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Til mine 3 dejlige børn. 
  
Jeg har skrevet denne bog til jer for at fortælle, hvordan mit liv har 
været. Undervejs har I hele tiden siddet i mit hjerte og i mit 
baghoved. Jeg har først nu fået det overskud, der skulle til for at 
kunne skrive bogen. Hele jeres opvækst har jeg kæmpet for, at I ikke 
skulle komme ud for det, som jeg oplevede, da jeg var barn og ung. 
Og det er til dels lykkes mig.  
Jeg har fået en uddannelse og har formået at rette mit liv op. 
Jeg har været i stand til at bryde cirklen, så I ikke er endt på institu-
tioner i jeres barndom.  
Både jeres oldemor, mormor og jeg er jo opvokset på børnehjem.  
Det har været en grim oplevelse og har præget mit voksenliv i negativ 
retning i mange år.  
Da jeg fødte jer, besluttede jeg, at det ikke skulle ske for jer også.  
Hvis man, da jeg var barn, havde hjulpet min mor, kunne det have 
været, at hun og vi to børn kunne have fået et godt liv sammen. 
At vi kunne være blevet hjemme hos mor.  
Jeg synes, man skal arbejde i familierne og hjælpe dem i stedet for at 
splitte dem ad.  
Lige som jeg har i været på vej ud i misbrug, men jeg har været meget 
opmærksom på dette og har fået det stoppet før det udviklede sig 
yderligere. Det har ikke altid været lige let. Jeg har kæmpet mange 
svære kampe.  
Nogle gange har det været 2 skridt frem og 1 tilbage, men det er jo 
som bekendt bedre end slet ikke at tage noget skridt.  
Når I undertiden har haft det svært på grund af min opvækst, så har 
det ikke været min hensigt, men fordi jeg på daværende tidspunkt 
ikke har kunnet gøre det anderledes.  
I skal bare vide, at jeg har gjort alt hvad der var menneskeligt muligt 
for at I kunne få et godt liv. Et bedre liv end det man bød mig. Alt 
hvad jeg har gjort har været på trods og af kærlighed til jer. Jeg håber 
I vil få et rigtigt godt liv fyldt med kærlighed og lykke. Det har i 
fortjent.  
Jeg elsker jer - kærlig hilsen Mor 
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Tak til mine børn for deres tålmodighed, forståelse og opbakning 
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Tak til mine gode venner Mikkel Michelsen og Steen Juhler 
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Det første jeg husker klart og tydeligt fra min barndom, var min onkel 
Viggos svendegilde. Jeg var omkring 4 år. Der var dækket op ved et 
langt bord, mad og rigeligt med både snaps og øl. Vores lille familie 
var samlet og nogle af onkel Viggos venner. Folk spiste og drak, der 
var en lystig stemning. Lige pludselig, som lyn fra en klar himmel, 
ændrede stemningen sig. Stemmerne blev højere og højere, råben og 
beskyldninger fløj gennem luften. Hvad uenigheden drejede sig om, 
fandt jeg aldrig ud af.  
Det næste der skete var at vores radio apparat fløj gennem luften og 
ramte min onkel i hovedet.  
Klirren af glasskår, flasker der faldt på gulvet, fuldmands råben, gråd 
og slagsmål fulgte efter. Min storesøster og jeg blev sendt ned til 
underboen.  
Politi og ambulance kom og så var den fest ødelagt.  
Alle de sammenkomster og fester jeg husker fra min barndom, endte 
på noget nær samme måde.  
Jeg er født i marts 54 på fødselsanstalten i Århus. Min mor hed Alice 
og var børnehjems barn. Min mor har 2 brødre som voksede op 
sammen med hende på børnehjemmet. De havde 3 forskellige fædre, 
blev fjernet hjemmefra, fordi min mormor ikke magtede opgaven "at 
være mor". Fædrene var alkoholiske og gennemgangs mænd, så de 
var heller ikke i stand til at tage ansvar og leve op til faderrollen.  
