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Kære bidragyder

September og efteråret nærmer sig, men vi 
holder liv i sommeren med dette nummer af 
Øjeblikket. Her fortæller tre rejselystne blinde om 
at se verden med et synshandicap. Spændende 
læsning. Jeg elsker selv at rejse med min familie 
og mærke børnenes begejstring under fremmede 
himmelstrøg. Jeg er ikke i nærheden af de 99 lande, 
som Sven har besøgt, eller så tæt på toppen af 
Afrika, som Marlene var, da hun besteg Kilimanjaro.

Til gengæld kan jeg mærke glæden ved 
sommerskolen helt ind i knoglerne. Følelsen af 
at være som alle de andre børn. Jeg bliver varm 
om hjertet og stolt af alle de tapre børn, vi hvert 
år har på sommerskole. Som for en stund næsten 
glemmer, at de har et synshandicap, og hvor det 
i al fald ikke fylder. Det gør til gengæld venskab, 
fællesskab og følelsen af frihed. Læs den dejlige 
historie fra årets sommerskole. Og snyd heller ikke 
dig selv for gode opskrifter på sommerbag. Det kan 
man nemlig også sagtens, selv om man er blind.

Tak fordi du læser med og sender os dine 
gavmilde bidrag, så vi netop kan det samme som 
alle andre. Din gave glæder så mange blinde og 
svagsynede, og det skal du have en stor og stadig 
sommervarm tak for.

Mange hilsner

Ask Løvbjerg Abildgaard
Landsformand for
Dansk Blindesamfund

Der er flere 
måder at 

støtte Dansk 
Blindesamfund på, 

så vi fortsat kan 
hjælpe blinde og 

svagsynede.

BANK
Overfør din støtte 
til reg. nr. 4180 og 

kontonr. 
0010780004.

MOBILEPAY
Send din støtte 

til 92310. Husk at 
skrive din adresse i 

beskedfeltet.

WEB
Gå ind på

blind.dk/syn 
og giv din 

støtte.

SMS
Send teksten 
SYN til 1217, 

så støtter du 
med 150 kr.
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Jeg vil opleve så meget 
af verden, jeg kan, så længe 
jeg har lidt syn
Marlene elsker at rejse og se verden med 
de 10 procent syn, hun har tilbage

 

Marlene 
drømmer om 
at sejle over 
Atlanten. Marlene har prøvet det meste.

Mudderbad i Guatemala og rejser i 
Mellemamerika, Ecuador og på Galápagosøerne 
–

MMararlelene ene ellsskkeer r 
aat ut uddffoorrdrdre se siig g 
sseellv ov og bg beevviissee, , 
hhvvoor mr meeggeet t 
mman kan kan man meed ed et t 
ssyynnsshhanandidiccaapp..
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TEKST: CAROLINE LARSEN  • FOTO: PRIVAT

Med langsomme skridt i den knasen
de sne begiver Marlene sig ud på den 
sidste etape. Hun har svært ved at se, 

hvor hun går, så derfor holder hun godt fast i sin 
guide, som skal lede hende det sidste stykke op 
til toppen af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. 
Det er mørkt, fingrene er kolde og lungerne 
hiver efter vejret i den tynde luft. Den sidste 
etape er hård, men Marlene giver ikke op.

-

Overvinder forhindringer
Efter fem dages kamp op ad bjerget, kan 29-åri
ge Marlene endelig løfte hænderne sejrssikkert 
i vejret. Med kun 10 procent syn på venstre øje 
står hun på bjergets top, 5.895 meter over ha
vets overflade.

-

-

”Da vi er ved at nå toppen, hyperventilerer 
jeg og smider mig i sneen med lukkede øjne 
og tårerne trillende ned ad kinderne. Jeg er i 
panik. Men da jeg åbner øjnene igen, kigger jeg 
på den flotteste solopgang på bjergsiden. Det 
gav mig kræfter til at gå det sidste stykke. En 
helt ubeskrivelig følelse at stå på Afrikas højeste 
bjerg”, siger 29-årige Marlene Jørgensen, som 
ikke kan se den flotte udsigt klart. Hun ser ver
den med indskrænket synsfelt og blinde pletter. 
Men det ærgrer hende ikke.

-

”Flere har spurgt mig, hvad jeg skal på top
pen, når jeg ikke kan se udsigten. Men det er 
alle indtrykkene, som gør det til en fantastisk 
oplevelse. Den fysiske udfordring, sammen
holdet med gruppen og forløsningen ved at nå 
mit mål. Jeg oplever det, jeg oplever. Jeg ser 
det, jeg ser”, fastslår Marlene, som er stolt af sin 
bedrift.

-

-

På ni år har hun haft fem nethindeløsninger 
og 15 øjenoperationer. Men det afholder hen
de ikke fra at rejse og opleve verden. Hun har 
været på sprogskole i England, passet geder 
i Australien, været på safari i Afrika, rejst i 22 

-

P
stater i USA, vandret på Island og meget mere. 
Marlene elsker at rejse og opleve nye kulturer.

”Jeg lever med frygten for, at jeg kan miste 
mere syn i morgen. Jeg kan risikere at blive 
blind, hvis jeg får en ny nethindeløsning. Derfor 
vil jeg gerne ud og opleve så meget af verden, 
så længe jeg har syn”, fortæller Marlene, der har 
en drøm om at sejle over Atlanten.

Frem med blindestokken
Ofte rejser Marlene med en veninde, da det er 
rart at have en at dele oplevelserne med, og 
samtidig har hun en ved sin side, som kender 
hendes udfordringer og behov. Men Marlene 
har også rejst alene, hvor hun senere har tilslut
tet sig en gruppe.

-

Umiddelbart virker travle lufthavne og syns
handicap uforenelige, men ifølge Marlene er det 
ikke noget problem, for der er altid god hjælp at 
hente med handicapservice, som hjælper med 
at tjekke ind og finde den rigtige gate. På sine 
rejser husker hun altid den hvide stok, for den 
signalerer til andre, at hun ser dårligt.

-

”Hvis man ikke ved det, kan det være svært at 
se, at jeg har et synshandicap. Derfor skal man 
bare frem med stokken, for det gør det nemme
re for omverdenen. Når jeg står med blindestok
ken, er der ofte nogen, som spørger, om jeg har 
brug for hjælp. Folk er virkelig flinke og hjælp
somme”, siger Marlene.

-
-

-

Generelt er det svært for Marlene at færdes 
nye steder, da hun bruger mange ressourcer på 
at orientere sig, men det afholder hende ikke fra 
at opsøge uforglemmelige rejseminder. Derfor 
har hun en opfordring til blinde og svagsynede, 
som gerne vil opleve verden, men som er lidt 
betænkelige ved kaste sig ud i det.

”Gør det. Man kan sagtens have et fantastisk 
liv og opleve rigtig mange ting, selvom man 
ikke har 100 procent syn.”. {
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Sven blev taget godt imod af 
landsbyens beboere, da han 
besøgte Papua Ny Guinea.

Verden finder 
også ind i 

Svens hjem.

Jeg vil gerne 
inspirere 
andre til at 
rejse og vise, 
at intet er 
umuligt
Sven har rejst i 99 
lande, og selvom 
han er blind, ser han 
verden i billeder

99 knappenåle 
er det blevet 
til i Svens 
verdenskort – og 
flere er på vej.
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Grønland, Canada, Peru, Kina, Ny 
Guinea og Norge. Sven er en berejst 
herre. 99 lande har han indtil videre 

besøgt. Svens hjem vidner da også om de 
mange rejser, han har foretaget. Allerede inden 
man træder ind ad døren til rækkehuset i Greve, 
bliver man budt velkommen af to smilende 
træfigurer på over en meter iklædt traditionelt 
thailandsk tøj. Hele 11 gange har Sven besøgt 
det tropiske paradis i Sydøstasien. I gangen 
pynter et 125 år gammelt horn fra Bhutan, 
som munkene bruger, når de indkalder til bøn. 
Sven demonstrerer og tager en dyb indånding, 
hvorefter der kommer en lang dyb tone, der kan 
høres i hele nabolaget. Næste souvenir er et 
kranie fra Papua Ny Guinea, der er udsmykket 
med perler, men skildrer en drabelig historie.

