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Kvinder har forskellige behov. LoFric® 
Sense™ er det nye kateter, som forener 
medicinske behov med en moderne livsstil, 
så det passer til forskellige kvinders ønsker. 
 
Med et kateter som er langt nok til at 
tømme blæren fuldstændigt og som har 
øjeblikkelig aktivering, enkel indføring og 
lækker emballage, giver LoFric Sense dig 
en sikker og enkel kateterisering - hvor 
som helst og når som helst. 
 
Opdag alle de fordele LoFric Sense kan 
give dig. 

Besøg os og bestil vareprøver på 
www.lofricsense.dk
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	 Sikker – enkel	og	fuldstændig	
blæretømning	med	dokumenteret	
sikkerhed	også	ved	langtidsbrug.	

	 Hygiejnisk – før,	under	og	efter	
brug.

	 Enkelt – funktionelt	design	fra	
opmagasinering	til	bortskaffelse.

Feminint, smart design og sikker 
kateterisering - det er Sense.

Vive la 

    différence

Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., 2620  Albertslund 
Tlf: 4371 3377. Fax: 4371 7865 www.lofricsense.dk
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RYK! er tilbage efter en god sommer. Dette num-
mer bringer en rejsereportage fra Uganda, og læserne 
bliver taget med til Sydadrika, hvor vi har besøgt 
Normann Safari, der byder velkommen med en til-
gængelig lodge. 
Naturelskere kan glæde sig til artiklen om Sveriges 
sydligste nationalpark - Sverige kan noget med til-
gængelighed - og artiklen om naturfænomenet 
Råbjerg Mile, der i to år er blevet gjort mulig at 
besøge for gæster i kørestol. 
Naturelsker er også Søren Saxtorp, der vandt 
bronce ved sommerens VM i præcisionsoriente-

ring. Søren, der benytter el-kørestol, har sammen 
med sin kone fundet en idrætsgren, der er udfor-

drende, og som de kan dyrke sammen.

Læs også historien om Dansk Handicap Forbunds 
ulandsarbejde, der begyndte med indsamling af køre-
stole og siden satte skub i organisationsopbygning og 
værksteder rundt om i Sydamerika og Afrika.
Paraplegifunktionen i Viborg beretter om brug af 
Logomaten til gangtræning. 
To artikler retter fokus mod Øst og Vest på den 
fremtidige organisering af behandlingen af rygmarvs-
skadede. Et fokus, der i særdeleshed bekræfter nød-
vendigheden af en organisation, der holder et vågent, 
sundhedspolitisk øje. 
Fra RYKs egen verden bringer vi en artikel, der efter 
et besøg hos vores søsterorganisation i Norge har 
givet anledning til reflektion set i forhold til RYK. 

Birgitte Bjørkman, redaktør
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Langhøj er blevet landsdækkende

I september 2009 etablerede Langhøj 2 nye afdelinger i 
hhv. København og Aalborg. Vi har samlet en masse gode 
folk med erfaring fra handicapbilbranchen, og vi står klar 
til at ombygge din nye bil.
HUSK du har altid frit valg af opbygger, og med vores nye 
styrke har vi kort leveringstid på bil og indretning.
Se mere på langhoej.dk eller ring: 87 41 10 40.

Langhøj er et familiefirma som i de sidste 30 år har bygget 
biler til mennesker med handicap. Langhøj er kendt for et 
højt kvalitets- og sikkerhedsniveau samt et stort udvalg af 
produkter og løsninger, som giver den bedst mulige tilpas-
ning til kunden.
Langhøj leverer alle typer indretning og alle typer biler.

•  Borgerstyret personlig assistance (BPA)
•  Specialpædagogisk støtteordning (SPS)
•  Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
•  Alle administrative opgaver relateret til ovenstående 

Bruger - Hjælper Formidlingen

Bruger - Hjælper Formidlingen
Når Du har brug for hjælp www.formiDliNgeN.Dk

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig.

Vi TilBYder:

•  Gratis rekruttering
•  Vikarservice
•  Ledsageordningen
•  Helhedsløsningen til hjælpeordninger

» København: Tlf. 3634 7900
    Århus: Tlf. 7026 2709
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I kommunernes spareiver er de nu gået skridtet videre, og er 
begyndt at tale om, at borgere med behov for dyre hjælpemidler 
selv skal betale en del af udgifterne. Det var Ole Pass, formand 

for de kommunalt ansatte socialchefer, der i påsken gik i medierne 
med forslaget, og som ventet startede det en hed debat. Forslaget er 
at give køb på tre af de fire principper, der ligger til grund for dansk 
sociallovgivning: Kompensations-, solidaritets- og ligebehandlings-
princippet. Heldigvis udsendte Ole Pass en pressemeddelelse sam-
men med Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, 
hvor de gjorde det klart, at alle skal kunne deltage på lige vilkår i 
samfundslivet. De to lægger endvidere op til, at niveauet for sociale 
ydelser skal ske i dialog med handicaporganisationerne. Man kan 
ikke være mere enig.

Desværre var tonen lagt an i debatten, så efterfølgende kunne 
man se overskrifter som: ”Handicappede skyld i merudgifter” og 
”Handicappede voksne slår hul i kommunekassen”. Ikke nok med 
det foreslog oberst Lars R. Møller, at hjemvendte, sårede soldater skal 
forrest i køen til behandling og sociale ydelser. Dermed siger han, at 
der bør ske en prioritering af folk alt efter, hvordan man er kommet til 
skade eller hvilken type handicap man har, i stedet for at man bliver 
kompenseret efter behov. Med andre ord tillægger han en såret soldats 
”offer” større værdi end det, en hvilken som helst anden har mistet 
ved at få et handicap.

Hvis man som politiker støtter forslaget, som de konservative gjorde, 
er det det samme som åbent at indrømme, at tilbuddet af sociale ydel-
ser ikke fungerer godt nok. I stedet for at tage om roden af problemet, 
foreslås det i stedet at gøre forskel på folk. Faktum er, at udgifterne 
til det specialiserede område er steget fra 2008 til 2009. Noget tyder 
på, at kommunerne har udsat nogle af merudgifterne for at undgå 
den økonomiske straf, de ville få af staten, for at overskride budget-
terne i 2008. Men udgifterne er kommet for at blive, hvis man vil 
holde serviceniveauet. Det skyldes primært, at vi alle lever længere, 
og særligt indenfor flere handicapgrupper er gennemsnitslevealderen 
steget væsentligt. Udvalget af hjælpemidler er også steget, hvilket 
giver mulighed for bedre livskvalitet for de potentielle brugere. Det 
er bare helt urimeligt, når Ole Pass foreslår, at man selv skal betale en 
del for et så basalt hjælpemiddel som en kørestol. 

