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Ventetid kan også brukes til å 
skape nytt. Cecilie Thunem-
Saanum fant en ny jobb mens 
hun ventet. Bernt Einersen 
bruker 800 pendlertimer til å 
lande forretningskontrakter.

Ventetid ble business

D
en fresende 

lyden av hud 

som brenner 

glemmer 

hun aldri. 

Den da ti 

måneder gamle sønnen Theo had-

de forsøkt å reise seg opp ved å 

holde seg fast i en gammel ovn.
– Huden ble bare skrellet av. Jeg måtte 
rive løs hendene hans, forteller tobarns-
moren.

Ulykken. Datoen var 11. november 2009. 
Cecilie var hjemme sammen med yng-
stesønnen i den nye sveitservillaen i 
Lillesand. Tre dager tidligere hadde fa-
milien flyttet inn i det nye huset. 

– Mannen min var faktisk på Sør-
landssenteret for å kjøpe en ny og bar-
nevennlig ovn. Han kom hjem med ny 
ovn i det ulykken hadde skjedd. 

Mor og sønn trillet ball sammen på 
stuegulvet. Cecilie snudde seg for å ta 
etter en vannflaske. Da hørte hun den 
fresende lyden.

– Vi kjørte i rasende fart til sykehuset 
i Kristiansand. Theo måtte gjennom 
seks operasjoner og narkoser på syv 
døgn. 

Anestesilegen var på gråten da den 
lille gutten ble lagt i narkose for sjette 
gang. Familien hadde ennå ikke pakket 
ut av huset de hadde flyttet fra, i Sta-
vanger. 

– Det ble en forferdelig start på flyt-
tingen tilbake til Sørlandet. Jeg husker 
at flyttebyrået måtte ta med seg reg-
ninger, skittentøy, alt. Vi kom aldri til-
bake til det gamle huset, forteller to-
barnsmoren. 

Tilbake til Lillesand. Sammen med ekte-

mannen Tore hadde Cecilie Thunem-
Saanem flyttet fra nettverk og jobb i 
Stavanger. Tilbake til Cecilies barn-
domsby. I Stavanger drev hun eget 
kommunikasjonsselskap. I Lillesand 
kjente hun nesten ingen, bortsett fra 
familien, etter mange år borte.

Tiden hun skulle brukt til å bygge 
opp et nytt nettverk på Sørlandet, ble 
brukt til å skifte bandasjer. Etter tre 
uker på sykehus kom de hjem. Timene 
gikk langsomt. De kunne ikke gå langt 
fra huset, fordi bandasjene måtte skif-
tes annenhver time. Andre og tredje-
grads forbrenninger. Så fant Cecilie 
Twitter og sosiale medier. 

Kontornomaden. Mens Theo sov, begyn-
te Cecilie å kommunisere med andre i 
kommunikasjonsbransjen på Twitter.

Raskt fikk hun et samfunn av kon-
takter på nettet. Ingen visste at hun 
satt hjemme i Lillesand med en syk 
sønn. 

På Twitter fant hun en sak om et nytt 
yrke. Kontornomade. Cecilie bestemte 
seg for å bli den første kontornomaden 
i Norge. Ideen var enkel. Hun byttet 
kommunikasjonskompetansen sin mot 
å få låne en kontorplass. Så tok det helt 
av. 

Det ble avisoppslag om kontornoma-
den i Agderposten og Fædrelandsven-
nen. Omtale i Svenska Dagbladet, Da-
gens Næringsliv, Aftenposten og Sta-
vanger Aftenblad. Seks minutter på 
økonominyhetene på TV2.

Fikk ny tid. Som kontornomade fikk 
Thunem-Saanum ett unikt kontakt-
nett.

Det ble også starten på en helt ny 
livsstil.

– Det nye kontaktnettet førte til nye 
oppdrag over hele landet. På sosiale 
medier snakket folk om mitt prosjekt, 
noe som førte til flere oppdrag. 

Gradvis reiste Cecilie mer og mer. 
Det frigjorde tid. 

– Som tobarnsmor er det viktig. Jeg 
fikk tid til meg selv. Å høre andre snak-

Ulykken med Theo (3) førte indirekte til nye jobbmuligheter for Cecilie Thunem-Saanum.            Nå holder hun foredrag om tidsbruk – og ventetid. Og får mye tid til å være mamma sammen 
med Theo og datteren Sarea (5). 

ke på tog og fly. Jeg fikk også jobbet 
mens jeg reiste.