Et skattekammer af rejseminder
”Jeg kalder ham Hugo, og han er formentlig en 
af dem, der har måtte lade livet, da han har et 
hul i nakken. Når den ene kriger besejrede den 
anden, huggede de hul i nakken og sugede 
hjernen ud for at få protein og intelligensen”, 
fortæller Sven Mogensen og guider os videre til 
en udskåret gekko i rosentræ på størrelse med 
en fuldvoksen gekko. Derefter følger en 50 kilo 
storsmilende Buddha i grøn jade, som Sven har 
fået sejlet hjem fra Kina, som han har besøgt 
mange gange i forbindelse med sit arbejde som 
rederichef.

I alt er det blevet til 99 knappenåle i verdens
kortet, og Sven er slet ikke færdig. Han rejser 
gerne en gang hver måned - undtagen juli og 
december. Sven lærer nemlig ikke kun noget 
om de lande, han besøger. Han får også en bed
re forståelse af sig selv.

-

-

”Det er vigtigt for mig at lære andre kulturer 
at kende, menneskerne og den verden, som er 
uden for Danmark. På den måde lærer jeg også 
mig selv at kende og den kultur, jeg kommer 
fra”, siger Sven, som også gør en ihærdig ind
sats for at lære de lokale sprog.

-

P
Fuldt pakket bil
Hans interesse for udlandet stammer helt til
bage fra barnsben, hvor han gik ture med sin 
mor langs Islands Brygge, hvor kulskibe fra hele 
verden lagde til kajs. Hver gang skulle hans mor 
fortælle, hvor skibene kom fra. Han mindes også 
med glæde de mange bilferier, han var på med 
familien. De kørte både til Tyrol i syd og Nordkap 
i nord.

-

”Det var altid med fuld oppakning med telt, 
hund, mine hvide mus, tre børn og mine foræl
dre, som kørte af sted. Om aftenen sad vi rundt 
om campingbordet med kort og bøger for at 
aftale, hvor vi skulle hen næste dag”, smiler Sven.

-

I dag foretrækker han at rejse med sin samle
ver, der har lige så meget rejsefeber som Sven 
selv. De har derfor været mange spændende 
steder sammen, hvor hun agerer øjne for Sven 
og beskriver omgivelserne grundigt.

-

Se det for sit indre
”Jeg oplever alt i billeder, så det er synstolkning, 
som er nøglen til, at jeg kan se det for mig. Hvis 
vi skal op i verdens højeste bygning, Burj Khalifa, 
starter vi med at gå ind i souvenirbutikken, for så 
kan jeg mærke på miniaturemodeller af byg
ningen og få en rimelig god ide om, hvordan det 
ser ud”, siger Sven og understreger, at det ikke er 
umuligt at rejse selv, det kræver bare lidt ekstra 
forberedelse. Sven undersøger for eksempel al
tid, hvordan han kommer fra lufthavnen og til sit 
hotel. Og han har altid en plan B i baghånden.

-

-

”Hele kernen i at rejse alene er planlægning. 
Jeg skal hele tiden tænke ti skridt, ti minutter 
eller ti timer frem”, påpeger Sven, som gerne vil 
være rollemodel for andre blinde og svagsynede.

”Jeg vil gerne inspirere andre til at rejse og 
vise, at intet er umuligt. Et svigtende syn er in
gen hindring for at udforske verden. Mennesker 
med synshandicap kan næsten det samme som 
seende, hvis bare vi får hjælp og opbakning”, 
siger Sven.

-

{
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SIlas har samme 
øjensygdom som 
sin mor. Sammen 
skal de se verden, 
inden synet helt 
forsvinder.

Mor og søn har både været på solferie i Tyrkiet 
og på oplevelsestur til Disneyland Paris.

Christina og Silas oplever og 
mærker verden sammen.

Jeg elsker 
at rejse og 
vise min søn 
verden
Silas bliver blind som 
sin mor, men inden da 
skal de to nå at se så 
meget som muligt
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Christina har pakket kufferten, ringet til 
flyselskabet og snakket med hotellet. Al 
forarbejdet er gjort, så nu er kursen sat 

mod lufthavnen. For første gang skal Christina 
ud at rejse alene med sin søn, Silas. En uges fe
rie til Tyrkiet med All Inclusive for at gøre det så 
nemt som muligt. Hun mærker et stik af nervø
sitet, men også en stålsat vilje. Det skal nok gå. 
Nu skal de to på eventyr.

-

-

Skal se verden
Et år forinden har Silas fået konstateret samme 
øjensygdom som sin mor, der i dag er næsten 
blind. Christina kender ikke tempoet for, hvor
dan Silas’ øjensygdom vil udvikle sig, så hun vil 
vise ham så meget af verden som muligt, inden 
hans syn forsvinder. I dag, som 10-årig, har han 
13 procent på det ene øje og 16 procent på det 
andet øje.

-

”Jeg ønsker at give min søn så mange syns
oplevelser som muligt. Jeg skal nå at vise ham 
en masse af verden og ruste ham til et liv uden 
syn. Jeg vil vise ham, at vi godt kan rejse alene, 
så vi ikke skal sidde og vente på, at der kommer 
nogen og hjælper os”, fortæller Christina Nahn
sen.

-

-

Alene på ferie
Det er nemlig ikke altid ligetil, om Christina kan 
få en ledsager med på ferie eller ej. I hverdagen 
har hun 15 timers ledsagelse om måneden, hvil
ket kun lige strækker til det allermest nødven
dige. Derfor er hun afhængig af, at venner eller 
familie melder sig til at tage med.

-
-

”Det er helt klart nemmest at være af sted 
med en ledsager, men det kan ikke altid lade 
sig gøre. Derfor vil jeg hellere af sted på egen 
hånd end at sidde og vente på, at nogen får tid. 
Jeg vil lære Silas at klare sig selv, så jeg deler 
ivrigt ud af mine tricks til at orientere sig nye 
steder”, siger Christina.

P
På udebane
For Christina er det hårdt at færdes nye steder, 
da hun bruger mange ressourcer på at finde 
rundt og orientere sig. Men for Christina er 
der ikke den store forskel på, om hun er i som
merhus i Ebeltoft eller på All Inclusive i Tyrkiet. 
Hun er på udebane begge steder. For Christina 
handler det om forsigtigt at gå frem og mærke 
med blindestokken. Hun starter med to skridt 
til den ene side og to skidt til den anden side, 
og ligeså langsomt udvider hun området i takt 
med, at hun bliver mere sikker.

-

Med den teknik var hun også i stand til at 
finde rundt på et stort tyrkisk marked med et 
virvar af mennesker, krydderier og souvenirs. En 
stor labyrint med smalle gange og mennesker 
overalt. For Christina var det vigtigt at lære Silas, 
hvordan hun finder rundt som næsten blind. De 
var hele tiden opmærksomme på, hvor de gik 
og lavede pejlemærker, de kunne orientere sig 
efter, når de skulle retur.

Vigtige rejseminder
”Vi lagde for eksempel mærke til en stor flet
kurv fyldt med vandflasker. Den kunne jeg se 
omridset af, og jeg kunne genkende strukturen 
med fingrene, når jeg skulle undersøge, om det 
var det rigtige hjørne, vi var kommet til”, forkla
rer Christina, der synsmæssigt ikke får så meget 
ud af at tage på sightseeing eller udflugter på 
udlandsrejser, men til gengæld får hun så man
ge andre indtryk. Hun opfanger stemningen, 
smagene, duftene, lydene og nyder fællesska
bet.

-

-

-

-

”Skal jeg lade være med at rejse, fordi jeg er 
blind? Skal jeg lade være med at gå i haven, for-
di jeg ikke kan se blomsterne og træerne? Man 
skal ikke opgive livet, bare fordi man ikke kan 
se. Jeg elsker at rejse, opleve og vise verden til 
min søn”, understreger Christina. {
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Blinde har 
samme 
rejsedrømme 
som seende
Rejeselskabet CareInMind har 
specialiseret sig i rejser for 
synshandicappede og har fokus 
på at opleve verden med andre 
sanser end synet

Det lokale marked er 
altid et besøg værd.

