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Den uperfekte mor 

 

De færreste handlinger er ledsaget af så mange normer og polerede historier som 

at blive mor. Tine Skovmøller giver i bogen Mor en hudløs beretning om, hvordan 

det også er at få et barn – om de grimme og de uventede følelser, som kun få tør sige 

højt, men som mange vil kunne genkende. Usminket og med humor introduceres 

læseren til mødregruppens bittersøde mikrokosmos, kvindens iboende labrador 

og skammen over ikke at trives med kærlighed i metermål. 

 

MOR er en fortælling om kærlighed, men også om forundring, 

afsavn, kaos, galskab og skam, når et barn bliver en del af livet 

og identiteten hos en moderne kvinde, hvor uddannelse, job og 

uanet frihed ligger før moderskabet – og hvis hverdag ledsages 

af transmitterede, helstøbte kvindeidealer til daglig inspiration 

på alle platforme.  

 

”Jeg var klar på at folde mig ud som mor på baggrund af millio-

ner af andre kvinders erfaringer. Det er fantastisk at blive mor, 

kunne jeg forstå, og det nye liv var et mirakel. Men jeg kunne ikke 

genkende ret meget af det, da jeg fik mit eget barn. Ingen for-

talte, hvor skørt man opfører sig, når den rene overlevelse sætter 

ind. Ingen stillede spørgsmålstegn ved, om man overhovedet var kvalificeret til at tage 

ansvar for et lillebitte menneske.” Sådan udtaler Tine Skovmøller sig om de oplevelser, 

hun selv havde, da hun blev mor, og hun håber nu på at kunne hjælpe nye mødre med 

at blive bedre forberedt på de mindre forgyldte virkeligheder, der hører med til mo-

derskabet. 

 

”Befriende, klogt og ærligt skrevet. En vigtig bog om, hvad det vil sige at blive mor, når 
man også gerne stadig vil være andet end mor. Om hvor svært det er at sige farvel til sit 
gamle liv og finde sig til rette i det nye – og måske et bud på, hvordan man bygger bro 
mellem de to. Et vigtigt indspark til en ofte alt for rosenrød debat om moderskabet og alle 
dets (u)lyksaligheder. Gid jeg havde læst Tines bog, lige da jeg var blevet mor.” 
– Leila Stockmarr, ph.d. og skribent for bl.a. Politiken og Information. 
 

Mor udkommer på forlaget EgoLibris den 25. september 2017. Tine Skovmøller giver gerne inter-

view og kan kontaktes på telefon 21822360 eller e-mail tinesskov@hotmail.com    
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