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Der er noget særligt ved at blive bedstefar.
I hvert fald for mænd er det sådan. Børnene kommer så 
at sige af sig selv, når man er ung. Det er lidt af 
en selvfølge, og arbejdet, der ligger bag, var jo en 
ren fornø j els e.

Helt anderledes er det med børnebørnene. De er 
resultatet af mange års slid og bekymringer, uendeli
ge søvnløse nætter, håbløse spekulationer og overar
bejde, der skulde hjælpe det anspændte budget over 
forhindringerne, og - selvfølgelig mange, mange glæ
der.

Og så, når man er nået dertil, 
løst, og glæderne begynder at falme 
nye generation - som en trøstpræmie 
liv i kludene

at problemerne er 
lidt, kommer den
- og sætter nyt

Sejlene fyldes, og skuden kan igen 
holdes på kursen. Der er noget at styre

man står med sit første barn i
efter igen

Når armene, er man 
stolt af. Nårglad, men hvad har man at være 

med sit barnebarn, er man slet 
bare glad - rigtig glad. Ikke fordi opgaverne er for
bi, man er jo part i sagen, sålænge, man kan trække 
vejret, men man føler, at man lige som får et kig ind 
i fremtiden, den fremtid ens børn 
som man kun har en ringe del i.

Måske er det i virkeligheden 
sætter børn i verden for at blive

stolt og 
man står ikke stolt,

skal bære videre, og

sådan, at man kun 
bedstefar, når det

kommer til stykket.
Det er dejligt at blive bedstefar, og jeg glæder 

mig til at h ive favnen fuld af unger.

morfar
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Thomas blev født den 3.januar 1976 kl.19*05 på 
fødselsklinikken i Finsensgade i Århus. Ilan var ven
tet allerede ved juletid, så alle var ved at blive 
utålmodige. Moderen selvfølgelig især, Det kostede 
et kvartals børnepenge og en m<.neds hus le je tilskud, 
at han ventede til efter nytår ned at komme, men, __
da han kom, var alt tilgivet med det samme.

Hans mor, Lisbeth Priskorn fik veer lige over 
midnat, og da der om morgenen ved 8-tiden var 7 “8 
minutter imellem, ringede hun til sin mor og gav be
sked om, at hun vilde tage til klinikken. Det gjor
de hun så kl.11.

Ugen før havde hun fået besked om, at de ikke 
vilde se hende, før fødslen var igang. Hun fik ordre 
til at opsøge sin læge om mandagen den 5te. Han hen
viste ÿende til Fødselsstiftelsen, der skulde sætte 
det igang. Der skulde hun stille om onsdagen.

På Fødselsstiftelsen vilde de indlægge hende 
med det samme og starte fødslen om morgenen fredag. 
Men da Lisbeth efter undersøgelsen fik at vide, at 
faderen ikke måtte overvære fødslen på ’’Stiftelsen’', 
bad hun om at måtte vente endnu en dag og lovede at 
komme igen dagen efter.

Da fødslen imidlertid var igang om morgenen, 
tog hun og faderen i stedet til klinikken i Finsens- 
gade, hvor det da også viste sig, at hun var blevet 
efterlyst fra ”Stiftelsen", der på den måde blev 
narret. Nu fik farmand lov til at være med, og han 
overværede det hele og var en stor hjælp og opmunt
ring for moderen.

Thomas far er Bjarne Flemming Sørensen, der al
tid bliver kaldt Flemming. Hele dagen fik han ikke 
andet end 2 kopper kakao, som han trak i en automat, 
men ellers var alle på klinikken vældig søde, og 
Lisbeth var lykkelig for, at hun havde fået gennem
trumfet, at det var her, fødslen kom til at foregå.
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Selve fødslen gik ret normalt. Lisbeth blev 
rost for sine presseveer og for hele sin rn-.de at 
tage detpå, men da lille Thomas’ hoved næsten var 
ude, smuttede det ind igen, så han blev fodt 2 gan
ge . Ilan var en stor, tyk dreng på 38CO g og 52 cm, 
komplet i alle henseender. Han skreg selv med det 
samme og blev lagt op til sin mor, mens efterbyr
den blev ordnet.

Kort efter ringede Flemming til mormor og morfar 
i Holme, der straks startede med bussen. Mormors øko
nomiske sans fornægter sig aldrig. Halvanden time ef
ter fødslen fik de lov til at se mor og barn og den 
stolte nybagte far.

De kunde li* ham ned ..det samme. En yndig unge 
var han, rund og fuldbåren med lyst hår. Moderen var 
meget træt, men ikke spor forknyt, dygtig pige. Hun 
rystede på hånden, da hun skulde have et st klze ma d, 
og him spiste ikke helt op. Kl.21 blev vi hevet ud. 
Flemming tog hjem til sin mor for at overbringe nyhe
den og få noget mad.

På hjemvejen var mormor og morfar enige om, at 
de kunde li* ham lige med det samme. Det havde varet 
længe, men de kunde ikke have lavet ham bedre selv.

Den 13.januar, da han var 5 dage gammel flyttede 
lille Thomas Caspar med sin mor fra klinikken ud på 
Dorthesvej 13 i Brabrand.
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vanlig vågen og agtpågivende overfor sine omgivel
ser, og han sover meget mindre, end andre born, vi 
har kendt. Han er en yndig unge.

Den 13.februar: Han har været sød hele dagen. 
Ilan har smilet meget og siger små lyde. Det fortal
te hans mor i telefonen.

Den 16.februar: Da morfar kom, havde han en 
lille leg for med sin mor. Han lå og hyggede sig i 
sin vugge, og hver gang hans mor kom ind til ham, 
lukkede han øjnene. Men da morfar kom, løftede han 
hovedet fra puden for at komme op.

Han smilte et par gange og sagde en lille glad 
lyd, men han skældte også ud.

Den 15.marts: Der er sket en masse i den for
løbne måned. Thomas er vokset i vægt og længde, i 
dyd og forstand, og idag var han for første gang 
rigtigt på arbejde. Han begyndte i dagplege hos 
Lissi Pors, Bentesvej 23,2.tv. Han mødte kl.12 med 
sin mor, og blev hentet kl.16.30 af morfar. Han 
havde opført sig pænt. En af pigerne Pors havde fød
selsdag, 5 år, og Thomas havde rigtig hygget sig. 
Ilan var lige faldet i søtna, da morfar kom. Ilan hav
de spist kl.15.30.

Thomas* far var hjemme, da vi kom til Dorthes- 
vej 13» Han gik ned efter bananer til Thomas, og i 
mellemtiden vågnede den lille fyr. Han var godt våd 
i bunden, og da far kom tilbage, skiftede morfar på 
ham. Thomas er meget glad for at få tørt på og smi
ler glad, når man fjerner det våde.

Bagefter kom han i -kravlegården, hvor han lå 
og snakkede med sin uro og fægtede med arme og ben.

Han var i hvid kravledragt, en lille lyseblå, 
kortærmet trøje under og en rosa, langærmet trøje 
over. Han er meget mild og god og snakker meget.
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Han suger alle indtryk til sig. Man er meget vågen 
og aktiv.