CareInMind arrangerer også 
vinture, hvor gæsterne smager vin 
og kommer ud i vinmarkerne.
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-

-

Siden 2009 har Chéri og 
hendes mand Gert ejet 
et lille hotel i landsbyen 
Axat for foden af de 
sydfranske Pyrenæer.

TEKST: CAROLINE LARSEN FOTO: PRIVAT

Solen står højt på himlen, til alle sider 
rejser majestætiske bjerge sig beklædt 
med stedsegrønne træer, brusende 

vandløb og marker med vinstokke i snorlige 
rækker. Den udsigt går blinde og svagsynede 
glip af, når de træder ud ad dørene på det lille 
hotel i Sydfrankrig. Til gengæld får de så mange 
andre sanseindtryk, når de rejser med CareIn
Mind. Det sørger Chéri Rasmusson for, når hun 
sammen med sin mand Gert arrangerer grup
perejser til mennesker med synshandicap.

”Blinde og svagsynede har nøjagtig de sam
me rejsedrømme som seende, men for nogen 
kan det virke grænseoverskridende at rejse ud 
i verden på egen hånd. Når vi tilrettelægger rej
ser for mennesker med synshandicap handler 
det primært om tid, ro og tempo. Vi skal sikre, 
at vi kan røre og synstolke i et tempo, hvor alle 
kan være med”, siger Chéri.

-

-

Sanserne på overarbejde
Når CareInMind arrangerer rejserne, er der sær
ligt fokus på at udfordre de øvrige sanser – det 
gælder både smags-, lugte-, høre- og følesan
sen.

-

-

”Når vi bruger alle sanserne, bliver verden 
udvidet. Det kan for eksempel være, vi besøger 
den lokale gedemor, bader i Middelhavet, sma
ger på de lokale specialiteter, lytter til cikader
ne og mærker forskel på vinsorternes blade”, 
forklarer Chéri, som gør en stor dyd ud af at 
forklare og beskrive omgivelserne, når de er på 
udflugt.

-
-

Noget andet, som adskiller sig i forhold til 
at arrangere rejser for mennesker med syns
handicap, er selve forberedelsen inden afgang, 
hvor CareInMind er behjælpelig med at finde en 
rejseledsager. Chéri har også stor erfaring med 
at søge kommunen om dækning af ekstra om
kostninger til en ledsager under udlandsrejser.

-

-

”Det er en enormt tung og tidskrævende 

P

 • 

post, for mange kommuner er ikke klar over, 
at de i mange tilfælde er forpligtet til at dæk
ke ledsagerudgiften. Det er ekstremt vigtigt 
for den enkelte med synshandicap at få betalt 
deres ledsager, for ellers skal de betale dobbelt
pris, hvilket ikke er rimeligt”, påpeger Chéri.

-

-

Mere end bare rejser
Når mennesker med synshandicap er indloge
ret, har de hotellet for sig selv, da det giver en 
god og tryg atmosfære med mulighed for at 
udveksle erfaringer med ligestillede. Netop det 
sociale samvær med andre blinde og svagsyne
de er en vigtig grundsten.

-

-

”Vi har fællessang, fortæller vittigheder, griller 
og griner en hel masse. Det skaber et godt fun
dament for at åbne op og give hinanden gode 
råd til hverdagen. På rejsen mærker og udfor
drer vores gæster sig selv på en helt ny måde, 
men de tør godt, fordi det sker i fællesskab med 
andre i samme situation”, forklarer Chéri, der 
også lærer nyt i selskab med sine synshandi
cappede feriegæster.

-

-

-

”Min mand og jeg har så mange gode op
levelser med blinde og svagsynede, som er 
vokset og har fået mere selvtillid på vores rejser. 
De tager ejerskab over deres eget liv. Det er 
dejligt at gøre en forskel ved at motivere dem 
til, at de også kan udleve deres drømme. Som 
seende har jeg i den grad lært at tage tiden til 
mig. Lægge mærke til, hvad jeg egentlig ser, og 
hvad der omgiver mig. Det er en gave, og jeg får 
mindst lige så meget ud af det som gæsterne”, 
siger Chéri.

-

Er du blevet inspireret til at opleve Sydfrankrig 
med et synshandicap, kan du læse mere om 
CareInMind på deres hjemmeside: www.carein
mind.dk. De arrangerer tre forskellige temarej
ser for blinde og svagsynede.

-
-

{

http://www.careinmind.dk
http://www.careinmind.dk
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Bue og Buller er 
bedstevenner
Førerhunden Buller følger Bue overalt, og de to er nærmest 
vokset sammen og kender hinanden ud og ind

TEKST: CAROLINE LARSEN FOTO: TOM MCKENZIE

Når Bue finder førerhundebøjlen frem, 
er den sorte labrador straks klar, mens 
halen ivrigt logrer fra side til side, for 

Buller elsker at gøre dét, han er allerbedst til – at 
følge Bue og føre ham sikkert uden om forhin
dringer. Bue er nemlig blind og har altid følge
skab af sin trofaste makker, førerhunden Buller, 
som træder i en vagtsom karakter, når han får 
bøjle på.

-
-

”Buller betyder alt for mig. Når jeg har ham 
ved min side, kan jeg på egen hånd komme fra 
A til B, for jeg stoler 100 procent på, at han fører 
mig uden om forhindringer og vejarbejde”, siger 
Bue Vester-Andersen, som er en erfaren fører
hundebruger.

-

Bue har haft førerhund i 30 år, og Buller er 
den seneste i rækken. De to har været makker
par i otte et halvt år.

-

Nemmere hverdag
Bue og Buller følges ad til stort set alt – til og fra 
arbejde, kor, vennebesøg, ud at handle og hvad 
de ellers kan finde på. Før Bue fik førerhund, 
fandt han rundt kun ved brug af den hvide stok. 
Der brugte han uanede kræfter på at mærke 
sig frem, lytte til trafikken og orientere sig. Men 
med Buller i hånden er det en helt anden ople
velse.

-

”Med Buller skal jeg bruge væsentligt mindre 
energi på at færdes. Hvis du for eksempel bru
ger al din energi på at komme til arbejde, er der 
ikke meget overskud tilbage, når du rent faktisk 
skal i gang med selve arbejdet. Jeg går også 

-

 •  

dobbelt så hurtigt med Buller, som hvis jeg skul
le orientere mig med stok”, forklarer Bue, som 
for eksempel ville være udfordret, hvis han skulle 
finde til og fra kor uden førerhund, da han skal 
krydse en stor parkeringsplads. Men med Buller 
er det ikke noget problem at navigere uden om 
bakkende biler og parkerede cykler.

-

Værdifuldt samarbejde
Den sorte labrador giver også Bue mod på at 
færdes nye steder, som ellers kan være svært 
uden syn.

”Buller er med til at mindske mine barrierer 
for at bevæge mig udenfor. Jeg kan meget mere 
og forsøger mig frem - selv nye steder, jeg aldrig 
ville give mig i kast med på egen hånd. Jeg ved, 
at Buller fører mig uden om forhindringer og 
sikrer, at jeg ikke kommer til skade”, siger Bue og 
fortsætter:

”Det er et helt unikt bånd, som man udvik
ler til sin førerhund, da den bliver en del af ens 
hverdag og identitet. Når det fungerer bedst, er 
bruger og hund nærmest vokset sammen og 
kender hinanden ind og ud”, siger Bue, der har 
så tæt et samarbejde med Buller, at han kan 
nøjes med at tænke kommandoer i stedet for at 
sige dem højt.

-

Som at flyve
Bue husker tydeligt sin første gåtur med fører
hund. Det var inden, der var noget, der hed an
søgerkursus, så han fik besøg af en førerhunde
konsulent og en pensioneret førerhund, som han 

-
-
-

P



fik lov at gå tur med. Med det samme oplevede 
Bue en enorm frihed, som er svær at opnå ude
lukkende med den hvide stok.

