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Selvbiografi/interview

Michael Svennevig er opvokset i Holbæk
med en barndom fyldt med fortielser. 
Det er blevet til den selvbiografiske roman
»Giv mig liv«.

AF MARIANNE POVELSEN

Michael Svennevig har været i krig med
sig selv. I krig - for at forstå, hvorfor han er
blevet, som han er. 
I en ny bog søger den 47-årige forfatter

tilbage til barndommen og opvæksten i
Holbæk i et forsøg på at forstå, hvad det
egentlig var, der skete. Og  hvordan hem-
meligheder og fortielser overtog en stor
del af hans liv.
- Jeg sad lige og læste i bogen i toget på

vej ned til dig. Og bogen er simpelthen det
farligste sted, jeg har været. Det er jo i vir-
keligheden en forfærdelig bog, siger Mi-
chael Svennevig, da vi mødes til en snak
om bogen og opvæksten i Holbæk.
Og ja, det er stærke sager, han kommer

op med om en barndom og ungdom, hvor
fortielser og forstillelse fra forældrenes
side var dagligdag og gjorde den lille Mi-
chael til et ensomt barn og en konstant sø-
gende sjæl efter kærlighed og sammen-
hæng. 
Det betød blandt andet, at da hans mor-

mor døde, skaffede han sig som fem-årig
en ny adoptivmormor et par opgange fra,
hvor han boede i blokken på Riffelhave-
vej.

I bogen beskriver Michael Svennevig,
hvordan han er vokset op i ly af en stor
tavshed. Hvordan han skulle blive 40 år, in-
den han fik kendskab til, at han rent fak-
tisk havde en lillesøster, som moderen
havde født i dølgsmål, og som der derfor al-
drig blev talt om. Hvordan søsteren fak-
tisk, inden hun blev bortadopteret, havde
været anbragt på spædbørnshjemmet
Fjordbakken på Kalundborgvej, hvor også
Michael levede sine første tre måneder, og
om sin evige angst for, at forældrene op-
fattede ham som et fremmedelement, de
ikke var særlig lykkelige for. En masse tys-
tys. Og så pludselig en dag den korte be-
sked fra moderen: »Din far flytter«.
Nu var faderen blevet én, som Michael

skulle besøge. En far, der var blød og god,
men af få ord.

Michaels mor var ikke andet end en stor
teenager, da hun fødte Michael tre måne-
der for tidligt. Det var, før barselsorloven
blev opfundet, og da moren arbejdede på
rigstelefonen, og faren var inde som soldat,
blev Michael de første måneder af sit liv
anbragt på spædbørnshjemmet Fjordbak-
ken. 
Det husker han naturligt nok ikke, men

med den voksnes refleksion beskriver han
i bogen, hvordan han pludselig blev place-
ret midt mellem de alt for unge forældre
og krævede alt for meget opmærksomhed.
Noget, forældrene havde svært ved at give
ham.
Forældrene var ivrige tennisspillere og

tog ofte i Holbæk Tennisklub, hvor Michael
blev placeret på bænken. Når han blev
træt af at sidde der og følge boldenes flugt
fra den ene banehalvdel til den anden, gik
han over på kirkegården lige overfor og le-
gede. Her fandt han ud af, at duerne på
nogle gravsten sad løst, så dem tog han af
og samlede i en bunke, hvorefter han for-
delte dem rundt på en ny måde.

Michael kunne næsten ikke vente med
at blive færdig i gymnasiet, så han kunne
flytte hjemmefra. Han beskriver i bogen,
hvordan moderens humør altid var afgø-
rende for hans velbefindende. Hvordan
han svævede, når hun var glad, og forsøgte
at være den voksne og omsorgsfulde, når
hun havde migræne. 
Han blev ofte forvirret over den forbun-

dethed, han havde med moderen, og følte,
at hun på en måde bandt ham til sig sam-
tidig med, at hun afviste ham, fordi han
følte sig splittet mellem kærlighed og had.
Så det med følelser og nærhed gik i klud-
der for Michael, hvilket blandt andet gav
sig udslag i, at  han ofte gik så tæt på andre
mennesker, at han forskrækkede dem og
kom til at overskride deres grænser.
Men tre mennesker fik afgørende be-

tydning for, at Michaels usikkerhed tog en
god drejning. Stedfaderen, der forstod og
bakkede den unge Michael op. Skolelære-
ren, der åbnede hans øjne for bøgernes
vidunderlige verden, og endelig mormode-
ren, der gav Michael den tryghed, som for-
ældrene ikke magtede at give ham. 
Men en dag kommer det til hans kend-

skab, at moderen havde født en datter, ef-
ter Michael blev født, en datter, som var
blevet bortadopteret, og som ingen nogen-
sinde havde talt om. Det var en åbenbaring
for Michael, at han havde en lillesøster et

eller andet sted. Men også en sorg over alle
de fortielser og den tavshed, hans barndom
og ungdom havde været omgærdet med.

Så Michael Svennevig skriver til  Fami -
lie styrelsen og søger kontakt til sin
ukendte søster. Og så pludselig en dag, da
han åbner computeren, en mail: »Jeg er
din lillesøster Marianne«. Ringen er slut-
tet for Michael.
- Nu var jeg ikke længere enebarn. Plud-

selig var der én, der kunne maile til mig og
skrive, at vi lignede hinanden.

