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erindringsbog fra 1975. Selv siger han: "Jeg har valgt denne titel, fordi man kan få noget spændende ud af at
se tingene fra myrens fodsti, skråt nedefra i barnets perspektiv." Bogen handler om barndommen, familien og
om at være på vej til at blive voksen. Den er skrevet med let hånd, humoristisk uden af den grund at undgå
alvoren. Møllehave har noget på hjertet og siger det charmerende og livsklogt. Erindringerne tager afsæt i
temaer om børn og er formidabelt skrevet med Møllehaves helt fantastiske sans for sproget. Det har været
hans mening, at På myrens fodsti skulle hjælpe andre med at huske små episoder fra barndommen, og det

lykkes over al forventning. "Sjældent – måske aldrig? – har jeg læst en så smuk, så varm og så lærerig, så dyb
erindringsbog som denne … At dette er stærkt, smukt, perspektivrigt er ikke nok. Det er poetisk." – Jens

Kruuse, Jyllands-Posten
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