Bue og førerhunden 
Buller er uadskillelige 
og kan snart fejre ni 
års jubilæum som 
makkerpar.

Buller er med til at 
mindske mine barrierer 

for at bevæge mig udenfor. 
Jeg kan meget mere og 

forsøger mig frem - selv 
nye steder, jeg aldrig ville 

give mig i kast med på 
egen hånd.

Bue

-

”Jeg følte nærmest, at jeg fløj. Det var en helt 
fantastisk følelse og et kæmpe spring i frihed”, 
forklarer Bue, som fra det øjeblik ikke var i tvivl 
om, at en førerhund var det rette hjælpemiddel 
for ham. Og siden den dag har han altid sin tro
faste følgesvend med, når han begiver sig ud.

”Det bedste ved Buller er hans arbejdsiver 
og glæde for nye udfordringer. Han er enormt 
opmærksom på mig og udfordringer forude, 
som jeg sjældent bemærker, før vi har passeret, 
da han helt automatisk fører mig udenom”, siger 
Bue.

-
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Så snart førerhunde 
har bøjle på, er 

de på arbejde og 
koncentrerer sig om 

at føre brugeren 
sikkert uden om 

forhindringer. Men 
når bøjlen er af, har 

hunden fri.

{
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Sommerbag i blinde
Nem genvej til lækre sommerkager, når synet 
svigter. Her får du Lenes opskrifter på søde 
sommerfristelser med bær

TEKST: CAROLINE LARSEN FOTO: HENRIK FRYDKJÆR

Lene Johannsen er næsten blind, 
konsulent i Dansk Blindesamfund 
og underviser på nyblindekurserne, 

hvor hun blandt andet hjælper kursister med 
at genfinde glæden ved at lave mad med et 
synhandicap. Derfor kender hun alle de gode 
tips og tricks til at komme i mål med det søde 
indslag til sommergæsterne. August måned 
bugner af bær, og derfor har Lene kastet sig 

ud i de syrligt søde fornøjelser med to nemme 
opskrifter og tips til at bage med svigtende syn.

Styr på ingredienserne   
Lene starter med at læse opskriften 
grundigt igennem, så hun har overblik over 
ingredienser og fremgangsmåde. I dag står 
den på blåbærmuffins, og hun har seende 
assistance. Ellers indtaler Lene opskriften 

 

P
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på et notatapparat, så hun kan gentage 
opskriften undervejs. Derefter finder hun alle 
ingredienserne frem, så hun ved lige præcis, 
hvor de står. Lene har erstattet vaniljestangen 
med vaniljesukker, da det er nemmere at 
håndtere som blind eller svagsynet.

Forsød sommerdagene 
med lækre hjemme
bagte kager.

Hun mærker sig frem til sukkeret, så hun er 
helt sikker på, at det er den rigtige bøtte, hun 
har fået fat i. Lene bruger ingredienserne så 
ofte, at hun ved lige præcis, hvor de står. Hun 
har lavet sit eget system med faste pladser.

Brug alle sanserne
”Hvis jeg er i tvivl, dufter, mærker og smager jeg 
mig frem. Alle sanserne tages i brug. Ellers er 
det en god ide at afmærke de beholdere, som 
ligner hinanden. Det kan gøres med mærkater 
med punktskrift, elastikker eller klemmer, så 
beholderne er nemme at skelne fra hinanden”, 
forklarer Lene, som afvejer ingredienserne med 
en talende køkkenvægt.

”Jeg følger opskriften, men slumper også. 
Jeg hælder lidt op ad gangen, så jeg er sikker 
på ikke at få for meget, men om der kommer 
ti gram for lidt eller for meget, gør ikke den 
store forskel”, understreger Lene, der blander 
sukker og vaniljesukker i en skål og skal tilføje 
et æg. Men i stedet for at slå det direkte ud i 
blandingen, deler hun det i en anden skål med 
fingrene for at fange eventuelle æggeskaller. 
Hun pisker hele blandingen sammen til en 
ensartet masse med håndmixeren.

Streng køkkenorden
”Jeg lytter mig frem til, hvornår sukkeret er rørt 
ud i dejen til en luftig masse”, siger Lene, som 
nu skal tilsætte revet citronskal, smeltet smør 
og mælk. Hun hælder forsigtigt mælken op i et 
decilitermål, hvor pegefingeren er placeret på 
indersiden, så hun kan mærke, når hun nærmer 
sig bægrets kant.

TIP
Varier kagen efter 

sæson, og hvilke bær 
og frugter du har. Den 

er også dejlig med 
brombær, blåbær, bagt 

rabarber og æbler i 
skiver.

NEM HINDBÆRTÆRTE 
MED SMULDREDEJ

Ingredienser:
100 gr. havregryn
100 gr. hvedemel
175 gr. smør
200 gr. sukker
2 tsk. vaniljesukker
400 gr. hindbær (frosne eller friske)
1 spsk. kartoffelmel

Smuldr havregryn, mel, smør, sukker 
og vaniljesukker sammen i en skål, 
til du har en god smuldredej. Smør 
tærtefadet og kom hindbærrene i. Drys 
kartoffelmel over bærrene og fordel 
smuldredejen i et jævnt lag ovenpå. 
Bag hindbærtærten ved 200 grader i 
cirka 25 minutter, til tærten er gylden. 
Serveres lun med flødeskum eller 
creme fraiche.

-
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Lene har en lille smule restsyn, så hun kan ane 
temperaturen på ovnen, men ellers anbefaler hun at 
afmærke ovnen med taktile dupper ud for de mest 
anvendte programmer og temperaturer.

”Det er vigtigt, at det, man hælder fra, altid 
har kontakt med det, man hælder til, for så 
undgår man at spilde”, fortæller Lene, som 
rydder op undervejs for at bevare overblikket og 
den gode arbejdsplads.

Til sidst blander hun de tørre ingredienser 
i og vender forsigtigt blåbærrene i dejen 
med en grydeske. Nu er hun kommet til den 
svære del af processen med at hælde dejen i 
muffinsforme. Med præcision tilføjer hun en 
stor spiseske med top, hvilket cirka svarer til at 
fylde ¾ af formene.

Øvelse gør mester
”Jeg har købt nogle muffinsforme, som er 
ekstra stabile, da de tynde papirforme godt 
kan være svære at styre uden syn. Aluforme er 
også gode til formålet”, forklarer Lene og sætter 
bagværket i ovnen på en kold bageplade, så 
hun undgår at brænde sig.

”Det handler om at afsætte god tid, så man 
ikke stresser over processen. Hvis man er ny i 
køkkenet, skal man starte ud med noget nemt. 
Man må også gerne købe sig til lette løsninger, 
for eksempel en færdiglavet tærtedej. Det 
handler om at få succesoplevelser, så man får 
motivation til at fortsætte i køkkenet”, siger 
Lene.

BLÅBÆRMUFFINS

Antal: 10-12

Ingredienser:
100 gr. smør
1 æg
1 1/4 dl. sukker
1 tsk. vaniljesukker
2 dl. mælk
Revet skal af ½ citron
4 dl. hvedemel
2 tsk. bagepulver
Lidt salt
2 dl. blåbær (frosne eller friske)

Fremgangsmåde:
Smelt smørret og lad det køle lidt af. 
Pisk æg, sukker og vaniljesukker godt 
sammen. Tilsæt smør, mælk og revet 
citronskal. Bland mel, bagepulver og 
salt i dejen og vend forsigtigt blåbær 
i. Fordel dejen i forme, der cirka fyldes 
¾ op. Bages ved 175 grader varmluft i 
cirka 20 minutter.

{
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Vuf!
Vi har brug for din hjælp...

