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Anne Margrethe er den yngste i en søskenflokk på fem. Mellom seg og 
eldstesøsteren hadde hun tre brødre, tre gutter som herjet med lillegullet, 
lekte og koste og underviste henne i livets utfordringer mens hun krabbet, 
stabbet, småløp …

 Hun husker at hun stakk hjemmefra innen hun fylte to, på lek, opp en bakke 
og ned en bakke, bort fra våningshuset der de bodde, viss på at brødrene 
kom etter og fanget henne under felles jubel.

 Så forsvant synet av bakken. Brødrene er bare konturer i minnet, nå. Det 
grønne gresset er grått.

 Det skyldtes en genfeil, forteller hun. Jeg mangler kromosom 13. Det førte 
til svulstdannelser i øynene. Det ene øyet ble operert bort med det samme, 
det andre forsøkte de å strålebehandle uten at det lyktes å redde det.

 Etter dette fikk Anne Margrethe femogtyve gode år. Hun var blind, ja vel, 
men bortsett fra dette var hun i orden. Brødrene halte henne med på det 
meste av hva de selv gjorde, de satte utfor alpinbakkene med henne, de 
klatret til fjells, de var på sjøen. En gang fikk de henne til å klatre opp på 
taket til naboen. Så sto de nedenfor og ropte: Hopp!
Hun hoppet. ned i en myk snøfonn.
Hun hadde familien. Hun hadde gode venner. Og hun hadde musikken. Hun 

var medlem av nrKs jentekor og senere i Ten Singkoret i Asker. Ingen kunne se at hun var blind der hun sto på podiet 
mellom de andre. I ansiktet satt to øyne, hvem kunne se at de var av glass? Hun holdt venninnene i armen på veien til 
og fra, og de fortalte henne mekanisk om fortauskanter og søledammer, slik de var blitt så vant til å gjøre det at det 
var blitt en selvfølge.
Etter videregående tok hun dramalinjen på Jessheim folkehøyskole innen hun ble student ved vokallinjen på Musikk
høgskolen i Oslo. Hun opptrådte med sangen, både klassisk, jazz og viser, som frilanssangerinne. En periode hadde 
hun et band som het Lundkommisjonen. 
Som voksen spaserte hun med hvit stokk, eller med førerhund. 
Vi andre kan bli stående og betrakte dem andektig, de dyktige dyrene som stanser for rødt, som trekker lett i lenken 
for å markere at nå kan mennesket bevege seg. 
Ved å gå den samme ruten igjen og igjen, lærer du den utenat, sier Anne Margrethe.
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nå snakker hun om turer uten hunden, den 
samme veien hjemmefra og til Musikkhøgsko
len dag etter dag, om følelsen av underlaget, 
bakken under skoene, at den kan forandre seg, 
være mer sandete enkelte steder,  
at det fins groper i veidekket som føttene 

husker fra gang til gang, og at det kan forekomme faste lukter, dufter, stank, lydbilder.
Sa hun føttene?
Det er hjernen som erindrer. Hjernen som konsentrerer seg, dypt, dypt, som strekker seg for å fange, plassere, sette 
i sammenheng.
nå har hun startet eget firma. Og det er en fordel å være sin egen sjef, sier hun, blant annet på grunn av denne ekstra 
belastningen for hodet. For det kommer reaksjoner.
Jaha?
Kanskje tre–fire ganger i året. 
Hva skjer da?
Man må hvile. Kanskje sove. Kanskje bare ligge stille på ryggen, uten tanke. Det er ikke så lett som ansatt et sted 
å ringe og fortelle at du holder deg hjemme selv om du slett ikke er syk.
Men mye er skjedd i livet hennes innen hun ble gründer.

