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Af hele mit hjerte tak til dig, min dejlige far.     

Uden dig - ingen mig - ingen bog.                            

Du er min allerbedste ven - jeg elsker dig. 

 
Tak til alle som har støttet mig i livet 
og som har gjort denne bog mulig – 

Jeg elsker jer. 
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Per Hammerich: 

Min datter er en vild krabat, en rigtig charmetrold, 

med mange fine tanker i sin hestehaleknold….. 

Camille er enhver fars drøm. Når man har sat et 

barn i verden, er det bedste man som forældre kan 

se, at barnet bruger livet godt og grundigt. Camille 

er livsnyder og et af de mest positive mennesker 

jeg kender. Det er klart at hun skal skrive en bog 

om at få mest muligt ud af livet. Jeg håber at hun 

har formidlet sit positive livssyn, sin livserfaring 

og store kærlighed til det at være menneske på en 

sådan måde, at mange vil få glæde af hendes bog.   
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Camille Hammerich 

Få dig dog et job! 

E-bog 

 

 

 

 

 

 

 

The Blueprint 
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Det har jeg ikke prøvet før –  

så det kan jeg sikkert godt.   

Astrid Lindgren, Pippi Langstrømpe  
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”Få dig dog et job….” 

Jeg har været i gang med at forstå mig selv og 

verden stort set hele mit liv. Fra min barndom og 

opvækst og videre til job, børn, mænd, kærlighed, 

krop og ånd. Jeg har været i selvterapi med store, 

nysgerrige og søgende øjne og har opnået en 

tilværelse hvor roen, balancen og kærligheden til 

mig selv styrer. Jeg får tit at vide at jeg virker rolig 

og i balance med mig selv, og mit svar er altid det 

samme; det er fordi jeg vælger, at det skal være 

sådan.    

Min far var den første som sagde det til mig, ”skriv 

en bog” – okay, tænkte jeg – men om hvad? – En 

dag forstod jeg hvad han mente:  

Det skal være en bog som fortæller om 

hvordan jeg er blevet til den jeg er i 

dag – hvordan min opvækst har 

præget mig, hvordan jeg hele mit liv 

har fulgt min mavefornemmelse, 

hvordan jeg har undgået at gå fysisk 

og psykisk ned med stress og hvordan 

jeg i dag dyrker min passion.   
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Jeg lever på den måde jeg allerhelst vil leve, og det 

gør jeg, fordi det er mig der bestemmer over min 

dag, min uge, mit liv.   

Hvis min bog kan hjælpe ét menneske til at gå 

efter det de ønsker sig, så har jeg skabt noget 

værdifuldt. Værdien finder jeg i at jeg fik lukket 

døren op til et lykkeligere sted, end det der var; det 

har jeg gjort i mit eget liv, og jeg ved, at det kan du 

gøre i dit. Opskriften er at lære at lytte til dit indre 

kompas – kroppen. Følger vi kompasset, springer 

nye døre op lige for næsen af os.  

Tilværelsen er i mine øjne en lang proces. Der er 

perioder i livet hvor vi gennemgår små processer, 

og der er perioder i livet hvor vi gennemgår store 

processer. Der er også tidspunkter hvor vi bare 

flyder med strømmen, men det er i virkeligheden 

også en proces; i og med du følger strømmen, vil 

du også følge strømmens retning, og strømme har 

det med at ændre retning. 

Jeg har gennemgået små og store processer i mit 

liv, men jeg har også haft perioder hvor jeg lå stille 

og lod mig flyde.  
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Jeg tror ikke på at vi bliver færdige med livets 

udvikling; vi kan ikke lade være med at udvikle os 

på gode og (desværre) mindre gode måder, så vi 

må tage et ansvar for udviklingen, især, hvis det 

går den forkerte vej. Vi kan heller ikke undgå 

processer – de kommer om vi vil dem eller ej.  

