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Jette Jessing er adop-
tivbarn, men vidste godt,
at hun havde fem biolo-
giske søskende. Det har
altid været hendes håb
og store drøm at møde

dem en dag, men modet
til at opsøge dem svig-
tede. I 61 år levede hun
intetanende om, at hen-
des søskende havde den
samme drøm, og nu har

de endelig oplevet en hjer-
tegribende genforening.

t Jette kan ikke holde 
tårerne tilbage, når hun 
fortæller om glæden over 
sine genfundne søskende. 

4444Og sådan ser 
de fire søskende 
ud i dag. Fra 
venstre Jette 
Jessing, 61,Arne 
Eilsøe, 63, Poul 
Nielsen, 68 og 
Bente Andersen, 
69. Den tredje 
bror, Kaj, er død. 

3333 Sådan så de fire  søsken-  
de ud som børn. De har selv 
manipuleret et lille billede af 
Jette ind yderst til venstre, så 
de fremstår som en samlet 
søskendeflok, men oprindelig 
forestillede fotoet kun Arne, 
Kaj, Poul og Bente 

Det var Jettes to halv- 
Søskende, Gitte og Jan, 
der i år tog initiativet til 
at opsøge Jette og få 
hende tilbage i familien 

Nu glæder Jette 
sig rigtig til jul 

 

En både meget glad og stolt Jette Jessing 
præsenterer sin nye familie: Fra venstre 
halvsøster Lis, halv-bror Jan, halvsøster 
Gitte, helbror Arne, helbror Poul, helsøster 
Bente og halvsøster Lone 

Jeg har fået en hel familie 

ggggEn søndag i sommer fik 61 – årige 
Jette Jessing fra Munkebo på Fyn sit 
livs over-raskelse.   
  Det ringede på hendes dør, og  
udenfor stod en mand og en kvinde, 
som hun aldrig havde set før. 
Manden holdt en stak papirer i 
hånden og spurgte, om hun var 
Jette Jessing? Da hun bekræftede 
det, forsatte han forsigtigt: ”Ved du 
godt, at du er adopteret?”  
 Det havde Jette vidst, siden hun 
var fem år, så hun blev ret forbløf-
fet over spørgsmålet – og endnu 
mere, da parret fortalte, at de var 
hende halvbror og halvsøster. Men 
da manden og kvinden tillige sagde, 
at hun også havde hele fire levende 
biologiske helsøskende, som havde 
ledt efter hende i årevis, så fór Jette 
bare de fremmede om halsen. 
 Hendes største ønske havde i man-
ge år været at finde de biologiske 
søskende, som hun vidste, hun hav-
de, men aldrig set. Men hun drømte 
ikke om, at de havde længtes lige 
så meget efter deres lillesøster, og 
nu skulle de omsider mødes for før-
ste gang – med 61 års forsinkelse. 
 

Blev givet bort 
Det er otte voksne mennesker fyldt 
med forventninger, som Familie 
Journalen nu har sat i stævne på 
Familierestaurant Karoline i Mid-
delfart. De kommer fra næsten alle 
egne af landet, og nogle har set 
hinanden tidligere, andre aldrig. 
Men de er alle sammen søskende 
eller halvsøskende, og fælles for 
dem er også, at de  tilhører slægten 
Eilsøe. For Jette bliver det et både 
glædesstrålende og tårevædet 
familietræf. 
  Set men nutidens øjne er det en 
barsk baggrund, de oprindelig fem 
helsøskende – den ene bror er død 
– er i familie på. Da deres forældre 
blev skilt, blev småbørns-flokken 
splittet for alle vinde og anbragt på 
børnehjem. 
På det tidspunkt lå Jette stadig i sin 
mors mave, men umiddelbart efter 
fødslen bortgav moderen hende til 
adoption, og mor og datter kom 
aldrig til at se  hinanden senere i 
livet. 
- Men jeg fik den bedst tænkelige 
og mest kærlige opvækst hos mine 
adoptivforældre i Vissenbjerg på 
Fyn, fortæller Jette. 

