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Mælkebøttebørn Anne L\u00fctzh\u00f6ft Hent PDF "Han blev rasende og knaldede mig en på siden af

hovedet, så det sang, og min trommehinde sprang. Jeg væltede ved slaget og begyndte at græde af smerte og
fortvivlelse – og tissede i bukserne. Arrigt hev Forstander Bech mig op fra gulvet, så jeg stod ret op og ned
lige foran ham. Da han så mine våde sko og bukser, råbte han hånligt: - Du er jo en tøsedreng. Tag dit fodtøj
af! Skrækslagen gjorde jeg, som han forlangte, og stod nu på halvvåde strømpefødder. Han så med afsky og
stærk vrede på mig og sagde: - Nægter du? "Ja," svarede jeg meget stille og grådkvalt, hvorefter han langede
mig én på den anden side af hovedet og sparkede mig over fødderne, så jeg faldt på det glatte linoleumsgulv."
Tidligere børnehjemsbarn Anne Lützhöft har samlet 13 beretninger fra mælkebøttebørn, der på trods af deres
hårde vilkår på børnehjem skyder sig op gennem livet som mælkebøtter gennem asfalt. Beretningerne går helt
tilbage til 1940‘erne, hvor børnehjemsbørnene sloges med nærmest umenneskelige vilkår. Nogle klarede sig,

andre gik tabt. Anne Lützhöft (f. 1951) er uddannet lærer og debuterede som forfatter i 1997 med
erindringsbogen "På skyggesiden – beretningen om en hjerneblødning". Siden har hun både udgivet romaner,
erindringsbøger og aforismer. Anne Lützhöfts opvækst på et børnehjem har været inspiration til mange af

hendes bøger.

 

"Han blev rasende og knaldede mig en på siden af hovedet, så det
sang, og min trommehinde sprang. Jeg væltede ved slaget og

begyndte at græde af smerte og fortvivlelse – og tissede i bukserne.
Arrigt hev Forstander Bech mig op fra gulvet, så jeg stod ret op og
ned lige foran ham. Da han så mine våde sko og bukser, råbte han
hånligt: - Du er jo en tøsedreng. Tag dit fodtøj af! Skrækslagen

gjorde jeg, som han forlangte, og stod nu på halvvåde strømpefødder.
Han så med afsky og stærk vrede på mig og sagde: - Nægter du?
"Ja," svarede jeg meget stille og grådkvalt, hvorefter han langede

mig én på den anden side af hovedet og sparkede mig over fødderne,
så jeg faldt på det glatte linoleumsgulv." Tidligere børnehjemsbarn
Anne Lützhöft har samlet 13 beretninger fra mælkebøttebørn, der på
trods af deres hårde vilkår på børnehjem skyder sig op gennem livet



som mælkebøtter gennem asfalt. Beretningerne går helt tilbage til
1940‘erne, hvor børnehjemsbørnene sloges med nærmest

umenneskelige vilkår. Nogle klarede sig, andre gik tabt. Anne
Lützhöft (f. 1951) er uddannet lærer og debuterede som forfatter i
1997 med erindringsbogen "På skyggesiden – beretningen om en

hjerneblødning". Siden har hun både udgivet romaner,
erindringsbøger og aforismer. Anne Lützhöfts opvækst på et
børnehjem har været inspiration til mange af hendes bøger.
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