Den bog du sidder og læser i lige nu, handler om 

mine små og store processer i livet (plus alt det 

løse). I dag lever jeg en lykkelig tilværelse, og mine 

processer har vist mig vejen til balance og indre ro. 

Jeg er ikke nået til det sted hvor jeg er i dag uden 

sværdslag og modgang, men jeg tog udfordringen 

op og traf beslutninger som var rigtige for mig.  

Jeg fordyber mig i redskaber og metoder; måder – 

som giver mig styrken til at se revnerne (og gøre 

noget ved dem), før jorden forsvinder under mine 

fødder.  

Jeg elsker livet og vil gerne leve det godt – det 

ansvar tager jeg på mig hver eneste dag – og jeg vil 

gerne vise dig hvordan du kan opnå følelsen af 

frihed og lykke. Lukke en dør op som du ikke har 

turdet lukke op før – en dør ind til et værelse hvor 

du bestemmer udsigten ud af vinduerne.   

”Få dig dog et job, mor," sagde min søn en aften – 

han var tydelig utilfreds med at min økonomi var 

skrantende, og at luksusgoderne manglede.  
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Trukket lidt skarpt op, ligger der en undertone af 

de ord fra første skoledag; ”Velkommen i skole – 

nu skal du lære en masse, så du kan få dig et job, 

tjene nogle penge, betale din skat og spare op til 

din pension.”     

Vi skal have et job, den er jeg helt med på, men for 

mig er det blevet så tydeligt at det ikke er et hvilket 

som helst job, jeg skal have. Mit liv har lært mig at 

jeg undgår at blive syg når jeg følger mit kompas – 

også hvad angår job. Det er en livsvigtig ingrediens 

at være glad for sit arbejde. Vi bruger så mange af 

vores vågne timer på det at det gør ondt hvis vi 

laver noget, som vi ikke kan lide.  

Min far sagde, og siger stadigvæk, ”Hellere en glad 

skraldemand” – nu hedder det vist 

renovationsmedarbejder – ”end en ulykkelig 

direktør,” og min mor sagde, ”Mille, det er mange 

timer du skal bruge af dit liv på et job, det er 

vigtigt at du er glad for det.  

Vi kommer ikke uden om at vi bliver nødt til at 

arbejde.   
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Et 8-16 job er fint for mange, men for mig var et 8-

16 job ikke løsningen. Hver gang jeg hørte 

sætningen, "få dig dog et job" gav det mig en 

følelse af ubehag – en følelse af at gøre noget som 

jeg ikke brød mig om. Senere i bogen kan du også 

læse om at jeg var blevet syg hvis jeg ikke havde 

lyttet til mig selv.  

Der er kun et menneske i mit liv som ikke bruger 

den sætning. Et menneske som næsten kender mig 

bedre, end jeg kender mig selv. Han har troet mere 

på mig, end jeg selv har gjort til tider, og han har 

ikke været i mit liv så længe. Jeg har betalt en høj 

pris for at nå frem til dette menneske i mit liv, men 

jeg er nået frem til ham, og jeg bliver for første 

gang set, forstået og elsket uden krav.  

Vi stræber efter at opnå denne kærlighed og 

sårbarhed – præcis som da vi lå i vores forældres 

favn og blev elsket ubetinget – og det er muligt at 

genfinde denne kærlighed; det er også ”bare” en 

proces. Denne bog kommer i høj grad også til at 

handle om en sådan proces. 
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Mine forældre på deres bryllupsdag i år 1970  
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Midt i april 1971 kom jeg til verden. Min mor var 

en ung og uvidende mor og vidste dårligt nok hvor 

jeg skulle ud henne. Hun havde forelsket sig i 

byens flotteste fyr, som havde en sangstemme og 

karisma som Elvis – det til trods at hun var 

Beatles-pige. Den flotte fyr er min far, som stadig 

tiltrækker omgivelsernes opmærksomhed.  

