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Julebrev 2017

Forår i karnapstuen, inde og ude

Kære familie og venner!
Bornholm er en tilstand, lyder det Og når man har været en tur ”ovre”, erfarer man sandheden i det.
Vi er fri for motorveje og bilkøer, og vi nyder den varierede natur (især Karsten) og det
menneskelige samvær (navnlig Bente). Men det betyder ikke, at der er stilstand. Opsvinget mærkes
også her med tilflytning og stigende huspriser. Bopælspligten er ophævet udenfor de mest attraktive
byer, der nedlægges fibernet og fjernvarme over hele øen, og der planlægges og bygges stort i
Rønne, ved kunstmuseet og Hammershus. Vi har Danmarks mest populære borgmester, og
folkemødet i juni trækker mange mennesker og bringer Bornholm i de landsdækkende medier. Jo,
den bornholmske selvfølelse og optimisme har det rigtig godt.
Det var derfor overraskende, at socialdemokratiet trods Winni Grosbølls popularitet gik tilbage ved
kommunevalget herovre, og at dansk folkeparti gik frem. Altså omvendt i forhold til det øvrige
land. Men bornholmerne lider ikke magtfuldkommenhed, og ligesom Merkel i Tyskland skal hun
nu i gang med sin tredje periode.
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På Højskolen er forstanderparret Axel Lasthein og Lillian stoppet, og et nyt forstanderpar er ansat
pr. 1/1. Det blev til 9 år, og de efterlod en økonomisk velfunderet og velholdt skole med en
renoveret foredragssal, en ny og moderne værelsesfløj samt udbyggede og istandsatte værksteder.
7/1 var der en kombineret afskeds/velkomstreception i en stopfuld spisesal, men allerede fire dage
efter fik Axel konstateret en sjælden og uhelbredelig nyrekræft. Vi var til hans bisættelse i Aakirke
28/7 hvor hans svoger, præsten og salmedigteren Holger Lissner, talte gribende om hans liv og
musikalske udvikling. Samværet bagefter blev holdt i folkemødets Dome lige overfor det hus som
Axel og Lillian havde købt til deres forestående otium.
Det er en sårbar tid efter sådan et forstanderskifte, og nemt nu er det vist heller ikke. Men vi ønsker
Højskolen og det ny forstanderpar, Bente Larsen og Søren Voigt Juhl, held og lykke.
Blandt årets andre døde tænker vi også på vores ven Jørg Gaugler og Bentes klassekammerat fra
Th. Lang i Silkeborg og min grandkusine, Bente Balle. Vi var til smukke afskedsbisættelser med
dem begge.
Vi har fået julebrev fra Peer og Gudrun, og de har ordentlig haft gang i galocherne. Her i Aakirkeby
er tempoet mere adstadigt. De foretrukne udflugtsmål er Aarsdale og Pedersker Sømark. Men ved
vores guldbryllup sidste år donerede familie og venner penge til en udenlandsrejse, og her i
november skulle det så være. Vi tog fløjeren til Andalusien, og havde 6 dejlige dage i Sevilla.
Hotellet, ”Amadeus”, hvor vi boede er gammelt og stilfuldt, aldrig har vi boet så smukt på et hotel.
Det ligger i det tidligere jødiske kvarter med dets virvar af smalle og krogede gyder. Det er helt
utroligt så mange caféer og barer der er i denne gamle bydel, og det vrimler med turister og unge
mennesker ud og ind ad dem.

På en af terrasserne over ”Amadeus”
Solen strålede fra morgen til aften, og vi nød folkelivet og besøgte flere seværdigheder. Sevilla
ligger ved floden Guadalquivir, og i Spaniens storhedstid var byen modtagelsesstedet, når
guldskibene kom fra Amerika ad floden. Kongeslottet Alcázar og katedralen med Columbus’ grav
vidner om den kolossale rigdom.
En af dagene tog vi toget til Córdoba. Inden vi kom ned på perronen blev vi tjekket næsten som i
lufthavnen for bomber og den slags.
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Byen er især berømt for sin mauriske moske fra tidlig middelalder med en senere indbygget kristen
katedral. Det var en af de store oplevelser på turen.