Den 1.april: Thomas er blevet navngivet idag. 
Hans fulde navn er: Thomas Gaspar Helvin Priskorn.

Den 29.april: Thomas er ualmindelig stiv og 
rank i ryggen. Han sætter kraftigt af med benene og 
har gjort det længe. Igår underholdt han sin pleje
mor Lissi Pors og en anden dame med en masse lyde 
og grimasser, så de var meget imponerede, og idag 
demonstrerede han på overbevisende måde, at han kan 
skelne farver fra hinanden og huske dem. Hjemme har 
han nemlig en babyliggestol med lyserødt betræk, en 
såkaldt skråstol, som er akkurat mage til en, han 
har stående hos mormor og morfar, kun er denne gul, 
men mønstret i stoffet er det samme. Da Thomas kom 
til sæde i sin liggestol hos mormor, blev han op
mærksom på, at den var en anden farve, end den han 
kendte. Han vendte og drejede hovedet og stirrede 
på stoffet. Ham ka’ vi li*.

Den l.maj: Han vejer nu 7«5 kg og er 66.5 cm 
lang. Han er helt iorden og en ug-dreng, sagde sund
hedsplejersken.

Han var ikke sikker på, om han vilde acceptere 
morfars frisure, da jeg havde redt håret frem til 
pandehår, som jeg gør, når der ikke er et spejl i 
nærheden. Han kiggede skiftevis på min hårgrænse pg 
mine øjne, så jeg blev nødt til at gå ud til spej
let og frisere mig.

Idag læste morfar en bog med Thomas. Den hedder 
"Bornene fra Vernette". Ilan var lige så han rystede 
og dirrede af koncentration, mens morfar bladede og 
fortalte om de fine, kulørte billeder. Forresten 
havde han været med sin mor i Botanisk have til l.maj- 
fest, o_ han kunde godt lide fællessangene.
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Den 8.maj: Idag blev Tliomas 4 måneder. hvor er 
han dejlig. Han kom på besog og skulde overnatte hos 
mormor og morfar for første gang. Han spiste en tyk 
skive torskerogn moset ud i en dase barnemad. Dertil 
drak han en hel flaske mælk. Og så kom han ind for 
at sove i midten. Dahhan vågnede kl,05»30 var han 
tør, og han besørgede flinkt på en avis. Der sparede 
vi en ble. Han snakkede meget, også med Bamse.

Den*9»maj: Søndag formiddag gik morfar og Thomas 
en tur med Bamse i 14- time. Det var meget varmt, og 
Thomas lå uden voksdug over dynen. Onkel Erik spille
de på banjo for ham. Det kunde han godt lide.

Bamse er meget glad .for Thomas, men han er slem 
til at slikke ham i ansigtet, og når han bliver ivrig 
lægger han en af sine store poter med de lange kløer 
op på Thomas* mave. Det kan han ikke tage, så gør lian 
vrøvl. Ellers er Thomas også glad for Bamse.

Det var mors dag, og mor fik en teaktræssalat
skål fra Tailand af Thomas.

Den 2.juni: Vi låner Thomas hver ånsdag, hvor 
mormor henter ham hos Lissi Pors. Idag var vejret så 
dejligt, og vi gik derfor tur med Thomas i bæreselen. 
Mormor bar ham op til Engkjærs på Solhøjvej, hvor jeg 
overtog ham og viste ham haven. Bamse var også med, 
men han haltede lidt, fordi han havde en hudløs pote 
af at løbe efter cyklen. Thomas nød turen, og på ve
jen tilbage sang for blomsterne i forhaverne.

Pinse: Vi har haft besøg af onkel Finn og tante 
Jonna med deres 2 drenge, Jacob på 14- år og Horten på 
4 år. Ih, hvor var de skrappe, især Jacob var slem, 
men Thomas var meget imponeret og kluklo flere gange. 
Han kunde godt lide Jacobs røde hår og fmlgte det he
le tiden ued øjnene.

Nu er Thomas så kommet igen. Ran demonstrerede
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her sin. nye kunst, næsten, nye. Nar lian bliver laßt 
på ryggen vender han sig straks om på maven. Ilan 
har kunnet det i ca.14 dage, men nu er det indøvet 
til fuldkommenhed og varer kun 2 sekunder, og så 
prøver han at kravle, men det går ikke endnu.

Derimod kan han omtrent sidde alene.

Tirsdag den 8.juni: Idag bliver han 5 måneder, og 
morfar er forkølet og må blive hjemme, men imorgen 
skal vi hygge os med hinanden.

Fredag den 11.juni: Thomas skal vaccineres i- 
dag kl.15. Morfar hentede ham ved middagstid i dag
plejen og kørte ham hen ti,.l mormor på Tingvej. Iler 
blev han puslet og fik bad, rent tøj på og noget at 
spise. Kl.14.15 tog vi alle 3 bussen ind til biblio
teket i Mølleparken, hvor vi præsenterede Thomas for 
personalet, der var passende imponerede. Kl.14.50 
gik vi med mor op til doktoren i Sønderalle. Vejret 
var dejligt, og Thomas sad op i barnevognen og kig
gede på trafikken. Når han sidder sådan vil han ilcke 
forstyrres, og han er næsten ikke til at slå et smil 
af, så optaget er han.

I venteværelset hos doktoren var han flink og 
livlig, og inde hos doktoren opferte han sig eksem
plarisk. Da han fik stikket, klynkede han et øjeblik 
forurettet, men bare 2 sekunder, så var han frisk i- 
gen. Kom bare ikke her. Morfar og mormor lånte ham 
hele natten, og der var ingen problemer.
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til at køre for os. Så cyklede aorfar i forvejen, 
03 de korn bagefter med sengen i bilen. De købte 3 
dåseøl på vejen, og så drak vi lidkøb. Det delte vi 
med 5 kroner til hver, så det blev 80 kroner ialt.

Thomas var ikke hjemme, så morfar satte det he
le. ind.i kælderen.

Den 6.juli: Thomas var på besøg hos mormor og 
morfar med sin far og mor. Han var en god dreng, men 
han var lidt søvnig af varmen, da de kom, så han måt
te hen at sove i morfars seng. Senere, da han havde 
spist og skulde bade, fyldte vi ekstra meget vand i 
badekarret, så han kunde flyde lidt. Ih, hvor han tog 
svømmetag. Det var noget,•'han kunde lide.

Han sidder flot alene, og har kunnet det i nogen 
tid, men da han.har så travlt med at sparke og række — 
ud efter ting, glemmer han somme tider at holde balan
cen.

Den 11.-12.juli: Thomas* første længere rejse. 
Om lørdagen havde Thomas fået en dejlig høj og flot 
promenadevogn, og nceste morgen skulde så afrejsen fin
de sted. Moi' havde gjort vognen klar og lagt den pak
kede taske i kurven under vognen. Han skulde nemlig 
til oldemors 84 års fødselsdag i København.

Morfar cyklede til Brabrand med sin bagage, og 
kl.07*37 gik linje Ä6 fra Dorthesvej med Thomas, mor 
og morfar. Kl.07»58 var vi på ”Søbanegården” og købte 
billetter til København, kl.07*59*50 gik vi over land
gangen, og kl.08.00 blev landgangen taget. Vi havde nå
et det. Det begyndte at rumle fra de 10.000 heste i 
skibet bug, og så var vi på vej.