Det er en utryg situation for de borgere, 
der har specielle behov, når grundlaget 
for en rimelig tilværelse bliver truet. 
Men det er også meget ubehageligt at 
opleve, at der i det offentlige rum i rea-
liteten bliver sagt, at man er mindre værdig til at modtage offentlige 
ydelser. Muligvis er det rimeligt, der skal spares – det kommer til 
dels an på ens politiske grundholdninger, og det er ikke det, jeg vil 
problematisere her. Det er den lette løsning at gøre forskel på folk og 
køre en gruppe ud på et sidespor, men det er i den grad i modstrid 
med det, som har gjort dansk socialpolitik til noget unikt.

I en tid hvor resurserne er blevet knappe i kommunerne, er man 
tilbøjelig til at hytte sit eget skind. Når Lars R. Møller foreslår, at 
sårede soldater skal forrest i køen, er det fordi han har oplevet nogle 
grelle eksempler på sagsbehandlingstider, mangel på handicapeg-

nede boliger, og hvad der kan og ikke 
kan bevilges. Hvorfor laver Forsvaret 
i stedet ikke fælles front med os – 
handicap organisationerne, som har 
mangeårig erfaring med at kæmpe for 
vores rettigheder? Så ville begge parter 
stå stærkere, og vi kunne arbejde for en 
mere langtidsholdbar løsning.

Den igangværende debat er med til at 
opdele befolkningen mere end nød-
vendigt. På den ene side dem med 
arbejde, karriere og aktiv deltagelse i 
samfundslivet og på den anden side 
passive modtagere af offentlige ydelser. 
Sådan behøver det ikke at være.

Mikkel Bundgaard
Formand 

Normalitetsbegrebet 
indsnævres
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&Tips Tricks
Affaldsspand med sensor
Brabantia Sensor Bin de luxe er en 45 liters affaldsspand med sensor. Den auto-
matiske sensor aktiveres, når man placerer hånden over låget. Låget åbnes og luk-
ker først, når hånden er fjernet. Smart og funktionelt, når man ikke kan bruge en 
pedalspand. Udført i flot børstet stål med såkaldt Fingerprint Proof overfladebe-
handling. Velegnet som affalds- og toiletspand samt papirkurv. Firmaet laver poser, 
der passer til spanden. Brabantia Sensor Bin de luxe koster 2.299 kr., og der gives 
fem års garanti.
BB

Parkeringsur
Hvis det er svært at håndtere bilens parkeringsskive i ruden kan 
man overveje Jacob Jensens elektroniske og elegante parkerings-
skive, der automatisk stiller tiden, hver gang bilen slukkes. Med ski-
vens radiostyrede ur indstilles tiden efter verdensuret i Frankfurt. 
Når bilen slukkes, stopper tiden automatisk og viser med tydelige 
digitaltal tidspunktet, som stilles frem til nærmeste kvarter ifølge 
danske regler. Parkeringsskiven er ledningsfri og kræver derfor ikke 
værkstedsmontering. Parkeringsskiven benytter to stk. AA batterier 
og giver lyd og viser et symbol, når batteriet skal skiftes. Med diskrete 
klæbepuder er den efter udpakning klar til at sætte i forruden. Godkendt af 
Færdselsstyrelsen i Danmark. Vejledende pris 900 kr. 
BB

Elektrisk kværn
Med fire AA batterier i kværnen går det nemt at få friskkværnet 
peber på bøffen. Den elektriske peberkværn fra Schou fungerer 
upåklageligt. Den ligger godt i hånden og med et let tryk i top-
pen af peberkværnen får man en fin og præcis dosering peber; 
fin eller grov, som man har indstillet kværnen. Den lyser tilmed 
i bunden, når den kværner, så man kan se ned på bøffen eller i 
den simrende ret, hvor meget peber der kommer ud. Den lille  
opsamlingshætte i bunden sikrer, at der ikke kommer peber 
på dugen eller køkkenbordet. Har man svært ved at bruge en 
almindelig peberkværn er denne et hit – ikke mindst på grund 
af prisen, som er blot 50 kr. hos Føtex. Den kan rumme en halv 
deciliter peber - eller salt – og da magasinet er i klar plast, er det 
let at se, hvornår den skal genopfyldes.
BB
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Bordfodbold
Den italienske producent Garlando har specialdesignet et bordfodboldspil til spillere 
i kørestol. Det nyudviklede bord hedder Special Champion og er ekstra lavt med 
boldudtag og pointføring på siderne af bordet for nem og hurtig betjening uden 
at man skal bevæge sig efter det. Kabinettet er designet i sort/grå 
laminat og er meget robust med teleskopstænger med 
anti-rust forkromning. Spillefladen er af sandblæst 
glas, som giver optimal boldkontrol. Med stålkugle-
lejre, indvendig måltragt og en 180 grader roterende 
målmand. Bordet er monteret med såkaldte stillefød-
der, der kan reguleres. Der medfølger 10 fodbolde. Mål: 
Kabinettykkelse: 25 mm. U dvendige mål: 181,5 x 75,2 x 
82-85 cm, Vægt: 78,5 kg. For yderligere oplysninger se bil-
lard.dk eller kontakt Søren Søgaard A/S på tlf. 70 13 13 33. 
Firmaet har showrooms i Vejle og Taastrup. Pris 5.995 kr.
BB

Smart krog
Bosigns nye serie med fleksible kroge til skabsdøre og -låger gør det 
nemt at skabe nye muligheder for ophæng i køkken og baderum. De 
kræver ingen skruer og ingen stropper. Viskestykket hænges nemt 
over krogen uden den store fingerfærdighed. Den findes som enkelt-, 
dobbelt og trippelkrog, både i hvidlakeret stål og i børstet rustfrit stål. 
Krogene kan let flyttes og efterlader ikke borehul. De kan hænges 
synligt på ydersiden eller skjult på indersiden af skabsdøren. Krogene 
er forseglet med en beskyttelsesfilm for at undgå ridser på dør og 
lager. Passer til skabsdør og lågefront med dybden 2 cm. Pris 78,75 kr.
BB

Hvidløgshakker
Rosti Garliccutter fra Rosti Mepal er et nyt alternativ 
til de klassiske hvidløgspressere. Garliccutter hakker 
hvidløget i stedet for at presse og bevarer hvidlø-
gets duft og smag ved sin hakkefunktion. Den er let 
og praktisk at anvende, nem at rengøre og tåler at 
komme i opvaskemaskine. Fås i farverne hvid, sort, 
rød og lime og koster vejledende 150 kr. Forhandles 
af F&H of Scandinavia. Se fh-as.dk. 
BB

