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Livet udgår 
fra eget hjem
Af forstander Rose Olsen, Vestereng og Ryttervej, Svendborg Kommune.

Mit hjem - mit valg
FN-konventionens intentioner om -
sat i praksis i en tid, hvor de øko-
nomiske udfordringer i den offent-
lige sektor resulterer i besparelser 
og nedskæringer rundt omkring 

på botilbuddene, er en tankemæs-
sig udfordring.

Som medlem af tænketanken 
vedrørende fremtidens boliger til 
handicappede medborgere var det 
selvsagt også en balancekunst at 

holde fokus på intentioner uden 
at blive opfanget af den praktiske 
virkelighed.

En udfordring for en person 
som mig med dagligt virke og 
mange års erfaring i praksisfeltet.

Tænketankens medlemmer re -
præsenterede stor mangfoldighed. 
Netop mangfoldighed er kodeor-
det for mig, når vi taler om frem-
tidens boliger til mennesker med 
særlige behov. 

Det har været en positiv og per-
spektiverende oplevelse at tænke 
tanker sammen med så mange 
forskellige spændende personer, 
hvoraf de fleste ikke var fagperso-
ner på feltet.

Tværprofessionelt samarbejde 
skaber muligheder, fx i sammen-
sætning af medarbejderteams, det 
er en af mine pointer. I tænke-
tank-regi skabte det bestemt både 
højde, bredde, viden og mange eti-
ske vinkler i gruppearbejdet.

Nogen vil måske synes, der ikke 
kom stor nytænkning ud af tænke-
tankens arbejde.

For intentionen om, at perso-
ner, uanset evne og forudsætnin-
ger skal have lige muligheder, er 
ikke ny. Servicelovens intentioner 
er de samme.

Alle med blot lidt kendskab til 
området ved også, at det ikke fun-
gerer i praksis.

Perspektiv for nytænkning kun-
ne være at få holdninger omsat 
i handlinger. Det vil være et stort 
fremskridt.

Forstander Rose Olsen.
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Der er ikke lige muligheder 
1. Tendensen er desværre efter 

kommunalreformen, at flere 
bliver stavnsbundne i hjemkom-
munerne.

2. Der er ikke tilstrækkeligt med 
boliger i nærmiljøerne og 
omkring uddannelsesstederne. 

3. Svært handicappede kan have 
ringe mulighed for at forblive i 
nærmiljøerne, men visiteres til 
specialtilbud og mister dermed 
netværk med de nære relatio-
ner.

4. Der efterspørges et reelt bolig-
valg. Geografisk, antalsmæssigt 
samt i bredden af boligformer. 

5. Der er brug for flere fleksible 
boliger, som er tilpasset såvel 
unges som ældres forskellige 
behov.

6. Det ville være hensigtsmæssigt, 
om støttebehovet blev vurde-
ret personligt og dermed fulgte 
borgeren frem for botilbuddet.

7. Der mangler en bedre oversigt 
over, hvor der er ledige boliger. 
Blot for at nævne noget af det, 
handicappede og deres pårøren-
de tilbagevendende påpeger.

Lige muligheder og 
større tilgængelighed
Alle mennesker har individuelle 
begrænsninger. Intellektuelt, øko-
nomisk etc. Alle mennesker har 
drømme, men ikke lige mulighe-
der for at realisere dem.

Handicappedes muligheder og 
drømme hvad angår boliger og 
bosætning er ingen undtagelse. 
Men det kan gøres bedre, end vi 
gør det i dag. 

Alle skal sikres, at der er mulig-
hed for en ”ordentlig” bolig, sole-
klart. 

Spørgsmålet er så, hvad der er 
rammen for en ordentlig bolig?

Det er der naturligvis mange 
bud på.

Mangfoldigheden blandt voks-
ne mennesker og livets forskel-
lige faser udløser selvsagt skiftende 
behov såvel boligmæssigt som i for-
hold til miljøet omkring boligen. 
For handicappede er det en vej 
brolagt med forhindringer, hvis 

det overhovedet er muligt.
Fremtidens boliger til handicap-

pede kan aldrig blive et koncept, 
der skal udvikles. De skal afspejle 
samme forskellighed i behov, som 
der er i befolkningen i øvrigt. 

Der er naturligt nok behov for 
særlig individuel indretning og til-
gængelighed. 

Her skal der tænkes langt mere i 
retning af at udvikle mere fleksible 
boliger, hvor kun den ydre ramme 
står færdig, hvorefter de indven-
dige vægge er ”byggeklodser” for 
den, der skal bo der. Indretning 
efter helt individuelle behov.

Det har perspektiv, ikke kun for 
handicappede.

Muligheden er der allerede nu, 
siger de byggesagkyndige medlem-
mer. Hvorfor udvikles disse mulig-
heder så ikke i højere grad, kan 
man spørge om.

I de botilbud, som jeg har været 
involveret i, har erfaringerne des-
værre vist, at den meget ens lej-
lighedsindretning, der har været 
grundlaget, desværre ikke har 
været den optimale ramme. 

Mange almenboliger renoveres. 
Hvorfor ikke tage fleksibiliteten 
med dér, så boliger til handicap-

pede integreres i det almene bolig-
byggeri?

 
Fremtid i relation til fortidens 
historie
At tænke fremtidens boliger bliver 
naturligt med refleksion over forti-
dens historie.

Institutioner og institutionel 
tænkning er fortid og noget, vi 
tager afstand fra.

Nu er vi i 2010. Der er heldigvis 
udviklet og forandret meget på 
støtten og holdningen til handi-
cappede medborgeres selvbestem-
melse. Heldigvis også de værdier, 
der arbejdes ud fra og den kultur, 
der skal omgive deres livsdrømme 
for det gode liv.

Tidligere tiders holdninger til 
handicappede er fortid (selv om 
der dukker glimt fra en svunden 
tid op i pressen nu og da). 

Teknologiens ”varme hænder”
Det nye pust bliver at modtage 
teknologiens udvikling. Robotter 
og anden kompenserende teknisk 
hjælp uden mennesker, er lige om 
hjørnet.

Den vil skabe nye muligheder for 
handicappedes selvstændighed, og 
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den personlige støtte fremadrettet 
får en anden karakter.

Boligmæssigt vil flere kunne fra-
vælge kontinuerlig støtte til de helt 
basale behov og i stedet anvende 
ressourcerne til andre ting.

At kunne bestemme til, hvad 
man ønsker støtten i eget hjem. 
Noget, der vil give en større  
oplevelse af at være herre i eget 
hus.

Fagre nye verden – tag vel imod 
de teknologiske muligheder dér, 
hvor det har perspektiv for borge-
rens gode liv. 

Begrebet institution giver de fleste et 
billede af en boligform med umyn-
diggørelse, manglende respekt for 
den enkeltes personlighed og mang-
lende selvbestemmelse. 

Birgit Kirkebæk skriver i sin 
seneste bog, ”Almagt og afmagt”, 
at det ikke så meget er rammerne, 
som de handlinger, der foregår i 
dem, der skaber den institutionel-
le tilgang. 

Institutionel tilgang med rutiner 
og systemkrav i støtten bevirker, at 
omstændighederne bliver en stør-
re forhindring end handicappet.

Fagpersonerne har et meget 
stort ansvar for, at det ikke foregår 
på den måde. 

Tænketanken konkluderer også:
• At der skal større etisk reflek-

sion inddrages på alle niveauer 
i pædagogiske, sociale og sund-
hedsfaglige uddannelser, da 
alt omsorgsarbejde hviler på et 
etisk værdigrundlag.

• Alle medarbejdere, inkl. ledere, 
skal have ret og pligt til efterud-
dannelse.

• Studerende skal have mulighed 
for specialisering i, hvorledes 
man yder støtte til mennesker 
med handicap.
Institutionel tilgang kan udvikles 

i al hjælp, må vi erkende. Så det er 
ikke nok at ændre på rammerne. 

Støttetildelingen er en anden 
udfordring for at undgå den insti-
tutionelle, kollektive støtteforde-
ling

I loven er ”institution” afskaffet. 
Det betyder, at boligforhold 

er adskilt fra den støtte, der skal 
gives.

Kommunerne skal vurdere den 
enkelte borgers individuelle behov 
for støtte – uanset hvordan han 
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eller hun ønsker at bo. Tildelingen 
af den enkeltes service og støtte 
må nødvendigvis tilpasses individu-
elt.

Tænketankens konklusioner er, at 
kommunerne skal tildele støtten 
uafhængigt af boligforhold
Som støtten tildeles for øjeblikket 
er det en næsten uløselig opgave 
for medarbejderne at efterleve 
intentionen om individuelt tilret-
telagt støtte og pleje. 

Eksempelvis i en kollektiv bolig 
med 29 individuelle private boli-
ger, heraf flere borgere med over-
ordentlig stort støttebehov, er der 
hver morgen gennemsnitligt 6 
medarbejdere til at varetage støt-
ten. For at efterleve konventionens 
intentioner skal støtten tænkes 
anderledes.

 
Boliger
Det er en menneskeret at vælge sin 
egen bolig

Mennesker med handicaps skal 
have muligheder for at vælge, hvor 
og med hvem de vil bo. Det står i 
handicapkonventionens kap.19.

Den økonomiske og administra-
tive struktur skal derfor fremme, 
at alle mennesker med handi-
caps har mulighed for at vælge en 
boform, som passer til personens 
egne behov.

 
Tænketanken konkluderer 
således:
• Mennesker med handicaps skal 

kunne vælge mellem forskellige 
boliger og have mulighed for at 
flytte som andre.

• Mennesker med handicaps skal 
have valgmuligheder, både når 
det drejer sig om selvstændige 
boliger og kollektive boformer

• Nogle mennesker med handi-
caps behøver hjælp for at kunne 
vælge bolig. De skal støttes til 
at træffe egne beslutninger om 
bolig og hjem.

En bolig har både fysiske og psyki-
ske rammer. For nogen har de psy-
kiske rammer samme afgørende 
betydning de fysiske. 

Mennesker, uanset funktionsni-
veau, profiterer af egen bolig. Et 
privat hjem, hvor suveræniteten er 
indiskutabel uanset støttebehov. 
Også i kollektive boformer.

Her ligger en stor udfordring 
fremadrettet. Jeg håber, mange 
fagfolk vil være ambassadører for 
at få FN konventionen omsat til 
virkelighed.

Rose Olsen er forstander for Vestereng 
og Ryttervej
Vestereng, Vestereng 2
5881 Skårup
Telf. 62 25 16 13
Mobil 20 30 10 86
Mail: rose.marie.olsen@svendborg.dk
Web: www.vestereng.com

Mit hjem - mit valg - gælder også for handicappede.
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Sungiusarfik Ikinngut
Et grønlandsk bolig- og beskæftigelsestilbud 
til udviklingshæmmede

Af forstander Ole Frederiksen, Sungiusarfik Ikinngut, Ilulissat, Grønland.

Sungiusarfik Ikinngut er et bolig- 
og beskæftigelsestilbud til Udvik-
lingshæmmede. Tilbuddet ligger i 
byen Ilulissat ved Grønlands vest-
kyst. 

Ilulissat er Grønlands tredje stør-
ste by. Der bor ca. 4.500 menne-
sker og omkring 3.000 slædehun-
de i byen. Ilulissat hed tidligere 
Jakobshavn, opkaldt efter købman-
den Jacob Severin, der grundlagde 

byen i 1741. I dag bruger man kun 
det grønlandske navn Ilulissat, 
som betyder isfjelde.

Forsorgens historiske udvikling på 
Grønland
I forbindelse med forsorgens 
udlægning og indførsel af hjem-
mestyre på Grønland, påbegyndte 
man i 1980 at hjemtage anbragte 
handicappede fra Danmark. Indtil 

1979 blev alle handicappede bor-
gere som havde behov for støtte 
døgnet rundt anbragt på døgnin-
stitutioner i Danmark.

I dag findes der syv landsdæk-
kende handicapinstitutioner og 
fire handicapsatellitter som er 
etableret i tilknytning til eksiste-
rende børne- og unge institutio-
ner med et samlet antal pladser på 
133.



9UDVIKLING NR. 3 - 2010

Sungiusarfik Ikinngut blev ind-
viet den 2. februar 1980 og havde 
betegnelsen: ”Det beskyttede pen-
sionat”. Stedet var tiltænkt relativt 
velfungerende voksne udviklings-
hæmmede. Der var forstanderbo-
lig i den ene af bygningerne. I dag 
består tilbuddet af fem boligenhe-
der og et værkstedstilbud. Der er 
indskrevet 21 beboere i alderen 19 
– 50 år. Målgruppen er defineret 
til at være fysisk og psykisk udvik-
lingshæmmede og senhjerneska-
dede. Af de normerede pladser er 
der afsat tre pladser til observati-
onspladser. 

Vi må nok konstatere, at der 
med tiden er sket et skred i såvel 
målgruppen som i ønsket om at 
have mulighed for at kunne tilby-
de kommunerne mulighed for at 
få foretaget en tre måneders obser-
vation af borgere der er fysisk og 
psykisk handicappede.

De fem boligtilbud
På Ikinngut bor der i dag ni bebo-
ere i alderen fra 20 år til 26 år. De 
er alle mobile og seks af beboerne 
har sprog. Det er i år lykkedes at få 
bevilget ét skoleår mere til seks af 
eleverne, der alle er mobile udvik-
lingshæmmede. På Ikinngut er 
personalenormeringen ni medar-
bejdere, en afdelingsleder samt en 
rengørings- og køkkenhjælp.

På Nasiffik bor der i dag seks 
personer i alderen 40 år til 45 år. 
Beboergruppen har de samme 
handicaps som beboerne på Ikinn-

gut. En af beboerne på Nasiffik er 
kørestolsbruger. Denne beboer 
har ikke noget talesprog og er lam 
i den ene side. Personalenormerin-
gen på Nasiffik består af syv medar-
bejdere, en afdelingsleder samt en 
rengørings- og køkkenhjælp.

Der bor tre unge mænd på  
Qajaasaq. De er i alderen 28 år til 
35 år. Beboerne her har forskel-
lige diagnoser i tilgift til det, at de 
er udviklingshæmmede. De er alle 
mobile og har sprog. Personale-
normeringen på Qajaasaq består 
af fem medarbejdere og en afde-
lingsleder.

Qangattalik er den tidligere for-
standerbolig. Her bor der to bebo-
ere, der er 29 år og 32 år. De er 
mobile, men har ikke noget sprog. 
Desuden har de såvel fysiske og 
psykiske diagnoser. Personalenor-
meringen på Qangattalik består af 
fem medarbejdere og en afdelings-
leder.

Et nystartet specialprojekt har 
navnet Sanqusariaq. Det er et 
tilbud til en 22-årig tidlig ska-
det kvinde, som er mobil og har 
sprog. Personalenormeringen på 
Sanqusariaq består af syv medar-
bejdere og en afdelingsleder. 
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Beboerne har gratis lægehjælp, 
tandlægebistand og medicin.

Dagbeskæftigelsen Sannavik
Sannavik er vores beskæftigelses-
tilbud. Her har vi mulighed for 
at tilbyde forskellige former for 
arbejde. Det er eksempelvis støb-
ning af stearinlys, keramikfremstil-
ling, glasfusing, træsløjd og hånd-
arbejde. Sannavik tilbyder også 
beboerne jobs på det almindelige 
arbejdsmarked. Vi har i øjeblikket 
to beboere der arbejder fuldtids 
udenfor institutionen. To andre 
beboere har halvtidsjob udenfor 
institutionen. Arbejdstilbuddene 
på det almindelige arbejdsmarked 
er jobs med løntilskud. På Sanna-
vik er personalenormeringen fem 
medarbejdere, en afdelingsleder 
og en rengørings- og køkkenhjælp.

