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Forord

Jeg har skrevet denne bog først og fremmest fordi, jeg ikke 
kunne lade være. Tilløbet har været langt. I disse tiders meget 
negative omtale af børn anbragt på tidligere børnehjem og af 
børn vokset op under kummerlige vilkår er det godt med en 
beskrivelse af, at det kan gøres anderledes.

Bodil Petersen, forstanderinde på børnehjemmet Esrum 
Kloster/Egelundshuset, var en ildsjæl. Hun var på døgnets 
24 timer for sine børn, og hun forlangte det samme af sine 
medarbejdere. Hun var stærkt inspireret af Montesorrimetoden 
i børneopdragelse. At man skal møde børnene, der hvor de er, og 
i øjenhøjde. Dertil kom, at hendes tidligere lærer, Sofie Rifbjerg, 
kom hyppigt for inspiration. Sofie Rifbjerg læste også højt om 
aftenen, og specielt én bog står klart i min erindring: Vejen til 
livet af Anton Makarenko. 

Det lykkedes for Bodil at få de fleste af sine børn igennem til 
en god uddannelse og et godt liv, men enkelte klarede den ikke.

Bodil døde i 2008 efter nogle års sygdom.
Æret være hendes minde.
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Efteråret 1934 til 1940

Christiane gik og smånynnede i sit lille køkken i den nyindkøbte 
bungalow på Bjergagervej 40 i Hvidovre. Hun havde været 
på indkøb hos den lokale slagter og købt noget lækkert 
oksefars til hakkebøffer. Nu stegte hun løg og glædede sig til at 
overraske sin mand Axel med hans livret. Det var ikke så længe 
siden, de var blevet gift. De havde mødt hinanden til en fest, 
der blev afholdt på Købmandsskolen et år tidligere. Egentlig 
skulle Axel slet ikke have været til den fest den dag, men 
hans bedste ven Vagn blev ved med at plage ham, så til sidst 
overgav han sig. Der plejede at være mange piger til de fester, 
fordi der var mange kvindelige elever. Det varede da heller 
ikke længe, før Vagn og Axel sad omgivet af den ene skønhed 
efter den anden. Et godt stykke over midnat havde Axel danset 
med den samme pige tyve danse i træk, og pludselig var det 
den sidste ”skulle gammelt venskab …”. De blev enige om at 
følges ad til stationen. Christiane, der læste til tresproglig 
korrespondent, skulle hjem til sine forældre i Slagelse, og Axel 
skulle til Klampenborg, hvor hans forældre boede. Faderen var 
skovløber i Dyrehaven, og moderen bestyrede en restaurant. 
De havde dog, inden de skiltes, udvekslet adresser, og de gik jo 
også i skole tæt på hinanden. Det varede da heller ikke længe, 
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inden der var amoriner i luften mellem de to. Da Christiane kort 
efter blev gravid, lå brylluppet lige for. Brudens forældre holdt 
brylluppet i Slagelse med alt, hvad dertil hører. Christianes far 
var tømrermester i byen.

Der begyndte et nyt liv for de unge. Axel var blevet færdig 
på Købmandsskolen og havde haft held til at starte en mindre 
guldsmedeforretning godt hjulpet af en af de etablerede 
guldsmede. Med lidt hjælp hjemmefra fik de erhvervet en 
bungalow i Hvidovre. Det var jo så her, at Christiane glædede 
sig til, at hendes Axel skulle komme hjem fra arbejde. Hun 
var også blevet færdig med sin uddannelse til tresproglig 
korrespondent, men gik hjemme nu på grund af sin graviditet. 
Vi befandt os nu et stykke ind i oktober i 1934, og der var 
løvfald. De tilbageværende blade på træerne rundt omkring 
havde de mest fantastiske gyldne farver. I deres have voksede 
en masse hasselbuske, også med gyldne farver. Axel kom som 
regel hjem klokken syv, da forretningen lukkede klokken seks 
i Dr. Tværgade. De satte sig straks til bords, da Axel kom hjem. 
Christiane tændte et lys og trak en flaske vin op. 

”Jeg synes, vi skal fejre, at vi har det så godt, og prøv at føl på 
min mave.” 

Der var kommet en pæn lille bule nu, og pludselig udbrød 
Christiane: ”Ved du hvad, Axel, kan du tænke dig. Jeg har mærket 
liv. Han, for det må bestemt være en han, har været meget aktiv.” 

Bagefter gik de ud på terrassen og omfavnede hinanden og 
glædede sig over deres dejlige tilværelse.
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Jeg står i hasselbuskene og leger bil.

Eivind.
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Farmor og Eivind.



8

Far Axel og Eivind.
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Stokken.
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Månederne gik, og vi nåede frem til sidst i januar 1935. 
Christiane havde fået tiltagende veer i den sidste uge. Som det 
var dengang, havde de sikret sig at kunne tilkalde en jordemoder 
med kort varsel, så det kunne blive en hjemmefødsel. Det skete 
så 25. januar 1935 klokken fire om morgenen. Der lød et hyl 
gennem bungalowen, og Christiane havde født en søn, der 
vejede 3.350 gram og var 54 centimeter lang. Christiane græd 
af glæde, og den lille ny faldt hurtigt til ro. Selv om Christiane 
nu var træt, sad de alligevel længe med den lille imellem sig og 
talte om fremtiden og om, hvad den lille skulle hedde. 