Til et godt formål
I Bolgatanga i det nordøstlige Ghana produceres disse popu-
lære Bolga-kurve, der er flettet af elefantgræs. Kurvene findes i flere 
farver og farvekombinationer og har en praktisk hank af læder. Kurvene indkøbes gennem 
den ghanesiske handicaporganisation Ghana Society of the Physically Disabled (GSPD), og 
indtægten går til den daglige drift af organisationen. GSPD køber kurvene gennem deres net-
værk af lokalorganisationer i området, og en del af kurvene er derfor produceret af mennesker 
med handicap.  Kurven måler ca. 40 cm i diameter og ca. 35 cm i højden med hank. Mister 
de faconen, skal de blot gøres våde, hvorefter de er lige til at forme. Kurvene koster 195,- kr. 
og fragtes over hele landet. Læs mere om kurvene på Nibus.dk eller ring på tlf.: 2241 5959.
BB
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Sportsfreak og kortnørd

- Før jeg kom til skade for syv år siden, var 
Maria og jeg begge aktive orienteringslø-
bere, fortæller 40-årige Søren Saxtorph, 
som jeg har sat stævne i ægteparrets hjem i 
Kongens Lyngby.
- Kombinationen af naturoplevelser og 
aktiv brug af krop og hjerne har altid tiltalt 
os, og det var derfor et stort tab, da jeg ikke 
længere kunne være med. Jeg havde godt 
nok hørt om Præ-O, men opfattede det som 
et surrogat for den rigtige vare. 
Maria fortsatte med orienteringsløb, mens 
Søren kastede sig over kørestolsrugby. Men 

for to år siden prøvede de sammen Præ-O 
på DHIFs sommerkursus på Egmont 
Højskolen.
- Vi fandt ud af, at det ikke er så tosset 
endda, fortæller Søren og sender mig et 
skævt smil.

En lille, eksklusiv sportsgren
- Præ-O var – og er, en meget lille sports-
gren i Danmark. Faktisk er der kun ganske 
få udøvere i Jylland, så Maria og jeg blev 
enige om at forsøge at få sporten i gang i 
Østdanmark, beretter Søren og fortsætter: 

- Det er en fantastisk sportsgren, fordi det 
ikke handler om at kunne løbe hurtigst. Det 
er evnen til at læse kort og bruge hjernen, 
der er det primære, så derfor kan gående og 
kørestolsbrugere deltage på lige fod. 
Søren fortæller, at en del knæopererede og 
mennesker med hjerteproblemer dyrker 
sporten seriøst. Herhjemme har det endnu 
ikke rigtig vakt genklang hos kørestolsbru-
gere, måske fordi folk ikke ved, at sporten 
eksisterer. 
- Sidste år var jeg på Hornbæk for at intro-
ducere Præ-O for nyindlagte, og da var 

Tekst: Gunnar Evers • Foto: Sports Foto

Søren Saxtorph og hans kone Maria har fundet 
en sportsgren, de kan dyrke sammen, selvom 
Søren er tetraplegiker og Maria er fodgænger. 
De dyrker en alternativ form for orienteringsløb, 
kaldet præcisionsorientering, hvor det mere 
handler om evnen til at læse kort end at komme 
først i mål.
RYK!s udsendte har mødt Søren til en snak om 
denne endnu lidt skjulte sportsgren. 

Idræt:
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Sportsfreak og kortnørd

mange begejstrede, så det skal nok komme.

Internationale stævner  
og mesterskaber
- I Sverige, hvor sporten er meget mere 
udbredt, findes elitebaner, hvor vi gerne 
deltager i konkurrencer, fortæller Søren. 
- Der er virkelig hård konkurrence, og jeg 
ender som oftest midt i feltet, måske på top 
10, hvis jeg har en god dag. 
Sidste år deltog Søren og Maria i VM i 
Ungarn. Her stillede 20 nationer op og 
Søren blev nummer 33 ud af 47 deltagere. I 

år holder parret sommerferie ved at deltage 
i forskellige stævner i Sverige, og de slutter 
af med VM i Trondheim i Norge. 
- Det koster naturligvis noget, når man 
gerne vil deltage både nationalt og interna-
tionalt, siger Søren og fortsætter:
- Der er ikke særlig stor bevågenhed om 
sporten hos eventuelle sponsorer, men vi 
har prioriteret, at vi gerne vil deltage så 
meget, vi økonomisk har mulighed for.

Kortlæsning på job og i fritid
Udover deltagelse i selve sporten, arbejder 

Søren også med afmærkning og lægning af 
baner.
- De danske statsskove er alle sammen 
kortlagte. Det betyder, at der findes oriente-
ringskort over hver en lille plet. 
Søren er uddannet ingeniør og ansat hos 
Krak-Eniro, hvor han arbejder med data og 
ændringer til kortbøger og internet.
- Det er selvfølgelig en fordel for mig, at 
jeg i forvejen er god til at læse kort. Men så 
svært er det heller ikke, og med lidt øvelse 
kan alle blive gode til det. Hvis jeg er i tvivl, 
benytter jeg mig af lidt kvalificeret gætteri.

Det kræver stor koncentration og gode evner for læsning af kort 
og terræn med bl.a. brug af kompas, når den rigtige skærm skal 
vælges.



Bronce ved VM

Ved verdensmesterska-
berne i Præ-O, der fandt 
sted i Trondheim i Norge 
i august, vandt Søren 
Saxtorph bronce. RYK! 
ønsker tillykke med det 
flotte resultat.
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Når der skal lægges en ny bane, opsøger 
Søren først den skov, hvor banen skal være, 
for at se om kortet passer, eller om der skal 
laves nogle korrektioner. 
- Det kan være en stor sten, der ikke er der 
mere, eller en grøft, der ikke er så dyb som 
kortet siger. 
Efter et par ture i skoven fortsætter Sørens 
arbejde med kort og PC derhjemme, så kor-
tet og banen bliver så nøjagtig som overho-
vedet muligt. 
- Derefter går turen tilbage til skoven for at 
opsætte posterne, og så er det sådan set bare 
at gå i gang med løbet.

Udfordringer i el-stol
Søren bruger el-stol under løbene, og det er 
sket, at han er kørt fast.