Min mor var billedskøn – en tro kopi af Audrey 

Hepburn, hendes store idol. Lille, mørk og slank. 

Hun elskede at være gravid,”så var der da lidt sul 

på mig,” som hun sagde.  

 

Denne dag (midt i april, mens min far arbejdede) 

kom jeg til verdenen. En rimelig stor baby, for min 

tid; en pige med fart på, nærmest fra starten.   

I 70’erne var barselstiden ikke lang – vi taler få 

uger – så da en barnepige var fundet, skulle min 

mor tilbage til arbejdsmarkedet som sekretær på 

en skole. Hun græd hele vejen til skolen, på skolen 

og bagefter. Hun nægtede at aflevere mig dagen 

efter, og min far elskede hende og forstod hende 

og, tænker jeg, tog mere arbejde på sine skuldre. 

Ubetinget kærlighed og med et brændende ønske 

om at være sammen med det barn, som hun lige 

var blevet mor til, blev min mor hjemme.  
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Mig som baby –  år 1972 
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Hun lyttede til sig selv og sine følelser, og hun 

kunne ikke arbejde når verdenen nu havde givet 

hende rollen som mor.  Så – intet arbejdsafsavn, 

kun en følelse af nærvær og stor kærlighed til sit 

barn og sin mand.   

Mine forældre havde det sødeste lille hus på 45 

kvadratmeter midt i Karlslunde landsby, og der 

boede vi i nogle år sammen med en stor flot 

schæferhund, Bubbi, som i øvrigt fulgte efter mig 

hver gang jeg stak af hjemmefra. Længere nede af 

vejen var der nemlig en lille kiosk, og én gang 

havde ejeren – mere skal der ikke til hos børn – 

givet mig en slikkepind, og så var det jo lært. Et 

lille hul i hækken og af sted med mig – med Bubbi 

i hælene. Indehaveren ringede straks til min mor, 

og i havelågen stod hun så klar til at tage imod mig 

med min slikkepind i munden og min hund. 

Min far, selvstændig entreprenør, arbejdede og 

elskede hvert minut som selvstændig. Han er af 

den gamle skole, manden sørger for sin familie og 

helst godt. Han kommer selv fra en familie af 

selvstændige. Født og opvokset på Ballerup 

Planteskole hvor han skulle hjælpe til og være med 

til at føre familiefirmaet videre.  

Desværre lå det ikke i kortene for ham at føre 

planteskolen videre.  
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Hans elskede far dør i en tidlig alder, og hans mor 

mente, at hun selv skulle køre planteskolen videre. 

Det blev til en konkurs, og hendes stædighed 

gjorde at hverken min far eller hans bror fik 

chancen for at stå i spidsen for planteskolen. Det 

må have været et hårdt slag for dem begge. 

Gennem hele deres opvækst havde de fået at vide, 

at det var deres pligt at føre planteskolen videre, 

og mange gange måtte de blive hjemme fra sjov og 

ballade med kammeraterne for at arbejde på 

skolen.   

Så min start på livet var med to mennesker som 

gjorde det de mærkede var rigtigt for dem. Min far 

arbejdede på sin drøm, og min mor kunne ikke 

forlade sit barn og tog hånd om sig selv og sine 

følelser.  

Det er min kerne fra start, og det giver utrolig god 

mening for mig i dag. Det bringer mig frem til en 

forståelse af hvem jeg er, hvor jeg er og hvorfor jeg 

er så meget i konflikt med mig selv når folk har 

sagt til mig, ”Få dig dog et job.” 
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Mig og min bror år 1976 
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Livet drejer sig om at leve i nuet, lære af fortiden 

og glæde sig til fremtiden.   
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EN KONKURS, EN SEPARATION, EN 

GENFORENING – OG SÅ EN SKILSMISSE  

Jeg husker intet fra den tid i Karlslunde Landsby. 

