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BÆKKELAGET/ULLEVAAL STADION (VG) Hun kastet ball med 
verdensstjerner som Anja Andersen, spilte VM for Norge 
og var proff i Valencia samtidig med barndomsvennen 
John Carew. I dag har Hanne Halén (37) protese på det 
høyre kneet etter 15 år i smertehelvete.
Hun var en liten, 
men viktig del av 
det som i dag er 
kjent som «hånd-
balljentene», de 
som har gledet Nor-
ge med medaljer og 
mesterskap og stor 
TV-underholdning i 
30 år.  

Hanne Halén var 
med på en av de 
opplevelsene, VM i 
2001. Skader hin-
dret flere opptrede-
ner.

– Nei, jeg angrer 
ikke, men …

Slik svarer Han-
ne Halén på spørs-
mål om hun angrer 
på at hun satset alt, 
absolutt alt, på å bli 
håndballspiller. 
Syv år etter at hun 
la opp, eller egent-
lig fikk beskjed om 
å legge opp mot sin 
vilje, kjenner hun 
på hva alle de inn-
fridde målene hen-
nes førte til. Hanne 
Halén skulle på 
landslaget og hun skulle bli 
proff i utlandet.

Hun klarte det. Men prisen 
var og er høy. Innerst inne 
kanskje altfor høy. 

Enkelt fortalt: For 
syv måneder klarte hun 
ikke å gå en meter, hun 
kom seg ikke opp av sen-
gen, var deprimert, 
gråt masse – og hadde 
smerter større enn en 
håndballbane.

Dette gikk ikke. Noe 
måtte gjøres.

Vil advare
Hanne Halén gikk med 
på å erstatte det høyre 
kneet sitt og sette inn en 
protese. Foreløpig er 
ikke fremgangen merk-
bar. Foreløpig er smer-
tene fortsatt store. Men legene 
har lovet at hun skal bli bedre. 
Hun kan bare håpe. Men nå 
vil Hanne Halén i hvert fall 
bruke sitt eget helvete til å ad-
vare andre idrettsutøvere:

Dette kan skje deg også.
Hvordan ble det så ille? Det-

te er Hanne Haléns historie:
18 år gammel er Hanne Ha-

lén Bækkelagets store talent. 
Klubben har en rekke ver-
densstjerner, men også det 
største, norske talentet i sin 
midte. I august 1997 reiser 
Bækkelaget på treningsleir til 
Danmark. Hanne Halén er 
endelig kvitt skulderskaden 
sin, og da laget hennes stiller 

opp i Viborghallen til kamp, 
har Halén fått beskjed om at 
hun er på benken.

Hun blir sittende der, og hun 
tror hun skal bli sittende der. 

Helt til trener Frode Ky-
våg kommer bort til hen-
ne og sier: «Du skal inn. 
Du får et kvarter.»

Hanne Halén er både 
spent og glad, og da hun 
kommer inn og får bal-
len, bestemmer hun seg 
for å sette en finte på Vi-
borgs stjernespiller Hei-
di Astrup. Det er midt 
på banen, det er ingen 
fare. Men foten til Halén 
henger igjen i gulvet.

– Jeg kjente med en 
gang at noe var galt, si-
er hun der vi sitter på 
Ullevaal stadion og pra-
ter. Hanne Halén har 

akkurat holdt foredrag for et 
titalls leger og fysioterapeuter 
og trenere. Hun har fortalt sin 
historie, den som startet med 
en jente som var så besatt av 
å bli god i håndball at det gikk 
foran alt annet.

Smertehelvete
– Jeg var vel fem år da jeg be-
gynte å satse, trene, for å bli 
best mulig, sier Hanne Halén. 
Hun smiler mye, ser bra ut. 
Hvis du ikke vet at dette er en 
kvinne som har hatt et smerte-
helvete i 15 år, pluss protese, 
så tror du det ikke.

Men det har hun. Og starten 

Eks-håndballstjernen Hanne Halén endte med kneprotese:

SMERTEFULLT PROFFLIV: 
Hanne Halén spilte med verdensstjernene 
i danske Ikast, men spilte med smerter og 
hadde «knær så store som håndballer», 
forteller hun.   Foto: LARS HOLM

Bjørn
Delebekk

FOTO

Knut Espen
Svegaarden

ADVARER: Hanne Halén satset alt og realiserte drømmene sine om et liv som håndballproff. Det      ødela knærne hennes. Nå advarer hun unge idrettsutøvere mot å presse kroppen for hardt.

