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Lyt på  mig – hvorfor hører ingen 
på  mig 

 

Indledning: 
 

Denne bog er en selvbiografi af en ganske almindelig ukendt 

pige, som har været så grueligt meget igennem i de 48 år, som 

hun har levet – nemlig mig selv. 

Jeg hedder Merethe Haue, er født i Kerteminde på Fyn i 1966. 

I min bog fortæller jeg om massiv mobning igennem 10 år, 

misforstået kærlighed, berettiget jalousi, fødselspsykose, 

skilsmisser, utroskab, indlæggelser, selvmordsforsøg, stress, 

arbejdsskade, og stemplet psykisk syg 

Det er noget af en mundfuld, men ikke desto mindre er det 

altså alt det, som jeg har været igennem i de sidste 48 år, 

hvilket vil sige, at jeg praktisk taget ikke har haft noget liv, det 

er ganske rigtigt forstået. 

Jeg er nu parat til at skrive min bog for at hjælpe andre og 

gøre opmærksom på ubalancer i det, som jeg kalder systemet. 
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Mit bedste våben i denne kamp, hvis man tager det sådan, er 

at jeg kan se det inde men også udefra, idet jeg faktisk har 

formået at tage en Social og Sundhedsassistent uddannelse og 

arbejdet som sådan igennem en rum tid. 

Jeg skriver bestemt ikke denne bog for at svine nogen til, jeg 

skriver den heller ikke for at blive kendt, men jeg skriver den 

for at blive hørt, deraf titlen: Lyt på mig………. 
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En lille pige fødes…. 
 

Det er november, en kold vinterdag i året 1966, vi er på 

Kerteminde Sygehus på Fyn. 

I en seng ligger en kvinde alene, for hendes mand er indlagt 

på et andet sygehus. Kvinden skal snart nedkomme og det er 

med mig, men det ved hun jo ikke endnu – og heller ikke alt 

det som hun vil komme til at gå igennem med dette barn. 

Min mor føder mig og jeg kommer vel til, som de fleste børn 

med et skrig. Havde jeg den gang som nyfødt vidst, hvad der 

var mig i vente, ja så havde det nu nok nærmere været med et 

kæmpe brøl…. 

Men som spæd har man det som regel allerbedst, til trods for, 

at man jo ikke kan huske det. 

Jeg ved, at min mor og far var kærlige, men at de havde 

modgang er ganske vidst – men de stod sammen. 

Jeg var den førstefødte - også i familien undtagen i min fars 

der var jeg blot den første pige. Men at jeg fik megen 

opmærksomhed, er der slet ingen tvivl om. 

Jeg var en sund og rask lille pige, som ikke kunne døje at 

blive beskidt. 

Far var landmand, så vi boede i de første år på en gård i 

Jylland, hvor karlene også gav mig opmærksomhed. 
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Jeg havde uden tvivl det som en lille prinsesse. 

Idet min far får arbejde på et slot på Sjælland og vi flytter 

dertil, ændre bestemt ikke på min prinsesse tilværelse. 

Vi er nogle børn på slottet, som leger sammen og min far og 

mor er jo altid i nærheden, hvilket jeg ser som en stor force i 

dag.  

Jeg kan bestemt ikke se meningen i at få et barn og far og mor 

arbejder fra 8-16 for dernæst at komme trætte hjem og ikke 

have nok tid og energi til barnet. Et barn er en 

samfundsressource og burde om alt andet investeres meget 

mere i. Jeg ser ikke pædagogerne som far og mor. Vi er vel 

enige i, at far og mor er vores fundament og det som livet 

udspiller fra. Var jeg politikker, ville jeg ændre mulighederne 

de 3 først år for nybagte forældre, det tror jeg ville give gevinst 

i samfundet. 

En god barndom er alfa omega og det havde jeg. 

Men ak alt skal ikke være fryd og gammen og lykken varer 

ikke ved, det kom jeg godt nok mere end til at sande. 

Da jeg bliver 5 år, bliver jeg storesøster og det er ingen glæde, 

nu bliver en masse fokus taget fra mig og samtidig bliver jeg 

sendt i børnehave…. 

