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En historie 
om ensomhed

D er er mørkt i Maja Lucas’ bog Mor. En historie om 
blodet. Jeg synes, den er uafrystelig. “Moderskab 
kan være meget andet end en stormende forelskelse 
i sit barn.” Det vidste jeg vel godt, men jeg vidste 
det ikke så grumt, som jeg gør efter at have læst 

Mor. Maja er cyklet fra Østerbro til Islands Brygge. Jeg siger, det er 
en kedelig tur over Langebro, at visse strækninger bare føles lange. 
Maja tog en anden vej. 

Jeg har tusindvis af ting, jeg vil tale med hende om. Hvorfor er 
kærligheden til et barn så ukrænkelig? Hvordan adskiller den sig fra 
den romantiske? Hvorfor har mor ikke længere lyst til far? Hvorfor dit 
og hvorfor dat. I selskab med Maja Lucas folder jeg mig ud som en gejl 

Hvad sker der med kvinder, når de bliver mødre? Og hvad gør et barn ved 
kærligheden? I denne måned har Marie Louise Tüxen besøg af forfatteren 

Maja Lucas, der tidligere i år udkom med romanen Mor.
Tekst MARIE LOUISE TÜXEN Fotografi THOMAS SKOU

Spørge Jørgen, der tilmed begår den faux pas at små-sidestille forfat-
teren med personen i bogen. Hej, hej! Jeg fornemmer, at hun tilgiver. 

Fra bogen:
“Som nu på legetæppet, mens pigen møver sig hen mod et tårn af 
klodser. Moren lægger hånden på skridtet. Pigen grynter og kommer 
et lille stykke tættere på tårnet. Moren åbner bukserne og stikker 
hånden inden for trusserne, begynder at gnide, kommer meget 
hurtigt ved samtidig at spænde op i lårene, siger en lille, kvalt lyd og 
slapper af i hele kroppen. Pigen får væltet en af klodserne og griner.”
tüxen Scenen, hvor moren onanerer på gulvet ved siden af sin 
baby, er vild. Tænkte du over det?
lucas Det er en af de første tekster, jeg skrev til bogen. Jeg skrev 

den nok, fordi den sammenblanding af erfaring er voldsom, babyer og 
sex. Nu er det jo ikke en seksualitet rettet mod barnet, men det er 
alligevel en sammenstilling af et kønsrum og et babyrum. 
t Jeg kan stadig huske, dengang jeg hørte mine forældre have sex, og 
det er ikke et rart minde. 
l De to sfærer mødes indimellem. Hvis ikke de mødtes, var det ikke 
noget problem at tale om det, men det gør de. Den scene, jeg har 
skrevet, illustrerer lystens gådefuldhed. Som Klaus Rothstein 
nævnte i en anmeldelse, er det svært at forestille sig, at en mand 
kunne skrive den.
t Det synes jeg, han har ret i. Mænd kunne ikke slippe af sted med det! 
Hm ... Når vi så taler om kærligheden til et barn, hvordan finder du 
den forskellig fra kærligheden til en partner?
L I virkeligheden er der mange lighedspunkter. Når jeg tager fat i 
tabuet om forældrefølelsen som andet end en stormende forelskelse i 
barnet, hænger det sammen med det 
romantiske billede, vi har af den voksne 
kærlighed, hvor vi taler om den eneste ene 
og aldrig at gå i seng med andre. Det billede 
er ikke nødvendigvis realistisk. Vi er 
dobbeltmennesker. Vi er både voksne, 
rationelle mennesker, og samtidig har vi 
barnet i os, der vil have en ubetinget 
kærlighed. Det realistiske er, at vi har lyst til 
at bolle med alle mulige, men de færreste ønsker at høre om det, for vi 
har brug for at tro på en udelt kærlighed.
t Jeg kan let finde resonans i det med, at kærligheden til barnet har 
mørke sider, men vil du ikke give mig ret i, at den er sværere at 
krænke? Og er det dermed en større kærlighed?
l Hm. Ja, jeg tror, at følelserne er større, både de positive og de 
negative. Når man taler om kærlighed til en voksen, så har man jo et 
menneske, der kan forsvare sig selv. Det kan barnet ikke, og vi vil 
gerne beskytte børn. Det gør det også svært at tale om tabuet. På det 
plan vil vi også beskytte dem.
t Ja. Beskyttertrangen fylder mere i kærligheden til børn. 
l I mødet med spædbarnet handler det også meget om at tilside-
sætte sig selv. Det bliver nærmest en kamp mellem den voksne og 
barnets behov.
t Hvor store er dine børn?
l De er små, men vi skal ikke snakke om dem her.
t Nej, okay. Det forstår jeg godt. Øhm. Tror du, at kærligheden til et 
barn ofte er på bekostning af kærligheden til faren?
l Rent praktisk bliver det jo sværere, fordi man ikke sover om natten 
og den slags. Det kan ikke undgå at tære på forholdet. Og i denne bog 
bukker moren virkelig under for moderskabet, på en dårlig måde. Der 
var en, der sagde til mig, at det er en historie om ensomhed. Det 
synes jeg er rigtigt.
t Synes du ikke, det er paradoksalt, at man kan blive så ensom, når 
man er midt i at elske og bliver elsket tilbage?
l Jo. Moren og faren tror også, at de vil være bundet mere sammen 
end nogensinde før, fordi de har fået et barn, og så ender de med at 
leve parallelle liv. 
t Det kender man godt … Hvordan tror du, man holder parforholdet 
i live post barn?
l Tja. I første omgang må man vel indstille sig på, at man ikke kan få 
det samme fra den anden som før. I vores kultur er ægteskaber 
standardvaren, men på baggrund af de mange nye familieformer ville 