Moskeen i Cordova
Selv om det kneb noget med Bentes bentøj, har det været en fin rejse – og der var jo som sagt ikke
langt mellem caféerne.
I maj var var vi til Liisberg fætter-kusinetræf i Silkeborg på hotel Dania.

Ungkvaget – bortset fra Hjørdis’ to drenge der var i sommerhuset hos Nicolai
Vi besøgte familiegravstedet på Linå kirkegård, barndomshjemmet og Rødegård samt vores skov
hvor Peer fortalte på den gamle retterhøj om henrettelsen af en morderisk Resenbrokromand i 1800tallet. Ved middagen berettede Bente om bedstefar Anders Liisbergs 12 børn, om deres skæbner og
fremdrift i livet trods små kår i barndomshjemmet. En begivenhedsrig dag. Inden hjemturen dagen
efter var pigerne og vi på Jornmuseet og så særudstillingen med Munch og Jorn.
Og mens vi er ved festerne, så har året budt på to store familiebegivenheder: Helle 90 år i
Skovshoved sejlklubs selskabslokale og svigerinde Monika 80 år på Strandmøllekroen ved
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Mølleåens udløb. Og så blev min barndoms legekammerat, Anne Marie Tovborg Jensen, 75 og blev
fejret på Gentofte Hotel hvor vi i sin tid gik til dans.

.
Helle 90 12. april

Monika 80 sammen med sine schweiziske søskende 28. maj

Selv er vi henholdsvis 76 og 75 år og i nogenlunde god stand. Om vores 2 piger kan jeg berette, at
Solveig fejrede sin 48 års fødselsdag med os og Hjørdisfamilien på Glyptoteket 19. januar. Vi kom
med morgenbåden fra Bornholm og havde en dejlig lang dag i Palmehaven og de kulturhistoriske
omgivelser, inden pigerne kom til aftenspisning i caféen og fortælling om Ramses den store
bagefter. Det var ikke lige dette sidste Alba havde mest lyst til, ”men jeg gør det for mors skyld.”
Solveig er blevet færdiguddannet som psykoterapeut på Vedfeltinstituttet og har flere klienter
jævnsides med ledelsen af Salaam og opgaver på CKI (Center for Kunst & Interkultur) på Nørre
Allé hvor Salaam også har til huse nu. Hun kommer ofte til Bornholm hos sin kæreste, Håkan
Stolfer, i Gudhjem, og så ses vi også. Alba er 14 og går i 8. klasse på Guldberg Skolen. Hun er
netop blevet kendt gymnasieegnet.
Hjørdis er 46 år og ansat i designfirmaet ”1508” som senior digital designer. Arthur på 8 og Kjartan
på 4 er et par skønne småfyre.

…

Solveig, Håkan og Alba i Løkkegade. Hjørdis og drengene ved sommerhuset
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Det gælder begge piger, at de har banet sig deres egen personlige vej. Solveig med integration og
psykoterapi, Hjørdis med sin særlige tilgang med branding i virksomheden. Men det ligger vist i
tiden, at de unge på den måde selv skal skabe deres stillinger.
2017 var også det år hvor Helle udstillede i Svanekegården, skrev videre på erindringsværket med
bd. 3 og blev oldemor for anden gang. 2. december havde hun nær brændt sig selv og huset af, da
hun ville tænde op i kakkelovnen. Huset blev sodet ganske til, så hun nu vil være husvild i flere
måneder. Om 1½ år flytter hun sammen med Gertrud og Thomas samt Idafamilien til en kommende
andelslandsby ved Roskilde. Det lyder dejligt.
Vi får huset fuld i julen. Begge piger med slæb. Vi skal sammen med Hans Askou og Inger som
sædvanlig hente juletræer på Buddegård. Det er bare noget af det hyggeligste, men det bliver så
sidste gang. Gården som har været i Erlings slægts eje siden 1590 skal sælges, og han og Gunver vil
finde et mindre hus i Nexø.

Bornholms vogter, Aarsdale
Vi ønsker jer alle en god jul og et glædeligt nytår! Tak for det gamle.
Jeres Bente og Karsten