LEVER I SMERTER HVER DAG
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Eks-håndballstjernen Hanne Halén endte med kneprotese: på det var altså i Viborghallen 
i 1997, 18 år gammel, egentlig 
begynnelsen på slutten, selv 
om Hanne Halén kom seg opp 
og tilbake, og fikk gjennom-
ført målsettingen sin. Hun de-
buterte på A-laget til Bækkela-
get da hun var 16 år.

Vi er tilbake der det startet. 
VG møter Hanne Halén ved 
Bækkelagshallen for å ta bil-
der.

– Jeg klarte å oppnå mine 
drømmer, er hennes egne ord.

Hun har hatt ni operasjoner 
i høyre kne, en i venstre kne, to 
i høyre skulder, en i høyre al-
bue. I tillegg er det store smer-
ter i rygg og høyre hofte.

«Finten i Viborg»
Et år tok det før hun var tilba-
ke for fullt på håndballbanen. 
«Finten» på Heidi Astrup øde-
la korsbånd, leddbånd og me-
nisk i det høyre kneet. Alt i ett, 
liksom. Hun ble ikke operert 
før det var gått seks uker siden 
«finten i Viborg». Etter opera-
sjonen lå hun en uke på syke-
hus med beinet rett opp.

– Jeg følte meg aldri hundre 
prosent etter korsbåndopera-
sjonen, sier Hanne Halén. 
Hun snakker om press fra tre-
nere for å komme tilbake, om 
hennes egne målsettinger. 
Hun trosset smerter og kom 
tilbake, spilte seg inn på Bæk-
kelagets stjernegalleri, selv 
om det stadig var problemer 
med knærne.

Men hun klarte å spille seg 
til landslagsplass, fire år etter 
korsbåndoperasjonen. Hanne 
Halén fikk med seg VM-sølvet, 
etter tap mot Russland i fina-
len, fra Italia i 2001, 22 år gam-
mel. Hun fikk 13 A-landskam-
per for Norge.

Ting så lysere ut, én ambi-
sjon var oppnådd, og i 2002 
gikk nok en drøm i oppfyllelse: 
Spania.

Tråkket over
For etter årene i Bækkelaget, 
ble det Valencia og Spania, 
drømmen hun hadde som li-
ten. Tilfeldigvis sammenfalt 
Spania-eventyret hennes med 
en gammel venns lignende 
eventyr i fotballklubben.

– Jeg gikk sammen med 
John Carew på skolen. Vi er 
begge fra Lørenskog. For-
skjellen på oss var at han ikke 
fikk fravær da han var borte 
med landslaget i fotball, mens 
jeg fikk fravær de gangene jeg 
var borte med håndballen. Så 
jeg måtte gå til rektor og si 
fra. Da slapp jeg fraværet. 
Det ble en slags likestilling, 
smiler Hanne Halén som til-
brakte noe tid med Carew i Va-
lencia.

Hun ble skadet, der også, 
tråkket over så ille at hun ikke 
fikk på seg skoen på grunn av 
hevelsen, havnet på sykehus, 
uten noe hjelp fra klubben, 
som tvert imot sa at «du får 
ikke lønn neste 
måned hvis du 

ADVARER: Hanne Halén satset alt og realiserte drømmene sine om et liv som håndballproff. Det      ødela knærne hennes. Nå advarer hun unge idrettsutøvere mot å presse kroppen for hardt.

LEVER I SMERTER HVER DAG
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ikke spiller», og Halén 
ringte gråtende hjem til 

mamma og pappa hver dag.
Etter en kort tur hjem, og til Bække-

laget igjen, ble det ny tur til Danmark, 
fra Oslo, denne gangen for å spille med 
flere verdensstjerner, i Ikast.

