
å bli forlatt
Et evig savn. Jorunn Eid Fuglu 
(54) fra Drøbak ble forlatt av sin 
mor. Hun bodde de tre første 
månedene av sitt liv på barne-
hjem, før hun ble adoptert av et 
ektepar i Oslo.

– Jeg har hatt et evig savn 
etter å bli kjent med min mor. Å 
få møte hun som fødte meg, ville 
gitt en forståelse av hvem jeg er. 
Mangel på røtter er utrolig sårt, 
sier Jorunn lavmælt, og tørker 
tårene.

Hennes biologiske mor het 
Åse Marie Amundsen. Hun var 
kjent som «Rocke-Lill», og var 
Norges første kvinnelige rocke-
stjerne på slutten av 50-tallet. 

Hun drømte om å slå gjennom i 
USA, men fortsatte karrieren i 
Tyskland i 1960. Der giftet hun 
seg, og ble værende til hun døde 
i 2011. Åse Marie Amundsen ble 
76 år gammel, og så aldri igjen 
de fire barna hun forlot i Norge.

Sårbar. For Jorunn er det fort-
satt smertefullt å snakke om det 
som skjedde da moren reiste.

– Jeg har opplevd mye godt, 
men har også hatt traumatiske 
opplevelser som måtte bearbei-
des i ettertid. Det gjør vondt å 
vite at man startet livet med å bli 
forlatt av sin egen mor, innrøm-
mer 54-åringen fra Drøbak, som 

søkte hjelp fra en terapeut i 
hjembyen.

– Nå er jeg tryggere på meg 
selv, mindre sårbar og lever 
bedre med min historie, forteller 
Jorunn, som driver egen praksis 
som terapeut innenfor Dialog-
gruppen for å hjelpe andre 
adopterte med å bearbeide sine 
opplevelser. Hun skriver også 
lærebok om temaet.

Fant tvillingsøsken. Da Jorunn 
fylte 18 år, krevde hun innsyn i 
hvem hennes biologiske mor var, 
men hun klarte ikke å finne 
henne. For 20 år siden gjorde 
hun et nytt forsøk.

– Jeg fant en tante i Stavan-
ger, der moren min kom fra. Hun 
fortalte at jeg hadde tre eldre 
søsken. Min eldste bror døde for 
flere år siden, men for to år siden 

ble jeg endelig gjenforent med 
mine to andre søsken, sier  
Jorunn.

Akkurat som henne, vokste 
også tvillingene Nina-Ann og 
Bob Cato Andersen (56) opp i 
Oslo.

Ligner på mor. – Det var sterkt, 
men godt endelig å få møte sin 
biologiske familie. Vi er ofte 
sammen, og feirer også bursda-
ger og jul sammen. Sønnene 
mine på 17 og 14 år synes også 
det er artig at vi har fått større 
familie, sier Jorunn, som takker 
Tore Strømøy for at han sporet 
opp hennes mor.

Samtidig er det trist at moren 
døde bare én uke før Tore ringte 
for å snakke med henne. Likevel 
forandret reisen til Tyskland 
med «Tore på sporet» Jorunns 

– Jeg har spurt meg selv hvor lite jeg er verdt, 
når min egen mor valgte å gi meg bort…

Vondt å starte livet med

Jorunns mor rømte for å bli rockestjerne i USA

RØRENDE MØTE: 
Jorunn sporet opp sine to 
gjenlevende storesøsken 
– tvillingene Nina-Ann 
Andersen og Bob Cato 
Andersen. Trioen har i dag 
nær kontakt.

POP-PIONÉR: 
Åse Marie «Rocke-Lill» 
Amundsen fra 
Stavanger var Norges 
første kvinnelige 
rockestjerne. Hun døde 
i Tyskland 76 år 
gammel, uten å ha sett 
igjen de fire barna hun 
forlot i Norge. 

FANT UKJENTE
SØSKEN

PÅ SPORET: 
Tore Strømøy 
sporet opp 
Jorunns mor i 
Tyskland, men han 
var én uke for sent 
ute. Likevel fikk 
han koblet 
Drøbak-kvinnen 
med sin ukjente 
tyske familie. 



FIKK FORKLARING: – Mors tyske 
familie hadde så mye godt å si om henne. Hun 
gråt ofte over barna hun forlot hjemme i 
Norge. Det gjorde godt å få høre at hun ikke 
hadde fortrengt oss, sier Jorunn Eid Fuglu.  

liv. Der traff hun Åse Maries 
tyske familie:

– Jeg glemmer aldri da mors 
ene stesønn sa: «Ikke bare lig-
ner du din mor av utseende, 
men du utstråler den samme 
positive energien!» Endelig 
fikk jeg høre at jeg ligner på 
noen, sier Jorunn.

Savnet barna i Norge. – De 
hadde så mye godt å si om mor. 
Hun var omsorgsfull og god, og 
elsket barn. Hun gråt ofte av 
fortvilelse over barna hun for-
lot hjemme i Norge. Det gjorde 
godt å få høre at hun ikke 
hadde fortrengt oss, men at vi 
var savnet. Vi var med henne 
hele tiden, understreker Jo-
runn, som har holdt kontakten 
med sin nye familie i Tyskland.

– Og nå har mor også havnet 
på museum?

– Det var gøy å høre at hun 
var Norges første kvinnelige 
rockestjerne, og at de nå også 
har ryddet plass til henne på 
Rockheim, Norges nasjonale 
museum for populærmusikk i 
Trondheim. Det gjør meg utro-
lig stolt. Jeg gleder meg til å ta 
med guttene til Rockheim. Det 
er ikke alle som kan skryte av å 
ha en bestemor på museum, 
smiler Jorunn Eid Fuglu.
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Du så henne i