  - Jeg savnede aldrig noget, og 
de skjulte heller ikke for mig, at 
jeg var adopteret. Det fik jeg for-
talt allerede som femårig, men 
det betød ingenting, for de var 
bare min mor og far. 
 På sin 18-års fødselsdag fik Jette 
et lille kort fra sin biologiske far. 
Heri skrev han, at hun havde fire 
ældre søskende, og at grunden 
til, at hun var blevet bortadop-
teret, var at hun skulle have det 
godt og ikke blive berørt af for-
ældrenes separation. 
  - Men jeg kom heller aldrig til at 
se min far. Jeg gjorde ikke noget 
for at finde ham eller min mor, så 
længe mine adoptivforældre leve-
de. De skulle ikke føle, at de ikke 
var gode nok, men alligevel ul-
mede der en længsel i mig efter 
at møde både mine biologiske 
forældre og søskende en dag. 
 Jettes adoptivmor døde i 1988 
og hendes adoptivfar i 2002, og 
først efter hans død besluttede 
Jette at starte en eftersøgning af 
sin biologiske slægt. 
  - Efter min adoptivfars død mi-
stede jeg kontakten til den rest af 
adoptivfamilie, jeg havde til-
bage. Mostre og onkler var også 
døde, så nej, hvor jeg savned en 
familie, siger Jette. Hun havde 
navne og fødselsdatoer på sine 
biologiske forældre og gik på fol-
keregistret i håb om at de stadig 
væk levede, så hun kunne finde 
et spor til dem. 
 

Rent detektivarbejde 
Jeg fik oplyst, at min far havde 
levet i Herning, men var død. 
Derimod levede min mor stadig 
væk. Hun boede på et plejehjem i 
Skælskør, og jeg ringede og 
fortalte, hvem jeg var, men fik 
bare den besked, at jeg ikke 
måtte tale med hende. Så tænkte 
jeg, at jeg måske kunne finde 
mine biologiske søskende, men 
det blev ved  tankerne, for dels 
vidste jeg ikke, om de overho-
vedet anede, at jeg eksisterede, 
dels ville jeg ikke trænge mig ind 
i deres liv. 
- Men hver gang jeg så ”Sporløs” 
i fjernsynet, følte jeg savnet ek-
stra stærkt, og især efter min 
adoptivfars død, for da følte jeg 
virkelig et tomrum i mit liv. 

 

  Men hvad Jette ingen anelse 
havde om, var at hendes fire 
helsøskende havde udfoldet 
store anstrengelser for at finde 
hende. De fire havde holdt 
sammen i voksenlivet og også 
skabt kontakt til de halvsø-
skende, de havde fået, efter 
deres forældre havde giftet sig 
med andre. Men de manglede 
Jette. 
   Især havde hendes bror, 
Arne Eilsøe, udrettet et rent 
detektivarbejde, og for år til-
bage fandt han  rent faktisk 
også frem til Jette, men ved en 
diskret henvendelse til hendes 
adoptivforældre fik han det 
svar, at Jette ikke vidste, at 
hun var adopteret. Derfor 
turde Arne ikke vove en yder-
ligere kontakt af frygt for at 
ødelægge Jettes forhold til 
adoptivforældrene. 
  - Ligesom Jette havde vi an-
dre søskende heller ingen kon-
takt til vores mor i barndom-
men, for det ønskede vores far 
ikke, fortæller Arne. – Jeg var 
30 år, da jeg mødte hende 
første gang, og siden havde 
jeg forbindelse til hende man-
ge gange. Hun snakkede tit 
om, hvordan mon det gik med 
Jette, så jeg ved, at Jette altid 
var i hendes tanker. Og også i 
vores fars, for i 1970 sad jeg 
sammen med ham og kikkede i 
et gammelt album, hvor jeg 
pludselig så et billede af en lille 
pige på omkring fire år. Far 
sagde: ”Det er Jette, jeres 
lillesøster”, og så gik jeg i gang 
med at lede efter hende. Jeg 
fandt også Jettes adresse, og 
jeg tror, jeg gik med den i min 
tegnebog i ti- femten år i håb 
om, at der en dag ville opstå 
en lejlighed til at mødes med 
hende. 
Men så i år kom hendes halv-
søskende, Gitte og Jan, altså 
os andre i forkøbet, ler han. 
   Og Arne har ret, for juni i år 
besluttede de to søskende, 
Gitte og Jan, at opsøge den 
halvsøster, de havde hørt så 
meget om, men aldrig havde 
set, og så måtte det briste eller 
bære. 
  - Jeg tror, jeg havde 
forberedt mig hundrede gange 
på et møde med Jette, siger 
Jan Berrig Nielsen, - for Arne 
havde jo sagt, at hun ikke 
vidste, hun var adoptivbarn. Så 
jeg var meget i tvivl om, 
hvordan det skulle gribes an. 
  - Men jeg syntes jo, at Jette 
også hørte til familien, siger 
Gitte Berrig Hansen, - og nu, 
hvor hun var kommet op i  

