
Sagt om dokumentarfilmen ”Værekraft” som ble vist på  

NRK2 onsdag 29. september: 
( Filmen kan sees på http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/670893/ ) 

Heidi: 

Takk for en fantastisk fin film - til ettertanke og inspirasjon.... Fabelaktig musikk og for en stemme!! 

Jeg mangler ord akkurat nå, ville bare si dette. 

  

Vivi og Cato: 

Dette er den mest fantastiske opplevelsen vi har hatt på det vi kan huske! 

En fantastisk sterk film med en sterk og utholdende kvinne. Filmen gir også en fin fortelling om 

hvordan dere rundt Anne Margrethe støttet og hjalp henne der hun var svak. Vi fikk inntrykk at hun 

var en usedvanlig begavet personlighet, som hadde mye å gi andre. Normalt ville et menneske i 

hennes situasjon hatt mer enn nok med sin sykdom. Men hun hadde for travelt, ville gi mer av seg 

selv, til stor glede for mange. 

Gratulerer Erling, for en fantastisk vellykket film om et svært sjeldent menneske! Du må formidle vår 

beundring til de andre hjelperne også. Takk også for den fine platen jeg fikk av deg for en stund 

siden. Den er spilt mange ganger, men nå blir den tatt frem igjen. Nå har vi mer rundt henne 

gjennom filmen, som gjør platen enda mer betydningsfull. Godt vi har minner gjennom de nydelige 

sangene. 

   

Leif: 

Vi ble stille, men i eftertankens lys takknemlige for at vi takket være deg og flere gode krefter kan få 

slike tanker. Savnet et samtaleprogram efterpå, hvor man kunne fortelle hverandre hvor mye rikere 

livet kan bli når man  møter det vesentlige, møter rene tanker og et vakkert sinn, og en stemme som 

sitter igjen i oss og får en plass i hjertet vårt, for alltid. "Hjertet har sin egen fornuft, som fornuften  

ikke forstår". (Pascal) 

  

Roar: 

Noen programmer er det viktig å få med seg. De kan gi deg kvaliteter det er viktig å ta med seg videre 

i livet. Jeg har selv gjennomgått en kreftoperasjon i sommer og tar gjerne med meg Værekraften 

Anne Margrethe Lund og det dere andre ville dele med meg. 

  

Eli 

Du verden, så godt!  

  

Ranveig 

Vet ikke om jeg skal le eller gråte nå, jeg :) veldig rørt! 

   

Steinar: 

Gratulerer med en sterkt film! 

Har allerede fått melding fra andre som så filmen i kveld. 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/670893/


Ellen: 

For et fantastisk program om et fantastisk menneske! 

  

Sølvi: 

Så den dypt rørende dokumentaren i kveld, og måtte bare bestille cd for å få sove. 

    

Sissel: 

I dag har jeg har lært et nytt og utrolig flott ord.... værekraft. 

   

Åsmund: 

Nå har jeg sett og grått og smilt og blitt betatt av Anne Margrethe Lund og hva hun formidlet gjennom 

din hjelp på lerretet. Du bryr deg nok ikke hva jeg, en barnehjemsgutt, tenker og mener. Men ordet 

"værekraft" løftet meg og brakte noe optimistisk og vakkert inn i meg. Gud velsigne deg og dine 

medhjelpere! 

   

Gudrun: 

Etter å ha sett dokumentar på TV, ble jeg helt betatt av Anne Margrethe Lund som artist og 

menneske. 

   

Anne-Siri: 

Så dokumentaren på TV i kveld og ble velsignet av å få kjennskap til dette vakre mennesket. 

   

Janne: 

Hvis CD’en ikke er å få lenger tror jeg dere kan sette i gang å produsere flere etter det fantastiske 

programmet om tapre og vakre Anne Margrethe Lund. 

   

Ingar:  

Crushed Roses noe av det fineste jeg har hørt. 

Fantastisk film i kveld på tv. 

   

Fred: 

Flott og ikke minst tankevekkende program og nydelig musikk. 

   

André: 

Så et fantastisk program om en flott jente på tv i kveld 

  

Anne Margrethe: 

Så dokumentaren om Anne Margrethe nå i kveld. Den var så sterk! 

   

Jan: 

TAKK for en flott produksjon. 

  

Irene: 

Den var helt mektig. 

