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Julen 2019

Fastelavnsaften hos Anne Stougaard i Tejn
Kære familie og venner!
Så er det jul igen! – og dermed tid til årets julebrev. I højskoletiden fra 1988 til 2005
skrev jeg ”Årets gang” til Årsskriftet, og det lå mig i blodet, da vi stoppede som
forstanderpar, så jeg fortsatte med julebrevene. Det ligger altsammen på vores
hjemmeside, og julebrevene ajourfører erindringerne samme sted. Så meget til
familiehistorien.
Årets første store begivenhed var Solveigs 50års fødselsdag. Hun holdt den hjemme i
Udbygade med sine 18 allernærmeste – helt i Solveigs ånd. Bortset fra os to gamle,
Håkan og de to unge, Alba og veninden Lea, var det en flok af jævnaldrende, uden
ægtefæller og den slags. Det var en langbordsfest, og der lå opgaver så som opvask
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under tallerknerne. Det var en begavet og kreativ flok, alle kendte hinanden, og
stemningen var høj. Alt stod på bordet fra begyndelsen, og vi satte os hvor vi ville.
Jeg havde forberedt en tale, og det hviskede jeg til Solveig. Hun bad mig vente, for
aftenen kunne måske føles lang med få indslag. Men det havde bestemt ingen nød.
Jeg holdt min tale med utallige erindringsindslag fra forsamlingen. Når jeg f.eks.
fortalte, at det var Alba der for 10 år siden havde budt Håkan med op fra gården for at
hilse på hendes mor, rettede Camilla mig: nej, det var for at han skulle se hendes
marsvin! Og sådan gik det over stok og sten. Senere fulgte taler og musikindslag
aftenen igennem. Der var ikke et øje tørt – mest af latter. Et brag af en fest!

Solveig 50 år
Inden festen var jeg med Rigmor Lisbeth på Glyptoteket at se den store
Redonudstilling, og dagen efter var vi til mokost hos Hjørdis. Sådan er det for os –
mest Bente - at være i København som i år har været det fjerneste rejsemål for os.
På hjemmefronten har jeg været til ekstraordinær generalforsamling på Højskolen
5/3. Bestyrelsesformand Knud Andersen førte ordet. Det handlede mest om Bente
Larsen og Søren Juhls forstandertid fra 1/1 2017 til afskedigelsen i nov. 2018. Søren
Juhl havde forinden trukket sig ”frivilligt”, men Bente Larsen stod fast. Der havde
været kamp mellem hende og bestyrelsen, og hun spillede hårdt ud med et ultimatum:
Hvis bestyrelsen blandede sig i hendes økonomiske dispositioner, ville hun ikke
fortsætte. Den trussel tror jeg Knud Andersen har taget sig let. Ansvaret for en
højskoles overordnede økonomi påhviler bestyrelsen, og han ville hellere end gerne
af med hende. Overtrækket i 2018 havde beløbet sig til 7 millioner kr. Men han har
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nok handlet overilet ved at bortvise hende på stand. Det kom til at koste skolen en
godtgørelse på omkring 750.000 kr. I forvejen var kassebeholdningen fra Lillian og
Axels tid forvandlet til et gedigent underskud. – Ja, efter en samler kommer en
spreder. Det var det samme der skete efter vores afgang i 2005, så jeg kan fortsætte
med klichéerne: ”historien gentager sig.” Den ny forstander, Allan Gardersø, skal
altså ligesom først vi og siden Lillian og Axel starte med et gedigent underskud, men
heldigvis ser han ud til at være den rette mand til det. Og hans kone er revisor. Vi tror
på dem og øen med! Hvad bestyrelsen angår stopper Knud Andersen, og det bliver
sikkert en anden tidligere ledende venstremand, Steen Colberg Jensen, der skal afløse
ham.
I påsken havde vi besøg af Hjørdis og drengene. Jeg skrev i sidste julebrev om det
arbejdsmæssige sporskifte hun har gennemført, og hun er fortsat glad for sit arbejde
og familien trives.

Smugkig: Hjørdis mediterer
Hos os fik besøget den umiddelbare virkning, at vi har købt ny seng. Den gamle brød
sammen under børnenes leg og mine knæ. Den havde også tjent sin tid ud gennem
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mere end 50 år. Begge piger er født i den, og den havde fulgt os fra Lyshøjgårdsvej til
Amaliegade og videre til Uldum og nu sidst Bornholm.