I dag bor Michael Svennevig i Køben-
havn og ernærer sig som forfatter, drama-
tiker og arrangør af litteratur-, teater- og
menneskefestivaler. 
- Det har været væsentligt at finde ud af,

hvad der gemte sig inde i mørket. Det var
min søster, og den bevidsthed gør, at det
hele har tjent et formål. Der har været en
grund til det hele. Og den grund har jeg
fundet. For det er en underskudshistorie
fortalt med overskud, som også har gjort
mig kompetent til at håndtere andres
svære fortællinger, og at der altid er noget
at vinde, når man prøver at lære sig selv
bedre at kende. Når jeg ser tilbage på min
barndom, så kan jeg sige, at jeg ville ikke
være et glad menneske, hvis ikke jeg
havde været det her igennem. Jeg tror,
man sommetider må gå tilbage for at
kunne gå frem.
Måske forholder det sig, som digteren

Viggo Madsen skriver i et digt fra 2001.
»Du ved selv hvem du er, din drøm har
frelst dig«.

mpo@nordvest.dk

I krig med sig selv

»Da jeg ikke længere havde min
mormor, måtte jeg finde en ny. Det
mest praktiske ville være at finde
én, der boede tættere på. Endnu var
jeg for lille til at nå ringeklokken, så
i stedet kikkede jeg ind ad brev-
sprækkerne. Der måtte jo være
mange ældre damer, der ønskede sig
et barnebarn som mig. Jeg skulle
bare finde den rigtige. Jeg gik fra
dør til dør, åbnede brevsprækker og
snuste. Der lugtede godt hos Agnes«.

Uddrag fra bogen

»Han sagde aldrig meget. Nu sagde
han slet ingenting. Han var klappet
helt sammen. Han var stor, min far.
Stor, tung og stærk, men alle sine
kræfter kunne han ikke bruge til no-
get her. Jeg ville gerne have, at han
skulle være min far. Det var nu, jeg
havde brug for ham. Jeg ville så
gerne have, at han skulle være den
voksne. At jeg ikke også denne 
gang ... men jeg var jo så god til at
trøste«.

Uddrag fra bogen

»Nu virkede det som om, de sad og
snakkede sammen, eller i hvert fald
kikkede på hinanden, for jeg vendte
dem mod hinanden. På den måde
blev kirkegården min. Jeg havde så-
dan lyst til at vise det til de voksne,
men vidste godt, at det var min leg,
og at de voksne ikke ville forstå det.
Måske betød det heller ikke alver-
den for dem, men jeg ville have, at
livet skulle være smukt og tage sig
smukt ud«.

Uddrag fra bogen

»Og så den version med min bort-
adopterede søster og min mor, der si-
ger at hun med min far og mig alle-
rede følte, at hun havde to børn og
ikke kunne magte at have et 
tredje. (...) Og min far, der græd, når
han så »Sporløs« på tv og tænkte på
hende«.

Uddrag fra bogen
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Ud over at have skrevet selvbiografien »Giv mig
liv« sender forfatter og dramatiker Michael Sven-
nevig bogen ud på eget forlag, Forlaget Epigraf. Bo-
gen udkommer i forbindelse med festivalen »Men-
neskefestival om drømme og visioner«, som
Michael Svennevig står som arrangør af sammen
med indvandrerpræst i Apostelkirken i København
Niels Nymann Eriksen.
Menneskefestivalen finder sted på Christians-

havn og Vesterbro i dagene den 11.-14. augusdt
med deltagelse af en lang række kendte kunstnere,
forfattere og teatergrupper. 
Vi nævner i flæng overrabbiner Bent Melchior,

skuespillerne Paul Hüttel, Lotte Ansbjerg og Ole
Lemmeke, dramatiker og billedkunstner Tomas La-
germand Lundme, forfatteren Kirsten Thorup, foto-
graf Søren Guldbrandsen, Simon Fruelund, DR, den
egyptiske dramatiker Nassrin el Halawani og tea-
tergruppen Asterions Hus, for blot at nævne en del
af de medvirkende.
De forskellige dage vil indeholde erindrings-

værksted, højskoleaften, fremtidsværksted, livsfor-
tællinger, fotografi- og maleriudstillinger, teaterfo-
restillinger, festivalgudstjeneste samt en litterær
havefest.
I forbindelse med festivalen har Michael Svenne-

vig dramatiseret sin bog »Giv mig liv«, der opføres
som en musikalsk teaterforestilling af dramatike-
ren selv samt sangerinden og skuespilleren Thulla,
der har sat sang og musik til forestillingen. Sang og
musik udgives samtidig på en cd, hvor også forestil-
lingens percussionist, Ayi Solomon, medvirker. Fo-
restillingen opføres i Apostelkirken og kun denne
ene gang. For det er Michael Svennevigs livsfilo-
sofi, at »der er ikke noget, der bliver genudsendt
her i tilværelsen, og sådan er det heller ikke med
mig«. 
Michael Svennevig har fået mere og mere gang i

sin udgivervirksomhed og i forbindelse med men-
neskefestivalen udgiver han hele fem bøger, hvoraf
de tre er hans egne.
Festivalprogrammet kan endvidere ses på Dansk

Pens hjemmeside.  

Menneskefestival om drømme

På Østre Kirkegård gik Michael over og legede som barn, når foræl-
drenes tenniskampe blev for langvarige.

På Riffelhavevej 23, anden sal,
kikkede Michael Svennevig som
fem-årig ind af en brevsprække

og skaffede sig en 
»adoptivmormor«.

Foto: Peter Andersen

Michael Svennevigs mor var meget ung, da hun fødte Michael, som blev født for tidligt og tilbragte de før-
ste tre måneder her på spædbørnehjemmet Fjordbakken i Holbæk.

ABBA-fan, det var lige Michael Svennevig, og her i skolegården på Slotsmarksskolen (i dag Realskolen)
skrålede han ABBA-sange sammen med skolekammeraten Lars Peter.

- Det med vandet har altid 
betydet meget for mig, og jeg
har sendt mange ønsker til
havs, siger Michael Svennevig
her på broen ud til 
badeanstalten ved Holbæk
Fjord, som han har en del 
barndomsminder fra.


