
Sveve: Hang
gliding er en 
ramme med alu
miniumsrør omgitt 
av en seilduk som 
gjør det mulig å 
sveve i timevis. 

D
et er hennes fineste tur. 
En av de lengste. Påsken 
er sein, og det glitrer i 
snøen over fjell og åser 
i Heidal i Gudbrandsda-

len. Mariann Moen flyr med fire andre 
hanggliderpiloter og jakter på mer varm 
luft å stige på. Det er bare noen få av 
dem som finner den. Mariann er av 
de heldige, dyktige. Hun kjenner seg 
glad. Fri. I pakt med elementene. I flere 
minutter svever hun sammen med en 
kongeørn og bestemmer seg etter hvert 

for å fly direkte hjem til Vågå. En tur 
på en times tid. Hun er erfaren og har 
flydd i over ti år. Likevel ber moren 
hennes henne alltid om å være forsiktig 
når Mariann pakker vingene og gjør seg 
klar. Datteren forsikrer at hun alltid er 
det. Forsiktig. Hun stoler på utstyret. Tar 
aldri sjanser. 

Men da hun flyr inn mot landings-
plassen for Rikssenteret for hang- og 
paragliding i Vågå, kommer hun inn for 
lavt. Den fineste turen hun opplever som 
hanggliderpilot, ender i toppen av et tre. 

Det er når hun faller de mange 
 meterne ned til bakken at hun starter på 
en helt ny reise. 

SkyldfølelSen
– Jeg følte meg klønete som hadde 
kollidert og feilvurdert situasjonen, 
sier Mariann, som har opplevd de siste 
minuttene i lufta igjen og igjen. Tenkt 
på hva hun kunne ha gjort annerledes. 
Skyldfølelsen har nesten vært verre enn 
smertene hun hadde i kroppen. 

I fire måneder lå hun på Sunnaas 
sykehus, og de første ukene visste ingen 
riktig hvor ille det hadde gått. Men da 
hun fikk se røntgenbildet av ryggen sin, 
fikk hun det bokstavelig talt svart på 
hvitt. Hun kom aldri til å kunne gå igjen. 
Langt mindre løpe. Eller fly. 

Men det var heller ikke det som pla-
get henne mest. Det verste var å tenke 
på at feilberegningen hennes skulle gå 
ut over oppveksten til sønnen, som da 
var fem år gammel. At kompisene hans 
skulle synes moren hans var rar. At hun 
ikke skulle greie å ta seg av ham. 

– Jeg klandret meg selv for at  

Mariann (33) kolliderte  
og ble lam da hun skulle  
lande med hangglideren. 

 
Det var ille å bli  

bundet til rullestolen. 
Men skyldfølelsen var verst. 
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På tur: Kristian 
og mamma før 
ulykken.



       Sitat Velit praessi. 
Sustrud min henit ver 
sit loborti. 
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Nye muligheter: Mariann pleide å 
si at hun skulle begynne med seilfly
ging når hun ble gammel. Nå har hun 
fått en tjuvstart ...
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       Jeg klandret meg  
selv for at Kristian  
måtte vokse opp med  
en mor i rullestol. 



Kristian måtte vokse opp med en mor i 
rullestol. Jeg ville at han skulle ha det 
like godt som alle andre, sier Mariann.

 Hun tenkte på hvordan ulykken hun 
selv hadde forårsaket ville virke inn på 
livet til mannen hennes, på familien, på 
samfunnet. At hun kom til å være andre 
til bry. Bare fordi hun hadde vært så 
klønete. Hun hadde ingen andre å skylde 
på enn seg selv. 

oPP i Skyene
Den første tida var tøff. Mariann lå i 
sykesengen og kunne ikke bevege annet 
enn hendene. Hva skulle hun gjøre i 
livet sitt fram til hun ble gammel nok til 
å dø? 

Hun prøvde å se for seg måter hun 
fortsatt kunne være en god mor på. 
Kanskje hun ville greie å ha sønnen på 
fanget og lese for ham. Synge litt. Sitte 
sammen og gjøre håndarbeid. Den dårli-
ge samvittigheten ville ikke slippe taket. 
Hun hadde påført familien sin dette. 

En dag fikk hun besøk av vennene 
sine fra hangglidermiljøet. De sa at de 
hadde sett verre landinger enn hennes, 
der pilotene bare reiser seg opp igjen og 
flyr videre. Da begynte Mariann å forstå 
at hun kanskje ikke trengte å klandre seg 
selv så hardt. For å kunne leve videre 
var hun nødt til å forsone seg med det 
som hadde skjedd. 