Vi havde regnet med at have færgen næsten for os 
selv, men vi kom til at dele den med hele landslejren 
fra Julsø: FDF/FPF, der nu var brudt op og rejste hjem. 
Der stod konstant kø alle vegne, og vi måtte finde en 
plads ude på agterdækket.
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Thomas nod det i solen snakkede nejet. Han 
fik Yougurt med jordbær og havde det dejligt. Vi 
kunde ikke få nogen banan til ham i kiosken, idet 
alt i frugt var udsolgt, da mor nåede frem til lu
gen. Men der var en rar dame, som forærede ham, en b 
banan, så han kunde få sin mos.

I toget sad han og snakkede med en stor dreng, 
mens mor og morfar dejede med varmen.

Onkel Finn var på banegården i København med 
Morten og Jacob. Jonna havde nattevagt og sov, da 
vi ankom.

Da vi havde sundet os lidt efter ankomsten, be
sluttede vi at besøge Olde med det samme og så rejse 
hjem mandag formiddag, så-Thomas kunde være hjemme 
igen til spisetid. Vi kørte derover med promenadevognen 
i dejligt solskinsvejr, og bette Morten spadserede med. 
Tante Dot var hos Olde, da vi kom. Olde kneb en lille 
tåre, da hun så det yngste skud på stammen, men hun 
turde ikke holde ham. Det turde tante Dot derimod, og 
Thomas gjorde et godt indtryk.

På tilbagevejen løb mor og bette Morten omkap, 
men til sidst blev Morten træt og måtte ride hjem på 
skuldrene af ïhonas’ morfar. Vi fik en ispind på vejen. 
Det brøds Thomas sig godt om.

Om natten sov lian i midten hos mor og morfar i on
kel Finns og tante Jonnas senge. Han sov.dejligt hele 
natten og tissede en stor tår i onkels seng til afsked.

Kl.10 kørte vi til Hovedbanegården i onkel Finns 
minibus. Vi nåede lige akkurat toget kl.10.20. Thomas 
opførte sig upåklageligt.

På færgen var det forfærdelig varmt, og der var 
mange mennesker. Thomas fik kun sovet lidt, Om eftermid
dagen Tög mor ham med ud på agterdækket, hvor han gjor
de lykke, da han grinede og snakkede til en C ollie, 
der tilsidst blev helt genert og prøvede at gemme sig.

Det var en træt Thomas og en træt mor, der kom med 
bussen hjem til Dorthesvej I3.
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Lørdag den 17»juli: Thomas* far ringede, at Thomas 
havde 38.5 i temperatur. Mormor var i vaskekælderen, 
så hun kunde ikke komme med det samme, men morfar 
kunde ikke vente mere end 5 minutter, så måtte han 
afsted på cyklen. Thomas var meget varm og lidt 
pylret, men var ind imellem også sød og glad.

Han tissede en masse gange, og vi var bange for 
noget blærebetændelse. Så kom mormor og fandt en 
tand. Thomas havde fået sin første tand. Den højre 
fortand i undermunden. Mor havde ganske vist strej
fet den, men kunde ikke finde den igen. Mormor kunde. 
Thomas’ første tandl

Fredag den 23.juli s .Thomas kan nu klappe kage. 
Mor havde siddet og klappet kage med ham i morges, og 
i løbet af dagen har han klappet flere gange. Når det 
passede ham, altså. Ikke på kommando.

Lørdag den 24.juli: Han kan minsanten •også spil
le med knoerne for munden. Han kom på besøg hos mormor 
og morfar med sin far og mor, og han optrådte med beg
ge dele. Han jprøver også at sige: "bladderbladder", 
men det bliver kun til at række tunge og pruste lidt. 
Men det er da ellers flot af en lille en på måned. 
Morfar er i hvert fald imponeret.

Søndag den 25.juli: Thomas Caspar har idag siddet 
selv på potte og tisset. Det var på onkel Jespers pot
te, som vi havde gemt.
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Joan er højgravid, men har lovet at passe Thomas i 
denne uge. Man var meget glad, da mormor kon og hen
tede ham. Han havde fået en ny tand i undermunden 
om natten.

Mandag den 26.juli: Thomas var med til onkel 
Jespers fødselsdag hos mormor. Han optrådte med alle 
sine kunster - indtagen potten. Nr.3 tand er vist på 
vej i overmoiden.

Tirsdag den 27»juli: Det er ganske vist. Thomas* 
far har selv oplevet det, og Thomas’ mor ringede til 
morfar om det.

Thomas var blevet auhragt i sofaen, lænet godt 
tilbage på rygpøllerne, og farmand var gået ind i 
den anden stue et øjeblik. Da far kom tilbage, stod 
Thomas nede på gulvet og holdt fast i sofaen. Han må 
have vendt sig om på maven, og er så gledet ud over 
kanten. Men han har reageret fornuftigt ved at holde 
fast. Han så triumferende ud, sagde far. Sikke en karl

Den 18.august: (Der er blevet byttet lidt on på 
datoerne i manuskriptet)• Der er sket et og andet si
den den 2.ds. Joan klarede at passe Thomas hele ugen 
på nær en dag, hvor morfar måtte tage en feriedag. Vi 
hyggede os rigtig sammen vi to drenge.i

Thomas er også blevet vaccineret igen, og det 
gik fint. Mormor bad lægen om at veje ham: 10 kg.

Han har fåej et legebord, som han er meget glad 
for at sidde i. Der har han et godt overblik over sit 
legetøj. Far kommer h^eni hver fredag aften og rejser 
igen søndag aften. Han er meget ked af det, når han 
skal afsted.
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gå.r mormor og Thomas imøde.
Thomas kan en lille sang. Den er kun på een to

ne, og teksten er: ahr... Han synger den altid i 
trappe rum med stentrapper, hvor det runger. Den 
hedder trappesangen.

Den 22.august: Thomas Gaspar kan nu rejse sig 
op ved egen hjælp i kravlegården, 7zr måned.

Første gang Thomas så vores fødselsdagsflag, 
blev han meget ivrig efter at få fat i det, men da det 
er temmelig uhåndterligt for han, sang morfar i stedet 
for: "Der er ingenting, der maner..”. Det er siden 
blevet en tradition, og hver gang han ser flaget, bli
ver han ivrig og fortæller., at hu skal der synges. Han 
skal nok blive en lille nationalist.

Den 23.august: Thomas kan gå längs tremiierne i 
sin seng, hele vejen rundt. Han rejser sig op ved alt, 
hvad han får fat i. Ilan skal sidde midt på gulvet, når 
han er på potten.

Så snart han kommer indenfor soveværelsesdøren 
hos mormor, vender han hovedet om mod fødselsdagsfla
get, der står ovenpå morfars klædeskab, og ser forvent 
ningsfuld ud, med store øjne og et stort smil.

