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”Den eneste ubetingede
kærlighed, der findes, er
fra barn til forælder. Det er
ikke nogen selvfølge, at den
også findes den anden vej”
Forældre vil have deres børn til at være på en bestemt måde. Men hvornår misbruges magten og
barnets kærlighed? Forfatter og terapeut Louise
Rams skriver i romanen En dag med gode hensigter
om en charmerende og dominerende mor.

”I dag – i en alder af 50 – kan jeg stadig blive forskrækket og ramt
af min mors væsen,” siger Louise Rams, forfatter til romanen En dag
med gode hensigter, der udkommer den 8. april 2022 på Byens Forlag.
Romanen handler om en nordjysk familie, hvor moren har et til
tider utilregneligt raseri. Hun slår børnene, griner af dem, når de
græder, og inddrager den ene datter i sit utroskab mod hendes vilje.
På andre tidspunkter er hun charmerende og det bedste, der findes,
for hendes børn.
Historien er løst baseret på Louise Rams’ egen opvækst og sit betændte forhold til sin mor.
”Den eneste ubetingede kærlighed, der findes, er fra barn til forælder. Det er ikke nogen selvfølge, at den også findes den anden
vej,” siger Louise Rams, der foruden at skrive er terapeut og hjælper
andre med deres svære familiebånd.
”Det er hjerteskærende at møde unge mennesker, der er fuldstændig i deres forældres magt. Ofte aner forældrene det ikke: De undervurderer deres egen betydning. Alle kender ellers til, at forældre vil
have deres børn til at være på en bestemt måde.”
Ambitionen med romanen har således været at fortælle en datters
version, idet moren nok har set, men ikke forstået hende.
”Man har kun sine egne oplevelser. Det er alt, man virkelig ejer.
Derfor har det været vigtigt for mig at sige med den her roman: at
når man har noget vigtigt på hjerte, så skal man ikke lukkes munden på. Det skal ikke forties og dysses ned, men frem i lyset,” siger
Louise Rams.
”Den her roman har været inde i mig hele mit liv.”
I En dag med gode hensigter genkalder en datter sig som voksen svære
erindringer fra barndommen. Gløder, der kan blusse op og splitte familien ad. Romanen udspiller sig i en lille by i Vendsyssel i
1980’erne og har fortielser og svigt, men også kærlighed og frigørelse, som centrale temaer.
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Louise Rams (f. 1969) er
opvokset i den lille by
Tårs i Nordjylland, men
har senere slået rødder
i Aarhus. Hun er gift og
har to store døtre.
Hun er uddannet psykoterapeut og cand.
phil. i kommunikation.
Hun har tidligere skrevet bøgerne Det kan
så let gå godt (2012),
Kvinders lyst (2014), Når
skam bliver til styrke
(2017), Trangen til at
skabe (2018) og Skriv
det (2019). En dag med
gode hensigter er hendes første roman.

