
� .XUV�NRQIHUDQVH � -XOHERUG � )LUPDWXU � )HULH�IULWLG
6H� ZZZ�U\I\ONHIMRUGKRWHO�QR

DÅRLIG TID: Forfatter Siri M. Kvamme er aktuell med sin nye bok «Verden leker gjemsel». Hun har flere bøker i seg som hun vil skrive før synet blir verre.   
 FOTO: HARALD NORDBAKKEN

Nå har hun overlatt arrangørrollen til Dyveke Ha-
gen, mens Kvamme er medlem i redaksjonen. 

Selv skal hun bokbades i sitt «eget bad» i høst.   
– Folk har vært veldig entusiastiske rundt «Litterær 

salong», og publikum har stilt opp på arrangemente-
ne. Men jeg liker best å skrive, og det må jeg konsen-
trere meg om nå. 

Hjelpemidler
En følge av øyesykdommen er at hun blir fort trøtt og 
får vondt i hodet. Hjernen kompenserer for det øyne-
ne ikke klarer å se. 

– Hvis jeg sitter på et fly og leser for mye, blir jeg 
kvalm. Det er ikke noe kjekt. 

– Hvilke konsekvenser har sykdommen for livs-
kvaliteten din?

– Jeg har begynt å strikke og høre lydbøker. Jeg har 
sluttet å jogge rundt Djupadalen, og går nå turer til  
Orkjå i stedet.  Og så tar jeg meg tid til å danse mye. 
Setter på noe kul musikk og danser som en gal i stua. 
Jeg graver meg ikke ned. Stort sett handler det om 
hvordan du har det og ikke hvordan du tar det. 

– Hvordan reagerer mannen din og ungene dine?
– Det tar nok litt tid for dem å bli vant til det. Men i 

det daglige så har det ikke så stor innvirkning på fami-
lielivet. Jeg har en veldig støttende mann. 

Siri M. Kvamme har vært på kurs hos Blindeforbun-
det og sett andre med større synshemming enn henne 
leve livet fullt ut. 

– Det handler om å gjøre enda mer ut av det jeg har. 
Jeg vil fortsette å reise, Korsika er mitt yndlingsreise-
mål. 

Hun har fått nedsatt arbeidskapasitet 
med 50 prosent. Hun går tidligere hjem. 

– Men du, hva med å legge på sminke?
– Ha ha! Det er ikke alltid like lett, skjøn-

ner du. Særlig ikke hvis det kommer sollys 
inn på badet gjennom vinduet. Jeg ser ikke 
kontrastene og det kan bli litt mye rouge, 
og maskaraen havner på ville veier. Jeg må 
sjekke noen ganger før jeg går ut. Når jeg 
leser har jeg filterbriller og gardinene for. 

– Trenger du noen hjelpemidler?
– Når jeg skriver har jeg filterbriller, gar-

dinene trukket for og forstørrer teksten på 
skjermen. Jeg bruker alltid mørke filter-
briller ute, selv på en regnfull dag i januar. 
Da føler man seg jo ganske dum, men nå 
håper jeg folk skjønner at det er fordi jeg 
må, ikke fordi jeg er høy på pæra, smiler 
Kvamme bak solbrillene – inne på Cafe 
MM. 

Siri M. Kvamme har valgt å fortelle om sykdommen 
til så få som mulig, bare de aller nærmeste. 

Men nå får alle vite det. 
– Jeg liker jo å presse karakterene i romanene mine, 

og nå presser jeg meg selv. 


