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Bergen: Hvordan vil egentlig tin-
gene vi har sluttet å gjøre siden pan-
demien kom inn i livene våre foran-
dre oss? 

Kulturlivet vil kanskje aldri bli det 
samme igjen. Hverdagen vår er foran-
dret. Vil alt blir som før igjen? 

Vi har snakket med en filosof, en 
forsker og en psykolog for å prøve å 
finne noen svar om vår nye hverdag.

Vær, vind og virus
Vi treffer filosof og musiker David 
Chelsom Vogt på hans daglige scene, 
kontoret på Sydneshaugen. 

Filosofen er usikker på hvordan 
pandemien vil endre oss. 

– Vi mennesker har det grunnleggen-

de i oss at vi vil være sosial. Nå har vi 
blitt vant til å gjøre mindre enn det vi 
gjorde før, og om det blir sånn ett år, hva 
blir det året i et perspektiv? spør Vogt. 

Han er av den optimistiske typen. 
Mener vi vil komme tilbake til der vi 
var etter litt tid. 

– Tror du det blir en større barriere 
å oppsøke ting vi gjorde tidligere om 
samfunnet åpner opp igjen? 

– Folk kommer til å bli mindre clo-
se-talkers, vi kommer ikke til å hånd-
hilse og å gjøre det kan nok for mange 
oppleves som en form for avsky, at du 
tar på noe som er skittent, flere kom-
mer til å holde avstand. Men når det 
gjelder å omgås hverandre er jeg 

overbevist om at det gå tilbake til det 
vanlige.

Lys i kulturtunnelen
Vogt tror at flere vil fortsette å konsu-
mere kultur hjemme og i små grup-
per. At vi blir mindre villig til å gå ut 
og at det kan skje at vi har blitt vant til 
å se film hjemme, fremfor på kino. 

– Men folk har jo dette grunnleg-
gende behovet for å være sammen, 
høre musikk, danse og synge og at vi 
noen gang skulle gi det opp tviler jeg 
på. Kulturlivet blir som før, på sikt. 

Vogt synes det er bekymringsfullt 
at folk slutter i bransjen, gir opp å 
være musiker, og han tror vi vil se et 
frafall i kulturnæringen, men igjen - 
at tiden vil lege alle sår.

– Det er færre folk enn det var på 
konserter nå, men det er utsolgt like-
vel fordi folk trosser vær, vind og vi-
rus, det vil vi alltid gjøre, mener han.

Skammen brenner
Vi må snakke om skam. Filosofen 

tror at folk kan være redd for å trå 
feil. At de skjuler det de gjør og unn-
går å legge ut at de er på konsert eller 
oppsøker kulturtilbud vi har på sosia-
le medier. 

– Skam og sladder er en måte sam-
funnet holder oss i sjakk. Det kan ha 
noe for seg, som klimaskam, men om 
vi begynner med koronaskam, og 
opererer med eksplisitt skam, som å 
gi skyllebøtter til studenter, blir det 
for drøyt, selv om skam har en viss 
funksjon. 

– Tror du hverdagen og livet vårt 
noen gang blir som før?

– Tenk så fort vi endret oss fra hvor-
dan vi hadde det. Jeg tror det er like 
lett for oss å gå tilbake igjen. Det er 
godt mulig jeg tar feil, men jeg håper 
jeg har rett. 

Innenfor
Med sangen «The Countdown to the 
End of the world» av Annie på øret 
går vi inn dørene på Norges første 
Pandemisenter.

forskeren: Folkehelseforsker ved UiB, Silje Mæland, tror vi de aller fleste av oss vil klare oss bra gjennom pandemien. Men hun mener vi snakker for mye om død og smitte, og for lite om             det hun mener er en stor risikogruppe, de ensomme.  Foto: Rune Johansen
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-serie: 
Hva skjer når 
dette er over?



Hør podkasten 
«Hva skjer når 
dette er over?» 
på BA.no 
og Spotify

Her skal forskning, undervisning 
og formidling gi kunnskap som gjør 
samfunnet i stand til å takle pande-
mier best mulig. En av dem som bi-
drar til dette er folkehelseforsker ved 
Universitetet i Bergen, Silje Mæland. 

Hun er prosjektleder for undersøkel-
sen «Bergen i endring» der 33.000 ber-
gensere har svart på hvordan de hadde 
det da pandemien inntraff og vi ble tvun-
get til å leve innenfor husets fire vegger.

