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Ugens tema INTERVIEW Da 13-årige Callum fra England begyndte at anmelde bøger på Instagram, mobbede hans skolekammerater ham med det. Men så 
begyndte kendte forfattere at skrive om Callums anmeldelser, og nu har han fl ere hundrede tusinde følgere. Kilde: The Guardian 

JOURNALIST: TOMMY ZWICKY

Hvordan føles det at have corona-virus?
For mig har det føltes som at have lidt ondt i 
maven. Jeg har også haft ondt i hovedet og lidt 
hoste. Men jeg har ikke haft feber. 

Hvordan opdagede du, at du var smittet?
Jeg har været på skiferie i Italien. Min kone 
og yngste søn var lidt sløje, så vi blev  tjekket. 
 Heldigvis var ingen af dem smittet med 
 corona-virus. Men det fandt de ud af, at jeg var, 
hvilket var en ret stor overraskelse.

Din ældste søn havde fødselsdag, mens I 
var i karantæne sammen. Hvad gjorde I så?
Det var en ret stor dag for vores ældste, fordi 
han blev 13 år. Teenager. Men vi måtte afl yse 
alle vores gæster, fordi vi var i karantæne. Han 
kunne ikke få sine gaver, så dem måtte hans 
mormor åbne for ham over FaceTime. Hun 
åbnede dem, så han kunne se, hvad han fi k. 

Efter skoletid kom hele hans klasse og stod 
udenfor og sang fødselsdagssang for ham. 
Det blev han vildt glad for. Men han syntes 
 naturligvis, det var lidt trist at skulle fejre 
dagen uden at kunne komme ud til sine venner 
eller få besøg. 

Til aftensmad fi k vi burgermenuer, som en 
 bekendt havde lavet til os. Vi har lovet, at vi 
fejrer ham igen, når vi ikke er i karantæne mere, 
men det er jo ikke helt det samme.  

Din kone og børn bor stadig hjemme. Men 
du er fl yttet i en lejlighed. Hvorfor det?
Styrelsen for Patientsikkerhed har sagt, at 
fordi min kone og sønner er testet negative, 
kan deres karantæner først begynde, når 
jeg er erklæret rask. Jeg kan jo smitte dem. 
Derfor kan de risikere at være i karantæne i 
3-4 uger eller mere. Så vi blev enige om, at jeg 
skulle  fl ytte ud i en lille lejlighed.

Hvordan har din familie det?
De er stadig i vores hus i karantæne. Men 
de har det godt. De har skole derhjemme om 
 formiddagen. Lærerne har sendt opgaver, 
som de skal lave. Men de er begge fyldt med 
energi, så de har det lidt dårligt med ikke at 
kunne gå ud. 

Keder du dig?
Nej, faktisk ikke. Jeg har snakket en masse 
i telefon. Lavet en del interviews. Jeg har 
også en gruppe på Messenger sammen 
med de  andre af mine TV 2-kolleger, der er i 
karantæne. Så  hygger vi os sammen der. 

Jeg ser også en masse nyheder på tv og ser 
nogle serier. Lige nu spiser jeg lidt frokost. 
Snart får jeg en motions cykel leveret fra mit 
 arbejde. Den glæder jeg mig til at få brugt. 
Men jeg keder mig ikke.

Hvordan holder du kontakten med dine
 sønner nu?
Hver dag FaceTimer jeg med den yngste. Så 
spiller vi rollespil. ’Drager og Dæmoner’. Det 
fungerer godt og er rigtigt hyggeligt. I dag 
skal han have en ven med, så vi bliver tre, der 
skal spille.

Jeg bruger også gerne en times tid om 
 dagen til at snakke med den ældste. Han øver 
 noget teater, så jeg hjælper ham med at øve 
 replikker.

Man kan godt sige, at vi på grund af coronaen 
får lidt ekstra tid til at tale sammen. Normalt 
har ungerne jo travlt, og det har jeg også, 
men nu har vi lidt bedre tid. Så sidder vi og 
snakker. Det kan jeg godt lide.   

Hvordan får du mad?
Jeg fi k noget mad med hjemmefra, da jeg 
 fl yttede over i lejligheden. Og så har jeg 
 bestilt madvarer, der bliver bragt ud af et 
supermarked. Og så spiser jeg en masse slik! 
For en masse af mine venner og dem, jeg 
 arbejder med, kommer forbi og stiller slik til 
mig uden for døren. 