Jeg husker heller ikke at min bror ca. 3½ år efter 

kom til verdenen. Jeg har forsøgt at genkalde mig 

minder fra den første tid, men pas, jeg kan ikke 

fremkalde et eneste billede. Jeg tænker at det 

måske hænger sammen med, at mine første år var 

harmoniske og lykkelige. En hverdag fuld af 

kærlighed og nærvær – sikkert ikke uden 

udfordringer mine forældre imellem – men uden 

omsorgssvigt og mistrivsel. En opvækst med 

penge, tryghed og lykke. En ægte kernefamilie 

med fælles spisning, husdyr, parcelhus, cykelture, 

skiture, sommerferie og luksustøj fra Illum. Jeg 

gik i de dyreste kjoler fra Illum, og min mor 

elskede at sy og strikke det nyeste indenfor moden. 

Vi var altid velklædte og med den rigtige 

skoletaske. 

Jeg var ubekymret de første 10 år. Jeg kan kun 

anbefale at børn får en sådan opvækst, gerne i 

længere tid end i mit eget tilfælde. En begyndelse i 

livet som har gjort det nemmere for mig at 

håndtere tilværelsens uforudsigligheder og 

hændelser. 
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Heldigvis har jeg ikke skullet kæmpe mig tilbage 

til livet efter frygtlige oplevelser, som mange 

desværre har i de første følsomme år. Jeg vil ikke 

pege fingre af nogen eller lægge ansvaret for mit 

liv over på andre men blot skildre mit forløb, som 

jeg ser det. Mit liv med fuld fart på og igennem 

små og store processer, som mange gange har sat 

mig til vægs, men som også har udviklet mig og 

stadig gør det – jeg er jo kun halvvejs.  

I min familie bliver nogle af kvinderne nemlig ret 

gamle, og det er bestemt min plan at følge min 

elskede mormor. Hun er i skrivende stund 97 år 

gammel, stadig frisk og ved sine fulde fem. Hun 

husker som en elefant, og hun er altid den sidste 

der går hjem – stadigvæk – ret sejt gået – hun er 

uundværlig, uerstattelig og betydningsfuld i mit 

liv. 

Som 11 årig blev hele min verden vendt på 

hovedet. Min trygge hverdag med masser af 

kærlighed forsvandt – nærmest på en dag. Jeg 

vidste godt at der var udfordringer. Den 

økonomiske krise kom i starten af 80’erne, og den 

vendte op og ned på vores liv.  
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Min elskede mormor 
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På det tidspunkt havde min far 12 mand i sin 

virksomhed som anlægsgartner. Det var meget op i 

tiden at gøre noget ud af sin have, og mange havde 

råd til det. I vores kvarter var der prestige i at eje 

den flotteste have, og vores var naturligvis den 

smukkeste af dem alle – med legeområde, 

kaninbure, hundegård, svømmepøl og masser af 

blomster og bede som stod snorelige. 

Folk stoppede nærmest fra den ene dag til den 

anden med at efterspørge anlægsgartnere, og det 

kunne mærkes. Umiddelbart midt i den 

økonomiske krise havde mine forældre fundet 

deres drømmehus – i Greve Landsby. De købte 

huset inden vores parcelhus var solgt og flyttede 

ind – før den økonomiske krise ramte hele landet.   

Min far var den eneste i husholdningen med en 

indkomst. Min mor hjælp med bogføring og 

passede min bror og mig. De var tvunget til at 

sælge drømmehuset og flytte tilbage i parcelhuset. 

Kort tid efter gik min fars virksomhed konkurs, og 

vi måtte flytte fra parcelhuset til et lille rækkehus i 

Karlslunde. Jeg kom til at elske det rækkehus, og 

det lå klos op ad min bedste venindes hus. Den 

veninde er stadigvæk i mit liv – så mange år efter.  

