
TIDEN UNDER CORONA

2020 vil i fremtiden sandsynligvis blive husket som året, der var tyn-
get af coronakrisen og nedlukning af samfundet. Der har ikke siden 
2. verdenskrig været så stor en indgriben i danskernes liv, som det 
der er foregået siden d. 11. marts 2020, hvor regeringen lukkede lan-
det ned for at minimere smitten af den frygtede virus, Covid-19.

Hverdagen i Danmark blev pludselig en hel anden. Forældre og børn 
skulle blive hjemme fra arbejde og skole, og nu forsøge at indfinde 
sig i nye rutiner og udfordringer. Arbejdsløsheden steg og mange 
virksomheder kæmpede for at holde sig oven vande. Det fik også en 
del til at komme med nye kreative påfund, og rigtig mange restau-
ranter forsøgte sig med take-away, for at holde hjulene i gang.

Bryllupper, konfirmationer, fødselsdage, festivaler og meget andet 
måtte aflyses samtidig med at de mange muligheder for adspredel-
se, man normalt ser i det danske samfund, heller ikke længere var 
en mulighed. Biografer, museer og andre kulturtilbud lukkede nem-
lig også ned. Man måtte nu selv finde på underholdning. Derfor op-
levede nogle brancher, at deres omsætning rent faktisk steg under 
krisen. Puslespil, brætspil, strikkeremedier og meget andet gør-det-
selv materiale blev solgt i stor stil.

IN THE TIME OF CORONA 
2020 will undoubtedly be remembered as the year of the coronavirus 
and the way it caused countries to shut down. When the Danish gov-
ernment chose to minimise the risk of contagion by shutting down 
the country, it was the greatest national interference in Danish lives 
since WWII. 

Everyday life suddenly changed. Parties and celebrations were can-
celled, unemployment rates rose, and companies had to be creative 
to find alternative sources of income. The key words of Danish soci-

ety became “public spirit”, “solidarity”, and “together – separately”. 
Glowing examples of people adhering to these key words were the 
health care professionals and those who volunteered to help the 
most vulnerable in their local communities. 

The corona-crisis is still ongoing, and the full effect is still unclear. 
But what did happen during the crisis – and when? These timelines 
show the effect on the Danish society as well as the local communi-
ty on Mors. 

”Samfundssind”, ”Sammen – hver for sig” og ”fællesskab” blev nog-
le af nøgleordene, som gik igen og igen i medierne under nedluknin-
gen. Fra altaner og hjemme i stuerne blev der gennem mange freda-
ge sunget fællessang, når DR1 sendte fællessang live. Dronningen 
holdt ganske ekstraordinært tale til nationen, hvor hun opfordrede 
danskerne til at holde sammen – ved at holde afstand.

Mange danskere viste også samfundssind under krisen, hvor mange 
sundhedsuddannede personer meldte sig ind i kampen mod epide-
mien i diverse jobbanker. Atter andre meldte sig som frivillige ift. at 
hjælpe udsatte borgere med deres indkøb og lignende.

Corona-krisen er stadig igangværende og virussen har endnu ikke 
helt sluppet sit tag i verdens befolkning. Når den endelig gør, har 
den utvivlsomt efterladt et uudsletteligt aftryk i samfundet. Hvilke 
eftervirkninger vi kommer til at opleve herfra, er stadig uvist. 

Men hvad var det egentlig der skete under coronakrisen– og hvornår 
skete det? I tidslinjerne kan du få et overblik over hvordan Covid-19 
påvirkede det danske samfund – og hvordan restriktionerne kom til 
udtryk på Mors.

Opsætningen af denne udstilling skete i midten af juni, hvorfor tids-
linjen stopper her.  

#SAMFUNDSSIND
#SAMMENHVERSIG

#FÆLLESSKAB

#NØDPASNING

#FJERNUNDERVISNING
#SMITTETRYK

#FÆLLESSANG
#RISIKOGRUPPE

#SOCIALAFSTAND
#GRÆNSELUKNING

#EPICENTER

#KARANTÆNERAMT
#MUNDBIND

#VÆRNEMIDLER

#FLOKIMMUNITET

#COVID19

#LØNKOMPENSATION



DANMARK OG CORONA 2020

31. december 2019: 
Kina advarer WHO om udbrud, af noget der regnes for lungebetæn-
delse, i Wuhan.

