Pressemeddelelse fra Skriveforlaget

Britta Schall Holberg udgiver sin mors erindringer
På grund konflikten mellem armeniere og tyrkere i årene op til
1. Verdenskrig, flygtede en ung kvinde fra Armenien til Danmark. Med sig havde hun to små børn og var gravid, mens hendes danske mand i første omgang måtte blive i Armenien. Kvinden var politikeren og den tidligere minister Britta Schall Holbergs mormor, og da hun blev genforenet med sin mand, rejste
de videre til Argentina og fik endnu tre børn, hvoraf den ene var
Britta Schall Holbergs mor, Gudrun Holberg, der kom til at leve
en utrolig og omskiftelig tilværelse. I 70’erne nedskrev Gudrun
sine erindringer i hånden, og den vedkommende livshistorie får
nu nyt i liv i bogen Mit livs historie.
”Min mor, hendes forældre og fem søskende boede i Argentina,
til min mor var omkring fem år. I 1916 kom de retur til Danmark
efter en strabadserende rejse over Atlanten midt under verdenskrigen og slog de sig ned i Farum. Min morfar var dansk ingeniør,
som tidligere arbejdede i Rusland og Armenien, hvor han traf min
mormor. Efter familiens hjemkomst til Danmark fortsatte han sit
arbejde både i Argentina og Mexico, så min mormor stod alene
med opdragelsen af seks børn, og allerede fra barnsben oplevede min mor trange kår, men voksede op
og blev en viljekraftig og varm kvinde.”
Sådan fortæller politikeren Britta Schall Holberg om begyndelsen på sin mors liv. Gudrun Holberg
døde i 1986, 75 år gammel, men nåede i årene forinden af nedfælde sine erindringer i hånden, og disse
udgiver Britta Schall Holberg nu i bogen Mit livs historie, der udkommer på Skriveforlaget den 21.
marts.
”Min mors erindringer rummer minder fra et langt, omskifteligt liv, og de er et billede på den stærke
kraft, der har båret familien og dens medlemmer. De viser også en familie, der på trods af et ikke helt
almindeligt familieliv formåede at holde sammen og holde af hinanden livet igennem, og jeg synes, der
er noget universelt i billedet af min mor som et stærkt menneske, der appellerer til os alle,” siger Britta
Schall Holberg om baggrunden for, hvorfor hun har valgt at udgive sin mors erindringer.
For pressekontakt til Britta Schall Holberg, venligst kontakt forlaget.
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Denne pressemeddelelse samt forsiden af Mit livs historie. Gudrun Holbergs erindringer
kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.
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