SMS 
teksten 

VUF til 1416 
og støt med 

150 kr.
Støt

Vi mangler hvalpe! 
Støt nyt avlsprogram. Med 
din gave kan vi opdrætte 

hvalpe nok. Din støtte sikrer, 
at blinde stadig kan få 

førerhund.
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PORTRÆT

I dette afsnit af 
Ann-Sofies 
dagbog

• Om at ramme muren

• Ikke vide, hvem 
man selv er

• Om at svigte sine 
børn og sig selv

• Begynde vejen ud 
af mørket
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TEKST: ANN-SOFIE MARTLEV APEL OG CHRISTINA HAMMER  

FOTO: TOM MCKENZIE
BLIND 
MORS 

DAGBOG
#3

Jeg vil mestre mit liv 
som blind

Jeg er blevet sygemeldt. Det føles 
som et nederlag. Og samtidig en for
løsning. I årevis har jeg ignoreret mine 

følelser omkring det at miste så vigtig en sans 
som synet. Jeg har handlet mig væk fra følelser
ne. Hver søndag aften planlagde jeg den næste 
uge, og jeg proppede så meget i min kalender, 
at det blev helt umuligt for mig at overkomme. 
Jeg vidste det egentlig godt, men jeg lukkede 
øjnene for det. Jeg accepterede, at sådan var 
livet bare, når man havde små børn, i gang med 
en uddannelse, passede et arbejde og samtidig 
forsøgte at komme ud på den anden side af et 
synshandicap.

-

-

Der har været flere episoder med børnene, 
og endelig er jeg da vågnet op. Malthe har 
flere gange sagt til mig: Mor, hvorfor vil du ikke 
lege med mig? Og jeg har undret mig og svaret: 
Det gør jeg da. Jeg sidder jo her på legetæp
pet med dig. En dag svarede han: Men mor, du 
sidder jo bare, du leger ikke med mig. Min lille 
dreng på fire år fortæller mig dét, jeg ikke selv 
kan se. At jeg ikke er mentalt til stede. Det gjor
de så ondt i mit hjerte, da han sagde det, at jeg 
faktisk ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere 
det. Jeg gjorde det, som jeg kendte bedst til. 
Jeg fortsatte og proppede mere i kalenderen.

-

-

Der var også en veninde, der forsøgte at prik
ke lidt til mig. Hun kunne jo godt se, den var 
helt gal, så da vi var ude på en gåtur, stoppede 

-

hun op, kiggede på mig og sagde: Hvad har du 
egentlig tænkt dig at gøre med den uddannel
se, som er den vigtigste i hele verden?
Jeg forstod ikke, hvad hun spurgte om og 
snakkede bare videre. Så forklarede hun mig 
så fint, at alt det, som andre gør med venstre 
hånd, fordi de har et syn, det skal jeg bruge 
enormt mange ressourcer på. Hun sagde så 
fint til mig, at den uddannelse, som er den 
vigtigste for mig, er uddannelsen i at mestre 
at være blind. Lige i det sekund, hun sagde 
det, følte jeg, hun var unfair. Men hun ramte jo 
hovedet på sømmet. Jeg har ikke villet erken
de, at det var og er en kæmpestor omvæltning 
i mit liv at miste synet. Det kræver en enorm 
selverkendelse at nå til den konklusion, og jeg 
har gjort alt for at slippe for selverkendelsen.

-

-

Jeg gik også til Body SDS, som er en fysisk 
terapiform, som lader kroppen give slip. 
Terapeuten fortalte mig, at det ville være rigtig 
fint, hvis jeg fik fjernet nogle af de ting og op
gaver, som ikke gav mening i min hverdag. Jeg 
var fast besluttet på at følge hendes råd, indtil 
jeg kom hjem og bare fortsatte. Jeg mestrede 
simpelthen ikke at ændre min kurs.

-

Så kom der en nat, hvor jeg havde så ondt 
i min mave og ikke kunne sove. Jeg lå og 
tænkte på alle de gange, hvor jeg havde været 
ude at gå tur med min førerhund Nicca og 
fuldstændig mistede min orienteringssans. 

P
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-

-

-

-

Hvordan jeg blev svimmel og måtte stoppe 
helt op. Det var, som om mit indre kompas bare 
snurrede rundt, og jeg kunne slet ikke finde vej. 
Jeg huskede, at der havde været flere lignen
de episoder, men at jeg bare havde fortrængt 
dem og aldrig handlet på de oplevelser. Næste 
morgen skete der noget mærkværdigt. Da jeg 
stod op, kunne jeg mærke min krop. Den for
talte mig, at jeg havde brug for at ændre kurs. 
Jeg ringede til min konsulent Helle på hendes 
private telefon. Jeg brød fuldstændig sammen. 
Helle er jo fantastisk, som jeg også fortalte i af
snit 2 af dagbogen. Hun lyttede, mens jeg bare 
øsede ud. Jeg havde Lea hjemme, fordi hun var 
syg, og jeg skulle tage mig af hende. Jeg havde 
også et ekstra studie ved siden af mit studie, 
fordi jeg ville være bedre til at løfte opgaverne 
på den praktikplads, jeg passede ved siden af 
uddannelsen. Jeg skulle dygtiggøre mig. Stå 
stærkere. Så jeg arbejdede på praktikstedet, 
tog et kursus for at blive bedre til arbejdet og så 
læste jeg min akademiuddannelse ved siden af. 
Så havde jeg lige et hjem med madlavning og 
tøjvask, en mand og to børn. Nå ja – så kunne 
jeg heller ikke se. Helle lyttede til mig, og hun 

fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Jeg skulle 
ringe til min sagsbehandler og fortælle ham alt 
det, jeg lige havde sagt til hende, og derefter 
skulle jeg ringe til min læge og blive sygemeldt. 
Ikke fordi jeg var psykisk syg, men fordi jeg hav
de fået en rektion på en overbelastning, fordi 
jeg ikke havde lyttet til mig selv, og tingene var 
gået alt for stærkt.

Jeg har været min egen største 
fjende. Det må være min første 

selverkendelse. Det stopper 
nu. Jeg stopper nu. Skruer ned. 

Mærker, hvordan jeg har det. På 
den måde kan jeg blive den mor 
og den kæreste – det menneske – 

jeg allerhelst vil være.

Ann-Sofie Martlev Apel
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-

-

-

-

-

-

-
-

-

Fakta om Ann-Sofie 
og hendes familie
Ann-Sofie bor på et lille 
landsted i et hus, hun 
selv har bygget sammen 
med sin kæreste Mikkel. 
De har sammen Malte 
på 4 år og Lea på 2 år. 
Ann-Sofie er uddannet 
produktionsleder inden 
for landbruget og er i 
gang med en akademi i 
HR. Hun mistede synet 
efter flere års sygdom og 
utallige operationer.

Da jeg har klaret alle opkaldene, tog jeg Lea 
op af barnevognen. Jeg sad på gulvet med 
hende og græd. Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers 
skulle gøre. Men det vidste min lille datter på 
blot halvandet år. Hun stod foran mig og kigge
de på mig. Hun sagde ingenting. Hun vendte 
sig rundt og tog et stykke legetøj og kom hen til 
mig igen. Hun satte sig helt tæt ind til mig. Her 
sad hun et lille stykke tid, og til sidst kom hen
des lille hånd op på min venstre kind. Min lille 
pige kunne mærke, hvordan jeg havde det. Hun 
gav mig al sin kærlighed. Den havde jeg ikke ta
get imod længe. Hvis jeg nogensinde har taget 
imod den. Det ved jeg faktisk ikke. Men lige i 
dét sekund blev jeg klar over, hvad der betyder 
noget i mit liv. Det gør mine børn og min kæ
reste. Det må aldrig være dem, der bliver ladt i 
stikken, fordi jeg skal klare studie, arbejdsliv og 
karriere. Fordi jeg ikke tager mig selv alvorligt.

