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Et par gule træsko med 
ankelrem fortæller en 
stor del af historien om 

billedkunstneren Ann Lund 
Wahlberg. Hun husker, hvor-
dan hun inderligt ønskede 
sig et par gule træsko. Men 
træsko er tunge og svære at 
holde på fødderne, når man 
som Ann Lund Wahlberg er 
lam og har meget få kræfter i 
benene, men ligesom venin-
derne ville hun også gerne 
have træsko. Hun fik de gule 
træsko. Forældrene fandt et 
par i den rigtige gule farve, 
men med en ankelrem, så 
hun kunne holde dem på fød-
derne. Oplevelsen har lagret 
sig i hende og står som et bil-
lede på, hvordan hun tidligt 
lærte, at der altid er en vej.

Ann Lund Wahlberg byder 
indenfor i sit arbejdsværk-
sted ved kanalen med kig til 
Operaen og Amalienborg. Et 
vandskuret, velholdt ældre 
hus, som måske er det mind-
ste hus på Holmen i Køben-
havn. Egentligt er det et fyr-
rum, men en dag kom hun 
forbi og tænkte, at her kunne 
hun indrette et værksted med 
plads til lærreder og maling. 

Hendes mor, Inge-Lis Lund 
Christensen, har fortalt, at 
hun i de første dage af datte-
rens liv vidste, at der var et 
eller andet med den nyfødte 
pige. Der var spil i hendes øj-
ne, men hendes bevægelser 
var ikke som den tre år ældre 
søsters. Mens mor og datter 
lå på barselsgangen, var der 
en tekst fra Salmernes Bog i 
Bibelen, som på en stærk må-
de talte til moderen. Salme 91 
er en nøgle til at forstå den 
tilgang, som hun og hendes 
forældre har haft til et liv, 
hvor der sjældent er noget, 
som er let, men heller ikke 
noget, som er umuligt:

”Intet ondt skal ramme dig, 
ingen plage skal nå dit telt, 
for han vil give sine engle be-
faling om at beskytte dig på 
alle dine veje. De skal bære 
dig på hænder, så du ikke 
støder din fod på nogen sten. 
Du kan træde på løve og slan-
ge, trampe på ungløve og øg-
le.”

Ann Lund Wahlberg gen-
nemgik en række undersø-
gelser, og da hun var fire år, 
fik hun diagnosen ”atypisk, 
spastisk lammelse”. På det 
tidspunkt havde en hverdag 
for længst indfundet sig i fa-
milien. En hverdag, hvor der 
var fokus på mennesket og 
ikke hindringerne.

”Mine forældre har opdra-
get os søskende på samme 
måde. Vi er blevet mødt med 
den samme kærlighed og de 
samme forventninger. Fysisk 
har jeg skullet have langt me-
re hjælp, men her var de gode 
til at inddrage mine søsken-
de. På de gamle smalfilm kan 
jeg se, hvordan mine søsken-
de lå på gulvet og trænede 
med, når jeg skulle træne. 
Når jeg skulle til Rigshospita-
let, blev det til en familietur, 
hvor vi var på Bakken eller i 
Tivoli. Mine forældre var go-
de til at få noget godt ud af 
det.” 

”Min mor valgte at gå hjem-
me de første år af mit liv, men 

det var ikke, fordi hun over-
beskyttede mig,” siger hun. 

Hun gik i den lokale børne-
have, og forældrene kæmpe-
de for, at hun skulle gå på 
den lokale folkeskole, hvilket 
ikke var kutyme den gang i 
1970’erne, og hendes far, Leif 
Christensen, måtte sørge for, 
at der blev bygget en træstol, 
hun kunne sidde i på Kærvej 
Skolen, ligesom hun fik en 
elektrisk kørestol nærmest 
før, de var opfundet. Med den 
røde kørestol fik hun mulig-
heden for at færdes på vejen 
og lege med de andre børn i 
kvarteret. 

”Mine forældre måtte kæm-
pe for alle småtingene og lær-
te mig at være viljefast, men 
venlig i dialogen med myn-
dighederne. Men vigtigst er, 
at det har været klart for 
dem, at jeg ikke havde be-
grænsninger, og at det nok 
skulle lykkes, selvom der var 
mange kampe,” siger hun. 