Fællesfunktioner
Til at varetage den overordnede 
ledelse af institutionen er der ansat 
en forstander og en souschef. Der 
er desuden ansat en pedel og en 
kontorfuldmægtig.

Mangel på socialpædagoger
På trods af at der ligger et pæda-
gogseminarium i Ilulissat er der 
en alvorlig mangel på uddannet 
arbejdskraft. Af 48 normerede stil-
linger er kun fire stillinger besat 
med uddannede. Heraf er to afde-
lingsledere, en souschef og en for-
stander. De normerede stillinger 
er i dag besat med et stort antal 
medhjælpere. De få som bliver 
uddannet søger ind i skolesyste-
met, hvor der er bedre arbejdsfor-
hold og betydelig bedre lønnin-
ger. Lønningerne for uddannede 
socialpædagoger på døgninstitu-
tionerne er utrolig dårlige. Man 
er nu begyndt at uddanne folk til 
socialhjælpere. Det er en toårig 
uddannelse som tilbydes de mange 
medhjælpere som i dag er ansat på 
institutionerne. Disse medarbej-
dere bliver aflønnet af den institu-
tion som indstiller dem til uddan-
nelsen.

Det er naturligvis et stort pro-
blem, at vi ikke råder over kvalifi-
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ceret arbejdskraft. Det betyder, at 
institutionsopholdet bliver unø-
digt forlænget. Men endnu mere 
problematisk er det, at det bliver 
vanskeligere at modtage klienter 
med mere problematiske diagno-
ser, idet vi må konstatere, at den 
sidemandsoplæring der i dag fore-
går, har sine klare begrænsninger.

Udslusningspladser
Et andet stort problem er mangel 
på udslusningspladser og en mere 
indholdsrig dagbeskæftigelse og 
uddannelse til beboerne. Vi har i 
dag otte beboere som ville kunne 
udvikle sig yderligere, såfremt vi 
kunne tilbyde dem boligforhold, 
hvor der var overladt noget mere 
ansvar til den enkelte. Som situa-
tionen er nu, betyder det, at plad-
serne sander til. Vi kan ikke ind-
skrive nye beboere og ventelisten 
vokser.

Psykologisk og psykiatrisk bistand
Der er på Grønland stor mangel på 
psykologer og psykiatrisk bistand. 
I kommunen har vi i øjeblikket 
ingen psykologisk konsulentbi-
stand. Psykiatrisk bistand kan vi få, 
hvis vi er heldige, at der kommer 
en psykiater forbi sygehuset. Men 
vi har en psykiatrisk sygeplejerske, 
hvor vi kan få hjælp.

Fremtidsplaner på Sungiusarfik 
Ikinngut
Jeg har nu været på Sungiusar-
fik Ikinngut i et halvt år. Tiden 
er blandt andet blevet brugt til at 
opkvalificere så mange medarbej-
dere som muligt. Alle afdelings-
ledere har været på et kursus af 
en uges varighed. To afdelinger 
har haft deres medarbejdere på 
et to dages kursus. Dette kursus 
omhandlede hvordan man arbej-
der med struktureret pædagogik i 
forbindelse med opstarten af vores 
specialprojekt. Efteråret har to 
hovedoverskrifter. Det er, for det 
første, gennemgang af beboersam-
mensætningerne og eventuelt flyt-
ning internt i organisationen. For 
det andet skal afdelingslederne 
forberedes til at kunne overtage 

økonomisk forvaltning af kostbud-
get og vikarforbrug fra 1. januar 
2011.

Grønland i dag og fremover
Fra 1. januar 2010 fik Grønland 
selvstyre. Det har haft stor ind-
flydelse på den interne struktur 
i landet. Grønland er nu opdelt i 
fire store byer, og man taler nu om 
udlægning af opgaver til disse byer 
fra 2011. I dag er vi 100 % finan-

sieret af selvstyret. Der er netop 
nedsat en arbejdsgruppe som har 
fået et udkast til kommissorium for 
analyse og evaluering af selvstyrets 
døgninstitutionsområde. 
Det bliver utrolig spændende, at 
se hvad der kommer ud af det. 
Jeg frygter, at det kan ende med 
at vi bliver udlagt til den kommu-
ne hvori vi ligger, som så vil få de 
økonomiske forpligtelser og visita-
tionsretten.
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Fra Egofest til Co-Creation
Af Emilia van Hauen, sociolog og trendrådgiver.

Vi oplever et skift i tidsånden. Efter 30 års intens fokus på det personlige poten-
tiale, vender vi os nu mod det personlige livsformål. Hvor det før primært hand-
lede om vores egen selvudvikling, handler det nu om at gøre en forskel og indgå i 
helhedens tjeneste. Velkommen til ”Den Store Samskabelsens Tid.”

Hvilken verden vil du gerne være 
en del af? Og hvad vil du gøre for 
at komme til at opleve den? Disse 
to spørgsmål vil vi i fremtiden bli-
ve mødt med en forventning om 
at kunne svare på. På et kvalifice-
ret niveau. Og i en sammenhæng, 
hvor helhedens bedste er det defi-
nerende punkt. Siden 80’ernes 
yuppie-tid, hvor det var personlige 
udfordringer og målsætninger, der 
var i højsædet, henover 90’ernes 
selvrealisering og 00’ernes person-
lige potentialerytteri, er vi nu så 
småt ved at lide af identitetskval-
me og søger derfor nye måder at 
bruge os selv på. Hvor sætningen: 
”Jeg vil ud og finde mig selv” var 
definerende for den epoke, vi for-
lader, vil sætningen: ”Jeg vil bare 
gøre en forskel” tegne den epoke, 
vi træder ind i nu. Vi ser tegnene 
overalt. Lange ventelister med folk 
der gerne vil arbejde frivilligt hos 
Røde Kors og andre hjælpeorga-
nisationer. Reklamer der rask væk 
bruger dette som begrundelsen 
for at sælge sit produkt. Folk der 
foretager professionsskift midt i en 
ellers velkørende karriere. Reak-
tionen er en naturlig og forventet 
følge af de mange coaching-forløb, 
terapisessioner, udviklingssamta-
ler, selvudviklingskurser og andre 
lignende oplevelser, som en stor 
del af den arbejdende styrke har 
gennemgået. Udover at have for-
løst en enorm mængde af original 
og kreativ energi i befolkningen, 
har det også medført en længsel 

efter at bruge denne nyfundne 
identitet og dette nyopdagede 
potentiale i forbindelse med andre 
mennesker eller i nærkontakt med 
en organisation. Det handler der-
for stadig om selvrealisering, men 
frem for primært at kigge indad, 
handler det nu om at kigge udad 
og sætte sig selv ind i en større 
sammenhæng, der giver mening 
for flere og ikke kun for én selv. 

Tendensen handler nemlig 
også om at blive bevidst om, hvil-
ken udvikling vi vil tage ansvar for. 
Hvor skal menneskeheden bevæge 
sig hen? Hvilke værdier skal vi leve 
efter? Hvilke opgaver vil vi løse? 
Kort og godt skal vi tage et aktivt 
ansvar for vores egen og klodens 
evolution – og det forpligter både 
den enkelte og de mange organi-
sationer.

Det kreative element
Mennesket har gennem hele sin 
historie altid pendlet mellem selv-
stændighed og fællesskab, så den 
horisontale akse i modellen (se 
boksen) er den historiske forank-
ring. Det, der gør denne model 
aktuel, er reproduktion-produkti-
onsaksen. I dag har vi et ideal om 
at være kreative og skabende men-
nesker, og ordet innovation indgår 
i stor stil i alt fra virksomheder til 
børnehavers handleplaner.

Tanken om at bidrage med 
noget originalt og selvstændigt til 
verden, er en tanke, der dyrkes 
meget i dag, hvorfor den i høj grad 

også er med i vores moderne selv-
forståelse. At kunne skabe noget 
har altid været finere end at kunne 
bruge det skabte. Kunstnere, virk-
somhedsmagnater, mennesker der 
kunne skabe noget af værdi for 
menneskeheden har givet mere 
social status end dem, der fulgte 
strømmen og gjorde som alle de 
andre. Grundlæggende set har det 
altid været samfundets elite, der 
har været de toneangivende og 
skabende elementer i samfundet. 
I dag giver vores nye infrastruk-
turer og vores langt mere åbne 
sociale strukturer i princippet alle 
adgang til at være produktive. Som 
samfund lever vi i dag i udstrakt 
grad af de gode idéer på grund af 
en næsten ekstrem omsætningsha-
stighed, og det har givet langt flere 
end tidligere en adgang til at dele 
sine egne idéer med omverden: 
læg din film, din bog, dit billede, 
dit tøj ud på nettet og udbyd det 
til hvem som helst – og afvent så 
og se, om det skaber genklang hos 
andre. Dog er det vigtigt at være 
klar på, at man skal rumme alle 
fire evner i modellen for at udvik-
le sig til at være et helt menneske 
eller en velfungerende organisa-
tion – og derfor er hjertet midt i 
modellen.

Hvordan ytrer kræfterne sig? 
Man kan sige, at det originale kom-
mer fra autonomien, men uden 
fællesskabet bliver det ikke imple-
menteret. Stabiliteten i samfun-
det kommer fra reproduktionen, 
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men uden visionerne i produktion 
udvikler vi os ikke som samfund.

De fire livsformer
Eksistensmatrix© består af fire 
livs former, som jeg har givet nav-
nene: Egofest, guruisme, voksenkul-
tur og co-creation med henvisning 
til den primære værdi, der dyrkes 
i hver livsform. De sidste cirka 30 
år har vi befundet os meget i ego-
fest og guruisme med vores fokus 
på selvrealisering og vores hang til 
en broget palet af eksperter. Egofe-
stens vigtigste værdier er selvstæn-
dighed, selvansvar, social status, 
personlig udvikling, lyst, interesse 
og behov. Guruismen, derimod, 
har affødt en kultur, der er åben 
over for egne mangler og fejltagel-
ser, og som ser en værdi i person-
lig vejledning, der gerne må ske i 
en fællesskabsramme. Guruismens 
værdier er hengivelse, selvindsigt, 
ønske om forbedring, perfektionis-
me, længsel efter essens, afhængig-
hed, underkastelse, kritisk stilling-
tagen, sandhed, samhørighed og 
ensretning og diversitet på samme 
tid. Ensretningen ligger i at kunne 
hengive sig til én enkelt rådgiver, 
og især hvis en gruppe bruger en 
enkelt idé til at navigere efter, 
mens diversiteten er et udtryk for, 
at man søger mange forskellige 
råd og indgange til at løse en pro-
blemstilling. Samlet set er den vig-
tigste værdi nok frelse, for det er, 
hvad de fleste tvivlende mennesker 
søger, selvom det ikke er et udtryk, 
vi bruger i hverdagen. Disse to livs-
former kender vi naturligvis ind-
gående, da vi har levet med dem 
i over en generation. Voksenkultur 
og co-creation er til gengæld frem-
tiden.

Voksenkultur
Voksenkultur indebærer, at man 
ønsker at tage ansvar for andre 
end sig selv på en måde, hvor man 
bruger sin autonomi på at forbed-
re verden – i en eller anden for-
stand. Kodeordene for denne livs-
form er at ville være åben over for 
nye vilkår og relationer, fleksibel i 
forhold til egne sandheder og gæl-

dende strukturer og at være dyna-
misk, innovativ, forpligtet, have 
selvdisciplin og ikke mindst være 
selvstændig. Voksenkultur dyrker 
også erfaringen og perspektivet 
som en stødpude til udviklingens 
inerti, og den dyrker egen kreati-
vitet og ens evne til at tænke nye 
strukturer, der bedre matcher de 
gældende vilkår og formål. Der-
med er voksenkultur meget nært 
knyttet til at turde tage et ledelses-
ansvar – ikke blot formelt, for det 
behøver det ikke at være, men at 
man i sin bevidsthed oplever sig 

selv som en, der gerne går foran 
for at skabe en ny (og bedre) ver-
den, og som derfor også føler sig 
forpligtet til at handle som et for-
billede. Således anerkender vok-
senkultur også, at der findes et 
naturligt hierarki, som er værd 
at dyrke. Inkluderet i dette ligger 
også en viden om, at man til tider 
må gå på kompromis med egne 
behov, men også at man aldrig skal 
op give ens fundamentale værdier 
og overbevisninger, men derimod 
må kæmpe for dem. Derfor er vilje 
til succes eller ligefrem sejr også  
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åbenhed, naturligt hierarki, autoritet, anti-autoritær (og 
ja, begge begreber er med, for voksenkultur hylder over-
legen viden og frastødes af knæfald for en magt, der kun 
er form og ikke indhold), evolution, tolerance, respekt, 
mod, visioner og ikke mindst vilje til at skabe i fælles-
skab. Co-creation er dermed social i sit udgangspunkt og 
innovativ i sit resultat. 
 Co-creation er fremtidens organisations- og skabel-
sesplatform, og Danmark har i kraft af 1) sin tradition for 
selvstændig og kritisk opdragelse, 2) en udbredt demokra-
tisk foreningspraksis, 3) en stor grad af personlig frihed, 
4) et tillidsfuldt socialt klima og 5) en velfungerende vel-
færdsstat alle odds på hånden for at blive en global mar-
kedsleder inden for denne disciplin. De mennesker, der 
skal gå i front herhjemme og ude i verden for at dyrke 
co-creation, vil gøre klogt i at træne deres bevidsthed, 
så den når et niveau, hvor det integrale perspektiv kan 
anvendes. Denne bevidsthed arbejder nemlig ud fra hel-
heder og inklusion, og der er ingen tvivl om, at det er ud 
fra dette punkt, at vi bedst ruster os til at løse de proble-
mer, verden står over for, og til at skabe den virkelighed, 
som tjener flest mulige mennesker godt – og som fører 
menneskeheden videre i vores evolution.

Vil du skabe evolution?

For første gang i menneskets historie har vi reelle 
muligheder for at mødes på tværs af køn, fag, natio-
nalitet, religion, social klasse og race og i meget mere 
forskellige fora. Vi kan mødes  på alle planer fra det 
nationale til det private, så vi på demokratisk vis kan 
udveksle livshistorier, værdier, formål, kompetencer og 
original skaberkraft – og ikke mindst kan vi mødes om 
at løfte de opgaver, som verden står over for, og som 
kun kan løses på globalt plan. 
 Det er vigtigt at bemærke, at vi alle har alle fire livs-
former i os – og heldigvis for det! Uden egofest ville vi 
ikke have et stort personligt drive til at skabe noget ene-
stående og originalt. Uden guruisme ville vi ikke kunne 
lære af andre og indgå i fællesskaber. Uden voksenkultur 
ville vi ikke ønske at tage ansvar for andre end os selv, 
og det vi kunne bidrage med. Og uden co-creation ville vi 
ikke kunne flytte hele menneskeheden videre og frigøre 
en masse samlet kreativitet.
 Fremtiden byder på nye sociale strukturer, der kan 
forløse og samle en masse kreativ energi, og vores ansvar 
som individer og organisationer er at forholde os til dette 
spørgsmål: Vil du forløse potentiale – eller vil du skabe 
evolution?

