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Året der gik 19/12, 2009 
Af Bente og Karsten Thorborg 

 
Julen 2009 

Kære familie og venner! 

 

 
 

 

Så fornøjeligt kan det være komme til verden. Arthur 3 dage gammel og netop kommet fra 

Rigshospitalets fødeafdeling. Karsten var i St. Jakobsgade og modtog Hjørdis og Nicolai, da de 

kom hjem med ham.   

 

Det er naturligvis årets store familiebegivenhed i vores gren. Han blev født 29. okt. og alt gik som 

det skulle. Forældrene og han havde en hel stue på hospitalet med senge til dem alle, og der var 

ingen grænser for hvor velkomne de følte sig. Hjemme havde de bygget rede efter alle kunstens 

regler, så den små Arthur har al grund til at glæde sig ved livet.  – Og vi ved ham. Tænk en dreng i 

vores familie! Selv vores hunde har været piger. Hjørdis nyder barn og barselsorlov. Hun har været 

i arbejdstøjet fra den dag hun blev færdiguddannet som grafisk designer aug. 2000. Tænk at kunne 

gå tur med barnevognen en almindelig hverdags formiddag!  

 

Hos Solveig er Alba nu 6 år og er begyndt i 0-klasse på Sjællandsgade skole 2 minutter fra hvor de 

bor. Hun har fået 3 veninder i klassen, og pædagogerne siger, at hun fungerer godt og er ”socialt 
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inkluderende” i legen. Om eftermiddagen er hun i skolens fritidsordning – lige længe nok efter 

hendes egen mening, for Solveig har travlt med sit Salaam.dk integrationsarbejde. Hendes 

kompagnon har været på barsel i 3 måneder og er nu fraværende p.gr.a. faderens sygdom og død, så 

hun er ene om at styre butikken. Fremtiden for den er ikke alt for lys i disse nedskæringstider. Den 

lever fra sæson til sæson af fondsmidler. Men det er lykkedes siden 2004, og foreløbig er der penge 

til et halvt års tid endnu. Jorge arbejder fortsat i køkkenet på Axelborg og har netop bestået 

danskprøve-2, så han kan starte på kokkeskole. Han har haft gevaldig travlt – først i forbindelse 

med OL-mødet hvor de lavede mad til Obama i 14 dage (mad Obama slet ikke fik tid til at spise), 

og nu til klimatopmødet. 6 dage om ugen fra 8-22. Uheldigvis ramlede det sidste møde lige akkurat 

sammen med, at hans mor, Rosario, d. 9. dec. kom fra Ecuador for at bo hos ham i 1½ måned. Det 

er første gang Rosario er udenlands, og hun taler selvfølgelig kun spansk, så det kan være lange 

dage i hans lejlighed, indtil Solveig kommer hjem med Alba om eftermiddagen. Sidste weekend var 

Bente ovre, og hun var med Alba og Rosario på bytur med børneteater og frokost. Rosario var også 

inviteret ud til førjul hos bror Knuds i Elmevænget med Solveig og Hjørdisfamilien – Jorge 

arbejdede selvfølgelig. Nå, men mødet sluttede i går, desværre ikke med noget godt resultat. Vores 

arme jord! Bente tog Alba med på sviptur til Bornholm, og Karsten sad med hende på skødet i 

Aakirke og hørte Nylarskoret med Bente synge julen ind.  

 

Selv nyder vi det privilegium som det er at have en livsalder uden store arbejdsforpligtelser. Da 

Københavns biskop, Norman Svendsen, gik af, blev han spurgt, om han var udbrændt? ”Nej, men 

jeg er mæt af arbejdet”, svarede han. Det er godt udtrykt. Vi har haft en stor tid på højskolen, men 

efter 17 år var vi blevet ”mætte”. Vi arbejder nu begge free-lance i sommerhalvåret som guider på 

Bornholm 3-4 dage om ugen, mest med station i Aarsdalehuset. Om vinteren går vi i hi. Dvs. Bente 

har som altid en mængde aktiviteter ud af huset, mens Karsten dyrker slægten og andre gode 

fritidssysler. Nogle af resultaterne kan ses på hjemmesiden: www.kt.mono.net/ Indtil for nylig var 

det hans særlige glæde at gå den daglige tur med vores kloge og blide hund Zia, men hun døde 

desværre d. 24. nov. Stor sorg. Vi havde gået tur ved havet, men hun havde problemer med at 

komme af med afføringen, så han tog til dyrlæge med hende. Det viste sig at være en kræftbyld der 

trykkede på tarmen, og det ville snart blive meget smertefuldt. Så han tog den tunge beslutning at 

lade hende dø, nu hvor hun var bedøvet. Hun ligger begravet i haven, og vi savner hende. Som Gerd 

sagde i telefonen: ”Man hører poter alle vegne.”   

 

Af årets begivenheder kan jeg nævne, at vi 3. jan. var til Ingeborg Larsens begravelse i Ordrup 

kirke. Østerbrogade 160.5 hvor hun boede var et tilflugtssted for Karsten i ungdommen, senere 

skaffede hun os lejligheden i Amaliegade, og hun tog også Bente til sig. En stærk kvinde og sine 

venners ven i tykt og tyndt. I marts var Bente en uge på Løgumkloster Højskole hos Doris Ottesen, 

og i sept.-okt. var hun 14 dage i Toscana med sin veninde Anne Stougaard. Karsten tog imod i Kbh. 

i forbindelse med, at han var ovre til søster Helles Atelierudstilling 3. okt. Det skal også med, at vi 

om sommeren var til Bentes nevø Jens’ storslåede bryllup med Katrine i Løkken 8. aug. På vejen så 

vi Børglum kloster, og vi besøgte Bentes bror Peer i Egå og vores veninde fra gammel tid, Margit 

Winther, i Vejrumbro.  

 

Julen skal holdes med hele Solveigslænget, men uden Hjørdisfamilien. De skal være sammen med 

Nicolais forældre i St. Jakobsgade i år. Hos os bliver det altså noget så eksotisk som dansk-spansk 

jul. – Ved juletræet vil vi sende en tanke til Zia. Sidste år gik hun med rundt om træet i flere 

omgange, først den ene vej, så den anden. Nytårsaften plejer vi at holde med venner herovre, men i 

år bliver også den i familiens tegn. Bror Kjeld og Gerd kommer fra Sverige, og Helle og Ib skal bo i 

Aarsdalehuset. Det skal nok blive lystigt.  

http://www.kt.mono.net/
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Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Kærlig hilsen Bente og Karsten 

 

 

 
 

Fra Albas 6 års fødselsdag hos Solveig april 

 

         
 

Zia i Aarsdale 2000 & 2009 

 