Langsomt begynte tankene hennes 
å snu. Og da mannen hennes kom på 

sykebesøk med ei bok om seilflyteori, 
kom også håpet tilbake. 

– Jeg hadde alltid sagt til ham at jeg 
skulle begynne med seilfly når jeg ble 
for gammel til å bære hanggliderutstyret 
mitt selv, forteller hun.

Øynene hennes gnistrer. Smilet er 
strålende. Det er som om hun oser av 
livsglede. I juli, to år etter ulykken, 
tok hun seilflysertifikatet ved Elverum 
Flyklubb Seil. Klubben er den eneste i 
Norge som er tilrettelagt for rullestol-
brukere. Det gjør at hun kan fly igjen.  
I dag er hun nestleder for Seilflyseksjo-
nen i Norsk luftsportforbund.

– Jeg føler meg veldig heldig. Det 
kunne ha gått så mye verre. 

Mariann innrømmer at hun tenker på 
det nesten hver dag. Hvordan det kunne 
ha gått. At Kristian kunne ha vokst 
opp uten en mor. Nå kjenner hun på 
livsgleden for hver nye ting hun mestrer. 
Tidligere måtte hun løpe en mil, eller 
prestere på andre områder dersom 
dagen skulle bli bra. Nå er det nok med 
en trilletur til postkassa, å kunne hente 
sønnen på skolen, eller kjenne på lukta 
av nyslått gress. De små tingene i livet 
er blitt så mye større. 

klarer Seg
I dag er Mariann tilbake i jobben som 
blomsterdekoratør i butikken Lugum-
stugu, som hun driver sammen med ei 
venninne. Det å kunne treffe folk, og 
holde på med blomster som hun elsker, 
gir henne livskvalitet. Hun vet at hun 
aldri vil komme tilbake dit hun var. 
Hun har stående invitasjon fra hang-
gliderklubben om å begynne å fly igjen, 
men det vil hun ikke. 

– Jeg har erkjent at det ikke er vits å 
trakte etter det som var. Nå er det seilfly 

for meg, sier Mariann. Hun 
synes det er viktigere å se 
framover og utfordre seg 
selv på nye områder. 

– Jeg sier som Pippi: 
«Det har jeg aldri prøvd før, 
så det tror jeg sikkert at jeg 
kan klare».

Det er vi ikke et 
øyeblikk i tvil om. For 
Mariann har reist seg igjen, 
på tross av lammelse og 
skyld følelse. Og er minst 
like sterk som Pippi. 

D
et er rådet fra solfrid 
 Raknes, psykolog          - 
s pesialist og fagbok-

forfatter.
– Måten du snakker til 

deg selv på er avgjørende for 
følelses livet. skyldfølelse er 
smerte fullt, både når den kom-
mer i situasjoner der du har gjort 
noe dumt eller galt, og når du 
ikke har gjort det. Når følelsen tar 
overhånd, blir det et problem man bør ta  
tak i, sier hun.

skyldfølelsen blandes ofte med skam.
– Det kan være greit å øve seg på å skille 

mellom skam og skyld, for de to følelsene 
motiverer til å gjøre så ulike ting. opplever du 
skam, vil du kanskje gjemme deg og prøve 
skjule det du har gjort. skyld motiverer til å be 
om unnskyldning og gjøre det godt igjen for 
andre, forklarer hun. 

Hva kan du gjøre?
Både når du føler skam og skyld er det viktig 
å forsone seg med det du føler, at du har fått 
disse følelsene. 
•  Ta tak i tankene som skaper skyldfølelse 

(eller skamfølelse) og følg med på hvordan 
du tenker. 

•  Du bør snakke til deg selv slik du snakker 
med en god venn. Vis romslighet, vær 
varm og hyggelig mot deg selv. Dersom du 
stadig kommer med streng kritikk av deg 
selv, kan du stille deg spørsmål om du ville 
rettet like streng kritikk mot vennene dine.

•  Når negative tanker blir automatisert, er det 
viktig å finne alternative tanker som kan av-
væpne de negative tankene når de kommer. 

•  finn gode ting du kan si til deg selv og 
skriv det ned på en lapp du klistrer opp ved 
senga, eller la det ligge som en påminner 
på mobil og datamaskin. 

•  Prent det inn i setninger du heller vil si til 
deg selv. som regel vil du være snill mot 
noen som har vært litt uheldig eller gjort noe 
dumt. Det må du også være mot deg selv.

       Det er ikke vits 
i å trakte etter det 
som var. 

e-PosT:  
kamille@egmonthm.no

Tilgi deg
– Tenk over 
 hvordan du 
snakker til  
deg selv.
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På vei tilbake: Det tok 
mange måneder og mye 
hardt arbeid å trene seg 
opp igjen. 


