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D
aMarianne Palm står midt på den tre-
sporede motorvej mellem Lyngby og 
Jyllingevej en mørk aften i marts, har 
hun ingen anelse om, at hun få sekunder 
senere vil blive torpederet af en person-
bil og tilbringe de næste seks uger i en 
hospitalsseng. Endnu mindre mistænker 
hun, at hun vil blive hjemsendt med et 
halvt højreben. Men skæbnen afregner 

kontant den aften, og da en ung kvindelig bilist brager ind i 
Marianne, sker det med så voldsom kraft, at hun blandt an-
det får trykket tarmene og lungerne, brækker tre tapper på 
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Hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig 
stærkere. Er det en floskel, eller er der 
noget om snakken? Marianne Palm, der 
mistede halvdelen af højre ben efter et 
voldsomt trafikuheld, kunne være endt i 
et sort hul, men for hende har livet plud-
selig fået en helt ny mening. Q har kig-
get nærmere på, hvordan man i alvorlige 
kriser finder styrken til at komme videre.
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”Jeg står der i kulde, mørke 
og blæst og forsøger at ringe 

112, imens den øvrige  
trafik suser lige forbi på 
begge sider og dytter og  

giver mig fingeren.”

lændehvirvlerne, får knust bækkenet og får kvæstet sit højre ben 
så alvorligt, at lægerne til sidst ikke ser anden udvej end at ampu-
tere fra knæet og ned.

Hvad der kunne være endt som en livskrise af dimensioner, har 
blot forstærket Mariannes tro på livet.

ALT GÅR I STÅ
Marianne var på hjem fra dans, da ulykken skete. Hun var landets 
tredjebedste i standard-dans i sin aldersgruppe og brændte for 
sin sport. Hendes egen bil var på værksted, så mekanikeren havde 
lånt hende en bil, som viste sig at være i så kritisk stand, at den var 
direkte livsfarlig at køre i.

”Da jeg kører i midtersporet, ryger kølerhjelmen pludselig op 
og spærrer mit udsyn. Alt i bilen går i stå. Ingen strøm til batteri 
og derfor heller ikke til katastrofeblink. Jeg står der i kulde, mør-
ke og blæst og forsøger at ringe 112, imens den øvrige tra�k suser 
lige forbi på begge sider og dytter og giver mig �ngeren,” erindrer 

Marianne, hvis eneste tanke er at komme i sikkerhed inde på mid-
terrabatten.

På et tidspunkt ser der ud til at være et hul i tra�kken, så Mari-
anne stiger ud af bilen. Men på grund af en hældning på motorve-
jen, en defekt håndbremse og den åbne kølerhjelm, der pludselig 
fungerer som sejl, begynder bilen at trille baglæns.
 
MAST OG RULLET
Marianne forsøger at forhindre bilen i at rulle ind foran den øv-
rige tra�k. Febrilsk fægter hun med den frie arm for at advare de 
forbikørende. Men for sent. Sussi på blot 21 år kommer drønende 
ud af intetheden, lige som Marianne prøver at nå i sikkerhed. Kol-
lisionen er uundgåelig.

”Jeg var ved bevidsthed under hele ulykken, selv da bilen ramte 
min krop akkompagneret af en hæslig metallisk lyd. Ikke engang 
da tænkte jeg: ”Nu er det forbi, nu dør jeg.” Men lyden af det 
sammenkrøllede metal, da min krop bogstavelig talt bliver rullet 
mellem de to biler, sidder tilbage. Sussi nåede slet ikke at bremse, 
og det er måske mit held. Sådan ræssonerede jeg efterfølgende, 
da jeg så det foto, kirurgen tog af mit ben. På underbensknoglen 
var der en tydelig aftegning af bilens dæk. Havde hun bremset 
hen over min krop, var den sikkert blevet mast til pluk�sk,” siger 
Marianne. 

Med blodet boblende ud af hendes strømpebukser, sad Mari-
anne der på asfalten og anede ikke, hvor slemt det stod til. Hendes 
eneste tanke var, at hun ikke ville rammes af  ere biler, så hun gav 
sig til at skrige for fuld hals.

