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Der bliver fødl rekordmange børn af mødreover 40 år. Flere end fem gange så I
rnange som for 30 år siden. De modne mødre har styr på karriere, økonomr og I
bil og er først nu klar til at hellige slg familielivel En af dem er Tine Olesen H
Som barn af 7O'erne vægtede hun uddannelse og selvstaendighed langt f
højere end børn. Det betød, at hun først som 42årig var klar til at blive mor
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Er mor til Manu på 5 og Aya på 4 år

".!eg 
gik i skole i 70'erne og på det tids-

punkt vandt et nyt værdisæt indpas: At piger

og drenge er lige gode, at piger skal blive til

noget i livet, og at vores fornemste opgave

ikke bare er at passe børn og holde hus. Det

var også på det tidspunkt, hvor mødrene

kom ud på arbejdsmarkedet.

Som ung reiste ieg og lavede en masse for-

skelligt og kom dedor først i gang med min

uddannelse som arkitekt som 25-årig. Den-

gang var det ikke vigtigt for mig at få børn.

Jeg syntes, det var sjovt at være studerende,

at rejse og gile, hvad jeg havde lyst til - det

var frit og dejligt.

I løbet al 3O'erne begyndte jeg at tænke på

at få familie og fik lyst til at blive mor, men

jeg mødte ikke den rigtige mand. At stifte

familie sent er ikke altid et valg - tilfældighe-

der spiller en stor rolle, Men jeg har aldrig

været ramt af panikalder Da jeg rundede

både 30 og 40 år, tænkte jeg: "Ja ja, det

kommer". Og det kom. Som 40-årig mødte

jeg en mand, jeg kunne se mig selv få børn
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med, og så skulle det jo gå lidt stærkt. Vi

lølte ikke, at vi havde fem år til at gå og lære

hinanden at kende tilbundsgående, så efter

et halvt år blev jeg gravid.

Der er manEe fordomme om ældre mødre.

Det opdagede jeg, da jeg sudede på nettet

under min graviditet. Nogle skrev, at det var

"decideret klamt" at kvinder fik børn, når de

var over 40. Jeg kunne slet ikke forstå, at

det skulle være så slemt eller pinligt. I gamle

dage fik kvinder da også børn, selvom de

var oppe i 40'erne - så fik de måske bare

den sidste ud at 12, men så længe kroppen

kan, og man har lysten og overskuddet, er

der ikke noget galt i det,

At være 48 år med små børn gør, at jeg

ikke føler mig gammel, Det er sjovt at tænke

på, at da min egen mor var 48 år, var jeg selv

24 år og havde været {ly'ttet hjemmefra i 5 år.

Selvfølgelig har jeg ikke så lang tid sammen

med mine børn scm hvs eg var yngre, men

der er jo aldrig nogen '. sga'anti. Måske bli-

ver jeg 102 - sa ra- .31 ',:--: med tll min

søns 60-års fødselsdag. Jeg håber i hvert

fald på at blive 90 år.

Fordelen ved at få børn seni er, at jeg ikke

føler, jeg er gået glip af noget. Det, jeg prio-

riterer højest nu, er at give noget videre til

mine børn.

Tilfældet og skæbnen har haft stor indfly-

delse på, hvornår jeg fik børn. Jeg har altid

vidst, at jeg gerne ville stifte familie, men jeg

har også været optaget af andre ting. Og det

er vel i bund og grund ikke så vigtigt i hvil-

ken rækkefølge tingene kommer, så længe

de kommer. >)
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' -: Olesen,48 år, arkitekt.
r ror til Manu på 5 og AYa På 4 år.
: - Jrund af sine børn har hun i dag
- ;t at være selvstændig - det

I . =- kortere arbejdsdage

; stor fleksibilitet.

>)

Jerne ville stifte
=arnilie, men

Jeg hår altid
idst, at jeg


