
 
 
 
 
 
  

  
 
2020 året der gik 
 
En opringning fra en formand for en foredragsforening i november: 
 
”Vi har en aftale i næste uge. 
Vi har et par ekstra betingelser for din medvirken”: 

1) Vi vil ikke høre noget om Corona 
2) Vi vil ikke høre noget om Donald Trump 
3) Vi vil slet ikke høre om ”Me-too” 
4) Vi vil overhovedet ikke høre noget om Inger Støjberg 

Selv om jeg nok mente, at jeg kunne sige ja til de betingelser,  
blev mødet to dage senere aflyst p.g.a. Corona……. 
 
Året startede egentlig godt  
med alle de almindeligheder  
jeg nu foretager mig 
foredrag rundt i hele landet  
svømning i Strib,  
besøg af/ved venner/familie 
kortspil og snak 
daglige små ture gennem byen 
Kvickly er om formiddagen  
en slags fritidshjem for os gamle 
bare vi ikke går i vejen, når de lægger varer på plads 
vi er i Kvickly på tålt ophold 
(jeg betragter det som en COOP-medlemsfordel) 
når det er tid 
slentrer jeg hjem gennem byen 
trækkende på min cykel 
den kan jeg altid læne mig opad  
når jeg gør holdt for en kort meningsudveksling med andre gamle 
 
Det er bedst, når dagene er så nogenledes ens. 



 
Men 
Det er ganske vist…. 
Eventyret om en fjer der bliver til fem høns  
blev pludselig erstattet af mareridtet 
om flagermusen i Wuhan 
der ikke blev til fem høns 
men ændrede hele verden  
og min dagligdag. 
11. marts blev skelsættende – stort set alle mine foredrag blev aflyst resten af året, 
kun højskolerne gennemførte aftalte foredrag – med afstand… 
alle andre foreninger, sognegårde, forsamlingshuse alt var lagt øde. 
Fra den dato blev mit vokabularium også udvidet med nye ord:  
Corvid-19, Corona, afspritning, afstand, pandemi, superspreder, smittetryk, dødsrate, 
selvisolering, mørketal, nedlukning, hudsult, mundbind, test, lyntest, Coronatræthed  
og årets ord blev: Samfundssind 
 
Jeg blev også bekendt med offentlige styrelser og direktorater – som: 
Sundhedsstyrelsen, Serum Instituttet, Folkesundhedsinstituttets Afdeling for Dynamiske Systemer, 
Intensivafdelinger både her og hisset, Infektionsberedskabsdirektoratet, 
Biokompleksitetsafdelinger, Epidemiologiske Afdelinger, Metode og Analyse Direktoratet,  
Analogisk Institut, Biostatisk Afdeling, Den nationale Biobank, Welfare and Disease 
Controlafdelinger. 
Alle disse institutioner, styrelser og afdelinger er befolket med højtlønnet personale 
direktører, overlæger og professorer i alle afskygninger 
lektorer, ph.d’er og post. doc.er!! 
 
Der er blevet oprettet puljer og smidt penge i grams i milliardklassen. 
Hvor pengene kommer fra aner ingen? 
Slet ingen taler om det, pengene fosser ud af statskassen, 
som jeg aldrig tidligere har oplevet, 
skal vi have lappet en hul i cykelstien, må det vente til næste budgetår. 
 
Vi blev mere og mere rædselsslagne, 
hver gang Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde 
med sine håndgangne personer: Søren Brostrøm, Magnus Heunicke,  
Mogens Jensen (så længe det varede), Kåre Mølbak, Thyra Grove Krause,  
Thorkild Fogde og ikke mindst de navnløse gestikulerende døvetolke, 
der præsenterede os for nye restriktioner på vores TV-skærme. 
 
Hvis TV-A ikke kunne få fat i en de ovennævnte til et interview 
ringede man bare til deres helt egen TV-overlæge Peter Geisler,  
som fik den uriaspost og skulle forklare og beroligede os alle.  
 
Og mink blev årets mest omtalte dyr,  
især mens de levede her på jorden, 
og i særdelshed som aflivede giftbomber under jorden. 
 
Jeg fik her midt i dette mørke år 
lejlighed til at færdiggøre og udgive en lille bog. 



 
Det er en samling digte, jeg har skrevet igennem årene.  
Digtene eller betragtningerne er ofte skrevet  
til en morgensang, en foredragsaften, emnedag eller andet 
jeg fik skriverierne samlet, og der blev valgt fra, 
redigeret, redigeret og redigeret … stavefejl og meningsfejl blev rettet 
familiemedlemmer, venner, bekendte var behjælpelig under processen 
I midten af juli måned 
blev bogen færdigtrykt ved Ole Olsen Bogtryk i Middelfart. 
Bemærk jeg bruger ikke udenlandske bogtrykkeriet, 
som stort se alle danske bogforlag gør; 
selv den nye Højskolesangbog bliver ikke længere trykt i Danmark. 
 
I august holdt jeg bogreception på Lillebæltværftet i Middelfart.  
Vi overholdt alle Coronareglerne trods sang og snak 
Med afstand, afspritning, fint vejr og med åbne døre og porte. 
Heldigvis gik det godt,  
Ikke én blev smittet med Corona.  
Puha jeg blev noget lettet, 
for vi var vistnok lige i overkanten af det tilladte.  
 
Nu venter vi blot på, at vaccinen skal komme 
og vi alle kan blive vaccineret mindst to gange 
og kan komme i gang igen….. 
 
2020 er snart slut –  
nu mangler vi bare Dronningens nytårstale 
og en tak til Grønland og Færøerne og tak til dem der bar…. 
 
Jeg vil slutte denne klamamse af 
med tidl. forstander på Askov Højskole Knud Hansens ord:: 
 

”Herren velsigner jer 
og forbavse jer….” 

 
Glædelig jul og godt nyt nytår 

 
Niels Ole 

 
…også fra Gunhild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


