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Her er Emilie. 
Hun er 4 år. 



Emilie bor i et rødt 
rækkehus med sin 
storesøster, sin mor 
og sin far. Der er gule 
blomster i haven og en 
fuglerede oppe under 
taget. 



Emilies far har rødt hår. Han er stærk 
og kan løfte 100 kg. 
Han har kun et ben, fordi han har været 
ude for en ulykke, men man kan ikke 
se det, når han har tøj på. Han har 
nemlig et kunstigt ben. Det kunstige 
ben er lavet af plastik og metal. Sådan 
et ben kalder man en benprotese. 
Emilies far siger, at han næsten er 
ligesom en rigtig sørøver med træben. 
Men det er ikke helt det samme, for der 
er både sko og strømpe på Emilies fars 
benprotese. 



Emilies far er maler. Han maler huse i 
alle mulige farver. 

En dag faldt han ned fra en meget høj 
stige. Han slog sig meget og lå på 
hospitalet i lang tid. Han havde slået 
det ene ben så meget, at lægerne blev 
nødt til at operere benet af. Det er 
derfor, han har fået en benprotese. 
De har ikke fjernet hele benet. Der er 
stadig et lille stykke af benet tilbage. 
Det kalder Emilies far for benstumpen. 



Hver dag sætter Emilies far 
benprotesen på benstumpen. 
Benprotesen er lavet, så den passer 
perfekt til Emilies far. Foden på 
protesen ligner næsten en rigtig fod. 



Emilie og hendes familie går tit tur 
sammen. Det synes Emilie er rigtig 
hyggeligt. Når de går tur, kan 
hendes far godt få ondt i benstumpen. 
Så hinker han hjem. Derhjemme tager 
han protesen af og klør sig på 
benstumpen. Nogle gange går han 
med stokke, hvis han har ondt i 
benstumpen. 



Emilie synes, det er lidt svært, at 
hendes far ikke kan alle de samme ting, 
som han kunne før, han kom til skade. 
Han kan ikke kravle op i kirsebærtræet 
og plukke kirsebærene på den øverste 
gren. Han kan heller ikke løbe så 
hurtigt, så Emilie løber let fra ham i 
fangeleg. 

Til gengæld laver han verdens bedste 
pandekager og fortæller spændende 
godnathistorier, hvor Emilies bamser er 
hovedpersoner. 



Om sommeren går Emilies far nogle 
gange med shorts, så kan man godt 
se, at han har en benprotese. Man 
kan også se det, fordi han går lidt 
anderledes end andre mennesker, 
men det ser man næsten ikke. 



Emilies far kan godt få ondt i det ben, 
lægerne har opereret væk. Så føles det 
som om, at nogen træder ham over 
tæerne på den fod, han ikke har 
længere. Emilies far fortæller, at det 
hedder fantomsmerter. Det, synes 
Emilie, er lidt underligt. Hun niver sig i 
storetåen. Det kan hun i hvert fald godt 
mærke. 



Om sommeren tager Emilie på stranden 
med sin familie. De har en stor parasol 
i mange farver og to skovle, som Emilie 
og hendes storesøster bygger et 
sandslot med. Emilies far har også en 
skovl, og han hjælper med at bygge 
sandslottet rigtig stort. 

Når de skal i vandet, tager Emilies far 
benprotesen af og hopper i vandet på 
ét ben. Emilie og hendes storesøster 
prøver også at hoppe i vandet på ét 
ben, men det er lidt svært. 



På stranden er der en dreng, der peger 
på Emilies far, fordi han kun har et ben. 
Emilie fortæller drengen, at hendes 
far er næsten ligesom en sørøver med 
træben, bare lidt sejere fordi han også 
kan lave pandekager og bygge store 
sandslotte. Det synes drengen også er 
sejt, og han får lov til at se 
benprotesen. 

Selvom Emilies far nu kun har et ben, 
vil han altid være Emilies far, og det er 
Emilie glad for. 



Denne bog er udgivet af 
Ulykkespatientforeningen. Hos os kan du og 

din familie få hjælp, hvis I lever med 
konsekvenserne efter en ulykke.

Læs mere om Ulykkespatientforeningen på 
www.ulykkespatient.dk.
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