11. januar: 
Kina registrerer det første dødsfald, som følge af coronavirus.

22. januar: 
Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, 
at sygdommen kommer til Danmark.

5. februar:
14 danskere evakueres fra Hubei-provinsen i Kina.

10. februar: 
1018 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

10. februar: 
Uge 7 starter, hvor mange danskere tager på skiferie til bl.a. Østrig 
og Italien.

25. februar: 
Sundhedsstyrelsen ændrer risikovurdering og udsender nye ret-
ningslinjer for håndteringen af Covid-19. Der er nu moderat risiko 
for, at man i Danmark kommer til at se Covid-19 tilfælde. 

27. februar: 
Den første dansker bliver testet positivt for Covid-19, efter at være 
hjemvendt fra skiferie.

6. marts: 
Statsministeren indkalder til første pressemøde vedrørende coro-
navirusset. Her opfordrer hun til at udskyde eller aflyse alle arran-
gementer med flere end 1.000 deltagere. Det anbefales ikke at give 
hånd og kram. 

11. marts: 
WHO udmelder, at der er tale om en pandemi.

11. marts:
Pressemøde med statsministeren, hvor Danmark lukkes ned i forelø-
bigt 2 uger. Der kommer forsamlingsforbud for flere end 100 perso-
ner. Skoler, dagtilbud og institutioner lukkes fra d.16. marts og alle 
offentligt ansatte der ikke varetager kritiske funktioner sendes hjem.  
Nedlukningen medfører lange køer i supermarkederne og såkaldt 
”hamstring” af blandt andet toiletpapir, gær, pasta og lignende.

12. marts. 
Ny hastelov vedtages, som giver regeringen yderligere beføjelser til 
at bremse smittespredningen. 

13. marts: 
Pressemøde med statsministeren, der meddeler at de danske græn-
ser lukker næste dag. Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendi-
ge rejser til hele verden, og alle danskere i udlandet bør vende hjem. 

17. marts: 
På et pressemøde med statsministeren bekendtgøres det, at man 
ikke må forsamles mere end 10 personer. Storcentre, frisører, restau-
ranter m.m. lukker ned. Denne dag taler dronningen til den danske 
befolkning om coronakrisen, hvilket er højst usædvanligt. 

20. marts: 
19 personer i Danmark er døde af Covid-19.

23. marts: 
På statsministerens pressemøde forlænges alle tiltag til d. 13. april. 

27. marts: 
Første udsendelse af ”Fællesang – hver for sig” bliver sendt live på 
DR1 med over en million seere. 

30. marts: 
Statsministeren udmelder, at Danmark langsomt genåbner efter på-
ske, hvis den positive udvikling i forhold til smitten fortsætter. 

31. marts: 
Folketinget vedtager en hastelov, der gør det muligt at forbyde mere 
end to personer at forsamles. 

6. april: 
Forbud mod store forsamlinger gælder til og med august, hvilket gør 
at alle festivaler og lignende aflyses.
Samme dag præsenterer statsministeren planen for hvordan sam-
fundet skal åbne igen. Vuggestuer, børnehaver og 0.-5. klasse åbner 
igen fra d. 15.4. 

20. april: 
Denne dag får frisører, køreskoler, forskningslaboratorier samt visse 
liberale erhverv lov til at åbne igen.

21. april: 
Regeringen forbyder forsamlinger på mere end 500 personer frem 
til d. 1. september. 

23. april: 
Politiet indfører opholdsforbud ved et butikscenter på Rømø og se-
nere ved Islands Brygge. I dagene efter uddeler politiet i København 
flere bøder for overtrædelse af forbuddet. Bøden ligger på 2.500 kr. 

7. maj: 
Planen for fase 2 af genåbningen af Danmark præsenteres. Caféer, 
restauranter, storcentre, efterskoler m.m. kan åbne igen fra enten  
d. 11. maj eller d. 18. maj. Museer og andre kulturinstitutioner får 
deres åbning udskudt til d. 8. juni. 

10. maj: 
Anbefaling om at holde afstand til andre bliver sat ned fra 2 meter til 
1 meter. 