”Det var et skrig blandet med et råb om hjælp. ”I skal se mig, se 
mig! Jeg vil ikke køres over igen.” Heldigvis blev ulykken overvæ-
ret af Patrick, som kom kørende lige efter Sussi, siger Marianne 
og fortæller, hvordan den unge mand satte sin egen bil på tværs 

af midtersporet for at stoppe tra�kken. Dernæst sørgede han for 
tæpper til Marianne, der lå frysende på asfalten, og at kontakte 
hendes kæreste, Niels.

”Jeg vil aldrig glemme Patrick,” siger Marianne. 
”Det var hans 21-års fødselsdag, og hvilken forfærdelig måde at 

fejre dagen på, men han var fantastisk.”
 
NEDTURE
Det tog tid for Marianne at opfatte, hvad der var sket.

”De første seks uger efter ulykken var jeg så omtåget af smerte-
stillende og mor�n og af de hundredevis af besøgende, at jeg ikke 
kunne mærke mig selv. Jeg fattede ikke omfanget af min ulykke, at 
jeg havde mistet mit ben. Eller rettere, jeg fattede det måske, men 
fordi min situation ikke stod til at ændre, bredte der sig ingen 
panik. Faktisk var det de mange blomsterbuketter og de mange 
mennesker, der gjorde, at det endelig gik op for mig, at jeg ikke 
bare var blevet kørt over.”

Og først da Marianne vendte hjem, gik det rigtigt op for hende, 
at hun havde mistet sit ben. Det ramte hende til gengæld som en 
forhammer.

”Jeg følte sorgen, da vi skulle rydde op på skohylden, og jeg så 
alle mine dansesko. Da vidste jeg, at jeg havde danset min sidste 
wienervals i høje hæle. Det får mig faktisk til at græde lige nu og 
her. Og jeg giver tårerne lov til at komme, så de ikke sætter sig til 
bitterhed, eller til en vrede over Gud, der lader mig og min fami-
lie gå gennem så meget smerte, siger Marianne.

Selvom ulykken netop kunne have plantet en bitterhed i Ma-
rianne ligger det slet ikke til hendes personlighed at dvæle ved 
krisetilstanden.

”Det ville være løgn at påstå, at jeg ikke har været nede i et sort 
hul, men jeg er som en korkprop. Jeg dykker, og jeg tillader mig 
at dykke – både ned i vreden og i sorgen – men jeg kommer også 
op igen. Og endda meget hurtigt,” siger Marianne. 

Hun har da også haft en kæmpe støtte i såvel sin datter, Linisha, 
der  yttede hjem fra London og nærmest boede på hospitalet 
under hele opholdet, og kæresten Niels, som har været Mariannes 
klippe i stormvejret.

”Tanken har da strejfet mig, at han måske ville forlade mig på 
grund af alt det her, men jeg ved i dag, at han aldrig kunne drøm-
me om at gå.”
 
OP AD BAKKE
For Marianne har det med benprotesen slet ikke været det værste. 
Tværtimod.

”Jeg er den første i Rigshospitalets historie, som har kunnet gå 
med en benprotese fra første skridt. Det tilskriver jeg min dans, 

som har givet mig en virkelige god fysik og balance.” 
Til gengæld har det ikke været let at blive hjulpet i det system, 

som ellers er til for at lette tilværelsen for dem, der har været 
igennem en amputation. På Rigshospitalet �k hun en enestående 
behandling, men i sin egen kommune er Marianne stødt på mis-
tro, fordomme og ringe service, og hvis ikke hun selv var typen, 
der slog i bordet, ville hun aldrig være nået dertil, hvor hun er i 
dag.

”I virkeligheden har jeg ondt af alle de mennesker, som bare af-
�nder sig med deres skæbne og ikke tør kæmpe for retten til et 
anstændigt liv. De er i forvejen svækket af deres situation, og det 
bliver ikke bedre af, at en eller anden usamarbejdsvillig person 
spænder ben for dem.”

