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’Mor er den bedste i verden’, sang Victor Cornelius, og det er vi nok mange, der er enige i. Men hvad 

er en mor egentlig set med antropologiske briller? Er en mor det samme i Havana, Herning, Hindu 

Kush, Harare og Houston? Der er teenagemødre, surrogatmødre, mænd der er mødre, mødre til 

mødre, adoptivmødre, plejemødre, spirituelle mødre, medmødre, stedmødre, svigermødre, enlige 

mødre samt midlertidige mødre. Listen er lang, og kunne forsætte endnu, da der er en stor variation 

i måder at tillægge moderollen betydning, og hvordan denne rolle evt. adskiller sig fra faderrollen 

eller forenes med samme.  Hvilket ansvar har en mor, og hvilke forventninger og idealforestillinger, 

er der knyttet til mødre? Hvordan ser en mors hverdag ud? Fra moderens perspektiv, sønnens eller 

sønnens bedste ven, datterens, venindens, farens eller ægtemandens (eller kvindens)? Er 

moderrollen permanent, eller er det også muligt at miste denne tilsyneladende permanente status?  

Dette nummer af jordens folk sætter fokus på en af de mest centrale figurer op gennem 

verdenshistorien: En mor. Vi er alle kommet af en mor, vi bebor ’moder jord’ og mange af os bliver 

mødre, eller lever sammen med dem og er på sin vis med til at etablere dem som sådan. 

Redaktionen inviterer hermed etnografisk funderede bidrag, der undersøger begrebet mor, socialt, 

symbolsk, økonomisk, politisk, moralsk, kropsligt, rituelt, kosmologisk, herhjemme eller hvor som 

helst, dengang, nu og i fremtiden. Men først og fremmest antropologisk og med henblik på at 

udfordre gængse stereotyper og kontekstualisere moderfiguren i lys af vores tid. Hvem er mor, hvor 

kommer hun fra, og hvor er hun mon på vej hen? 

Artiklerne skal være formidlet i et let forståeligt, populærvidenskabeligt sprog, samt som hovedregel 

være funderet i egne undersøgelser (se forfattervejledningen på: http://etnografiskforening.dk/). 

Deadline for artikelforslag (6-7 linjer): 30. marts 2016 
 
Deadline for artikler (15-20.000 anslag): 10. maj 2016 
 
Forventet udgivelse: Oktober 2016 
 
Artikelforslag sendes til: etnocd@edu.au.dk (og videresendes til resten af redaktionen) 
 

Bemærk at Jordens Folk som noget nyt er fagfællebedømt, og at artikler uden for tema                               
også er meget velkomne. 
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