Bogen Farvel egofest. Og goddag til formål og fællesskaber af Emilia van 
Hauen udkom den 31. marts på akademisk Forlag.

Emilia van HauEn er sociolog, HD(a), trendrådgiver, foredragsholder og 
forfatter til flere bøger. læs mere på www.emiliavanhauen.dk 

nomi på at forbedre verden – i en eller anden forstand. 
Kodeordene for denne livsform er at ville være åben over 
for nye vilkår og relationer, fleksibel i forhold til egne 
sandheder og gældende strukturer og at være dynamisk, 
innovativ, forpligtet, have selvdisciplin og ikke mindst 
være selvstændig. Voksenkultur dyrker også erfaringen 
og perspektivet som en stødpude til udviklingens inerti, 
og den dyrker egen kreativitet og ens evne til at tænke 
nye strukturer, der bedre matcher de gældende vilkår og 
formål. Dermed er voksenkultur meget nært knyttet til at 
turde tage et ledelsesansvar – ikke blot formelt, for det 
behøver det ikke at være, men at man i sin bevidsthed 
oplever sig selv som en, der gerne går foran for at skabe 
en ny (og bedre) verden, og som derfor også føler sig 
forpligtet til at handle som et forbillede. Således anerken-
der voksenkultur også, at der findes et naturligt hierarki, 
som er værd at dyrke. Inkluderet i dette ligger også en 
viden om, at man til tider må gå på kompromis med egne 
behov, men også at man aldrig skal opgive ens funda-
mentale værdier og overbevisninger, men derimod må 
kæmpe for dem. Derfor er vilje til succes eller ligefrem 
sejr også et karakteristisk træk for voksenkultur.
 Voksne imødeser en demografisk jackpot, idet denne 
gruppe øges kraftigt de næste mange år, og samtidig har 
de en langt mere aktiv livsstil end tidligere tiders voksne. 
Derfor forventes de også at ville kræve at få tildelt en mere 
attraktiv status, end vi oplever pt. Nyvoksne kunne man 
kalde de voksne, der bibeholder ungdommens fleksibilitet, 
åbenhed, innovationsiver og dynamik, og som kombinerer 
det med erfaring, personligt magt, langsigtet fornuft, over-
blik – og (desværre!) en lettere dødsstivhed i lemmerne. 

Co-creation                     

Mennesket har altid samarbejdet, og det har på mange 
måder været det middel, vi har haft for at overleve og 
udvikle os selv som art. Samarbejde i en klassisk kontekst 
er båret af en leder, der har evnerne til at sætte en dags-
orden og gennemføre den ved andre menneskers hjælp. 
De fleste organisationer er båret af denne idé om én 
leder, der står som den endelige ansvarlige. I fremtiden 
vil vi imidlertid se en ny måde at organisere os på. Frem 
for samarbejde vil det nemlig handle om samskabelse – 
eller co-creation. Livsformen co-creation handler om at 
samle nogle originale kræfter, der sammen kan skabe 
noget nyt; det være sig nye strukturer, nye produkter 
eller nye sociale relationer. Co-creation er en måde vi 
mennesker kan være med til at skabe en ny verden på, 
der inkluderer flest muligt, og som holder de elementer 
ude, der ikke hylder det skabende og livgivende element. 
Co-creation er dermed det autoritæres og fundamentali-
stiskes fjende og vil med tiden sætte en ny verdensorden, 
selvom udsigterne stadig er lange. Co-creations værdier 
handler om helhed, inklusion, kreativitet, dynamik, 

EksistEnsEns aksEr

proDuktion

rEproDuktion

FællEsskaBautonomi

Hvem er jeg?

Egofest Guruisme

Hvad er mit livsformål?

Voksenkultur Co-creation

EksistEnsmatrix©

For at give et overblik over de vilkår og værdier vi kommer fra, og de vil-
kår og værdier vi kommer til at dyrke i fremtiden, har jeg udviklet model-
len Eksistensmatrix©. Den består af to akser: Den ene akse er udspændt 
mellem autonomi og fællesskab, og den anden mellem reproduktion og 
produktion. til sammen er de elementerne af en menneskelig eksistens, 
og Eksistensmatrix© er dermed et møde mellem det sociale og det 
skabende. modellen er bygget som et koordinatsystem, hvor X-aksen er 
udspændt mellem vores behov for at være autonome på den ene side og 
vores behov for at være en del af et fællesskab på den anden side. man 
kan kalde X-aksen for den sociale akse, fordi den taler om vores tilhørs-
forhold og vores selvværd. autonomi er vores evne til at tænke og handle 
selvstændigt og søge en sund grad af uafhængighed. sagt med andre 
ord handler autonomien om det originale bidrag til menneskeheden, mens 
fællesskabet handler om at kunne implementere dette originale bidrag i 
en større sammenhæng. Fællesskabet udfordrer dermed vores selvstæn-
dighed og minder os om, at hvis vi gerne vil have et socialt liv, bliver vi 
også nødt til at gå på kompromis med egne behov og ønsker engang 
imellem. 
 Y-aksen handler om det, vi bruger os selv til. Her er vi udspændt 
mellem at ville reproducere det eksisterende og skabe eller producere 
noget nyt. når vi er de gode samfundsborgere, der betaler skat, går på 
arbejde og stifter familie, reproducerer vi den virkelighed, vi er født ind i, 
og vi er på den måde med til at skabe stabilitet i samfundet. når vi finder 
på nye udgaver af noget eksisterende, eller når vi opfinder noget helt nyt, 
er vi producerende og sætter dermed en ny standard for, hvad menne-
skeheden kan opnå. Der ligger vision, skaberkraft og et indbygget ansvar 
for projektets bæredygtighed i denne værdi om produktion. Y-aksen kan 
man kalde aksen for drivkraft.

Eksistensmatrix©
For at give et overblik over de vilkår og værdier vi kommer fra, og de vilkår og værdier vi 
kommer til at dyrke i fremtiden, har jeg udviklet modellen Eksistensmatrix©. Den består 
af to akser: Den ene akse er udspændt mellem autonomi og fællesskab, og den anden mel-
lem reproduktion og produktion. Til sammen er de elementerne af en menneskelig eksi-
stens, og Eksistensmatrix© er dermed et møde mellem det sociale og det skabende. Model-
len er bygget som et koordinatsystem, hvor X-aksen er udspændt mellem vores behov for 
at være autonome på den ene side og vores behov for at være en del af et fællesskab på 
den anden side. Man kan kalde X-aksen for den sociale akse, fordi den taler om vores 
tilhørsforhold og vores selvværd. Autonomi er vores evne til at tænke og handle selv-
stændigt og søge en sund grad af uafhængighed. Sagt med andre ord handler autono-
mien om det originale bidrag til menneskeheden, mens fællesskabet handler om at kunne 
implementere dette originale bidrag i en større sammenhæng. Fællesskabet udfordrer der-
med vores selvstændighed og minder os om, at hvis vi gerne vil have et socialt liv, bliver 
vi også nødt til at gå på kompromis med egne behov og ønsker engang imellem. 
Y-aksen handler om det, vi bruger os selv til. Her er vi udspændt mellem at ville repro-
ducere det eksisterende og skabe eller producere noget nyt. Når vi er de gode samfunds-
borgere, der betaler skat, går på arbejde og stifter familie, reproducerer vi den virkelighed, 
vi er født ind i, og vi er på den måde med til at skabe stabilitet i samfundet. Når vi 
finder på nye udgaver af noget eksisterende, eller når vi opfinder noget helt nyt, er vi 
producerende og sætter dermed en ny standard for, hvad menneskeheden kan opnå. Der 
ligger vision, skaberkraft og et indbygget ansvar for projektets bæredygtighed i denne 
værdi om produktion. Y-aksen kan man kalde aksen for drivkraft.
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et karakteristisk træk for voksen-
kultur. 

Voksne imødeser en demogra-
fisk jackpot, idet denne gruppe 
øges kraftigt de næste mange år, 
og samtidig har de en langt mere 
aktiv livsstil end tidligere tiders 
voksne. Derfor forventes de også 
at ville kræve at få tildelt en mere 
attraktiv status, end vi oplever pt. 
Nyvoksne kunne man kalde de 
voksne, der bibeholder ungdom-
mens fleksibilitet, åbenhed, inno-
vationsiver og dynamik, og som 
kombinerer det med erfaring, per-
sonligt magt, langsigtet fornuft, 
overblik – og (desværre!) en let-
tere dødsstivhed i lemmerne.

Co-creation
Mennesket har altid samarbejdet, 
og det har på mange måder været 
det middel, vi har haft for at over-
leve og udvikle os selv som art. 
Samarbejde i en klassisk kontekst 
er båret af en leder, der har evner-
ne til at sætte en dagsorden og 
gennemføre den ved andre men-
neskers hjælp. De fleste organisa-
tioner er båret af denne idé om én 
leder, der står som den endelige 
ansvarlige. I fremtiden vil vi imid-
lertid se en ny måde at organisere 
os på. Frem for samarbejde vil 
det nemlig handle om samskabelse 
– eller co-creation. Livsformen co-
creation handler om at samle nogle 
originale kræfter, der sammen kan 
skabe noget nyt; det være sig nye 
strukturer, nye produkter eller nye 
sociale relationer. Co-creation er 
en måde vi mennesker kan være 
med til at skabe en ny verden på, 
der inkluderer flest muligt, og som 
holder de elementer ude, der ikke 
hylder det skabende og livgivende 
element. Co-creation er dermed det 
autoritæres og fundamentalistiskes 
fjende og vil med tiden sætte en ny 
verdensorden, selvom udsigterne 
stadig er lange. Co-creations værdi-
er handler om helhed, inklusion, 
kreativitet, dynamik, åbenhed, 
naturligt hierarki, autoritet, anti-
autoritær (og ja, begge begreber 
er med, for voksenkultur hylder 
overlegen viden og frastødes af 

knæfald for en magt, der kun er 
form og ikke indhold), evolution, 
tolerance, respekt, mod, visioner 
og ikke mindst vilje til at skabe i 
fællesskab. Co-creation er dermed 
social i sit udgangspunkt og inno-
vativ i sit resultat.

Co-creation er fremtidens organi-
sations- og skabelsesplatform, og 
Danmark har i kraft af 1) sin tra-
dition for selvstændig og kritisk 
opdragelse, 2) en udbredt demo-
kratisk foreningspraksis, 3) en stor 
grad af personlig frihed, 4) et til-
lidsfuldt socialt klima og 5) en vel-
fungerende velfærdsstat alle odds 
på hånden for at blive en global 
markedsleder inden for denne 
disciplin. De mennesker, der skal 
gå i front herhjemme og ude i 
verden for at dyrke co-creation, vil 
gøre klogt i at træne deres bevidst-
hed, så den når et niveau, hvor det 
integrale perspektiv kan anvendes. 
Denne bevidsthed arbejder nemlig 
ud fra helheder og inklusion, og 
der er ingen tvivl om, at det er ud 
fra dette punkt, at vi bedst ruster 
os til at løse de problemer, verden 
står over for, og til at skabe den vir-
kelighed, som tjener flest mulige 
mennesker godt – og som fører 
menneskeheden videre i vores evo-
lution.

Vil du skabe evolution?
For første gang i menneskets histo-
rie har vi reelle muligheder for at 
mødes på tværs af køn, fag, natio-
nalitet, religion, social klasse og 
race og i meget mere forskellige 
fora. Vi kan mødes på alle planer 
fra det nationale til det private, så 
vi på demokratisk vis kan udveksle 
livshistorier, værdier, formål, kom-
petencer og original skaberkraft – 
og ikke mindst kan vi mødes om at 
løfte de opgaver, som verden står 
over for, og som kun kan løses på 
globalt plan. 

Det er vigtigt at bemærke, at vi 
alle har alle fire livsformer i os – 
og heldigvis for det! Uden egofest 
ville vi ikke have et stort person-
ligt drive til at skabe noget enestå-
ende og originalt. Uden guruisme 
ville vi ikke kunne lære af andre 

og indgå i fællesskaber. Uden vok-
senkultur ville vi ikke ønske at tage 
ansvar for andre end os selv, og det 
vi kunne bidrage med. Og uden 
co-creation ville vi ikke kunne flytte 
hele menneskeheden videre og fri-
gøre en masse samlet kreativitet. 

Fremtiden byder på nye socia-
le strukturer, der kan forløse og 
samle en masse kreativ energi, 
og vores ansvar som individer og 
organisationer er at forholde os 
til dette spørgsmål: Vil du forløse 
potentiale – eller vil du skabe evo-
lution?

Bogen Farvel egofest. Og goddag til 
formål og fællesskaber af Emilia van 
Hauen udkom den 31. marts 2009 på 
Akademisk Forlag.

Emilia van Hauen er sociolog, HD(A), 
trendrådgiver, foredragsholder og for-
fatter til flere bøger. 
Læs mere på www.emiliavanhauen.dk

Denne artikel har tidligere været 
bragt i Fremtidsorientering, Insti-
tut for Fremtidsforskning.
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Historien om Morten 
Fra kørestolsbruger til fodboldspiller

Af Inga Friis Mogensen.

I en mindre by her på Fyn hvor 
alle kender alle bliver der for 
tiden snakket en del om en ung 
flot teenager, der går rundt i byen 
som den store glade dreng han er, 
og har en masse at fortælle. Er det 
ikke Morten?… ja, men Morten? – 
han plejer da at sidde i kørestol?! 
Hvad er der sket?

Det, der er sket, er helt usædvan-
ligt – og alligevel ganske enkelt.

Morten er en dreng, der har 
brugt kørestol hele sit liv indtil for 
et års tid siden, hvor Morten lærte 
sig at gå. Dette er så usædvanligt at 
selv en af vore meget anerkendte 
læger på børneneurologisk afde-
ling på OUH, Niels Illum, siger til 
forældrene ved deres sidste besøg 
at han aldrig har oplevet noget lig-
nende.

Det enkle er at Mortens udvik-
ling tager afsæt i en målrettet ind-
sats ud fra helt elementære prin-
cipper om grundstimulering.

Fik tildelt kørestol
Morten er født 1994, født til ter-
min og graviditet og fødsel var nor-
mal, men Morten udviklede sig af 
ukendte årsager ikke alderssvaren-
de. Morten har gået som mindre, 
men holdt op med det 4-5 år gam-
mel og fik tildelt en kørestol. 

Første gang han blev undersøgt 
på børneneurologisk afdeling på 
OUH var han 1½ år og fik på et 
tidspunkt stillet diagnosen ”hypo-
ton spastisk diplegi”. Morten kom 
i specialbørnehave som 2 år 8 mdr. 

gammel efter at have været i dag-
pleje, hvor det ikke gik særlig godt 
da Morten ikke kunne ”finde ud 
af at spise og sove”, kastede meget 
op. Legede ikke i sandkassen som 
de andre børn, og kunne ikke hol-
de ud at blive skiftet og vasket.

Der har ikke været en egentlig 
tidlig indsats på grund af manglen-
de sundhedsplejerske.

Han har haft fysioterapeut som 
mindre, men det var forældre-
ne der kørte ham til fys. Han var 
meget bange og kastede op hver 

gang de skulle køre, så det var 
meget vanskeligt. Han har dog 
beholdt sin bevilling om ugentlig 
fysioterapi en gang om ugen.

Han har haft indopereret dræn i 
ørerne flere gange.

