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Julen 2014
Kære familie og venner!

Afsked med børnene efter påskeferien hos os i Bakkehuset, mobilfoto snuppet af Solveig på vej ud
til Håkans bil. Det hører til højtiderne herovre på Bornholm, når børn og børnebørn strømmer til –
og vi tørrer panden, når de damper af efter endnu et livligt og livgivende familiesamvær. Alle
dagligdagens rutiner har været sat på stand-by og andre traditioner sat i stedet. Også i år skal vi
samles i julen, store og små. Lysguierlanden over døren er sat op, gaverne stort set på plads, og nu
skal der købes mad ind og slå-ud senge tages frem. På fredag skal vi som sædvanligt hente juletræ
og drikke glögg på Buddegård hos Erling og Gunver. Hjørdis og drengene har kvistværelset,
Solveig og Alba Højenloft, Nicolai Bjørnehulen. Godt at have et rummeligt hus.
Vi har som bekendt to døtre og tre svigersønner: Jorge har bestået statsborgerskabsprøven og er nu
3 måneder i Ecuador hos sin mor, men Håkan kommer i meljulen (det hedder det herovre) efter
hans jul med ekskone og børn. Han er flyttet fra Rø til en dejlig stuelejlighed på Løkkegade i
Gudhjem. I sommer var han med Solveig og Alba 14 dage i Aarsdalehuset, og Jorge og Alba var
hos os i Bakkehuset i efterårsferien. Nytårsaften skal vi som sædvanligt til fødselsdagssamvær hos
Anne Stougaard i Østermarie.
Ellers går livet her sin rolige gang med diverse indre og ydre aktiviteter. Vi er henholdsvis 73 og 72
og i rimelig god stand. Der smutter ofte et navn: ”ham der du ved nok” og indholdet af første delen
af sidste uges fjernsynskrimi med Helen Mirren dukker først op efterhånden under anden del. Men
det er jo til at leve med – bare det ikke udarter! Vores dejlige kongepuddel, Molly, er 4 år.
Pensionisttilværelsen er uden tidligere livsfasers ydre præstationskrav, konflikter og udvortes
fremdrift, ikke så dramatisk og spændende. Til den indvortes opbyggelse har jeg blandt andet læst
Jungs ”Erindringer, drømme, tanker”. Sommersæsonens guidning er svundet ind til meget lidt for
mit vedkommende, men Bente holder på, og desuden synger og svømmer hun og deltager i to
samtalekredse. Jeg for min del har renskrevet familiebrevene fra perioden 1948 til 1965 (brevbog 6,
den findes til download på thorborg-liisberg hjemmesiden under ”slægten i billeder og ord: Johs og
Grete Thorborg”), og så har jeg affotograferet en mængde fotos fra mors albums 1922-92.
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1915 mor og veninde rører æggesnaps - 1922 mor i England - 1929 mor med Helle og Knud

Dagbøgerne er blevet korte, men vi har det godt med det mere vegetative liv. Og så glæder vi os
over, at børn og børnebørn har det godt. Hjørdis har afsluttet sin barselsorlov og er tilbage på
arbejde i designfirmaet ”1508”. Det var noget af en overgang at skulle starte igen, men hun er faldet
rigtig godt til og har fået interessante opgaver. Trods al småbørnsfamiliens stress og hurlumhej med
børn og arbejde trives de. Arthur og Kjartan er et par kernegutter på 1 og 5 år. Vi var til Kjartans
dåb i Luthers kirke 3. maj. Han klarede det uden at kny.

Arthur og dåbsbarnet, foto: Boaz Hegler

Solveig har haft 10-års jubilæum med Salaam.dk, og så forbereder hun sideløbende en fremtid som
psykoterapeut. Nu sidst har hun taget en yogaeksamen og har meldt sig til overbygningsuddannelsen hos Ole og Lene Vedfelt i Hillerød, det er noget med to dage om måneden i 3 år. I
januar var hun til den årlige filmfestival i Berlin. Bente og Alba var med og gjorde byen imens.
Samme Alba er en stor og dejlig pige på 11 år, og hendes to små fætre forguder hende. Godt de har
hinanden.

Alba i vores køkken, februar
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”Du er ung endnu”, siger Helle. Da hun var 80, var der en bekendt i 90erne som udbrød: ”Det var
en dejlig alder!” Jo, vi har noget at se frem til. Men nu må jeg se i øjnene, at mine søskende er
blevet gamle. Helle er 87 og har problemer med blodomløbet i bentøjet, så hun der ellers har været
så rask til bens dårligt kan gå, og falde gør hun også, men hun maler stadig. Knud på 86 blev i juni
opereret for kræft, det var alvorligt, men han arbejder igen med sit speciale som akustisk
højtalerekspert, bl.a. for ScanSpeak i Videbæk og med artikler til et amerikansk tidsskrift. De er
seje! Det er værre med min yngste bror Kjeld i Sverige. Han er 82 og hårdt angrebet af Alzheimers.
Han bor endnu hjemme, og hans kone, Gerd, er skrækkeligt bundet. De tre børn er gift og bor spredt
i henholdsvis Stockholm, Melbourne og Ottawa. Kun Birgittefamilien er i nærområdet.
15. november var den danske del af familien samlet hos Helles datter og svigersøn, Gertrud &
Thomas, ved Lyngby sø. Vi var 42, og det var en dejlig sammenkomst med Helle som
alderspræsident. Knuds oldebarn i Sidsels mave var sidste skud. Det blev en dreng, født 11.
december. Helle har også et oldebarn, nemlig Idas August på nærved 2 år. Der er grøde i familien.
Af Bentes brødre er Peer-ældst nyforlovet, og Mogens-yngst er gået på pension. Vi var sammen
med dem i Aarsdalehuset en uges tid i august. Her hørte vi første gang om Peers nye kæreste,
Gudrun, og han lagde straks billet ind for dem på huset til folkemødet næste år. Bente og Peer var i
øvrigt sammen til en uges foredrag om Kerstin Ekman på Folkeuniversitetet i København i januar.
Peer boede hos sin datter Anne og Bente på ”Hotel Solveig” – og så fik hun også Solveigs 45 års
fødselsdag med i købet.
Så meget til familiekrøniken. Af vennekredsen ovrefra har vi glædet os ved besøg af Katherine og
Bernard. Hans sidste opus, ”Hvad er historie?”, kom med posten, mens de var her, et imponerende
og nybrydende svar på spørgsmålet. De inviterede os til middag på gourmetrestauranten Kadeau i
Sømarken. Det var en kulinarisk oplevelse. Her i julen venter de barnebarn.
At høre, se og læse om den store verden optager os, men det er ingen fornøjelse. Global
opvarmning, terror, flygtningestrømme og koldkrig fylder medierne. Menneskeheden er ikke nogen
gevinst for planeten, men den holder forhåbentligt til vores dårskaber.
Vi ønsker jer alle en god jul og et glædeligt nytår!
Jeres Bente og Karsten

Bente og Molly drøfter verdenssituationen