– Det er egentlig utrolig at jeg kom 
meg gjennom den medisinske testen 
der. Jeg hadde knær store som hånd-
baller, husker Halén. I Ikast hadde de 
en fysio som var flink til å se tegn, til å 
si fra, til å sette spillere på benken da 
«nok var nok». Halén selv var også 
flinkere til å si fra, men fortsatt ikke 
flink nok: Hun fortsatte å spille med 
smerter, ofte store smerter.

Ville bare hjem
Til slutt ville hun bare hjem, etter tre 
år i Danmark. 

Da ble det comeback i norsk hånd-
ball, for Nordstrand, 29 år gammel.

– Jeg burde aldri gjort det. Smertene 
var for store. Etter et år med lite spil-
letid, og mange samtaler med legen 
Ola Sand, kom han til meg og sa: «Nok 
er nok, Hanne. Nå er du ferdig.» Det 
var i 2009. Jeg visste at beskjeden ville 
komme, men jeg klarte ikke å gi den 
selv. Jeg hadde nok fortsatt, siden jeg 
hadde kontrakt et år til, selv om jeg 
ikke kom meg opp av sengen.

Så begynte resten av hennes liv. Et 
liv uten håndball, men med smerte.

Et rent helvete.
Både fysisk og mentalt. Hanne Ha-

lén gikk inn i en depresjon, en tilstand 
hun måtte ha hjelp fra psykolog til å 
komme seg ut av. Hun hadde det ikke 
bra, murte seg inne, ble folkesky, uso-
sial.

Og så var det det h … kneet.
Stadige operasjoner, for å renske opp 

og dempe smertene – en stund.
– Jeg hadde klippekort på Lovisen-

berg sykehus. Til slutt, etter nok en 
kneoperasjon, sa de: «Det er ikke mer 
å gjøre». En gang skulle jeg bare blåse 
ut et lys på bordet, da smalt det i kneet. 
Slike ting. Hele tiden. Det nyttet ikke 
med flere operasjoner, protese var 
eneste utvei, forteller Hanne Halén.

Hun har en mor som har tre prote-
ser, i begge knærne og i den ene hoften. 
Men de er satt inn i langt høyere alder 
enn for Hanne Halén, som var 36 år da 
hun byttet ut kneet sitt.

– Det er ikke noe kult å være 37 år og 
ha et metall-kne. Mamma vet hva det 
vil si å ha kunstige ting i kroppen, men 
det har vært vanskelig å vende seg til 
det, sier Hanne Halén.

Hun sier hun «har hatt dager hun 
har angret» på at hun satset så hardt 
på drømmen sin, drømmen om å bli 
best i en idrett, ofre alt, også helsa. 

Samtidig klarer hun ikke å angre helt, 
fordi idretten ga henne så mye, så 
mange opplevelser og så mange min-
ner og venner.

– Det har vært et smertehelvete uten 
like. Og det er ikke kult å være 37 år, 
idrettsinvalid og ha en kneprotese fordi 
du har spilt håndball. Så mitt råd er: 
Tenk deg godt om, du skal ha et liv et-
ter idretten også. Du skal ikke bli sit-
tende igjen som meg. Og dette handler 
om trenere som må overlate til helse-
personell når comebacket skal skje, det 
skal ikke de presse på. Jeg spilte kamp 
igjen for tidlig, følte presset fra trenere 
om å være på banen.

Kan ikke bøye seg
– Det har ført til at jeg, blant annet, 
ikke kan bøye meg i dag. Jeg kan ikke 
ha hvilken som helst jobb, fordi jeg 
ikke klarer å gå eller stå i åtte timer. 
Det har vært tungt, men jeg prøver å 
akseptere situasjonen, som har vært 
noe av det aller vanskeligste av alt. 
Derfor er det viktig for meg å fortelle 
historien min, fordi det har vært så 
sårt, sier Hanne Halén.

Senere treffes vi igjen på Ullevaal 
stadion, på kontoret til fysioterapeut 
Thomas Ødegaard, han som for tiden 
behandler henne og er hennes støtte-
spiller i smertehelvetet.

– Thomas har vært viktig for meg, 
sier Hanne Halén fra behandlingsben-
ken på Ullevaal stadion.