   

Toril: 

Så på Tv i går kveld om et nydelig menneske, med en fantastisk stemme og musisering. 

 

 



Grethe: 

Jeg så i går kveld programmet om Anne Margrethe Lund og alt fra mennesket - tanken - styrken og 

musikken grep meg utrolig sterkt. Min første tanke i dag tidlig - få dele mer av alt hun gav. 

  

Ragna: 

Det var sterkt og tankevekkende, - Så vakkert smil, - tross hennes lidelser !! 

   

Solrun: 

En fantastisk person og nydelige tekster og musikk!! Vi trenger slike mennesker!! 

   

Irene: 

Det var en utrolig flott dokumentar på tv i går. Hun var et vidunderlig menneske med mye å gi. 

    

Aud: 

Såg programmet på TV2 i går. Det tok meg veldig sterkt. Djup respekt for Anne Margrethe si livskraft, 

livsmot, hennar visjon, og evna til å formidle budskapet til andre, - også til "hjelparane" i samfunnet. 

Og til sist; flott musikk, sterke tekstar og fantastisk song. 

   

Brita: 

Det ble en sterk opplevelse i går kveld. 

   

Vigdis: 

Jeg har nettopp sett dokumentaren Værekraft og er rørt dypt til hjerterøttene. 

   

Christian: 

Dette gjorde et meget sterkt inntrykk. Hun var et vakkert menneske med værekraft, et begrep som 

synker sakte inn. Vi er takknemlige for at du har invitert oss til å være med på denne reisen. Den 

fortsetter i våre egne indre landskaper først og fremst. 

   

Gunnhild: 

Jeg skulle ha jobbet på mitt bokprosjekt, men har sittet en time og sett filmen om Anne Margrethe 

Okkenhaug. Den har gitt meg så uendelig mye. Jeg er så full av … jeg vet ikke hva. Kanskje værekraft? 

Min time med filmen om Værekraft var ikke bortkastet. Nå har jeg flere sider nedskriblete, rotete 

notater. Tanker som jeg skal ta videre med meg. Hvis det var noen som mestret akkurat det å skape 

seg mening midt i motgangen, så var det Anne Margrethe Lund. Jeg er dypt rørt og imponert. Jeg 

håper hun fikk all den aksept og anerkjennelse hun fortjener mens hun levde. 

Hvem kan sutre over egen dritt etter å ha sett henne? … 

Jeg sender takken til deg. Og har du en spesialkanal, må du gjerne sende den videre til henne den er 

stilet til. 

  

Randi: 

Takk for et vakkert og bevegende TV-program i går. 

   

Bjørn Harald: 

Fantastisk gripende og flott program til ettertanke for oss alle. 



Terje: 
Fantastisk film – ”værekraft”. 
Jeg gråter ca. hvert tiende år. Men i går var det nære….. 
   
Roy: 
Veldig gripende film om livet på godt og vondt  
   

Synnøve: 

Takk for en fantastisk reise med Anne Margrete i går kveld, en opplevelse som gjorde dypt inntrykk, 

og som kommer til å bidra til en kursendring i mitt eget liv. Jeg har lenge følt jeg nærmer meg en 

korsvei, og Anne Margrete (som jeg faktisk kjente fra opphold på Helsesportsenteret på Beitostølen) 

og hennes mot inspirerer meg til å realisere noen av mine gamle drømmer før det er for sent - ingen 

ting er umulig! 

   

Knut: 

Vi så filmen på nrk 2 i går kveld. Til ettertanke og også glede. 

   

Marie: 

Jeg vil takke for en meget sterk og tankevekkende film med Anne Margrethe,  

    

Kari: 

Takk for et nydelig og berikende program om Anne Margrethe Lund på NRK2 i går kveld. Jeg kjente 

ikke til henne tidligere og kom tilfeldigvis (i den grad det finnes noe slikt som tilfeldigheter:-)) innom 

programmet rett før jeg skulle legge meg. Men selv om jeg var aldri så trett, måtte jeg bare se ferdig 

programmet. Det rørte meg virkelig! 

Skjønner nå at hun har gått over på den andre siden, ...men så lever hun jo bl.a. videre gjennom sin 

skjønne musikk! 

    

Tone: 

Tusen takk for vakker og gripende film om Anne Margrethe! 