Min mormor havde fast job "på flisen" indtil hun mødte en flink 
soldat som "reddede" hende, giftede sig med hende og gjorde hende 
til en agtværdig kvinde.  
Min mor fik 2 børn. Udover mig, min storesøster som er 3 år ældre. 
Min far var klunser, marskandiser, tidligere klovn i et cirkus og fidus 
kunstmaler.  
Af mine onkler, altså mors 2 brødre, lever den ene stadig. Han bor på 
et Herberg i København og er i fuld gang med at drikke sig ihjel. Han 
er sejlivet. Min anden onkel er det lykkedes for. Han havde 
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sukkersyge, tog nogle gevaldige drukture, glemte at tage sin insulin 
og endte derfor i koma. Han har stillet træskoene.  
 
Det var så hvad familien bestod af på min mors side.  
Min mormor betød en del for mig i min barndom, men mor og hende 
havde det oftest ikke godt sammen.  
Mine første leveår boede vi i 3. baggård, i en lille usund lejlighed med 
koldt vand og lokum i gården. Da min mor skulle ud fra 
børnehjemmet og tjene som ung pige, kom hun i huset hos min far. 
Det blev hun gravid af, og så var de sammen. Min far var 15 år ældre 
end min mor. Vores lejlighed lå i Gravene i Århus midtby.  
Far klunsede og passede marskandiser butik og mor passede hus og 
os 2 piger.  
Jeg har fået fortalt at jeg ofte lå nede i gården i min barnevogn og sov 
til middag. Engang måtte jeg en tur på sygehuset, fordi der var en 
rotte, der var kravlet op til mig. Den havde lagt sig lunt og godt på 
min hals, i barnevognen. Den bed mig i halsen og så var det ba -ba - 
bu af sted til sygehuset.  
Det var også dengang min mor ikke kunne forstå, at jeg ikke tog på i 
vægt. Jeg tabte mig mere og mere. Når hun satte mig ned for at sove, 
fik jeg altid en sutteflaske med i vognen. Det viste sig senere, at min 
søster altid huggede min flaske, drak indholdet og det var så 
forklaringen på, at jeg var evigt sulten og på trods af mælkeflaskerne 
tabte mig.  
                                                                                                                
Senere flyttede vi ned i Mindet, der hvor Hotel Atlantis ligger i dag. 
Hele Gravene skulle kondemneres. Så lejligheden i Mindet fik vi 
stillet til rådighed af kommunen, de skulle jo genhuse os.  
Vi boede allerøverst oppe, på 4 sal. Lejligheden var såmænd meget 
god. I stueetagen lå en tobakshandler, skråt overfor Jomsborg - et 
værtshus, ved siden af en mejeributik. Her kunne man købe is klodser 
til datidens køleskab. Udover disse butikker havde vi udsigt til 
havneområdet - Kalundborg færgen, havnepolitiet og Århus 
flydedok.  
Min far var nu begyndt at køre rundt og forsøge at sælge sine 
malerier. De første år han malede var det opstillinger, 
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blomsterbilleder og lign. , senere blev det Vesterhavsmalerier. Han 
kørte rundt i en mørkeblå Ford T, med fine gardiner i vinduerne. Min 
mor, syntes det var yderst pinligt, så hun lå altid nede i bunden af 
bilen, når vi var ude at køre.  
Når min far kørte rundt med malerierne var det ikke altid det 
lykkedes ham at sælge nogen, så i stedet for penge, kom han hjem 
med alverdens ting og sager. Dette passede ikke altid min mor, så det 
medførte store skænderier. En af disse gange sad mor, søster og jeg 
samlet omkring bordet i køkkenet i gang med at spise aftensmad.  