Hun ønsker ikke å navngi trenere 
hun har hatt, men er helt klar på føl-
gende: – Trenere må lytte mer til helse-
personell, ha mer tillit til det medisin-
ske apparatet. Det ble ikke gjort i mitt 
tilfelle. En seier i en kamp skal ikke gå 
på bekostning av liv og helse. Noen 
ganger må et «nei» være et nei, er Han-
ne Haléns klare melding.

Hun roser samboer Martin og sin 
nærmeste familie for all den støtte hun 
har fått i de vanskelige årene. Og hun 
er glad hun startet bloggen «Medal-
jens bakside», en slags egenterapi i 
skriftlig form.

Til slutt et lite varsku til ambisiøse 
jenter i idretten, fra en som vet litt om 
det:

– Jeg har fortsatt ikke våget å bli gra-
vid. Belastningen, tyngden – bekym-
ringen har vært for stor. Foreløpig. Jeg 
håper det endrer seg nå, men det be-
gynner å haste litt også, sier Hanne 
Halén – 37 år gammel, idrettsinvalid 
med kneprotese.

Idretten har sin pris.
Men i noen tilfeller er den for høy.
Det er Hanne Halén det beste ek-

sempelet på.

E-post: knut.espen.svegaarden@vg.no

““
Jeg hadde klippekort  
på Lovisenberg sykehus

TAKKER SINE NÆRMESTE: Hanne Halén roser samboer Martin og sin nærmeste familie for all støtte i de vanskelige årene. 

IDRETTSSKADER
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ULLEVAAL STADION (VG) Hanne Halén er skrekkeksempe-
let. Men det kommer flere i årene som kommer, skal vi 
tro manuellterapeut ved NIMI, Thomas Ødegaard.

– Av erfaring vil 
det komme gan-
ske mange flere, 
unge idrettsfolk 
med store alvor-
lige skader, sier 
Ødegaard – som 
er i Per-Mathias 
Høgmos støtte-
apparat på A-

landslaget i fotball.
Han snakker om at idretts-

folk i dag ofte får flere kompli-
serte skader i ung alder, som 
de drar med seg videre.

– Det er mindre fri lek i dag. 
Og derfor mangler ungene og-
så de brede, motoriske ferdig-
hetene som gjør at de er mer 
skadeutsatt. I tillegg kommer 
overbelastningen, som er mer 
vanlig, sier Ødegaard, onkelen 
til Norges største fotballtalent, 
Martin Ødegaard.

På veggen hans henger et 
bilde fra et aldersbestemt 
landslag i fotball, gutter født 
1987. Der finner vi, blant an-
net, Bjarne Kortgaard Inge-
bretsen, sønnen til dagens 
Strømsgodset-trener Bjørn 
Petter Ingebretsen, og Jesper 
Mathisen.

Fem operasjoner
Begge har allerede lagt opp, 
før de har fylt 30 år.

– Jeg ble operert fem ganger 
i hvert kne. Det er kanskje re-
kord, sier Jesper Mathisen.

Han forteller om en opp-
vekst som kun besto av fotball, 
fotball og fotball.

– Kunstgressbanene vi spil-
te på da jeg var liten, var 
knallharde. Allerede i 
12-13-årsalderen fikk jeg slat-
ters i begge knærne, sier Mat-
hisen, som i dag er fotballek-
spert på TV 2.

Han var den beste i sin års-
klasse da han var 17-18 år. 
Men på to år måtte han gjen-
nom fem operasjoner i knær-
ne. Da han var 19 år ble Mat-
hisen frarådet å spille mer fot-
ball.

Likevel holdt han ut i ni år 

til. Før forrige sesong, i 2015, 
la han opp.

– Jeg kunne nesten ikke gå. 
Operasjoner hjalp ikke. Jeg 
kunne ikke ta meg en joggetur 
en gang, sier Jesper Mathisen.

Redningen ble en dansk ki-
rurg, som tidlig i 2016 foretok 
en ny operasjon på Mathisens 
knær.

– Norske kirurger frarådet 
ny operasjon, men dansken 
fikk såpass orden på knærne 
at i dag kan jeg faktisk jogge 
meg en tur, sier Mathiesen.

Goksør operert i går
Susann Goksør Bjerkrheim 
var gjennom sin tredje kneo-
perasjon – i går faktisk. Da VG 
snakker med henne skal hun 
på håndballtrening med søn-
nene. Og de driver mer fore-
byggende trening enn det hun 
og lagvenninnene gjorde på 
1980- og -90-tallet. Heldigvis.