Har mange minner med henne, og savner stemmen hennes, - det var så mye lys i den. 

    

Ingun: 

Jeg så programmet på NRK og ble så imponert over hennes kraft, fantastiske stemme og flotte tekst! 

    

Thea: 

Programmet med Anne Margrethe Lund på NRK onsdag, gjorde et sterkt inntrykk. 

   

Jris: 

Har kommet tilbake fra Provence – og noe av det første jeg opplevde etter hjemkomsten var 

dokumentarfilmen om og med Anne Margrethe Lund.  Det var et utrolig flott portrett av et 

usedvanlig menneske!  Så mye klokt ble sagt om livet, om glede og sorg.  Så sterk og vakker hun var.  

Vi ble sittende urørlig og stille foran TVen og ble virkelig berørt.  Jeg kunne gjerne ha truffet henne, 

men hun døde dessverre tilslutt av kreften som hadde rammet henne.  

 

 



Helga: 

Jeg ble svært inspirert av programmet jeg så på NRK 2 om Anne Margrethe Lund. 

  

Tone: 

Takk også for et fantastisk program. 

   

Øydunn: 

Jeg kjenner en del som jobber i kreftomsorgen og folk som selv har kreft også, eller som trenger å bli 

"tipset" om værekraft! Flott film om et unikt menneske som måtte være usedvanlig rikt utrustet! 

     

Marius: 

Jeg fikk endelig se Værekraft og synes den var sterk og vakker. Et viktig stykke fra den krevende 

virkeligheten.  

   

Målfrid: 

Takk for Værekraft som vart sendt på TV. Ein sterk bodskap frå ei sterk kvinne! 

    

Kristina: 

Torsdag noterte eg ned varekraft.no etter å ha sett slutten av dokumentaren om Anne Margrethe 

Lund. I går tok eg meg tid til å sjå byrjinga, samt sjekke ut heimesida. Lytta og leste til det som fanga 

mi interesse. Etterpå sat eg att med ei kjensle av at eg forstod henne. Hennes lengsel etter å bli 

godtatt for den hun er, ikkje for det hun presterer. At vi har blitt meir human "doings" som eg leste i 

ei bok, enn human beings.  

 

11. juni i år kom eg til desse tankane 

 

Eg vil berre vere 

vere den eg er 

vere i ro 

vere i ett med naturen 

vere i balanse 

vere her og no 

 

Etterkvart laga eg dette vesle "lerretet" og føyde til "Eg er, no".  

Stadig har eg utfordringar med å seie det på høgt. At eg er, no. For det er då det vi er, eller? Mine 

ønsker om å vere blir skyvd til framtida føler eg, om eg ikkje seier eg er no, eg er i balanse, eg er den 

eg er...  

Livet er mangfald, livet er... har eg også skrevet. Ikkje berre mot, men mismot, ikkje berre styrke, 

men svakhet, ikkje berre latter, men gråt. Få vere heile den som eg rommer på innsida, når behovet / 

kjensla kjem, utan at eg skal føle skyld eller skam over det.  

 

Fikk lyst å sende frå meg den fargerike peonen, med tekst, men spør meg så: Kva er intensjonen? 

Intensjonen er å fortelle at eg forstod hennes lengsel. 

 

 

http://varekraft.no/


Martin: 

Jeg så Værekraft og jeg ble rørt, trist, glad og takknemelig. En fin film med en flott dame med gode 

hjelpere.  Værekraft hurra!!!! 

   

Birgitte: 

Så en dokumentar her om dagen på NRK om Anne Margrethe Lund og ble fasinert og imponert over 

både damen og historien hennes. 

   

Liv: 

Hun var et nydelig menneske med en fantastisk utsråling og stemme. Jeg ble både rørt og glad av det 

jeg fikk se og høre i filmen. 

    

Jo: 

Jeg fikk lyst til å skrive noen ord til deg etter at jeg så programmet om Anne Margrethe Lund forrige 

uke.  Det var en fantastisk framstilling, satte i gang masse følelser og beundring for optimismen og l 

livsgleden som hun greide å formidle. Takk for en stor opplevelse!! 

    

Azadeh: 

Jeg var fullstendig "blown away" av dokumentarfilmen som gikk på NRK2! Nydelig CD! Helt 

himmelsk. Så glad for at hun fikk i hvertfall utgitt en CD før hun forlot oss. Det rører virkelig 

dypt ved min sjel å høre tekstene og stemmen hennes. 

