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Oprydningens
time
HEN LANGS vejen kommer de fleste af os til at
ryddeop. Nogleaf os har
sv€erereved end andre at
smideting vek, selvvrerdilgseting. Minderne,de
fremkalder, er verdifulde.For os.
PA et eller andet tidspunkt kommervi ogsi til
at rydde op efter andre.
Oprydning...Det lyder si
barsk,nir det gelder det,
der skal "ordnes"efter en
fars eller morsdod.
Det er barsk.Det skeri
dagenelige omkring begravelsen.Og det skal go-

Serlig mange minder
vakker de m&ske ikke fordi man ikke selv er
med pA dem. Men si rejser de sporgsmil, som
man - nu - ikke lengere
kan fA svar pA.
Hvem var de egentlig,
disse personer? Hvordan
levede de - disse ukendte
mennesker, som engang
betgd noget for ens foreldre? Hvordan havde de
det i, under og efter splittelsen i 1890'erne, hvor
Evangelisk Luthersk Missionsforening blev dannet?

HVOR KIINNE der vere
menge--beri#nde
en af sine foraldre, ud- samtaler, hvis man
sletterman spor.Det er i mens tid var - havde stilsig selvingenforbrydelse, let sig foran et gammelt

BraJerseu.
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net,

HVOR KLTNNEder vere
blevet mange berigende
en af sine foreldre, ird- samtaler. hvis man
sletter man spor.Det er i menstid var - havdestilsig selvingenforbrydelse, let sig foran et gammelt
men man foler sig allige- familiebilledeog spurgt,
vel skidt tilpas.
ikke blot hvem det foreNir man smider en stillede, men ogs&hvorting ud pA containeren, dan delevede.Eller havde
tager man mAskeafsked taget en bunkemed stovemed noget,der var si dy- de fotografierfrem og stilrebart for ens afdodeke- let de sammesporgsmAl.
re, at han eller hun ikke Og sAlyttet.
selvkunnehavegjort det.
Nu gives der ingen
Selv ting, man miske i svar.Det gor der ikke i oplengere tid har irriteret rydningenstime. Taler de
sig over, fordi de ikke er gamlebilleder,si taler de
blevetkasseret.bliver nu mest om ensegenafstumvanskeligeat skille sig af pethed.
med.
Eller gamle betalte T,rCINK,AT MAN kunne
regninger,om hvad hu- vere sA afstumpet,mens
set, der blev byggetfor et tiden var der,at man ikke
halvt Arhundredesiden, fandt pA at stille ens forkostededengang- de ta- eldre sidanne enkelte
ler pA deresvej ned til fy- sporgsmil, somville have
ret om de glader og pro- givet den svere samtale
blemer,det vovestykkeat meddemnoglehelt andre
byggeet hus enganggav dimensioner.
for ens foreldre.
Ofte foregir jo en samtale mellem voksne born
OG DE GAMLE familie- og deres- aldre - forelbillederpA veggeneeller dre pA bornenespremisfotografier i skufferne! ser. Det gAr ud oversamJeg ved godt, at de ikke talen og viser afstumpetkommerop i min stue;al- heden- hosbornene.Om
ligevelkanjeg ikke fA mig ikke for, sA gAr dette op
selv til at tilintetgore for en i oprydningenstidem.
me.
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