20. maj: 
Efter mere end 10 timers forhandlinger bliver Folketinget enige om 
at udvide genåbningens fase to. Det betyder blandt andet, at muse-
er får lov til at åbne straks.

28. maj: 
Gymnasier, foreningsliv, den fysiske tilstedeværelse i den offentlige 
sektor (på nær Region Hovedstaden og Sjælland), højskoler m.m. 
genåbner. 

3. juni: 
Regeringen og Folketingets partier beslutter at give grønt lys til stu-
denterkørsel.

8. juni: 
Fitnesscentre, badeland, svømmehaller og lignende kan igen få lov 
til at åbne. Derudover hæves forbuddet mod forsamlinger fra 10 til 
50 personer. 

9. juni: 
407.009 personer er døde af coronavirus på verdensplan og ud af 
dem er 593 danskere. 

15. juni: 
Turister fra Norge, Island og Tyskland kan komme til Danmark. 

Arbejdet med tidslinjen blev afsluttet d. 11. juni 2020.



MORS OG CORONA 2020

4. marts: 
Personale på de nordjyske hospitaler får forbud mod at give hånd til 
patienter.

5. marts: 
I løbet af uge 10 sendes flere sygehusansatte hjem fra arbejde, da de 
alle har været på ferie et sted hvor virusset hærger.

9. marts: 
Morsø Kommune aflyser grundlovsceremoni på baggrund af anbe-
falinger fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med håndtering af smit-
ten. Blandt andet bør man undgå store forsamlinger og at give hånd. 

10. marts: 
Frivilligfesten på Mors udskydes (skulle have været afholdt d.20. 
marts). 
Region Nordjylland udskyder operationer på grund af Covid-19, hvil-
ket sker for at få tid til at uddanne personalet til at håndtere fremti-
dige coronasmittede patienter. 

11. marts: 
Dueholmskolen lukker ned for madordning på grund af frygt for smit-
te. Desuden tilrettelægges undervisningen, så man undgår større 
forsamlinger af elever på skolen ud over klassestørrelse. Derudover 
undervises der kun i svømning med en klasse ad gangen. 
Offentlige folkeskoler og daginstitutioner lukker fra mandag d. 16.3. 
Alle der har mulighed for det, opfordres dog til at holde deres børn 
hjemme. Museum Mors lukker også ned for offentligheden. 

13. marts: 
Mens mange butikker landet over melder om hamstring, ser der ikke 
ud til at være lige så store problemer på Mors. Dog er der enkelte va-
regrupper som svinder hurtigere end andre. Det gælder særligt toi-
letpapir, gær og konservesvarer.
Grønlandske elever er ”fanget” på Galtrup Efterskole. De afventer 
det grønlandske selvstyres tilbagemelding om, om de vil hjemtage 
de grønlandske elever eller om Grønland bliver lukket for ind- og 
udrejse. De får dagen efter at vide, at de kan flyve hjem på selvsty-
rets regning. 
For at hjælpe samfundet og udvise samfundssind overfor det pri-
vate erhvervsliv bedst muligt, har Morsø Kommune besluttet at be-
tale alle skyldige regninger til private leverandører med det samme. 
Et beløb, der svarer til ca. 11.6 mio. kroner. 
Østersfinalen 2020 aflyses. 

15. marts: 
Sallingsund Færgekro åbner op for take-away med kæmpe succes 
og alt udsolgt. Flere andre restauranter og caféer på Mors begynder 
at tilbyde take-away. 

16. marts: 
Buskørslen på Mors indstilles, hvilket er en konsekvens af, at skoler 
og institutioner også holdes lukket.

18. marts: 
Sejlads med Næssundfærgen indstilles på ubestemt tid. 
EUC er klar med online kurser, som de siden nedlukningen af sam-
fundet har arbejdet på at få op at køre. 

25. marts: 
Ledigheden på Mors stiger. Hvor der normalt ville have været om-
kring 366 ledige i marts går der nu 528 personer ledige. 

26. marts: 
Den online handelsplatform ”vielskermors.dk” for detailhandlen på 
Mors går i luften. Formålet med platformen er at hjælpe de lokale 
butikker med at skabe omsætning under krisen. 

27. marts: 
Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at der ikke er nogle bekræf-
tede tilfælde af Covid-19 på Mors. (Opgørelsen går 7 dage tilbage). 

