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Venner og familie strømmet til festen som
Oddvar Vignes, i rutete skjorte, trommet
sammen til. Her er det Arne Nisja som får en
varm velkomst. Klikk i bildet for å se flere
bilder. FOTO: JON INGEMUNDSEN

Endelig kan Oddvar
starte livet på nytt
hHøsten
h
2009 var Oddvar Vignes så deprimert
at han prøvde å ta sitt eget liv. Onsdag kveld
startet 36-åringen fra Finnøy resten av sitt liv – på
«gjeldsordningsfest» med familie og venner.

Det er onsdag kveld, klokken
nærmer seg 20 og Oddvar Vignes sitter på en stol i en restaurant i Sandnes.
Hele kroppen skjelver. Av
nervøsitet, men også forventning. Snart skal lokalet fylles
av folk han kjenner, folk som
kjenner ham og historien hans.
Snart skal han holde tale til
disse rundt 50 personene som
hver på sitt vis har kommet til å
bety så mye for ham.
Onsdag 15. mars 2017 er en
merkedag for ham. I dag betalte han aller siste avdrag på lånet
sitt. Mer om det senere.

Vignes før. For snart tre år siden, i april 2014, sto han fram
og fortalte. Aftenbladet, NRK,
TV2, Aftenposten, Vårt Land
og mange andre medier formidlet historien om den dypt deprimerte 28-åringen som låste seg
inne på et hotellrom i Oslo, fast
bestemt på å ta sitt eget liv.
Men Vignes fikk det ikke til.
Han våknet på sykehuset.
Fem år senere leste han en
reportasje i Aftenpostens Amagasin om unge, vellykkede menn som begår selvmord.
Historien fikk Vignes til å ta
tastaturet fatt. Han var selv en
såkalt vellykket ung mann, med
fast jobb, kjæreste og mer til.
Likevel følte han seg utilstrekkelig – og ble deprimert.
Kronikken han skrev fikk
tittelen «Ingen skulle tru at
toastmasteren ville gjere sjølvmord».

Ville begå selvmord

Inkasso og gjeldsordning

SANDNES

– Jeg liker egentlig ikke å feire.
Det blir for klamt for meg. Men
hvis jeg ikke skulle feiret i dag,
da vet jeg ikke når jeg skulle feiret, sier Vignes til Aftenbladet.

En merkedag

Du har kanskje hørt om Oddvar

Som kronikktittelen forteller

har Vignes vært toastmaster.
Det er han fortsatt, i tillegg til
å være foredragsholder gjennom firmaet sitt, Vignes Grav Å
Spreng. Dessuten er han daglig
leder i 80 prosents stilling i lokalavisa Øyposten. Livet hans
er på skinner igjen.
En til nå lite kjent del av historien hans er den delen som
handler om penger og gjeld. Da
depresjonene kom i 2008 og
2009, sluttet han å åpne posten. Det tok ikke lang tid før inkassokravene kom. Men heller
ikke de ble åpnet.
Neste stopp var namsmannen. For å gjøre en lang historie
kort, så endte det med at den
unge mannen fikk gjeldsordning i 2011.
– Hvor stor gjeld hadde du?
– Aner ikke. Jeg vet faktisk ikke.
Jeg har bevisst holdt meg unna,
var ikke en aktiv del av dette, måtte bare forholde meg til
gjeldsordningen. I begynnelsen tjente jeg så lite at jeg ikke
kom over grensen for livsopphold. Da fikk ikke kreditorene
noe som helst, forteller Vignes
til Aftenbladet.
Han skulle være ferdig med
gjeldsordningen i 2018. Så skul-

le en to år lang karantene ta til,
der kreditorene skal ha sitt om
man får en eller annen uventet
inntekt av noen størrelse. Vignes skulle altså være bundet av
ordningen til 2020.

Dickinson tok saken

Men dette ville ikke Stephan
Dickinson være tilskuer til. Dickinson eier lokalavisa Øyposten, der Vignes er daglig leder,
og en kar som ser muligheter
der andre ser sperrer. Han ville ha Vignes ut av gjeldsordningen, få en raskere løsning.
– Jeg visste at dette ville vi få
til, sier Dickinson til Aftenbladet. Han gikk noen runder med
et titall kreditorer. Til slutt ordna det seg.
– Det Stephan har gjort har
betydd veldig mye for meg. Jeg
fikk tatt opp et lån på 500.000
kroner, med sikkerhet i gården
til foreldrene mine. Kreditorene
skjønte at de kom til å få igjen
noe av pengene sine, i stedet
for at de risikerte å få ingenting.
Jeg var ute av gjeldsordningen i
oktober 2014. Og i dag ble siste avdrag betalt, sier en tydelig
stolt Oddvar Vignes.
Dermed er han ute av forplik-

telsene nesten tre år tidligere
enn gjeldsordningen la opp til.

– Nå kan vi se framover

– En lettelse, sier mor Marit Vignes, som var på plass
på «gjeldsordningsfesten» i
Sandnes onsdag kveld sammen
med ektemann og far Terje.
– De siste årene har vært tøffe. Nå kan vi se framover, sier
Marit til Aftenbladet.
– Veldig kjekt. Jeg tror dette
blir befriende for ham, sier fotballspiller og støttespiller Vidar Nisja, som er styremedlem
i Vignes Grav Å Spreng og god
Oddvar-venn.
– Hva nå da, Oddvar?
– Torsdag reiser jeg en tur til
Spania for å sykle. Helt mutters
alene. Neste mål er å få kjøpt
hjemgården på Finnøy, sier
Oddvar Vignes.
– Har du noen bekymringer som
gjenstår?
– Det kommer alltid nye ting en
må takle. Men nå er jeg i stand
til å håndtere dem. Jeg tror jeg
er i stand til å håndtere det meste, egentlig. Nå har jeg lært meg
hvordan jeg skal leve dette livet.
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