 Nå holder hun foredrag om tids-
bruk og kommunikasjon. Arbeids-
sted er hele Norge. 

Tankene om hvordan ventetiden 
og pusterommene kan utnyttes, er 
også viktige i Cecilies eget liv.

– Folk har en oppfatning av at jeg 

er travel, og det er jeg. Men jeg sør-
ger for å gi meg selv gode pauser. Jeg 
utnytter ventetiden til å hvile eller 
jobbe. Sørger for å gi meg selv tid til 
refleksjon. Det kan være på reise el-
ler over matlaging,

– Selv om jeg er travel, har jeg mer 
stillstand enn de fleste. Jeg lever 
ikke stressende. Men er nok også 
mer utilgjengelig, og bruker lengre 
tid på å svare noen ganger, enn de 
fleste.

Tobarnsmoren priser ventetiden, 
mellomtiden og pustepausene.

– Når jeg er mye ute og reiser, har 
jeg mye pusterom sammen med un-
gene og mannen. Vi lager middag, 
vasker opp, skal ikke rekke noen 

«Huden ble bare  
skrellet av. Jeg måtte 
rive løs hendene hans»
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ting. Jeg tror det er enormt viktig å ha 
den roen og tiden jevnlig. 

For det er mange måter å vente på. 
Ventetid kan også brukes til å tenke 
utenfor boksen.

Ventetid i bilen. Det er mandag morgen. 
På det svarte havet kjører en ensom båt 
over fjorden. Bernt Einersen er på vei 
fra huset på Sandøya utenfor Tvede-
strand, til jobben som eiendomsutvikler 
i Asker.

 Han har regnet på det. Det er blitt 
1200 båtturer over havet, siden han be-
gynte å pendle for 12–13 år siden. 

Fra Hagefjord brygge kjører han inn 
til Asker. Det blir tre timer i bilen en 
vei. Hvert år tilbringer Einersen 800 

timer i bilen. 
– For å si det sånn. Det blir en del tid 

til refleksjon og ettertanke, sier Einer-
sen og ler.

Han pendler fra mandag til torsdag. 
Fredag har han hjemmekontor på 
Sandøya. På mandager er klokken 
05.30 når Einarsen setter koffert og 
bag fra seg på bryggekanten, og går i 
land. Tre timer senere går han inn i fir-
maet Conceptors lokaler på Billingstad-
sletta i Asker.

– Kollegene mine i Oslo, de skjønner 
ikke helt hva jeg driver med, sier Einar-
sen og kaster tauet på land.

Det kunne blitt mye kjedsomhet, og 
mange timer stirrende på veien og kilo-
metertelleren.

08.30: Forretningsmannen er på plass på jobb i Asker, etter tre timer i bilen.

I stedet velger Einersen å utnytte de 
mange timene alene i bilen.

Ventetid betyr fri fra forventninger. I 
bilen er det ingen kolleger som venter.

– Jeg blir ikke forstyrret på samme 
måte som når jeg er i et kontorland-
skap. Jeg får ro og kanskje en sjanse til 
å planlegge ting som noen ganger blir 
litt smartere enn på kontoret, sier for-
retningsmannen. 

– Jeg har også opplevd å komme til 
enighet om kontrakter og avtaler i stør-
relse, mens jeg sitter i bilen. Det er fullt 
mulig. Du kan være produktiv i bilen.

Mellommakt. Cecilie Thunem-Saanum 
snakker ofte om ventetiden i foredra-
gene sine. Eller mellomtiden, som hun 

kaller det.
–Hvis du slår opp i Damms gamle 

synonymordbok på ordet pause, finner 
du ordet mellommakt. Altså at pausen 
har makt over neste aktivitet. Det er jeg 
opptatt av. Pausene, eller ventetiden, 
definerer hvordan den neste tiden din 
blir. Når du tar en pause på jobb, bru-
ker du den til å sitte og sutre sammen 
med en kollega? Eller velger du å gi deg 
selv positivt påfyll? Får du energi eller 
mister du energi, når du tar en pause?

Hun tenker mye i presens. Lever her 
og nå.

– Min opplevelse er at det er få som 
tenker gjennom hvordan de ser på ti-
den. Mennesker som tenker og snak-
ker i presens, oppnår flere mål. De 

05.30: Bernt Einersen kommer med båten til Hagefjord brygge. 
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