Fjernsynskiggeri på den ny seng
26. april fyldte Alba 16. Vi var ovre til fødselsdagen med kakao i Udbygade og
middag på restaurant ”Oysters og Grill” på Sjællandsgade. Jorge og hans ny kæreste
Marie og deres lille Silas var med. Og selvfølgelig Hjørdisfamilien.
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Jorge med Alba, Marie med Silas samt Arthur og Kjartan
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Kjartan er 6 år og er begyndt i 0. klasse. Arthur er 10 og går i 4. og Alba er begyndt
på Det fri Gymnasium. Det ligger på den anden side af Assistens Kirkegård ”Assen”,
så hun kan nemt gå eller cykle dertil. Hun har fået en veninde i klassen og er henrykt
for skolen. Det begyndte også godt. De skulle i grupper på tre lære at brygge øl. Et
stort fremskridt i forhold til vores gymnasiestart. De fik ovenikøbet karakter i
disciplinen. Jeg fik overrakt en flaske som en let forsinket fødselsdagsgave. Den
smagte fint, og jeg har naturligvis gemt flasken.
Og så er der os gamle. Vi er henholdsvis 77 og 78 år. Bente blev 11. juni pure
frifundet på Rigshospitalet. Kræften er væk! Det har været en drøj tidog der forestår
stadig nogle forebyggende behandlinger. Hun bliver hurtigt træt som nu i dag 19/12
hvor hun er kommet hjem fra en todages tur til København med kontrol på
Rigshospitalet, møde i Paludan Boghandels café med Peer, aften og nat hos Hjørdis
og Nicolai og besøg hos Rigmor Lisbeth inden patientbussen kørte fra Rigshospitalet
mod Bornholm om eftermiddagen. Men det var et i alle måder dejligt besøg og ok
med kontrollen.
Solveig fotograferede os ved Albas fødselsdag på Assistens Kirkegård:
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11. november holdt Bente foredrag på Rønne Bibliotek i Foreningen Norden. Hun har
tidligere talt i samme regi om Sigrid Undsets Kristin Lavrandsdatter i Nexø. Denne
gang var emnet Karen Blixens Babettes Gæstebud med udblik til Blixens liv og
øvrige forfatterskab, særlig Den afrikanske farm. Hun er glad for at have genoptaget
sin foredragsaktivitet.
Men jeg er ikke helt færdig med Solveig. Hun har fået en erhvervslejlighed i
Oehlenschlægersgade til Salaam og psykoterapien. Desværre viste den sig at være
forpestet af skimmelsvamp fra kælderen. Men efter 4 måneder er den blevet renset,
og hun har igen kunne tage den i brug. I mellemtiden har hendes lejlighed måtte
holde for.
12. september holdt Salaam 15års jubilæum i Empire Bio.
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Nej, det er ikke et billede af Solveig, men af en anden pragtfuld kvinde
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Det er derimod Solveig, iført humlebi. En gave fra de to oprindelige stiftere af
Salaam. Foto: Nicolai
Stifterne sagde nemlig i deres tale, at Salam med bidronningen Solveig ligesom
humlebien ikke kan flyve, men gør det alligevel. Sådan er det med Salaam. Den tror
hele tiden, at nu kan den ikke mere holde sig økonomisk kørende. Men den gør det
alligevel. Nu har den igen fået støtte fra DANIDA, som ellers havde sagt, at de ikke
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ville mere. De vil nemlig ikke støtte drift, kun opstarter. Men de gør det altså også
alligevel.
I oktober var vi ovre at hjælpe Hjørdis med Kjartan. Nicolai var med Arthur i Pisa, og
Hjørdis havde som altid travlt på arbejdet. En aften var vi på café i nabolaget for at
fejre vores bryllupsdag

Foto: Hjørdis
Solveig kommer jævnligt til Håkan i Gudhjem på Bornholm, og så ses vi også. Og
Hjørdisfamilien vil gerne bo i Aarsdale om sommeren. Søndagsmoren Bente ringer
hver søndag og taler med pigerne. Det er en anbefalelsesværdig institution. Det
kræver ingen særlig anledning, men der er altid meget at fortælle og tale om, stort og
småt.
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Og så har jeg ikke engang fortalt om Helle og Monika.
Helle har gendigtet og illustreret Selma Lagerlöfs: Niels Holgersens vidunderlige
rejse. Hun flyver og farer, så er hun i Thy hos Ib, så i Viborg til Henrik Fogs 80års
fødselsdag og nu sidst med de tre ”børn” i Frankrig at besøge Carl Henry der bor på
et bjerg i Menton med sin kone. De er er begge svagelige og meget tosomme.
Monika inviterede sin store danske familie – ca. 30 stk. - til 1. december samvær i
Elmevænget i Bagsværd. En rigtig monikask familiekomsammen med store og små i
alle aldre. Jeg tog med Helle hjem og sov der om natten.

Festens metusalemser Helle og Monika
Julen her hos os bliver livlig. Ganske vist kommer Hjørdisfamilien først 2. juledag,
men Solveig og Alba samt Jorge og Marie med Silas og Maries mor holder juleaften
med os. De sidste låner Håkans tomme lejlighed, mens han holder jul med sin eks og
deres børn.
Og hermed ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår- med tak for det gamle!
Kærlig hilsen Bente og Karsten

