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MIN BILD

En omstajlad prins
n Boken ”Cancerns gömda
gåvor” finns att köpa i alla
e-bokhandlar.
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”Den värsta hårstressen var
innan det föll av. När håret väl
var borta fick vi en omstajlad
prins – fortfarande lika
oemotståndlig.”

Sonens sjukdom
gav nya insikter
I dödens närhet växte kärleken till livet. Anna Herslow Lind har skrivit
boken hon själv skulle velat ha läst när sonen drabbades av cancer.
Vad som än händer, när helvetet stor
mar utanför, finns det en plats där allt
är stilla.
Det är så Anna Herslow Lind be
skriver det. Och till den platsen hittar
hon själv oftare numera.
När sonen Matteo drabbades av
cancer rasade världen samman. Tre
åringen hade varit mycket sjuk den
senaste tiden, haft öroninflammation
med blödande öron, men när de åkte
till akuten i Malmö tänkte Anna ändå
att det inte var så farligt.
Proverna visade på extremt låga
blodvärden och när läkarna började
prata om en blodtransfusion kom för
sta chocken. Familjen skickades vi
dare till onkologen i Lund där de fick
de beskedet – akut lymfatisk leukemi.
– Jag och min man slungades åt
helt olika ställen. Jag var i skräcken,
men samtidigt började nya sanningar
komma till mig.
En ny kraft, en slags livs och kärleks
kraft väcktes hos Anna, till hennes
egen förvåning.

Checklistan
Namn: Anna Herslow
Lind.
Ålder: 46 år.
Familj: Maken Ola,
barnen Marcel 5 år,
Matteo 7 år och
Stephanie 16 år.
Bor: Hus i Falsterbo.
Gör: Arbetar med
cancerrehabilitering,
föreläsningar, yoga och
personlig vägledning
Aktuell: Med boken
”Cancerns gömda
gåvor”.

– En läkare sa till oss – det är noll
eller hundra procents överlevnad,
och det är ju så. Hundra procent är
här och nu, men noll är en möjlighet.
Då blir man hundra procent. Det var
som ett pistolskott. Den möjliga dö
den sprängde fram livet i mig.
Cytostatikabehandlingen inleddes
omedelbart. Familjen kastades in i en
helt ny vardag.
Den första månaden turades för
äldrarna om att bo på sjukhuset.
Lillebror Marcel var bara nio måna
der och behövde också omvårdnad.
Samtidigt började Anna skriva, helt
planlöst till en början.
– Jag bara kände att jag måste få ut
trycka mig. Ola satte en dator framför
mig och det öppnade en flod.
Hon och Ola hade flyttat till huset
i Falsterbo fyra år tidigare. Anna hade
lämnat sin tjänst inom näringslivet.
Efter flera år med export och resor
hade hon känt en tomhet och utbildat
sig inom yoga och meditation. Hon
skulle precis öppna sin egen yoga

studio när Matteo insjuknade.
Medan behandlingen fortskred
fortsatte Anna skriva och började in
se att hon hade ett viktigt budskap att
dela med sig av.
– Jag har aldrig gråtit så mycket
som under den tiden. Man ser sitt
barn gråta, lida, tappa håret. Cancer
kommer med lidande och död och
det vill jag inte maskera. Bara ordet
cancer är ju skräck. Men ur skräcken
kan komma nya ingångar, möjlig
heter. Lidandet kan komma med gå
vor. Det är en paradox, jag inser det.
Men det känns viktigt att berätta.
Det planlösa skrivandet har struktu
rerats om och blivit till en bok ”Can
cerns gömda gåvor”. Med den vill
Anna hjälpa andra i liknande situa
tioner. Hon önskar att en sådan bok
funnits när hon själv tog emot can

”Bara ordet cancer
är ju skräck. Men
ur skräcken kan
komma nya ingångar,
möjligheter.”

cerbeskedet den där aprildagen 2014.
– Läkarna måste informera om allt
det svåraste. Jag hade redan från bör
jan en längtan efter att möta någon
som gått genom och kommit ut på an
dra sidan.
Matteo är frisk i dag, en sprallig sju
åring, nästan som vilken som helst.
Behandlingen har avslutats, även om
han kommer att fortsätta gå på upp
följningar i flera år. De synliga mär
kena utgörs av några ärr på halsen.
Men på ett inre plan har sjukdomen
förändrat hela familjen.
– Vi har kommit nära varandra. Jag
lägger själv inte så mycket tid på det
oviktiga. Jag har lättare att leva som
jag lär.
Anna Herslow Lind arbetar nume
ra med cancerrehabilitering, föreläs
ningar och yoga. Hon håller på att
översätta ”Cancerns gömda gåvor”
till engelska. Ytterligare en bok finns
planerad, om hur man kan gå vidare
efter en katastrof.
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