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Dagen for ulykken

• Min mand og jeg var til et arrangement på hans arbejde

• Martin, Daniel og Simon skulle til hver deres fest om aftenen

• Matias skulle sove hos en kammerat.

• Jeg tog hjem til min bror, hvor min mor, søster og Simon også var
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Natten mellem den 29. og 30.  August 2009

• Simon ringede hjem kl. 01.00

• Jeg ventede…………..

• Omkring kl. 02.30 gik jeg i seng

• Hørte nogen i perlestenene nedenfor mit soveværelsesvindue

3



Politiet

• Der blev råbt Hallo

• Den første tanke var

• De troede først det var Daniel, 

• Simon var kørt ind i en parkeret Stillads Lastbil
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• Vi hører ingenting, og ventetiden er ulidelig.

• Først kl. 08.00 bliver vi hentet, Simon er allerede kørt op til ny afd.

• Og der ligger han i en stor seng. Min smukke dejlige Søn.
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Ventetiden



Vi er ankommet til medicinsk afd. 

8.45 Simon køres til helkropsscanning. Vi går i cafeteriet

Vi bliver ringet op i Cafeteriet, hvor vi sidder med familien

Får indopereret en ventil i hovedet, som skal måle trykket i hjernen. 

Vi bliver kaldt til samtale

6



Mandag bliver vi overført til Neurokir. Intensiv

• Neurokir. Intensiv. Neuro = noget i Hjernen.

• Der var nogle tal vi skulle holde øje med

• Vi får stillet en stue med 2 senge til rådighed
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Ugen der gik

O



Skaderne
• Skadet lever/flænget lever 10 cm

• Skadet tarm (tyktarm)

• Punkteret lunge

• 2 brækkede ribben

• Brækket bækken ringen

• Kraniebrud

• Blødning i hjernen

• Fjernet et stort stykke af kraniet, for at give plads til hjernen, der 

hæver

• Galdeblæren utæt

• Skade på lillehjernen
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Mange hilsner på Facebook, men rygterne går

• Der bliver skrevet mange hilsner på Facebook

• Vi hører mange historier mens vi er på Riget

• Jeg opdaterer status for Simons tilstand hver dag

10



Torsdag og Fredag

• Torsdag og fredag kørte feberen op og ned.

• Over 40 i feber. Der blev kørt ISVAND gennem årerne, for at slå 

feberen ned. Der blev lagt Isposer i armhulerne, ved klokkerne og 

under knæ.

• Tallene i hovedet køre op og ned, men kommer aldrig over 21
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Lørdag



Simon fik hjertestop

• Søndag morgen kl. 8

• Jeg bliver vækket lidt over 8

• Tallet på skærmen…….. Jeg kunne ikke være der

• Jeg sad på gaden og græd, ringede til min familie og røg tonsvis af 

smøger. Ville ikke op igen, før min søster var der, hun boede nærmest.
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Den svære samtale

• Da min mand og vores børn var kommet, blev vi kaldt ind

• Vi vidste jo godt, hvad de ville spørge om, men ville jo ikke høre det.

• Vi var lamslået og græd og græd

• Vi sagde ja. Vi ved i dag, at Simon har hjulpet 3 mænd til at få et bedre 

liv. En på 26, 54, 64.
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Jeg hentede Simon hjem

• Bedemanden hentede mig

• Min søster mødte mig i Kapellet på Riget. Sammen lagde vi de ting ned 

til ham, som Vi, hans brødre og kæreste ønskede han skulle have med.

• Simon blev sat direkte ind i kirken, og så ændrede min mand mening.
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Livet

• Livet bliver aldrig det samme som dengang. 

• Vi er en stor familie, og skulle hver især finde en ny plads i Hierarkiet

• Vi skulle hver især lære at leve et nyt liv, uden Simon

• Og vi gjorde virkelig hvad vi kunne alle sammen, 
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Min Stjerne
på himlen
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