    

Bente: 

Hei, jeg så med stor interesse den fine og tankevekkende dokumentaren som ble vist på TV 29.09.10 

     

Astrid: 

Det ble et tv-møte som satte spor! Så flott at vi som aldri fikk gleden av å møte Anne Margrethe 

kunne få oppleve et møte som berørte oss og som vi kan ta med oss på vår videre ferd. 

    

Thea: 

Det var på nettsidene til NRK jeg fikk med meg dokumentar om Anne Margethe. Hun og jeg deler 

mye de samme erfaringene. Jeg er også blind, og jeg har hatt kreft. Videre frem i tid vet jeg ikke om 

hva bringer, men ble operert for kreft for 4 år siden. Jeg har lært meg å ta en dag av gangen, og 

kjente meg igjen i mye av det Anne Margrethe har å si oss. Hun har et flott budskap å gi andre 

mennesker! 

    

Hanne: 

Fantastisk dokumentar og musikk. 

    

Signy: 

Jeg var så heldig at jeg fikk møte Anne Margrethe. Var assistent da hun ble fotografert av Morten, via 

Anne Lise. Vi fikk en fin prat da jeg fulgte henne ut til bilen. Heart of Hearts. Hennes minne vil alltid 

leve. 

     

 



Kari Elisabet 

Sterk film og nydelig musikk! 

   

Nina: 

Jeg fikk tilfeldigvis med meg dokumentarfilmen om Anne Margrethe Lund, som NRK viste her 

forleden. Ble veldig grepet av både filmen og musikken. 

   

Hege: 

CD’en er helt fantastisk nydelig!! Ble veldig grepet av TV dokumentaren om henne - hun må ha vært 

et fantastisk menneske! Lykke til med arbeidet i VÆREKRAFT. 

   

Andreas 

Takk for programmet som ligger på NRK. Selv sliter jeg mye i livet mitt. Takk! 

    

Linn: 

Filmen gav meg mange tårer men også mye latter og smil! Tusen takk til Anne Margrethe for at du 

var den du var og alt du fortsatt vil bety for mange. Og en stor takk til dere som var med på å lage 

denne utrolig flotte filmen. En nydelig og inspirerende film om ett utrolig vakkert menneske. Takk! 

   

Geir: 

Dette er en film vi kan la oss inspirere av. Vi kan reflektere over filmen, men vi kan også puste den 

inn (in-spirere). Anne Margrethe var opptatt av pust. Som sanger var dette naturlig. Men hun var 

også bevisst på pust i forhold til det å vokse og trives som menneske; det å puste liv, inn og ut, og det 

å bli fornyet og forfrisket gjennom hvert åndedrag. Ånd=liv=pust 

   

Sarah: 

Da jeg fikk en tilbakemelding av en som hadde sett filmen, fikk jeg en liten ah-ha opplevelse. Det 

kunne syntes ut i fra vedkommendes uttalelser at det faktumet at Anne Margrethe klarte nettopp å 

prestere mye og "sto på" selv gjennom smerte og vanskeligheter kunne påvirke enkelte til å hele 

tiden "gi mer". Jeg tror at mange av oss har mer å gi en det vi gjør, men samtidig er det en risiko 

forbundet med det å stadig presse etter å kunne klare mer, gjøre mer, prestere mer, bidra mer som 

kan fort resultere i utbrenthet. Som en med psykologi bakgrunn syntes jeg dette det var et 

interessant reaksjon mot filmen, og som en som hadde gleden av å bli litt kjent med Anne Margrethe 

tror jeg det er noe misforståelse i det å tenke at "hun hadde det så vanskelig og likevel klarte så mye 

med så mye glede - så derfor bør også vi kunne klare enda mer". Jeg har alltid oppfattet det slik at 

Anne Margrethe sto for det å kunne også si at: Det er greit å bare være - og at det også tar tid og 

krever prioritering. På grunn av at vi lever i et såpass travel verden med mange eksterne "skal-bør-

må"-ting må vi være litt obs på å kjenne på det å "bare" være, og dens verdi også. Bli kjent med oss 

selv og den stillheten og energi som finnes der. Det er godt mulig også da at hvis vi tar tiden til å 

