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Anden del af erindringer om at vokse op på et børnehjem
Den 3. maj udkommer anden del af Peter Apels erindringer. Som i den første bog, Børnehjemmene Esrum
Kloster/Egelundshuset, der udkom i 2017, kredser Peter Apels nyeste erindringsbog sig om, hvordan det
påvirker et barn at vokse på et børnehjem. Hans nye bog hedder Hjemgivet til faderen.
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. Tiden på
hjemmet Esrum Kloster/Egelundshuset i Nordsjælland har
Peter Apel beskrevet i bogen Børnehjemmene Esrum
Kloster/Egelundshuset fra 2017, og nu udgiver han en
fortsættelse, Hjemgivet til faderen, om de meget stærke
kræfter, der bestemmer den videre udvikling, som bliver
skabt i den allertidligste tid af et barns opvækst. Som han
skriver i sit forord: De børn, der er blevet ramt af mistrivsel
tidligt i livet, er stærkt præget af nedsat selvtillid, nedsat
selvværd og mangel på identitetsfølelse. Som en berømt nu
afdød svensk skuespiller Michael Nyqvist, der også havde
været på børnehjem, sagde det: ”Jeg har jagtet identitet
hele mit liv.”
--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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