Som 12-årig, da jeg første gang 
kom i kontakt med Morten var han 
stadig ikke renlig, og han blev skif-
tet liggende på gulvet da han var 
panikslagen bare han skulle lidt 
op i højden på et puslebord. Det 
samme skete hvis han skulle sidde 
på et toilet.
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Når det lykkedes at få ham op i 
stående stilling skreg han, benene 
ville ikke bære ham og han lagde 
sig ned på gulvet. I det hele taget 
var der rigtig mange situationer 
der gjorde ham utryg.

Familien har været tilknyttet 
børnepsykiatrisk ambulatorium på 
OUH for at få hjælp til denne 
problemstilling. Der blev tilbudt 
medicin, men det er afslået af for-
ældrene.

I 2003 gennemgik han en ope-
ration for at forlænge senerne i 
lysken og haserne, da de var blevet 
alt for stramme.

Morten har aldrig haft en rolig 
nattesøvn, og har været til udred-
ning på Filadelfia med henblik på 
epilepsi, da han havde mange og 
heftige mareridtslignende anfald 
om natten, og blev medicineret i 
en periode. Forældrene valgte dog 
at udtrappe ham af medicinen da 
det aldrig blev påvist at han havde 
epilepsi. 

Morten har fingrene i munden 
nogle gange og bider også af og til 
i hænderne. Det kan især være når 
han er gal eller vred eller befinder 
sig i en presset situation.

Morten har tidligere modtaget 
børstemassage 5-6 gange, men kun 
på arme og ben og lidt på ryg + 
ledkompressioner. Man holdt op 
fordi ”det var for voldsomt”, men 
der er aldrig foretaget en egentlig 
sansemotorisk vurdering.

Morten begyndte på det der 
dengang hed amtets specialskoler. 
Hans bedste fag var svømningen – 
men selv som stor dreng kravlede 
han rundt på alle fire i babybassi-
net da han blev panikslagen hvis 
han kom op at stå i lodret.

I frikvartererne cykler han gerne 
på mooncar – den er tilpas lav. En 
3-hjulcykel gør ham utryg.

Jeg bliver kontaktet af foræl-
drene efter at kommunen er gået 
i stå i forhold til den specialpæda-
gogiske bistand, ligesom Mortens 
udvikling er gået i stå. Den 17. 
april 2006 tester jeg Morten første 
gang. 

Taktile observationer
Reflekser: Morten har ekstremt 
kraftige griberefleks i både hæn-
der og begge fødder og galantre-
fleks med kraftigt udslag til begge 
sider. 

Der er taktile reaktioner under 
udførelse af grundmotoriske 
udgangsstillinger: Morten undgår 
maveliggende, Morten undgår at 
have håndfladerne i underlaget 
ved vægtbæring i kravlestilling, og 
forsøger konsekvent at undgå at 
få vægtbæring på fodsålerne i stå 
funktion. 

Der forekommer mundreflek-
ser, især sutterefleks, og forsinket 
mundmotorik og dermed sprog-
udvikling.

 
Opsummering taktile 
observationer
Der er ingen tvivl om at Morten 
har taktile vanskeligheder i meget 
svær grad. Indikationen er både 
refleksernes tilstedeværelse, den 
mangelfulde motorik og forældre-
nes beskrivelse af Mads’ reaktioner 
fra spæd og op gennem årene.

Jeg ser helt klart gribereflek-
serne i fødderne som en væsentlig 
årsag til Mortens manglende stå/
gangfunktion mangelfulde aktive 
sprog.

Vestibulære observationer
Morten har markante problemer 
med at integrere labyrintsansen. 
Han bliver stiv og bevægelserne 
ukoordinerede når hovedet skal 
bevæges i forskellige planer. Dette 
er antagelig en væsentlig medvir-
kende årsag til ”højdeskrækken”. 
Der er tonisk labyrintrefleks både 
forover og bagover, både over og 
under vandret.

Ved hurtigt vip bagover på gulv-
vippestolen udløses også moro-
refleks.

Endvidere er der ikke stabile 
øjenbevægelser, og det er vanske-
ligt at holde øjenkontakten med 
Morten, selv om han gerne samar-
bejder og er motiveret.

Kinæstetisk vurdering 
Morten har vekslende tonus (mu -
skel spænding / afspænding) alt 
efter hvilken udgangsstilling han 
er i, men har overvejende lav tonus 
(hypoton). Jeg ser ikke egentlig 
spasticitet, og heller ingen direkte 
fysisk årsag til hvorfor han ikke 
skulle kunne gå.

Derimod stor asymmetri i alle 
bevægelser. Det er ikke uhensigts-
mæssige toniske reflekser, men 
han indtager ikke spontant grund-
udgangsstillinger med stabilitet og 
vægtbæring, herunder kravlestil-
ling. ”Gumper” sig hellere af sted 
på gulvet.

Samlet opsummering på 
sanseobservationer
Morten har massive udfordringer 
på forarbejdningen af sanseind-
tryk, og jeg ser virkningen af disse 
problemer som den direkte årsag 
til alle nævnte problemer. Jeg ser 
Morten som et normalt begavet 
barn, men som er hæmmet i sin 
udvikling på grund af de bloke-
ringer som den dårlige sanseforar-
bejdning giver. Disse blokeringer 
gælder både de fysiske / motoriske 
vanskeligheder, manglende sprog-
udvikling og den følelsesmæssige 
ustabilitet og selvskadende hand-
linger.

17/5 06: er synstestet – normalt 
syn, har dog dårligt samsyn.
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Forslag til daglig indsats

Taktil indsats: Der er ingen tvivl om at Mads vil have et særdeles godt udbytte af børstemassage. Når man 
”rammer rigtigt” vil Mads ganske vist føle sig udfordret, men på en ok måde. Når det gik i stå skyldes 
det antagelig at det enten ikke ”ramte rigtigt”, at omstændighederne ikke var optimale, eller at interval-
lerne / måden det blev gjort på ikke var optimale.

Forslag til anden taktil stimulering i hverdagen: Bare fødder mange gange dagligt med fodmassage (manu-
el) og pågående ”skrubbemassage” under fodsålen vekslende med at fast greb om tæerne (gå mod gri-
berefleksen). Det skal IKKE være kildre- eller nusseberøringer. Mange gentagelser.
- Tilsvarende pågående skrubbebevægelser i håndfladerne, vekslende med stræk og ledsammenstød-

ning af fingrene.
- Almindelig fodbad med vibration
- Stå efter fodmassagen med bare fødder på forskellige underlag f.eks på kokosmåtter m.v.
- faste, rolige, lange massage bevægelser på de store kropsdele: ryg, ben, arme. Brug gerne massage-

handsker af forskellig ruhed. Det skal IKKE være nussende bevægelser/berøringer.
- Børste i munden ikke bare på tænderne, men tryk også på tandkød, gummer, tunge med tandbør-

sten.

Forslag til vestibulær stimulering
- hængekøjestolen: Rolige snurreture først den ene vej, så den anden vej. Brug ensfarvet stol.
- Skift tempo så det ind imellem bliver hurtigt og vildt og voldsomt.
- Gyngeture i hængekøjestolen eller på almindelig gynge: rolige, rytmiske bevægelser. Lange sekven-

ser, og mange, mange gentagelser.
- Gynge i gulvvippestolen ved egen kraft.
- Trille, rulle.
- Ligge på maven på stor bold: løfte hovedet.

Forslag til kinæstetisk stimulering: Det er vigtigt med vægtbæring på alle led, og meget fokus på symmetri i 
alle grundudgangstillinger.

Maveliggende: Løft hovedet godt op - tril eller spil evt. bold liggende på maven. 
Morten skal kunne lide at ligge på maven, både når han er i aktivitet og når han hviler.

Maveliggende: Løft hovedet godt op, håndfladerne i gulvet ud for skuldrene, op på strakte arme mens 
maven stadig bliver i gulvet.
Samme øvelse men liggende på ”Vippi” gulvvippestol.

Trille: Morten skal trille meget, til begge sider, det skal være rolige kontrollerede bevægelser.

Kravlestilling/kravle: Morten kravler med krydsmønster, men urytmisk og for hurtigt. Klasker hånd-
fladerne i gulvet, hvilket skyldes den mangelfulde integration af taktilsansen. 
Lad ham kravle l-a-n-g-s-o-m-t så ofte som muligt.

Andet: Endvidere vil jeg anbefale fortsat svømning – dog i en vanddybde hvor han kan stå oprejst, og 
uden brug af opdriftsmidler.
Ridning ville være ønskeligt, men indtil videre er det ønsketænkning på grund af ”højdeskrækken”.

Denne målrettede, daglige, vedvarende indsats i hjemmet i nu to år har givet resultater. Fra gang til 
gang ved mine månedlige besøg var udvikling mærkbar og synlig. Der har været perioder hvor frem-
skridtene har været knap så tydelige, og der har været perioder hvor andre omstændigheder har forsin-
ket indsatsen, men det har været helt tydeligt at der hele tiden har været fremskridt – og at indsatsen 
dermed også kunne justeres til nye mål. 
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Den taktile grundstimulering
Set baglæns kan vi konstatere at 
den taktile grundstimulering 
• har afviklet griberreflekser i fød-

derne i en sådan grad Morten er 
blevet parat til at få vedvarende 
stimuli under fødderne, som er 
forudsætningen for at stå/gå

• har afviklet gribereflekserne i 
hænderne og i en sådan grad at 
Morten er blevet parat til at have 
vedvarende stimuli i håndflader-
ne, som er forudsætningen for 
at indtage grundudgangsstillin-
ger i maveliggende og kravlestil-
ling med god stabilitet 

• har givet Morten en øget krops-
bevidsthed og en større fornem-
melse af den dens afgrænsning 
hvorved hans motoriske plan-
lægning er blevet bedre – han 
har turdet bruge kroppe på nye 
måder. 

• har afviklet galantrefleksen så 
han har fået mere ro og dermed 
overskud, hvilket også har spillet 
ind på hans søvnmønster

• har afviklet sutterefleksen og 
dermed påvirket mundmotorik-
ken i en sådan grad at det aktive 
sprog har udviklet sig og at det 
er blevet lettere at have forskel-
lige konsistenser i munden når 
der skal spises

• at bleerne for længst er et over-
stået kapitel, at toiletbesøg ord-
nes af ham selv

Den vestibulære grundstimuering
• har afviklet de toniske labyrin-

treflekser og har givet Morten 
en aktiv hovedkontrol i alle 
grundudgangsstillinger

• har givet ham fornemmelse 
af kroppens stilling i rummet 
hvorved det har formindsket 
hans utryghed ved ”højder” (stå, 
komme op at sidde på toilet, 
mærke vægtløsheden i vandet, 
komme op på en stor cykel, rid-
ning)

• har givet fornemmelse af tyng-
depunkt i kroppen (ligevægt) 
så han tør foretage stillingsskift 
uden hjælp og være i andre 
udgangsstillinger end liggende 
og siddende

• har gjort at han kan holde 
balancen i stående og gående

• har forbedret samsynet hvorved 
det også er lettere at få og beva-
re øjenkontakt

Den kinestetiske grundstimulering
• har givet Morten stabilitet i 

grundudgangsstillingerne
• har afviklet asymmetri i kroppen
• har øget Mortens bevidsthed 

om spænding/afspænding så 
han bedre kan finde en hen-
sigtsmæssig tonus

• har givet Morten tryghed til at 
foretage stillingsskift og forflyt-
ninger uden hjælp

Holde fokus
Kodeord i grundstimuleringen har 
været: vedholdenhed, gentagelser, 
genkendelighed, kvalitet. Ikke de 
store tanker om at nu er det da for 
kedeligt så nu finder vi på noget 
andet, men derimod have øje for 
de små detaljer med den store 
virkning. Holde fokus!

Morten har stadig store udfor-
dringer, og Morten går stadig på 
specialskole, mens hans og famili-
ens hverdag er blevet en anden.

Det var det enkle i Mortens 
historie. Det usædvanlige er at 
det ikke var blevet gjort noget før. 
Morten kunne have opnået resul-
tatet langt tidligere hvis indsatsen 
var sat ind noget tidligere, og at 
det var på forældrenes initiativ at 
der blev foretaget en sansemoto-
risk udredning.

Men det er måske ikke så usæd-
vanligt endda – og det er ikke sær-
lig enkelt.

Morten kom løbende
På grund af eget sygdomsforløb 
kunne jeg ikke vejlede Morten og 
hans familie i et års tid. Da jeg kom 
tilbage til ham i efteråret 2008 
var jeg lidt spændt. Morten kom 
løbende mig i møde og råber mit 
navn og giver mig en kæmpe knu-
ser. Jeg var så målløs – jeg vidste 
ikke at han var kommet op at gå. 
Jeg var ikke på noget tidspunkt i 
tvivl om at det ville lykkes, men jeg 
anede ikke at det var sket. Morten 

og hans mor var blevet enige om 
at det skulle være en overraskelse 
når jeg kom tilbage. Der stod vi 
begge to og havde overvundet 
store bevægelsesvanskeligheder på  
hver vor måde. Det var en af de 
oplevelser der går i hjerteroden og 
som for evigt huskes i det person-
lige erindringskapitel der hedder 
”Catch Your Blessings”.  Køresto-
len så jeg ikke, og jeg ville slet ikke 
spørge hvor den var. Vi spillede 
fodbold som den naturligste ting 
i timevis, og han holdt balancen 
på et ben uden at holde ved noget 
mens han sparkede det ene præ-
cise mål efter det andet. Munden 
stod ikke stille et eneste øjeblik. 
Der var meget at fortælle – at han 
er glad for sin skole og er rykket 
fra multihandicap-gruppen over 
til unge-gruppen, hvor der ikke er 
kørestolsbrugere. Jeg forstod ikke 
alt, men kropssproget var ikke til 
at tage fejl af. 

Nu ved mit sidste besøg i sep-
tember 2009 fortalte han at køre-
stolen var leveret tilbage for altid, 
men at han havde fået bevilget en 
tandemcykel – og han skulle sidde 
forrest! Klar til at erobre næste bid 
af sin egen udvikling og hele ver-
den! 

Yderligere oplysninger
Inga Friis Mogensen, 
Selvstændig motorik- og 
handicapkonsulent
Kirkesøvej 3, Nr. Søby, 
5792 Årslev
kiva@tdcadsl.dk
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RøDBYGåRD
Af Hans Christian Bentsen, Lokalhistorisk Arkiv, Rødby.

Arealet og bygningerne fra det 
tidligere Rødbygård i Rødbyhavn 
huser i dag Bo og Naboskab Syd-
lolland og Kofoedsminde. Men 
Rødbygård har en lang historie. 
Lokalhistorisk arkiv i Rødby har 
kigget på historien bag Rødbygård.

Fra april-maj måned i 1928 hav-
de man i de lokale aviser kunnet 
læse, at der var ved at ske en posi-
tiv udvikling i Rødbyhavn, der jo 
efter skibsværftslukningen og luk-
ningen af andre virksomheder og 
rederier, havde ført en hensygnen-
de tilværelse, næsten som en spø-
gelsesby med tomme huse, der for 
en dels vedkommende endnu ikke 
var færdigbygget. Denne positive 
udvikling, der var ved at ske i den 
kun knap 20 år gamle by, var forår-
saget af, at Østifternes Aandsvage-
anstalt med formanden, departe-
mentschef i finansministeriet  K.H. 
Kofoed i spidsen, havde besluttet 
at anlægge en åndssvageanstalt, 
som det hed dengang, i Rødby-
havn. 