Og hvad så nu? Jeg ved det ikke rigtig. Jeg er 
stoppet på min praktikplads og har sat mit stu
die på pause. Jeg er begyndt hos en terapeut. 
Hun er selv blind, forstår det hele og har givet 
mig nogle værktøjer, så jeg kan arbejde med 

mig selv. Floden render hverken stærkere eller 
mere effektivt af, at man står og pisker den. Det 
sagde hun til mig en af de første gange, jeg var 
hos hende. Hver gang det hele er ved at ramle, 
tænker jeg på de ord. Hvor rigtige de er. Hvor 
meget jeg har pisket mig selv. Hvorfor er selver
kendelsen så svær? Hvorfor er det så svært at 
tage sig selv alvorligt? Mærke sig selv? Accepte
re sig selv? Jeg har pisket mig selv dagligt i åre
vis. Fortalt mig selv, at jeg kunne gøre det hele 
bedre. Hele tiden haft dårlig samvittighed. Hvis 
jeg oplevede andre piske sig selv, som jeg har 
gjort det, ville jeg da ikke synes, det var i orden. 
Jeg har været min egen største fjende. Det må 
være min første selverkendelse. Det stopper nu. 
Jeg stopper nu. Skruer ned. Mærker, hvordan 
jeg har det. På den måde kan jeg blive den mor 
og den kæreste – det menneske – jeg allerhelst 
vil være. På den måde tror jeg, at jeg kan gen
nemføre den vigtigste uddannelse, som min 
veninde kaldte det – uddannelsen i at mestre 
mit liv som blind. {
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Her føler vi os 
normale
Thea, Alina og Sarah har fundet hinanden og 
fået et stærkt venskab på sommerskolen, der 
også i år samlede mange af Danmarks blinde 
børn og unge til et brag af en ferieuge

TEKST: CAROLINE LARSEN FOTO: HENRIK FRYDKJÆR

Lyden af børnestemmer og salsarytmer 
når helt ud gennem gymnastiksalens 
døre på Synscenter Refsnæs i Kalund

borg. Begejstringen stammer fra en flok børn, 
som får kyndig vejledning i forskellige dansetrin 
af Soffie Dalsgaard, som er professionel danser 
og kendt fra ”Vild med dans”.

-

En af dem, som prøver kræfter med dansetri
nene, er 13-årige Gustav Jensen, som koncen
treret lytter til instrukserne. Han er nemlig blind 
og kan derfor ikke se bevægelserne, men det 
forhindrer ham ikke i at tage del i aktiviteterne. 
Tværtimod. På sommerskolen foregår aktivi
teterne nemlig på børnenes præmisser, så de 
får succesoplevelser, de kan medbringe i deres 
hverdag.

-
-

-

Glædeligt gensyn
For Gustav er sommerferie lig med sommersko
le og gensyn med kammeraterne. Det er tredje 
gang, han er af sted, og han har glædet sig hele 
året til en uge med uforglemmelige oplevelser.

-

”Det bedste ved at være på sommerskole er 
at få nye venner og være sammen med andre, 
der også har et synshandicap, for så føler jeg 
mig ikke alene. Det er rart, at der er flere, der 
har brug for hjælp. Det kan godt være irriteren
de i skolen at være den eneste, der har brug for 
hjælpemidler og en ekstra hånd”, siger Gustav.

-

Den følelse kender Gustavs gode veninde 
Leona Langvik også.

”I skolen kan det godt være svært at være 

  •  

den eneste, der ikke kan se. Mine klassekam
merater forstår ikke, hvordan det er. Her møder 
jeg en helt anden forståelse, fordi alle har et 
synshandicap. Derfor snakker vi også om noget 
af det, der kan være svært, for det er rart at dele 
med nogen, som ved, hvordan det er. Vi har et 
fantastisk fællesskab”, understreger Leona, som 
især glæder sig til sommerfesten, hvor hun og 
Gustav skal optræde med en Kim Larsen-sang.

-

Venner for livet
Til daglig går de fleste af børnene i en alminde
lig folkeskole, men skiller sig ud fra klassekam
meraterne, der jo ikke har et synshandicap. På 
sommerskolen møder de andre børn og unge 
med synshandicap, som de kan sparre med og 
spejle sig i. Sommerskolen er derfor et frirum for 
de unge.

-
-

Thea Hermansen på 16 år har efterhånden 
været af sted på sommerskolen så mange gan
ge, at hun helt er holdt op med at tælle.

-

”Jeg holder virkelig meget af sommerskolen 
og glæder mig hvert år til at komme af sted. Der 
er en helt særlig sommerskolestemning. Her 
føler jeg mig ikke udenfor eller glemt, som jeg 
nemt kan føle i folkeskolen. Det har jeg aldrig 
oplevet på sommerskolen, da vi alle er en del 
af fællesskabet. Her føler jeg mig normal”, siger 
Thea, som har fået venner for livet på sommer
skolen.

-

En af dem er 17-årige Alina Sadat, som også 
har en fast tradition med at tage på sommer-

P
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Thea, Alina og Sarah 
er alle enige om, 
at fællesskabet på 
sommerskolen er 
noget helt unikt.

Sommerskolen sikrer 
uforglemmelige 

oplevelser og en uge 
fyldt med sjov
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Salli har 
glædet sig til 
sommerskolen i 
mange måneder.

Gustav og Leona 
elsker at tilbringe 

tid sammen på 
sommerskolen.



-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
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skole. Det er sjette gang, hun har pakket tasken 
og sover i telt med sine kammerater.

På sommerskolen 
bliver eleverne 

udfordret i trygge 
rammer, så de får 
succesoplevelser, 

de kan medbringe i 
deres hverdag.

”Det er fællesskabet, som er omdrejnings
punktet for sommerskolen og årsagen til, at jeg 
kommer hvert år. Mange af mine tætte venska
ber er opstået på sommerskolen. Her er jeg ikke 
anderledes eller skal være bange for at blive 
holdt udenfor. Jeg føler mig accepteret og som 
en del af fællesskabet, for vi forstår hinanden. 
Sommerskolen er bare magisk”, siger Alina.

Jeg føler mig ikke alene
Også for Sarah Kromand på 16 år er venskaber
ne på sommerskolen det vigtigste. Hun har kun 
været af sted to gange, men hun er slet ikke i 
tvivl om, at hun også skal af sted næste år.

”Sommerskole er virkelig sjovt og hyggeligt. 
Alle er så søde og gode til at hjælpe hinanden. 
Jeg føler mig ikke udenfor, fordi vi alle har et 
synshandicap. Vi forstår hinandens situation, 
og jeg skal ikke forklare så meget, som hvis jeg 
er sammen med nogen, der ser almindeligt. 
Derfor tænker jeg heller ikke lige så meget over, 
at jeg ser dårligt som derhjemme. Og hvis man 
falder eller går ind i noget, er der ikke nogen, 
der sender mærkelige blikke eller griner, for det 
er helt normalt her”, smiler Sarah.

Det er 54. gang, at teltpladsen i Kalundborg 
summer af glade børn og livlig aktivitet. Som

merskolen har i år haft besøg af 75 børn og 
unge. Hele herligheden arrangeres i tæt samar
bejde med Dansk Blindesamfund og Parasport 
Danmark, så derfor kan børnene glæde sig til en 
uge med bevægelse som det gennemgående 
tema. Børnene skal både svømme, danse, klatre, 
dyrke judo og dyste i mini-triatlon.

Spejle sig i kammeraterne
De første tre dage afholdes der også MINI-som
merskole for de yngste elever i alderen 6-10 år. 
De deltager sammen med deres lokale syns
konsulent, som introducerer børnene til lejr
livet. En af dem, som er med for anden gang, 
er 10-årige Salli Lohse, som har glædet sig til 
sommerskolen, lige siden hendes mor og far til
meldte hende. Hun er i fuld gang med at hoppe 
om kap på hoppeborgen med sine jævnaldren
de kammerater.

”Det er sjovt at sove i telt, hoppe på hoppe
borg og gense mine venner, men det bedste er 
at møde andre, der ser dårligt ligesom mig. Når 
jeg er her, føler jeg mig ikke alene med at have 
et synshandicap. De andre ved, hvordan det er, 
og der er rigtig dejligt”, forklarer Salli, som glæ
der sig allermest til torsdag, da hun har fødsels
dag, og om aftenen er der pizza-party. En årlig 
tilbagevendende tradition, som børnene altid 
ser frem til. {
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-

-

-

-

P

Manglen på uddannelses- og 
erhvervsmuligheder kan få 
vidtrækkende konsekvenser 
for blinde og svagsynedes 
fremtidsmuligheder og 
livskvalitet.

