
Anekdota Salon: ’Mor, du er ikke alene’ med Olga Ravn og Clara Aatoft  
 
Hvad sker der når ”moderinstinktet” svigter, og moderskabet kommer med tab – tabet af ens 
plads i verden eller tabet af lysten til at være i verden? 
 
Et af mange spørgsmål, som forfatter Olga Ravn og influencer Clara Aatoft vil besøge i Anekdotas 
samtalesalon, som handler om den angst og bekymring, der kan følge med ved et moderskab.  
 
”Jeg elsker dig, little Ribs”, sådan skrev Clara i et afskedsbrev til sin datter på 8 måneder. Dette var 
minutterne før, hun forsøgte at hænge sig i en stofble fra en træningsbarre, mens hendes mand og 
datter sov i værelset ved siden af. Men da hun svævede mellem livet og døden, fortrød hun.  
 
Samtalesalonen ’Mor, du er ikke alene’ er født af Anekdota-podcasten af samme navn. I podcasten 
deler Clara sin fortælling om sin fødselspsykose, som førte til selvmordsforsøg og en indlæggelse 
på psykiatrisk afdeling. Det er en fortælling om, hvordan moderskabet kan fjerne én fra 
virkeligheden. Om at tabe sin plads i verdenen, når man har født et barn, og bygge sig selv op på 
ny.  
 
I bogen ’Mit arbejde’ udforsker Olga Ravn erfaringen med at blive mor. Fortællingen følger Anna, 
som lider af en fødselsdepression og oplever et vanvid komme snigende. Bogen, som udkom i 
2020, præsenterer et litterært indspark i samtalen om det svære moderskab.  
 
Med erfaring i moderskabets mange facetter tilfælles inviteres Olga Ravn og Clara Aatoft til at dele 
ud af deres oplevelser med og tanker om moderskabet. Universet ’Mor, du er ikke alene’ er skabt 
af Anekdota med en ambition om at give plads til en aftabuiserende samtale. 
 
”Vores ønske er at pege på det svære moderskab og tale højt om, hvad der sker, når 
forventningerne til moderskabet slår fejl - eller bare ikke går op med virkeligheden. Med universet 
’Mor, du er ikke alene’ ønsker vi at vende alle facetter af moderskabet uden skam,” siger Maria 
Bruun-Schmidt, som er stifter og chefredaktør ved Anekdota. 
 
”Siden vi udgav podcasten ’Mor, du er ikke alene’ i januar, har vi fået mange henvendelser fra 
nybagte mødre og fædre, som giver udtryk for, de endelig er blevet hørt. De har manglet en ærlig 
fortælling at spejle sig i. Ønsket er, at vi er flere, der tør tale åbent op alt det svære ved at blive 
forældre, så vi kan læne os ind i hinandens historier og hjælpes ad med at sætte forventningerne 
ned,” siger hun.  
 
I Clara Aatofts tilfælde var oplevelsen, at hun ikke kunne indfri moderrollens idealer. 
 
”Den her tid skulle være den lykkeligste i mit liv, men hormonerne tog over (…) Og langsomt blev 
jeg en person, som ikke var mig,” fortæller Clara i podcasten.  
 
Og hun står ikke alene med den følelse. 6 % af alle fødende oplever en fødselsdepression. Det er 
færre, der får en fødselspsykose ligesom Clara - det rammer 1-2 ud af 1000 kvinder.  
 



”Alligevel er arbejdet som mor, og al den angst, bekymring og utryghed, som moderskabet kan 
føre med sig, et tabu, som er vigtigt at bryde,” siger Maria Bruun-Schmidt.  
 
Praktisk 
Radiobiograf & samtalesalon med forfatter Olga Ravn & influencer Clara Aatoft. En samtale om 
arbejdet som mor, fødselsdepression og at tabe sin plads i verdenen, når man har født et barn. 
Salonen er støttet af Østerbro Lokaludvalg.  
 
Anekdota Samtalesalon: Mor, du er ikke alene 
Onsdag 9. juni kl. 18.30-22.00 
Anekdotas værksted - Villa Kultur, Østerbro 
Billet købes via www.Anekdota.dk/salon. 
 
Radiobiograf: Salonaftenen begynder med en radiobiograf, hvor gæsterne først lytter til Claras 
fortælling og podcasten ’Mor, du er ikke alene’. 
 
Resumé / podcasten ’Mor, du er ikke alene’  
Podcasten kan høres på Anekdota Podcast. Den ligger gratis på Anekdota.dk, og kan også høres på Spotify,Itunes mv.).  

28-årige Clara fortæller om sin rejse fra en forelskelse og graviditet til en hverdag med en 
fødselspsykose, som driver hende så langt ud, at hun en nat forsøger at tage livet af sig selv. I en 
filterløs og ærlig samtale med journalist Maria Bruun-Schmidt forklarer Clara, hvordan hun efter 
fødslen, langsomt bliver deprimeret og psykotisk. Søvnløsheden får greb i Clara, amningen går 
dårligt, og langsomt mister Clara grebet om sig selv. I de sene nattetimer søger hun desperat svar 
på diverse Facebook-grupper, det bliver en besættelse. Da Clara er nede at veje 48 kilo, må 
kæresten, Adam, forberede måltider til hende for at sikre, hun indtager føde. Psykosen har så godt 
tag i Clara, at det en nat bliver for meget. Efter Claras selvmordsforsøg følger et ophold på 
psykiatrisk afdeling, hvor hun finder tilbage til glæden ved livet og moderskabet.  
 
Clara Aatoft: fik som 27-årig en fødselspsykose og blev indlagt på psykiatrisk afdeling, da datteren, 
Alice, var 8 måneder. Clara er dansk-studerende og influencer under brandet ‘ClarasCopenhagen’. 
Sammen med Anekdota har hun startet Instagram-universet ‘Mor, du er ikke alene’ op. 
 
Olga Ravn: er forfatter til den stærkt omtalte roman 'Mit Arbejde', som er en skildring af at blive 
mor og få en fødselsdepression. Olga Ravn har netop modtaget Politikens Litteraturpris 2020 for 
romanen, som har igangsat en folkebevægelse om moderskabets iboende kraft og uro - og tidens 
trange kår på fødestuerne. 
 
Om Anekdota: er et nyt, journalistisk værksted, som producerer tekst, podcasts og 
multimediefortællinger med den nære og ærlige personfortælling i fokus. Flere gange om året 
holder vi samtalesaloner i vores værksted under Anekdota Salon. Vi søger at udvikle og inspirere 
folk gennem journalistiske samtaler og stærke fortællinger. 
Følg Anekdota på www.anekdota.dk eller @anekdotacph. 
 
Presse/yderligere information: 
Kontakt Maria Bruun-Schmidt, chefredaktør på Anekdota: 3131 5850 / maria@anekdota.dk or 
interviews, pressebilleder mv. Medier er velkomne til at citere fra podcasten.  
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