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Anders Fogh Rasmussen havde i år skrevet en nytårstale, som ingen kan huske - ja, det vil sige, 
han havde ikke selv skrevet den. 

 
Niels havde optaget talen på video og han sad og så den sammen med sin familie (Kurith, broderen 
og svigerinden - hende med det lidt tunge underansigt, I ved). De så den for ikke at falde i søvn, 
da de mødtes til rester efter nytår. Niels havde lavet en quiz, hvor man kunne vinde en pose dad-

ler, hvis nogen kunne huske noget fra talen. 
 

Det endte med at de delte dadlerne!  

Niels Hausgaard har selv skrevet sit show - i 
hvert fald det meste af det og det har man 
ingen problemer med at huske. 

Der var masser af oplevelser med de velkendte skikkelser fra det Hausgaardske univers. Barbe-
rens tyk-nakkede Poul bliver ved med at udvikle sig - i størrelsen i hvert fald. 

Vi hørte også at Niels fortsat hjælper sin bror og svigerinde med at slæbe grej, når de er ude at 
optræde med deres duo The Teflons. Han havde også været med dem ude at rejse, både til Græ-
kenland og Andalusien og at det havde foranlediget svigerinden til at starte et aftenskolekursus:  

Hva’ med noget græsk?  
 
Vi kunne - fra salens vel nok dårligste pladser - se at Niels i år havde selskab af bassisten Troels 

Skjærbæk og det klæder ham og har udviklet ham musikalsk. Troels fik i hvert fald en del af 
skylden for at der har sneget sig et rap-nummer ind i showet. Et ganske fremragende nummer i 

øvrigt. Om det også er Troels’ skyld, at Niels - mod sædvane - ikke med jævne mellemrum spillede 
forkert, ud over når han sku’, må stå hen i det uvisse.  

 
Niels indledte aftenen med at undskylde, 

at han havde måttet udsætte showet;  
men at det til gengæld skulle blive langt - og det blev det - heldigvis. 

Man kan simpelthen ikke få nok. Vi er på plads igen næste år.  



Niels Hausgaard 


