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Forfatter «kjøper» liv

Eige design i ny strikkebok
(Begge foto: Nina Skare Lund) Saltostrikk.

Anne Lene Toftesund Thunem og 
Ane Huse Heggdal er med i ei ny 
strikkebok som blir lansert snart.

30. august kjem «Instastrikk» ut på Hespetre 
forlag. Initiativtakarane har plukka ut ti 
strikkedesignarar frå heile Norge og to av 
desse er frå Sunnmøre. Redaktør er Tonje 
Haugli. Sykkylvingen Anne Lene Toftesund 
Thunem, Drople Design, er ei av dei. Det er 
også ålesundaren Ane Huse Heggdal, kalla 
Saltostrikk på nettet. Begge har fleire tusen 
følgjarar og kjem stadig med nye idear. Dei 
produserer tekst og bilete og får teststrikkarar 
til å strikke seg gjennom oppskriftene. Når alt 
er kvalitetssikra blir bilete og oppskrifter lagt 
ut for strikkeglade både i Noreg og utlandet. 

Strikkar i kvardagen
26 år gamle Anne er utdanna innan innova-
sjonsleiing og entreprenørskap, samt kunst, 

design og handverk. 
– Medan eg gjekk på kunstutdanning ved 

Høgskulen i Volda i 2017 bestemte eg meg 
for å endeleg ta steget og starte noko eige, 
og det vart Drople Design. Eventyret starta 
med dei to strikkeoppskriftene  «Tjukklua» 
og «Tjukkvottar», uttalar Anne Lene Tofte-
sund Thunem.

I ein hektisk kvardag med lærarjobb og 
familieliv er strikkehobbyen ei kjelde til ro 
og kreativitet for Ane Huse Heggdal. Ho har 
frå barnsbein av vore interessert i å skape 
noko med hendene, og vart fullstendig for-
elska i garn då ho gjekk på ungdomsskulen. 
I 2013 publiserte ho si første strikkeoppskrift 
på internett.

Både Anne og Ane finn mykje glede i å 
ha eit stort strikkenettverk på nett. Her finn 
strikkarane kvarandre, diskuterar og gler 
seg saman over sin felles hobby.

I Mottaket kunstscene i Torg-
hallen kommer forfatter Bjørn 
Vatne til å åpne brukthande-
len «Liv jeg har kjøpt». 
Han kommer til å sitte der, klar for å ta imot 
en samtale, fra dem som kommer dit i det 
ærendet. Han vil sågar betale kontant for 
pent brukte livshistorier. 

– Alt er av interesse, uttaler han, og legger 
i det at det kan være snakk om både hele liv 
og mindre brokker av ferdig levd liv.  

– Jeg gjør dette for å få en rikere tilgang 
på historier fra virkeligheten, men også for 
å gardere meg. Som forfatter risikerer man 
å gå for tett på levende modeller, plagiere 
fortellinger, eller bryte andre etiske barrierer. 
Derfor tenker jeg at det mest renhårige er at 
jeg kjøper rettighetene, slik at jeg i fremti-
den kan livnære meg av andres liv med god 
samvittighet, sier Vatne i en pressemelding.

Forfatterens eiendom
Historiene kan dreie seg om alt fra skils-
misse til hendelige uhell, solskinnshistorier, 
lidelsesberetninger og romantiske historier. 
Vatne understreker at han kun er interessert 
i sanne historier, ikke diktning.

– Det er også viktig å nevne at jeg bare 
kjøper liv, ikke betraktninger om liv. Såkalt 
hverdagsfilosofiske tanker, for eksempel, er 
jeg uinteressert i. Det samme gjelder folks 
politiske, religiøse eller identitære overvei-
ninger, presiserer han. 

Fortelleren, altså selgeren av historien om 
sitt liv, må da åpne for en samtale med Bjørn 

Vatne og signere på at den eller de livshistori-
ene som blir overlevert skal betraktes som 
forfatterens eiendom. 

Det betyr at forfatteren står fritt til å 
bearbeide, gjengi eller forvalte historiene 
slik han ønsker, uten at kildene kan be om 
noen ytterligere godtgjørelse, for eksempel 
i forbindelse med en bokutgivelse. Histori-
ene vil også kunne inngå i forfatterens egen 
biografi. Både timeavtaler og drop-in er 
velkommen.

Nesten umiddelbar ebok
– Mange er selvfølgelig interessert i å vite 
prisen på forhånd, men jeg tenker at det må 
bli et skjønnsspørsmål. Jeg må jo se varen 
før jeg betaler, sier Vatne.

Brukthandelen vil gi ut sin første bok 
allerede på siste åpningsdag, 31. august. 
Da blir det lanseringsfest for eboken «Liv 
jeg har kjøpt», som Vatne skriver i løpet av 
de to ukene butikken holder åpent, og gir 
ut på eget forlag. 

– Det blir nok en del dødtid, og da tenker 
jeg det skal gå greit å få kloret ned en bok 
underveis. Materialet har jeg jo allerede 
kjøpt, så det er mer eller mindre et spørsmål 
om rent diktat. 

Hvis det blir liv til overs, åpner han også 
for videresalg til andre forfattere som ønsker 
seg en historie som de kan bruke uten å 
bekymre seg for represalier, eller hvis de rett 
og slett bare sliter med idétørke.

Brukthandelen «Liv jeg har kjøpt» holder 
åpent på Mottaket kunstscene i Torghallen 
i Ålesund fra 19.-31. august. Forfatter Bjørn Vatne åpner brukthandel for å høre andres livshistorier. (Foto: Privat)
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