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i väntrummet och upprepade att ”det går 
inte, jag kan inte vänta så länge på att få 
besked”.

Läkaren såg hur dåligt Anette mådde 
och gjorde ett undantag. Egentligen fick 
han inte säga någonting i förväg, men 
han förklarade att han trodde att hon 
hade en tumör.

– Det konstiga är att jag blev lugnare 
då. När osäkerheten släppte visste jag 
vad jag hade att hantera.

Anette Norberg blev sjukskriven för att 
kunna påbörja cellgiftbehandlingen 
direkt och oroade sig för hur hon skulle 
berätta för barnen som var på semester 
i Norrland för att fira midsommar med 
sin pappa.

– Men Therese och Tobias tog beskedet 
bra. Det fanns inte i deras föreställnings-
värld att det inte skulle gå bra – och det 
har det inte gjort i min särbo Kenneths 
ögon heller. Det har varit skönt att känna 
deras tillit, menar Anette.

Samtidigt kunde det kännas kluvet att 
få kommentarer om att ”hon om någon 
skulle klara fighten mot cancern, hon 
som var en sådan kämpe”, när Anette 
berättade för sin närmaste omgivning. 
För de första 18 veckorna då hon fick 
dropp med cellgifter kände sig Anette 
inte alls så där stark och trygg som 
svenska folket sett att hon var i OS-fina-
len i curling 2006 då Anette med iskall 

precision slog ut motståndarlaget 
Schweiz båda stenar ur boet och fyra år 
senare lyckades försvara OS-guldet mot 
kanadensarna.

– Jag bestämde mig tidigt för att 
cellgiftbehandlingen inte skulle få mig 
att gå under. Det är klart att jag hade 
biverkningar och mådde illa dygnen 
efter cellgifterna som jag fick var tredje 
vecka och någon gång hade jag även 
skelettvärk. Men jag klarade mig 
ändå förhållandevis bra. Inom 
curlingen jobbar vi mycket 
med att kunna prestera fastän 
vi är trötta och slitna.

Ett år tidigare hade Anette 
Norberg också börjat gå hos 
coachen och samtalsterapeu-
ten Susanne Lindén, som 
hjälpte henne ur livskrisen 
efter skilsmässan från bar-
nens far. Denna coach, som 
själv kämpat mot cancer, blev 
liksom landslagsläkaren Ingrid Meldahl 
ett stort stöd i hur Anette skulle hantera 
sjukdomen.

När Anette duschade lossnade stora 
tussar av den blonda man som vi sett 
i olika praktfulla uppsättningar i ”Let´s 
dance” och i en enkel tofs på curling
banan. I augusti 2013 provade hon ut 
en peruk.
– Det är klart att det inte var roligt att 

tappa håret, men det var faktiskt inte så 
känsligt för mig som man kanske skulle 
kunna tro. Den blonda peruken jag fick 
var dessutom så bra att ingen på jobbet 
såg att det inte var mitt eget hår när jag 
återvände på halvtid i september i fjol. 
Jag trivdes inte med att gå hemma och 
ha för mycket tid att älta.

Den 15 november i fjol, tre dagar efter 
Anettes 47-årsdag, opererades 
tumören bort.

– Det var också ett enkelt 
beslut från min sida att göra 
som läkarna rekommenderade 
och operera bort hela bröstet. 
Jag bestämde mig för att jag 
inte skulle påverkas av att bli 
av med håret och förlora ena 
bröstet. Det var inte någon 
stor issue. Jag var nog mest 
nervös för att 
opereras för 
första gången 

i mitt liv och bli sövd och 
tappa kontrollen.
Men det tog lite tid 

innan Anette Norberg 
vågade visa sig för sitt 
största stöd i livet, särbon 
Kenneth, utan ilägget 
i behån.

– Det är jag fortfarande 
inte så där jättebekväm 

med, men jag har inte bestämt mig för 
om jag ska ha ett implantat för det finns 
risker med det också. 

Ett par veckor efter operationen fick 
Anette Norberg avstå från curlingen, 
men under strålningen som påbörjades 
i början av 2014 var hon tillbaka på 
isen. I februari, lagom till inhoppet som 
expertkommentator vid OS i Sotji, var 
Anette färdigbehandlad.