Min far var forsinket og halvdrukken, da han kom hjem. Han havde 
uden at spørge mor byttet vores hjørneskab væk og kom så i stedet 
slæbende med et vægskab. Kontanterne havde han drukket op. Min 
mor var rasende, så resultatet blev at hun tog en pose mel, kylede den 
i hovedet på ham og gik om bag hans stol. Hun greb derefter fat i  
ryglænet på stolen, væltede ham bagover mens hun hylede og skreg.  
Der lå han så kridhvid af mel i hovedet og rodede rundt på gulvet.  
Jeg husker ikke ret meget om min far, nogle enkelte oplevelser fra de 
gange, han dumpede ind i vores liv op i gennem vores opvækst. 
Periodisk og sporadisk, når det passede ham og altid på hans 
præmisser.  
Fra før fars og mors skilsmisse, står en oplevelse dog stadig klar.  
Vi boede som sagt i Mindet, kommunens ejendom på 4 sal. 
Baggården var fyldt med vildkatte. Jeg elskede dem. Havde dog fået 
besked på, at jeg ikke måtte slæbe dem med op i lejligheden.  
En dag far og mor ikke var hjemme gjorde jeg det dog alligevel. Jeg 
havde fundet en killing i baggården. Den var tynd, forhutlet, 
loppebefængt og syg. Kun det ene øje var åbent, det andet var lukket 
og fyldt med betændelse. Jeg tog den med op i lejligheden og vaskede 
dens øje.  
Den fik også et bad. Det var ikke helt nemt, den kradsede, spruttede 
og hvæste. Dernæst tog jeg den med ind under dynen, nu skulle den 
putte sove ved mig. Det ville den ikke. Den prøvede at flygte, med 
det resultat, at jeg maste og trykkede den endnu fastere ind til mig. Så 
sked den, tynd tynd katte lort op og ned af mig og ud over hele 
dynen.  
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I samme øjeblik, hørte jeg min fars træskotramp på trappen. Der gik 
totalt panik i mig. Jeg for´ hen til vinduet, åbnede det og kastede 
katten ud fra 4 sal.  
Jeg havde jo hørt og troede fuldt og fast på, at en kat har ni liv.  
Min far kom ind. Kattes tanken og mit røde hoved, kunne ikke 
bortforklares. Så min far tog en bøjle i skabet og jeg fik nogle 
ordentlige slag i min bare. Det sved og jeg var rød bagi længe efter. 
Katten var ikke hel død, så den måtte far aflive med træskoen.  
 
Da jeg var 6 år blev mor og far skilt. De skændtes evig og altid. Og 
tilbragte megen tid på Værtshuset Jomsborg, som jo lå lige overfor 
vores lejlighed. Her har vi tilbragt megen tid i selskab med mor og far 
i "højt humør". Ikke vores ynglings opholdssted.  
Skilsmissen var dog ikke bare sådan lige. Min mor og far sloges om 
forældremyndigheden. Dengang var det altid moderen, der fik 
forældremyndigheden. Men det prøvede min far at sætte en kæp i 
hjulet for. Han fik, som hun, en advokat og forsøgte at få hende 
erklæret sindssyg og komplet uegnet som mor. Et par gange fandt 
han os, mens vi legede nede på gaden, proppede os ind i bilen, bad os 
lægge os ned i bunden så ingen kunne se os. Han bortførte os.  
Det endte alligevel med at mor fik forældremyndigheden og han 
tabte interessen for os. Han fik en ny kone" en muse" som han kaldte 
sine koner. Han har gennem sit liv haft syv "muser". Og han holdt 
fuldt og fast på, at sådan nogle muser skulle skiftes ud hvert andet år. 
Til en ny og bedre model. Så det gjorde han så.  
Vi blev boende i lejligheden i Mindet. Mor, storesøster og mig. Mor 
havde ingen uddannelse, så hun var "gulvskrubbe pilot". Vi gik i 
børnehave på Åboulevarden i Århus ikke langt fra lejligheden.  

