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D. 18. oktober udkommer Monica Isakstuens 

VÆR GOD VED DYRENE 
 
Karens familie går i opløsning. Hun er ikke lykkes med 
at holde sammen på familien og hun må skilles fra 
faderen til hendes lille datter. Nu skal hun til at dele sin 
datter. Der melder sig et kor af stemmer, en strøm af 
gode råd og formaninger, et helt nyt sprog: 
Tilknytning. Forudsigelig adfærd. deleordning. 
Forældremyndighed. Overgangsfase. Karen skal 
forholde sig til sin egen følelse af, at det er helt 
unaturligt at give sin datter fra sig. Inden i hende gør 
alt oprør: Nej, barnet er mit. Det er mig, som er 
hendes mor. En mor skal være hos sit barn. Der er 
ikke noget moderne over mig. 
 
Monica Isakstuen tager med romanen VÆR GOD 
VED DYRENE fat på et aktuelt og ekstremt betændt 
problemfelt i mange menneskers liv i dag: hvad gør vi 
når kernefamilien falder fra hinanden, og forældre og 
børn skal finde nye måder at leve på - hver for sig og 
sammen.  
 
Romanen undersøger hvad der sker i en mor, når hun 
pludselig selv skal føre den eneste retfærdige løsning 
ud i livet, nemlig den at dele børnenes tid mellem 
forældrene. Og er det nu også det rigtige, er det 
rimeligt, er det overhoved naturligt for børn at 
undvære deres mor, og er det virkelig børnenes behov, 
der tilgodeses med denne ordning. 
 
I romanen stilles der skarpt på deltidsrollen som mor 
og den ses fra kvindens perspektiv, som et kulturelt og 
unaturligt fænomen. Og i stedet fremhæves den 
biologiske binding mellem mor og barn, som sidestilles 
med dyrenes: “For dyr er det en enkel sag: Barnet 
tilhører kroppen, som har født det.”  
 
VÆR GOD VED DYRENE er en ærlig, aktuel og 
rystende roman om moderskab og skilsmisse og om at 
befinde sig i ruinerne af et ægteskab sammen med den, 
man elsker allerhøjest – hver anden uge. For hvem er 
Karen i de uger, hvor hendes datter er hos sin far?  
 
VÆR GOD VED DYRENE er Monica Isakstuens 
gennembrudsroman og hendes første bog på dansk. I 
2016 blev romanen tildelt Norges største litteraturpris, 
Brageprisen, for årets bedste roman. Brageprisen er 
tidligere tildelt Per Petterson, Karl Ove Knausgård og 
Hanne Ørstavik m.fl.  
 
 

 