Den 25«august: Thomas er begyndt at dyrke musik. 
Han har noget, der ligner et halvt tandbørstehylster, 
blandt sine legesager. Det spiller han på. Han tutter 
i den hule ende og spiller med fingrene, så lyden 
skiftevis kommer ned i hylstret og ud ved siden af. 
Så hygger han sig, kan man se.
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leanest 10. Men hun har også fået en dårlig start. 
Hun rakte ud og rørte ved ham. Han svarede med at 
daske venskabeligt efter hende. De blev fotografe
ret sammen.

- Den 30.august: Thomas kan kravle. lian var gan
ske vist ßor træt, da han kom hjem, til mormor og 
morfar, men vi fik da set en lille prøve på kunsten. 
Han knuser og kysser mormor mange gange. Jeg tror, 
de er hemmeligt forlovede.

Den 4.september: Thomas var på en kort visit i 
dag med sin mor. Han kan nu rejse sig op ved hvad 
som helst, der ikke falde#*. Han kan sætte sig op fra 
liggende stilling uden at have noget at holde i. Han 
kan vende sig om og kravle. Han er med andre ord nu 
frit bevægelig på jævn flade.

Når han står op ved et eller andet, giver han 
slip med venstre hånd og bevæger den graciøst i hånd
leddet. Han går ned i knæene og op igen, stadig kun 
med højre hånd til at holde fast. Han virker meget 
selvsikker.

Han har været forkølet i et par dage og havde 
været stærkt generet om natten af snue.

Den 25•september: Det er en hård tid vi er gået 
ind i. Mormor og morfar skiftes til at hente Thomas 
fra dagpleje hos Lissi Pors og bagefter køre ham 
hjem til Dorthesvej inden hans sovetid. Hans mor ar
bejder nu i vinterhalvåret til kl.20, mandag, onsdag 
og fredag, og så må de gamle få ham hjem i seng.

- Forresten var Thomas med til morfars fødselsdag 
den 21.ds., han var ikke spor overvældet af de 
mange mennsker og den højrøstede snak. Han legede ba
re dejligt.

I de sidste dage har han været lidt pylret, for
di der er ved at komme en tand.
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Det hjalp lidt, at morfar havde købt en Bambet- 
ti-legestol, der både er høj stol og legebord. Den 
viste sig at være god at stå ved for en lille fyr 
som Thomas. Han gav slip med den ene hund og kurede 
frem og tilbage med den hånd, der holdt fast. Han 
kan også stå bare med den stotte en flig af noget 
tøj giver, men, da han forsøgte at nøjes med at støt
te armhulen på ryglænet af Barabetti, og så kure, gik 
det galt, og Thomas gik på næsen. Heldigvis var mor
mor der til at trøste ham. Senere, da mormor var taget 
ind til byen, snakkede Thomas og morfar sammen.

Thomas er begyndt at sige en bestemt lille kluk
kende lyd, når han sidder og leger. Den lyder omtrent 
som droslens lokketoner, når den vil kalde ungerne ud 
af reden. Den lyd var det, Thomas sagde til morfar, 
der svarede med den samme tone. Så skiftede Thomas, 
og morfar sstarede. Så kluklo Thomas, og igen gjorde 
morfar det samme. Thomas varierede meget, så det til 
sic’st blev for svært for morfar at sige ligesådan.

Thomas får så mange krøller nu.

Den 26.september: Nu kan Thomas gå ned og støtte 
md hele foden, når han står op. Dette er en nødvendighed 
for at han kan begynde at^gå. Det sker normalt ved o må
neders alderen, så der er vist ret almindeligt her ved 
8-g- måned.

Idag var han glad igen. Den ene hjørnetand i over
munden er brudt igennem, og den anden er ligie på spring. 
Normalt kommer fortænderne først, men hans kusine Dortl.e 
i Odder fik også hjørnetænderne først.

Han kan selv drikke af sit lilla krus, det ned tu
den og de 2 hanke.
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helt i orden endnu, Men. han var sulten og spiste jodt.

Den 29.september: Thomas er begyndt så småt at 
tage täten overfor Bamse. Han rækker ud efter ham og 
dasker ham i hovedet, når han kan nå ham.

Når morfar bærer ham op ad trappen på Dorthesvej, 
griner han højt, når mormor kommer efter os.

Idag stak han af fra mormor, da hun skulde give 
ham nattøj på. Han kravlede tværs over mors og fars 
senge, og det gik stærkt, og søgte tilflugt hos mor
far, alt mens han klukkede af grin.

Den l.oktoberi. Nu kommer han minsandten med trus
ler mod sin morfar. Høje truelyde, som jeg skal blive 
bange for og sige uha til og gemme hovedet for. Så 
klukker han af grin. Han kan så sunåt begynde at vinke , 
- når det er for sent. Han siger man.iam. Han vejer 10.7 
kg og er 74 cm lang. Han er lidt forud med alt, sagde 
sundhedspiejersken, men hun kunde ikke lide, at han 
sidder på potte. Det må han ikke, før han er 1 år, 
står der i bogen.

Den 2.oktober: Thomas er begyndt at gå på opdagel
se. Han kravlede idag ud i entreen og hen ad gangen, så 
vi ikke kunde se ham. Det var ikke ham, der savnede os 
først. Vi havde besøg af den lille Louise fra Korea. 
Hun er livlig nok, men var ret pivet, selv om hun var 
glad for Thomas. Hun er meget lille.

Den 3»oktober: Thomas var med sin mor på besøg hos 
Inge Klostergåard og hendes tvillinger, der er dobbelt 
så gamle som han. Han var både den tungeste og den hø
jeste. De hyggede sig alle tre.

Den 4.oktober: Onkel Finn i København fortalte i 
telefonen, at hans drenge, Morten og Jacob vejer IHiv. 
18 og 14 kg.
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Thomas kravler ned fra sofaen hjemme med hove
det forrest« Han har armkræfter nok til at støtte, 
til han har krop og ben med.

Den 6.oktober: Thomas har idag spist sin første 
cigaret, som vist var blevet tabt på gulvet af hans 
babysitter igår. Han kastede op bagefter og var no
get slap en tid.

Han er ellers meget flink til at spise, og han 
kan tage meget store mundfulde. Han er meget taknem
melig for maden og synger, når han har fået de første 
skefulde. Han er nu næsten vænnet fra flasken, som 
han kun får pm morgenen, og når han skal sove om af
tenen.

Den 8.oktober: Thomas har været på skadestuen. 
Hanvar faldet ovre hos Lissi Pors, mden at det så ud 
af noget, men han vilde ikke støtte på venstre ben. 
Da han havde over 39 i feber om aftenen, tilkaldte 
hans mor mormor og morfar og natlægen. Natlægen kom 
først og undersøgte ham overfladisk og mente nok, at 
han vilde overleve. Mormor, der af erfaring er bange 
for ryggen, fandt et ømt sted over Thomas’ lænd, mens 
benet ikke var ømt. Så tog vi på skadestuen, hvor han 
blev palperet, røntgenfotograferet og igen palperet. 
Han tog det hele rolågt og tillidsfuldt og snakkede 
endda med lægen, der havde rykket i hans ben, så han 
klynkede, Han opførte sig som en gentleman.
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og morfar: n nJ ! , og når lian gav slip, blev han rost. 
ilan efterligner flere lyde. Da vi korte hjem, 

havde morfar lommelygte mod, men den kunde Thomas ik
ke lide. Han fik tårer i øjnene.