Synshandicappede 
sakker bagud
Ifølge ”The World Report on 
Disability” 2011 fra WHO og 
World Bank anslås det, at færre 
end 10 procent af alle børn med 
synshandicap i udviklingslandene 
går i skole. Flere lande har indført 
lovgivning omkring inkluderende 
uddannelse, men praksis halter typisk 
bagefter. I tæt samarbejde med 
søsterorganisationer i det Globale 
Syd arbejder Dansk Blindesamfund 
for, at børn med synshandicap kan 
få en uddannelse på linje med deres 
seende jævnaldrende.

Forrest i 
kampen for 
uddannelse
Beyan kæmpede indædt og blev 
den første i Liberia til at tage en 
gymnasial eksamen – nu kæmper 
han for andre børn og unges 
uddannelsesmuligheder

TEKST: CAROLINE LARSEN

Fordomme og manglende tro på blin
des evner bremser mulighederne for 
uddannelse og et godt liv for menne

sker med synshandicap i Liberia. Beyan Kota er 
ingen undtagelse. I dag er han formand for den 
liberianske blindeorganisation, Liberian Christi
an Association of the Blind og kæmper for at 
skabe plads i uddannelsessystemet for menne
sker med synshandicap.

Beyans egen historie er rørende og et godt 
eksempel på den kamp, man som ung med 
synshandicap skal kæmpe, hvis man drømmer 
om uddannelse og job.

Modbevise tvivlen
Som 15-årig blev Beyan blind efter en ulykke, 
hvor han fik en machete i øjet. Han var den ene
ste blinde elev på skolen, men det var ikke uden 
kamp og en stålsat vilje, at han blev optaget 
på secondary school. På daværende tidspunkt 
i 1984 havde ingen elever med synshandicap 
gået på en almindelig offentlig skole.

”I første omgang blev jeg afvist, da rektor ikke 
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mente, at blinde kunne tage en uddannelse på 
en almindelig skole. De endte dog med at ville 
optage mig, hvis jeg gennemførte et seks ugers 
kursus og bestod eksamen. Jeg bestod, men 
rektor var stadig ikke overbevist, så i en hel uge 
sad jeg på hendes kontor og gennemgik eksa
mensopgaver, før jeg til sidst blev optaget. Det 
var en lang, hård kamp, men en sejr, at jeg kun
ne bane vejen for andre blinde og svagsynede”, 
siger Beyan og indrømmer, at det ikke var uden 
besvær at gennemføre, da han var afhængig af 
klassekammeraterne til at læse undervisnings
materialet, eftersom det ikke var tilgængeligt 
på punktskrift. Han skulle desuden bestå eksa
minerne på en almindelig skrivemaskine, hvilket 
stadig er tilfældet i dag.

-

-

-

-

Blinde skal inkluderes
Tilbage i 2017 vedtog Liberias Undervisningsmi
nisterium en politik om inkluderende uddan
nelse, der skulle gøre uddannelse tilgængelig 
for alle landets børn og unge. Ambitionen var at 
skabe uddannelser i lokalområderne, hvor der 
er plads til alle - også elever med synshandicap. 
Det er nu fem år siden, loven blev vedtaget, 
men den er endnu ikke gennemført i praksis. 
Det betyder, at børn og unge med synshandi
cap er udelukket fra uddannelse og deltagelse i 
samfundet.

-
-

-

”Inkluderende uddannelse er vigtig, fordi det 
tillader mennesker med synshandicap at gå på 
de samme skoler som alle andre. Det sikrer, at 
alle får den samme uddannelsesoplevelse, uan
set om man er blind eller ej. Elever med syns
handicap sidder i de samme klasselokaler og 
får den samme undervisning som alle andre”, 
forklarer Beyan Kota.

-
-

Der er stadig mange fordomme og negative 
holdninger til blinde i Liberia, men ifølge Beyan 
kan de blive nedbrudt, hvis elever med syns
handicap inkluderes i det almindelige skolesy
stem.

-
-

”Inkluderende uddannelse kan være et skridt 
på vejen til at bekæmpe diskrimination og fat
tigdom og dermed forbedre mulighederne for, 
at blinde og svagsynede kan få fodfæste på ar
bejdsmarkedet. Det er med til at sikre accept og 
inklusion af mennesker med synshandicap i det 
generelle samfund”, understreger Beyan Kota.

-

-

Forbedringer for skolegang
Faktisk er det kun 18 år siden, at mennesker 
med synshandicap fik lov til at deltage i de 
nationale eksaminer i Liberia, som er en vigtig 
forudsætning for at læse videre på gymnasiet 
og universitetet.

”Det lykkedes kun, fordi vi krævede vores 
ret til at deltage i de nationale eksaminer. Vi 
fik mobiliseret medlemmer til at demonstrere 
foran Uddannelsesministeriet, hvilket tiltrak of
fentlighedens og regeringens opmærksomhed. 
Uddannelse skal være for alle”, forklarer Beyan 
Kota og uddyber, at undervisning af elever med 
særlige behov er kommet på læreruddannel
sens skema. Det glæder Beyan, at kommende 
lærere får den nødvendige viden og færdighe
der til at håndtere den stigende mangfoldighed 
i klasseværelserne.

-

-

-

”Elever med synshandicap kan nå rigtig langt. 
Hvis de får den rette støtte og hjælp, er der 
ingen grænser for, hvad blinde og svagsynede 
kan udrette”, understreger Beyan Kota, som i 
fremtiden håber, at mennesker med synshan
dicap kan gennemføre en uddannelse på lige 
vilkår med seende.

-

Beyan var den første blinde i Liberia 
til at gennemføre en uddannelse på 

en almindelig skole. Siden har han 
læst jura og er i dag formand for den 

liberianske blindeorganisation.

{
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Lille Juju 
elsker sin 
blindestok
Femårige Juju farer rundt 
og har fået friheden tilbage 
med sin lille blindestok

TEKST: CAROLINE LARSEN FOTO: HENRIK FRYDKJÆR

Hver dag, når femårige Juju går i børne
have, svinger han ivrigt blindestokken 
fra side til side for at navigere uden om 

forhindringer. På den måde ved han, hvornår 
vejen drejer, og om der er ujævnheder eller 
trapper, han skal være opmærksom på. Det er 
Jujus faste følgesvend, og han begiver sig aldrig 
ud uden den.

-

Juju var bare to et halvt år, første gang han 
fik den hvide stok i hånden, og lige siden er det 
kun gået en vej – fremad.

”Blindestokken var begyndelsen på uafhæn
gighed for Juju. Det er fantastisk at opleve de 
fremskridt, han gør hver dag. Han elsker den 
virkelig, for den betyder, at han ikke længere er 
bange for at gå alene. Før gik han kun udenfor, 
hvis han kunne holde mig i hånden, men i dag 
er han meget mere fri og selvsikker”, forklarer 
Melody Gwenyambira, som er mor til Juju.

-

En del af fællesskabet
Blindestokken er som et kært familiemedlem. 
Den er altid med, uanset om Juju skal på le-
gepladsen, i zoo eller med bussen. Når han er 
hjemme, står den altid på sin faste plads lige 
inden for døren. Blindestokken giver Juju frihed 
til at løbe og lege og have en hverdag som alle 
andre børn på fem år.

P

Med blindestokken i 
hånden føler Juju sig 
sikker, uafhængig og 

udadvendt.

”Jeg er umådeligt stolt over, hvor god han er 
til at navigere i en verden uden syn. Blindestok
ken har stor betydning for, at han er blevet så 
uafhængig, som han er. Det var godt for mig 
at opleve, for så kan jeg nemmere give slip på 
ham. Når han leger med sine kammerater, kan 
de holde ham i hånden, mens han holder blin
destokken i den anden hånd”, siger Melody, som 
trygt afleverer ham i børnehave hver morgen.

-

-

Juju er nemlig rigtig glad for sine pædagoger 
og børnehavevenner, der er gode til at invitere 
ham med i legen. En dag, Melody hentede den 

•  
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-
-

lille gut, tonsede han for eksempel af sted på en 
trehjulet cykel med to kammerater på ladet.

