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Min mor var et barn Udo Tuldi Hent PDF Forlaget skriver: Jeg er født den tredje september 1954 i Marburg
(Lahn), Tyskland, i et Evangelisk Universitets Moderhjem styret af en slags nonner, religiøse kvinder, der
tager sig af de piger, som er blevet gravide eller har andre problemer. De første fem til seks år af mit liv
beretter jeg efter fortællinger og papirer, jeg senere i livet kom til at se og læse. Jeg har længe gået med

tanken om at skrive en beretning om min barndom, fortid, og hvor jeg kommer fra. Min barndom og fortid
giver mig samvittighedsproblemer. Jeg tænker: Hvorfor mig? Hvordan kan det lade sig gøre, uden nogen gør

noget? I mange år vidste jeg ikke, hvem der var min mor, hvordan den familie, jeg kommer fra, var sat
sammen, og hvordan jeg hørte med til dem.
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