Mor og far hvad laver I? Jeg kan ikke lide det der sker….Lyt på 

mig. 
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Men ak jeg er barn og et barn tilpasser sig dets 

omstændigheder. Jeg skal hilse og sige, at det bestemt ikke er 

sjovt. Jeg husker endnu en dag i sandkassen en episode med 

en dreng, hvor jeg bare ville væk fra den dumme børnehave og 

ikke mindst børnehavelærerinden. Børnehavelærerinden var 

med til at gøre mig svag på uberettiget vis ved at favorisere 

barn. Tænker du mon over, at det sker hver dag i hver 

børnehave? Ja selvfølgelig gør jeg det. Jeg ved også af bitter 

erfaring at anses man som ”svag”, ja så er der risiko for ikke 

at blive hørt allerede som børnehavebarn – skræmmende 

ikke?  Derfor lyt til dit barn… måske det har mere at sige end 

pædagogen. 

Men selvfølgelig havde jeg legekammerater som alle andre og 

min tilværelse var jo ikke det rene elendighed. 

Min lillebror blev også taget mere og mere imod……men det er 

bestemt ikke sjovt at blive storesøster i en alder af 5 år. 

En skolepige er parat til fagre ny verden. 

 

I en alder af 6 år er jeg nu parat til at skulle i skole og er 

indskrevet og det hele. Jeg glæder mig og det gør mine 

legekammerater også. 

Men ak så sker det som bare ikke må ske for et barn….vi skal 

flytte. 
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Jeg husker endnu den dag i dag, hvor jeg sidder i bilen og 

vinker farvel til det, som altid vil være min spæde barndoms 

hjem. Det var en forfærdelig dag og bogen om Dyrene i 

Hakkebakke Skoven var ganske uinteressant. 

Det blev en lang køretur. 

Nå nyt sted at bo, ingen venner  - ja faktisk begyndelsen på et 

helt nyt liv. 

Jeg kan godt huske første skole dag… for jeg var en af de 

eneste, som ikke kendte nogen. 

Vi fik en klasselære, som hed fru Clausen og skulle være i den 

lille skolegård. 

Fru Clausen gav os et klistermærke, som vi skulle sætte på 

vores bakke for at kunne kende den. Mit klistermærke var et 

firkløver……ret så pudsigt, når man i dag tænker over, hvad 

der lå foran mig. 

Mobning når det værst 

 

Jeg var i bund og grund ved at vænne mig til mit nye hjem og 

at gå i skole var bestemt ikke dumt, for jeg var rigtig glad for 

at lære. Jeg har aldrig fået lektiehjælp af mine forældre, for jeg 

var så videbegærlig og elskede det. 
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At børn kigger efter hinanden, nogle ja måske klassens leder 

får specialundervisning er bare sådan det kan være.  

Jeg var den nogle kiggede efter. 

Dermed blev jeg desværre også den, som skulle mobbes. 

I dag husker jeg endnu en dag hvor jeg sad i skolegården og 

græd og klassens leder kom og trøstede. Men nej, man trøster 

som leder ikke TudeMarie…..man aer med den ene og slår 

med den anden. Hun skulle bare have mig med hen i klassen, 

hvor de andre ventede på at kunne mobbe mig.  

Når jeg så gik til rektor, skulle man vel mene at nogen lyttede 

men AK NEJ. Ingen lyttede og ingen tog ansvar for mig. Når 

min mor ringede til en fra klassens mødre, ja så er det da så 

absolut sikkert at mobningen ikke blev mindre – snarer tvært 

imod. 

Jeg havde lige fået nye bukser og en af drengene fra klassen 

skubbede mig ind i en hæk og de gik i stykker. Min mor 

ringede til hans mor og fik den besked, at hun bare kunne 

lade være med at give mig dyre bukser. 

Jeg hadede gymnastik og fandt også ud af her, at ikke kun en 

børnehavelærerinde holder med de stærke…. 
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Jeg blev holdt for nar af min lærer, fordi jeg hverken kunne 

løbe hoppe eller springe. Jeg gik tit hjem grædende til min 

mor, fordi jeg ikke ville til gymnastik. Læren grinte blot af min 

mor. 

