Den ene uge er de skolepiger som så mange andre. 
Tre ud af omkring 60-65.000, som ungdomsårgangene er på i de år i Danmark. 

De er familiens håb om en god uddannelse og et godt liv. De er naboens søde dat-
ter. De er tre teenagere i det lokale gadebillede efter skoletid med venner og venin-
der. De slår sig løs i weekenderne i byen. De har ikke travlt med at komme videre 
til næste station i livet. For deres ungdom er endnu mest bare sjov og sorgløs leg, 
og fremtiden tegner lys og lykkelig.

Den næste uge er de gravide. 
Ni måneder efter er de unge mødre. 
Og da barnet kommer, får de et chok. 
Og der kommer flere chok. Ja, problemerne vælter ind over dem. 

Hannah forklarer situationen sådan her:   
– Alt var kaos. Jeg havde ikke forestillet mig, at der kunne komme så meget kaos. 

Jeg fandt ud af, at andre bestemt ikke misundte mig mit kommende liv som mor. 
Nogle misundte mig måske mit barn, men de misundte ikke mig. De syntes enten, 
at det var synd for mig, eller de så ned på mig. Som ung mor havde jeg ikke mange 
venner. Jeg begyndte et liv på sidelinjen, for jeg passede jo ikke ind, der hvor alle de 
andre unge passede ind. Vi passer ikke ind i klikker med dem på vores egen alder. 
Vi passer ikke ind i skolesystemet eller til de normale jobs. Jo, vi kan godt være der, 
men vi passer alligevel ikke ind, fordi alle andre ikke synes, at vi passer ind. 

Det var meningen, at storken bare skulle bringe et dejligt barn, ikke en paralleltil-
værelse som utilpasset mor, ikke også alle de søvnløse nætter, alle de kvaler, al den 
angst og sorg, på usikker grund. Disse historier dokumenterer, på godt og på ondt, 
hvor rørende og dramatisk livet og virkeligheden er for unge mødre i Danmark. 

Og så er de gode at blive klogere af.  






