
Hvad er en mønsterbryder ? 

En mønsterbryder er en, som ikke hører efter hvad der bliver sagt. 

En som retter sig mere efter hvad hun selv mener, er rigtigt    
En som lader sig styre af sin nysgerrighed og gør det, som hun selv vil.  
En som aldrig vil affinde mig med en besked om, at ting ikke kan lade sig gøre. 

Jeg er født i en kvistlejlighed i Københavns Nordvest kvarter. Mine forældre var meget glade for hinanden. 
De fandt tidligt ud af, at jeg selv ville bestemme, så de respekterede alle mine påfund.  
Det var et godt hjem at vokse op i. 
Efter krigen flyttede familien til Sverige. Min far var elektromontør, noget som medførte at vi flyttede 
mange gange og jeg skiftede ofte til en ny skole. Det styrkede min nysgerrighed. Når jeg kom til en ny skole, 
som havde et andet pensum, end den skole jeg kom fra, skulle jeg koncentrere mig, for at følge med. Da 
lærte jeg at være omstillingsparat, lade som om jeg forstod undervisningen og indhentede det senere. 
Den evne har senere hjulpet mig til at søge mange job, som jeg ikke var uddannet til. 
 
Som barn lærte jeg at svare på det sprog, som man talte til mig på. 
Jeg har levet i mange forskellige miljøer, og når vi flyttede rundt, lærte jeg hurtigt at tale den nye dialekt. 
Som ung sejlede jeg i en sejlklub i Sydhavnen. Jeg var den eneste pige i en gruppe med barske drenge. De 
glemte, at jeg var en pige, fordi jeg var klædt som en dreng. Men ind imellem skulle de teste mig, for at se 
hvor meget der skulle til, for at skræmme mig. Der lærte jeg, at svare igen på det sprog som de brugte. 
Det har jeg senere fået brug for i min omgang med alfahannerne i dansk kunst. 
 
Jeg lærte også, at man som kvinde skal være bedre forberedt end mændene, hvis man vil have noget 
gennemført. Og hvis man ved, hvad man vil, skal man ikke give op.  
Det er aldrig for sent at give op.  
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