"være" innimellom all "skal-bør-må"-tingene at vi da kjenner på hva vi virkelig vil prioritere og bidra 

med her i verden. Da er det ikke usannsynlig at resultatet vil være vikig personlig utvikling og bidrag 

til samfunnet ellers. Det krever kanskje refleksjon og evnen til å kjenne sin værekraft og 

kroppen/psyken ift hva man kan klare til enhver tid kan bidra med, og styrken til å stole på seg selv 

hvis værekraften sier "nå må du ta det med ro." Jeg tror det er viktig å ha balanse mellom å innse at 

til tiders kan vi bidra mer med viktige ting i samfunnet, samtidig å innse og kjenne når det passer og 



når det ikke passer. Noen trenger kanskje en dytt "bak" for å bidra mer, mens andre trenger å kjenne 

at - det er helt ok å ikke prestere (så mye) hele tiden. Er det noen andre som har noen tanker rundt 

dette?  Denne meningsutvekslingen kan følges på Facebook:  

http://www.facebook.com/group.php?gid=152063864817352#!/topic.php?uid=152063864817352&

topic=564 

   

Asbjørn: 

At det går an..... Hvor tar enkelte mennesker en slik kraft og livsglede fra. Anne Margrethe var i 

besittelse av en fantastisk evne til å se forbi hverdagen med sine trivialiteter og inn i kjernen av 

tilværelsen. Hun var en enorm ressurs med sin væremåte, utstråling og innsikt. Filmen klarte å 

formidle hennes verdier på en rørende og ettertenksom måte. 

   

Ingeborg: 

En vakker film om ett vakkert menneske. Tusen takk! 

 

Inger Marie 

Ikkje vanskelig å fatte mot etter å ha sett denne dama, nei!!! Fantastiskt menneske og en fantastisk 

stemme. 

   

Bente-Linn: 

En fantastisk sterk og dypt rørende film hvor en engel spiller hovedrollen ! Takk ! 

   

Tone Kristin: 

Dette var sterkt! Flott film, flotte mennesker i samhandling om et fantastisk ord: Værekraft! Så enkelt 

og så vanskelig, men viktig budskap. Tusen takk 

   

Jorunn: 

Denne filmen om det unike mennesket Anne Margrethe Lund , bekreftet det jeg har hevdet etter at 

jeg måtte gå av med uføretrygd: Nå handler det mer om å være enn å gjøre. Men hun fikk sagt og vist 

det på en så utrolig sterk og fin måte, noe alle som har vært med å gi dette til verden kan være 

virkelig stolte av. Takk til dere alle. 

   

Guri: 

Jeg har ikke ord. Så sterk og nydelig. 

   

Bjørg: 

Fantastisk, jeg så filmen i dag på nettet. Vakkert, sterkt og en viktig påminning! 

   

Marit: 

Tiden står helt stille rundt meg....jeg har nettopp sett filmen...hørt musikken...ordene...i nesten en 

time var jeg ikke i min egen stue...jeg vet ikke akkurat hvor jeg var...jeg bare var... 

Takknemlighet....undring....stillhet...og igjen ta... 

 

Jeg våger nesten ikke puste...for ikke å komme ut av den "væren" jeg har befunnet meg i en times tid 

nå...det var en vakker-trist-nydelig og tankevekkende film....full av liv og håp midt i vissheten om 

http://www.facebook.com/group.php?gid=152063864817352#!/topic.php?uid=152063864817352&topic=564
http://www.facebook.com/group.php?gid=152063864817352#!/topic.php?uid=152063864817352&topic=564


alvor...Anne Margrethe var et fullt me...nneske og viste det så godt...i ord og toner...takk til Pål (som 

jeg kjenner ) og alle dere andre (som jeg ikke kjenner :)....for en mektig film...Musikalsk minner 

denne opplevelsen meg om første gang jeg hørte Eva Cassidy ....ante igenting om hennes historie, 

bare hørte stemmen-formidlingen.....og det fant veien rett til mitt hjerte...slik var det nå med Anne 

Margrethee's sang og musikk....  Tro...håp...kjærlighet... 

   

Eirik: 

Et flott portrett av et stort menneske! 

