
18 PERSPEKTIV MANDAG 28. DESEMBER 2020

En dagbok mange 
kjenner seg igjen i

Forfatterne Guro Kulset Merake-
rås og Randi Lillealtern er begge 
selvstendig næringsdriven-
de midt i livet. De er erfarne 
frilansjournalister, sam-
funnsengasjerte og driver 
forskningsformidler. De 
er kreative og driver aktiv 
nettverksbygging. Når kor-
onaviruset setter bremser 
på normale aktiviteter, ska-
per de nye prosjekt.

Forfatterne innleder bo-
ken med en liten notis fra 
Aftenposten 10. januar hvor de 
formidler at en ukjent type lun-
gebetennelse er diagnostisert i 
Kina, en ny type koronavirus. En 
måned senere var Covid-19 endret 
fra å være en mystisk sykdom i et 
land langt unna, til et fast innslag 
på alle våre nyhetssendinger. 

FORSTÅ HVA SOM SKJEDDE

For å få et nyansert bilde av hvor-
dan pandemien endret hverdagen 
i Norge våren 2020 valgte forfat-
terne å følge fire kvinner og en 
mann. I tillegg innhentet de vur-

deringer fra en psykolog og en 
samfunnsviter som kunne hjel-
pe enkeltpersoner og samfunnet 
med å forstå hva som skjedde.

Flere av intervjuobjektene var 
gründere og totalt avhengige av 
et åpent marked. Koronatiltak 
som innskrenket fri flyt av varer, 
mennesker og tjenester, førte til 
usikker økonomi, permitteringer 
og nedstengninger. To av infor-
mantene hadde ikke for lite å gjø-
re, men ble overarbeidet. Den er-
farne anestesisykepleieren visste 
hvor viktig smitteregime var. Det 

ble lange og tøffe ar-
beidsdager samti-
dig som hun skulle 
verne om mann og 
to tenåringer. En 
informant som drev 
en matvarebutikk 
beskrev hvordan 
han og ansatte job-
bet nærmest døg-
net rundt. Varehyl-
lene skulle fylles opp 

samtidig som smittevern, kre-
vende og nervøse kunder trengte 
hjelp. 

REDUSERT HUKOMMELSE

Forfatterne beskriver skuffelsen 
over en konfirmasjon som må ut-
sette på ubestemt tid og russefei-
ringen som blir tonet ned. En mor 
sitter og venter på besøk på syke-
hjemmet. De få gangene hun kan 
prate med datteren på avstand, vi-
ser at hukommelsen raskt er blitt 
redusert.

Boken engasjerer, for den gir 

leseren gjenkjenning og aktive-
ring av egne opplevelser under-
veis. Redsel for å være smittebæ-
rer dukker opp flere ganger, en sår 
hals og kløe, litt hoste - kanskje 
neste atale bør avlyses. Tanken på 
å være skyld i at en annen blir syk 
henger over en.

SENKER SKULDRENE

Boken avsluttes med siste skole-

dag før ferien 18. juni. Mange er 
optimistisk og senker skuldrene. 
Alt ligger til rette for at det kan 
bli en fin og annerledes ferie ved 
utforskning av vårt eget land. Sy-
kepleieren klarer ikke helt å glede 
seg, prognosene varsler om en ny 
smittetopp i oktober, sammen-
fallende med influensasesongen. 
Hva som skjedde videre kan leser-
ne selv fylle ut.

Gjennomsnittsalderen på for-
fattere og informanter er ca. 45 år. 
Mange av Dagens lesere vil kjenne 
seg igjen i sin egen eller sine barns 
hverdag. Hva vi eldre har opplevd 
og frykter er en annen historie.

Liv Wergeland Sørbye 

KORONA: En notis i Aftenposten 10. januar 
formidlet at en ukjent type lungebetennelse 
var diagnostisert i Kina. En måned senere var 
Covid-19 fast innslag i alle nyhetssendinger.
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SMITTE: Redsel for å være smittebærer dukker opp flere ganger, en sår hals og kløe, litt hoste - kanskje 

neste atale bør avlyses. Tanken på å være skyld i at en annen blir syk henger over en, skriver Liv Werge-

land Sørbye. På bildet ser vi kø av folk på vei til korona-testsenteret i Fyllingsdalen i Bergen.  
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