– Blir som før med vaksine
Funnene viser at noen tenker vi har 
fått det roligere i en hektisk hverdag. 
En av tre under 30 år har opplevd iso-
lering som svært utfordrende. Kvin-
ner og de med psykiske problemer er 
de som bekymrer seg mest for fremti-
den. Ungdommer er bekymret for at 
vi skal få et kaldere samfunn. Mæ-
land forteller også at undersøkelsene 
viste at de som var vant til å benytte 
seg av kulturtilbud, ikke oppsøkte el-
ler brukte digitale løsninger som 
strømming. 

– Det kan fortelle oss at det ikke er 
mulig å flytte de kulturelle opplevel-
sene. At vi ikke som samfunn er mo-
den til å få de arenaene inn via skjerm 
i lukkede rom, at vi ikke får påfyll 
med mindre vi er i et fellesskap, sier 
Mæland. 

Forskeren tror ikke vi kommer til å 
endre vanene våre. Og mener at så 
fort vi får en vaksine vil gå tilbake til 
en normal hverdag. 

– Det blir spennende å se hvordan 
det blir for mye er avhengig av det. Jo 
mer vaksinemotstand jo mindre nor-
malt. Vaksinevillighet vil gi en nor-
mal hverdag, mener Mæland. 

– Tror du vi vil unngå store folke-
mengder uansett, om det åpner opp 
igjen? 

– Jeg tror ikke det personlig, men 
her vil det være forskjell mellom uli-
ke mennesketyper. Har du sosial 
angst, eller tvangstanker omkring hy-
giene fra før vil det oppleves som 
vanskelig å gå tilbake igjen. De fleste 
av oss vil klare oss bra og gå tilbake til 

sosiale ting, venner og familie. Det vi 
er bekymret for er gruppene som sit-
ter hjemme, og som vil fortsette å sit-
te hjemme, alene. 

Hun forteller videre at konsekven-
sene av at folk ikke kan delta på kul-
turarrangement, på fritidsaktiviteter, 
og samles sosialt blir store. Større enn 
smitte og død. 

– Vi har lave dødstall, men for sam-
funnet som helhet har pandemien 
enorme konsekvenser. 

Slår munnbind rot i Norge?
På trikken, bak et munnbind møter vi 
Peder Kjøs på telefonen. Psykologen 
tror hverdagen vår aldri blir som før. 

– Store kriser og store forandringer 
fører til at vi tar med oss noe. Det blir 
smertefulle ting, det blir gode ting, og 
det vil sette sitt preg på oss, mener 
Kjøs. 

Hva korona bringer med seg, for 
eksempel om munnbind slår rot i 
Norge for godt, mener han fremtiden 
vil vise. 

– Det vi ser til nå er at vi i Norge har 
god tillit til myndighetene og en god 
samarbeidsånd, noe vi har hatt en 
enorm gevinst av. Jeg tror vi kommer 
til å huske hvor viktig det er, mener 
Kjøs. 

Selv om han me-
ner vi får en annerle-
des hverdag, er det 
enkelte ting psyko-
logen mener aldri vil 
forandre seg:

– Det er behovet 
vi har for kunst og 
kjærlighet.

Å. Den kjærligheten, for en drift. 
Han mener den, kunst, konserter og 
kultur er viktige behov hos oss men-
neskedyr.

– Når det kommer til ned til kjernen 
vil vi alltid ha et behov for å uttrykke 
oss, være sammen, det er så robust i 
oss, så dypt menneskelig at vi finner 
veier, mener han. Vi finner nye måter 
å opprettholde kontakt og livet på. 

– Vi venner oss til det. 

forskeren: Folkehelseforsker ved UiB, Silje Mæland, tror vi de aller fleste av oss vil klare oss bra gjennom pandemien. Men hun mener vi snakker for mye om død og smitte, og for lite om             det hun mener er en stor risikogruppe, de ensomme.  Foto: Rune Johansen

psykologen: Peder Kjøs tror hverdagen vår aldri blir som før igjen, og at den store 
krisen og forandringen vi opplever nå vil gjøre noe med oss.  Foto: andeRs KJølen

filosofen: David Chelsom Vogt er filosof og musiker. Han tror vi vil komme tilbake 
til der vi var før pandemien.  Foto: andeRs KJølen