   

Åshild: 

Rørende film. Tar med meg tankene videre i utfordringene livet gir 

   

Toril: 

Kjempegod dokumentar. Hvordan kan folk være så positive hele tiden? Har fulgt min mor gjennom 

kampen mot kreften, hun taklet det ikke på samme måte. Hun skånet oss "barna" og sa hele tiden at   

det går bra, det gjorde det jo ikke:( 

Ina: 

Filmen om Anne Margrethe og stemmen hennes berørte meg dypt nå i kveld. For en nydelig sjel hun 

er (der hun er). 

   

Maria: 

Å se denne filmen i kveld var akkurat det jeg trengte. Takk! 

   

Vibeke: 

Dette er noe av det sterkeste jeg også har sett, og min datter på 16 kom for å si god natt midt i 

programmet og ble sittende for å se resten.  For en vakker person Anne Margrethe var. Bøyer meg i 

støvet for henne, og ja CD’en hennes måtte jeg bare bestille umiddelbart. 

   

Wenche: 

Det vi søker i livet -fred, frihet, kjærlighet, kraft - finnes i oss selv som en del av vår natur. Vi er det vi 

lengter etter. Vi er derfor dypest sett ikke avhengig av spesielle omstendigheter for vår tilfredshet, 

men kan finne tilfredsheten i oss selv her og nå , i dette øyeblikk ! Jeg kan da bidra og yte fra mitt 

beste ut fra flyt og overskudd i stedet for kamp, plikt eller fokus på å prestere for ”å være bra nok...” 

   

Hege: 

Et værende med andre kvinner har i dag gitt meg større innsikt i mitt eget værende som kvinne. Takk 

♥ste ut fra flyt og overskudd istedenfor kamp, plikt eller fokus på å prestere for å "være bra nok". 

   

Anne Karin: 

Ønsker å gi tilbakemelding på en sterk og viktig film. Har prøvd å sende som ordinær epost uten hell. 

Så jeg sender den på den enkleste måten for meg. 

Værekraft er et flott begrep, og begrepet jeg forbinder med sjelelig styrke og indre sjelsro. Å være 

tilstede med hele seg, sin selvfølelse og ikke minst selvrespekt. Dette klarte Anne Margrethe Lund å 

finne tross sin lange sykdomhistorie i svært ung alder.  



Jeg kjenner meg godt igjen i Anne Margrethe Lund og forstår godt hva hun ønsket å formidle med 

VÆREKRAFT. I likhet med henne fikk jeg også kreft som barn, 9 år gammel.  Og Anne Margrethe ble 

blind som følge av komplikasjon i sykdomsforeløpet, hos meg oppsto det komplikasjoner i form av 

hjernehinnebetennelse som førte til at jeg ble totalt døv. Vi ble begge kreftbehandlet på 1970 tallet .  

Anne Margrethe har måtte tåle mye - mer enn de fleste , likevel utstrålte hun en enorm livsglede og 

ga av seg selv . 

Når man blir rammet av sykdom og lever mer eller mindre med smerter i svært ung alder blir man 

brått voksen og får tanker og en styrke man sannsynligvis ikke ville få hvis det ikke hadde vært det 

man må gå gjennom. 

Tross min sykdomhistorie, senskadene, ufør og min døvhet kan jeg med hånden på hjertet si at jeg 

har et veldig godt liv og har funnet sjelsro og min plass i samfunnet selv om jeg aldri har hatt ordinær 

arbeid.  VÆREKRAFT er et sterkt og vakkert begrep . 

   

Sigrun: 

Jeg likte det programmet om værekraft som du har vært med på å lage! Jeg gikk ikke uberørt inn i 

natta etter dette programmet. Jeg skjønner at det har vært mange viktige brikker på plass i Anne 

Margrethes liv. Når jeg tenker på at du har vært en av brikkene, blir jeg glad. Stolt kan du være selv, 

og med god grunn.  

   

Åse: 

Ante ikke at "Værekraft" var så nydelig. Psykologen og Ap- politikeren, T. Winger skrev her på 

Facebook at dette er et ord han vil ta med seg denne høstdagen. Godt jobbet. Det er aldri for  

galt......:) 

   

Nannah: 

Jeg måtte bare la noen få vite hvor sterkt dokumentaren om Anne Margrethe som ble sendt på nrk2 i 

går kveld grep meg... Og du var den eneste jeg kjente til som hadde med filmen å gjøre. 

Tusen, tusen takk! 

