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dagens digt

I 67 en RH plads
for øjensot og brilleglas.
Jeg var den eneste, der søgte
og ﬁk da oss’ hint job at røgte,
på trods af Edmunds retorik.
Thi han var svært imod den skik
at okulisters børn bør fremmes,
når der om hvem i job sku’ stemmes.
Jeg ku’ mig på hin scene melde,
da der var Ehlersk enevælde.

Tre professorer i min tid.
Først Ehlers, stor i form og id.
Han foreslog ﬂer forsknings-togter
som nok ku’ gøre mig til doktor.
Det var et krav med datids øjne,
sku’ Holger, mig, samt faget højne.
I stedet greb jeg Edmund’s tanke,
for tidligt fødtes sag at hanke.
- Og Greg blev Holger E’s successor.
Dramatisk opløb om professor.
Da jeg sku’ vær’ min bog bekendt:
Med Goldschmidt, Eilif opponent
- Og siden Prause, bly, beskeden,
med skæg foroven, dolk forneden.
Så bred i både fag og korpus.
Forlener vor formå’n med stor-plus.

Med dont i Hillerød tilpas.
Men Scherﬁg bød på grønner’ græs.
Med Jan han stod som børnelokker:
Kom hjem til os, og Okker-Gokker..
De præmature trænger ånd.
Derudover ka’ vi brug’ din hånd.
En voksen trænges som ka’ herse
med det man kalder for ’diverse’.
Og til din vifte af prospekter
skal føjes titlen superlektor.
Jeg pressed dem for garantier,
men TJA-BOM-BOM er alt de si’r.
Naivt jeg takked ja til slut.
Stort klinisk pres som værn mod dorskning.
Der’ ikke tid sat af til forskning.
Men stort set har jeg ikk’ fortrudt.

På faldereb skal gi’s en fært a’
godt solidarisk hæft om hverdag.
Med sager mellem tit to stole,
vi ville givet tabe nogle,
hvis ikke der blev udvist ﬂair
og empati, og alt det dér,
fra skranken, forbi sygeplejen
til vagten og reservelægen.

Der er mange, som jeg snart vil savne,
og jeg vil nødigt nævne navne.
Jeg må dog gi’ et par eksempler
blandt dem der støtter, skriver, stempler.
Merete Ø og Anne Sander
for værdigt ﬂow stod som garanter.
Der’ to jeg skatter højt, med prismer,
som yder mere end blot strabismer.
Selv OP taler ikke spor brysk.
Kun Anne Grethe, men det er nordjysk.
For tålmod, TAK, og tjenlighed.
Selv under pres, med venlighed.

Som kæphest står: en decent manner
når man patienters sager scanner.
Det går på holdningsproportioner
når højt som akademiker man troner
og hell’re ser divin materie
end hvad som er uﬁn venerea.
Problemet løst, man blir’ da nøjd
hvis det’ med småt-tryk, Walsh & Hoyt.
Sandt, Whipples tarm kan gi’ irit !
Det er nu ikke særlig tit.
At tænke ﬂot i drøje sfærer,
er hvad man tit prioriterer.
Dog sundest, når blandt høje træ’r,
man også underskoven ser.
Husk chancen er 10 gange triple
for at det ikk’ er Mb Whipple.
Patienttilfredshed optimal
når vægt fornemmes, mer end pral.
Ikke blot et øje kommer til os,
men oss’ personen det hør’ til hos.

SENIORT - er RH spor gelassen ?
Næh, ”der er nok som vil ha’ pladsen”.
Den viden som forlader skuden,
må vi så klare os foruden.
- Tror, det vil sætte mellem stole
mer’ end patientmål godt kan tåle.
En konstatering, sådan er det.
For mig ikk’ no’n personlig smerte.
Men dog et lille hjertesuk.
Der er mang’ som ikk’ forstår et kuk.
- Tror RIGET ville bedre score
om der var sans for seniore.

Nu står jeg så ved livets sporskel
og spø’r: Har du gjort nogen forskel?
I stort og småt, på tværs, ad hoc ?
Jeg svarer ydmygt: Tror det nok.
Til hver og én som med mig trak:
TAK
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Afskedsreception for
Hans Callø Fledelius
neurokirurgi og rheumatologi, kendetegnende for hans brede faglighed.
Der var mange taler og sange, og fælles for dem alle var, at Fle ikke blot er
anerkendt for sin store faglige kunnen, men også afholdt for sin store
personlighed. En læge med ”godt
solidarisk hæft”, som både patienter,
pårørende og kolleger har sat stor
pris på gennem årene.

Hans Callø Fledelius holdt sin
afskedsreception i juni 2006 på
Rigshospitalet. Det var en velbesøgt
reception, hvor en lang række specialer var repræsentet, blandt andet
neonatologi, pædiatri, endokrinologi,

Vi har haft glæde af Fle som vejleder i
både forskningen og klinikken og har
som yngre læger et forbillede i hans
måde at engagere sig omsorgsfuldt og
indlevende i sine patienter, uanset alder og position. Vi har meget godt at
sige om Fle, men har valgt at beskrive
ham med følgende ord:

Hundrede procent honest
Afholdt af alle
Nordisk orienteret nordjyde
Sympatisk
Charmerende
Alvidende
Lyrisk
Levende legende
Øjenlæge
Fagligt favnende
Lidenskabelig lingvist
Enestående empatiske evner
Dejligt drillesyg
Engageret
Lattermild
Intelligent
Uvurderlig
Savnet

