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I erindringerne 1941-1961 har jeg beskrevet, hvordan livet formede sig for en pige, der blev født under
besættelsen og voksede op i 40'erne og 50'ernes Danmark. Selvom de strækker sig fra slutningen af 1800-
tallet, starter handlingen ved min fødsel 1941 og slutter i 1961, hvor jeg rejste til København og kom på

kontor. Fars og mors slægter var i tæt kontakt med den plejefamilie, jeg voksede op hos, som jeg har valgt at
kalde far og mor.

Der er gravet nogle spadestik ned i historien om de to slægter, der gik forud. De var fra en anden tid med
nøjsomhed og sparsommelighed og havde andre levevilkår og muligheder, end dem jeg fik i vuggegave.
Mormor og morfar stammer fra det mørke Jylland, mens farmor og farfar stammer fra Sydsjælland. Selvom

oplysningerne ikke er komplette, giver de et vigtigt billede af de svundne slægters liv.

I den forbindelse har jeg forsøgt at beskrive, hvordan disse oplevelser påvirkede mig under min opvækst som
barn og teenager i landsbyen Linde nord for Randers. Desuden er der en indgående beskrivelse af miljøet,
som var omkring mig under min opvækst og min første ungdom. I lyset af dette trådte jeg mine barnesko i
Jylland i en periode, hvor Danmark både var besat af tyskerne 1940-45 og i 1950'erne, da danskerne og et

menneske i svøb langsomt vågnede op til en ny virkelighed.
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sig for en pige, der blev født under besættelsen og voksede op i

40'erne og 50'ernes Danmark. Selvom de strækker sig fra slutningen
af 1800-tallet, starter handlingen ved min fødsel 1941 og slutter i

1961, hvor jeg rejste til København og kom på kontor. Fars og mors
slægter var i tæt kontakt med den plejefamilie, jeg voksede op hos,

som jeg har valgt at kalde far og mor.

Der er gravet nogle spadestik ned i historien om de to slægter, der
gik forud. De var fra en anden tid med nøjsomhed og

sparsommelighed og havde andre levevilkår og muligheder, end dem
jeg fik i vuggegave. Mormor og morfar stammer fra det mørke
Jylland, mens farmor og farfar stammer fra Sydsjælland. Selvom
oplysningerne ikke er komplette, giver de et vigtigt billede af de

svundne slægters liv.

I den forbindelse har jeg forsøgt at beskrive, hvordan disse
oplevelser påvirkede mig under min opvækst som barn og teenager i
landsbyen Linde nord for Randers. Desuden er der en indgående

beskrivelse af miljøet, som var omkring mig under min opvækst og
min første ungdom. I lyset af dette trådte jeg mine barnesko i Jylland
i en periode, hvor Danmark både var besat af tyskerne 1940-45 og i



1950'erne, da danskerne og et menneske i svøb langsomt vågnede op
til en ny virkelighed.
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