 

årene, mente jeg, at tiden måtte 
være inde.  Men indrømmet; det var 
med sommerfugle i maven, vi 
ringede på Jettes dør den dag. 
 

Skønt at vi nåede det 
Ja, jeg ryster også stadig væk, når 
jeg tænker på, hvordan det var at 
se jer. En følelse, jeg slet ikke mag-
ter at beskrive, siger Jette og får 
våde øjne. – Det var også Gitte og 
Jan, der arrangerede det første 
møde med min bror Arne og med 
resten af min familie. Jeg var meget 
nervøs, da jeg skulle møde Arne 
hjemme hos ham, og det første, jeg 
spurgte om, var, om han vidste, 
hvem jeg var? 
  - Jette sagde; ”Jeg er altså din sø-
ster”, og selvfølgelig blev jeg lige så 
rørt som hun, siger Arne, som nu 
heller ikke magter at holde tårerne 
tilbage længere. 
  - Det har bare været skønt, rigtig 
skønt, at få Jette tilbage i familien. I 
dag snakker vi i telefon mindst en 
gang om ugen og besøger jævnligt 
hinanden over en kop kaffe. 
   Jettes storesøster, Bente Ander-
sen, er lige så rørt over, at Jette er 
tilbage i familien. Hun fortæller, 
hvordan Arne en søndag ringede til 
hende, mens Jette var ved hans 
side, og pludselig fik hun selv den 
forsvundne lillesøster i røret. 
  - Og fra start snakkede vi bare, 
som om vi aldrig nogen sinde havde 
været fra hinanden. Det var bare så 
pragtfuldt, og det er altså sandt, at 
så stærkt er blodets bånd. 
Jette nikker og udbryder glædes-
strålende: - Jeg troede aldrig, 
aldrig, at jeg skulle få mine søsken-
de at se. Folk, der ikke har prøvet 
det, kan ikke forestille sig, hvordan 
det er. Vi er heldigvis så glade for 
hinanden alle sammen, og det er 
bare skønt, at vi nåede det. 
   Og så går snakken ellers ivrigt 
mellem hel- og halvsøskende. Jette 
skal have styr på, hvor mange 
nevøer og niecer hun har, og hvis 
hun også skal hele Eilsø-slægten 
igennem, kommer hun ikke til at 
kede sig i mange år fremover. For 
Arne har lavet et stamtræ, hvor han 
foreløbig har registreret hele 335 
blodsbeslægtede efterkommere af 
slægten Eilsø. 
Og jeg ved, at der findes endnu
flere, siger han glædestrålende. 
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