
Jeg hedder Morten, er 72 år – og jeg har en let til middel dropfod. 

Jeg har altid været glad for sport – meget sport. Specielt elsker jeg at vandre eller køre på ski. 

Jeg er uddannet fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser og har fungeret som idrætslærer i gymnasiet i 30 

år. 

Nu kan lysten til fysisk aktivitet og kroppen ikke altid enes! 2 meget omfattende operationer for 

discusprolaps og en spinal stenose operation efterlod mig til sidst med ganske få muskler under knæet. 

Afvikling i fodleddet blev umuligt, og højre fod hang. Jeg havde fået en dropfod. 

Det betød ikke for mit vedkommende, at jeg ikke kunne gå rimeligt sikkert. Men som enhver ”dropfodsejer” 

ved, så er man hele tiden bange for at komme til at sparke i jorden. Derfor løfter man foden en smule mere, 

hvilket igen betyder at man løfter hoften lidt mere – og man bliver forbandet træt i ryggen efter selv 

kortere gåture. 

Hvis ikke det skulle betyde et farvel til friluftsliv, så måtte der noget til, og jeg begyndte at se mig om efter 

evt hjælpemidler. Jeg søgte efter noget, der ikke måtte gnave/irritere fod eller ben, og som sikrede , at 

foden altid var tilbage i neural position, når den blev løftet fra underlaget, samtidigt med, at den under 

ingen omstændigheder måtte fiksere bevægelse i fodleddet, men gerne stabilisere sideværts bevægelse. 

 Mit første forsøg var en manchet med en elastik ned til skoen. Den gnavede på benet, ødelagde skoen og 

hjalp i det hele taget ikke noget som helst. 

Det næste, en klassisk dropfodsskinne var øjensynlig det almindligste. Den støtter inde i fodtøjet under 

foden, hvilket gør foden ubevægelig og overfører al bevægelseenergi til befæstningen på skinnebenet, hvor 

den gnaver irriterende. 

Så var det, jeg læste en anbefaling af en canadisk skinne, Turbo 3000, skrevet af en idrætsfysiurg, der selv 

have dropfod. Den sad godt fast uden på støvlen/skoen, så den gnavede ikke på foden, men stabiliserede 

den i tilgift sideværts. Skinnen bag på benet op til bespændingen på læggen var af elastisk kulfiber, så den 

ikke forhindrede bevægelse i foden i forhold til underlaget, men sikrede, at  foden altid returnerede til 

udgangsstillingen,når den var uden belastning – dvs frygten for at sparke i jorden var væk! Samtidig var den 

hurtig at montere, og den kunne nemt skiftes fra sko til støvler mm. 

Den købte jeg – og det er blevet et lykkeligt bekendtskab. Med den og en enkelt vandrestav kan jeg komme 

de fleste steder igen (dog ingen ski længere), og det er ikke mig, der hænger i håndbremsen, når jeg er 

sammen med andre vandrere. Jeg vedhæfter en række fotos, så I selv kan bedømme, hvad mulighederne 

er. 

Man har fortalt mig, at en af grundene til, at mange vælger den almindelige dropfodsskinne, er 

forfængelighed; man ønsker ikke, at hjælpemidlet skal kunne ses. Det sjove ved Turbo 3000 er, at 

medvandrere eller tilfældige forbipasserende fuldstændig kaster denne diskretion over bord og spørger 

nysgerrigt ind til, hvad det er for en dims. Jeg og den har spredt dens fortræffeligheder mange steder i 

verden til mange forskellige mennesker. 



Men husk nu: den slider på fodtøjet , og den kræver rimelig stive støvler til flere timers vandring i råt 

terræn. 

 

 

Maj -17. Mit første forsøg med Turbo 3000. Kortere dagsvandringer omkring Qaqortoq 

 

Juli -17. Længere vestpå kan man ikke komme i Norge. Vandretur på Lepsøya. 



 

Oktober -17. Højere kan man ikke komme i fastlandsspanien. Mulacèn 3479m erobret. 

 

Februar -18. Skrev jeg ingen ski længere? Man kan vel forsøge. Paradisbakkerne på Bornholm. 



 

April  -18. Så blev det kløfterne på Kretas tur. 

 

Oktober -18. Den centrale af Madeira er knap så smilende og en del på højkant. 



 

Marts -19. Det berømte Petra i Jordan. Turen op på Arons bjerg blev i øvrigt Voldsomt dramatisk. Det 

begyndte at tordne og hagle, og da vi endelig kom ned igen, blev vi evakuerede fra  den berygtede Siq pga 

overhængende fare for springflod. 

 

Juni -19. Så gik det ellers den anden vej. Svalbard – så langt nord på som muligt. Hvalros, isbjørn, sæler, 

hvaler – de var der alle sammen. 

 



 

Oktober -19. Heroppe fra denne 800m stejle kastede de sidste maurere sig ud for at undgå spansk slaveri i 

1500 tallet. Langt op og hurtigt ned. Málaga, Andalusien. 

 

 

Januar -20 Santos Antão, en af Cap Verde øerne. Denne ø var vild og voldsom, selv når der var vand og den 

var opdyrket på stejle terrasser. 