 



 
 

23 
 

Der var en masse andre unge mennesker, og de var 

altid ude om aftenen. Jeg kan huske at det var en 

af de første gange hvor jeg tænkte, at jeg helt 

sikkert skulle bo i et rækkehus når jeg fik børn – 

og børn ville jeg gerne have mange af, fem drenge 

hvis jeg var heldig.  

Selve konkursen mærkede jeg som 10 årig ikke så 

meget til. Men efterfølgende kom der desværre en 

skilsmisse, som ikke var for køn. Følelsesmæssigt 

kostede skilsmissen det blege – en høj indre 

omkostning for os alle 4.     

Når truget er tomt, bides hestene... Du lærer først 

mennesket at kende når du står i en krise med 

vedkommende. Når alt går godt, er der ingen 

udfordringer. Alt er jo godt, og ingen er under 

pres. Men når der ingen penge er, og flere kriser 

opstår, kommer vores sande jeg op i os, og det er 

der at vi lærer os selv og hinanden at kende. 

Mine forældre forsøgte alt. De ville for alt i verden 

ikke skilles, og det blev de nok heller aldrig i 

ånden.  
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Ingen af dem slap hinanden – sådan, dybt inderst 

inde – de sled hinanden op og kunne ikke 

håndtere alle de følelser som hvirvlede rundt i 

dem. De havde begge deres andel i skilsmissen – 

de kunne have arbejdet på deres egne fejl, taget 

noget mere ansvar, måske endda, hver især, fået 

noget hjælp til at forstå sig selv og hinanden. 

Men tiden var ikke til det – dengang – i dag er det 

meget mere legalt at søge hjælp og få talt tingene 

igennem med andre end familie og 

venner/veninder. Måske kunne det have reddet 

dem – jeg ved det ikke. Jeg ved at de elskede 

hinanden, men de var ude af stand til at tackle 

deres fælles krise. De måtte gå hver til sit.   

Efter nogle turbulente måneder blev jeg en dag 

hentet af min far fra skole. Det skete sjældent at 

min far hentede mig fra skole, men den dag havde 

mine forældre valgt – gennem ham – at fortælle 

mig, at de skulle skilles. Det var den samme dag 

hvor jeg skulle holde min fødselsdag i 1982. Det 

var ikke den sjoveste fødselsdag i mit liv.  

Intet barn glemmer det øjeblik hvor det får den 

besked. Intet barn glemmer følelserne i præcis det 

øjeblik når en forælder siger ordene: Vi skal 

skilles.  
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Min familie et par år inden skilsmissen   
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Det er brændt ind i dig for altid – og bålets 

skilsmisseflamme går aldrig ud. 

En tåget tid følger mig efter skilsmissen, men jeg 

kan alligevel huske det hele. I familien tvivlede 

ingen på hvor min bror ”hørte” til. Det viste sig 

med tydelighed at han skulle bo hos min far. Hvad 

der sker med mig, er stadig et ømtåligt 

omdrejningspunkt i min opvækst. Jeg har forsøgt 

at forstå deres beslutning, men der var hverken 

hoved eller hale på det.  

Jeg kan godt se det fra deres side. De vælger at 

spørge en 11 årig pige hvor hun helst vil bo. Tænk, 

hvis jeg havde fortalt dem hvor jeg helst ville bo. 

Tænk, hvis jeg den gang, havde haft modet til at 

sige hvad jeg i virkeligheden ønskede mig og ikke 

gik loyalitetsvejen. Men jeg var kun 11 år – 

selvfølgelig går en loyal datter med sin mor, og jeg 

ville ikke såre hende ved at vælge min far, så jeg 

flyttede med min mor.  

Vores valg i livet fører os af sted på en sti. Hvis vi 

havde valgt noget andet, så stien anderledes ud. 

Alt i livet drejer sig om at tage et valg, og, som en 

klog veninde en gang fortalte mig, så udløser 

ethvert valg en gevinst og en konsekvens. 




