
Det året det var så bratt… 

Terje (vår svigersønn og mann til Marte) har foreslått at vi skal brenne kalenderen for 
2006 på nyttårsaften – ark for ark. Ja, det tror jeg vi gjør for 2006 er et år som har vært 
litt bratt. Vi tenker da på Marte og Terjes datter Emma som nesten har 
vært mer på sykehus enn utenfor. Hun ligger på Ullevål i jula og har 
vist en utrolig overlevelsesevne – hun er ern ”stayer”! Samtidig må vi 
ile til å si at hun er vår lille solstråle,og at hun også sprer og har 
spredd uendelig mye glede. Så nå håper vi bare på at den siste 
operasjonen (fjerning av en cyste i halsen) legger grunnlag for et 
svært godt 2007. Vi skal sende ut mange varme tanker med håp 
sammen med nyttårsrakettene.  
 
Som dere ser av bildet har hun glimt i øyet og et deilig smil som hun ikke deler ut i 
utrengsmål. 
 
Bjørg, mor til Kristin ligger på Rikshospitalet denne jula. Hun har problemer med 
demens, Altzheimer el.l. Hun husker ikke så mye og hennes oppførsel forårsaker både 
forferdelse og noen ganger ufrivillig latter. Det er ikke lett når noen blir gammel og det 
setter i gang tanker rundt det at vi vet mye som vi ikke vet at vi vet til daglig, mye som 
er viktig for at vi skal kunne leve et godt liv sammen med andre. Bjørg har nettopp vært 
gjennom en operasjon for å minke trykket på/i hjernen. 
 
Ellers har 2006 vært et år med store omskiftninger. Sommerstid tok vi den store 
beslutningen: vi flytter til Oslo og kjøper hus sammen med Marte og Terje. Vargveien 3a 
på Ulvøya er stedet. Et 50 år gammelt murhus hvor vi bor i 1. etasje. Et deilig sted med 

 
 
bud om fellesskap og deling i årene framover. Mormor og morfar i første ser fram til at 
Emma skal besøke oss titt og ofte. Huset på Rena står der fortsatt, usolgt men vi har is i 
magen (hvor skal man ellers ha det…?) og vi tror på salg i 2007. Vi satser jo som sagt på 
at 2007 skal bli et mye bedre år. 
 
Heidi og Espen har flytta ut av Oslo-gryta til Flateby ikke så langt fra Lillestrøm. Der har 
de to hundene Speedy og Odd fått egen hundegård og Heidi og Espen har fått stor plass 



å boltre seg på. De imponerte stort da de rev ut alt – tapeter og gulv – og lagde alt nytt! 
Utrolig hva de unge tør å gå på og får til i vår tid!  
 
2006 var også året for vår store Australia-tur. Ti dager i Sydney. Ikke ti dager som 
forandret verden men ti dager på et spennende kontinent med mange opplevelser. Da får 
det ikke hjelpe at de serverte potetstappe til biffen og at alle forestillingene på operaen 
var utsolgt. Vi fikk flotte bilder fra utsiden av operaen og overvar en teaterforestilling 
der. En enmannsforestilling med et rom midt på scenen sparsomt opplyst av en 
parafinlampe. Litt plaster på såret selv om både Atle og Kristin sovnet… Atle følte at han 
var på hytta i Valdres (parafinlukt og svakt lys) mens Kristin nok trodde at hun var 
plassert foran TV-en og sovnet etter Dagsrevyen… 
 
Fine dager hadde vi også på Tjørn i Sverige – min (Atles) ungdoms paradis -sammen 
med bror Staffan med familien. Nesten som ungdommens sommer med masse deilige 
salte bad og sol nesten hele tiden! Emma var også med og fikk oppleve sin første Tjørn-
sommer. 
 
 

Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og et godt nytt år! 
 
Det ble et kort julebrev i år, men hvem vet kanskje vil det komme julenyheter på 
www.atles.typepad.com i løpet av jula. Der ligger det også noen Emma-bilder og bilder 
fra Australiaturen. 
 

Hilsen 
Kristin og Atle 
 
 