Det gir meg håp for fremtiden at jorden ennå kan frambringe et menneske som henne midt i all 

egoisme og materialisme som råder. 

Jeg håper hennes musikk får leve videre...og at hennes tanker ikke dør med henne..Jeg har ialle fall 

fått ny inspirasjon av hennes værekraft, og vill dele hennes budskap med så mange jeg kan. 

Takk igjen for å la meg bli kjent med et vidunderlig menneske! 

Hun berørte nok alle som så dokumentaren i går. Varm klem.. 

   

Maria: 

Her er jeg. På andre siden av kloden. Down Under. Og jeg har akkurat sett Værekraft. Og jeg gråter og 

gråter og gråter og gråter. Og jeg vil bare si: Takk. Til Anne Margrethe, som jeg har møtt først nå, 

enda du har invitert mange ganger både før og etter den andre siden. At livets kalender kom i 

mellom. Hva kan jeg si, nå? Annet enn takk. For at du også har gjort dette møtet mulig for all fremtid, 

for alle. For at jeg får sitte her og kjenne hvor dypt det berører, dette møtet. For at øyeblikket er nå. 

Nært og sterkt og virkelig. 

  

 

 



Knut: 

Klokken er snart tre om natten. Jeg har ikke sovet siden jeg så dokumentaren. Jeg hulket meg 

igjennom den. Jeg er snart 84, så det er ikke så rart at jeg har lett for å gråte, men dette var sterkt og 

stort. Håper NRK snart sender den igjen, så alle som ikke fikk sett den får en ny sjanse ... 

   

Anne Ma: 

...Hei ....har nett sett en gripende dokumentar på Nrk2..det var så sterkt, så sterkt...hvilken livskraft 

og mot...nei jeg kan ikke bruke ord...bare la følelsene få rom... jeg fikk selv kreft i 98...men jeg 

lever...og har kjent denne livskraften eller værekraften som hun snakker om...takk til deg også fordi 

du viste at du følte... 

   

Lise: 

Har akkurat sett ferdig dokumentaren om Anne Margrethe Lund. Utrolig gripende. Hun sto frem som 

et godt og sterkt menneske og må ha vært veldig flink til å by på seg selv til andre. For dere som 

kjente henne må det ha vært et stort savn etter henne da hun døde. Hun må ha vært det menneske 

det var lett å bli glad i. Tonen mellom dere var så varm og god.  

Tusen takk for platen. Den er lagt inn på Ipoden høres på rett som det er. Og fordi jeg visste at hun 

døde ikke lenge etterpå var det også noe trist over dokumentaren. Selv om det ikke sto på 

rulleteksten at hun døde. Det var egentlig veldig bra. Det ble en form for happy ending på det.  

Men allikevel sitter jeg her og tårene bare triller. Jeg ble så dypt rørt, det ble vist en slik nærhet 

mellom mennesker på filmen som vanligvis bare oppleves i fictionfilmer med skuespillere.  

Tusen takk for en fantastisk opplevelse Erling. 

 

Hans Christian: 

VAKKERT. 

STERKT. 

RENT. 

ÆRLIG. 

 

VIKTIG. 

 

Takk!! 

  

Mette: 

Egentlig er jeg ganske tom for ord etter å ha sett programmet - det var så utrolig gripende og flott. 

Tusen takk  

   

Torill: 

Det var en flott dokumentar, Pål!! Hærlig å se, og man kan reflektere over eget liv og egen 

værekraft... 

   

Anne: 

Værekraftig, FOR ET STERKT PROGRAM, OG FOR EI KVINNE. UTRULIG. TAKKER I ÆRBØDIGHET. KLEM 

  

 



Tonje: 

Så filmen på NRK 2, - veldig bra og veldig gripende!!! 

  

Merete: 

Det var en sterk film, så nær og følelsesterk. Fikk ikke sove i natt, og filmen sitter enda i meg Tusen 

takk for at du delte dette!! 

   

Randi: 

Nydelig portrett av et vakkert menneske. Takk for ditt bidrag. I min ungdom gikk jeg på rideskole 

sammen med Anne Margrethe - gode minner å eie nå. 

   

Merete: 

Jeg er helt utmattet etter å ha sett dokumentaren om Anne Margrethe Lund på NRK2 for kort tid 

siden. Jeg må tenke på gravskriften til Martinus von Bibrach, død 1498, der det står: 

Ich leb und waiß nit wahin, / Mich wundert, das ich froelich bin.. 

