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Solomor Anne Nim Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: At stifte familie, at få mand og børn – det er lidt som
et ludospil. Man ved ikke, om man vinder, hvor lang tid et spil tager, hvor mange gange man bliver slået

hjem, eller om man bliver overhalet indenom. Anne Nim Pedersen havde en forestilling om, at hun ville have
mand og to børn, når hun var i begyndelsen af 30’erne. Men uforudsete ting sker i livet. Til sidst tog hun

beslutningen selv og gik fra at være ufrivilligt single til at blive selvvalgt solomor.

Bogen tager afsæt i beslutningen om at blive forælder selv og processen, der følger – med høj vægt på
forfatterens tanker og oplevelser undervejs. For Anne Nim Pedersen var det i sidste ende en let beslutning, for

spørgsmålet var simpelt. Ville hun have børn eller ej? Det ville hun. Først ved sidste IVF-forsøg på
Rigshospitalet – efter at have været tilknyttet fertilitetsklinikken i to et halvt år – stod hun i april 2016 som

38-årig med en positiv blodprøve.

I 2017 er der 37 registrerede familieformer i Danmark, og flere kvinder vælger at få et barn selv. Tendensen er
stigende, og de fleste har en i omgangskredsen, der har truffet det valg. Bogen rejser nogle af de spørgsmål,
der er forbundet med beslutningen om at blive forælder alene. Forfatteren berører de tanker og udfordringer,
som mange kvinder, der vil have børn, i dag står med. Lykkes det? Hvad hvis det gør, og hvad hvis det ikke
gør? Når graviditeten så endelig er en realitet, kommer spørgsmålene også. Bekymringen/angsten for livet

alene med barn. At blive mor alene er ikke et fravalg af en mand, men et tilvalg af et barn.   

Bogen er en personlig beretning tilsat fakta og interviews med læger, sygeplejersker, en familieadvokat og en
psykolog. Kvinder der står i en situation, hvor de overvejer, om de skal kaste sig ud i en familieform som
selvvalgt solomor, kan bruge bogen som et opslagsværk, og både familier, venner, kolleger og personer i

sundhedsvæsenet kan få udbytte af at læse med. 

Om forfatteren
Anne Nim Pedersen (født 1977) er uddannet journalist og arbejder med PR i TV2’s kommunikationsafdeling.
Hun er adopteret fra Korea, enebarn og vokset op i Vejle. I januar 2014 trådte hun ind på Rigshospitalets

fertilitetsklinik for første gang. I december 2016 blev hun mor til Anders Vincent. De bor sammen med katten
Pernille i en lejlighed på Frederiksberg. 
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