Marianne har i forbindelse med sin genoptræning været i tæt 
kontakt med danske soldater, som er hjemsendt fra Afghanistan 
med manglende �ngre, arme eller ben. Mange af dem har deres 
egen måde at håndtere skæbnen på, men hos mange aner Mari-
anne et tomrum.

”Man kan se i deres blik, at der mangler noget. Gnisten er væk. 
For mit vedkommende har min uddannelse som psykoterapeut 
nok været en fordel, da det har givet mig nogle vigtige mentale 
redskaber at arbejde med, så jeg har kunnet holde mig selv oppe.”
 
GLEMMER AT BENET ER VÆK
Ulykken har haft store omkostninger for Marianne, men hun me-
ner også, at den har lært hende at anskue livet på helt nye måder. 
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”Jeg giver tårerne lov til at 
komme, så de ikke sætter sig 
til bitterhed, eller til en vrede 
over Gud, der lader mig og 
min familie gå gennem så 
meget smerte.”
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”Jeg er en overlever. Og ikke kun en overlever. Jeg vil leve, og jeg 
er blevet langt bedre til at leve i nu’et og fokusere helt og holdent 
på øjeblikket og ikke spekulere over, hvad jeg skal lave til aftensmad 
eller andre praktiske gøremål. Jeg kan også bedre lide mit eget sel-
skab, hvilket jo er meget belejligt, da jeg tilbringer størstedelen af 
min tid alene i huset om dagen.”

Hun har dog selskab af sin kat og hunden Hippie, som hun har 
fået et helt speciel forhold til nu.

”Da jeg kom hjem fra hospitalet, havde jeg en meget besynderlig 
oplevelse med Hippie. Jeg sad i sofaen med benene oppe uden pro-
tesen på. Hippie, som ellers aldrig har haft for vane at ligge hos mig, 
lagde sig pludselig i forlængelse af benstumpen, nærmest som en 
erstatning for det manglende ben. Hvis jeg �yttede benstumpen til 
siden, fulgte hun med. Det fortsatte hun med i �ere måneder.”

Marianne har stadig følelser i det manglende ben, og hvis hun 
ikke kigger ned, kan hun fuldstændig glemme, at det ikke er der 
mere.

”Jeg kan stadig  nde på at bruge tæerne på højre fod til at 
skubbe venstre sko af med, og det er først, når jeg prøver og 
indser, at foden slet ikke er der, at jeg er igang med noget fy-
sisk umuligt,” siger Marianne, der ikke kan lade være med at 
grine ved tanken.

 
REJSEN FORTSÆTTER

I loftet hænger en lille luftballon, som Sussi forærede 
Marianne, da hun besøgte hende på hospitalet. For Ma-

rianne symboliserer den på alle måder den rejse, hun 
ufrivilligt blev tvunget ud på, men som har vist sig 

at være et eventyr i sig selv.
”Jeg har fået nye venner og nye vinkler på 

livet og en forståelse for, hvorfor vi hver 
især skal hjælpes til at mobilisere vores 
krop til at kunne klare den færd, vi er 
på lige efter en ulykke. Men luftballo-

nen er også et symbol på den tur ud i det blå, hvor vi ikke ved, hvad 
der venter os, men hvor vi ved at passe på vores krop og sind kan 
styre ballonen den rette vej,” forklarer Marianne.

”Jeg er blevet givet muligheden for at binde mange verdener 
sammen. At binde en sløjfe, så mennesker kan vokse – selv midt 
i den største elendighed. Og tro mig, jeg har mødt mange på min 
vej, som har det meget værre end jeg. Jeg har kun mistet et ben. Til 
gengæld har jeg fået et nyt af stål, der passer rigtig godt til min vilje 
til ikke bare at overleve, men at leve”.
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Du kan læse om Charlotte Norby på norby.cc 

”Jeg har mistet et ben. Til gengæld har  
jeg fået et nyt af stål, der passer rigtig godt  

til min vilje til ikke bare at overleve,  
men at leve.”
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