Hun var blitt syvogtyve da de femogtyve gode årene var over. 
Det dukket opp noen smerter i hodet, over det ene manglende øyet, dette som var blitt utsatt for strålebehandling  
i sin tid. Det var dukket opp en ny svulst. Den ble fjernet, sammen med tinningbenet. Hun fikk innsatt et implantat.  
Og hun fikk cellegift. Kuren gikk utover stemmen. 
 Hva gjorde du da?
 noe jeg lenge hadde hatt lyst til. Jeg studerte psykologi. 
Hun tok bachelorgraden. Hun begynte på masterstudiet. Et halvt år senere ble det oppdaget en skygge på den ene 
lungen hennes. Kreften hadde spredt seg, senere skulle den nå nakken og skjoldbruskkjertelen. 
 Jeg var langt nede, forteller hun. Jeg fikk en høydosekur. 
 Med cellegift, mot lungekreften. Dette var i 2005.
 Jeg tålte ikke den kuren, sier hun. Jeg fikk nyresvikt. Blodprosenten var så lav at jeg måtte krabbe til do. Jeg orket 
ikke stå oppreist.
 I stedet ble det operasjon. De plukket ut tretten svulster fra lungene hennes. Oddsen var ikke så veldig høy for at 
dette skulle gå bra.
 Utenfor satt en venninne av meg og ba intenst, forteller Anne Margrethe.
 Operasjonen ble vellykket.

Den lille kroppen er preget av kirurgknivens herjinger. De første operasjonene skyldtes noe medfødt. Alt senere 

skyldtes for sterk stråling mot øyet de forsøkte å redde. Legene forsto det på et senere tidspunkt, at en gruppe 
barn på begynnelsen 1970tallet var blitt utsatt for altfor høye doser. Pasientene fikk erstatning, uten å ha bedt  
om det.
 Vi som fremdeles var i live, nyter godt av det, sier Anne Margrethe.
 Hun lyder verken bitter eller ironisk. Hun slår det bare fast. Slik har livet hennes vært og blitt. En nær venninne i 
samme situasjon ble tilkjent erstatningen for sent.
 Legene vet ikke alt. De prøver. De kan feile. De lærer.
 Hennes egen far var lege, med psykiatri som spesialfelt. Moren er pensjonert spesialpedagog. For tiden bor Anne 
Margrethe i samme hus som henne, skjønt i egen leilighet. 
 Etter hvert må jeg få meg noe i et boområde der det er enklere å ferdes som blind, sier hun.
For tiden er hun uten førerhund. Moren handler for henne.
når jeg flytter, får jeg nok en ny hund, sier hun. Jeg trenger det, for å kunne bevege meg i gatene uten engstelse.
Hun er redd for å skade hodet, at hun skal støte på noe i ansiktshøyde, som lemmen ut fra et lasteplan, ting som kan 
treffe tinningen og ødelegge implantatet. 
 Men Anne Margrethe arbeider. Hun har fått tilbake stemmen nå, opptrer med jazz og viser, og hun har sangelever.
 Og så er det firmaet hennes. Det heter Heart of Hearts. Hjertenes kjerne. Derfra leverer hun foredrag og work 
shops. Hun kaster et blikk mot skrivebordet, der hun kan sitte og planlegge.
 Sollyset faller over ansiktet hennes.
Det er en dag i mars. Utenfor er været vakkert. Hun kan ikke se det. Men hun kan kjenne varmen mot ansiktet om hun 
går utendørs. Hun kan heller ikke se bildene hun har på veggene sine. De henger der for gjestenes skyld. Men hun vet 
hvor hun har sofaen og salongbordet, og hvor klaveret står. Alt har sin faste plass, må ha det, så hun ikke skal snuble, 
ikke treffe et bordhjørne. Anne Margrethe gjør selv rent, vasker gulvet og tørker støv. Og hun serverer kaffe. Kop
pene har også sin faste plass, som kaffen og trakteren. når hun skjenker, smetter hun en liten finger oppi koppen for 
å kjenne etter om det er passe fullt.
 Brenner hun seg ikke?
 Slikt blir vane, nødvendighet, ingenting å tenke på.
 Det viktige er å leve, å være del av fellesskap, å bety noe for andre.
 Hjemmesiden hennes viser et rødt landskap, og vi leser: «Velkommen til Heart of Hearts, et nettverk for være
kraft. Psykisk rehabilitering etter sykdom eller skade.» Ett av stikkordene er: «Trøsteside for politiet.» Og vi klikker 
oss videre: «Kjære politiperson! Din yrkesoppgave er å passe på, holde ro og orden, plukke opp nedbrutte mennesker 
… men hvem skal passe på deg?» Og vi finner nattasang for politipersonen: «God natt, store venn.» Ved siden av 
leser vi følgende visdomsord: «Lenge har det vært av moten å snakke om et livskall. Mon tro om ikke en dyp, indre 
motivasjon er nødvendig for å holde ut i krevende yrker.»
 Kjerneordet er altså værekraft. 
 Det gir assosiasjoner – til dette å makte å være her, på jorden.
 På hjemmesiden skriver begrepets opphavskvinne selv om indikasjoner på værekraften: «Evne til å ta det som 
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kommer, vilje til å finne løsninger, selvinnsikt og 
selvrespekt, interesse og forståelse for andre, 
evne til å omstille seg, respekt for skaperverket.»
 Med stikkord i punktskrift på ark inntil magen 
som hun stryker over med fingrene, står hun foran 
forsamlinger av ukjente og gir av seg selv. Disse 