Den 13.oktober: Mormor var syg, så det blev mor
far, der hentede Thomas hos dagplejemor kl.18.30. Ih, 
hvor det regnede. Da morfar lukkede op for vandet til 
Thomas* bad, kravlede han derud & en fart for at rore 
ved strålen, så da morfar kom med håndklæderne, var 
Thomas våd i hele hovedet. Morfar tog hqns trøje af, 
og Thomas slog panden mod badekarret uden at kny. I-Ian 
skulde hen til strålen igen. Han var helt rød på knæ
ene af at kravle på mosaikgulvet.

Da han havde fået nattøj på, var hans mælkeflaske 
for varm, men han ventede tålmodigt, mens morfar holdt 
den under den kolde hane. Og da flasken var tom, skæld
te han hellerikke, mens vi ledte efter sutten. Han for
stod godt, at morfar ikke kunde være så hurtig son mor 
og mormor. En fin fyr.

Den 21.oktober: Den første fortand i overmunden. 
Det er nr.5 ialt.

Den 22.oktober: Thomas bed sin morfar eftertrykke
ligt i fingeren. Tænderne skal prøves.

Den 23»oktober: Thomas spiste spaghetti og sugede 
en hel i sig, til der bare manglede 1 cm, så halede han 
den ud igen, for han spiste den.

Den 25»oktober: Thomas dansede til Dansktoppen og 
sang til. Det er lige hans niveau. Han kluldcede af grin 
da mormor også dansede. Han danser også til fars orgel
spil derhjemme.
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Den. 3»aovenber: Thomas kravlede idag op på Lis
si Pors’ l'laroccopude og rejste sig op på den. Sådan 
en fræk fyr.

Den 6.november: Thomas korte hele mormors lej
lighed igennem på kryds og tværs med sit Bambetti lege
bord. Morfar havde nok at gore med at styre udenom. 
Huj, hvor det gik over alle dørtrin. Bamse var skræk
slagen og rendte sin vej med halen mellem benene, 
mens Thomas jublede af fryd og overmod.

Den 8.november: Thomas 10 måneder. Han synger: 
lutteluttelut og pludrer i et væk, når han leger med 
sig selv og sine sager. Han har madet sin gamle morfar 
idag.

Den lo.november: Det var en meget stor dag idag. 
Thomas havde fået sin onkels flyverdragt på med motor
flag på brystet og nye fine lædersko til 90 kroner.

Han skulde til lægen og mødtes med morfar i Øster
gade. Så spadserede hanpå fliserne mellem mor og mor
far og sang af glæde.

I venteværelset pludrede han meget og åbnede se
kretærens skuffer. Han nedstirrede en fremmed dame i 
flere minutter uden at blinke.

T konsultationen ordnede hans lægens operations
bord, og kørte rundt med hans rulle stol. Han var no
get over middel i alting. Han vejede 14 kg med tøj på, 
dvs ca.l3i- kg, og han målte 73 cm. Den 1.oktober var 
det 74. Lægen var godt tilfreds med ham, og Thomas 
nød opmærksomheden.

Bagefter var vi oppe hos Salling for at. se til 
mormor, der er holdt op ved postvæsenet. Vi kørte op 
ad rulletrappen, og Thomas råbte af fryd, så mormor 
var advaret, da vi nåede 4.sal. Thomas kunde godt li
de kobber- og messingtøjet og alt lyset. Bagefter 
faldt han i søvn på morfars arm, mens vi ventede på
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mornor nede på gågaden, hvor der ellers stod en stor 
motorcykle, son han var meget interesseret i. Han 
var træt, men det var ham, der "styrede" bussen hjem. 
Det regnede, da vi gik fra bussen, men Thomas er jo 
glad for vand.

Hjemme hos mormor spiste han pænt, dansede med 
radion og kørte Bamse sønder og sammen med sin Bam- 
betti. Da mormor skulde finde penge frem til bussen 
til Brabrand, stak Bamse af fra hende, og Thomas kluk
lo, da-mormorlløb efter ham.

Han vinkede flot, da de kørte, og morfar stod 
tilbage med Bamse.

Den 12.november: Thomas har fået bil. En sort 
Folkevogn med højrødt indtræk, som far låner at køre 
i til Tønder. Om morgenen sad Thomas på forsædet ved 
siden af far. Om eftermiddagen sov han en time på bag
sædet.

Den 15.november: Når Thomas kører med sit legebord 
hos mormor, stopper han sommetider op og ryster på ho
vedet, som om der er noget, han har glemt. Når han 
kravler på alle fire, stopper han også op, og så slår 
han med hovedet som en hest.

Jeg tror, det er Bamse, han efterligner. Ham er 
han så glad for. Bamse er en bastard mellem en Old Eng
lish Sheepdog og en Collie. Han er meget langhåret og 
v^jer over 50 kg.
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klemt fingrene flere gange uden at kny. Han er Hård
før. Han tændte og slukkede mormors sengelampe mange 
gange med højre og venstre hånd skiftevis og med mun
den. Det er en af dem med snoretræk.

Den 18.november: Thomas Caspar har ft.et sit før
ste bid i kinden. En kærlig, lille kammerat 
kyssede pg krammede ham - og bed. Men det var nu ik
ke så slemt, selv om der var mærke i et par dage ef
ter det.

Den 19.november: Thomas kan gå et par skridt nu 
mellem 2 holdepunkter. Han vil ikke sidde på potten 
mere.

Den 20.november: Thomas gik og løb en halv snes 
skridt hos sin dagplejemor, før han gik på næsen. Så 
blev han mere forsigtig og gik kun 2-3 skridt.

Den 22.november: Thomas prøvede at dominere sin 
mormor, der tilsidst måtte skrue bissen på. Senere 
legede han puttevisse med sin hovedpude og sin dyne 
fra barnevognen.

Den 24,november: Thomas trænede opsamleteknik. 
Han samlede 2 ting op med en hånd, mens han holdt 
fast med den anden. Bagefter samlede han noget op u- 
den at holde. Det lykkedes en gang uden at falde.

Den 24.november: Da Bamse knurrede ad Thomas 
idag, svarede han med et skarpt: n!, den første lyd, 
han har sagt med logisk indhold.
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kede lian til mor og udstødte glade råb. Der kom en 
nissedragt fra tante Dot i København. Der står Tho
mas på brystet og nisse på ryggen med et hjerte under 
rødt på gråt.

Den 26.november: Det er rigtig nok. Han kan gå 
nu, flot, med benene langt ud til siderne.

Der var eh stor pakke tøj fra onkel Finn med 
posten, mange dejlige trøjer og bukser og overalls.

Thomas kan sætte en rund pind i et rundt hul.
Det er spændende, men han vil hellere træne i at gå.

Den 27•november: Thomas var på lørdagsvisit.
Han er meget sikker på bedene nu. Helle fra Vejle, 
der var på besøg med hele familien, vilde gerae bære 
ham, men det blev han tilsidst så rasende over, at 
han græd. For når han nu har lært at gå.