 
*** 

 
I lange perioder boede jeg også ved vores mormor og morfar ude på 
landet ved Skæring Strand. Min mormor havde endelig fundet ro og 
dermed overskud i sit liv. Det husker jeg som en meget dejlig tid. Her 
fik vi kærlighed og omsorg.  
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Min morfar var helt vild med at passe have. Jeg fik så "en frø" som vi 
kaldte det. Det var blomsterfrø, jeg kunne så i min egen lille have, 
som jeg så selv kunne passe. Jeg var tit med ham i haven. Heraf 
kommer min haveinteresse.  
Morfar, den tidligere soldat, var smed ved Århus flydedok. Han var 
meget arbejdsom og flittig. Jeg husker han kørte på knallert i al slags 
vejr på arbejde. Nogen gange når det var lønningsdag, hentede vi 
ham på arbejdet. Vi stod så sammen med andre koner og ventede 
udenfor Flydedokken. Konerne troppede op for at få løn posen for 
derved at forhindre, af lønnen blev drukket op.  
Så lød fløjten og alle arbejderne myldrede ud fra værftet. Lønnen fik 
de i en lille brun papirspose, her lå så mønter og sedler.  
Min morfar var nu meget stabil og passede godt på sine penge. 
Hjemme lå han altid med pungen under hovedpuden, når han sov. 
Min mormor fik et fast dagligt beløb til at købe mad for. Hun skulle 
fremlægge regnskab over, hvad hun havde brugt pengene til, men 
engang imellem lykkedes det hende at fuske sig til nogle af pengene. 
Det hændte at hun listede pungen, som jo lå under hovedpuden mens 
morfar sov, frem.  
Så tog hun nogle mønter og helt forsigtigt skubbede hun pungen på 
plads igen, uden at han vågnede. Så var der til et ugeblad ekstra og 
lidt slik til os unger.  
Mor og mormor var oftest på tværs af hinanden. Min mormor 
bebrejdede min mor, at hun ikke var en god nok mor for os unger. Og 
det var ikke skudt helt ved siden af. Og min mor, bebrejdede min 
mormor at hun aldrig havde været der for hende. Men min mor hun 
kæmpede.  
Mors arbejde som rengøringskone betød, at hun gik ud morgen, 
middag og aften og gjorde rent for folk. Ofte var min søster og jeg 
alene hjemme om aftenen og tit kom hun ikke lige hjem fra arbejde, 
men gik på værtshus i stedet.  
Hun følte sig vel ensom og længtes efter en ny mand og far til os.  
Dengang var det ikke velset at være enlig mor. Resultatet var at hun 
slæbte den ene mand efter den anden med hjem fra værtshus. Hun 
gik i seng med dem. Hun blev ikke regnet for noget, de udnyttede 
hende bare. Meget få af mændene kom igen.  
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Jeg kan huske lydene af mandebesøg, specielt soveværelses lydene. 
Det brød jeg mig meget lidt om. 
Få gange blev vi stærkt knyttet til mændene. Specielt en som hed 
Jerry, en irlænder, blev vi meget glade for. Han fortalte uhyggelige 
godnat historier for os, var flink og rar. Pludselig en dag havde mor 
smidt ham ud, det blev vi frygtelig kede af. Vi fik ikke af vide 
hvorfor. Væk var han. Det gjorde ondt i os længe efter.  
Der kom mange andre mænd til siden, vi turde dog ikke rigtig knytte 
os til nogen af dem.  
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Årene gik. Vi boede stadig i perioder hos mormor og morfar.  
Mor gjorde stadig rent hos folk, men hendes værtshusbesøg blev 
hyppigere og hyppigere. Hun kom oftere og oftere ikke hjem til den 
tid hun havde lovet. Vi var meget alene. Vi gik for lud og kold vand.  
Jeg husker ikke min mor som særlig kærlig og varm. Hvordan skulle 
hun også være i stand til at give kærlighed, når hun aldrig selv var 
blevet elsket? 
