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Ingen kære mor Inge Lis Ølgaard Hent PDF INGEN KÆRE MOR er en gribende beretning om et barns
intense oplevelser før, under og efter en tvangsfjernelse. Vi følger hovedpersonen Lea, der under dramatiske
omstændigheder som 12-årig bliver tvangsfjernet sammen med sine ti søskende. Børnene bliver anbragt på et
børnehjem, hvor de for første gang møder en smule omsorg. I tilbageblik bliver vi på en fængslende måde
inddraget i Leas verden og tanker. Fra oplevelsen af at have en alkoholiseret og nervesvækket mor og en
voldelig far, der forlader familien. Over strømmen af ydmygelser i skolen, følelsen af mindreværd og

skammen ved at skulle tigge mad. Til drømmen om at være en anden end den, hun er. Romanen bygger på
virkelige hændelser fra begyndelsen af 1950´erne. den fordømmer ingen – personerne er, som de er. Bogen er
skrevet i et levende sprog, der får handlingen og personerne til at prente sig skarpt på nethinden og i hjertet.

INGEN KÆRE MOR vækker til eftertanke.
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