”Han skal hedde Eivind,” sagde Christiane. 
”Ja, men så skal han også hedde Peter,” sagde Axel. ”Det navn 

havde min fætters far. En gårdmand og politiker, som jeg var 
meget knyttet til som dreng, og som jeg læste højt for.”

Den 22. april 1935 blev der holdt dåbsfest, og navnet Eivind 
Peter Apel blev stadfæstet i Hvidovre Kirke, Timotheus sogn.

Eivind voksede nu op i bungalowen på Bjergagervej. Da 
han kunne gå, var hans yndlingsleg at stille sig ind mellem 
hasselkvistene i den ene ende af grunden, hive i kvistene og 
lege, at han kørte bil. Farmor kom nu også tit og gik tur med ham 
omkring den nærliggende Damhussø. Da han selv begyndte at 
kunne gå, blev hans kæreste eje en stok. Den skulle altid med, 
når de skulle af sted. Den brækkede på et tidspunkt, og han var 
utrøstelig. En ny stok kunne ikke gøre det, så den gamle måtte 
repareres, og det var lidt mere besværligt end at købe en ny. 
Men sådan blev det. 
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Christiane gik nu hjemme et pænt stykke ind i 1936. 
Axel var jo altid fyldt med ideer, og en aften ved spisebordet 
spurgte han hende, om hun kunne tænke sig at få sin egen 
guldsmedeforretning. Han havde selv haft megen succes med 
sin guldsmedeforretning og havde udvidet en del. Han havde nu 
fået den ide at få en lille filial i Hellerup, som Christiane kunne 
bestyre. Han havde også fundet en lejlighed på Strandvejen 
over for Tuborg, hvor han bedre kunne tænke sig, de skulle bo. 
Det varede ikke længe, før hans ideer blev realiseret.

Den lille butik kom til at ligge på Ahlmanns Alle og lejligheden 
lidt længere inde på selve Strandvejen over for og ikke langt fra 
Tuborg. Det indebar yderligere den fordel, at Christiane kunne 
have Eivind med på arbejde. Han var nu i mellemtiden blevet to 
år og legede i baglokalet til butikken, omme i gården og foran 
butikken. Christiane måtte tysse på ham, når der kom kunder. 

Da Eivind var tre år, var han blevet mere terrængående og 
vild, så der blev ansat en ung pige. Det var ikke så almindeligt 
med vuggestue/børnehave dengang. Eivind havde fået en 
trehjulet cykel, og en dag var han taget alene på eventyr ned ad 
strandvejen mod Charlottenlund. Der blev stor bestyrtelse, for 
det var jo kun et kort øjeblik, Christiane havde tabt ham af syne. 
Han blev dog heldigvis hurtigt fundet i god behold af nogle 
venlige mennesker, som åbenbart vidste, hvor han hørte til.

Christiane elskede at lege med sin dreng. Hun kunne finde på 
at klæde ham ud i Axels tøj. En aften, da Axel kom hjem, havde 
hun klædt ham ud i hans badekåbe. Axel blev frygtelig irriteret og 
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flåede badekåben af drengen. Han syntes ikke, det var sjovt. Der 
var nu nok også en anden og dybere årsag til irritationen. Axel 
var begyndt at komme senere hjem, og der lå en tung stemning 
over hjemmet. Efter Eivind var blevet lagt i seng, var der hidsige 
skænderier. Hidtil havde jeg jo, med den alder jeg havde, været 
ret uvidende om, hvad der foregik. Alligevel fornemmer et barn 
instinktivt de følelsesmæssige svingninger, der er i luften. At 
far og mor ikke kan sammen, sætter jo trygheden på spil for 
et lille barn. I en alder af tre år fornemmede jeg, at det ikke var 
rart at være i samme stue som dem. Skænderierne var nu så 
voldsomme, at de ikke tog hensyn til, at der var et lille barn til 
stede. Min utryghed var åbenbart så stor, at da de senere stillede 
mig det tåbelige spørgsmål om, hvem jeg helst ville være hos, 
svarede jeg, at jeg helst ville være hos min farmor. Således 
kom jeg til at bo i en treværelses lejlighed sammen med min 
farmor, min far og faster i I.E Ohlsensgade 18. Følelserne gik så 
højt, at min mor ikke fik lov til at besøge mig, og min morfar og 
mormor blev jaget bort af min farmor, hvis de forsøgte på det. 
Senere har jeg fået at vide, at min mor var blevet syg sikkert på 
grund af jalousi. Hun boede sammen med en clairvoyant svensk 
dame og troede, at vi havde levet tidligere som andre personer. 
Det er alt sammen noget, jeg har fået at vide langt senere. Det 
blev jo dengang betragtet som sygdom, hvad det nok ikke var 
blevet i dag. Det har så bidraget til, at det var min far, der fik 
forældreretten, da de blev skilt.
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Min far, mig og min mor.
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18, III.

Porten til I.E. Ohlsensgade.