Må du gerne åbne vinduerne og få lidt luft?
Det må jeg gerne. Folk skal være 3-4 meter 

væk fra mig. Og det vil de jo helt sikkert være, 
så længe jeg er indenfor. Så jeg kan godt 
åbne. Jeg har også stået og råbt og vinket 
ned til mine forældre, da de kiggede forbi.

Går du rundt i nattøj hele dagen?
Arh – sådan da. Jeg går for det meste rundt i 
blødt, afslappet tøj. Men jeg har taget bad hver 
dag. Og taget tøj på, når jeg har været i tv. 

Er du bange for at dø af sygdommen, eller 
at nogen i din familie dør?
Jeg er ikke bange. Og jeg er ikke bange for, at 
mine børn eller kone skal dø. Men jeg kan godt 
være bange for, at jeg er kommet til at smitte 
nogen uden at vide det, og at de bliver alvorligt 
syge. Det vil jeg have det dårligt med, også 
 selvom det ikke har været med vilje.

Kan du lave sjov med at have corona-virus?
Ja. Jeg har grinet meget af den sang, som 
gruppen ADHD har lavet om corona og lagt på 
YouTube. Den er sjov. Jeg tror, det er vigtigt at 
kunne smile og grine. Jeg fjoller meget med mine 
børn. Jeg smiler faktisk det meste af dagen. 
Også nu.

Hvad vil du gerne sige til alle de børn, 
der er bange for corona-virus?
Jeg vil sige, at jeg synes ikke, de skal være 

bange. Børn er ikke særligt ramt af det her. 
Så der er ikke så meget at være bange for. Og 
skulle de komme i kontakt med sygdommen, 
så bor vi et land, hvor man kan få den bedste 
behandling. Lægerne og sundhedssystemet har 
været overvældende gode til at hjælpe mig og 
min familie. 

Børneavisen talte med Jakob onsdag 4. marts, 
hvor han stadig var i karantæne i lejligheden. 
Dagen efter blev Jakob erklæret rask og 
kunne komme hjem i huset til sin familie.

I torsdags blev Jakob erklæret rask. Mens han  stadig var i karantæne, fangede Børneavisen ham på 
 telefonen til en snak om, hvordan det har været for ham og hans familie, at han blev smittet.

Læs om Jakobs tid i karantæne
JakoB haVde CoroNa-virus

Tal fra WHO:
Omkring 8 ud af 10 smittede bliver  raske igen 
uden nogen form for særlig  behandling. De sidste 
to skal i behandling.

Indtil videre er det cirka to ud af hver 100 
 smittede, der dør (heraf er langt de fl este ældre 
eller i forvejen svage).

Husk på:
De danske myndigheder er forberedte.
Langt de fl este, der bliver smittet, bliver raske igen 
efter få uger.

De, der dør af virussen, er som regel gamle eller 
svækkede i forvejen. Og selvom man er gammel og 
bliver smittet, bliver de fl este raske igen.

Når du hører tal, der handler om sygdom og død, 
kan det lyde voldsomt. Men husk, at tallene også 
fortæller, at langt de fl este bliver raske igen.

Vær kritisk over for, hvad andre i skolen måske 
fortæller om corona-virus. Der kan let opstå myter, 
som kan være skræmmende, selvom de ikke passer.

Hvis du stadig er  bekymret:
Hvis du har brug for at tale med nogen om 
 corona-virussen, kan du spørge dine forældre. I 
kan eventuelt læse denne  artikel sammen.

Hvis du hellere vil tale med en anden  voksen, kan 
du ringe til BørneTelefonen på 116111.

Jakobs yngste søn har 
lavet denne  tegning af 
corona-virus.

Venner, familie og kollegaer 
 kom med mad og snacks til 

karantæne-kassen.
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3-4 uger eller mere. Så vi blev enige om, at jeg 
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Hver dag har Jakob FaceTimet 

med sin søn. De spillede rollespil.

Jakobs yngste søn har 
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Her bliver Jakob testet for coro
na-virus.
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Jakobs søn fyldte 13 år, mens familien var i karantæne 
sammen. Så der var ingen gæster, men de havde en 

god dag alligevel. Til aftensmad fik de burgere, som en 
bekendt havde bragt til dem.

Karantæne: At være i karantæne derhjemme vil 
sige, at man ikke skal være sammen med andre 
 mennesker. Det gør man for at minimere risikoen 
for, at fl ere bliver smittet.

Testet negativ: Hvis man bliver testet negativ, 
 betyder det, at testen ikke fi nder det, den leder 
efter. Så hvis man testes negativ for corona-virus, 
betyder det, at man ikke har det.

Hvad betyder det?


