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Håret knytter 
dem sammen
Anette Heimstad (14) ville så gjerne glede noen  
som hadde mistet håret. I fjor høst ofret hun lokkene  
for Tiva Bjørnevik Brydøy (9) fra Stavanger. 
TEKST OG FOTO Gunn Gravdal Elton

TRIVES UTEN: Tiva er  
9 år og har hårsykdommen 
alopecia areata. Hun har 
holdt foredrag på skolen og 
forteller elever og lærere 
hvorfor hun ikke har hår, at 
det ikke er smittsomt- og at 
hun ikke er syk.
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LITT TRANG: Frisør Elin Skogland har 
utviklet de unike, naturtro parykkene.  
Tiva sin er litt for trang, og Elin må utvide 
den litt. 

VENNSKAP: Anettes hår har skapt et ubrytelig 
bånd mellom disse fire damene. Tiva med Anettes 
hår, Anette – også med Anettes hår – og mødrene 
Sine (mamma til Tiva) og Unni (mamma til Anette).

T iva smiler fra øre til øre 
under den rødlige paryk-
ken. Det er nærmest umu-
lig å se at hun omtrent ikke 

har et eneste hårstrå selv. Parykken 
ligger som limt på hodet hennes. 
Det nydelige håret faller ned mot 
skuldrene og ser helt naturlig ut. Ved 
siden av 14 år gamle Anette fra Valen i 
Sunnhordland, ser hun ut som lillesøs-
teren; To jenter med samme hårfarge, 
samme hårtype og samme frisyre. 

– Vi gråt litt alle sammen da Tiva 
prøvde parykken første gangen. Det 
var så rørende og sterkt, sier Unni Dale 
(47), Anettes mamma. Hun er stolt av 
datteren som på eget initiativ ba om å 
få donere håret sitt. 

– Jeg hadde sett på Facebook at 
andre gjorde det, og fikk lyst til å hjelpe 
noen jeg også. Det gjør godt å vite at 
man kan bidra med noe. Det eneste 
jeg ønsket, var at det var et barn som 
skulle få håret mitt, sier Anette som 
13. september i fjor oppsøkte en lokal 
frisør og klippet av seg det lange håret 
sitt. Bare to måneder senere fikk hun 
se resultatet:  For håret ble sendt til 
Luggen frisør utenfor Haugesund. 
Her har det blitt til verdens nydeligste 
parykk, nøyaktig tilpasset Tivas hode-
bunn. 

Imponert
– Jeg trodde aldri jeg skulle få møte jen-

ta som fikk håret mitt. Det var sterkt, 
og det ble et helt spesielt møte. Å få bli 
kjent med Tiva og å se hvordan hun ser 
ut med mitt hår er helt fantastisk, sier 
Anette. Hun er imponert over resul-
tatet når frisør Elin Skogland legger 
parykken på Tivas hode. Du skal bok-
stavelig talt pirke borti hodebunnen for 
å kjenne at det ikke er Tivas eget hår, 
og det er vanskelig å få øye på at  
det lange, røde håret til Anette er festet 
til en spesiallaget «hjelm», med en helt 
spesiell teknikk som Elin Skogland har 
utviklet. Det ser helt ekte ut. 

Mistet alt håret
Foreldrene til Tiva merket tidlig at 
den lille datteren deres mistet hår. De 
tenkte det ville gå over, men da Tiva 
begynte på skolen ble kommentarene 
fra medelever tøffe å bære. 

– Da det begynte å bli tendenser til 
mobbing på skolen, og Tiva fikk kom-
mentarer om at hun hadde måne, da 
måtte vi gjøre noe, sier Sine Bjørnevik 

(45) som er mamma til Tiva. Pappa 
Håkon Brydøy (57) arbeider ved 
Stavanger Universitetssykehus og opp-
søkte forskningssjefen ved sykehuset. 

– Han forklarte oss hva hårsykdom-
men alopecia er, og at det er det Tiva 
har. Ikke alle mister håret med denne 
sykdommen. Noen får flekkvis hårav-
fall, andre mister håret i perioder av 
livet. Men for Tiva ble det annerledes. 
Vi måtte etter hvert bruke litt tid på å 
forstå og å akseptere at Tiva trolig ville 
miste alt håret, og at ingen vet når hun 
vil få det tilbake, sier Håkon.

Tunge stunder
Etter at foreldrene til Tiva fikk vite hva 
som var årsaken til håravfallet, har det 
blitt mange samtaler. I perioder har 
det vært tungt, også for lille Tiva som 
drømmer om langt hår. Og de vet at 
utfordringene kan bli enda større når 
tenårene nærmer seg. 

