
“Det er faktisk meget belastende at vide, at hvis jeg havde mødt mig selv 
for tre år siden, ville jeg have tævet mig med et bat.”

Sådan skriver Linda L. Abildgren i Vi er bare selv, der fortæller hele historien om alt det, der 
ændrede sig for hende, da hun som 33-årig valgte at få et barn alene.
Linda arbejder som tegnsprogstolk og fitnessinstruktør og har et aktivt liv med mange 
venner. Hun har styr på sit liv, og det hun ikke har styr på, fikser hun. Sådan er det også, da 
hun brændende ønsker sig et barn, men ikke har en kæreste at få det sammen med. Så gør 
hun det da bare alene.
Graviditeten går dog ikke, som den skal, og da Anton er født, viser det sig at være meget 
svært for Linda at holde fast i det liv, hun kendte. I løbet af nogle få måneder må hun tage 
nogle store og svære beslutninger, og hun indser, at der er ting, hun ikke kan kontrollere.
Undervejs skriver hun om hele forløbet, og det er de tekster, der nu er blevet til bogen.
”For mig har det at skrive disse tekster været en vigtig måde at forholde mig til den mest 
gennemgribende ændring i mit liv på, og jeg elsker, at jeg har et fuldt optegnet kort over 
ruten, jeg har tilbagelagt. Samtidig er det mit håb, at skriblerierne også engang med tiden 
vil give mine børn et endnu tydeligere billede af, hvor de kommer fra,”  fortæller Linda.
Hun mener, at andre kan få glæde af  bogen, fordi der ikke findes litteratur nok om at vælge 
at få et barn alene.
”I hvert fald ikke, hvis man vælger at gøre det først i 30’erne  og bare er et helt almin-
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Linda Abildgren er født i 1977.
Hun arbejder som tegnsprogstolk 
og fitnessinstruktør, og er selvvalgt 
alenemor til Anton (2010) og Frida 
(2015).

Hun blogger til dagligt på
www.blogsbjerg.com.

Linda var mere end tilfreds med sit aktive singleliv i Århus. Men 
der manglede noget. Hun besluttede sig for at få et barn alene. 
Men hun havde aldrig forestillet sig, hvor meget det ville ændre 
hendes liv.

“Alle andre nye forældre lader til at have overskud til at synge 
pædagogiske sange for deres børn og lege udviklende og mo-
torisk stimulerende lege med dem, mens jeg bare er så træt, at 
det eneste jeg kan, når jeg er færdig med alt det praktiske, er 
at optræde som katatonisk autist. Og så får jeg simpelthen så 
dårlig samvittighed over, at han er blevet udstyret med verdens 
dårligste mor, og at jeg ikke har givet ham en far, der kan tage 
over, når overskuddet er helt forsvundet.”
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Linda Abildgren

deligt menneske med et helt almindeligt job og en dertilhørende helt almindelig økonomi. 
Forhåbentlig kan bogen fungere som et underholdende indspark i overvejelserne hos de 
kvinder, der enten går med tanker om at få børn selv, eller er tæt på nogen, der har valgt 
det. Og mon ikke også, at vordende og nybagte mødre i forhold vil kunne genkende mange 
af elementerne i bogen? Jeg tror det,” siger hun.

Linda er kendt fra bloggen Blogsbjerg.com, hvor hun siden 2007 har fortalt om sit liv. Hun 
er kendt for sin skarpe og stærkt humoristiske tone, som også trænger igennem, når hun 
skriver om det, der er svært.

Vi er bare selv udkommer den 18. oktober.