- Så er det godt med nogle gode hjælpere. 
Man må gerne bruge hjælpere – så længe de 
ikke hjælper med at læse posterne, smiler 
Søren og fortæller videre: 
- Orienteringsmæssigt er Præ-O lige så 
udfordrende som almindeligt oriente-
ringsløb. Kortlæsningen er stort set også 
den samme, og det sociale samvær, hvor 
posterne og ruten diskuteres efter løbet, 
ligeså.  
- Specielt de svenske skove er smukke at 
løbe i. Sommetider kan man dog blive så 
grebet af at løse posterne undervejs, at man 
helt glemmer at kigge på naturen. 
Søren slutter: 
- Det har klart givet et løft til Marias og mit 
forhold, at vi igen kan dyrke en sport sam-
men, som vi begge går meget op i.

FAKTA
Præ-O er at finde vej på egen hånd via kort og kompas. Man skal finde posterne, som er indtegnet på kor-
tet og derefter vælge den rigtige postskærm. Hvis tidsgrænsen overskrides, giver det strafpoint. Det har 
ingen betydning, hvornår man kommer i mål inden for tidsgrænsen. Det er antallet af rigtige poster, der 
er afgørende. Ved hver post er der op til fire flag. Det gælder om at vælge flaget med den rigtige placering 
i relation til afmærkningen på kortet. Flere poster skal løses på tid. Hvis flere deltagere har lige mange 
poster rigtige, er det den, der har løst tidsposterne hurtigst, der vinder. Der findes et udvalg for Præ-O 
under DHIF. Se dhif.dk. Ballerup Orienteringsklub: orientering.dk/ballerup.

Det var en broget forsamling af men-
nesker, jeg mødte – unge og knapt 

så unge, kørestolsbrugere og gående, men 
fælles for alle var interessen for at bevæge 
sig i naturen.
Heldigvis er det tilladt at have hjælpere 
med til præcisionsorientering til at få stolen 
over de værste forhindringer på skovstierne, 
så i dagens anledning var mine egne to piger 
udnævnt til skubbere. Det skulle vise sig, de 
fik lov at arbejde.

Orienteringsløb på hjul
Normalt er orienteringsløb en balance 
mellem at være hurtig og evnen til at læse et 
kort korrekt, men ved Præ-O – som sporten 
kaldes – er hovedvægten lagt på at være en 
dygtig kortlæser, mens tidsfaktoren ikke er 

helt så vigtig. Der er dog et sluttidspunkt, 
hvor man skal have gennemført ruten for at 
undgå strafpoint.
Hele ideen er, at hver gang man kommer til 
en post, er der fire flag inde i terrænet, og 
så gælder det om at vælge det flag, der er 
placeret nøjagtigt som markeret på kortet. 
Det er ikke tilladt at gå hen til flagene. Man 
skal blive på stien og ved hjælp af kort og 
kompas bestemme sig for det rigtige flag.

Op og ned af bakkerne
Selv om jeg er vant til at drive sport, fik 
både pigerne og jeg vores sag for, når stolen 
kørte i et mudderhul, eller der var andre 
forhindringer på skovvejene. Og for en uer-
faren kortlæser som mig var det ret svært at 
vurdere, hvilken post der var den rigtige. 

Et par af posterne skulle løses på tid, så der 
stod en kontrollant og tog tid fra postbe-
skrivelsen blev udleveret og til jeg afgav 
svar. Det er for at undgå pointlighed. Hvis 
flere har lige mange rigtige poster, så bliver 
tiden afgørende.

Beskidte over målstregen
Et godt stykke tid efter sluttidspunktet 
kom et par meget beskidte piger og en træt 
far i en ualmindelig beskidt kørestol over 
målstregen. 
Det blev ikke den dag, jeg kom op i eliten 
i denne sportsgren, men det havde været 
en dejlig dag i naturen, hvor kroppen blev 
brugt med alt, hvad der var i den, og det 
skal bestemt prøves igen, for jeg er sikker 
på, at det kan jeg gøre meget bedre.

Helt ude i skoven!
En halvfugtig og kold majdag troppede jeg op i Hareskoven for at mødes 
med en flok friske mennesker for at få min debut i præcisionsorientering.

Tekst: Peter Marx
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Råbjerg Mile

Tekst: Birgitte Bjørkman

Overalt langs den jyske vestkyst er 
sandflugten blevet bremset gennem 

sandflugtsdæmpning og ved anlæg af store 
klitplantager, men i Råbjerg Mile får natu-
ren lov at råde. Det  fredede område ved 
Råbjerg Mile er på godt 1500 ha og er et af 
Danmarks mest særprægede naturområder. 

Enestående mulighed
I juni måned fik kørestolsbrugere en ene-
stående mulighed for at besøge Råbjerg 
Mile, som er en af de største vandreklit-
ter i Europa. Blandt dem var Jes Klein fra 
Silkeborg.
- Det var en fantastisk oplevelse, og fra 
toppen er der en fed udsigt over landskabet. 
Mod nord kunne vi se helt til Skagen, for-
tæller Jes Klein begejstret og fortsætter:
- Jeg kan kun anbefale RYK!s læsere at val-
farte til Råbjerg Mile næste gang, der bliver 
lagt rampe ud. 
Sanddyngen, der er gennemsnitlig 20 meter 
høj, danner en “miniørken” på næsten 1 
km2. Sanddyngen rummer 20 millioner 
m3 sand og bevæger sig med en gen-
nemsnitshastighed på 15 meter om året 
mod nordøst. Gennem fredning er milens 
fortsatte frie vandring blevet sikret, om end 

der endnu ikke er taget højde for, at den vil 
begrave hovedvejen til Skagen om 100 år.

Stor succes
Det var anden gang, at Skov- og 
Naturstyrelsen i nogle dage havde rullet en 
fast gangsti ud, så gæster i kørestol kunne 
komme op på toppen af Råbjerg Mile. 
Bag initiativet står Villy K. Hansen, der er 
naturvejleder i Skov- og Naturstyrelsen 
Vendsyssel. 
- Da Råbjerg Mile er ét af de mest interes-
sante naturområder i Danmark, synes jeg, 

at alle bør få mulighed for at besøge stedet. 
Det har da også været en stor succes både i 
år og sidste år, hvor der blev lagt fast under-
lag i nogle dage. 
Der er en god grund til, at kørepladerne 
kun bliver lagt ud i få dage. 
- De kan hurtigt forsvinde under sandet. 
Det går jo stærkt, når vinden begynder at 
flytte millioner af kubikmeter sand, som 
vandrer frit over landskabet, fortæller Villy 
K. Hansen, der sammen med de øvrige 
medarbejdere jævnligt må tilse de kun få 
centimeter høje plader.
Selv om arrangementet er lidt dyrt at 
afholde, så vil Villy K. Hansen arbejde på 
at arrangementet bliver gennemført igen i 
2011.
- Jeg håber også, at det ender med at blive 
en tradition, bl.a. fordi Skagens afdelingen 
af Nordjyske Lift har været flinke og givet 
god rabat på leje af kørepladerne.

