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Jeg tenker at det kanskje ikke er så 
rart, for nå har jeg fått kraftig juling. 
     Bekjeden kom etter hvert: Lam fra 

livet og ned. Hanne forteller om 
smerter, tårer, tunge tider og turbu-
lens i sinnet. Ei tid med operasjon, tre 
måneder på Sunnås sykehus, trening 
hos terapeut, tilrettelegging av 
hverdagen. Uten heis i huset, uten 
stol, uten det meste av hjelpemidler 
var det selvfølgelig tungt fysisk på 
alle måter. 
     - Men så hvilte jeg i senga en dag 
etter hjemkomsten, og jeg kunne 
høre familien sitte og prate i stua, 
mannen Bjørn Ove, sønnene Stian 
og Ole (da 17 og 19), og sviger-
foreldrene, og jeg tenkte: Dette 

 er mine kjære, her vil jeg være! 

Så utrolig godt å høre stemmene 

summe der inne! 

     -Syntes du det begynte å gå 

framover fra da? 

     - Det  blei nok mange nedturer, 
men har en ikke vært nede, så får 
en heller ikke oppleve oppturer. 
Og jeg har lært å sette pris på de 
små fram-stega.  Du skal bare veta 
så glad jeg var som hadde armer 
som kunne brukes til å smøre niste 
sjøl!! Alt det familien har betydd 
for meg, spesielt Bjørn Ove og 
guttene, kan jeg ikke få sagt med 
ord. Jeg er velsigna med mye godt 
humør. Og når det har trilla tårer, 
så kan han Ola svare med sin 

humoristiske sans: "Ja, men tenk  
 

 
på alle de skopara du slipper å kjøpe, 
mamma, og alle de gnagsåra du 
slipper å få!"  Blir jeg bestemor en 
gang, har jeg tenkt at det blir vel 
stusslig med ei i rullestol. Da sier han  
Stian: "Du blir nok den mest 
populære bestemora! Få har så mange 
rare ting som du, som ruller og heiser 
seg og kjører hit og dit med noen 
tastetrykk. Den spesialbygde bilen 
din kommer til å imponere." 
     - Du som likte å drive i hagen og  

og hadde utsøkte blomsterbed. Det → 


