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Metode:
´ 3 måneders ophold på Egmont Kollegiet under den 

tidlige begyndelse af Covid-19

´ 20 situations- og observationsbeskrivelser og 10 

opfølgende interviews af en times varighed 

´ Alle personer er anonymiseret 

´ Indblik i unges kollegieliv under corona, men ikke 

nødvendigvis repræsentativt for hele Egmont Kollegiet

´ Indsigterne er formidlet i tidsskriftet Jordens Folk i artiklen ”I Covid-19 

Karantæne på Egmont Kollegiet: Indblik et udfordret kærlighedsliv og 

en forhandlet moralitet” (Rye Thomsen 2020)



Egmont 
Kollegiet
´ 500 studerende fordelt på 

22 kollegiegange

´ Et unikt, socialt rum

´ Meget tæt, fysisk samvær

´ Medbestemmelse og 

demokratiske afstemninger 

ugentligt

´ Mange foreninger, sociale 

arrangementer og vilde 

fester



Nedlukningen 
af Danmark
´ Onsdag den 11. Marts:  

Statsminister Mette Frederiksen 
lukker Danmark ned

´ Torsdag den 12. marts: En 
beboer på kollegiegangen 
tester positiv 

´ Halvdelen af beboerne går i 
isolation - ingen bliver alvorligt 

syge 

´ Kollektiv ansvarlighed og et 
særligt, omsorgsfuldt 
fællesskab 



Et forandret 
kollegieliv 

´ Tirsdag den 17. marts: 

Omfattende restriktioner 

af kollegielivet indføres

´ Beboerne udvikler 

interne guidelines

´ Prioritering af det 

kollektive behov over 

det individuelle



Teori
´ Covid-19 skaber et 

moralsk sammenbrud 

(Zigon 2007)

´ Den dominerende 

samfundsmoral bliver til 

synlige, disciplinerende 

normer 

´ Etiske taktikker er 

nødvendige: Både 

kollektiv og individuel 

stillingtagen



En forhandlet hverdag og 
moralitet
´ Onsdag den 23. marts: Forhandling af interne guidelines, 

kærestepar fra forskellige gange må sove sammen og 

personlige behov får plads

´ Vendepunkt: Emma tager i sommerhus med sin kæreste. Hun 

vil ikke lade fællesskabet have indflydelse på sin beslutning

´ Forhandlingerne i hverdagen af det personlige 

kærlighedsliv forstærkes: Singlebeboerne ”hudsulter”

´ "You have got one shot”: Noah meddeler, at han tager 

på date med Camilla, hvilket ikke alle synes om 



Et forandret 
kærlighedsliv
´ Beboerne lærer deres 

dates grundigt at kende, 

før de mødes

´ Datinglivet bliver 

langsommere, men der 

opstår hurtigere 

eksklusivitetsaftaler 

´ Mikkel og Filippa 

overskrider gangens 

normer



Konklusion
´ Beboerne udviklede og forhandlede en moralitet, der 

prioriterede mådehold, parforhold og begrænsning af 

unødigt samvær - en moralitet, der til tider gik længere end 

retningslinjerne 

´ Med Sundhedsvæsenet i ryggen greb de ind i og udførte 

en til tider omfattende social kontrol af hinandens privatliv 

som en etisk taktik til at håndtere det, jeg har kaldt et 

moralske sammenbrud 

´ De ændrede radikalt levevis og udviste en ansvarlig 

hensyntagen, der stod i kontrast til det ensidige 

mediebillede



Kontaktoplysninger
´ Telefon: +4530828372

´ Mail: Malthe91@live.dk

´ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/malthe-rye-

thomsen-b4838715b/

https://www.linkedin.com/in/malthe-rye-thomsen-b4838715b/

