Mælkebøttebarn i blomst
- en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs

Anmeldelse af bogen Mælkebøtte i blomst
Så bogen, jeg læste den næsten uden at trække vejret, det har været en barsk omgang
og sat mange tanker i gang hos mig. Den dobbelthed, du har været udsat for, virker
mere end, hvad et menneske kan rumme - omsorgssvigt i alvorlig grad udover utallige
operationer og smerter med alt, hvad hver del indebærer.
Det er fantastisk, at du er kommet så "hel" igennem den barske barndom og ungdom, på
trods af diverse "mellemregninger" i form af druk m.v. Jeg har dyb respekt over, at du
har klaret dig igennem diverse svigt og overgreb af mange slags - mange andre ville ikke
komme op / så godt på til overfladen. Jeg har set mange grumme eksempler på
mennesker, der i afmagt og måske selvmedlidenhed "har valgt flasken" eller anden
destruktiv adfærd og det ved "kun" at hav e en brøkdel af dine "oplevelser" i bagagen.
Hvor er du modig ved at skrive om dine "oplevelser" og delagtiggøre os andre i den
"skæbne", du har været udsat for og det gør mig virkelig super glad, at du har opnået så
meget godt i din tilværelse - på trods af alle odds. Det er stort og det kan du "kun" takke
dig selv og din stædighed for. Respekt !!
Jeg synes, bogen fortjener at komme ud i større oplag og ud til flere. Det kunne
udmærket blive den manglende undervisningsbog på mange forskellige planer og det
synes jeg, den fortjener. Alle "grimme elementer" i omsorgssvigt, hospitalsindlæggelser
m.v. er glimrende beskrevet og mange mennesker i systemerne - skole, hospitalsvæsen
og sagsbehandlere kunne med stor fordel blive klogere på, hvilke signaler, der bø r
vægtes, hvilke "ting", de bør være opmærksomme på ved mistrivsel og ikke mindst, at
børn er små mennesker, der helt klart skal tages alvorligt.
Stor respekt herfra, tillykke med "fødslen" af bogen - du er virkelig sej og det er
fantastisk, at du har formået at komme nogenlunde "helt" igennem den barske start på
tilværelsen og blive et menneske med selvrespekt og i den grad med kærlighed til livet.
Du er meget i mine tanker.
De bedste hilsener
Lotte Pehrsson Cand. jur.
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’Mælkebøttebarn i blomst’ er sendt til undervisningsbrug på Københavns Universitet,
hvor underviser på KU professor dr. Jur. Kirsten Ketscher skriver:
’… den vil passe godt ind i handicaptemaet på socialretskurset. Det er vigtigt at de
kommende jurister også for en sådan beskrivelse fra en person, der selv har
problemerne på nært hold.”
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