Hen på slutningen af året 1929 
var man så ved at have færdig-
gjort de første afdelinger af den 
nye anstalt, der havde fået navnet 
Rødbygård, og den 8. november 
kunne de første alumner, den tids 
navn for beboerne, flytte ind i de 
nye omgivelser, og den 31. marts 
1930 var de almindelige afdelin-
ger fuldt belagt, hvilket vil sige 
400 alumner. Senere i 1930 blev 
to sikringsafdelinger taget i brug. 
Begge disse afdelinger var omgi-
vet af fængselsmure. Afdeling B 
blev taget i brug den 1. juli med 
72 alumner. Disse var benævnt 
som vagabond-typer, og derfor var 

der mur omkring afdelingen, men 
det fængselsmæssige var nedtonet 
mest muligt. Afdeling A, der blev 
taget i brug ca. en måned senere, 
var beregnet til 30 alumner, og for 
disse var der truffet de mest vidtgå-
ende sikkerhedsforanstaltninger 
både for at forhindre flugt, men 
også for at sikre personalet mod 
angreb fra alumnernes side.

Men for at se hvordan departe-
mentschef K.H. Kofoed  havde 
fået ideen til at oprette en ånds-
svageanstalt i Rødbyhavn og hvor-
dan han realiserede sine ideer, 
skal vi læse lidt i hans erindringer, 
hvor han skriver, at han engang i 
vinteren 1928 fik forelagt en sag i 
finansministeriet. Ministeriet var 
blevet ejer af fire beboelseshuse i 
Rødbyhavn, idet man havde over-
taget Statslånefondens fordringer, 
og her havde en lejer nu opsagt et 
lejemål. Han betalte ikke noget i 
leje, men havde fundet en bedre 
lejlighed et andet sted i byen til 
samme pris! 

Denne ejendommelige henven-
delse satte fantasien i sving hos 
K.H. Kofoed, da han fra ånds- 
svageforsorgens ledere kendte den 
uhyre pladsnød, der var på de eksi-
sterende anstalter, samtidig med 
at der var uendelig lange vente-
tider, hvilket var til stor ulykke  
for mange hjem landet over,  
som havde hjemmeboende ånds-
svage.

Samtidig havde man fra stats-
myndighedernes side ladet forstå, 
at store bevillinger til nye åndssva-
geafdelinger ikke kunne komme 
på tale, idet man befandt sig i en 
spareperiode.

Her kom så ideen om, at man på 
en billig måde kunne tilvejebringe 
en ny anstalt i de ejendomme i 
Rødbyhavn, hvor ingen menne-
sker ville bo, og ihvertfald ingen 
betalte lejen.

Man kunne måske så samtidig 
aflaste staten for et betydeligt til-
skud til Rødby Kommune for at 
holde dens økonomi oven vande.

Spørgsmålet var kun: Ville det 
være muligt at etablere en anstalt 
for åndssvage i almindelige bebo-
elseshuse? Da sagkundskaben 
ikke på forhånd ville afvise et 
sådant arrangement, rettede K.H. 
Kofoed  henvendelse til ejeren af 
godset Lidsø, godsejer Moesga-
ard-Kjeldsen, som han kendte fra 
Landstinget. Moesgaard-Kjeldsen 
havde selv været involveret i en del 
af de andre foretagender, blandt 
andet skibsværftet, som havde måt-
tet lukke, og som havde efterladt 
byen i sin nuværende tilstand. 

Denne henvendelse blev modta-
get med åbne arme og afstedkom 
en invitation til at komme ned for 
at se på forholdende.

Dette besøg fandt sted i marts 
1928 på en råkold og sludfuld dag, 
hvor Rødby´s borgmester, sagfører 
Petersen og Moesgaard-Kjeldsen 
var værter, men selv om de gjor-
de, hvad de kunne for at opmun-
tre delegationen fra København, 
der ud over K.H. Kofoed bestod 
af overlæge Nørvig, arkitekt Chri-
stoph Hansen og inspektør Leth, 
så gjorde stedet et trøstesløst ind-
tryk, hvor alt gråt blev endnu mere 
gråt, stedet var bundkedeligt, ter-
rænet var fladt og træløst. De fleste 
af Rødbyhavn´s huse stod tomme, 
haverne var yderst forfaldne, og 
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Udsnit af kort over Rødbyhavn. 1925.
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skibsværftet var begyndt at ligne 
en ruin. En stor bygning, der hed 
Skippergården, var kun halvt fær-
dig. Tag og vægge eksisterede, 
men vinduer og til dels loft og gulv 
var der intet af. Men ejendommen 
så ud til at være velbygget, og det 
samme gjaldt adskillige af de men-
nesketomme bygninger.

Skippergården ejedes af kom-
munen, og borgmesteren for-
langte en pris på 30.000,- kr. K.H. 
Kofoed spurgte herefter: ”Hvis vi 
opretter en anstalt her, er det så 
gratis”? Borgmesterens svar hertil 
var ”jo”.  På spørgsmålet om kom-
munen ejede flere bygninger og 
jordarealer i området, var svaret 
også et ja. Herefter spørgsmålet: 
”Er prisen så den samme”? Borg-
mesteren betænkte sig lidt, men 
så skubbede Moesgaard-Kjeldsen 
til ham, hvorefter han svarede: ”Ja, 
husene kan De få gratis, men jor-
den skal De betale som almindelig 
avlsjord”.

K.H. Kofoed takkede for tilbudet 
og sagde, at man ville tænke over 
sagen, hvorefter parterne skiltes. 
Det stod klart, at Rødby kommune 
gerne så, at anstalten kom til byen, 
da det jo både gav skatteydere og 
kunder til byens forretninger, da 
man regnede med et personale på 
ca. 100 - 150 personer med famili-
er samt det, der skulle købes ind til 
anstaltens alumner, selv om man 
var selvforsynende med en del 
ting.

De huse, man især havde udset 
sig som egnede til anstalten, var 
de 10 toetagers ejendomme i Høj-
bogade, men her gik det anderle-
des, end man havde tænkt sig, som 
man kan læse i artiklen ”Gaden 
der forsvandt”.

Der blev herefter udarbejdet en 
ny plan, der koncentrerede sig om 
huse omkring Aarbyesgade (nuv. 
Havebyvej) og Vester Fælands-
vej (nuv. K.H. Kofoedsvej). Disse 
huse, der ejedes af Københavns 
Disconto- og Revisionsbank, blev 
købt for et meget lille beløb.

Efter arkitektens nye projekt, 
der medtog Skippergården og 
enkelte andre ejendomme, kunne 

der indrettes en anstalt med plads 
til 400 alumner for ca. 450.000,- kr. 
Ved licitationstilbudenes åbning 
viste det sig desværre, at overslags-
summen var overskredet med 
50%. Det var en slem streg i reg-
ningen, så K.H. Kofoed måtte gå 
den tunge gang til de bevilgende 
myndigheder for at få flere pen-
ge. Ingen rar oplevelse, da han tit 
som departementschef i Finans-
ministeriet havde siddet på den 
anden side af bordet og bebrejdet 
kolleger, at de ikke havde styr på 
pengesagerne. Pengene blev dog 
bevilget, men i svarskrivelsen blev 
der udtrykt misbilligelse af det  
passerede og den opfattelse, at  
den projekterende arkitekt ikke 
oftere måtte kalkulere statsarbej-
der!

Herefter gik man i juli 1928 i 
gang med byggearbejderne. Det 
var et stort arbejde, da mange af 
husene var dårligt bygget og des-
uden havde stået tomme en del år.  

Det var dog ikke det eneste pro-
blem, man løb ind i. Det viste sig 
nemlig, at Rødbyhavn´s kloaksy-
stem ikke kunne klare den nye 
belastning, så der måtte udarbej-
des en hel ny kloak- og afvandings-
plan for området. Da Byrådet ikke 
havde penge, måtte pengene skaf-
fes via byggeriet, så det var en eks-
tra udgift på 98.000,- kr.

En udvidelse fra planen var 
købet af  ”Gæstgivergården” på 
Fælandsvej, der var sammenbygget 
med en stor biografsal. Disse byg-
ninger blev købt for 45.000,- kr. 

”Gæstgivergården” blev ombyg-
get til forstanderbolig, kontorer 
m.v., medens biografteateret blev 
ombygget til personaleværelser og 
samlingssal for anstaltens perso-
nale.  

Den næste udvidelse bestod i 
købet af 29 selvstændige ejendom-
me i Torvegade og Syltholmsgade, 
der skulle bruges til tjenesteboli-
ger for ansatte, der var gift.

Den samlede pris for disse ejen-
domme var 140.000,- kr., men K.H. 
Kofoed skriver, at havde man købt 
straks, havde man fået dem billi-
gere; men nu var der efterhånden 

kommet humør i befolkningen, så 
priserne var steget.

Han turde dog ikke møde med 
et nyt bevillingskrav, så han gik til 
øens pengeinstitutter, hvor han 
lånte beløbet, som blev sat som pri-
oritet i ejendommene. Han skulle 
dog søge ministeriets accept på 
optagelsen af det nævnte lån. Det 
opnåedes også.

Endnu før den oprindelige plan 
med de førnævnte suppleringer 
var færdige, tog man fat på et helt 
nyt projekt, nemlig opførelsen af 
en sikringsanstalt, idet man i ånds-
svageforsorgen efterhånden havde 
fået en række alumner af en sær-
lig farlig type, almindelig kaldet 
Nykøbing-typen, idet de mindede 
om de sindssyge, der var anbragt 
på sikringsanstalten i Nykøbing S. 
Der var blot den forskel, at alum-
nerne er åndssvage i stedet for 
sindssyge.

Det blev vedtaget at bygge de i 
indledningen nævnte sikringsaf-
delinger A og B. Udgifterne blev 
beregnet til 625.000,- kr., og man 
gik i gang med byggeriet i juli 
måned 1929.

K.H. Kofoed slutter sin beret-
ning om Rødbygård således: ”Når 
jeg færdes imellem anstaltens 
mange bygninger og ser den travle 
virksomhed og iagttager, hvorle-
des vore hegn og haveanlæg trives, 
kan jeg ikke andet end tænke tilba-
ge på mit første besøg i ruinbyen 
Rødbyhavn hin råkolde martsdag 
i 1928. Jeg siger ligesom Blicher: 
”Ak hvor forandret”. Men jeg siger 
det med en anden betoning end i 
den nævnte novelle”.

 
 

Kilde: K.H. Kofoeds erindringer.
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Gaden, der forsvandt!
Historien om Højbogade i Rødbyhavn, der blev revet ned, 
transporteret bort og genopført på Frederiksberg

Af Kurt Lindgaard Ottosson, Lokalhistorisk Arkiv, Rødby.

På Kofoedsminde i Rødbyhavn 
hedder en af vejene Højbovej. I 
forlængelse af Højbovej lå engang 
en vej der hed Højbogade. Men nu 
er den væk. Hvad blev der af vejen 
og husene. Lokalhistorisk arkiv i 
Rødby har kigget på sagen.

Fra Arkivets side har vi ved forskel-
lige lejligheder omtalt og vist bille-
der fra en gade, der blev revet ned, 
transporteret til Frederiksberg og 
dér genopført. Det har i den grad 
fascineret og undret mig, at jeg 

besluttede mig for at bore lidt i 
den forunderlige historie.

Historien begynder i 1916, hvor 
Rødby Havns Jernskibsværft blev 
stiftet. Den egentlige indvielse af 
værftet skete først den 20. oktober 
1917. Der var meget store forvent-
ninger til dette værft, som man 
regnede med kunne sætte rigtig 
skub i udviklingen ved Rødbyhavn.

Det startede også helt efter pla-
nen. Værftet skulle beskæftige 
flere og flere folk, og hele famili-
er flyttede til byen. Problemet var 

bare, at der ikke var boliger til alle 
disse tilflyttere. På den tid var der 
kun ganske få huse i Rødbyhavn.

Der var forskellige diskussio-
ner om, hvem der skulle afhjælpe 
boligmanglen: kommunen eller 
skibsværftet? For at gøre en lang 
historie kort endte det med, at 
værftet opførte adskillige boliger 
i Rødbyhavn. Af dem som stadig 
kan ses, skal bl.a. nævnes hele Tor-
vegade, Havebyen og en hel del 
huse på K.H. Kofoedsvej. Og så var 
der altså Højbogade.

På dette billede over Rødbyhavn kan vi nederst til venstre skimte konturerne af det, der engang var Højbogade. Vi kender ikke årstallet 
på billedet, men der mangler i hvert fald en del huse på Syltholmsgade og hele Syltholmsparken i forhold til nu.
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Denne gade bestod af 10 store 
2-etagesbygninger, fem på hver 
side af gaden, og der var plads 
til fire familier i hver, altså i alt 
40 3-værelseslejligheder, som var 
fuldt moderne udstyret, bl.a. med 
WC. Desuden var der en lille have 
til hver lejlighed.

Men lad os kigge lidt på beliggen-
heden. Hvor lå denne gade? Jo, på 
K.H. Kofoedsvej er der en sidega-
de mod syd, som hedder Højbovej. 
Følger man denne vej mod syd, 
støder man nu på Kastanie Allé, 
og på den anden side af denne 
gade ligger en stor plæne, og bag 
en lang gul mur ligger Syltholms-
parken. Hvis man nu tænker sig, at 
vi forlænger Højbovej ned til Sylt-
holmsgade, så har vi beliggenhe-
den. Altså fra Kastanie Allè, tværs 
gennem Syltholmsparken og ned 
til Syltholmgade.

Jeg har på et enkelt gammelt 
kort bemærket, at gaden blev kal-
det Nygade, men jeg går ud fra, 
at det kun har været et foreløbigt 
navn, for i alle avisomtaler benæv-
nes den Højbogade. Man kan let få 
den tanke, at det var fordi husene 
uden sammenligning var de højeste 
boliger i byen.

Selve opførelsen skete i 1918, og 
i oktober samme år var de klar til 
indflytning.

Jeg har ofte spekuleret på, hvad 
det mon var for mennesker, der 
boede i disse boliger. For at finde 
ud af det, har jeg kigget i Folketæl-
lingslisten pr. 1. februar 1921 og 
brugt den på en lidt anden måde, 
end jeg som slægtsforsker ellers er 
vant til. Så her kommer lidt stati-
stik:

I de ti boligblokke boede i alt 
242 personer. Heraf var de 106 
mænd, ansat på værftet, de 44 var 
husmødre, og der var 91 børn. Nu 
har den skarpe iagttager måske 
bemærket, at der mangler en? Ja, 
men denne mand var ansat ved 

Linds Bådeværft, som lå på den 
østre side af havnen.

Ud fra folketællingslisten kan 
man også se, hvor værftsarbejder-
ne kom fra, og hvor de var født. 
Jeg har lavet følgende optegnelse 
efter fødested, og jeg må sige, 
at det gav et for mig højst over-
raskende resultat: 2 personer! 
var født i Rødby, 24 på det øvrige 
Lolland-Falster, 16 på Sjælland, 3 i 
København, 16 i Jylland, 2 på Fyn, 
1 på Langeland, 1 på Samsø, 35 i 
Tyskland, 2 i Sverige, 1 i Polen og 
1 sågar i Letland. Og så var der et 
par stykker, som ikke havde opgi-

Tegning af facaden mod gaden.

Plan af 1. sal. 
Den er i øvrigt 
identisk med 
stueetagen.
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vet fødested. Det skal bemærkes, 
at en hel del af de udenlandske 
arbejdere havde både kone og 
børn, så man kan forestille sig, at 
der måske til tider har været lidt 
”sprogforbistringer”. 

