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(Et stykke længere inde i historien Mats’ farfar. Mats og farfar sidder og taler sammen. Repeter kort 
indholdet af den foregående historie, inden oplæsning begynder.)

Mats så på sin farfar. Den gamle havde løftet hovedet og sad og så op mellem 
grenene, hvor man kunne skimte himlen mellem det grønne. Han lo langsomt, 
som om han så noget sjovt. – Hvad er der? spurgte Mats. – Jo, det var noget, han 
sagde. Han sagde, at jeg fylder 85 år i dag. Sikke noget sludder! Går han og tæl-
ler dage og år på sådan en smuk dag? Ja, du milde! Og så er der jo det, at jeg er 
knap halvt så gammel.

– Det stod i avisen, sagde Mats. – Far læste det højt i morges.
– Der står så meget dumt i aviserne, at halvdelen kunne være nok, svarede farfar, 
løftede sit kræmmerhus op og snusede, langsomt og forsigtigt, som om han hav-
de hele ugen. De sad begge tavse på bænken i lang tid. Uden for dem gik verden 
forbi som et tusindben. Bruset fra bilerne kunne høres, og langt borte ringede en 
kirkeklokke, og lyden steg langsomt ud over byen i stadig mere stille ringe.
– Er det rigtigt, at du ikke må gå ud af parken? spurgte Mats. 
– Sludder, sagde farfar. – Kom med, så skal du se!
De gik helt ned for enden af parken. Der lå et lille hus, der var næsten vokset til 
med grønt, et rigtig gammelt eventyrhus. Farfar åbnede en knirkende dør.
– Her skal du se, sagde han. Der var ikke så mørkt derinde, som man skulle tro. 
Her og der lå små, runde solpletter som tokroner på gulvet. Der lugtede af støv, 
tjære og gammel, tilgroet have i huset. 
– Helt herinde, sagde farfar. På krogen hang en hvid jakke, en stor blå hat med 
bred skygge og et par solbriller. 
– Så gør man sådan her, sagde farfar, tog sin mørke jakke af og skiftede til den 
hvide, satte den blå hat på hovedet og solbrillerne på næsen.
– Kom nu, så skal du se! De gik ud i parken igen. Farfar gik hen til en syrenbusk, 
knækkede forsigtigt en kvist af og stak den i knaphullet.

(Uddrag fra Max Lundgren: ’Mats’ farfar’.  I Lena Bülow- Olsen, Susanne Kjær Harms, 
Vibeke Skaarup (1998): Tid til dansk. Over sø og land. Læsebog 5. Alinea)
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