RYK! sender hermed en hilsen til Skov- 
og Naturstyrelsen med opfordring til, at 
Råbjerg Mile åbnes for et årligt tilbage-
vendende arrangement for besøgende i 
kørestol.

Råbjerg Mile er et af de få steder, hvor man kan stadig kan opleve de 
naturkræfter, der gennem mange hundrede år gjorde livet svært for 
befolkningen langs den jyske vestkyst. I juli havde Skov- og Naturstyrelsen 
rullet en fast gangsti ud i naturområdet, så besøgende i kørestol fik 
mulighed for at opleve dette fantastiske sted.

Jes Klein var blandt de besøgende, der benyttede 
sig af muligheden for at besøge Råbjerg Mile i de 
dage, hvor der blev rullet en fast gangsti ud til 
kørestolsbrugere. Foto: Elly Henriksen.
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Söderåsens Nationalpark ligger blot 30 km øst for Helsingborg 
i Skåne. Det er et svensk paradis - en skånsk Grand Canyon 
med en dyb slugt kantet af åse, der er overstrøet med sten, 

formet under istiden. Her synes det skånske landskab at fortsætte 
langt ud i horisonten, og i dalen langt nede finder man en tilgæn-
gelig sti, der snor sig rundt om søen i skærdammen. Den korte 
afstand for sjællændere gør Nationalparken til en oplagt en-dagstur 
i broderlandet.

Tilgængelig vandresti
Når man har parkeret ved parkens hovedindgang ved Skäralid, går 
der en sti ned til søen og det smukke område åbenbares, hvaden-
ten det er klædt i forårs- eller sommergrønt eller iklædt efterårets 
smukke, gyldne farver. 
Rundt om søen løber en 800 meter tilgængelig vandresti byg-
get i træ, hvor man får en fin mulighed for at opleve naturen i 
Skäralidsdalen. Undervejs er der udsigtspladser med bænke for 
gående. Søen er et fantastisk natursceneri, og man skal tage sig 
tid til at stoppe undervejs og lytte til de mange fugle, området 
er beriget med. Her er skyggefuld løvskov, små rislende bække, 
stenskråninger, høje klipper af gnejs og granit og små, strømmende 

vandfald. Der er opsat informationsskilte langs stien, hvor man kan 
læse om bl.a. områdets geologi og historie. 

Udsigtspunktet Kopparhatten
Få kilometer fra søen ligger udsigtspunktet Kopparhatten og 

Man kan komme hele vejen rundt om søen ad en tilgængelig vandresti 
med udsigtspunkter undervejs.

Söderåsens Nationalpark

Blot få kilometer fra den danske grænse finder man én af Sveriges sydligste 
nationalparker, Söderåsen. Her finder man en spektakulær udsigt over åsen 
og en tilgængelig vandresti rundt om søen i den natursmukke skærdam.

Tekst og foto: Birgitte Bjørkman
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Fra venstre: Søens fugleliv er rigt, og 
her yngler bl.a. mange svaner.

Stenskråninger præger Söderåsen.

Söderåsens Nationalpark

er med sine cirka 200 meter nationalparkens højeste punkt. 
Udsigtspunktet er fint tilgængelig med en nyanlagt rampe. Den 70 
meter lange rampe har godkendt stigningsgrad og afsluttes med en 
platform, som også fungerer som vendeplads. Her er er den flotteste 
udsigt over det skånske landskab.

Lotta på Åsen
Det anbefales at lægge vejen forbi én af Skånes berømte kaffestuer, 
Lotta på Åsen lidt udenfor Ljungbyhed på vejen mod Stenestad. 
Her bydes bl.a. på lækre hjemmebagte vafler. Der serveres både 
indenfor i de hyggelige stuer og i den udendørs have. Der er fin 
adgang, og der er handicaptoilet. Se mere på lottapaasen.se.

Hermed en opfordring til at pakke picnickurven og stille GPS’eren 
på Söderåsens Nationalpark i Sverige.

Nationalparkens hovedindgang ligger i Skäralid, Hovedvej 13. Ved 
besøgscentret finder man to handicapparkeringspladser. Besøgscentret er 
tilgængeligt med handicaptoilet og café. Adresse: Söderåsens Natio nal
park, Naturum Skäralid, Pl 747, 260 70 Ljungbyhed.

FAKTA
Söderåsens Nationalpark blev indviet i 2001 og er et 1625 hek-
tar (16,25 km²) stort skov- og klippelandskab i den østlige del 
af Söderåsen. Skovarealet udgør godt halvdelen af nationalpar-
ken, som rummer et rigt dyre- og planteliv. Söderåsen er ikke 
en egentlig ås, men består af høje klipper af gnejs og granit med 
dybe sprækkedale. For mellem 70 og 200 millioner år siden blev 
Söderåsen trykket op mens det omkringliggende landskab sank. 
Derved fremstod Söderåsen som det klippelandskab, det er i dag.

Skånes Crand Canyon



RYK anbefaler 
RYK anbefaler, at Region Midtjylland 
øjeblikkeligt opfører midlertidige barak-
ker på nuværende matrikel ved Søndersø 
for at opfylde behandlingsbehovet, til-
fører tilsvarende mere personalekapaci-
tet samt orienterer Sundhedsstyrelsen, 
hvordan man hurtigst muligt vil opfylde 
sundhedslovens  forsyningsforpligtelse. 
Vi anbefaler, at Region Midtjylland 
straks går i gang med at bygge 
SpinalCenter Skejby. Der er ingen sund-
hedsfaglige grunde til at tøve. 
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Udredning dumper

Skal den fremtidige behandling og 
rehabilitering af mennesker med 
rygmarvsskader ligge i Viborg eller 

Skejby? Den beslutning skal regionsrådet 
tage på grundlag af den netop udsendte 
udredning fra Region Midtjylland*. 
Men udredningen indeholder så mange fejl 
og mangler, at administrationen i Region 
Midtjylland har lovet på et møde med RYK, 
at de nu vil se på udredningen igen. 