Som det fremgår, har det været 
en broget flok, og faktisk boede der 
flere, end der egentlig var plads til. 
Således var der flere familier, der 
havde en eller to logerende boen-
de. Og i en af blokkene var den da 
helt gal. Her boede foruden flere 
familier 34 ungkarle - eller p.t. 
enlige, fordi de havde ladet konen 
blive hjemme - og hvordan der har 
været plads til dem, fatter jeg ikke. 
De har måske boet på loftet? Der 
har sikkert været et muntert leben! 
Det vender vi tilbage til.

Der skete nu det, at tiderne skif-
tede, og allerede i 1921 måtte 
værftet træde i likvidation med 
mange afskedigelser til følge, 
men produktionen fortsatte dog 
i noget begrænset omfang. Det 
betød jo så, at gaden pludselig var 
næsten affolket, men efter et par 
år blev værftet retableret under 
navnet Rødby Havn Dok og Skibs-
værft, og i løbet af 1924 var værf-
tet igen oppe på fuld styrke, godt 

400 mand, og boligerne blev igen 
befolket.

Jeg har haft kontakt med Frede-
riksberg Stadsarkiv for at finde ud 
af, om de var i besiddelse af noget 
materiale om disse huse, som nu 
er beliggende på Grøndalsvej nr. 
12-20 og 36-44 på Frederiksberg. 
Jeg fik herfra et uddrag af bogen 
”Frederiksberg før og nu - og 
aldrig” udgivet af Bo Bramsen og 
Palle Fogtdal (1999). I denne bog 
findes et afsnit om Grøndalsvej ved 
Femte Juni Plads, hvor husene er 
omtalt. Her står bl.a.: ”Boligerne 
havde, da de lå i Rødbyhavn, et 
ilde ry. Skønt oprindeligt indret-
tet med brede trapper, smukke 
gipslofter og toiletter til hver fami-
lie var de og deres beboere beryg-
tede for deres uordentlighed. Carl 
Winther skriver herom i sin erin-
dringsbog Tyve forunderlige år 
(1961):

”Værftet ejede selv en del huse. I 
daglig tale kaldtes de Sing-Sing og 
var nogle kedelige grå, firkantede kas-
ser med stue og 1. sal. Her boede man 
2, 3 eller 4 mand på hvert værelse, så 
noget hjemmeliv kunne der ikke blive 
tale om. Og efterhånden var husene så 
stuvende fulde, at det hele endte i det 
vildeste barakliv. Barakliv medfører 

som bekendt altid kortspil og drikkeri, 
og sådan gik det også her. Mange af 
husene stod ugen igennem med uredte 
senge og snavsede gulve. Og det var 
ikke noget særsyn, da efteråret kom med 
frost og kulde, at der stod en sæk koks 
ved den ene side af kakkelovnen og en 
kasse øl ved den anden side, mens bor-
det flød af flasker”.

Denne erindringsbog findes fak-
tisk på biblioteket i Rødbyhavn, og 
den giver et godt indblik i den tids 
forhold. Carl Winther Sørensen 
var først kommet til Rødbyhavn i 
eftersommeren 1924 sammen med 
en kammerat, og efter nogle gan-
ske få måneder trådte værftet igen 
i likvidation, og denne gang stod 
det ikke til at redde. Så Carl har 
kun været her i kort tid, før han 
måtte drage videre for at finde nyt 
arbejde.

Lukningen betød, at gaden 
igen blev affolket, og i 1925 røm-
mede man - for at spare vandafgif-
ten - først den ene side af gaden, 
og senere samme år rømmede 
man den anden side, og således 
lå gaden helt øde hen. Der havde 
kun boet ganske få familier, som 
blev genhuset på Torvegade.

Vi skal nu helt frem til 1928, 
før der skete noget. Til gengæld 
skete der så noget helt radikalt. Et 
par driftige københavnske hånd-
værkere (i de lokale aviser konse-
kvent kaldet spekulanter) købte 
hele gaden, som de ville nedrive 
og genopføre i København. Imid-
lertid skete der så det, at departe-
mentschef K.H. Kofoed, som var 
formand for Østifternes Aands-
svageforsorg, gennem godsejer C. 
Moesgaard-Kjeldsen på Lidsø var 
blevet gjort opmærksom på alle de 
tomme boliger i Rødbyhavn, som 
måske kunne anvendes til en kom-
mende åndssvageanstalt, og der 
blev da også ført forhandlinger om 
overtagelse af Højbogade.

Hver af husene kostede i sin tid 
mellem 50-60.000 kr. at opføre, 
og spekulanterne havde købt hele 
gaden for 50.000 kr. altså under en 
tiendedel af opførelsessummen. 
Spekulanterne har sikkert tænkt, 
da de hørte om Kofoeds planer, at 

Højbogade. Vi ser mod syd, hvor skibsværftets bygninger anes.
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her var der hurtige penge at tjene 
uden at røre en finger. I hvert fald 
forlangte de omkring en kvart mil-
lion kroner for husene. Så var de 
forhandlinger forbi! ”Lolland-Fal-
sters Social-Demokrat” skriver den 
7. juni 1928 bl.a.: 

Med hensyn til Højbogades skæbne 
udtalte departementschefen (Kofoed), 
at man ikke fra Anstaltens side agtede 
at gribe ind heri. Der er absolut ingen 
anvendelse for disse huse i de nye pla-
ner, og de to smarte spekulanter, som 
forlangte den glubske avance på byg-
ningerne, må nu enten realisere deres 
oprindelige plan om nedrivningen eller 
affinde sig med Revisionsbanken (eje-
ren efter værftet) om en anden ordning. 
Men enten de vælger den ene eller den 
anden af disse udveje, vil fortjenesten 
næppe stå i forhold til deres forventnin-
ger.

Når man læser lidt mellem lini-
erne i forskellige avisartikler, kun-
ne man ellers godt få det indtryk, 
at spekulanterne regnede med, at 
Kofoed nok skulle ”krybe til kor-
set” og købe husene. Der var jo 
brug for dem. Men den gik altså 
ikke!

Den 28. august 1928 skriver 
”Tidende”:

Det første hus i Højbogade er nu jæv-
net med jorden, og materialet er ført til 
København. En tømrermester Hansen 
fra Ærø forestår nu nedrivningen, det 
er jo særligt tømmeret, man skal være 
forsigtig med, og det er også ham, der 
skal udføre tømrerarbejdet, når husene 
skal opføres igen.

Og den 17. oktober 1928 skriver 
avisen:

Højbogade i Rødby Havn er nu 
udslettet af sagaen dernede. Vognmand 
Bernhard Hansen, ”Florida” i Nak-
skov, har købt det resterende materiale. 
mest murbrokker. På 5. Juni Plads er 
man travlt beskæftiget med opførelsen 
af husene. De fire af dem er oppe i rej-
sehøjde. Til foråret vil de alle være fær-
dige til indflytning.

- Hen langs tomten af Højbogade 
ser man nu kun elektriske ledninger og 
telefontråde, der fører ned mod skibs-
værftsgrunden.

Hermed slutter beretningen om 
en hel gade, der kun fik en 10-årig 
historie, men som på en måde sta-
dig lever i bedste velgående. Det 
kunne vi ved selvsyn konstatere, da 
vi - dvs. arkivets medarbejdere - i 
maj måned i år var på en ekskur-
sion til København, hvor hovedfor-
målet netop var at se disse huse. 
Vi - eller rettere sagt Anne-Marie 
Larsen - havde taget kontakt til en 
familie, som boede i et af husene. 
Denne familie var så venlige at vise 

deres lejlighed frem for os nysger-
rige arkivfolk. Der skal herfra lyde 
en stor tak for deres gæstfrihed. 
Det var en meget stor oplevelse. 
Endelig at se disse huse, som man 
indtil da kun havde hørt om, og så 
endda få lov til at se en af lejlighe-
derne. Det var meget spændende! 
Jeg tog ca. 50 billeder fra Grøn-
dalsvej 42 - så at sige fra kælder 
til kvist. Disse billeder indgår nu i 
arkivets billedsamling.

Her ser vi nogle af husene på den ene side af Højbogade.

Og her ses Grøndalsvej 42, som den ser ud i 2004.
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Rødbygård-snak
Kjeld Kjeldsen, Henning Larsen og Per Høngaard har snakket om Rødbygård med Anne-Marie Hellgren Larsen. 

Kjeld Kjeldsen: Jeg kom til Rødby Gård i 1961.
Henning Larsen: Jeg kom allerede i 1958.
Per Høngaard: Og jeg var et år, da min far blev ansat, og vi flyttede hertil.

Vi kan ikke på få sider fortælle 
Rødbygårds historie, men vi kan 
fortælle lidt om vores egen tid på 
institutionen, og vi har ofte hørt 
om, hvordan departementschef og 
formand for Østifternes Aandssva-

geanstalter K.H. Kofoed kom her-
ned og købte bygningerne fra det 
fallerede skibsværft.

Der var mange afdelinger. Det var 
næsten hele alfabetet, nogen var 

der oven i købet flere af. CI og 
CII og AI, AII og AIII. Der var vist 
28 afdelinger, mens der var flest 
beboere. Dengang var der ikke 
vejnavne. Breve var stilet til en per-
son på f.eks. AI. Det landede først 

Fra dengang, der var port ind til Rødbygård på K.H. Kofoedsvej.
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på Hovedgården på kontoret og 
siden fordelt derfra.

Rødbygård var nærmest en by 
i byen og næsten selvforsynen-
de. Først i 1960erne var der 900 
patienter og 560 personaler, den-
gang stod sengene tæt. En af de 
ting man ikke havde, var en kir-
kegård, selvom man havde eget 
kapel. På Rødby kirkegård var en 
stor Rødbygård afdeling, med helt 
ens hvide marmorsten. Den sidste 
blev begravet deroppe i 1967, og 
derefter har man benyttet Rødby-
havn kirkegård, men enkeltgrav-
steder. I Rødby er der vel 30 sten 
tilbage, men der har i mange år 
været planer om at retablere grav-
pladsen.

På Bindernæs var i starten land-
brug med køer og grise. Omkring 
1968 forsvandt landbruget til for-
del for smedeværksted, cykelværk-
sted og cementstøberi, og der blev 
også lavet mursten eller lecablok 
sten.

Der var en kæmpe håndværker-
afdeling med ca. 30 ansatte. Gart-
nere, murere, malere, elektrikere 
og blikkenslagere. Her var ansat 
en eller to patienter i hvert værk-
sted.

På gartneriet var der arbejds-
hold med ca. 90 patienter fordelt 
på 5 hold. De var fortrinsvis fra 
Bindernæs og afd. B. De gravede 
bl.a. læbælterne og haverne bag 
afdelingerne.

Gartneriet skulle sørge for jord-
bær til 800-900 patienter. Der var 
store arealer til grøntsagsdyrkning, 
hvor Syltholmsparken ligger nu.

Køkkenet var også stort med ca. 
20 personaler, økonoma, kok osv. 
Og 5-6 patienter. De lavede alt 
selv, syltede rødbeder, skrællede 
æbler og lavede grød og al den 
slags. Køkkenet blev nedlagt lidt 
efter lidt. Først lagde man kold 
mad ud til afdelingerne. Der var 
meget snak om sundhedsmyndig-
hederne, da vi fik den kolde mad 
ud, og selv skulle købe brød og 
pålæg. Men nogle afdelinger gik 
frivilligt i gang med at lave varm 
mad også. Det ”varme” køkken 

blev nedlagt ca. 1989-90. Først i 
1992 blev cafeen åbnet, nærmere 
betegnet den 4. december 1992.

Sidst i 1950erne blev synet på 
de åndssvage ændret; fra at være 
syge, til at de skulle have pæda-
gogisk hjælp. Med den nye Ånds-
svagelov fra 1959 blev der indført 
firehovedet ledelse. Overlæge, 
socialleder, undervisningsleder og 
økonomileder. De sad og rev håret 
af hinanden i nogle år. Overlægen 
ville ikke afgive magten. Under-
visningsleder Krohn var noget af 
en personlighed, og han ville ikke 
bare bøje sig for overlægen, så det 
endte med, at de måtte sende en 
”ordstyrer” herned fra København.

Det var jo startet med Østifter-
nes Aandssvageanstalt, så blev det 
Statens Åndssvageforsorg med 
N.E. Bank-Mikkelsen som mange-
årig chef.

Der havde været lidt under-
visning før, men nu blev det sat i 
system, og alle havde undervis-
nings- og udviklingsret.

Staten oprettede skoler. De 
grønne skoler, skolen på Has-
selø, og skolehjemmet i Nykøbing 
F. osv. Der var en del uenighed 
faggrupperne imellem, ikke alle 
kunne se nogen nytte i at under-
vise alle uanset handicap. Det var 
særlig, da Syltholmsskolen star-
tede ca. 1969 i den gamle Havne-
skole, og begyndte at undervise 

Kort over området. Fra institutionens egen publikation: Praktiske oplysninger. 1968.
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alle børnene. Men de havde jo ret, 
skolelærerne, for hidtil havde der 
alene været tale om opbevaring. 
Der havde været afholdt en årlig 
udflugt for de bedste beboere, det 
blev senere til ferielejrene på f.eks. 
”Skolen på Hasselø” og senere 
igen i lejede sommerboliger.

Da Syltholmsskolen startede, var 
det Rødbygårds egne værksteder, 
der satte bl.a. musikhuset i stand. 
Det var de gamle toiletter fra 
Havneskolens tid, og taget måtte 
hæves, fordi der var for lavt til lof-
tet. Det var fantastisk godt isoleret. 
Det havde været billigere at bygge 
et nyt hus.

Det var den sociale afdeling, der 
startede med udflytning til pen-
sionaterne. Her var sociallederen 
foregangsmand.

Han startede Volshave, der 
var både pensionat og værksted. 
”Skandinavien” i Nakskov var det 
første, så Volshave, Kaj Munk kol-
legiet i Maribo, et hus på Engvej 
i Rødby og senere Nørregade i 
Nykøbing F., osv.

Det var selvfølgelig de bedre 
fungerende beboere, der blev flyt-
tet ud. Udflytningen startede for 
alvor i 1966 og fortsatte så.

Pensionaterne gjorde også, 
at man fik et helt andet syn på 
beskæftigelsen. Man begyndte at 
lave værksteder og lære beboerne 
op. De bedst fungerende kom jo 
også helt ud af forsorgen.

Da Bindernæs lukkede, blev 
overlægeboligen til Lindebo, et 
slags pensionat med begrænset 
personale - i hvert fald uden nat-
tevagt.

Luftfoto over Rødbygårds område.

Behandlingscenteret i Næstved 
åbnede i 1974, og man flyttede 
250-300 fra børne- og ungdoms-
afdelingerne derop. Så begyndte 
omforandringerne for alvor. Bebo-
erne fik begyndende privatliv på 1- 
og 2-mands værelser. Toiletterne 
blev indrettet, så der ikke mere sad 
4 på stribe, og afdelingerne blev 
mere og mere selvstændige, og 
engang i 1980erne kom økonomi-
en også ud på afdelingerne.

I halvtredserne var personaleind-
flydelse næsten lig nul. I starten 
var der streng disciplin og over-
lægevælde. Vi skulle altid hilse  
på overlægen og inspektøren  
ved at gøre honnør. Vi skulle  
dog ikke, som i den allertidligste 
tid, bede om tilladelse til at blive 
gift!
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Sidst i 1960erne lavede man sam-
arbejdsudvalg, fik tillidsmænd, og 
fra 1970 kom der for alvor gang i 
forandringerne.

