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Kære bedstemor  

 

Savn 

Når Corona er slut, så vil jeg kramme dig som aldrig før. Det er otte måneder siden, vi sidst har besøgt dig 

og bedstefar. Jeg har haft et stærkt bånd til jer begge, siden jeg var helt lille. Det er hårdt at være adskilt fra 

nogen, der har været så stor en del af ens liv. Jeg savner virkelig den glæde og tryghed, jeg altid bliver fyldt 

med, når vi kommer på besøg.  

 

Din ungdom 

Du er en mærkelig bedsteforælder. Du er ikke en af dem, der altid idealiserer fortiden. Jeg er nok et 

mærkeligt barnebarn, for jeg elsker rent faktisk at høre om din ungdom. Jeg husker stadig tydeligt en af de 

sidste gange, vi sås. Du fortalte min søster og mig om dit barndomshjem, du viste os det endda. En smuk 

gård midt på en mark, 200 meter fra den jyske hede. Der voksede du op og mødte bedstefar, da du var 

omkring min alder. I blev gift, og fik kort derefter min far. Gad vide, om tingene var lettere, da du voksede 

op? Jeg synes i hvert fald, at der er mange usikkerheder som ungt menneske i 2021. Den nye hverdag 

består af Corona-tests og isolation. Vi unge aner ikke, hvad fremtiden bringer, på godt og på ondt.    

 

Livet går videre 

Selvom det har været et hårdt år for mig, bedstemor, har det også været lærerigt. Når jeg tænker mig om, 

har Corona og medfølgerne til pandemien givet mig et bedre indblik i mig selv. Jeg kender mig selv bedre. 

Jeg føler mig også mere taknemmelig over, alt det jeg har, og når vi engang kommer ud på den anden side, 

vil jeg aldrig mere tage de små ting for givet, og alle de fremtidige kram jeg nu engang må få af dig, vil jeg 

heller ikke tage for givet.  

K.H. Bertram 

 

 

 