Jeg er blevet spærret ben for, så jeg fik hjernerystelse, men de 

voksne sagde jeg skulle blive i skolen og have musik….ja det 

må siges at være en rigtig god cocktail….Ingen troede på, at 

jeg var syg, før lægen fik mig ned af køjesengen med 

hjernerystelse. 

Det er som om, når ingen lytter til en og man bare bliver 

mobbet og mobbet, at alt ses i sort og hvid. 

Jeg har siddet i klassen og overværet, at de andre fik 

indbydelser til fødselsdag – jeg fik bare ingen. 

Den første dag jeg fik min menses, fik jeg en knytnæve lige i 

maven, uden grund naturligvis. 

Jeg ved ikke, hvad der drev mig, men jeg gik altid glad i skole 

og jeg lavede altid med glæde mine lektier, og var blandt de 

bedste fagligt. 

Tiltroen til flere voksne var nok lig 0, for hvorfor lyttede ingen 

til mig og hjalp mig? Tænk en spejderfører bad mig en dag om 

at tørrer bræk op, som ikke var mit……………måske fordi jeg 

var Tude Marie. 
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Endvidere ja så er det jo kun sjovt at få bekræftet at lærerne 

også kan være farvede af, hvem som hører til de populære og 

hvem som høre til de mindre populære…. Hvordan? Jo min 

bedste veninde i parallelklassen, som var lærebarn og jeg 

byttede stil – hun fik 2 karakterer højere end mig for samme 

stil. 

Nej det her er ikke fiktion. 

Autoriteter kan være svært at have med at gøre og man mister 

lidt respekten, når sådan en oplevelse viser sig. 

Mobning i 10 år er bestemt ikke sjovt og man burde vel 

egentligt blive rigtigt syg, men det gjorde jeg heldigvis 

ikke….eller?????? 

Modgang gør stærk siger man! 
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Fra folkeskole til erhvervsfaglig uddannelse. 

 

10 år med mobning og nu ”voksen”, dejligt at komme ud af 

helvedet og ind og i gang med noget nyt og helt helt nye 

mennesker at skulle omgås de næste 3 års tid, det var nu det 

som jeg havde udsigt til, idet jeg ville i gang med en HH. 

Uddannelse. 

Faktisk viste det sig nærmest første dag, at jeg skulle blive 

veninde med en af dem som skulle vise sig at blive populær i 

klassen……det var da et dejligt træk….jubii endelig lidt 

fremgang i positiv retning. 

Selvom jeg havde været igennem massiv mobning, ja så var jeg 

aldrig blevet skoletræt, så jeg knoklede derudaf. 

Men men men at man ikke skal kysse en dreng med 

mononukleose havde ingen fortalt mig, så bang indlæggelse 

efter en uge med 6 forskellige sulfopræparater altså penicillin. 

I isolation fordi man ikke vidste, at det var mononukleose, 

som start – blodprøver osv. Vægttab af den anden verden – 

ingen sjov oplevelse…. 

Rundt om en psykiater i en periode, med medicinindtag blå og 

gul pille, erindre egentlig ikke hvorfor og erindrer heller ikke, 

hvilken diagnose, hvis jeg fik en, for jeg smed hurtigt pillerne 

igen…..og så er man vel rask….. 
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Tilbagevenden til skolen utroligt tynd og uden megen energi.  

Her lærer jeg så om folks fordomme, når man har været 

psykisk ustabil….. 

Vi troede ikke du kom tilbage. 

En havde hørt, at jeg havde begået selvmord. 

Jeg kunne kun sige, at intet havde forandret mig fra før og til 

nu, til trods for mit møde med psykiatrien, men mange så på 

mig som en spedalsk. 

Jeg forklarede, at mononukleosen og terminsprøver ikke var 

en god cocktail og en af mine kammerater begyndte at klappe 

og sagde, at alle burde være mig behjælpelige. 

Dejligt at være i skole igen. 

 

 

Nu er der udvekslingsbesøg fra England og min besøgende er 

simpelthen kropumulig og teer sig helt vanvittigt, så jeg vil 

ikke have hende hos mig. 