Uddannelsen til plejer var fore-
gået på Rødbygård, indtil staten 
og Personalehøjskolen overtog 
uddannelsen, så kom der for gang 
i personalets medbestemmelse.

Personalet fra Rødbygård havde 
mærkeligt nok lavstatus; man var 
bestemt ikke noget særligt, selvom 
man var overplejer eller plejefar.  
I kommunen blev institutionen 
ikke værdsat som stor arbejdsplads 
som f.eks. i Nakskov med skibs-
værftet.

Vi gik i uniform og med kasketter. 
Først sorte uniformer i Holmens 
klæde. Midt i 1960erne kom der 
nye uniformer i blågrå, næsten 

som Flyvevåbnets farver. Det var 
også hvide jakker. Det har der vist 
altid været, selvom de også blev 
ændret lidt. Vi skulle også gå med 
slips. Selv på ”store badedag”, når 
alle afdelingens patienter skulle 
bade, skulle man beholde slipset 
på.

Mens staten ejede institutionen, 
var vi statstjenestemænd. Da amtet 
overtog i 1980, blev vi amts/kom-
munalt ansat.

Statens Åndssvageforsorg var delt 
op i regioner. Vi var Center XI. 
Færøerne hørte under os, så der 
kom patienter og senere plejeele-
ver der oppe fra. Både beboere og 
plejeelever havde ret til en årlig 
hjemtur. Her var der personale 
med. I starten foregik det med 
båd, senere pr. fly. Overlægen og 

forstanderen var med hver gang, 
men der skulle jo plejepersonale 
med til at passe patienterne. Da de 
begyndte at flyve, kom plejeperso-
nalet omgående retur. De andre 
blev deroppe til hjemturen.

Beboerne havde også ret til et 
årligt besøg af deres pårørende 
med et par overnatninger. 

Færingerne startede egne insti-
tutioner sidst 1970, og så flyttede 
de første hjem.

Da det nye sygehus blev bygget, 
var det en væsentlig forbedring for 
både patienter og personale. Der 
var både tandlægeklinik og opera-
tionsstue. Der var også en perso-
nale sygestue, det havde der også 
været på det gamle sygehus. Hvis 
man som elev blev syg, blev man 
indlagt på Rødbygårds sygehus, 

Højbobygningen, Rødbygård. Fra dengang der var muret ringmur rundt om bygningen.
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og så kom forstanderinden og tilså 
én.

I 1960 var der 72 patienter på 
afd. B og ca. 25 personaler. Da 
beboerne kom fra Livø engang 
i 1960erne, kom der gang i flugt-
forsøgene. De var vant til at have 
mere ”frihed”, kunne gå ned og 
fiske og den slags, og de følte sig 
virkelig lukket inde på B, så der 
kom gang i nedstrygere og knib-
tænger.

B var jo en slags fængsel. Der var 
sengetid klokken 19.30, og så skul-
le alt tøj, på nær underbukserne, 
afleveres og lægges ud på gangen. 
Efterhånden måtte de dog tage en 
termokande kaffe med ind.

Der blev produceret meget på B. 
Kurve i alle størrelser i pileflet og 
peddigrør. Efterhånden som folk 
fik biler, blev bilmåtter af kokos 
en stor salgsvare. Man havde en 
skabelon, der passede til en folke-
vogn, og så indfarvede de selv sno-
ren i rødt og gulligt. Men der blev 
også produceret en del andre ste-
der på institutionen.

Selv om nogle flygtede, var afde-
lingen sandelig sikret. Murene var 
meget tykke, og først var der et 
vindue udvendigt, så var der trem-
mer, og så var der jernvinduer.

Omkring 1983 blev B, eller ”sik-
ringen”, udskilt fra Rødbygård og 
blev til Kofoedsminde, og blev der-
med en selvstændig institution.

Håndværkerafdelingen blev skilt 
fra i 1991 og fungerer nu næsten 
som et boligselskab, der admini-
strerer og holder bygningsmassen 
ved lige.

Den 31. december 1991 blev 
Rødbygård nedlagt som institu-
tion, og der blev oprettet Bo- og 
Naboskaber for de tilbageværende 
beboere. Samtidig blev aktivitets-
centeret ”Allégården” etableret.

I 2004 blev igangsat et modernise-
rings- og ombygningsprojekt for et 
større millionbeløb. 

Elevhold fra Rødbygård 1934. Læg mærke til uniformerne.
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En leders vigtigste opgave er:

Arbejdsglæde
Af Alexander Kjerulf.

Hvad er ledelse? Hvad er en leders 
vigtigste opgaver? Hvad skal ledere 
måles og vejes på? Hvad skiller de 
fremragende ledere fra de elen-
dige? Moderne ledelse leder i øje-
blikket efter sin identitet, og der er 
mange bud på det endelige svar.

Skal lederen være coach, orga-
nisator eller den der fordeler res-
sourcerne? Skal hun være motiva-
tor, inspirator, indpisker, forbil-
lede, mentor, familieoverhoved, 
koordinator eller tovholder? Det 
hele på en gang?

Hvis ledelse havde en alder, 
ville den være en teenager – godt 
i gang med at finde sin egen iden-
titet, men også godt og grundigt 
forvirret.

Jeg foreslår en enklere defini-
tion: Ledelse handler om arbejds-
glæde. Gode ledere skaber arbejds-
glæde for sig selv og deres ansatte. 
Dårlige ledere skaber det modsatte 
- frygt, mistillid og stress. Den er 
ikke længere.

Der er endnu ikke mange lede-
re, der bekender sig til den filoso-
fi, men de få der gør, skaber frem-
ragende resultater på det.

Alfred Josefsen, Irmas direktør 
siden 1999, har fanget den. Det 
er derfor han har skrevet en frem-
ragende bog med den dangelske 
titel “Kære Irma, It’s all about 
People”. Det er også derfor Irma 
konsekvent placerer sig som en af 
Europas bedste arbejdspladser og 
derfor de er gået fra at være Coops 
smertensbarn til deres wunder-
kind med omsætningsrekorder de 
sidste to år.

Virgins stifter Richard Branson 
har fanget den. I sin selvbiografi 

“Losing my Virginity” skriver han 
at “Fun is at the core of the way I 
like to do business and it has been 
the key to everything I’ve done 
from the outset. More than any 
other element, fun is the secret of 
Virgin’s success.”

Ingvar Kamprad, IKEAs stifter 
og en af verdens rigeste mænd, 
har fanget den, når han siger at 
”Arbejdet skal altid være sjovt for 
alle vores kolleger. Vi har kun et 
liv. En trediedel af det er arbejde. 
Uden lyst og sjov, er arbejde et hel-
vede”.

Tom Markert, direktør for Ipsos 
Loyalty Worldwide, har ikke fanget 
den. Han har skrevet en forfær-
delig bog med den afskyelige titel 
“You Can’t Win a Fight With Your 
Boss”, hvor han bl.a. skriver “Glem 
alt om frokostpauser. Du kan ikke 
lave penge for firmaet mens du 
spiser frokost. Hvis du ikke arbej-
der nok, vil en der er lige så kvik 
og klog som dig, gøre det. Se det 
i øjnene: Den stærke overlever.” 
Den lader vi stå et øjeblik...

Lad mig understrege, at ledere 
ikke kun skal sætte arbejdsglæ-
den øverst på agendaen for idea-
lismens og de ansattes blå øjnes 
skyld. De skal gøre det fordi det er 
god business. Undersøgelser viser, 
at glade ansatte er mere produk-
tive, innovative og servicemindede. 

De er også mindre syge og bliver 
længere tid på arbejdspladsen.

Specielt i arbejdet med fysisk/
psykisk udviklingshæmmede er 
arbejdsglæde essentielt. Glade 
institutioner er mere effektive, til-
passer sig hurtigere og kan drives 
mere lønsomt. Og glade medarbej-
dere er mere engagerede, mindre 
syge og har mere overskud til at 
være der for klienterne.

Alt for mange virksomheder 
tolererer (eller belønner sågar) 
dårlige ledere. Semco, en virksom-
hed i São Paulo i Brasilien gør det 
modsatte. To gange om året vurde-
rer alle Semcos 3000 ansatte deres 
nærmeste leder og hver leder får 
en score fra 0 til 100 som offentlig-
gøres i hele firmaet. Resultatet er, 
at dårlige ledere bliver synlige og 
bliver presset til at forbedre sig.

Er din organisation klar til at 
tage arbejdsglæden alvorligt? Til 
at fejre og belønne de ledere, der 
skaber energi, engagement og 
arbejdsglæde? Og til at udvikle 
(eller i sidste ende afvikle) de lede-
re der rutinemæssigt spreder fru-
stration, kynisme og stress?

Hvis din organisation skal have 
bæredygtig succes i en foranderlig 
verden med stigende krav til effek-
tivitet og innovation er der ingen 
vej udenom: Så skal lederne lede 
med glæde!

Alexander Kjerulf er en af verdens 
førende eksperter i arbejdsglæde. Han 
holder foredrag og kurser om emnet i 
virksomheder over hele verden og har 
skrevet bestselleren “Happy Hour fra 8 
til 16”. Hans tredje bog “Arbejdsglæde 
på 6 uger” udkom i oktober 2009. Læs 
mere på www.projektarbejdsglaede.dk.
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Appetitvækkeren Af Hans Christian Hansen

Udviklingshæmmedes historie

Gemt - men ikke glemt! De udviklingshæmmedes historie er en del af 
Danmarkshistorien. Den skal fortælles gennem et nationalt Dansk For-
sorgshistorisk Museum i Slagelse.

Næppe nogen anden del af den danske befolkning har en så særpræ-
get historie som de udviklingshæmmede. Fra at leve et isoleret liv på 
store centralinstitutioner - isolerede og gemt væk - til i dag hvor udvik-
lingshæmmede søges inkluderet og har samme rettigheder som alle 
andre. Fra at være betragtet nærmest som dyr og en trussel mod sam-
fundet - til et ligeværdigt liv.

Tidligere værkstedslærer Erling Kristensen (død 2010)har gennem et 
langt liv indsamlet effekter, foto, avisartikler, film og faglitteratur om 
de udviklingshæmmedes historie. Det skal i en bygning på det tidligere 
Andersvænge i Slagelse, doneret af Slagelse Kommune, være rammen 
for en skildring af de udviklingshæmmedes historie.

Meld dig ind i Støtteforeningen for et Dansk Forsorgshistorisk Muse-
um ved at indsætte dit kontingent på:
Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 10693306.
Enkeltmedlemsskab koster kr. 100
Institutioner, organisationer firmaer etc. kr. 500
Husk at angive navn, adresse og e-mail.

Se mere på: www.forsorgshistorien.dk
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Almagt og afmagt
Birgit Kirkebæk har i 50 år arbej-
det med specialpædagogisk virk-
somhed. Hun har været lærer, 
skoleinspektør, lektor og norsk 
professor. Omdrejningspunktet i 
Birgit Kirkebæks arbejde har været 
mennesker med udviklingshæm-
ning. Hun er forfatter til en række 
bøger om specialpædagogisk 
og handicaphistorie. Nu er hun 
på banen igen med en ny bog. 
Bogens titel er ”Almagt og afmagt 
– Specialpædagogikkens holdnin-
ger, handlinger og dilemmaer”. 
Som titlen afslører sætter bogen 
fokus på den magt samfundet og 
de professionelle udøver i den 
gode og faglige indsats overfor 
de ”anderledes”. En af bogens 
pointer er at vi skal huske at lytte 
til de udviklingshæmmede. Huske 
at medinddrage deres perspektiv. 
I bogens slutning giver forfat-
teren hendes bud på meningen 
med bogen: ”Denne bog lover 
ingenting. Her er ingen manua-
ler, ingen skråsikker viden, ingen 
opskrift på succes.” ”Bogen skal 
ses som en advarsel mod, at vi skif-
ter vores momentvise afmagtsop-
levelser ud med almægtig skråsik-
kerhed i form at ekspertvælde og 
manualiseret pædagogisk.

Birgit Kirkebæk
Almagt og afmagt
Akademisk Forlag



34 UDVIKLING NR. 3 - 2010

Nyt center 
skal styrke råd og viden 
om handicap 
og socialpsykiatri
Socialminister Benedikte Kiær 
styrker rådgivning og vidensar-
bejdet på handicap- og social-
psykiatriområdet med opret-
telse af nyt, stort center. 

Fra 1. januar 2011 får brugere og pårørende 
styrkede muligheder for rådgivning inden for 
handicap og socialpsykiatri. 13 videnscentre 
og tre vidensnetværk, samles i ét stort center - 
Videns center for Handicap og Socialpsykiatri.  

”Sammenlægningen betyder, at vi bedre kan 
udnytte ressourcerne, så de, der hidtil har fået 
rådgivning, fortsat kan få det, samtidig med at vi 
kan yde en service over for andre grupper, som 
ikke hidtil har haft deres eget videnscenter”, 
siger socialminister Benedikte Kiær. 

Oprettelsen af det nye center betyder, at der 
sker en faglig styrkelse af vidensarbejdet på områ-
det til gavn for især brugerne. 

For at sikre brugerindflydelsen oprettes et fag-
ligt råd, der skal rådgive videnscentret og kom-
me med forslag til prioritering af videnscentrets 
arbejde. Herudover oprettes efter behov faglige 
netværk, der skal sikre en tæt kontakt til eksper-
ter på området. 

De videnscentre og netværk, der fremover ind-
går i det nye center, er: Videnscenter for Autis-
me, Videnscenter for Døvblindfødte, VIKOM, 
Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Dansk 
Videnscenter for Stammen, Videnscenter for 
Bevægelseshandicap, Videnscenter for Døvblind-
blevne, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter 
for Hjerneskade, Videnscenter for Hørehandi-
cap, Videnscenter for Synshandicap, Center for 
Små Handicap-grupper, Videnscenter for Social-
psykiatri, ASIUS, NDU og Vidensteamet. 

Oprettelsen af videnscentret er en fortsættelse 
af det arbejde, der blev påbegyndt med opret-
telsen af VISO’s vidensfunktion i 2007. Centeret 
placeres organisatorisk i tilknytning til Servicesty-
relsen og placeres fysisk i København, Aarhus og 
Aalborg.

