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Forældre på skift Vibeke C. Larsen Hent PDF Selv om jeg sjældent havde hørt dem skændes, var min

storebror Morten og jeg ikke i tvivl om, at der herskede en underafkølet stemning mellem vores forældre.
Derfor kom det heller ikke som det største chok, da de en aften kaldte os sammen i stuen for at fortælle, at de
gik fra hinanden. - Far og jeg har besluttet os for, at skilsmissen ikke må påvirke jeres liv for meget, sagde
mor højtideligt. – Derfor har vi bestemt os for at beholde huset, og så vil far og jeg bo her på skift en uge ad

gangen. Morten og jeg kiggede på hinanden. Kunne man det? Vi vidste fra vores kammerater, at når
forældrene blev skilt, betød det flytning. Efter skilsmissen boede mine forældre på skift hos min bror og jeg i

vores gamle hjem. De gjorde det i den bedste mening, men for os børn gav det en utryg barndom.
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