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De seneste år er vilkårene for børnehjemsbørn kommet i 

mediers og myndigheders fokus takket være blandt andet 

Godhavnsdrengene lange kamp for erstatning og undskyldning. 

Og det er både alt for sent og på høje tid. 

 

Men som et af de tidligere børnehjemsbørn udtaler i antropolog 

Stine Grønbæk Jensens bog Livtag med fortiden. Når 

børnehjemsbørn erindrer, så fik de ikke bank alle sammen. Nogle 

børnehjemsbørn mindes med taknemmelighed de voksne, som 

med en kærlig hånd gav dem den nødvendige ballast til at klare 

sig godt i voksenlivet.

 

Det er den slags undtagelser fra reglen og vigtige nuancer i spektret 

mellem sort og hvid, som Grønbæk Jensen får frem i Livtag med 

fortiden. I bogen lader hun en række tidligere børnehjemsbørn 

berette om deres opvækst på danske børnehjem i 1950’erne 

og 60’erne, og hvordan den prægede deres livsbane. Stemmer, 

oplevelser og erfaringer, der er vidt forskellige, men bestemte 

mønstre går igen: Ikke alle børnehjemsbørn fik bank, men selv 

det bedste børnehjem kunne ingenlunde opveje savnet af en 

familie. Følelsen af svigt var den eneste tro følgesvend.

 

Men selve erindringsakten for disse tidligere børnehjemsbørn 

kan være svær. De har kun ganske få fotos, breve og andre 

fysiske minder om deres barndom. Det er heller ikke nemt at 

vriste oplysninger ud af den familie, de ikke blev en del af, eller 

de forskellige offentlige systemer, som ikke ønsker at rive op i 

fortidens skamfulde sagsbehandling. Hverken som børn eller 

voksne har de fået meget hjælp til at huske, og deres erindring 

har vi ellers alle brug for, så vi kan undgå lignende mishandling 

af uskyldige børn. Også af den grund er det livsvigtigt, at de – og 

alle vi andre – tager livtag med fortiden. Værsgo en huskekage 

til hele Danmark.
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Stine Grønbæk Jensen er antropolog og ph.d. i historie. Hun 

er tilknyttet Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg og har 
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og nuværende anbragte. Hun er blandt andet medforfatter til 

bøgerne På kanten af velfærdsstaten (2015) og Erfaret magt 

(2020). 
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Ikke alle børnehjemsbørn fik bank, 

men vi har alle sammen fortjent denne 

huskekage