Det skal vise sig at være en fatal fejl for alle fra England og 

mine klassekammerater mener, at det er mig som der er noget 

galt med. Jeg siger blot, tro mig om end ikke at min tid som 

mobbet vender tilbage med fuld speed. 
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Jeg er ikke TudeMarie, men jeg er udstødt, det er sgu ikke en 

særlig rar følelse…..og en ting er sikkert og vidst, det er svært 

at vende så mange menneskers anskuelse – og jeg kunne 

heller ikke. Det var først, da en lære gav mig medhold – joh 

lidt retfærdighed fik jeg, at jeg meget modvilligt fik en 

undskyldning og der havde jeg mistet sammenholdet blandt 

de andre til at komme ind. 

Det er ikke sjovt at blive sparket til, når man ligger ned. 

Som ”dommer” skal du huske at dømme, når du kender alle 

facts ellers ingen ordentlig dom! 

Min uddannelse gik rigtigt fint og inden jeg så mig om, skulle 

jeg til at søge job. 

 

En lille pige kommer til staden 

 

Eksaminer var vel overstået og min første jobsamtale stod for 

døren. 

Esplanaden 50 – Mærsk. 

Jo jeg kom igennem nåleøjet og skulle til samtale hos selveste 

Mærsk – ja jeg tør i dag skrive Danmarks største arbejdsplads. 
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Selvfølgelig var og blev det en kæmpe oplevelse og selvfølgelig 

var jeg stolt over, at man havde valgt netop mig ud af flere 

1000. Ja mig lille TudeMarie med psykiske problemer osv. 

Jeg havde ingen problemer og tog de tests, som jeg skulle til 

fuld tilfredshed, men ved den personlige samtale, fandt jeg ud 

af, at det nok ikke skulle være på Esplanaden 50, som jeg 

skulle være. 

Det blev dog København, som jeg kom til at arbejde i, idet jeg 

fik arbejde i et firma, som handlede med diplomater i hele 

verden – 2 firmaer i Danmark gjorde dette styk arbejde. Jeg fik 

en allround kontoruddannelse, hvor jeg sad i indkøb af Hi-fi, 

shipping og kundeservice. 

Ja, det var et stort firma med mange dejlige oplevelser – altså 

succes. 

Imens jeg er der bliver jeg ringet op af IBM, som har en 

stilling, men jeg afslår og bliver i firmaet i 6 år.  

Endelig er TudeMarie lagt på hylden og alt ser lyst ud……men 

men men. 
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Når ens far bliver psykiatrisk patient 

 

Jeg er en voksen kvinde nu, som har haft en kæreste gennem 

længere tid, men også prøvet hvordan det er at slå op igen. 

Jeg bor stadig hjemme og ved, at vi har måttet flytte, fordi min 

far er blevet psykisk ustabil efter at være blevet torpederet af 

en lastbil, mens han skulle dreje i traktor, hvilket kunne have 

kostet ham livet. 

Jeg ved også, hvor svært det er at få at vide af sin mor, at ens 

far skal indlægges på psykiatrisk afdeling efter lægens 

henvisning. 

Det var en kæmpe falliterklæring for mig, for på det tidspunkt 

kendte jeg bestemt ikke til psykiatri og indlæggelser andet end 

fra TV og ja Gøgereden….Nej nej nej det måtte ikke ske for 

min elskede far… 

Jeg gik på arbejde og tog så ofte som muligt hen til far, men 

gud hvor er det ikke rart at se sin far sådanne et sted… 

Et lille bitte værelse og masser af mennesker i alle 

afskygninger….unge – gamle – glade – triste en broget skare 

må man sige, og ja så ens egen far. 
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Det er på ingen måder rart at tage afsked og så vide, at ens far 

ligger der alene og omgivet at mennesker, som er syge på den 

ene eller den anden måde. Ej heller er det ikke nemt at en 

sygeplejerske beder dig tage afsked, fordi din far skal det eller 

det.  

 

Jeg følte mig magtesløs, for min far havde jo ikke magt over sit 

liv længere – andre bestemte over ham, hvornår han skulle 

have medicin, hvornår han skulle spise, have piller osv. Det 

her var og blev bestemt det værste, der var sket i mit liv. Jeg 

hadede at træde ind ad døren og i denne verden….men et var 

sikkert min far skulle have al min støtte. 

