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Fikk livet ødelagt av
Cyriaque D.C. Carosio (49) fikk livet
snudd på hodet en junidag i fjor. En bil
over i hans kjørefelt og ødela både beina
og arbeidsførheten hans.

Store smerter og
konsentrasjonsvansker er en
del av hverdagen for
franskmannen, ett år etter han
krasjet front mot front med en
promillekjører.
Carosio var på vei hjem til
Trondheim etter å ha kjørt kona
og sønnen til Sandefjord. Til-
feldigheter gjorde at det var
hans bil som ble truffet da et
kjøretøy kom over i feil kjørefelt
ved Lundamo.
– Både bilturen og store deler

av det 37 dager lange syke-
husoppholdetmitt er som radert
ut fra hukommelsen. Jeg husker
ikke en gang at jeg hadde vært i
Sandefjord. Det har jeg blitt for-
talt senere, forteller fransk-
mannen som har bodd i Norge i
20 år.

Blødende magesår
Ulykken fikk fatale følger for 49-
åringen. De fem mellomfots-
beina på venstrefoten ble knust.
Han har multibrudd i bekkenet,
som er fullt av plater og skruer.
De må være der resten av livet.
Hele venstrebeinet er preget av

dårlig blodomløp og smertene i
knærne og er sterke. På sykehu-
set fikk han blødende magesår
og måtte ligge i respirator i fem
dager. Som følge av at han ikke
fikk til å bevege beina fikk han
også blodpropp og måtte ta
sprøyter med blodfortynnende
middel i tremåneder.
– Her oppe på låret har jeg

sterke palpasjonssmerter. Det
betyr at det blir vondt bare jeg
kommer borti med noe. I januar
skal det tas en avgjørelse om jeg
skal kutte over nerven eller ikke.
Etter hvert må de visst sette inn
metallproteser i knærne også,
sier Carosio.

Men i tillegg til smertene førte
ulykken også med seg andre
ting. Datafirmaet hans gikk
konkurs fordi han ikke kunne
skjøtte jobben etter ulykken.

Mister tråden
– Det er noemedhodetmitt som
ikke stemmer. Jeg mister tråden
og blir fort sliten. Før ulykken
slukte jeg bøker, men nå bruker
jeg svært lang tid på å lese. Når
jeg snakker, glemmer jeg plutse-
lig ord.
– Hva tenker du om han som

kjørte på deg?
– Jeg har tenkt mye på ham.

Det ser ut som om han har vært
veldig uheldig.Det er trist at han
har ødelagt såmye både formeg
og for seg selv, spesielt med
tanke på at han kjørte med pro-
mille i blodet. I utgangspunktet
var det ikke høy promille, men
han skulle nok ikke ha kjørt den
dagen. Han må ha drukket gan-
ske mye natten før når han fort-
satt hadde promille i firetiden
omettermiddagen, sier Carosio.

Skryter av helsearbeiderne
Etter det lange oppholdet på St.
Olavs ble han sendt til rehabili-
teringssenteret Selli i Klæbu.
– Jeg vil rette en stor takk til

den fantastiske behandlingen
jeg fikk både på sykehuset og på
Selli. I starten satt jeg i rullesto-
len min og gråt. Jeg var følelses-

messig helt i kjelleren, men de
fikk meg opp igjen. Både
behandlingen og oppfølgingen
har vært helt enestående. Jeg
innser at jeg aldri vil ikke kunne
fungere som før. Og en slik
erkjennelse gjør noe med meg
som person. Men målet nå er å
trene for å komme meg på
høyden i så stor grad sommulig,
sier franskmannen.

Etterlyser midtrabatt
Carosio er ikke redd for å sitte på
i bil i dag, men innrømmer at
han reagerer når farten blir for
høy. I ettertid har han vært til-
bake og sett på åstedet.Hanme-
ner det bør gjøres tiltak for å
unngå liknende ulykker i frem-
tiden.
– Verken jeg eller han som

kjørte på meg holdt for høy
hastighet. Problemet var at han
kom over på min side. Jeg har
tenkt på mye på at hvis det
hadde vært midtrabatt på veien,
ville ikke denne ulykken ha
skjedd. Dette synes jeg det bør
gjøres noemed.
I dag er han veldig glad for at

han var alene i bilen.
– Jeg priser meg lykkelig over

at kona og sønnen min ikke var
med. Jeg ble hardt skadet, men
det er tross alt et under at jeg kan
sitte her og pratemed deg i dag.
TROND OLA TILSETH 952 72 301
Trond.tilseth@adresseavisen.no

- Ventet13 timer
etter drikkingen
Etter at 25-åringen hadde
krasjet front mot front, kom
han seg ut av bilen. Da så han
at sjåføren av den andre
bilen satt blodig og hylte av
smerte.

25-åringen ble i forrige uke
dømt til 16 dagers ubetinget
fengsel for uaktsomkjøringmed
0,45 i promille. Han ble også
idømt tap av førerkort i18måne-
der før han må avlegge ny fører-
prøve.
Saken gikk for Sør-Trøndelag

tingrett som tilståelsessak.
– Jeg var på vei til Lundamo

med et flyttelast fra Trondheim
da ulykken skjedde. Kvelden før
hadde jeg drukket fem-seks øl
og et par glass med dram før jeg
la megmellom klokka to og halv
tre om natten. Først klokken
halv fire påfølgende etter-
middag satte jegmeg i bilen. Jeg
trodde det var nok å vente i 13
timer, sa siktede i retten.
Han forklarte at på toppen av

flyttelasset sitt hadde han
plassert en sykkel.
– Jeg mente jeg hadde pakket

på tilhengeren på en god måte.
Men da jeg passerte Ler begynte
jeg å høre lyder som fikk meg til
å mistenke at sykkelen hadde
løsnet. På grunn av bilens høyde
kunne jeg bare se sykkelen i
sidespeilet i svingene. I en
venstresving like før Lundamo
fulgte jeg vekselvis med på til-
hengeren og vekselvis på veien.
Men jeg så et øyeblikk for lenge i

speilet. Da jeg rettet blikket
fremover så jeg plutselig inn i
siden på en campingvogn. Så
husker jeg ikke mer før jeg lå i
grøfta.
Føreren av campingvognen

kom uskadd fra hendelsen.Men
25-åringen mistet kontrollen
over kjøretøyet og krasjet inn i
Cyriaque Carosio personbil som
kombak campingvognen.
– Jeg skjønte at dette var gått

fryktelig galt da jeg så den
blodige mannen som satt og
hylte, sa 25-åringen i retten.
Til Adresseavisen sa mannen

at han opplevde det som for-
ferdelig å påføre et annet
menneske skade.
– Fra politiet fikk jeg først

høre at det var gått bra med den
andre mannen. Det var først da
jeg fikk rettsstevningen i august
i år at jeg ble klar over hvor
alvorlige skader han har fått. Jeg
skjønner ikke hvorfor jeg ikke
fikk vite det før, sier 25-åringen.
– Kommer du til å ta kontakt

med ham?
– Jeg vet ikke. Jeg synes det er

veldig ubehagelig.

Dramatisk: Slik så det ut etter
front mot front-ulykken som fant
sted den 29. juni i fjor. Foto: BENT
RAMBERG

- I utgangspunktet
var det ikke høy
promille, men han
skulle nok ikke ha
kjørt den dagen.
CYRIAQUE D.C. CAROSIO