En gang kan jeg dog huske, fik jeg stor respekt for hende. Jeg var 
meget stolt af hende.  
Den tobakshandel som lå nede i stueetagen af vores hus solgte mange 
bajere og snaps til bumserne, der holdte til på havnen. Hende der 
havde butikken ville gerne sælge til dem, men de måtte ikke sidde 
udenfor butikken og drikke det, de havde købt. Gjorde de det, bad 
hun dem fast og bestemt om at skrubbe af - og hjalp det ikke, ringede 
hun til havnepolitiet. De kom så og fjernede bumserne.  
En dag skete det igen.  
Der sad en spritter udenfor og drak noget af det han havde købt inde 
hos hende. Hun bad ham skrubbe af. Det gjorde han af gode grunde 
ikke.  
Han var så stangstiv, at han end ikke kunne gå! 
Resultatet var, at tobaks mutter ringede efter havnepolitiet, som kom. 
De bad ham også skrubbe af. Han mumlede et eller andet uforståeligt 
og forsøgte så, at rejse sig. Det lykkedes ikke, han faldt sammen igen. 
Dernæst tog de 2 betjente ham under hver sin arm og slæbte ham om 
i vores baggård.  
Mor og jeg stod oppe i køkkenet og vaskede op. Vi kunne se lige ned i 
gården. Vi så betjentene komme slæbende med den fulde forsvarsløse 
mand. De hev derefter deres knipler frem og gennembankede ham, 
mens han græd og skreg for sit liv.  
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Min mor smed opvaskebørsten og spurtede ned af trappen og ud i 
gården. For hen til betjentene, klaskede en af dem et par på hovedet, 
mens hun gav dem en ordentlig overhaling.  
"Hvad fanden bildte de sig ind at gennembanke en sølle og 
forsvarsløs mand"? 
Hun råbte også op omkring tobakshandlerkonen. " Hun vil godt 
sælge til dem, men vil ikke have de drikker det udenfor hendes 
butik". Betjentene luskede væk.  
Min mor fik bumsen slæbt op at trappen, ind i vores køkken, hvor 
hun fik vasket blodet af ham. Så fik han rent tøj på, noget af min 
onkels, som vi havde liggende. Dernæst fik han en portion varm mad 
og fik lov at sove den ud på sofaen. Næste morgen fik han 
morgenmad og lidt penge med sig, da han gik. Han var glad og 
meget taknemmelig.  
Det var første gang jeg blev harm og følte uretfærdighed på bumsens 
vegne - de svages vegne. Men jeg var også stolt over min mors 
hjælpsomhed og mod.  
Jeg følte mig alene og ensom. Når mor var på arbejde gik vi meget for 
os selv. Min søster havde en veninde at lege med. Jeg havde ikke 
nogen.  
Jeg forsøgte altid at komme til at lege med dem, men de gad ikke lege 
med sådan en lille snot tøs som mig.  
Jeg lyttede ved døren og udspionerede dem, syntes det de lavede var 
spændende. Min mor gav ordre til min storesøster om, at de skulle 
lege med mig og passe på mig. Så købte de mig med slik, hvis bare jeg 
holdt mig for mig selv.  
Det lykkedes nogen gange. Andre gange sladrede jeg til mor om at 
"de ikke ville ha mig med" og hvad de lavede af narrestreger. Det blev 
de forståeligt nok trætte af.  
En dag blev jeg temmelig overrasket og meget meget glad. De spurgte 
helt uopfordret, om jeg ville lege. Jeg sagde lykkelig, ja.  
Vi gik op i Århus midtby og undervejs forklarede de mig, at vi skulle 
ind i Den Katolske Kirke og snakke med en præst. De forklarede, at 
det var smaddergodt at gøre det, så fik man noget der hed 
syndsforladelse og havde det så meget bedre bagefter. Men for at det 
ikke skulle være for skrappe sager for præsten, måtte jeg hellere 