Den 28.november: Thomas er lidt forkølet. Han 
vilde ikke spise aftensmad.

Den 28.november: Thomas har hoste. Han får ho
stesaft, som han tager pænt. Men han vil ikke spise 
noget. Hans humørffejler ikke noget, men han er ikke 
rigtig rask.
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hende og blev fotograferet. Morfar fik kaffe. Hele 
familien var samlet.

Den 10.decem er: Thomas kan sige tak, som han 
hvisker, og mælk (llæum), som han råber. Han har snak
ket med Louise idag.

Den 21,december: Thomas dag: Det var i gammel 
tid den dag, julebryggen skulde hældes på tonde - og 
smages på.

Mormor har arbejdet til kl.20 hos Salling hele 
måneden, og morfar har hentet Thomas i alt slags vejr 
og uvejr og puttet ham hjemme på Dorthesvej, så der 
har ikke været overskud til at skrive.

Den 22.december: Thomas kan rejse sig op fra 
gulvet uden at holde ved noget. Han gemmer småting i 
fars skab i entreen og går ind i stuen og leger et 
stykke tid med andre sager, så går han ud i entreen 
igen og henter tingen i skabet. Han træner sin hu
kommelse. Han er holdt op med at lebe i nuetJl! Må
ske tænker han på sin far.

Han kan sige, farvel (veil). Han kan pege på det, 
han vil have. Han leger, borte-tittit med mors og mor
mors gardiner. Ilan lukker alle låger op og i og klem
mer jævnligt sine fingre. Han er rasende over, at han 
ikke kan nå dørhåndtagene, men det kommer til at vare 
noget endnu. Han får en julegave hver dag i denne tid. 
Mor pakker dem ud. Så kan han bedre overskue situatio
nen. Far kommer ikke hjem til jul. Han er modstander 
af den- form for festlighed, som julen er blevet.

Det er mox’far også, men Thomas kan lide det.
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Den 24 • december : Thomas var til juletræ på Holmevej 
lios onkel Erik og tante Lis. Han blev så bange for 
Tarzan, så lian rystede over lie le kroppen, rien han 
græd ikke. Tarzan er en Grand danois af de gule med 
sort maske og bedrøvede øjne. Senere rendte Thomas 
dog rundt overalt, men når han mærkede, at Tarzan 
kôm bag ham, drejede han i en vinkel på <?0 grader 
og fortsatte på denne nye kurs.

Han kravlede pp ad alle trapperne uden at have 
prøvet det før, og han kunde godt lide det grove ko
kostæppe, som han klappede en ekstra gang for hvert 
andet trin.

Han fik mange pakker, 2 telefoner, et hamrebræt, 
en xylofon og tøj selvfølgelig.

Han gjorde sig lækker for værtinden, tante Lis, 
men det var bare for at få fat i hendes briller.

Han havde kun sovet 3 kvarter om formiddagen, 
men var i fuldt vigør til kl.23, hvor han faldt i søvn 
hos morfar på vejen hjem. Mormor havde ellers fyldt på 
ham af både portvin, rødvin, kirsebærvin og fadøl. Ilan 
var ikke meget for at danse om juletræet, men vilde 
hellere spille klaver.

Forresten var også Tarzan meget skikkelig hele 
aftenen trods råben og grinen og syngen og fremmede 
menneskerppå hans domæne.

Den 25»december: Thomas var ude hos tvillingerne 
Line og Heidi i Holme, der er 10 måneder ældre. Han 
følger stadig godt med. Han var den mellemste i højden 
og den tungeste. De havde leget dejligt hele dagen.

Den 27•deeenber: Thomas kan danse med flere va
riationer. Han danser sidelæns, sparker ud med højre 
ben og drejer skiftevis ret og aved om.

Han kæler for Eamse og siger: ah ah, og lægger 
kinden ind til hans pels eller kysser ham med åben mund 
på pelsen. Bamse bliver nervøs og render, og vc^lter ham
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s o mnie tider. Dog ikke med vilje.
Thomas har 7 tender nu, han er noget af det 

dejligste, der er sket i mange år.

Den 31.december: Nytårsaften kom Thomas med 
mormor og morfar hjem. Vi kom lige til Tivoli-ud
sendelsen, da Elga Olga sang sin potpourri. Thomas 
dansede og klappede og skreg af fryd, han var elle
vild. Da han var kommet i seng, sov han fra fyrvær
keriet. Han er ved at få en tand igen og var lidt 
pirrelig, også fordi det giver ham knopper i måsen.

Men han ér altså dejlig.

Den 1.januar 1977s Thomas sov dejligt i midten. 
Om morgenen sad han i sin lille kurvestol og spiste. 
Om formiddagen sov han i 3'2 ti*ae ude i gården i sin 
vogn, mens der kom isslag ned.

Han gik baglæns med en legoklods i snor. Han 
dansede: klappeland og vinkeland med mor og mormor.

Det var festligt.
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Thomas har længe haft et bundt nøgler at lege 
med hjemme hos morfar. De er blanke, hårde og tunge, 
og rasler så dejligt. Ilan kan godt lide at ryste dem 
og smide med dem, men idag den 4.januar prøvede han 
at sætte en af nøglerne i nøglehullet på dørene. Han 
prøvede mange gange og forskellige døre, og de blev 
allesammen en lille smule ridset. Han er ingen dum 
dreng.

Den 5»januar 1977s Jespers Birthe har passet 
Thomas i eftermiddag, og hun fortalte, at han gik og 
klappede hele tiden hjemme hos hende. De kom på Ting
vej for at spise, men Thomas var ikke sulten. Han har 
8 tænder nu til at gå ind i det nye år med.

Han kan godt huske, at spisebordet har været 
rykket ud på mormors fødselsdag, så han kunde rende 
rundt om det. Han kigger efter hver dag.

Der var et sæt strikket tøj fra tante Dot i vår- 
gørnt og solgult, hue, trøje med navn og gamashebuk- 
ser.

Den 6.januar: Thomas er ikke rigtig rask. Han 
har 38 i temperatur.

Den 7.januar; Morfar var lige ude hos Thomas, 
mens mor var på indkøb. Han mp ikke komme ud, når 
han har feber.

Vi legede tagfat rundt om mors spisebord. Thomas 
lader sig ikke overliste, ved at man skifter retning. 
Han følger nøje med, hvor man ex; og hvad vej man ven
der, og han skifter øjeblikkelig, hvis man prøver at 
overliste ham. Og så griner han. Også selv om han har 
feber.

Og her slutter historien om Thomas’ første år, 
for iuiorgen er det fødselsdag, og det er en -nnden hi
storie .

Mange kærlige pilsner fra mormor
og morfar



Thomas med mor

Thomas hos far
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Fars mor og far
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Morfar



Mormor
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Farfars forældre
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Fars morfar
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Fars mormor



Mors farfar



Mors farmor



Mors morfar
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Mors mormor
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Farfars fars forældre
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Fars morfars forældre



Fars mormors forældre
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Kære venner

Ved en beklagelig fejlpaginering er der sket 
det besynderlige, at denne side slet ikke eksiste
rer, Den har aldrig været til, og jeg har ikke i 
sinde nu at lave den.

