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E N  M O D E R N E  K V I N D E  S K A L  N Å

Engang hed dogmet, at man skulle plante et træ, skrive en bog og opfostre 
et barn for at blive en rigtig mand, men vi kvinder ved jo, er vores kapacitet 

er langt større end det. Vi har altid mindst 117 ting på vores liste, men 
her er de 100 essentielle, store som små, du bør søge at nå, hvis du skal 

udfolde dit moderne kvindeliv til det ypperste (ud over at være opdateret på 
de seneste tv-serier og modetrends, selvfølgelig). 
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72  
Give sig selv lige så meget omsorg,  

som du giver dine børn

73  
Give sig selv lige så meget opbakning, 

som du giver dine veninder 

74  
Og give sig selv lige så meget kærlighed, 

som du giver din elskede 

1  
Være en god mor!

2  
– også for de børn, du ikke selv har født

21  
Være en god datter, 

22  
– og søster,

 
23  

– og barnebarn

27   
Være vinterbader

3  
Fylde køleskabet op, når resten af  

familien kun bruger hjemmet som pitstop

4  
– og nyde, når familien laver mad til dig 

(også selv om der er for få grøntsager)

11  
Have mindst en  

veninde, der er klogere, 
smukkere og sjovere  

end dig 

50 
Kende en  
god frisør

9  
Lukke festen  

på dansegulvet

12  
– og mindst en veninde, der synes, du er 
klogere, smukkere og sjovere end hende 

13  
– og en særlig veninde, du gerne ville se 
tage sig af din elskede, hvis du gik bort 

 
54  

Have en gammel kærlighed, du kunne 
forstille dig at gå tilbage til 

55  
– og en, der minder dig om, hvor langt 

du er kommet 

56  
Have en hemmelig konto  
– du ved godt hvorfor … 

59  
Have en ungdom, der er vild nok  

at fortælle om til dine  
– kommende – børnebørn 

5  
Acceptere, at din eksmands nye  

kone er god for ham

6 
 – og også god for dine børn

7  
Sige lige ud til din veninde, at det er 

hende, der er urimelig over for sin mand

8  
– og acceptere det, når hun siger  

det samme til dig

14  
Sige nej tak til reunion med dem  

fra folkeskolen, hvis I ikke har mere  
at sige hinanden 

15  
– og turde sige ja til at mødes med  
en flok fremmede kvinder, der gerne  

vil ha’ dig med i deres netværk 

65  
Sige ja, når du mener ja 

66  
Og nej, når du mener nej

10 
– og fortsætte med øl og terninger på den 

lokale bodega
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64  
Have levet alene længe nok til at sætte 

pris på at leve sammen med andre 

85  
Have en mandeven, der ikke er bøsse 

16 
 – og en, der er 

24  
Løbe et maraton

25  
Bestige et bjerg

26  
Spise et dyr, du selv har  

skudt eller fanget

28  
Springe ud med faldskærm

29  
Træne lidt for meget (i en periode),  

fordi der er for fedt 

30  
– og slet ikke træne (i en periode) 

31  
Deltage i arrangementer  

for at glæde andre 
 

32  
– og have en klar exitplan,  

så du ikke skal blive 

43  
Leve bæredygtigt, så du bruger  

mindre, end du har 

45  
Leve på en sten 

47 
Skrive en bog (om det så er i tankerne)

48  
Føle dig yngre, end du er

97  
Vælge økologisk. Altid 

60  
Kunne håndtere en boremaskine selv 

61  
– og kende en lækker mand,  

som du hellere vil bede om det

51  
Stræbe efter fremskridt,  
ikke fuldkommenhed

52 
Overraske din elskede med  
en kærlighedstur til Paris 

53  
– og lade dig overraske af  

din elskede med en tur til ...

94  
Indse, at du er forfængelig 

 
58  

Bevare mindst et smukt arvestykke  
for dine efterkommere

62  
Vide, hvornår det er tid til at give forholdet 

en sidste chance 

63  
– og hvornår det er tid til at gå  

75  
Vide, at det nye slank er stærk 

76  
– og at styrke er noget, man kan træne 

92  
Vide, hvad der gør dig sexet 

33  
Gribe til quick fixes,  
når det er nødvendigt

34  
Tro, også selv om det betyder,  

at du ikke tror på noget

35  
Netværke, hvor det giver mening for dig 

36 
 – og netværke, hvor du giver mening  

for andre

37  
Lære at tegne croquis 

38  
Lære at åbne en øl med en ske

39  
Passe en have 

40  
– eller bare et enkelt træ

41  
Grundlægge en ny tradition  
i din famile eller vennekreds

42  
Indrette et bibliotek

95  
– og tilgive dig selv  
for at købe alt for  

dyre sko

49  
Kende en god skrædder
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90  
Lægge mindst en selfie  

op, der viser alt for  
meget barm

79  
Gå Caminoen

80  
Kæmpe for alt, hvad du har kært

81  
Sidde i en bestyrelse 

82  
Lære et nyt sprog hvert tiende år

83  
Rejse til verdens ende 

84  
– og komme hjem igen

88  
Sætte din Insta op til at lægge posts  

på i et lækkert flow 

89  
– og til at like alle forretnings- 

forbindelsernes billeder …

91  
– og bare nyde alle de mange likes og  

kommentarer, det gi’r

18  
Brænde dit lys så klart, at andre kan 

tænde deres ved dit

96  
Læse bøger, der udfordrer dig

68  
Flashe hud, mens du  

kan (og lidt efter)

46  
– og leve ødselt,  

når tid er

98  
Se teater, der når dine følelser

99  
Lytte til musik, der løfter dit hjerte

44  
Indse, du ikke når i mål med alt

19  
Elske en, du aldrig kunne få 

20  
– og blive elsket af en, du ikke ville ha’ 

100  
Men størst af alt er kærligheden, og du, der 

bare en gang har elsket fuldt ud og blev elsket 
fuldt ud igen, har nået det største i livet.

57  
Købe mindst et smukt og 

kostbart møbel selv

93  
– og vide, hvem der skal se det 

77  
Kunne lave den perfekte sushi maki 

inside out 

78  
– og vide, hvor du køber den perfekte 

sushi maki inside out 

70  
Kunne trække vejret dybt, længe og 

ubesværet i virabhadrasana 1  
(kriger 1) 

69  
Stirre ned i afgrunden og opleve,  

at den stirrer igen

71  
Opleve samhørigheden med alt levende  

86  
Opleve en kæmpestor fiasko 

87  
– og en lige så stor succes 

17  
Opleve mindst en betydelig  

astronomisk begivenhed, der kun  
forekommer en gang i dit liv

67  
Eje et smykke,  

designet kun til dig
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