Hun er vokset op i et 
hjem, hvor kirkegang 
var nærmest lige så 

naturlig som tandbørstning. 
Hun har gået i søndagsskole 
og har gode minder fra talrige 
lejre i baptistkirkens regi. Det 
var selvfølgeligt for hende at 
bede, men hun husker ikke, 
at hun har spurgt Gud, hvor-
for hun skulle være afhængig 
af kørestol og hjælpere. Men 
hun mødte flere, som antog, 
at hun måtte have et ønske 
om et liv med fuld førlighed. 
Mennesker har ønsket at be-
de for, at hun skulle overvin-
de sit handicap, og hun har 
nogle gange følt det som et 
pres.

”Jeg syntes, jeg havde et 
godt liv, og jeg følte en fred og 
en glæde i det liv. Hvis andre 
synes, at man skal bedes for, 
så er det, som om man skal 
blive en anden,” siger hun. 

Da hun var 15 år, besøgte 
den svenske præst Hans 
Jansson deres lokale menig-
hed i Pandrup. Som så ofte 
før var hun sammen med sin 
familie taget til møde i kir-
ken. Den svenske præst af-
sluttede med at opfordre til, 
at man kunne komme frem, 
hvis man ønskede at blive 
bedt for. 

”Jeg vidste godt, at mange 
folk syntes, at det var oplagt, 
at jeg skulle gå op. Det første, 
man tænker, når man ser et 
menneske i en kørestol, er, at 
det ville være dejligt at kunne 
rejse sig fra kørestolen. Jeg 

sad og var splittet mellem, 
om jeg skulle gå frem til for-
bøn, eller om jeg skule blive. 
Min søster og jeg er tætte og 
kan nogle gange tale bare ved 
at se på hinanden. Jeg tænk-
te, hvis hun så på mig, så vil-
le jeg gå op,” siger hun.

De to søstre gik frem, og 
mange fra menigheden rejste 
sig og sluttede kreds om Ann 
Lund Wahlberg. 

”Mens de gjorde det, skete 
der noget, som jeg aldrig har 
oplevet før eller siden. Jeg 
hørte, hvad jeg opfatter som 
Guds stemme, som sagde, at 
jeg ikke skulle helbredes, og 
at der var noget, jeg skulle 
bruges til. Folk bad, og jeg 
tænkte, hvad jeg skulle gøre, 
for dengang var jeg ret ge-
nert. Et par minutter senere 
afbrød Hans Jansson menig-
heden og sagde, at han for-
nemmede, at Gud sagde til 
ham, at vi ikke skulle bede 
for min helbredelse, og at 
Gud ville bruge mig,” siger 
hun. 

Det er snart 30 år siden, 
men i tankerne er hun ofte 
vendt tilbage til den aften i 
Pandrup. 

”Det forsikrede mig i den 
fred, jeg altid har følt om-
kring mit liv. Jeg har udfor-
dringer, og bag den overfla-
de, hvor det hele måske vir-
ker enkelt, er der kampe, som 
kan trætte, for jeg skal plan-
lægge og forberede mig mere 
mentalt og praktisk end de 
fleste. Jeg bliver ikke vred, 

men jeg kan blive ked af det 
og gerne kortvarigt, så prøver 
jeg i stedet at finde løsninger, 
men jeg kan altid finde en 
hvile i, at jeg er værdifuld og 
kan bruges til noget, fordi 
den oplevelse så stærkt un-
derstregede det,” siger hun.

Ann Lund Wahlbergs for-
ældre ønskede, at hun skulle 
have mulighed for at leve et 
liv, som lignede hendes jævn-
aldrendes, selvom hun er af-
hængig af praktisk hjælp. Og 
det ønske er blevet indfriet. 
Hun har været på efterskole, 
gået i gymnasiet, været på bi-
belskole og taget sig tid til at 
rejse Jorden rundt som back-
packer med veninder, som 
fungerede som hendes hjæl-
pere på turen. Hun læste til 
socialrådgiver og havde set 
for sig, at hun skulle arbejde 
med handicappede, men hun 
valgte i stedet at forfølge en 
drøm.

