Pressemeddelelse

Opvækst på børnehjem behøver
ikke at være af det onde
Peter Apel er født i København i 1935. Han boede hos sin mor og
far, til han var tre år gammel, hvor de blev skilt, og herefter boede
han hos sin far og farmor. Fra Peter var fem år, var han anbragt på
børnehjem, indtil han som tiårig flyttede tilbage til sin far og
dennes nye hustru. Og det er tiden på hjemmet Esrum
Kloster/Egelundshuset i Nordsjælland, Peter Apel nu har skrevet en
erindringsbog om. Bogen hedder Børnehjemmene Esrum
Kloster/Egelundshuset og handler primært om de år, Peter boede
der under Anden Verdenskrig, men er også en skildring af, hvordan
omfattende begivenheder præger et barn voldsomt.
”I min bog husker jeg tilbage på min tidlige barndom og erindrer,
hvordan det indvirkede på mit selvværd og selvtillid at vokse op
uden for min egen familie. Bogen er samtidig en fortælling om nogle meget engagerede mennesker, der
forsøgte at indføre nye metoder i børneopdragelse, og som var oppe imod stærke kræfter. I disse tiders
meget negative omtale af børn anbragt på tidligere børnehjem og af børn vokset op under kummerlige
vilkår vil jeg gerne vise, at det heldigvis godt kan gøres anderledes,” siger Peter Apel og husker særligt
forstanderinde Bodil Petersen som en ildsjæl, der var på døgnets 24 timer for sine børn, og hun forlangte
det samme af sine medarbejdere.
”Bodil Petersen var stærkt inspireret af Montesorrimetoden i børneopdragelse. At man skal møde
børnene, der hvor de er, og i øjenhøjde, og det lykkedes for Bodil at få de fleste af sine børn igennem til en
god uddannelse og et godt liv,” fortæller Peter Apel.
--Peter Apel har som voksen læst medicin og afsluttede på Århus Universitet med embedseksamen i 1969.
Efter forskellige ansættelser på hospitalsafdelinger blev han ansat som praktiserende læge i København i
1973 og har herefter fungeret som praktiserende læge indtil 2010, hvor han afhændede sin klinik.
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