– Vi har en lang prat hver kveld, og 
det er ikke alltid like lett. Som oftest 
tenker hverken vi eller Tiva på at hun 
ikke har hår. Vennene hennes er også 
så vant til det, og Tiva selv trives fore-
løpig best uten parykk. Det verste er 
kommentarer og blikk, for da blir Tiva 
minnet på at hun ikke har hår og kan 
bli litt lei seg. Det var derfor en stor 
dag da hun fikk på seg denne, sier Sine 
Bjørnevik og gir sin rødhårede datter 
en god klem. Tiva er nesten ikke til å 

Vi gråt litt alle 
sammen da Tiva  
prøvde parykken 

første gangen. 

Og om du vil  
donere håret ditt, kan du  

kontakte Elin Skogland på 
haugesund@apollohair.no 
eller sjekke apollohair.no.  
Les mer om alopecia på 

www.alopecia.no  

M Ø T E  M E D  M E N N E S K E R 
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kjenne igjen med rødt, langt hår.
Stemningen hos Luggen frisør er 

god. Foreldrene til de to jentene er blitt 
gode venner, nærmest knyttet sammen 
av Anettes hår. Da de møttes første 
gangen, hadde Tiva tegnet en tegning 
til Anette og skrevet en hilsen. Den står 
i dag innrammet på skrivepulten hen-
nes hjemme på Valen. 

– Vi felte noen tårer da hun fikk den  
tegningen, smiler Unni Dale.

Unike parykker
Elin Skogland har i mange år tatt imot 
ekte hår for å lage naturtro parykker. 
For fire år siden fikk hun inn så mye 
hår etter en reportasje i ukebladet 
Hjemmet, at hun begynte å gruble på 
hva hun skulle gjøre med det. Det var 
nesten for mye å hanskes med. All 
grublingen og flere forsøk senere, sitter 
hun i dag med det unike produktet som 
Tiva har på seg. En parykk som egner 
seg svært godt for barn, fordi hårene er 
festet på en måte som gjør at hårman-
ken ikke blir så tykk. 

– Mange parykker er så tykke. Barn 

har ikke så tykt hår, men ofte må de 
ta til takke med parykker som er altfor 
tykke for dem. Det ser unaturlig ut. 
Med denne kan du ikke se at Tiva har 
parykk, sier Elin og viser hvor godt 
skjult hetten er. Hetten som håret er 
festet på ligger rundt hodet til Tiva. 
Den er dekket av det røde håret til 
Anette og er festet så sirlig og nydelig at 
du skal helt opp i Tivas hode for å se at 
det ikke er naturlig hårvekst. 

Ønsker grått hår
Parykkene passer også godt til voksne. 
Elin Skogland har fått inn hår i for-
skjellige fargenyanser, men det er én 
hårfarge hun savner.

– Jeg trenger grått hår. Hvis det er 
noen kvinner der ute med langt, grått 
hår – så blir jeg veldig glad om de sen-
der det til meg, sier Elin. 

– Folk mister håret i alle aldrer. Blant 
annet etter kreftbehandling og cellegift-
kurer. For flere av disse er det naturlig 
med grått hår. Derfor hører jeg gjerne 
fra gråhårede damer. Men håret må 
være minst 15 cm langt etter klippen, 

det må være festet med en hårstrikk og 
det bør ikke være flisete og tørt.

Ønsker blått hår
Tiva er som alle andre barn. Hun 
begynner å bli litt urolig mens de voks-
ne prater, og synes parykken klemmer 
rundt hodebunnen. Den er litt trang, 
og Elin må utvide den for at den skal 
passe og være behagelig. I mellomtiden 
får hun besøke «hår-lageret» til Luggen 
Apollosenter. Her finner hun en blå 
hårmanke. 

– Sånn farge vil jeg også ha, sier hun 
og smiler. For aller mest ønsker hun 
seg en parykk som kan ha regnbuens 
farger på undersiden. 

– Men det kan du, sier Elin Skogland 
og gir Tiva to bokser med fargespray. 

– Det går helt fint å farge håret. Det 
kan du gjøre når du kommer hjem i 
kveld. 

– Tiva ønsker å være fin som alle 
andre jenter, derfor er vi utrolig takk-
nemlige overfor Anette som var villig 
til å klippe seg for Tiva sin skyld, sier 
Tivas mamma Sine.

HÅRLØSE: Pappa 
Håkon Brydøy mistet 
håret som 18-åring. 
Tiva er bare 9 år og 
har hårsykdommen 
alopecia. 

RØRENDE: Da Anette møtte Tiva  
første gangen, fikk hun denne hilsenen 
fra jenta som fikk Anettes halve hår-
manke. (foto: Privat)

MER HÅR: ELIN Skogland er blitt en 
mester i å lage naturtro parykker. Nå 
ønsker hun seg mer hår fra norske kvin-
ner. – Gjerne grått hår. 