Som person har jeg altid haft nemt ved at tale med alle og 

derved kom jeg også i tale med andre indlagte og så jo straks 

at mange egentlig ikke fik ret meget besøg, så et slag 

bordtennis var jo rart og det gik der intet af mig af….snarer 

tvært imod. 

Jeg oplevede at et familiemedlem sagde til min far, at han 

skulle tage sig sammen, men for pokker, når man har fået 

taget det meste af sin magt væk……kan man så tage sig 

sammen…..jeg spørger bare. 
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Jeg ved ikke hvor længe far var indlagt, men jeg ved, at da han 

blev udskrevet smed han AL sin medicin og har til dags dato 

ikke rørt den medicin og har aldrig siden været indlagt. 

Om han har fået en diagnose for livet, ved jeg ikke, og betyder 

det noget – måske! 

 

Jeg flytter hjemmefra 

 

Jeg er ved at være 21 år og har fået lyst til at stå på egne ben, 

så jeg får mulighed for at prøve i blot 3 måneder, da en 

veninde har et kollegieværelse til leje. 

Jeg husker endnu dagen, hvor jeg med min mor tog toget til 

Hovedbanegården og bussen ud til Amager for at finde min 

kommende bolig. Det må siges, at man dengang fik lidt af et 

kulturchok, når man kom fra land til storby. 

Første aften alene – det var og blev da utroligt spændende. 

Anden dag ud at handle mad – det er sørme lidt af en 

oplevelse og nøj hvor kunne jeg spise øllebrød tit. 
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Men jeg gik altid glad og fro på arbejde og jeg havde allerede 

der ansvaret for oplæring af elev, samt nye i firmaet, som kom 

ind i min gruppe. Jeg var sikkerhedsrepræsentant og ja så var 

jeg da også lige i gang med en merkonom i international 

marketing på engelsk. 

 

Jeg nød faktisk livet, for job og alt gik mere end 

tilfredsstillende og helbredet var der bestemt ikke noget galt 

med. 

Efter de 3 måneder stod det soleklart, at jeg skulle finde mig 

et permanent sted at bo, for det havde jeg godt nok fået smag 

for. 

Jubiiii igen, for nu havde jeg fundet en lille lejlighed i Gentofte 

i kælderen hos et skuespiller par, mere spændende kunne det 

da ikke blive. Jeg var af og til med på teater og tog 

bekendtskab med flere kendte, det var en dør til fagre ny 

verden. 

Mit firma gav utroligt mange muligheder og vi var mange unge 

sammen, så der var mange venskaber og jeg tidligere Tude 

Marie, havde virkeligt ægte succes, fremgang osv. 
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Kærligheden gik det trægt med, jeg forelskede mig ofte, men 

det var ikke gengældt og ja for pokker, det gør da ondt.  

Så selværdsfølelsen manglede lidt og da jeg endelig møder 

ham, som jeg gerne vil have, ja så sker der noget andet. 

 

Jeg møder min første mand 

 

Ja, det der sker, er, at en karl som jeg er veninde med har en 

storebror, som jeg får et godt øje til og som efter lidt 

opvarmning med mere bliver gengældt. 

Han og jeg bor rimeligt tæt ved hinanden og det ender med at 

vi flytter sammen på hans kollegieværelse på 9 m2…..nej det 

er ikke løgn. 

2 mennesker som virkeligt er forelskede kan bo på et frimærke 

og have det vidunderligt, det kunne vi ihvertilfælde. 

Han var i gang med sin uddannelse til ingeniør og jeg havde 

mit 37 timers arbejde samt mit studie til merkonom. 

Vi var hjemme på landet i weekenden idet vi kunne komme 

hurtigt frem og tilbage på motorcykel, som vi var lykkelige 

ejere af. 
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Når man er 2, så er alt lidt nemmere, så vi var hurtigt enige 

om, at vi levede for min løn og undgik at skulle optage 

studielån med mere. Men sandt nok er pengene ikke store 

med en elevløn samt en SU….Alle kan leve af spaghetti og 

pølser og en god ketchup og når man så gav sig lov til at købe 

en calzone, ja så var der fest. 

 

Kollegietiden var god og jeg husker ikke de store skænderier. 

Men mer vil have Mer, så jeg begyndte at se mig om efter en 

ejerlejlighed så vi havde mere plads og kunne flytte sammen 

dertil, når min kæreste var færdig. 

