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Fyens Stiftstidende har fulgt Morten Reseke siden 
december 2010.
Gennem� interviews med Morten, og ved at være 
med under hele forløbet, har vi kunnet fortælle 
hans historie. 
De næste tre søndage fortæller vi om Mortens 
amputering, og hans nye liv.
Mortens m�ål� er, at komme ud og køre på sin 
motorcykel til foråret. 

Sådan har vi gjort?

Tonny viser Morten, hvordan benprotesen 
virker. 

Tine rejser sig op fra sin stol for bedre at 
kunne se, hvad der sker.

- Det virker lidt underligt, at jeg om kort 
tid har sådan en der i stedet for mit ben, siger 
Morten og peger på protesen.

- Den bliver støbt direkte på benet, forkla-
rer Tonny. 

Foden på protesen har to års garanti. 
De kommer i mange forskellige former, og 

nogle af dem har endda et lille mellemrum 
mellem storetåen og pegetåen, så man kan 
have klipklappere på om sommeren.

Man kan også komme neglelak på tåneg-
lene. 

- Hvad med når du går i bad? spørger Mor-
ten. 

Tonny går ud for at hente en speciel pose, 
som han bruger til at have på i badet. 

- Han går jo væsentligt bedre end jeg gør, 
konstaterer Morten, og kigger over på sine 
børn. 

Tonny kommer ind med en  hudfarvet pose. 
Han stikker foden ned i, og trykker på en lille 
pumpe, der tager luften ud af posen, så der 
kommer et vakuum.

På den måde kan Tonny stå op, når han skal 

i bad. Krykker og et vådt badeværelsesgulv er 
nemlig ikke den bedste kombination. 

- Det er sgu da smart, udbryder Morten be-
gejstret.

- Det var virkelig smart det der, gentager 
han for sig selv. 

Tonny tager protesen af, og rækker den til 
Morten. 

- Den er god til fest og begravelser, siger 
Tonny med et skævt smil.

- Hvad med fantomsmerter? spørger Mor-
ten.

- 70 procent får det i en eller anden grad, 
fortæller Tonny.

Fantomsmerter kommer ofte, hvis benet 
har været kvast eller trykket. 

Det er nogle nerveender, der bliver oversti-
muleret, fordi de er skåret over. Derfor sender 
de signaler om smerte op til hjernen. 

- Da jeg selv begyndte af få tankerne om at 
få sat benet af, tænkte jeg, at fantomsmerter 
bare var psykisk, siger Morten. 

Der bliver lidt stille rundt om bordet.
- Folk tror jo, at man er tosset, fordi man 

vælger at få sat benet af, siger Morten. 
- Jeg havde en ven, der slet ikke kunne forstå 

det, fortæller Tonny. 
Han taler ikke så meget med den ven mere. 

Tine spørger, hvor meget der ændrede sig i 
Tonnys familie efter operationen, hvor meget 
ekstra hende og Per skal hjælpe til. 

- Jeg skal jo lige vide, hvor meget jeg må 
presse dig, siger hun og smiler til Morten. 

- Jeg har også en taxachauffør, nu har jeg 
kørt ham rundt i så mange år, siger Morten og 
smiler til sin søn. 

- Han kan også køre mig rundt i min køre-
stol. Men så kan det godt være jeg skal passe 
lidt på med, hvad jeg siger. Der er mange bak-
ker i Svendborg.

Mødet med Tonny har beroliget familien, 
og givet det sidste skub inden operationen. 

- Jeg vil ikke sige, at jeg har set lyset, men 
jeg har set, at det kan blive godt. Kan jeg bare 
komme til at gå så godt som dig, er målet nået, 
siger Morten inden familien vender hjem mod 
Svendborg.

Alle kan tage den beslutning
Morten ved godt, at mange vil mene, at han er 
skør. Hvem lader sit ben blive skåret af frivil-
ligt? 

Men han er overbevist om, at hvis det var 
en anden i hans situation, ville vedkommende 
også kunne træffe valget. 

- Hvis du går rundt i ti år og har ondt, så vil 
du også kunne tage den beslutning. Den her 
beslutning er min helt alene. Det er mig, der 
har truffet den. Når du har de valgmuligheder, 
jeg har, hvad er det så lige man skal vælge?

- Jeg har kunne sætte mig, og se på det liv, 
der farer forbi derude. Er glasset halvt fuldt el-
ler halvt tomt? For mig er det halv fuldt, og så 
kører man på med det. Andet synes jeg ikke, 
der er grund til .

Læs med på næste søndag
Her følger vi Mortens operation. 
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Morten Reseke, ved mødet med Tonny Thrane, som efter eget ønske har fået fjernet sit underben.