   

Christina: 

Klisjeer blir til fordi de er sanne. Det var en utrolig rørende og tankevekkende film. 

   

Ada: 

Vakkert menneske, vakker musikk.... 

   

Ann Kristin: 

Takk til deg og alle dere som laget den fine filmen og lot oss få ta en liten del av livet til fantastiske 

Anne Margrethe. 

   

Rita: 

Fantastisk ren og usminket film. Den vil leve lenge. Heldige deg og alle de andre som fikk oppleve 

Anne Margrethe. 

   

Tore: 

Føler at ord blir fattige etter å ha sett filmen. 

   

Hilde: 

Sterk film som rører sjelen dypt, dypt.. Gir inspirasjon til å LEVE og gi videre...  

   

Bente-Linn: 

Tusen takk for en fantastisk, sterk, gripende film. En stor film til ettertanke med en utrolig flott dame 

i hovedrollen. Takk til alle som har vært med og laget den! 

   

Per Rune: 

En viktig og respektfull film om det store tema. Gratulerer 

   

Audbjørn: 

Gratulerer med et flott resultat til alle som har vært involvert. Dette var gripende. 



     

Kristi  

Jeg satte bare tilfeldigvis på fjernsynet og ble sittende stille. Det var veldig stort. Takk! 

     

Vigdis: 

Vakkert og sterkt, en film til å bli litt stille av. 

       

Mari: 

Ikke så ofte jeg tenker at TV apparatet gir meg noe, som med sikkerhet vil "sitte", i resten av mitt liv. 

      

Marita:  

Fin og vakker dokumentar.  

    

Per: 

Godt å endelig få sett den Erling. Fantastisk arbeid. En takk til deg min bror og til Anne Margrethe. 

Gripende ja, vakkert ja, sterk ja, kan skrive under på alt som er sagt.   

    

Liv: 

Gripende, sterkt og vakkert. TAKK 

       

Bente: 

Erling, for en fantastisk film! Den mest usentimentale, ærlige, sterkeste dokumentar jeg/vi noen gang 

har sett 

      

Tove:  

Sterkt innslag, kjære du. 

     

Ingjerd:  

Utrolig flott og gripende film - tusen takk for å ha fått tatt del i denne historien. 

      

Vigdis:  

Kjempe fin film!! Værekraft..fint ord som vi skal ta med oss videre. 

  

Øystein:J 

En utrolig sterk historie og imponerende dame! 

   

Trine: 

Så klok, varm og fantastisk film om livsmotet!! For en skjønn sjelfull kvinne!  Hjertelig takk, Erling!  

   

Ane:  

Fantastisk bra dokumentar jeg har sittet og sett på nå! :-) 

   

Hege: 

For en gripende film! Håper den kommer i reprise! 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001012612589
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001012612589
http://www.facebook.com/profile.php?id=730306243
http://www.facebook.com/profile.php?id=1331932310
http://www.facebook.com/marita.borresen
http://www.facebook.com/profile.php?id=535091824
http://www.facebook.com/liv.okkenhaug
http://www.facebook.com/bente.k.brenda
http://www.facebook.com/profile.php?id=666297489
http://www.facebook.com/profile.php?id=1328617635
http://www.facebook.com/profile.php?id=1143187964
http://www.facebook.com/profile.php?id=565658538
http://www.facebook.com/profile.php?id=565658538
http://www.facebook.com/profile.php?id=1480916469
http://www.facebook.com/profile.php?id=729310568
http://www.facebook.com/profile.php?id=1190873704
http://www.facebook.com/profile.php?id=1190873704


Tove:  

Det mest fantastiske jeg har sett og hørt. 

   

Nina: 

TAKK for anbefalingen av programmet STYRKENDE, VAKKERT, STERKT og vemodig vakkert !  

Diva var så skjønn og intuitiv trøstende, som deg. Deilig at det finnes !! VÆREKRAFT! 

   

Ola Kjetil: 

Veldig fin og vakker film 

    

Runa: 

Så programmet i går kveld. HUN var da en sann engel på jorden. En slik vilje og absolutt positivitet til 

livet er unik. Jeg forstår at du savner henne. 

    

Synnøve: 

Takk for en sterk og rørende film :) 

  

 

 