28. marts: 
Morsø Kommune opretter en jobbank, for at sikre at der er nok sund-
hedsfagligt personale, hvis coronakrisen udvikler sig drastisk. Her 
kan man tilmelde sig, hvis man tidligere har arbejdet i sundheds-
væsenet. Både nuværende og tidligere medarbejdere tilmelder sig 
jobbanken i stor stil, hvilket er med til både at sikre arbejdskraft og 
viden i en ekstraordinær situation.

29. marts: 
Take-away portal for Thy og Mors åbner. Portalen skal være med til 
at støtte de lokale madsteder. 

31. marts: 
Genbrugspladsen genåbner på Mors.
Stafet for Livet aflyses. Stafetten, der normalt foregår på Mors i juni 
måned, aflyses for at beskytte deltagere og frivillige mod smitte. 

6. april: 
Forbuddet mod store forsamlinger forlænges, hvilket bl.a. betyder 
at Morsø Festival og Skalddyrsfestivalen aflyses.

8. april:
Morsø Rideklub tilbyder online rideundervisning for at fastholde 
elevernes interesse. 

15. april: 
Skoler og Dagtilbud i Morsø Kommune begynder gradvist at åbne 
op for en tilstedeværelse for børn i dagplejen, vuggestuen og bør-
nehaven og for elever i skolen fra 0. til og med 5. klasse. Det betyder 
også, at Morsø Taxi & Turisttrafik atter sender busser på gaderne.

20. april: 
Morsø Afklaringscenter i Øster Jølby er ramt af coronavirus, med to 
medarbejdere der er testet positiv.

23. april: 
Mors spiser sammen – denne gang hver for sig. Gennem flere år har 
man på Mors deltaget i den landsdækkende kampagne ”Danmark 
spiser sammen”, som er en uge hvor der sættes fokus på ensomhed. 
Normalt ville der have været fællesspisning flere steder på øen, men 
denne gang må folk altså spise sammen – hver for sig. Man er ”sam-
men” gennem radioen, hvor bl.a. borgmester Hans Ejner Bertelsen 
holder tale. Hofretten er som altid gullasch.
15 morsingboere er bekræftet smittet med virusset.

24. april: 
Der genåbnes for besøg på plejehjemmene på Mors, dog med helt 
nye rammer og regler for, hvordan man kan komme på besøg. Fx må 
et besøg ikke vare mere end en halv time og der må ikke serveres 
kaffe, mad osv. under besøget. 

29. april: 
Kulturmødet aflyses i det format, man kender det. Til gengæld åb-
nes der op for digitale kulturtilbud samt kulturarrangementer i ef-
teråret. 

30. april: 
Corona-virusset gør livet surt for muslingefiskere. Lige under Lim-
fjordens overflade er 1700 tons muslinger klar til at blive høstet, men 
der er usikkerhed om hvornår der kan sælges til udlandet igen. På 
dette tidspunkt er omsætningen i Vilsund Blue faldet med 30 %. 

3. maj: 
Sydvestmors Pastorat afholder drive-in gudstjeneste. Deltagerne, 
der kommer i bil, får hver udleveret en pose med salmer og et nad-
versæt.

8.-10. maj: 
Mors Handel afholder drive-in bio, bingo, gudstjeneste og koncert 
på dyrskuepladsen på Elsøvej i Nykøbing. 

11. maj: 
For anden uge i træk er der 0 bekræftede smittetilfælde på Mors.

18. maj: 
Morsø Folkebibliotek åbner op for nye udlån og afleveringer. Nogle 
ting er dog ændret siden tiden før nedlukningen. Blandt andet er 
der kun åbent på biblioteket, mens de ansatte er på arbejde. 

27. maj: 
Morsø Kommune genåbner, hvilket blandt andet betyder at man 
igen kan møde op i borgerservice. 

29. maj: 
Museum Mors åbner igen sine afdelinger på Dueholm Kloster, Fos-
sil- og Molermuseet og Skarregaard. 

1. juni: 
Næssundfærgen sejler igen. 

8. juni: 
Jesperhus åbner igen. 

Arbejdet med tidslinjen blev afsluttet d.11. juni 2020.