Hvis nogen derfor skulde finde noget på den
ne plads, er det et blændværk, og det behover ik
ke at blive læst.

Venlig hilsen

den dybt nedbøjede forfatter
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Morfars farfar



Morfars farmor
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Morfars morfar
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Morfars mormor
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Mormors farmor



Mormors morfar
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Mormors mormor
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Farmors farmors mor
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Farmors morfars mor og stedfar



Morfars farmors mor
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Morfars morfars forældre
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Mormors farfars mor
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34. Jens Peter Laursen, husmand f.22.2.1830 Tranbjerg
35. Christiane Mortensen f.2.5«1835 Holme
36.
37-
38.
39.
40. Jacob Skavenius Johnsen, smed f.15.1.1837 Hyllested
41. Christiane Jensen Bager, f.15.5.1834 Ørum, N.Djurs
42. Andreas Jensen Nielsen, dræningsmester f.1.12.1842 Vejlby
43» Zissel Marie Nielsdatter f. 19.9.1833 Egå
44. Hans Poulsen
45» Ane Jensen
46. Peder Jensen Svejstrup, landpost f.14.5.1848 Vissing, Gltn.
47. Sara Mine Sørensen f.13.6.1851 Tvilum
48. Poul Mortensen, porcelænshandler f.10.2,1807 Udbyneder
49» Marie Kirstine Madsdatter <.6.3.1912 Magleby, Møn
50. John Vilhelm Jensen, kornhandler f.29.9.1815 Slangerup
51. Anne Marie Elisabeth Petersen f.27.5»1822 Søborghus
52. Jens Julius Priskorn, tømrer f.25.6.1815 Høbenhavn
53« Grethe Marie Rasmussen f. 27.4.1816 København
54. Laurits Peter Johansen f.28.6.1828 Todbjerg
55• Anne Marie Pedersdatter f.5.2.1822 Gylling
56. Hans Christian Madsen, emigrant f.4.7.1847 Jordløse, Fyn
57» Kirstine Marie Hansen f.11.8.1846 Kerte
58. Friederich Ludvig Rohde, skomagermester f.22.7.1826 Kbh.
59. Jensine Gjertrud Andersen f*. 13.11.1840 Helsinge
60. Harald Valdemar Petersen, høker f.17.1.1843 København
61. Emma Mathilde Nielsen f.27*2.1847 Helsingør
62. Jens Carl Hansen, havnearbejder f.14.1.1859 Mårum
63. Hanne Cathrine Jørgensen f.17.4.1963 Hillerød
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64. Søren Jensen Tierild, husmand f.21.12.1798 Hornslet
65. Dortlie Pedersdatter Høy f. 16.11.1809 Hornslet
66. Peder Jensen Gresen, træskomand fra Skjødstrup
67» Mette Kathrine Hansdatter f.18.12.1817 Hornslet
68. Laurs Jensen, fæstegårdmand fra Ormslev
69. Karen Rasmusdatter tf.9•s•e.Trin.I786 Holme
70. Morten Michelsen, fæstehusmand f.1.12.1791 Beder
71. Karen Christiansdatter f.20.10.1799 Holme
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. Søren Johnsen, forpagter f.8.11.1811 Nødager
81. Maren Jensdatter født i Bogens(e)
82. Jens Sørensen Bager, indsidder f.18.10.1802 Thøstrup
83. Maren Pedersdatter fra Gjerrild
84• Jens Pind fra Tved
85. Ane Marie Nielsdatter f.9.11.1820 Vejlby
86. Niels Jensen Ihler, fisker fra Århus
87. Ane Espensdatter fra Egå
88.
89.
90.
91.
92. Jens Pedersen Svejstrup, gårdmand f.24.1.1815 Vissing
93» Ellen Poulsdatter f.21.12.1816 Ørum, Galten
94. Søren Jensen, træskomand fra Sahl
95. Maren Poulsdatter fra Elsø på Mprs
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64. Søren Jensen Tierild, husmand f.21.12.1798 Hornslet 
65» Dorthe Pedersdatter Høy f.16.11.1809 Hornslet
66. Peder Jensen Gresen, træskomand fra Skjødstrup
67. Mette Kathrine Hansdatter f.18.12.1817 Hornslet
68. Laurs Jensen, fæstegårdmand fra Ormslev
69. Karen Rasmusdatter <•9•s•e.Trin.I786 Holme
70. Morten Michelsen, fæstehusmand f.1.12.1791 Beder
71. Karen Christiansdatter f.20.10.1799 Holme
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80. Søren Johnsen, forpagter f.8.11.1811 Nødager
81. Maren Jensdatter født i Bogens(e)
82. Jens Sørensen Bager, indsidder f.18.10.1802 Thøstrup
83. Maren Pedersdatter fra Gjerrild
84. Jens Pind fra Tved
85. Ane Marie Nielsdatter f«9.11.1820 Vejlby
86. Niels Jensen Ihler, fisker fra Århus
87. Ane Espensdatter fra Egå
88.
89.
90.
91.
92. Jens Pedersen Svejstrup, gårdmand f.24.1.1815 Vissing
93» Ellen Poulsdatter f.21.12.1816 Ørum, Galten
94. Søren Jensen, træskomand fra Sahl
95« Maren Poulsdatter fra Elsø på Mprs
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96. Morten Mortensen, udflyttergårdmand 4.24.3.1765 Udbyneder 
97• Kirstine Povelsdatter d.9.6.1771 i Kastbjerg
98. Mads Madsen, fisker 4.26.12.1782 Fanefjord
99. Maren Henriksdatter d.22.11.1786 Magleby, Møn
100. Christen Jensen, købmand f.5»9»1771 Nørre Sundby
101. Anna Bartholina Rugaard f.1.10.1779 Frederikssund
102. Paul Petersen, kromand d.2.1.1795 Kgs.Lyngby
103. Margaretha Magdalena Koops f.30«6.1796 Haderslev
104. Johann Friedrich Prieskorn, tømrer fra Tyskland
IO5.Sette Marie Ammerød 4.8.7*1777 København
106. Erich Rasmussen, skomagermester fra Fyn
107. Cathrine Christiane Charlotte Sophie Mund f.21,6.1773 Kobbe
108. Johannes Justussen Rothäusser d.22.2.1784 Mariager
109«Bodil Hansen fra Nødager
110. Peder Rasmussen, husmand d.1.4.1781 Gylling
111. Barbara Mogensen d.19.12.1784 Gylling
112. Mads Larsen, husmand f.7.2.1824 Jordløse, Fyn
113. Cathrine Marie Hansdatter Tarp f.29.3»1820 Varde
114. Hans Såmon Larsen, smed f.28,4.1818 Kerte
115. Christiane Nielsdatter f.6.8.1812 Tanderup
116. Johannes Emanuel Rohde, skræddermester f»5.IO.I789 Kbh.
117. Maria Kirstine Haubroe 4.11.12.1795 København
118. Hans Andersen, skrædder fra Helsinge
119<Ane Nielsdatter d.2.2.1806 Græsted
120. Peter Heinrich Michelsen, smed på Holmen
121. Anna Christiane Herver fra København
122. Johannes Nielsen, skipper f.3«8.1802 Helsingør
123. Kirstine Andersdatter f.25«8.18åå Sengeløse
124. Hans Knudsen, husmand f.9.4.1819 Ramløse
125. Karen Larsdatter f.18.7.1818 Mårum
126. Jørgen Olsen, arbejdsmand f.22.9.1831 Bellinge
127. Maren Jørgensen f.23.3.1834 Tårnborg



61

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158. 
159.