Yderligere oplysninger:
Rolf Olsen, fuldmægtig, tlf. 33 92 93 37 

Sted: Kirkebækskolen, Kløvervænget 51, 2625 
Vallensbæk.
Albertslund station ligger ikke langt fra skolen. 
Som gående fra stationen er det lettest at benyt-
te indgang fra Gymnasievej. Folk i bil må køre af 
Kløvervænget. Der er gode parkeringspladser.

tidSpunkt: Klokken 19:00-21:00

deltagerbetaling: 
HSHS medlemmer: 6 aftener for 600 kr. 
Ikke-medlemmer: 6 aftener for 800 kr. 
HSHS medlemmer pr. aften: 125 kr. 
Ikke-medlemmer pr. aften: 150 kr.

tilmelding: På e-mail til Lasse Rydberg, 
lr.stp@ci.kk.dk eller brev: Borgmester Jensens 
Allé 31A, 2-1, 2100 København Ø. 
Telefon: 35 38 46 90

Formålet med aftenhøjskolen er at formidle viden 
om, hvordan mennesker med handicap er blevet 
behandlet og betragtet historisk. 
Hvordan er deres handicap blevet forklaret, hvilken 
samfundsmæssig betydning er det blevet tillagt at 
have dette eller hint handicap, og hvordan har hver-
dagen være for mennesker med forskellige former for 
funktionsnedsættelser? 
Hvordan ser det forgangne ud i forhold til situationen 
i dag? Aftenerne vil indeholde en blanding af fore-
drag, illustration og diskussion. Birgit Kirkebæk vil 
være den gennemgående kursusleder. 
Forskellige foredragsholdere vil deltage de enkelte 
aftener.

aFtenhøjSkole
mennesker med handicap set i et historisk perspektiv



35UDVIKLING NR. 3 - 2010

indhold:

7. oktober 2010: Blindes historie ved René Ruby, 
Niels Strandsbjerg og Mogens 
Bang

18. november 2010: Høreapparatbrugere og deres 
hjælpemidler set i et historisk 
perspektiv ved Claus Nielsen

16. december 2010: Udviklingshæmmedes historie 
ved Lasse Rydberg, Henning 
Jahn og Birgit Kirkebæk

20. januar 2011: Bevægelseshæmmedes histo-
rie ved Ib Bjerring Nielsen og 
Niels Frandsen

17. februar 2011: Døves og døvblindfødtes histo-
rie ved Vivi Andersen og Henrik 
Kjederkvist

24. marts 2011: En opsamlende perspektivering 
af de fortalte historiers indhold 
og sprogbrug.  
Hvilke nutidige tænke- og 
udtryksmåder har historiske 
rødder, og hvordan kan vi 
sammen tænke verden på en 
ny måde, der inddrager både 
indefra og udefra perspektiver? 
Ved Lasse Rydberg og Birgit 
Kirkebæk

om ForedragSholderne:

Vivi Andersen. Psykolog og afdelingsleder på Geelsgaard, 
sporet for børn, der er døvblinde. 

Mogens Bang. Mangeårig lærer ved Blindeinstituttet i Hel-
lerup og i mere end 25 år leder af Blindehistorisk Museum, 
Hellerup.

Niels Frandsen. Filminstruktør.

Henning Jahn. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Mangeårig 
leder af bo- og beskæftigelsestilbud for udviklingshæm-
mede og leder af Slagelse Kommunes udviklingsafdeling 
indenfor Handicap og socialpsykiatri. Er nu pensioneret og 
aktiv i Dansk Forsorgshistorisk Museum samt nyudnævnt 
leder af HSHS.

Birgit Kirkebæk. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Pensioneret 
lektor og dr. pæd. Arbejder freelance som forfatter, fore-
dragsholder og forsker.

Henning Kjederkvist. Faglig leder på Center for Døve. 
Uddannet socialpædagog og Cand. Scient. Soc. fra Ålborg 
Universitet. Har erfaring for 40 års arbejde indenfor døve-
området – både i forhold til børn og voksne og i nært sam-
arbejde med døve selv og deres egne organisationer.

Ib Bjerring Nielsen. Pens. Direktør fra Hans Knudsen Insti-
tuttet (Sahva), hvorfra han har bragt historisk samling ind 
på Medicinsk Museion. Skribent og debattør omkring fysisk 
handicappedes arbejds- og levevilkår.

Claus Nielsen. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Forsker ved
høreapparatproducenten Oticons forskningscenter Eriks-
holm. Kurator for Eriksholmsamlingen af historiske høreap-
parater. Forfatter til flere historiske artikler om hørehæm-
mede.

Lasse Rydberg. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Pens. forsk-
ningsmedarbejder, skoleinspektør og ekstern lektor. Skri-
bent og redaktør.

•  www.handicaphistoriskselskab.dk  •  info@handicaphistoriskselskab.dk

aFtenhøjSkole
mennesker med handicap set i et historisk perspektiv
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Tilbudsportalen
Kig ind på

Tilbudsportalens hjemmeside på:
http://www.tilbudsportalen.dk

Formålet med Tilbudsportalen er at styrke grundlaget for valg af 
konkrete tilbud til den enkelte borger indenfor områderne udsatte 

børn og unge, handicappede og socialt udsatte. 

I Tilbudsportalen kan du søge og sammenligne de tilbud som er 
omfattet. Du kan søge på geografi, målgrupper, tilbudstyper, 

ydelser eller fritekst. 

Du kan enten søge på enkelte kategorier eller en kombination af 
kategorier fx indenfor en region, en be   stemt tilbudstype, til en 

bestemt målgruppe eller/og en bestemt ydelse. 

Du kan efterfølgende sammenligne de relevante tilbud og vælge 
hvilke oplysninger du vil sammenligne på. 

Det er Styrelsen for Servicestyrelsen der 
administrerer Tilbudsportalen jf. § 14 i Lov om Social Service 
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Spurvedans
Kofoedsmindes historie
Af Oda Lauridsen

Kofoedsminde er en spe-
cialinstitution for voksne, 
domsanbragte, udviklings-
hæmmede. I 2006 og 2007 
besøgte forfatteren Oda 
Lauritsen gentagne gange 
Kofoedsminde i Rødbyhavn 
på Lolland. Oda Lauritsen 
fulgte livet på Kofoedsmin-
de, interviewede beboerne, 
indsamlede oplysninger fra 
det gamle Rødbygård og fik 
en række tidligere forstan-
dere på Kofoedsminde til at 
bidrage til bogen. I bogen 
indgår også forfatterens 
egne refleksioner og de tan-
ker besøgene på Kofoeds-
minde igangsatte hos Oda 
Lauridsen. På den måde 
belyser bogen institutionen 
fra en række forskellige 
synsvinkler over en længere 
årrække. 
Pris kr. 250,- inkl. moms + 
forsendelsesomkostninger.  

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan 
opfattelsen af udviklingshæmmedes sociale net-
værk har udviklet sig historisk. I den forbindelse 
illustreres blandt andet det frivillige arbejde med 
netværk som besøgs- og pakketanterne har udført. 
På baggrund af danske og internationale undersø-
gelser dokumenteres værdien og vigtigheden af, 
at udvik lingshæmmede har socialt netværk, og der 
gives anvisninger på metoder og hjælpemidler, som 
pædagogisk personale og støttepersoner kan anven-
de, når de skal hjælpe og vejlede udviklingshæmm-
mede med at udvikle og bevare socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

Demokrati og ytringsfrihed - hæfte om arbejdet 
med mediepædagogik med udviklingshæmmede. 
Udgivet i samarbejde med Landsforeningen LEV.
Pris kr. 30 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor 
den anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle sevær-
dighederne undervejs.
At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet udstuk-
ket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accep-
terer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne fin-
der vi sammen.
Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger 
sammen med de samfundsmæssige forandringer, der sker 
omkring os, og ikke mindst med den ånd, der hersker i Lov 
om social service fra 1998.
En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pæda-
gogens ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

112 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostnin ger.

De glemte 
Nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udvik-
lingshæmning og socialt netværk“ bliver der kastet lys på for-
tidens og nutidens behandling af en overset og glemt gruppe 
af udvik lingshæmmede. Det dokumenteres, at manglende 
socialt netværk ikke kun er et historisk fænomen. I dag lever 
hundredvis af udviklingshæmmede på amtslige botilbud uden 
nogen form for kontakt udefra.
Der bliver givet en række konkrete bud på, hvad vi kan og bør 
gøre for at afhjælpe situationen.

172 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger. 

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk



40 UDVIKLING NR. 3 - 2010

Forlaget Udvikling
Udviklingshæmmede i arbejde 
– mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn
Bogen der blandt andet sætter fokus på udvik-
lingshæmmedes integration på arbejdsmar-
kedet. Forfatterne peger i bogen på nye veje, 
der kan udvide udviklingshæmmedes jobmu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Lisbeth Bru-
us-Jensen og Henning Jahn fremlægger en 
vidtfavnende og aktuel gennemgang af udvik-
lingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk

Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

Udviklingshæmmede har været udsat for rigelige mængder af 
opdragelsesforsøg i deres opvækst og i mange tilfælde langt 
ind i deres voksenliv. Sådan introducerer Per We stergaard 
Sørensen temaet i hans bog ”Jeg er OK som jeg er”. Med ud-
gangspunkt i praksis giver forfatteren herefter en bred gen-
nemgang af emnet. Teorier og den praktiske virkelighed for-
bindes på en fremragende måde, og ikke mindst med stor re-
spekt og solidaritet i forhold til menne sker med handicap. 
 Peter We stergaard Sørensen har tidligere udgivet bogen 
”Fra rejseleder til stifinder”. Bogen henvender sig til alle fag-
grupper, der arbejder i handicapområdet, men også til pårø-
rende, politikere, embedsmænd og andre der vil styrke deres 
viden og indsigt på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.   
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Dansemusen
Af Lars Holmgaard Jørgensen

Stedet er Åndssvageforsorgens Center V i Hammer Bakker ved 
Vodskov i Vendsysseel. Bogen beskriver 1960’ erne, hvor så 
mange forhold ændredes for den store gruppe af medborgere, 
som dengang bar betegnelsen “åndssvage”, og som for største-
delens vedkommende var samlet på gigantinstitutioner, anstal-
ter som den i Hammer Bakker. Vi følger en stor dreng, hvis far 
arbejder ved forsorgen, og vi følger en voksen åndssvag mand 
- i den turbulente tid, som 1960’erne var for både de åndssvage 
og for de mennesker, der arbejdede med dem - og for den lille 
by, hvis eksistens i høj grad var afhængig af anstalten i Bakker-
ne. Mange af de personer, der optræder i bogen, lever eller har 
levet i det virkelige liv - på den tid, der skildres i bogen. Bogen 
er skrevet som fiktion, og ikke alle begivenheder, som personer-
ne i fortællingen drages ind i, er hændt. Bogens forfatter, Lars 
Holmgaard Jørgensen, er født i 1952 i Vodskov af forældre, der 
arbejdede på Statens Åndssvageforsorgs Center V i Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Udviklingshæmning og brugerinddragelse
- ”det er mig, der bestemmer her…!!?”
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona Burgdorf Herskind lys på 
betingelserne for brugerinddragelse og brugerindflydelse 
for mennesker der er udviklingshæmmede. Det er en gedi-
gen, grundig og meget inspirerende bog, der også peger på 
udfordringerne i arbejdet for at realisere brugerinddragelse. 
I bogen giver Mona Burgdorf Herskind de udviklingshæmme-
de ordet. Ved hjælp af kvalitative interviews med udviklings-
hæmmede fremkommer herlige kriti ske udsagn som ”Der er 
hele tiden nogen der blander sig i vores forhold – vi må snart 
ingenting – de tror de skal dirigere det hele – de jager så’n 
med os – vi skal skrue ned for fjernsynet.” Men brugerind-
dragelse afdækkes også gennem det professionelle personales 
øjne. På den måde giver bogen et nuanceret billede af hvor-
dan det står til med brugerinddragelse hos mennesker der er 
udviklingshæmmede.
Mona Burgdorf Herskind er cand. scient. soc. fra Aalborg 
Universitet og områdeleder for ti forskellige dag- og døgntil-
bud for voksne udviklingshæmmede.
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Udviklingshæmning, 
beskæftigelse og netværk
Af Lis Jessen

Hvad sker der med det sociale netværk, når man skifter job 
fra et beskyttet værksted til et job på det almindelige arbejds-
marked? Det belyser Lis Jessen i bogen ”Udvik lingshæmning, 
beskæftigelse og netværk”. Ét af svarene lyder: “Jeg kender man-
ge flere. Alle ved, hvem jeg er og snakker med mig. Før var det 
kun dem fra værkstedet, man snakkede med og ikke andre.”  
En anden fortæller: “Jeg har det bedst med, at de personer, jeg 
omgås, er på samme niveau, som mig.” Men hun fortæller også 
om en god ikke-handicappet kollega: “Vi hilser på hinanden, 
når vi ser hinanden og skriver sammen på mobilen.” En række 
andre tankevækkende udsagn fremlægges i bogen. Udsagn fra 
mennesker der selv har oplevet forandringen. Bogen giver også 
et godt teoretisk og historisk indblik.
Lis Jessen er cand. mag. fra Århus Universitet og afdelingsleder 
på et beskæftigelsestilbud der støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære arbejdsmarked.
Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Med liv og Sjæl
Af Rita Møller Nielsen

”Med liv og sjæl” er historien om Rita Møller Nielsen og hendes 
arbejde for udvik lingshæmmede.
I bogen skildrer hun i dagbogsform udviklingen fra 1961 til 2004 
i arbejdet for udviklingshæmmede. Det er en konkret, nærvæ-
rende og hjertevarm skildring af institutionslivet. I bogens ind-
ledning til læserne argumenterer forfatteren for åbenhed på 
dette område: ”Jeg har valgt åbenheden. Det er der brug for på 
det her område. Det er ingen skam at være handicappet. Det er 
ikke noget, der skal gemmes væk og skjules.”
I forordet til bogen skriver Helen Jørgensen ”Med liv og sjæl” 
bør være lærebog på alle landets seminarier. Her får de stude-
rende virkelig noget, der fortæller om fortid og nutid skrevet af 
en kvinde med hjertet på rette plads.”
Rita Møller Nielsen blev uddannet som omsorgsassistent i 1964 
og har siden 1969 været leder på forskellige institutioner på han-
dicapområdet.
Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Kampen for et godt liv
Af Jytte Faureholm

”Man må jo kæmpe for det”, siger Anders. Og det har han og 
de øvrige børn i bogen her gjort.
De 23 børn er vokset op med en mor, som er udviklingshæm-
met. Forfatteren har fulgt børnene gennem 10 år – fra de var 
ca. 10 år til de var ca. 20 år gamle. I bogen fortæller børnene 
om deres oplevelser og hverdagserfaringer.
Bogen henvender sig til professionelle, som er i kontakt med 
familier, hvor en eller begge forældre er udviklingshæmmede. 
Støtten fra det offentlige er nemlig helt nødvendig i familien. 
Og både børn og mødre har resurser, som de gerne vil bruge, 
hvis de kan få lov til det.
Bogen bygger på Jytte Faureholms ph.d.-afhandling. ”Man må 
jo kæmpe.”
165 sider. 
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge

”Forvist til forsorg” undersøger skiftende bevæggrunde og hold-
ninger til, at grønlændere med handicap fra 1950’erne og helt 
frem til i dag er blevet sendt 4000 kilometer væk fra deres fami-
lier og anbragt på institutioner og senere i botilbud i Danmark – 
hvor maden, klimaet, omgangsformen og sågar personalets sprog 
er fremmet.
Tine Bryld, socialrådgiver og forfatter og Martha Lund Ol sen 
departementschef i Grønlands Hjemmestyre, bidrager til bogen 
med to debatterende indlæg om den nuværende situation for 
grønlændere med handicap i Danmark.
Bogen henvender sig til studerende, medarbejdere og politiske 
beslutningstagere in den for det sociale område i Danmark og 
Grønland. Den er desuden relevant for grønlandsforskere og 
grønlandsinteresserede i almindelighed.
157 sider. 
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk



DANMARKPP
Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens

B

Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for og 
med mennesker, der er udviklingshæmmede.

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvikling, 
dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og som 
noget helt naturligt noget om, hvordan brugerene ser 
på tingene.

Har du lavet et spændende projekt eller en opgave i 
forbindelse med din uddannelse, så send en artikel 
om det til Udvikling.

Udviklingshæmmede der har lavet digtsamlinger, 
postkort eller lignende kan få formidlet materialet 
gennem Udvikling.

Grib pennen og brug fotografiapparatet og send en 
artikel til Tidsskriftet Udvikling.

Redaktionen