Hon var lite nervös inför årskontrol-
len i somras, men fick beskedet att det 
inte finns några som helst spår av 
tumörer. 

Anette säger att hon successivt har lärt 
sig att acceptera situationen. De första 
månaderna med sjukdomen kändes hela 
tillvaron som en dipp, men numera går 
det allt längre mellan gångerna då hon 
blir modfälld.

– Jag försöker leva mer 
i nuet. Förut var jag alltid 
på väg. Nu stannar jag 
upp och övar på att njuta 
av tillvaron. Och jag har 
blivit mera noggrann 
med att bara göra saker 
som jag själv vill och som 
ger mig något.
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23 mästerskapsmedaljer i curling
NAmN: Anette Norberg.
ÅLDER: 47.
YRKE: Konsult på Pricewater Cooper 
(värderar risker och bestämmer premier). 
Fil kand i matematik.
BoR: Hus på Ekerö i västra Stockholm.
FAmILJ: Barnen Therese, 17, och Tobias, 23. 
Särbon Kenneth Bergman, 45, kaféägare.
KARRIÄR: Mamma Gunvi och pappa Åke 
är hängivna curlingspelare och Anette började som tio-
åring själv att spela. Två OS-guld, tre VM-guld och sju EM-
guld. Totalt 23 mästerskapsmedaljer 1984–2011. 
Victoria stipendiet (2012). Tävlade i ”Let´s dance” (2013).
AKtUELL: Som en av 20 kända kvinnor som medverkar 
i Anna Bensons ”Rosa kokboken”.

Kokbok till förmån för Cancerfonden
m ”Rosa Kokboken” säljs till förmån för 
Cancerfonden och är ett projekt där för-
fattaren Anna Benson samlar 20 kvinn-
liga profiler som delar med sig av 
 paradrecept, tankar kring mat och möten 
med cancer. En av tre får cancer i Sverige 
i dag. Är vi inte själva drabbade har vi för-
modligen någon i vår närhet som är det. 100 kr/bok går 
oavkortat till Cancerfonden. Målet är att samla minst 
1 miljon kronor, drömmen minst det dubbla. Boken kan 
bland annat köpas via www.cancerfonden.se och  
www.rosakokboken.se.
m VILL DU BIDRA? Sms:a BESEGRA 9019 tILL 72988 
för att skänka 50 kr till insamlingen.  CANCERFoNDEN 
hAR PG: 9019860, BG: 9019514.

hiTTade KnØl. När Anette Norberg 
bestämde sig för att medverka i ”Rosa 
kokboken” till förmån för Cancerfonden 
visste hon inte att hon någon månad 
senare själv skulle få diagnosen bröst
cancer.  Foto: Cornelia nordström

Benson.
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I Let’s dance.  

Foto: tV4
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På sjukhuset kände läkarna igenom 
Anette Norbergs bröst. Eftersom det var 
söndag var mammografiavdelningen 
stängd, men Anette fick remiss för att 
röntga brösten bara ett par dagar 
senare.

– Jag fick lug
nande medicin för 
att kunna existera 
överhuvudtaget 
och fick med mig 
sömntabletter för 
att klara mig till 
onsdagsmorgonen. 
Jag är i grunden 
ett kontrollfreak 
och är van att 
planera mitt liv in 
i minsta detalj för 
att få ihop heltids
jobb, föräldraskap och curling. När jag 
vet vad jag har att deala med kan jag 
göra det till 100 procent, men osäkerhet 
är något jag har väldigt svårt att han

tera, förklarar Anette Norberg när 
Expressen träffar henne i Danderyds 
curlinghall i norra Stockholm, där hon 
förbereder helgens stora mästerskap 
”Stockholm Ladies Curling Cup”.

Hon har inte orkat tala om cancern 
offentligt förrän nu. 
Det är bara de 
närmaste vännerna 
och arbetskamra-
terna som känt till 
att Anette Norberg 
i åtta månader 
kämpade med 
cellgifter, operation 
och strålning för 
att bli kvitt tumören 
i bröstet.