Jens Jensen Tierild, selvejerhusmand i Hornslet 
Anne Sørensdatter fra Hornslet
Peder Rasmussen Høy, gårdmand i Hornslet
Mette Jensdatter

Hans Hendrich Pedersen, husindsidder i Hornslet 
Birthe Emmertsdatter

Rasmus Poulsen, bonde og gårdbeboer i Holme 
Anne Rasmusdatter
Michel Jensen, murermester i Beder

Christian Jensen, Skræddermester i Holme
Anne Marie Jensdatter
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160.
161. 
162. 
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190. 
191.

Niels Johnsen, skovrider på Rugård, Rosmus
Mette Jensdatter <.18.11.1781 i Dråby

Søren Pedersen Bagge, sognefoged i Thøstrup

Niels Laursen, glarmester f.15»4.1787 Årslev, Århus
Karen Pedersdatter

Espen Pedersen, gårdejer i Egå
Ane Dorthe Pedersdatter

Peder Jensen Svejstrup, gårdmand <.25.3.1776 Lyngå
Kirsten Nielsdatter
Poul Simonsen, gårdejer i Ørum, Galten
Kirsten Johnsdatter fra Ørum, Galten
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192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200. 
201. 
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210. 
211. 
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220. 
221. 
222. 
223.

Morten Jensen, fæstegårdmand i Udbyneder
Leene Christensdatter
Povel Jensen, gårdfæster i Kastbjerg
Anne Nielsdatter
Mads Jørgensen, tømmermand i Fanefjord
Bodil Hansdatter
Henrich Larsen, gårdfæster d.12.s.e.Trin.1753 Magleby, Møn
Kirsten Pedersdatter d.14.s.e.Trin.1762 Magleby, Møn
Jens Nielsen, skrædder f.22.8.1746 Nørre Sundby
Dorthe Kirstine Christendatter f.29.6.1741 Nørre Sundby 
Rasmus Rugaard, brændevinsbrænder d.28.12.1755 Udesundby 
Kirstine Jørgensdatter Fritz f.28.3.1749 i Strø
Peder Sørensen, gårdejer i Kgs.Lyngby
Ellen Povlsdatter d.l.m.p.Epi.I762 Gentofte
Hans Johannes Nicolaus Koops, tehandler i København
Anna Maria Ljungstrøm, klog kone og kroejer i Gentofte

Jens Pilemarck Ammerød, murer i København
Karen Marie Mogensdatter
Rasmus Olsen, rytter ved Holstenske Lanseneerregiment 
Bodil Chris tensdat ter
Frederik Carl Mund, løjtnant ved husarerne f.13.4.1733 Kbh 
Christiane Charlotte Amalie Kühle d.19.7.1733 Pårup, Fyn 
Justus Rothäusser, korporal ved dragonerne, f.i Hessen 
Anne Dorthea Pedersdatter fra Mariager

Rasmus Jørgensen, gårdfæster <.27.s.e.T.1742 Gylling
Maren Rasmusdatter fra Gylling
Mogens Jacobsen, gårdfæster d.8.11.1741 Gylling
Maria Hansdatter d.Quasim.1746 Gylling
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224. Lars Iversen Acherup, husmand d.31.8.1777 Hårby, Fyn
225. Margrethe Marie Madsdatter d.6.p.Pasc.1782 Jordlmse, Fyn
226. Hans Christian Lauritsen Tarp, sergent ved jægerne
227. Maren Nielsdatter fra Vester Hæsinge
228. Lars Christensen, husmand fra Kerte
229. Dorothea Hansdatter d.3*9»187O Kerte
230. Niels Andersen, boelsmand i Tande ru p
231« Dorthe Rasmusdatter fra Tanderpp
232. Jens Rohde, skræddermester i Kbh. <.27.3*1757 Greensten
233» Hanna Maria Eitner f.17»9.1767 København
234. Hans Larsen, brændevinsbrænder i Kbh. <.1.3.1750 Haubro
235» Cecilie Kirstine Pedersdatter fra Kbh.
236.
237*
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244. Christian Nielsen, værtshusholder i Helsingør f. i Tikøb
245» Elisabeth Chrestine Fransdatter f.10.1.1774 Helsingør
246. Anders Pedersen, husmand i Sengeløse
247. Maria Jacobsdatter
248. Knud Pedersen, husmand i Ramløse
249. Ane Kathrine Nielsdatter
250. Lars Andersen, husmand <.27.10.1782 i Mårum
251. Karen Jensdatter d.15.2.1784 Mårum
252. Ole Larsen, husmand fra Fyn
253* Ane Cathrine Larsdatter
254. Jørgen Jørgensen, husmand £ Tårnborg f.i Boeslunde
255* Dorthea Andreasdatter f.9»5.1802 Boeslinde
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Originalmanuslcriptet til denne bog om Bette- 
Tammes er en sort voksdugsbog med 96 blade med blå 
linjer og rødt snit. Den er skrevet med blå kuglepen 
og forsynet med mange små vignetter af blomster og 
hjerter og sådan noget. Den har Thomas fået i fød
selsdagsgave til sin et-års fødselsdag.-

Den foreliggende, maskinskrevne tekst er på en
kelte punkter lidt mere udførlig, idet det mod årets 
slutning begyndte at knibe med plads. Den er skrevet 
på en defekt Erica-skrivemaskine med et stærkt slidt 
Kores-farvebånd.

Redaktionen er sluttet den 8.januar 1977» der 
oprandt med det skønneste strålende solskin. Og det 
var ikke mere, end Thomas fortjener, for han har været 
en god dreng hele året, og selv om vi har haft rig 
lejlighed til at følge ham, har vi ikke hørt ham græ
de i 10 sekunder i træk.



Når man står med sit første bara i armene, er 
man stolt oq glad. Men man har ikke noget at være 
stolt af, for det er andre, der har gj.ort det for
beredende arbejde, det er andre, der har ført slæg
ten endnu en generation videre. Selv skal man først 
til at begynde.

Og når så man står og kigger.ned på sit barne
barn, er man sletilzke stolt, bare glad - rigtig 
glad. Ikke fordi opgaverne er forbi, man er jo part 
i sagen, sålænge man kan trække vejret, men man fø
ler, at man lige som får et kig ind i fremtiden, 
den fremtid ens børa skal bære videre.

Tilværelsen ligger som et panorama for en, med 
fortiden og fremtiden hæftet sammen af ens eget lil
le jeg.

Det er i virkeligheden sådan, at man kun sætter 
bora i verden for at blive bedstefar, når c’et kommer 
til stykket.