Hænger ikke sammmen
Regionens udredning (i det følgende 
be nævnt første udredning) anbefaler at 
bruge 90 mio. kr. til at udvide den nedslidte 
Paraplegifunktion fra 26 til 35 senge. Men 

samtidig beregner første udredning, at et 
rygmarvsskadecenter i Vestdanmark skal 
have 54 pladser, hvis dækningen skal være 
den samme som i Østdanmark. Det hænger 
ikke sammen.
Første udredning begrunder ikke, hvor-
dan man er kommet frem til at anbefale 
35 senge og 4 hotelpladser. Og på mødet 
kunne administrationen ikke begrunde 
det nærmere. Det skyldes måske, at det 
netop passer til ombygningsplanen for 
Paraplegifunktionen fra 2006, hvor man 
opererer med 35 senge?

Manglende kapacitet
Vi har gransket ombygningsplanen, som 

er begrænset af byggelinjer.  Det viser sig 
nu, at den ikke kan rumme 35 sengestuer, 
hvis man skal leve op til regionens nyeste 
og egne krav fra 2010 til sygehusbyggeri. 
Endvidere overholder gangbroerne ikke til-
gængelighedskravene pga. niveauforskelle.
Det holder ikke at bruge 90 mio. kr. på 
så løst et grundlag. Ingen kan leve med, 
at mennesker med rygmarvsskader i 
Vestdanmark fortsat vil lide under den 
manglende kapacitet.

Alle sundhedsfaglige argumenter peger på 
et spinalcenter ved Skejby, og det er muligt 
at realisere nu.

* ”Rygmarvsskadebehandling og –rehabi
litering i Vestdanmark  Udredning af den 
fremtidige organisering af Paraplegifunktionen 
og dens faglige tilknytning til Århus 
Universitetshospital, august 2010”.

Region Midtjyllands udredning om rehabilitering af rygmarvsskadede 
indeholder så mange fejl og mangler, at regionen må se på den igen. Imens 
presser regionen på for at modernisere og udvide Paraplegifunktionen, der 
fra starten fortsat vil have alt for få senge. RYK efterlyser et langt bedre 
beslutningsgrundlag.

Region Midtjyllands ”Rygmarvsskadebehandling og –rehabilitering i Vest-
danmark - Udredning af den fremtidige organisering af Paraplegifunktionen 
og dens faglige tilknytning til Århus Univer sitets hospital, august 2010” (i 
artiklen benævnt ”første udredning”):
• 1980 – 2008 er antal patienter på Paraplegifunktionen steget fra 109 til 373, altså en 

stigning på 242 %
• I perioden er der sket en femdobling af nontraumatisk rygmarvsskadede
• Sengekapaciteten i samme periode har været uændret 26, altså en stigning på 0 %
• Udredning mener, at en forøgelse af pladsantallet til 35 (+ 4 hotelpladser), altså en 

stigning på 34 % er nok til at dække behovet
• Udredningen beregner, at et rygmarvsskadecenter i Vestdanmark skal have 54 pladser, 

hvis dækningen skal være den samme som i Østdanmark 
• Udredningen indeholder ingen prognose eller gæt for fremtidens sengekapacitet
• Paraplegifunktionen overlader noget af rehabiliteringen til lokale sygehuse og 

kommuner
• Paraplegifunktionen lever ikke op til den livslange opfølgningsforpligtelse
• Paraplegifunktionen modtager ikke alle rygmarvsskadede i Vestdanmark til 

rehabilitering
• Der er ingen planer er for genhusning under eventuel renovering af Paraplegifunktionen
• Man anvender forkerte tal, herunder kvm-pris, medregner ikke salgspris mv. 
• Ombygningsplanerne for Paraplegifunktionen lever ikke op regionens egen design-

manual for plads, tilgængelighedskrav mv.

Fakta

Behandling og rehabilitering:
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Tekst: Anders J. Andersen

Udredning dumper

Man bliver helt glad, når man 
læser argumenterne for 

Skejby i første udredning. Her 
anerkender man synergieffekter 
ved placering af spinalcenter tæt 
på andre højtspecialiserede funk-
tioner, som vil ”medføre en stærk 
behandlingsmæssig og forsknings og 
udviklingsmæssig profil i lighed med 
planerne i Østdanmark”. 

Første udredning fortsætter med, 
at rehabiliteringen vil ”kunne 
startes i den første uge efter ska
dedebut”, og ”det vil formentlig 
være muligt at reducere antallet 
af komplikationer. Samtidigt vil 
det sandsynligvis være muligt at 
forkorte det sam lede behandlings
forløb. Udviklingsmæssigt vil den 
rygmarvsskadede få gavn af et 
tilbud om deltagelse i et større antal 
forskningsprojekter med adgang til 

det avancerede apparatur i Det Nye 
Universitetshospital”. 

Den får ikke for lidt i støtten til 
Skejby. Og alligevel hopper kæden 
af, når men peger på Viborg. Et 
argument for Viborg er, at det 
tager tid at opbygge et fagligt 
miljø. 

RYK er klar over, at der i en 
periode vil tabes fagligt eksper-
tise, og RYK er parat til at betale 
prisen. Dette er en investering et 
par generationer frem. Det er nu, 
vi har chancen for at skabe noget 
enestående.

Vi kan ikke vide, om første 
ud redning er politisk bestillingsar-
bejde – men man kan gætte…

Region Hovedstaden 
skal atter spare på 

hospitalsvæs net – ca. 400 
millioner. Ledelsen på 
Rigs hospitalet har forhånds-
opdelt deres del af kagen, 
og her er Hornbæks andel 
blevet på godt 2 mi l lioner.

Det evigt sparende 
hospitalsvæsen
De planlagte besparelser på 
Hornbæk kommer i halen 
på 15 år med faste årlige 
besparelser, effektiviserings-
krav (2 % har været det faste 
krav gennem alle disse år) 
og øgede dokumentations-
krav. Og det er på et område, 
hvor fx fast, årlig effektivise-
ring svært lader sig gøre. Det 
meste af arbejdet er ”hands 
on” – fysioterapi, ergoterapi, 
pleje samt samtaler med 
psykolog og socialrådgiver 
er ikke en metervare. Der 
er skåret mere end ind til 
benet, og konsekvenserne 
af yderligere nedskæringer 
bliver omfattende. 
Med til historien hører, at 
patientgruppen er blevet 
ældre, hvilket gør rehabili-
teringen mere kompleks. 
Endelig tyder intet på færre 
patienter med rygmarvsska-
der. Bl.a. ses flere med skade 
efter helbredt kræft.