Da hun var yngre, kun-
ne hun godt bruge si-
ne hænder lidt, men 

tidligt begyndte hun at bruge 
munden, når hun legede. Det 
er, som om hun har udviklet 
finmotorik i læberne. Lige-
som veninderne tegnede hun 
med tuscher, som hun holdt 
med munden. Når hun i dag 
ser på sine gamle tegninger, 
kan hun se, at hun ofte teg-
nede noget af det, hun ikke 
kunne: Danse ballet eller lave 
gymnastik, for så var det, 
som om hun også dansede. 

Modsat vennerne holdt hun 
aldrig op med at tegne. Hun 
lærte sig at male akvareller, 
og for 17 år siden kom hun i 
kontakt med folk fra Mund- 
og Fodmalende Kunstneres 
forening. Hun blev rost og 
opfordret til at arbejde videre 
med sine billeder, og for 13 år 
siden tog hun orlov fra sit da-
værende job som konsulent i 
Baptisternes Børne- og Ung-
domsforbund for at koncen-
trere sig om at male. 

”Det var rigtig godt for mig 
at fokusere på min kunst. Mit 
mål var at komme til at kun-
ne leve af min kunst,” siger 
hun.

Og i 2007 blev hun aner-
kendt som fuldgyldigt med-
lem af Mund- og Fodmalende 
Kunstneres forening, som er 
en international forening. På 
verdensplan er der cirka 120 
kunstnere, som er sikret en 
fuldtidsløn resten af livet som 
Ann Lund Wahlberg. Den 
danske billedkunstner er 
med andre ord kommet gen-
nem et nåleøje, og samtidig 
har hun fået et internationalt 
fællesskab af billedkunstnere 
gennem foreningen.

Hun kører kørestolen hen 
til sit rustikke arbejdsbord. 
Hendes hjælper rækker hen-
de en pensel, som hun an-
bringer mellem læberne. Det 
er fysisk hårdt at male som 
Ann Lund Wahlberg, men 
hun er typisk i gang tre til fire 
dage om ugen og værdsætter, 
at hun selv kan planlægge 

sin tid. Efter tre eller fire ti-
mer med pensler, blyanter og 
farveblyanter, holder hun fri.  

”Det er en kæmpe chance 
jeg har fået, at jeg kan ud-
trykke mig gennem min 
kunst, som jeg elsker, men 
der er også perioder, hvor jeg 
får hold i ryggen,” siger hun.

I en kasse på bordet står 
nogle af hendes billeder, som 
er blevet til postkort. De sæl-
ges i store oplag, og det er 
salget af postkort og andre re-
produktioner, som sikrer 
hende og de andre kunstnere 
deres løn. Hun udstiller også 
jævnligt.

”Jeg har mødt mange, som 
har været bevæget af mine 
billeder. Jeg får også selv me-
get tilbage ved at bruge mine 
evner, som jeg betragter som 
en gave, jeg har fået,” siger 
hun. 

Den største gave, som kun-
sten har åbnet for hende, er 
familielivet. For snart ti år si-
den, fik hun en e-mail fra en 
kunstinteresseret mand, arki-
tekt Peter Wahlberg, som 
havde set hjemmesiden med 
hendes malerier. 

”Han skrev, fordi han for-
nemmede, at jeg var et helt 
menneske, selvom jeg havde 
haft mange udfordringer. Jeg 
var først lidt forbeholden, for 
jeg er blevet kontaktet af en 
del, som ikke var reelle,” si-
ger hun. 

De blev pennevenner, og 
efter nogle måneder begynd-
te de at sende sms’er, inden 

de tog telefonen til hjælp. De 
mødtes over en kop kaffe, og 
venskabet udviklede sig til en 
forelskelse. 

”Da jeg var yngre, tænkte 
jeg, at jeg skulle finde en kri-
sten mand, men i et syn så 
jeg Peter. Da jeg mødte ham, 
vidste jeg, at han var den helt 
rigtige mand for mig,” siger 
hun. 

Et år efter blev de gift, og 
hun flyttede fra Nørresundby 
til en lejlighed på Holmen i 
København, hvor han boede 
med sin datter. Et stort skifte, 
og forbindelsen til Nordjyl-
land og netværket dér er ble-
vet bevaret med et sommer-
hus i Gjøl.

Der er langt mellem kvin-
der med et handicap som 
Ann Lund Wahlberg, som bli-
ver mødre, men i 2008 kom 
Stella til verden, og i 2013 
blev Elisa født, og familien 
lever i dag et småbørnsliv 
som så mange andres.  

