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Kapitel 1
I dag besøgte jeg morfar. Først var alt, som det 
plejer at være. Han spurgte, hvem jeg var, og jeg 
svarede: „Det er mig, Frederik.“ 
Jeg tror ikke, han ved, at han er min morfar, men 
han bliver altid rolig, når jeg siger mit navn. Så 
finder han sit fotoalbum frem og begynder at 
fortælle. Jeg tror, jeg har hørt de samme historier 
100 gange. Om dengang han var sømand. Om 
hvordan han mødte mormor, og om hvor fræk 
mor var som barn. Han er blevet dement og er 
ikke rigtig sig selv længere. 

Efter et par kopper kaffe ville jeg sige farvel. Jeg 
rejste mig for at gå, men morfar greb fat i min 
arm.  
 „Svend, vi må gøre noget, politiet kommer.“ 
Han så på mig med panik i sit blik. Jeg satte mig 
roligt ned. 

Læs og lyt til  
historien med 
QR-koden.
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 „Morfar, det er mig, Frederik,“ sagde jeg. 
Han slap grebet om min arm og lignede sig selv 
igen. 

 „Vi ses på onsdag, morfar.“
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Kapitel 2
Jeg har tænkt meget over mit sidste besøg hos 
morfar. Mor fortalte mig, at han engang havde 
en ven, der hed Svend. Det var før, hun blev 
født. Han havde forsøgt at røve en bank, men det 
gik galt. Han ville flygte fra politiet, men kørte i 
havnen og døde. Det løb koldt ned ad ryggen på 
mig, da hun fortalte det. 

„Det tog vist meget hårdt på din morfar,“  
afsluttede hun. 

„De havde kendt hinanden siden, de var små.“ 
Jeg var overrasket. Tænk, at min morfar havde 
kendt en bankrøver! Jeg tænkte straks på hans 
fotoalbum. Mon der var et foto af Svend? Morfar 
havde aldrig nævnt ham før, men hvis de kendte 
hinanden godt, måtte der være et foto. Det er 
sært. Jeg har besøgt morfar så mange gange, at 
det er blevet rutine. Album, historier og kaffe. 
Jeg gør det ikke fordi, jeg synes det er sjovt.  
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