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N\' HOG // ,\Nl\lELDEISE En ra:kke forfattere har fået sandel deres lck.-.ler om de11
fnrsle tid med c1m111a i en bog. ,\nmclder C:hrisli11e Lind Dille,·scn mener dog kun.
Curm,a11mm1l".r:en1e rnngcrer pa ,·isse præmisser.

En række monologer, der i foråret ble\' fremfort digitalt, er m1 blc,·ct til en bog,

Coronamo110/ogcmc. Er det en god ide? Det \·cd jeg ikke rigtigt...,lcg er personligt meget træt afat

tale om den ,ims, som ,; nu har Jcnit med i snart otte milncdcr.

Og det er nok et af mine problemer med dette ,-ærk: Emmet Fcigcnbcrg skriwr i sit forord, 111 de
forste fremforeisen-ar on screen fra 31. marts. Dengang 111r Co,id-19 ny, ingen 1idste, ll\ilke
konsek·\'cnscnimssen ha\'de, alle 111r urolige og bange, og om,-æltningen ,.ir stor. Vi ha"de bmg for
at tale om isolationen, spritten, frygten og fællessangen hele tiden.
•Jeg s11 et par11fCoronamonologcme dengang og S}ltlcs, de rnr gode, og at det ,.ir oploftendc, at
kunsten ga,· os et mm for angsten og panikken med det samme.

Co1·011amo110/oger11e er en bog til eftertiden
Men nu er ,; i afmatningens no,·cmlx:r. Nybedsudscndelscmc har lmrt non-stop, \lires uro og angst
er blc,·et til ut111modighcd og initation; coronaen er blc,·ct et 1ilkilr pil samme m11dc som morkel. Vi
,il hellere tale 0111 \'otcS længsel efter frihed end om rnrcs fangenskab. Om det,,; har lært, om rnrcs
omorganisering og ,·orcs ideer om fremtiden.
Det er egentlig lidt uretfærdigt, for der er ingen l\i,·l 0111, al holdet bag Corrmamono/ogerric har
sk,11dt sig. Det tager seks-sy\' 1111\nedct ut producere en tt)'kt bog, og i maj \'llf\'OtcS indledende
f1J1;h·okabularimn relati\1 intakt. Del har ho1rc ændret sig.
Coronamono!ogcrnc er samlet set denar ikke en bug lil tiden - ,; er for tæt p1I - men en bog til
eftertiden, til nllr ,; engang ,il se, h\'utdan coronaen prægede og odelagde dele af rnrcs lh·. Og 11\.id
det ,.ir, ,; inden log for gi\'el,

I Christina Hagens meget mundtlige tekst Tak/ur sidst shitliead bli'1ir li\·ct med Co,id-19 til en
fortsættelse af dagliglh-ct - bare med ekstra turbo på alt det mærkelige, folk går mndt og gor. Det
helt straight Hagen det der, og skidegodt.
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Jeg g.1d godt \igc L'I eller .t1llk-t mega klogt om 1.orona, ik?
Ab.11..ovid der, \'). S.iJ.111 er eller .111dc1 filmofo,k, sa111fu11J!>
nclev.1111-.1grig1 noget, ik? '1.cnl(lc ogs;i p,i at ringl' ril M.uls og
h.irc va:re ,.id.111: 1 k,•. h.,r Ju 1,r:11k1 over lword.111 uniVL'rM:I

lige�om h,Hc h,t:\"ller .\ig 1111 og hare er sådan T1\ I\ Il )I{ .,I n,·1

',f 11'1111 i\l) ... I lier ej, m.iske mere siidan: De1 gode ved
dc1 h1..-r er ,111111 linder vi uJ afhv.1d der "irkclig er vigtigt, ik?
',,1111111cnhokl. .1h:-..1 der 111c1111e�kcligc, ikke mere mi og ting og
,.,ger Ir.i .Sm1 rene ( ;rene, nix. 1111 er det han:: de dybe rcl.uioncr.
1rll\t mc, wc'rc going dcep1..·r now. Fra 1111 .1f et· der h.111..• �a
d.111: 1-'ltj 111,1ml. b.1 nke p.1 inde hos nahrn:n og b.1rc v.i:rc s.1d.111
I IL't I.R 11li OK1\\'? )k,d jeg g:1 en tur 1m:d din hund? Ah,a
11,t:rkonral-1 og .\,td,t n , . , 1111..·n .,lis.i •.. jeg !,}'Ill.'\ der cr .w.i:n
,li sige m1gc1 klogt. ik? lh.-1 er jo ikke siidan ,li m,111 plutbdig
cr ble\et proli:��or h,trc lordi der lwmrncr l'll viru., til lander.
LI ler s.1d.111. I k.

Jojo, jeg .�er en mas!,e pressemoder, l.cser aviser p.i neuc1 og
.�åd:rn nogcc, ik ... værnemiJler ... hiindhprir der, ik ... ma
sker ... rcspiratorcr ... fra dyrlægerne, M.hælcrhunJen Jer, Jen
har ligger og �norker i den samme maske som ... jeg hurdc v,-cre
bange. Jeg burde forsr;i ae Jer er uJgang�forbud i Fr.,nkrig og
Italien, der er militær i gaderne, Jer er l<ilk Jer gr.i:Jer af angst,
nogen dør, børn ligger i re.�piratorcr. Jeg bmJe v.-cre bange. Jeg
burde ligge under mir sofohord og ;nle mit gulvta:ppc. tviine
n.,hocr ser på mig. COVID-19. Der er hun. Der er hun, hende
den sindssyge. COV I D-19. Hende der ck�plodcrer. H VOIU)A N
REAGERER HUN l'Å KATASTROffN? ... tvkn jeg lw al
drig fr,lr mig mere normal. Jcg er ikke bange. �iger Ju jeg skal
do i morgen? Fint mcJ mig, jeg h,lf forberede mig hele mit liv.
Giv mig et klokkesh:1, s;i hopper jeg ned i kbren. Jeg har aldrig
været mere rolig end den dag alle andre OG�A indha ar en Il)'
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dag blot er en ny mulighed . , . fix ar do. Jeg ebker det her.