Klinikken lider
RYK har længe kunnet følge 
resultatet af mange magre 
år. Mindre tid til individuel 
træning og mindre fleksibili-
tet i tidsplanerne. Ligeledes 
er muligheden for at yde de 
bløde ydelser forsvundet i 
stor udstrækning, dvs. tid 
til en gå  tur, en snak eller 

en skulder at græde ved. 
Træning i weekenderne er 
sløjfet for mange år siden. 
Kvaliteten er samlet set 
faldende, og der gås på kom-
promis med fagligheden. 
Personalet gør hvad de kan, 
men tiden mangler.

Konsekvenser
Implementeres de nye 
besparelser vil der blive 
skåret i både sengepladser 
og personale. Det i forvejen 
hårdt prøvede personale 
vil blive presset yderligere, 
og der vil igen blive skåret i 
tiden til patienter ne. Der vil 
blive skåret i det am bu lante 
tilbud, som ellers har vist sig 
at være tiltrængt. Indlagte 

må vente længere på hjælp, 
og det kan i visse tilfælde 
være særdeles alvorligt. 
Rygmarvsskadede men-
nesker vil blive dårligere 
rehabiliteret med alle de 
risici, der følger af dette.

Reaktion
RYK har skrevet til Rigs-
hospi  talets ledelse og til 
Re gi onsrådet i Region 
Hovedstaden, og vi følger 
sagen tæt. Vi kan ikke accep-
tere yderlige besparelser på 
et område, der både men-
neskeligt og samfundsøko-
nomisk er en meget sund 
investering.

RYK! følger sagen og bringer 
nyt i næste nummer.

Nedskæringer truer
Kvaliteten af rehabiliteringen i Østdanmark er 
truet. Gennemføres planlagte besparelser vil vi 
se tydelige konsekvenser på Klinik for Ryg marvs-
skader i Hornbæk. RYK har sendt protester til 
Rigshospitalets ledelse og Regionsrådet.

Tekst: Jens Bo Sørensen

Lappeløsning:
Udredning foreslår Viborg frem for 
Skejby – er det politik?

Anders J. Andersen er formand for RYKs Sundhedspolitiske Gruppe

Første udredning anbefaler placering af fremtidens rehabilitering 
i Viborg. Men den argumenterer godt for Skejby. Er første 
udredning politisk bestillingsarbejde?

Implementeres de nye be-
sparelser vil der blive skåret 
i både sengepladser og per-
sonale. 

RYK har skrevet til indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder, Sund heds
styrelsen, regionrådsformanden i Region Midtjylland Bent Hansen og grup
peformændene i Region Midtjylland. Alle breve kan ses på ryk.dk/sundhed.
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Min kørestol er dækket 
af støv. Støv fra Afrikas 

røde jord, som er en fantastisk 
kontrast til den blå himmel og 
det frodige Uganda, og det får 
mig til at tænke på mineraler og 
på, hvordan Afrika kunne være, 
hvis dets rigdomme blev udnyt-
tet og fordelt bedre. Jeg sidder 

foran den bevogtede jernport til vores hotel, på en jordvej der er så 
hullet, at jeg ikke ville have en afrikanermands chance for at køre 
ned ad den. Som sædvanligt ventende på vores chauffør. Biler kører 
forsigtigt fra og til hotellet. Her er så forbandet varmt, at jeg må 

gispe efter vejret. Over mig, på den ubarmhjertigt skyfri himmel 
cirkler storkestore gribbe svævende rundt. De har luret, at der snart 
er stegt flæsk hernede. 

Vores hotel som egentlig er et hostel, det vil sige knap så fint, består 
af en række et-plans huse fordelt over et stort grønt område. Man 
kan leje sig ind på et værelse, men mine to døtre, min hjælper og jeg 
har fået et helt hus for os selv, med tre rum, to badeværelser og et 
køkken, for kun 200 kr. i døgnet. Der er også gæster, der ligger i telt. 
Den sydafrikanske ejer fortæller mig, at han er taget hertil på grund 
af de ustabile forhold i sit hjemland. Uganda får mange tilflyttere 
i disse år, hvor landet har fremgang. Mellem husene render Hr. 
Nilsson- aber rundt og leger. De har flere gange forsøgt at komme 

Tekst: Peter Marx

How’s your life?
Foto: Sara Steen Andersen

Foto: Emilie Marx Ottesen

Rejseberetning:
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ind i huset og i går fik de så held til at stjæle vores bananer og en 
pose chips. Under den ene af aberne sidder en unge og klynger sig 
fast. Den er meget lille og helt skaldet. Der er også katte, geder og et 
stort, tykt svin.

Da vi mellemlandede i London spurgte vores indiske lufthavns-
guide hvor vi skulle hen, og da vi sagde Uganda, svarede han, ”ahh, 
der kommer jeg fra”. Jeg tænkte, om det var ham eller mig der havde 
misforstået noget, for Uganda ligger absolut lige midt i Afrika og 
han så ikke særlig afrikansk ud.

Politisk arbejde
Der kommer en dame forbi i en farverig kjole, og hun henvender sig 
til min hjælper og spørger, om hun skal bede for mig. Min hjælper 
svarer, at det må hun spørge mig om, men hun overhører det og 
spørger igen: “skal vi ikke gå hen i kirken og bede - så han kan blive 
rask?”. Jeg vender mig og vrisser, at jeg godt kan tale. Hun kaster et 
kort blik på mig og ignorerer mig igen. Hun forstår det simpelthen 
ikke. Hun forstår ikke, hvad vi laver her. Hvorfor tage ud at rejse 
i min tilstand? Hvordan kan en, der sidder i kørestol, have råd til 
det?, og hvis jeg har, hvorfor så rende rundt midt på gaden? 

Jeg er her med mit arbejde for Dansk Handicap Forbund, og vi 
besøger vores søsterorganisation og samarbejdspartner hernede. De 
har en stor opgave med at få integreret mennesker med handicap 
bedre i samfundet, for mange bliver gemt væk i deres hjem og får 
aldrig uddannelse eller arbejde. Det betyder, at de, der forsøger 
sig, bliver modtaget meget blandet. Der er stadig steder, hvor det 
betragtes som guds straf at få børn med handicap, et tegn på, at man 
har gjort noget galt. Det er derfor ikke noget, man praler med. Der 
er historier om folk ude på landet, der sætter nyfødte med handi-
cap ud til de vilde dyr. Det er en ond cirkel, der skal brydes og det 
forsøger vi at hjælpe dem med. Den gode historie er, at der sker 
fremskridt. Først og fremmest i samfundet som helhed, derefter 
følger forbedrede forhold for mennesker med handicap naturligt. 
Men det kræver den akkurat samme politiske kamp som vi kender 
fra Danmark. Vores opgave i Uganda er at ruste dem til den kamp, 
og det gør vi ved at udvikle deres organisation, blandt andet ved at 
videregive vore egne erfaringer. Det skønnes, at der er ca. to mio. 
der har et handicap, hvilket svarer til 10 % af befolkningen, overre-
præsenteret i nord, hvor der var  uroligheder indtil for få år siden. 