”Mine børn er hurtigt ble-
vet gode til at modtage beske-
der, for jeg kan ikke vise dem, 
hvad de skal gøre, eller gøre 
tingene for dem, men jeg kan 
forklare og sætte ord på, og 
jeg har meget sprog,” siger 
hun.

Når man ser sig om i værk-
stedet, er der en del engle på 
malerierne. Ann Lund Wahl-
berg tror på, at alle menne-
sker er kaldet til at være eng-
le for hinanden: Sendebud 
om noget godt. 

”Lever vi i fred med os selv, 
og forstår vi, hvor betyd-
ningsfulde vi er, så kan vi 
række ud og være noget for 
mennesker omkring os og på 
en måde være som engle for 
hinanden,” siger hun.

For mange år siden så hun 
en mand i en kørestol blive 
hjulpet ud af et tog på en ba-
negård. Alle, som gik forbi 
ham, smilede, og hun tænk-
te, hvad der mon var med 
denne mand, siden han kald-
te smil frem i folks ansigter. 

”Det viste sig, at vi skulle til 
den samme konference. Han 
kunne ikke bevæge sig ret 
meget, kunne dårligt sidde 
oprejst i kørestolen, og han 
kunne ikke tale, men når 
man havde mødt hans smil, 
blev man glad. Jeg kan smile 
til folk, og det betyder rigtig 
meget i mødet med menne-
sker, hvis man smiler. Det er 
ikke altid det store, man be-
høver for at gøre en forskel.” 

Hun maler håbet frem
Billedkunstneren Ann Lund Wahlberg har som spastisk lammet dagligt mange praktiske udfordringer, men siden barndommen har hun lært 
at finde ind til en fred med sit liv

0 ”Jeg har udfordringer, og bag den overflade, hvor det hele måske virker enkelt, er der kampe, som kan trætte, for jeg skal planlægge og forberede mig mere mentalt og praktisk end de fleste. Jeg bliver 
ikke vred, men jeg kan blive ked af det og gerne kortvarigt, så prøver jeg i stedet at finde løsninger, men jeg kan altid finde en hvile i, at jeg er værdifuld,” siger Ann Lund Wahlberg. – Foto: Paw Gissel.

Ann LunD WAhLberg 
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Fem dage på højskole og en uges rejse

Pris 4.500 kr.

5. - 11. juli  2015

Oplev et af Nordeuropas mest 
fascinerende naturområder. 

Vi tager på fi re heldagsudfl ugter; til 
Nordfrisland, hvor vi vandrer over 
vaden mellem øerne Amrum og Föhr, 
til marskens hovedstad Ribe og Bal-
lum, til Fanø og landsbyen Sønderho, 
og til Mandø og videre til Danmarks 
størst sandørken Koresand, hvortil vi 
kører med traktorbussen.

Vadehavet & marsken 
Natur- og kulturvandringer

www.rhskole.dk · info@rhskole.dk· Tlf.: 7484 2284

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

K A S T RU P G Å R D S A M L I NGE N

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ONS 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG

KASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL KASTRUP ST.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

09.10.14—22.02.15
www.kastrupgaardsamlingen.dk

tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket

kastrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til kastrup st.

ERIK A. FRANDSEN  
det Grafiske værk 

retrospektiv

Løgumkloster Refugium 

Tur til  Helgoland   
23. - 26. maj 
Den lille ø Helgoland byder ikke bare på en 
lang, dramatisk historie, men også på et utal af 
unikke naturoplevelser. Klipperne rejser sig 60 
meter over havet, og sælerne og de sjældne 
havfugle inviterer gæsterne helt tæt på.  

www.loegumkloster‐refugium.dk 

Tlf. 74 74 33 01 ◦  mail@loegumkloster-refugium.dk 

Overnatning på Helgoland og forberedende 
dage på refugiet med film, foredrag og 
musik. 
 
Pris fra kr. 4.355,- 
Arrangeret i samarbejde med Sort Safari 

DVD:
Himlen findes 
virkelig
Film over bogen 
af samme navn. 

Udkommer
i dag – bestil 
allerede nu
hos 

kr. 149,95 på www.prorex.dk

danske undertekster