– Jag har velat 
bli bemött som 

vanligt och leva så vanligt som möjligt. 
Vid SM i Umeå i januari i år fick jag 
kalla in min syster som ersättare för mig 
den första tävlingsdagen då jag skulle 

strålas på morgonen, men direkt efter 
sjukhusbesöket flög jag upp till Umeå 
och tävlade. Och sjukhuspersonalen såg 
till att tidigarelägga behandlingen några 
dagar så att jag skulle bli färdig i tid för 
att kunna expertkommentera curling för 
Viasat under OS i Sotji, säger Anette 
Norberg, som inte heller för Viasat
cheferna berättade vad hon gått igenom.

Att hon gör ett undantag nu och 
berättar för Expressens läsare om 
kampen att bli frisk är framför 
allt ett sätt att stödja vännen 
Anna Bensons insamling till 
cancerforskning genom 
recept och inspirationsboken 
”Rosa kokboken”, där Anette 
Norberg medverkar.

– Men jag känner också att 
jag vill dela med mig av min 
historia för att det kanske kan 
hjälpa andra som är mitt uppe 
i det just nu. Nu känner jag 
mig så stabil att jag klarar av att prata 
om det. Jag tror att jag har haft stor 
nytta av min mentala inställning att 
fokusera på det jag kan påverka och min 
beslutsamhet i att bli frisk.

Därför tvingar sig Anette Norberg 
denna dag att tänka tillbaka på skräck
dygnen i juni 2013, då tankarna hela 
tiden gick till de hemmavarande barnen 
Therese, 16, och Tobias, 22. Vad som än 

hände fick hon inte dö i från ungarna! 
Sonen Tobias som går på Operahögsko
lan hade samma vår sjungit ”Som en bro 
över mörka vatten” när Anette Norberg 
som tävlande i ”Let´s dance” skulle 
gestalta ett särskilt minnesvärt år, (2006, 
då hon tog sitt första OSguld). Och 
Anette hade under den intensiva period 
där hon fredag efter fredag gjorde succé 
på TV4:s dansgolv med rumba, tango och 

samba bestämt sig för att sluta 
med elitsatsningen på curling 

sedan damlandslaget inte 
kvalat in till OS i Sotji och 
i stället gått in för att coacha 
dottern Thereses lag 
i samma sport.
– Egentligen hade det känts 
konstigt i kroppen ett tag den 
våren, men jag hade inte 
riktigt haft tid att känna efter. 
Som elitidrottare är man 
dessutom van att köra på och 
att inte ge upp i första taget, 

minns Anette.

Onsdagsmorgonen för 15 månader 
sedan då Anette gjorde mammografi
undersökningen är som ett töcken.

– Jag fick inget besked, mer än att 
personalen ville ta biopsi (vävnadsprov, 
reds anm). Sedan skulle det dröja någon 
vecka innan provsvaret kom. Då bröt jag 
ihop och låg och skakade på bänken 

DanDeryD. När OS-medaljören Anette Norberg, 47, tackade ja till att 
medverka i ”Rosa kokboken” för att samla in pengar till Cancerfonden hade 
hon ingen aning om att hon själv skulle drabbas av cancer.

Men en söndagsmorgon i juni i fjol – ungefär en månad efter det att hon 
intervjuats av kokboksförfattaren om morfaderns cancer och bjudit på sitt 
favoritrecept på kåldolmar – upptäckte hon en knöl i ena bröstet.

– Jag fick panik, väckte min särbo Kenneth, bad honom också känna 
efter och åkte utan att äta frukost in till Södersjukhuset, säger curling-
stjärnan.
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Se mer. Se intervjun med Anette Norberg 
på Expressen tv.

Jag bröt ihop 
och låg och 
skakade på 

bänken i 
väntrummet

”Ingen på jobbet 
såg att det inte 
var mitt eget hår”

dubbel OS-mÆStare. Vid vinter-OS i Vancouver tog lag Norberg sitt andra raka 
guld i curling. ”Jag gillar att curlingen kräver så många saker; kroppskontroll, hjärna 
och lagsamarbete”, säger Anette Norberg.  Foto:  Thomas EngsTröm

ØVar P˚ att NJuta aV tIllVarON. Efter bröstcancern har Anette Norberg 
 blivit mer mån om att försöka stanna upp och fråga sig själv vad hon verkligen vill. 
Just nu förbereder hon helgens mästerskap ”Stockholm Ladies Curling Cup”.
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