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”Familierelationer” 

Jeg havde ikke set ret meget af min familie i næsten en menneskealder, af forskellige 

historiske årsager. Nu, da jeg var kommet godt op i alderen, følte jeg trang til at finde 

ud af, hvor min gamle moster var henne. Havde en ide om, at hun nok var kommet på  

plejehjem. 

På en eller anden måde fandt jeg ud af, at hun boede på et nærtliggende plejehjem,  i 

f.t. hvor jeg selv boede sammen med min hustru. Jeg opsøgte plejehjemmet. Og gan-

ske rigtigt, så var hun at finde på en etage i sin egen lille bolig. 

Det var en søndag. Bankede forsigtigt på døren. Overrasket og glad blev hun,  da jeg 

stak hovedet indenfor. Hun lå i sengen, men stod straks op. Min fætter, som besøgte 

sin mor hver søndag, selvom han boede små hundrede kilometer syd på. Var der også. 

Vi fik nogle gevaldige hyggelige snakker i henved et par timer. 

Fætter og jeg havde leget og boet sammen i vores unge år, da jeg efter skoletiden, 

flyttede fra landet til København. 

Der var virkeligt sket meget i tidens løb, hvor vi havde holdt os hver for sig. 

Det blev til mange søndage, hvor turen rundede plejehjemmet. Så, at moster havde 

gamle papirs billede albums liggende i hendes reol. Spurgte om jeg måtte låne dem - så 

ville jeg scanne billederne i på computer. Det blev så gjort og resultatet var nu, at med 

den medbragte CD-afspiller tilsluttet hendes fjernsyn, så, så vi de historiske billeder - 

en slags søndags biograf. Moster, der var blevet lidt op i halvfemserne, fortalte ivrigt 

om hvem , der var på billederne og i hvilken sammenhæng. 

Vi tre hyggede os under disse forløb. 

På et tidspunkt blev fætter og jeg enig om, at vi måtte arrangere en familiefest på ple-

jehjemmet. Og i den forbindelse begyndte jeg at registrere familie medlemmerne i et 

slægtsforsknings program ”My Heritage”. Fætter, som havde en masse historiske mate-

riale, dels som billeder og effekter, men ikke mindst noget han kunne huske - blev i et 

vist omfang også registreret. Vi tog udgangspunkt i vores morfar og mormor - og deres 

børn, som efterkommere - så langt de nu var muligt 

Til familiefesten blev det hele skrevet ud som et kæmpe stort familietræ og hængt op 

på væggen…  Det var et stort og interessant samlingspunkt for alle gæsterne, der skulle  

checke om der var fejl eller få viden om familieforholdene. 

Moster var desværre ikke frisk nok til at deltage i festen. 