som lytter, kan altså være ansatte i politiet, mennesker som befinner seg oftere ved livets skyggeside enn de fleste 
andre, som tar seg av drepte og mordere, som lagrer indre bilder fra dagenes opplevelser: livløse junkier etter 
overdose. Ubalanserte og truende, kanskje med skytevåpen eller en kniv i hånden. Aggressive og rusa mennesker. 
Vanskjøttede unger. 
 Anne Margrethe Lund hjelper politipersonene å bearbeide inntrykkene, og komme videre. 
 På samme måte hjelper hun helsearbeidere, som også er en yrkesgruppe der børen av opplevelser i det daglige 
kan bli tung. Hun bistår i det hele tatt hvem som helst som ber henne om det, som inviterer henne, til arbeidsplasser, 
institusjoner, organisasjoner. For dette er noe hun vet noe om. Å akseptere en tung sannhet. Å komme videre. 

Hva med praktiske hindringer? Er folk flinke til å legge forholdene til rette når du kommer for å holde foredrag?
 Villigheten er der, sier hun. Men det er ikke alltid seende forstår et problem. Så er det opp til oss å si fra. 
 Hun nevner et av dagens slagord blant vennligsinnede helsearbeidere og kommunepolitikere: «Det finns ingen 
funksjonshemninger, bare samfunnsskapte hindringer.» 
 Ja?
 Jeg blir lei meg, sier hun. når jeg hører sånt. Jeg er blind. De kan ikke befri meg fra det, uansett hvor flinke man blir i 
samfunnet til å legge forholdene til rette. Det er som om de vil ta fra meg retten til sorg, eller selve sorgen. 
 Vi må våge å kalle en spade en spade, legger hun til. Jeg mangler noe stort; den sansen som kalles synet. Alle om
skrivninger blir bare forsøk på å dekke over virkeligheten.
 Men verden kan likevel være et vidunderlig sted, sier hun også.
 For den blinde kan oppleve skjønn musikk, kan skjelne én fugl fra en annen, kan snakke med flotte, morsomme, 
alvorlige, kunnskapsrike mennesker. Den blinde kan kjenne duften av nydelig kake, av jordbær, av roser …
 Den blinde kan være noe for andre.
 For tiden tar Anne Margrethe utdannelse i lederskap, i California. Hun drar uten følge fra norge. Hun treffer en 
annen student i Amsterdam, så reiser de sammen over havet og videre til instituttet utenfor San Francisco der det 
skjer. Slik dyktiggjør hun seg ytterligere til arbeidet sitt her hjemme.
 Mer kaffe? spør hun.
 Ja takk.
 Men hvor henter du selv kreftene fra? spør vi mens hun skjenker.
 Jeg har tre kilder, svarer hun. Jeg har tillit til dem jeg har rundt meg. Jeg har tillit til meg selv. Og jeg stoler på Gud.
 Og vi ser det. Tilliten. Den strømmer ut av henne. Men vi forstår også at det har kostet – å ikke tape den underveis.  
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