Synlig for omverdenen
Blindestokken sender også et signal til omver
denen om, at Juju ikke kan se, og at forbipas
serende derfor skal være opmærksomme og 
vise hensyn. Det er dog ikke alle, der er klar over 
vigtigheden af den hvide stok, så derfor får de 
mange spørgsmål, når de går på gaden. Men 
Melody besvarer gerne spørgsmålene, for kun 
på den måde kan de nedbryde fordomme og 

komme berøringsangsten om synshandicap til 
livs.

”Ingen skal have ondt af Juju, for han er en sej 
lille gut, der kan en hel masse. Nogle gange skal 
han bare have lidt hjælp. Men hans blindhed skal 
aldrig definere ham”, understreger Melody, der 
godt kan forstå andres uvidenhed, for hun kend
te heller ikke selv til synshandicap, før Juju kom 
til verden.

-

En helt ny hverdag
Men faktisk er Juju ikke født blind. Det var først, 
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-
-

-
-

-

da han var omkring halvandet år, at Melody 
bemærkede noget anderledes ved det ene øje 
og opsøgte en øjenlæge. I første omgang kunne 
de ikke forklare, hvad han fejlede, men efter 
en operation stod det klart, at han havde haft 
nethindeløsning. Det skulle vise sig, at det langt 
fra var sidste gang. Lægerne fandt sidenhen ud 
af, at Juju lider af den sjældne sygdom Sticklers 
syndrom, som medfører øget risiko for nethin
deløsning. På bare to måneder blev Juju ope
reret mere end otte gange, og da han var knap 
to år stod det klart, at der ikke var mere at gøre. 
Han var blevet helt blind.

Juju var bare to et 
halvt år, da han første 

gang opdagede 
glæden ved at bruge 

blindestok.

”Fra den ene dag til den anden blev vores liv 
fuldstændigt ændret. Det var en helt ny verden, 
vi skulle forholde os til. Det var nærmest som at 
få en baby igen, da han skulle lære alting forfra 
uden syn”, fortæller Melody, som tapede alle 
kanter og dørkarme til i hjemmet, så han ikke 
kom til skade, hvis han gik ind i dem.

Muligheder frem for begrænsninger
Det, som fyldte allermest, var bekymringer for 
fremtiden, og hvordan han skulle klare sig.

”I begyndelsen spekulerede jeg meget på, 
hvordan hans fremtid kom til at forme sig. Kan 
han få en uddannelse og arbejde? Kan han få en 
familie? Hvordan vil folk behandle ham? Bliver 
han drillet”, siger Melody, som langsomt miste
de frygten i takt med, at Juju blev større og bed
re til at begå sig uden syn. I dag har hun en helt 
anden ro og tro på, at Juju nok skal klare sig.

”Blindestokken er et helt uundværligt hjæl
pemiddel, der har givet ham så mange gode 
oplevelser og åbnet en ny verden for ham. Han 
føler sig mere sikker, uafhængig og udadvendt”, 
smiler Melody.

Jujus mor støtter 
og opmuntrer sin 

søn i alt.

{
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KONKURRENCE

Vind en bordlampe fra 
Dyrberg Larsen
Læs punktcitatet af Ingrid Bergman, send svaret til os og 
deltag i konkurrencen om en stilren og praktisk bordlampe.

Lampen er i mat sort metal med en 1,5 m. lang stofledning og måler 47 cm. i højden 
med en fod på 16 cm. i diameter. Det flotte og stringente udtryk understreges af 
den funktionelle skærm, der kan vippes. Det enkle og praktiske design gør lampen 
anvendelig i alle hjemmets rum.

Alder er som at bestige et bjerg. 

Man bliver nok lidt forpustet, men 

får en langt bedre udsigt

BLINDES 
TEKSTSPROG
Punktskrift blev opfundet for 
over 200 år siden af fransk-
manden Louis Braille. Han 
blev blind som treårig ved en 
ulykke med værktøjet i sin 
fars sadelmagerværksted. På 
en specialskole i Paris blev 
han senere dybt fascineret 
af at udvikle et tegnsystem, 
så blinde selv kunne lære 
at læse og skrive. Braille var 
samtidig en dygtig musiker, 
og punktskrift findes også 
som musiksprog. I dag er 
Braille tilpasset stort set 
alle større sprog og er det 
primære system til skriftlig 
kommunikation for blinde i 
hele verden.

Send dit svar til os 
senest fredag den 28. 
oktober på mail til 
oejeblikket@blind.dk 
eller med post til:

Dansk Blindesamfund, 
Blekinge Boulevard 2, 
2630 Taastrup.

Mærk kuverten 
”Konkurrence”.

Sidste nummers vindere

Svaret på sidste nummers 
konkurrence:
Gode venner kan lave alting 
sammen men kun de bedste 
venner er i stand til at lave 
ingenting sammen

Vinderne er:er
• Dorrit Sally Holst, 

København S
• Lene Schøler, Malling

Thermotorch 10 
Lommelygten er skabt til både 
udendørs aktiviteter og livet i 
det 21. århundrede. Lyset leve-
res i tre forskellige intensiteter 
fra en 5W LED-lyskilde. Det 
opladelige batteri er et kraftcen-
ter og har en kapacitet på hele 
10.000 milliamperetimer. Via 
et USB-stik kan lommelygten 
oplade mobiltelefoner, tablets, 
kameraer mm. Der er indbygget 
håndvarmer, og lygten holder 
tæt, selvom den bliver tabt i 
f.eks. mudret vand. Leveres
med bæltehylster og USB-kabel
Se mere på www.lysoglup.dk

Logickeyboard
Er det anstrengende at se de 
små bogstaver på et almindeligt 
pc-tastatur? Så er løsningen 
dette Bluetooth Mini Keyboard 
med store bogstaver på tasterne. 
Det er et af de ypperste og  
nyeste af sin slags. Keyboardet 
er trådløst, kompakt og let. 
Findes både til PC/tablets og 
Mac/iPad. Se mere på 
www.logickeyboard.com
Send dit svar til os senest fre-
dag den 4. december 2020 på 
mail til oejeblikket@blind.dk 
eller med post til Dansk Blinde-
samfund, Blekinge Boulevard 2, 

Vinderne 
fra sidst
Svaret på sidste nummers konkurrence:
Hvis man ikke ved, hvor man skal hen, 
er det ligegyldigt, hvilken vej man vælg

Vinderne er:
Laila Glindvad Kristensen, Aalborg
Bjarne Petersen, Rask Mølle

KONKURRENCE

Vær venlig mod dig selv, 
du er den eneste af din slags 

Blindes tekstsprog

Læs punktcitatet af Dan Turéll, send svaret til os og deltag 
i konkurrencen om enten en praktisk lommelygte 
eller et smart tastatur.

Vind lommelygte eller tastatur

mailto:oejeblikket@blind.dk


Dansk Blindesamfund • Blekinge Boulevard 2 • 2630 Taastrup

”Når jeg er på 
Fuglsangcentret, 
kan jeg mere, 
end når jeg er 
derhjemme. Jeg 
kan være på kursus 
hele dagen og stadig 
have kræfter til at være 
social, fordi der er sørget 
for alt. Jeg føler mig hjemme 
og ved, det fungerer på 
mine præmisser”.

Lotte & førerhunden Holly, kursist 
på flere skrivekurser og forfatter 
til bogen ”Hollys dagbog”

Giv frihed 
i gave 

Send din støtte 
allerede i dag via 

Mobilepay til 92310. 
Husk at skrive 
din adresse i 
beskedfeltet.

Reg.nr. Kontonr.

Indbetaler 
8 7

Min gave til en bedre hverdag for blinde 
og stærkt svagsynede:

125 kr. 250 kr. 500 kr. Andet: 

Kroner Øre Betalingsdato Kroner Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
Dag Måned År

4030S 2010-02 DB 209-26927
. . ,

GIROINDBETALING KVITTERING

Kreditornummer og beløbsmodtager

10780004
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 38 14 88 44

Underskrift ved overførsel fra konto

Kreditornummer og beløbsmodtager

,. .
- 
-

10780004
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 38 14 88 44

Kvittering

        

+01< +10780004<
Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge
instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge
institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets 
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

. . ,
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