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Om tid i pandemiens tid 

Den spesielle relativitetsteorien sier at opplevelsen av tid ikke er konstant. Teorien til Einstein beskriver 
tid som noe plastisk, som går fortere eller langsommere i relasjon til hvor fort vi beveger oss. I 
pandemitider lever vi i en tidsboble, der tiden beveger seg annerledes, og har en annen kvalitet. Den går 
langsomt og raskt på en gang. Dagene raser av gårde, og er altfor korte. 

Hvor fort pandemien sprer seg i de ulike landene er forskjellig, avhengig av hvordan samfunnet ser ut og 
er organisert. Spredningsmønsteret er åpenbart annerledes i New York og i Bø i Vesterålen. I tillegg 
håper vi jo at de tiltak som myndighetene har satt til verk har betydning. Hver dag ser vi på tallene over 
smittespredningen som langsomt øker i hele verden. Det er som en tsunami i sakte-film. 

Hele poenget med alle de restriktive tiltakene som regjering og smittevernlegene har iverksatt er å kjøpe 
oss tid. Tiden fra personer blir smittet til de blir syke er 7-14 dager. Sykdommen begynner oftest med 
milde symptomer og det er først etter ei uke pasientene (ofte raskt) utvikler alvorlig sykdom.  Det betyr 
at vi i beste fall har 3 uker på oss, fra smitten begynner å spres i samfunnet til vi ser de mest alvorlige 
konsekvensene. Bø har ikke (kjent) smittespredning nå. Det kan bety at vi har tre uker på oss, og for hver 
dag vi ikke har konstatert smitte så skyver vi disse tre ukene foran oss. Vi har med andre ord tid til å 
forberede oss. 



Men så har vi dette med usikkerheten. Vi vet ikke om det allerede er smitte i Bø, inkubasjonstiden 
varierer og sykdommen har også usikkert forløp. Så kanskje har vi ikke så mye tid allikevel. 

Myndighetene har nå bestemt at vi skal ha et delt fokus. Vi skal nå «slå ned» smitten, det vi si stoppe 
smittespredningen helt og holdent. Samtidig skal vi, dersom vi ikke lykkes med å stoppe smitten, 
subsidiært om man vil, forsinke den for å gjøre helsevesenet i stand til å håndtere de syke. For å lykkes 
med å stoppe smitten må mennesker ikke treffes. Det må sterke restriktive tiltak til, sågar portforbud. 
En slik total nedstenging av samfunnet er ikke bæredyktig over tid. Det er også risiko for at når vi velger 
å åpne samfunnet igjen så får vi oppblussing av smitten. Det å flate ut spredningen krever mindre 
inngripende tiltak, men disse må i gjengjeld være over mye lenger tid. 

I alle vurderinger av pandemien er tid et avgjørende aspekt. Vi er i «väntans tider». Usikkerheten gjør at 
det er vanskelig å samle oss om en felles virkelighetsforståelse, om det potensielle omfanget av 
pandemien, når den kommer, og hvordan den kommer til å ramme oss, om vi har det travelt eller ikke. 
Tiden i pandemiens tid er elastisk. Det føles som den går langsomt samtidig som den renner i fra oss. 

Befolkningen i Bø støtter lojalt opp om de tiltak som er iverksatt for å kjøpe oss tid. Vi planlegger, 
organiserer og skaffer og ordner. Mange legger ned en fantastisk innsats for å sikre at vi er best mulig 
forberedt for det vi vet kommer.  I morgen, om ei uke, to uker, en måned. Bare tiden vil vise hvordan det 
blir. 
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