parforholdet have godt af at blive betragtet som et aktivt tilvalg. Jeg 
kender flere singlemødre, der har valgt at få barn alene, og det spørger 
vi meget ind til. I virkeligheden burde vi spørge mere ind til ægteska-
berne og høre, hvordan de får det til at fungere.
t Jeg kan ikke lade være med at sammenligne de to former for kærlig-
hed igen og konkludere, at barnets blod bare er tykkere og vildere. Med 
tiden er kærligheden til børn vel også blevet mere synlig og nærmest 
hellig. Hvis Matador kan bruges som historisk kilde, var børn sådan 
nogle, man hev ind i den fine stue for at spille et klaverstykke mellem 
retterne. I dag er børn med til at træffe beslutninger, og jeg er selv en 
mor, der er meget i dialog med mit barn. Han høres, tør jeg godt sige!
l Det er nok en form for frihed, der er fulgt med opløsningen af 
magtstrukturerne i det patriarkalske samfund. De borgerlige ville sige, 
at det er det faderløse samfund, og at vi render i røven på vores børn. 
Men jeg synes, højrefløjen har det med at slå forældre i hovedet med, 

hvor ryggesløse og spaghettiagtige vi er. 
Mange mennesker, der ikke selv har småbørn, 
har stærke meninger om, hvordan det bør 
gøres. Jeg hører ikke til den fløj, der skriger 
på mere autoritet.
t Jeg tror faktisk, at jeg savner en ny form 
for autoritet. Jeg har arbejdet som lærer-
vikar, og jeg møder sgu en flok vilde hunde. 
Med vikarstemplet i panden er jeg absolut 

uden autoritet, og de taler og gør, som det passer dem. Jeg er aldrig før 
blevet mødt med så lidt respekt som på en folkeskole. 
l Ja, okay. Det er svært. Jeg har ikke noget svar.
t Nu knipser kameraet (en fotograf tager billeder, red.), og jeg kan 
ikke huske, hvad jeg skulle til at sige.
l Da du skrev til mig, at vi skulle tale om kærlighed og lyst, tænkte 
jeg, at jeg var den helt forkerte at spørge. Jeg lever i et ‘dødkedeligt’, 
konventionelt ægteskab og uden sammenbragte børn. 
t Det er da ved at være enestående.
l Haha. Jeg tror, man tænker mere over, hvad kærlighed og lyst er, 
når man selv falder uden for samfundsnormen. 
t Jeg tænker meget over det. Og der er to ting, jeg forbinder med min 
lyst til mænd. Når de er i deres rette element, og når de er på afstand, 
for så kommer længslen.
l Ja, det er dobbelt. På den ene side kan man som single møde 
mange muligheder, der lægger op til erotik. Omvendt har man i et 
parforhold mulighed for at få det, som man vil have det, i stedet for 
hele tiden at indrette sig i nye forhandlinger. Der er en biologisk 
konstant, som hedder, at to mennesker boller og laver et barn, men 
hvad der ellers sker er meget forskelligt. I eventyret får prinsen og 
prinsessen hinanden, og så lever de lykkeligt til deres dages ende, 
men vi aner ikke hvordan. Forfatteren Doris Lessing har skrevet om 
kvinders erotik. Hun mener, de fleste kvinder er kujoner, fordi de har 
været semislaver i det patriarkalske samfund, og selvom vi er 
frigjorte nu, så lurer der en rest af angst for at stille sig frem og gøre, 
som jeg (hun) vil.
t Vil det sige, at vi i sidste ende er mere bange for at være alene end 
mændene, fordi vi engang for længe siden ikke kunne klare os, hvis vi 
var alene?
l Det er en meget god formulering … Samtidig siger man, at mænd 
går, når de finder en anden, og kvinder går, når de skal realisere sig 
selv. Men jeg tror nu mere på Dorris Lessing.  
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“Mange mennesker, der 
ikke selv har småbørn, 

har stærke meninger om, 
hvordan det bør gøres.”


