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– Pappa sa at jeg måtte følge drømmen min

Madelen (26) er Garnpiken
Gode råd kan være
gull verdt når man
starter egen bedrift.
Madelen Stålesen er
heldig i så måte. Hun
synes å ha et komplett sett av rådgivere
tett på.
Håvard Solerød
haavard@oyene.no

– Pappa og jeg satt i bilen på vei
inn til Tønsberg sentrum for å
kjøpe garn da jeg fortalte han
om drømmen jeg hadde om å
starte garnbutikk. Han oppmuntret meg til å realisere
drømmen og ikke la ting vente
til det blir for sent, sier Stålesen.
Hun var gravid i 6. måned
med første barnet da strikkebasillen bet henne for fem år siden. Drømmen om egen garnbutikk kom med handleturene
inn til Tønsberg sentrum. Hun
strikket mer og mer og fant ikke
garn på Tjøme.

Sakte, men sikkert
I januar åpner Stålesen offisielt
nettstedet garnpiken.no. Hun
har selv utviklet og designet siden.
– Jeg er veldig ivrig, men hører på råd fra familie og samboer. Det gjelder å vokse sakte,
men sikkert. Moren min er
regnskapsfører. Hun lærer meg
å følge opp regnskapet i det
daglige og vil ta årsregnskapet.
Hun har gode råd å gi med hensyn til økonomistyring, sier Stålesen, som sparte opp penger til
å realisere drømmen i forkant.
Hun slapp å ta opp lån.

Garn: Madelen Stålesen i showrommet på Tjøme med tyggeperler for babyer og garn. FOTO: Håvard Solerød
Et ledig lokale i andre etasje
over apoteket i Tjøme sentrum
var med å trigge oppstarten.
Foreløpig kan hun ikke kalle
det en butikk, men et
showroom. På sikt ønsker hun
seg et butikklokale på gateplan.

Korona-oppstart
Den spede begynnelsen, før hun
fikk tak i lokalet, fant sted rett i
forkant av koronautbruddet.
– Jeg kjørte garn hjem på døren til folk mens det meste var

stengt i mars. Denne servicen
ble godt mottatt. Disse kundene har fortsatt å handle med
meg, sier Stålesen.
Samboeren hennes jobber for
Scanship i Tønsberg, som leverer mest til cruisebåter. Han er
ofte på reisefot, men siden koronautbruddet har han jobbet
hjemme. For seks måneder siden fikk de sønn nummer to. At
de har vært to foreldre hjemme,
har trygget rammen rundt starten på butikkdrømmen.

– Minstemann trives på jobb
med meg. Han liker at det skjer
ting. Faktisk er det myke, personlige kjeder spedbarn kan
tygge på, som jeg har solgt mest
av på nett så langt. Jeg vil også
få inn noe keramikkunst etter
nyttår. Det blir ikke bare garn,
sier Stålesen.
Koronautbruddet har også
startet en strikkebølge over
hele landet. Fordi folk holder
seg hjemme er det flere som
strikker mer.

Vær glad du slipper 40 døgn i karantene
Vi lever i helsebegrepenes tid. Kohort
var nok så godt som ukjent for de fleste.
Hvis de da ikke jobber for Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet eller beslektede etater. Og det er tross alt ikke så
mange.
Karantene, derimot, er et begrep som
både hundeeiere og andre forbinder noe
med. Men hvor kommer ordet fra?
Jeg hadde en idé, men igjen er det den
høyt lovpriste «Norsk etymologisk ordbok» og forfatter Yann de Caprona som
sitter med nøkkelen.
Hans presise definisjon av karantene
er «midlertidig isolering av (mulige)
smittebærere».
Men hva er ordets bakgrunn? Jo, sier
de Caprona, det kommer fra fransk quarantaine, som egentlig betyr «førti dager» og opprinnelig sto for fasten før
påske. Det er avledet av quarante (førti),
som er beslektet med norsk førti og fire.
La oss så se på hva Wikipedia har
å fortelle om karantene: Den
moderne betydningen av

å holde folk eller dyr atskilt fra andre i en
viss periode, oppsto i havnebyen Venezia.
Der ble det allerede i 1347 iverksatte
tiltak mot pest for å hindre smitte fra
skip og mannskap som kom fra andre
havner.
Historisk brukte man karantene mot
skip der det var brutt ut epidemier, i første rekke pest, senere kolera. En karantenestasjon for staten Danmark-Norge ble
anlagt på Odderøya ved Kristiansand i
1804. Den var i drift frem til 1914.
«Norsk etymologisk ordbok» er trolig,
med sine 1920 sider, og en vekt på 2.640
gram, den tyngste boken Kagge forlag
har gitt ut. Med den og Wikipedia er det
knapt det ord man ikke kan finne bakgrunnen til.

Og så kan vi jo glede
oss over at vi for eksempel etter en lite gjennomtenkt
handletur
til
Strømstad, slipper førti
døgn om bord i et seilskip med nokså lav
standard for passasjerene. Det holder
med ti døgn på hotell eller i eget hjem.
Så kan tiden brukes til etymologisk
jakt på Wikipedia og i tilgjengelige oppslagsbøker.

– Det er en utfordring med
tanke på å få tak i nok garn i alle
farger, sier Madelen.
Foreløpig har hun åpent på
onsdag, og noen ganger på lørdag, mens nettbutikken vil
være åpen døgnet rundt.
– I samarbeid med Kafé Larsen i etasjen under, vil Garnpiken arrangere strikkemøter én
gang i uken i januar, sier Stålesen, som fortsetter å strikke
selv med to små som vokser og
stadig trenger nytt.

