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Forfatteren forteller om sin oppvekst med en mor som i perioder var innlagt ved psykiatriske institusjoner med
alvorlig depresjon.
Hun beskriver hvordan det var å forholde seg til moren når hun var syk og ikke lenger kunne være en
ansvarlig voksen person i barnas liv, hvordan det påvirket hennes selvbilde, og engstelsen for at hun selv
skulle arve morens lidelse. Forfatteren ser også på det psykiatriske helsevesenet slik det var på femtitallet da
moren ble syk, og tyve år fremover i tid.
Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om mor og datter og mer enn 1150 andre
emner. Mor og datter-duoen startet Cadell Design i 2015. I fjor omsatte mamma Cathrine og Maren for fire
millioner kroner. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om mor og mer enn
1150 andre emner. Scarlett ville meget gjerne ligne sin mor. Det var bare den vanskelighet ved dette, at hvis
man var rettferdig og sann og kjærlig og uselvisk, så gikk man glipp av. Onsdag sist uke kom tiltalen mot
moren etter at en 13 år gammel jente døde av avmagring i Valdres sist nyttårsaften. For moren, Camilla Lem
Heggelund. Så gikk det noen dager igjen. Helgen ble hektisk og veldig hyggelig med mye Storkfrøkentid og

besøk fra familie og venner.
Jeg liker å planlegge litt hyggelige. kjemper for å få slettet diagnosen: Meretes «utviklingshemmede» datter
fikk fem i norsk muntlig 78 kommentarer On 13.
mai, 2006 at 8:54 am floffeloffe_0 Sier: Så vakkert du skriver, og så heldig jenta deres er som har så flotte
foreldre. Datter besøker kirkegården fire år etter farens død: Får sitt livs overraskelse foran graven Til min
kjære datter/sønn! Jeg stryker hånden over ditt myke kinn, mens jeg tørker en tåre fra øyenkroken min.
Det er ikke en tåre av sorg eller smerte,