Hun tok korsbåndet i 1998 og 
brukte 10 måneder på å kom-
me tilbake på håndballbanen. 
Goksør Bjerkrheim rakk ak-
kurat VM-gullet i 1999 og OL i 
2000 – før hun fikk beskjeden: 
«Nå er det bra, Susann …»

– Det var litt ufrivillig. Og 
kneet var grunnen til at jeg ga 
meg. Det virkelig dumme var 
stuntet med Nordstrand, co-
mebacket i 2008, innrømmer 
Goksør Bjerkrheim. Det var 
etter det hun måtte opereres i 
kneet for andre gang.

– Jeg hadde så store smerter 
om natten at det bare måtte 
gjøres. Jeg fikk jo ikke sove til 
slutt, forteller Susann Goksør 
Bjerkrheim.

Fredag «rensket hun opp», 
som hun kaller det, i kneet for 
tredje gang. Hun innrømmer 
at ordet «protese» både har 
vært nevnt og vurdert, men 
hun føler ikke at det trengs. 
Håpet er at den siste operasjo-
nen skal føre til at hun fortsatt 
kan være aktiv.

– Det er jo hvis jeg er aktiv, 
som jeg ønsker å være, at kne-
et blir verre. Jeg kunne jo sit-

– Det kommer flere 
tilfeller i årene 
fremover

Knut Espen
Svegaarden

tet stille, men det klarer jeg 
ikke, og det vil jeg heller ikke, 
sier Goksør Bjerkrheim.

Amputerte benet
Jan Åge Fjørtoft har fått seg 
en mangfoldig karriere etter 
at han la opp. Men han sliter 
med det ene kneet. 

– Jeg klarte meg bra til jeg 
la opp. Jeg var nesten aldri 
skadet. Men det har blitt verre 
etter hvert. Da jeg passerte 40, 
tenkte jeg: «Dette blir jeg ikke 
frisk igjen av.» Det er prisen å 
betale, det går ikke an å bry 
seg om det. Jeg står på ski og 
spiller litt fotball i ny og ne, 
selv om det gjør vondt, sier 
Fjørtoft.

Han går annerledes enn før, 

halter nærmest litt. Under 
«Mesternes Mester» på NRK i 
fjor var han egentlig sjanseløs 
på grunn av kneet.

– Legene har undersøkt meg 
skikkelig. De mener det er for 
tidlig med protese, sier Jan 
Åge Fjørtoft.

For tidlig var det visst ikke 
for Pål Jacobsen i 2001. 45 år 
gammel amputerte han den 
foten som hadde dundret inn 
en haug med mål, for Ham-
Kam, Vålerenga og landsla-
get på 1970- og -80-tallet.

– Jeg fjernet skuddfoten. 
Den ga meg så store smerter 
at jeg ikke kunne bære ungene 
mine en gang, sier Jacobsen – 
som en gang scoret fire mål 
(mot Finland) i en A-lands-
kamp for Norge.

– Jeg har skiftet kneet på 
det venstre og amputert det 
høyre, sier Pål Jacobsen, som 
mener det er hans egen skyld 
at han fikk skader da han var 
aktiv.

– Jeg var for ivrig. Jeg star-
tet for tidlig med både trening 
og kamper etter skader, er 
konklusjonen til Hamars stør-
ste fotballspiller gjennom tide-
ne.

Det finnes flere eksempler 
på alvorlig mén blant spillere i 
lagidretter. Både Susann Gok-
sør, Kjersti Grini og Lise Lars-
sen av tidligere landslagsspil-
lere, eksempelvis, har slitt 
med knærne etter karrieren. 

E-post: knut.espen.svegaarden@vg.no

Fysioterapeut Thomas 
Ødegaard advarer

KNEPLAGET: Jan Åge Fjørtoft og 
Susann Goksør Bjerkrheim. 

FÅR HJELP: Manuellterapeut Thomas Ødegaard frykter mange flere idrettsfolk vil pådra seg 
alvorlige kneskader. Her gir han Hanne Halén behandling.  Foto: KNUT ESPEN SVEGAARDEN


