
Forfatter Siri M. Kvamme er i 
ferd med å miste synet. 

Hun har fått det travelt. Med å leve 
livet og skrive bøker. Haugesund-
forfatteren Siri M. Kvamme kom i 
forrige uke ut med sin nye roman, 

«Verden leker gjemsel», men hun er allere-
de i gang med å skrive på en ny. 

– Sånn er det ofte. Med en gang jeg er  
ferdig med en bok, begynner jeg på den 
neste. Men klart, jeg har knapt med tid nå. 
Jeg må skrive dem ut før det blir verre.  

 Januar 2015. Kvammes syn var blitt  
dårligere. En vanlig synsjekk fant ikke ut av 
hva som var galt. Hos øyelegen ble det slått 
fast at tobarnsmoren på Solvang i Hauge-
sund, med flere romaner bak seg, har øye-
sykdommen tapp dystrofi. 

Forfatteren kom ut fra legen med visitt-
kort fra Norsk Blindeforbund. 

 «Tapetoretinal dystrofi» er en sjelden, ar-
velig sykdom som medfører ødeleggelse av 
tappene i netthinnen. Symptomer er grad-
vis tap av sentralsynet, tap av fargesynet og 

lysømfintlighet. Symptomene debuterer 
tidlig, og blir mer utpreget i løpet av livet.

– Blir du blind?
– Nei, slik det er nå ser det ut til at jeg ikke 

blir blind, men veldig svaksynt. Men jeg 
kan være stabil og ha det slik jeg ser nå om 
ti år. Eller det kan bli verre om to år. Det er 
et usikkert utfall. I verste fall, hvis stavene 
på netthinnen også begynner å svikte, da 
mister jeg synet. Men det er ingenting som 
tyder det nå. Jeg velger å forholde meg til 
situasjonen slik den er nå og ikke se så langt 
fram.  

God omtale
– Er du redd?

– Jeg har en strategi om å ikke tenke så 
mye over det. Det er min flukt. Jeg gruer 
meg for eksempel til å bli intervjuet av deg, 
fordi jeg vil egentlig ikke at andre skal se på 
meg som en syk person. Men nå vet de i alle 
fall hvorfor jeg kanskje bare går forbi og 
ikke hilser på dem. Og romanen min er også 
min måte å både fjerne meg og nærme meg 
sykdommen på, sier Kvamme. 

41-åringen har fått god omtale for  

Mister 
synet

Jeg vil ikke at 
andre skal se på 
meg som en syk 

person.
SIRI M. KVAMME

Forfatter

! «Verden leker gjemsel». Etter to uker i salg 
er den allerede trykket i nytt opplag. 

– Jeg har en god følelse rundt boken, sier 
Kvamme.  

Hun sier det er hennes mest personlige 
roman, på grunn av øyesykdommen.  

Boken handler om en kvinne som ønsker 
seg barn med kjæresten. Han har barn fra 
før. Den nye familien sitt forhold til eks- 
kone, bonusunger og storfamilien – og øye-
sykdommen. Det er en jentetur til Island 
der mye kan skje. 

Et spenningsforhold mellom ulike ting et 
liv kan inneholde. 

– Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i 
det jeg skriver om familieforhold. Det er 
mange som lever i den moderne stor- 
familien med alt det innebærer av gleder og 
utfordringer. Vi vil jo alle gjerne at alt skal 
være så fint, men det er ikke nødvendigvis 
så lett. Hanna strekker seg langt, men følel-
sen av å stå på utsiden og lengte inn i sitt 
eget liv blir etter hvert veldig påtrengende, 
sier Kvamme. 

 Siri M. Kvamme sto bak populære «Litte-
rær salong» i Haugesund i mange år. 
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