WUPTI så var jeg pludselig ejer af en lejlighed på 38 m2 samt 

en forlovelsesring på fingeren. Tænk i næsten 6 år havde jeg 

levet et positivt liv i medgang. 

At kærlighed er stort viste sig straks, for jeg skulle bo i 

lejligheden og min forlovede på kollegiet, men første nat var vi 

tudende i telefonen og fik ingen søvn, så lejligheden blev vor 

weekendopholdssted og ja kollegiet vort hjem til min forlovede 

var færdig med sit studie. 

Vi havde mange venner og levede et sorgløst liv, hvor det gjaldt 

om at hjælpe hinanden samt skabe glæde. 
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Når man går fra 9 m2 til 38 m2 ja så får man mere plads og 

når den ene er uden arbejde, så begynder der er opstå det jeg 

kalder negative viberationer, som ikke set ført og øv der 

kommer nogle ubalancer. 

Det er bestemt en ulykkelig situation at være uden arbejde 

når man har læst i mange år, og dengang kunne man ikke få 

understøttelse med det samme så man kunne få 

kontanthjælp. 

Kontanthjælp er bedre end ingenting, men når man lige er 

færdig med en stor uddannelse kan det føles meget 

mindreværdigt at skule have kontanthjælp, sådan husker jeg 

det for min forlovede, men ingen kan leve af kærlighed og 

kildevand. 

Heldigvis går der ikke længe så har min forlovede fundet sig et 

godt arbejde og energierne i vort hjem er på et lidt højere 

niveau. 

Vi arbejder nu begge og nyder livet med vores mange venner. 

Men mer vil have mer. 

Vi vil have hus og have for vi er trætte af larm med mere i vor 

lejlighed, samt at bo i lejlighedskompleks. 

Husjagt begynder og igen WUPTI så er vi ejere af et hus. 
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Ja tingene går egentligt ret så hurtigt og nemt for os, vi tjener 

godt og er også ejere af en bil nu. 

 

Vi elsker at rejse, så det gør vi også og kommer hjem med 

mange dejlige oplevelser. 

Huset vi har købt er vi naturligvis glade for, men det er 

nabokonen bestemt ikke, hun informere nærmest samme dag, 

som vi er flyttet ind, at dette hus er forbandet. Dejlig gave at 

få, men vi overhøre det, for vi er jo glade for al den plads , som 

vi nu har og egen have. 

Jeg får andet job, som er tættere på mit hjem, men ak og ve, 

det er bestemt ikke noget drømmehjem og jeg går ofte hjem 

dybt frustreret, fordi der simpelthen ingen hjælp er at hente 

på arbejdspladsen. Jeg må faktisk selv finde ud af alt og det 

kræver megen energi. 

Efter et stykke tid, bliver jeg flyttet til et andet sted i 

koncernen, men det gør bestemt ikke tingene bedre, for min 

daværende chef drev mere end rovdrift på mig. Jeg skulle være 

sælger men agerede også hans sekretær og ingen hørte mig, 

når jeg kom med opråb om, at det her ikke var til at magte og 

var ganske urimeligt. Ofte gik jeg på arbejde fra 8-21 og fik 

kun løn for 8 timer. Endvidere begyndte sexchikanen, med 

fremvisning af pornografiske billeder af min chef med flere. 
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Nej ingen lyttede til mig, hvilket jo ikke var en uvant ting fra 

tidligere i mit liv, og hold da op, hvor kan kollegaer være dybt 

ukollegiale, hvorfor ved jeg ikke og forstår jeg ikke. Vi er vel 

enige i, at et godt sammenhold blandt kollegaer giver en god 

arbejdsplads. 

Når man ikke har det godt på sin arbejdsplads, ja så går det 

desværre også ud over ens privatliv, det er helt uundgåeligt i 

min verden, for selvom man ikke skal tage sit arbejde med 

hjem, så er man da påvirket. 

Min forlovede gjorde hvad han kunne, men det var en svær 

situation, og faktisk føler jeg i dag, at på grund af min 

situation, røg vi uvilkårligt væk fra hinanden. 

