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Mod alle odds 

VODSKOV: Hvordan lærer man at blomstre i et miljø, der er præget af 
vold, druk, misbrug og alvorlig sygdom? 

 
BARSK: Tina Marie-Louise Campbell fra Vodskov har skrevet en bog 
om omsorgssvigt, sygdom og druk 

 

Det giver Tina Marie-Louise Campbell fra Vodskov et bud på i sin bog ”Mælkebøttebarn i blomst”, 
der efter at være udgivet som e-bog nu også er kommet i en papirversion. Bogen er en 
selvbiografisk og livsbekræftende fortælling om at have alle odds imod sig og alligevel, ligesom 
mælkebøtten, trænge op gennem asfalten og blomstre.  

 
Tina Marie-Louise Campbell er karrierevejleder på Aalborg Universitet samt foredragsholder, 
underviser og skribent inden for emner som livskvalitet og handicap. Hun er gift med Neil 
Campbell og har to børn. 

 
- Min selvbiografi tager sit udgangspunkt i min barndom med druk og vold som naturlige 
følgesvende i det 70’er Danmark, jeg kendte til, fortæller Tine Marie-Louise Campbell, der som 
barn i Esbjerg kæmper med både svær børnegigt samt manglende opmærksom og kærlighed fra en 
invalid mor og en voldelig og psykotisk far. Da moderen forlader Tina Marie-Louise Campbells far, 
bliver misbrug og ture på krisecentre afløst af et utrygt liv med en mor, der ikke kan håndtere sin 
datter.  

 
- Min hverdag kommer til at foregå ensomt i et fugtigt kælderværelse, hvor nabolagets unge kan 
komme og gøre med mig, hvad de vil, uden voksen indgriben. Jeg føler mig voldsomt udenfor og 
alene med mine skriverier og funderen over, hvad det hele skal nytte, fortæller Tina Marie-Louise 
Campbell. 
Hun har ikke lært at forstå forholdet mellem mand og kvinde, og da hun meget tidligt flytter 
hjemmefra, finder hun sammen med en alkoholiker.  
Det næste mislykkede, flerårige forhold bliver til en mand, der smitter hende med HIV, og fordi hun 
i forvejen er hårdt ramt af gigt, udvikler det sig hurtigt til en livstruende situation.  
Lægerne siger, at hun skal dø, men stik mod deres profeti holder Tina Marie-Louise Campbell fast i 
livet og finder langsomt tilbage til en normal hverdag.  
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- Det bliver starten på en kæmpe personlig udvikling. Det sværeste er at vende tilbage til livet vel 
vidende, at der nu slet ikke er nogen, der kan eller vil give mig kærlighed. Min hemmelige HIV-
diagnose stigmatiserer mig. Jeg holder den skjult, som jeg gjorde med gigten, for at falde mere ind, 
siger Tina Marie-Louise Campbell.  
 
Midt i processen med at genvinde styrke og tro på livet møder hun sit livs kærlighed, og sammen 
skaber de den kernefamilie, som Tina Marie-Louise Campbell aldrig har haft, men altid har drømt 
om. Både hendes mand Neil og hans datter har handicaps, og hendes egne to biologiske børn med 
Neil er for tidligt fødte og har hver deres diagnoser.  

 
- Jeg har efterhånden 7-9 ansatte personlige hjælpere, heriblandt min mand, til at tage fysisk over 
for mig i hverdagen som arbejdstager, arbejdsgiver, kronisk syg og småbørnsmor, fortæller hun. 
Det er en journalistveninde, der har opfordret Tina Marie-Louise Campbell til at udgive sin 
selvbiografi med udgangspunkt i en dagbog, som hun begyndte at føre, da lægerne i sin tid sagde, at 
hun skulle dø. Tina Marie-Louise Campbell tog sidste sommer orlov fra sit job som karrierevejleder 
på Aalborg Universitet for at omskrive dagbogen og undervejs fik hun både konstruktiv feedback 
og rosende ord fra de mennesker, der læste med på sidelinjen.  

 
- Det har givet mig en større tro på, at jeg har noget, jeg kan byde ind med. Min historie kan 
inspirere andre, der har været igennem vold, druk, misbrug, svære  
familierelationer, alvorlig sygdom eller svigt og alligevel har fået meget mere, end de turde drømme 
om, siger hun. 

 
”Mælkebøttebarn i blomst” bruges nu i forbindelse med foredrag og undervisning af behandlere, 
som har med mælkebøttebørn, handicappede og pårørende at gøre. 


