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Jeg har lært af corona, at jeg er mega dårlig til at strikke! 

 

Skal jeg være helt ærlig, hvem f*ck gider at strikke? Ikke mig i hvert fald! Men hvad skulle jeg så have sagt 

til nabo Kirsten, da vi så hinanden med to meters afstand, og hun havde sin nye ”corona-strik” på? Skulle 

jeg så have fortalt hende, at jeg lige havde haft et panikanfald over Teams, eller at alle film på Netflix nu 

står under ”se den igen”? Skulle jeg have fortalt hende, hvor mange gange jeg havde grædt den dag? Eller 

hvor meget jeg savnede at få et kram? Jeg kunne dog fortælle hende, at jeg var testet negativ på min 

kviktest – sikke en positiv ting. 

Under corona følte jeg mig ensom, og jeg synes, det er vigtigt, at man kan være åben 

omkring, hvordan vi har og har haft det. Under corona har vi været alene, og skulle arbejde med os selv 

og vores følelser. For mig har det været svært at være alene og omgivet af de samme mennesker 24/7. 

Men samtidig har corona bragt min familie og mig sammen. Corona har vist os, hvor tæt forbundet vi er 

med hinanden. Ikke kun i familier og tætte relationer, men også i lande og andre samfund. Corona har 

splittet os, men samtidig lært os, hvor stærke vi er sammen - hver for sig. Corona er i fuld gang med at 

skabe fortællinger og minder, der bærer fællesskabet videre i generationer. Lige meget hvor meget jeg 

hader corona, så kan jeg ikke benægte, at pandemien har været med til at danne det menneske, jeg er i 

dag. Jeg tror på, at vi alle er kommet stærkere igennem det, end vi var før corona startede. Det er vigtigt 

at huske på, at vi mennesker ikke har magiske superkræfter, eller kan klare alt med strakte arme og 

forvente at komme uproblematisk igennem situationer, der har såret os, eller hvor vi har følt os fortabte. 

Jeg har lært af corona, at jeg bare er et menneske!  