Faktisk var vi ikke forlovede længere, for vi havde holdt 

bryllup med cirka 90 gæster og en umulig fotograf, som ikke 

havde styr på sine linser, så vi blev forsinkede med mindagen. 

Mon det var et varsel? 

Jeg bliver mere og mere ulykkelig og knokler bogstaveligt 

røven ud af bukserne og mine kollegaer er der ikke hjælp i, 

samtidig har jeg på fornemmelsen, at der er noget forandret i 

mig. 
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Som lyn for en klar himmel sker der så pludselig noget ganske 

uventet min chef bliver afskediget med øjeblikkelig varsel. 

 

Men hvad er mere end uventet er, at jeg faktisk også ryger 

med i faldet og uden nogen som helst god og fornuftig årsag. 

Jeg skriver ikke under på selve min fyreseddel, for jeg vil have 

min fagforening med indover, det er og bliver min ret i sådan 

en situation. 

Samme aften hjemme i mit hjem, står jeg nu med en 

graviditetstetst i hånden på vort toilet. Jeg har ikke spist 

Ppiller igennem længere tid og ja testen er positiv. Jeg er 

jublende lykkelig og styrter ind til min daværende mand. Den 

dag i dag er jeg stadig forundret over hans reaktion. 

Nå med en afskedigelse og fyreseddel som ikke er 

underskrevet, får jeg fat i min mor og tager til lægen for at få 

en helt nøjagtig test. 

Jeg er gravid og jeg er lykkelig, for en ting er sikkert og vidst 

jeg elsker børn. 

Nu er jeg i den gode tro, at når man er gravid, ja så kan man 

ikke fyres, så jeg tager ned til mit arbejde og giver dem de nye 

informationer. 
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Ak og ve, de stejler og siger, at de har fyret mig før denne 

oplysning, hvortil jeg stejler og siger at de jo intet har på 

skrift. De er ikke nemme at danse med, så jeg tager fat i 

fagforeningen, som opfordre mig til at forhandle. 

Forhandlingen gik ud på at jeg ganske fornemt fik 25.000,- kr. 

under bordet og så bare tav. Jo det er ganske sandt. 

Når nu firmaet ville af med mig, ja så ville man da tro, at jeg 

blev fritstillet – men nej det blev jeg ikke. 

Det er sgu ikke en særlig god start at være gravid på, og når 

hjemmefronten heller ikke er 100 % intakt, ja så har man 

altså ikke et solidt fundament. 

Endelig kommer den dag hvor jeg kan forlade firmaet og så 

have en ny status: Gift kvinde – arbejdsløs – gravid. Den 

status kommer man ikke langt med, hvis man vil have nyt job, 

så det opgav jeg og fik føjet en ting til på statussen nemlig 

hjemmegående. 

Det var rart at være væk fra firmaet for det var bestemt ikke 

sundt at være i. 

Når man gennem længere tid har arbejdet for fuld skrue og så 

pludselig sidder i sit hjem og har masser af tid, ja så skulle 

man mene at det er ganske rart. Men nej ikke for mig, for jeg 

måtte have noget at rive i. Derfor gik jeg i gang med at male 

barneværelse, køkken og badeværelse… ja helt skørt for en 

gravid, men jeg gjorde det. 
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Mine veninder var søde til at ringe og alle var enige i, at jeg 

ville blive en rigtig god mor, fordi jeg jo altid var så glad og 

positiv og sjov, når jeg var sammen med børn. 

At gå i øjenhøjde med børn har aldrig været et problem for 

mig. 

Hvad godt ikke var, var at forholdet mellem min mand og jeg 

ikke var helt som det burde. Der var ikke helt gnist og jeg 

oplevede jalousi for første gang. Det er ikke rart når en 

veninde altid vil kysse din mand ved enhver given lejlighed og 

slet ikke med hans barn i maven. 

Mit selvværd havde knæk og min alene følelse var der. Hvorfor 

blev jeg ikke hørt? 

Kun barnet i min mave som var kæmpestor holdt mig for alvor 

oppe. 

Fødselsforberedelse blev en del af min hverdag, og gud hvor 

jeg nød at være sammen med andre gravide…Vi blev undervist 

i mange ting, var på en fødeafdeling hvor vores mænd kunne 

komme med – min var ikke med. 

Endelig begynder fødslerne, men nej nej nej, det er ikke alle 

lykkelige fødsler – en får et dødfødt barn erindre jeg. 
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Jeg er sat til at føde i december, men december går og vi 

træder ind i januar og jeg er bevidst, faktisk meget bevidst om, 

at jeg er gået ret så meget over tiden – faktisk omkring 3 uger. 

Derfor har jeg fat i læger, jordmoder, sygehus osv. Læg mærke 

til, at det er mig som tager fat. 

En aften tror jeg, at fødslen er i gang og tager roligt på 

sygehuset, hvor jeg bliver monitoreret og får EKG med mere. 

FALSK alarm. 

Da vi er ved at nærme os de 3 uger over tiden, tager jeg fat i 

sygehuset som modvilligt siger, at jeg så må komme til en 

undersøgelse. 

Gamle sure læger er ikke et hit. Jeg blev nu på min opfordring 

undersøgt i hoved og jeg er lige ved at skrive røv. 

Joh ganske rigtigt jeg var gået 3 uger over tid – jeg kan godt 

forstå, at jeg lignede en elefant. Information om at det var et 

ret så stort barn omkring 5 kilo og at jeg skulle sættes i gang 

med at føde om 3 dage hvis ikke fødslen var gået i gang inden 

da. 

AV et barn omkring 5 kilo, det sgu ikke sjovt at tænke 

på….hvorfor giver man ikke kejsersnit i sådan en situation? 

Intet svar. 
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Hjem i 3 dage og slappe af men nej nej…..vi tager da lige en 

begravelse af et familiemedlem, som vi aldrig har besøgt i live. 

Selvfølgelig gør vi da det. Der er jo intet smukkere end en 

højgravid kvinde til en begravelse. 

Om jeg var en nikkedukke, nej det mener jeg ikke, for som 

ægtepar hjælper man hinanden i tykt og tyndt. 
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Jeg bliver mor 

 

Endelig oprinder dagen, hvor jeg skal være mor. 

En dag i januar 1994. 

Jeg vågner i vort hjem – alt er pakket og parat. Jeg har en stor 

faktisk kæmpestor glædesfølelse i mig – jeg skal jo være mor i 

dag. 

Ud i bilen og af sted. 

Ankomst til sygehuset og ind på en fødestue. Jeg får lagt 

stikpiller op i min skede, som skal sætte gang i fødslen, altså 

en slags booster, der får sat skub i tingene. 

Hvad sådan en stikpille nøjagtig indeholder af stoffer (medicin) 

har jeg aldrig undersøgt og om de kan påvirke barnet ej heller. 

Men at det er en ret så kunstig måde at sætte en fødsel i gang 

på, det vil jeg have lov til at sige og sætte spørgsmål ved. 

Hvorfor bruge en stikpille…? 

Når man bruger en stikpille på kunstigvis, er vi så ikke enige 

i, at hverken læger, sygeplejersker og moderen selv har 100 % 

kontrol over fødslen. 
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Nogle og jeg ved godt hvem, vil sige naturligvis har vi det… 

men jeg har min trumf i ærmet. 

Men nu ligger jeg så her på en fødestue, med en stikpille som 

ven samt en god bog, men ingen mand, for han havde valgt at 

gå på arbejde. 

Hold op hvor dagen var lang, n år man inde ved siden af at 

hører en skrigende kvinde i fødsel og det konstant, og selv kun 

ser personale, når man skal have mad. 

Jeg husker ikke selv at være bange for at føde, for jeg følte mig 

ganske godt forberedt, men selvfølgelig er det ikke rart og 

optimalt at ligge og lytte på dette alene. 

Jeg får pludselig det, som jeg tror, er veer og det varer ved, 

ikke noget at være bange for, men lidt underligt og specielt, 

når der ingen jordmoder har været. 

Jeg skal tisse og går ud på gangen, hvor min far og mor 

dukker op. Følelsen af at vandet går, er der… sidder på 

toilettet i lang tid, for smerterne i maven med mere føles 

bedre, når jeg sidder her. 

Men jeg kan ikke sidde der, siger en ret sur sygeplejerske, for 

der er kun det ene toilet på afdelingen. 

 

 