Mzungu
Vores chauffør ankommer 40 minutter for sent. Det er lige til tiden, 
målt i ’african time’. Der kommer så meget støv og bilos ind gen-
nem vinduet, at jeg får opkastfornemmelser. På gaden står betjente 
i uendelig hvide uniformer. Hvordan de holder dem så rene i dette 
kaos af bilos og støv og larm er en gåde. I en rundkørsel står en 
vred mand og skriger efter trafikanterne. Han truer med sin bibel 
og råber på Luganda, det lokale sprog i hovedstaden. Jeg vil tro han 
råber: “jorden går under!” eller “gud vil straffe jer!”.

Som i alle ulande er det meget let at komme i kontakt med folk. Jeg 
løfter øjenbrynene til de unge fyre og de nikker tilbage. Ungerne 

vinker og råber: “bye bye” eller “mzungu”- der betyder hvid per-
son. Jeg ser kvinderne i øjnene og de stirrer på mig. Men det er ret 
flirtende, og man kan overrumple dem med et pludseligt smil og få 
dem til at grine.

Så er vi henne ved markedet. Ikke det store, moderne supermarked, 
vi mest bruger, der ligner Føtex, med air-con og folk, der pakker 
varerne i poser for folk. Dette er det rigtige marked, det lokale, som 
de almindelige mennesker bruger. Chaufføren var lidt undrende 
over at vi ville derhen. “It’s crazy there”. Det er det også lidt. 
Udenfor hænger unge mænd over deres bodaboda’er - motorcykel-
taxa’er, som er byens hurtigste og billigste transportmiddel. Også 
den største leverandør af nye medlemmer til vores handicaporgani-
sation. Vi går forsigtigt ind ad den smalle sti, i en stinkende labyrint, 
der lukker sig bag os, efterhånden som vi kommer frem. Folk glor 
og råber og griner af os, det er vist ikke hver dag, de ser turister her. 
Jeg føler mig ikke særlig tryg, får i et glimt billedet frem med de 
amerikanske soldater, der blev slæbt halvdøde gennem Mogadishus 
gader. Stien er meget usikker, for ikke at sige ulækker, med en masse 
snask og huller. I boderne under bliktagene sælges der frugt og 
levende kyllinger, fårehoveder, senge, sko og pænt tøj. Men vi har 
ikke tid til at se på varerne, for vi fylder for meget på den smalle sti 
og der er hele tiden folk, der skal forbi, med cykler og kærrer og 

How’s your life?

I februar tog Peter Marx til Uganda for at besøge Dansk Handicap Forbunds søsterorganisation og 
samarbejdsparter. Peter fortæller her om sine oplevelser i et land, hvor mennesker med handicap bliver gemt 
væk og aldrig får mulighed for at få en uddannelse eller arbejde. Den gode historie er, at der sker fremskridt.

Foto: Sara Steen Andersen

Foto: Ida Marx Jørgensen

En typisk grøntbod ved landevejen.
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nogle med sække på hovedet, så vi må følge strømmen. Efter 15-20 
minutter føles her endnu mere trangt og endnu mere ildelugtende, 
og vi vender om og finder ud.

Skøre land
Kulturen er så anderledes og forvirrende, og det ville være nemt 
at slå fast, at vi måske bare ikke forstår hinanden. Men det er ikke 
rigtigt, for det giver mening. Det er da klart, at man ikke bruger 
mange ressourcer på sikkerhed, når chancen for at dø af aids eller 
vold er så stor. Når man alligevel ikke har råd til at give sine børn 
mad. Når man aldrig ved, hvornår næste krig bryder ud. En af 
verdens mest berygtede diktatorer, Idi Amin, regerede her for kun 
20 år siden. Han slog 50.000 ihjel og smed alle inderne ud. Det var 
derfor, inderen i London kom fra Uganda. Oppe nordpå hærgede 

Lords Resistance Army, en guerillahær, for kun få år siden. Det er 
dem, der bruger børnesoldater, det vil sige kidnapper små børn, 
efter de har voldtaget og dræbt forældrene, og hjernevasker ungerne 
til at gøre endnu værre forbrydelser. Ugandas nabolande hedder 
Rwanda, Sudan og Congo, hvor folkemord og borgerkrige også 
har hærget inden for de sidste 10 år. Så hvis der er noget, jeg ikke 
forstår, er det vel, hvordan de mennesker jeg møder, kan være så 
venlige og imødekommende? Der er livsglæde og en stemning af 
fremgang. Og livet går videre, det skal det jo.

Noget af det bedste ved at være i ulande er, at det er så simpelt det 
hele, og efter lidt tid forstår man, hvordan tingene hænger sammen, 
at det kan være så grufuldt og barskt, men også så smukt og enkelt, 
og man finder en ro, fordi det er dét her, der er virkeligheden og det 
derhjemme i Danmark, der er uvirkeligt og unormalt. Det er som et 
mirakel, at vi har velstand og fred. Det her skøre land er på mange 
måder så moderne og samtidig så gammeldags. 

Løver og kakerlakker
Et par dage efter er vi i en af Ugandas mange nationalparker. Vi bor 
midt i parken tæt på floden, hvor dyrene kommer for at drikke. Der 
er to lodges, og vi har valgt den billige. Den dyre koster fem gange 
mere. Men da vi har set værelset, kommer vi alligevel i tvivl om, 
hvorvidt vi har valgt rigtigt. Der er to høje trin ind, på trods af, at 
de over telefonen forsikrede, at der var fri adgang for en kørestol. 
Vi får dem overbevist om, at de skal lave en rampe, vi skal trods 
alt være her i fire dage. De finder lidt modvilligt en interimistisk 
løsning med to planker og nogle sten, og det fungerer. Værelset er 
møgbeskidt, vandet løber i en tynd stråle og det, der skulle ligne et 
køkken, er halvt revet ned og ubrugeligt. Men der er fire senge, med 
myggenet på de tre, og der er sat to vifter op. Vi går hen til restau-
ranten, og jeg bestiller stegt kylling. Da tjeneren har givet bestillin-
gen videre til køkkenet, streger hun retten ud på tavlen, der fungerer 
som menukort og skriver i stedet ’kylling i wok’. Hver gang vi har 
bestilt en ret, bliver den streget ud på tavlen og en anden skrevet 
på. Der bliver økonomiseret her ude på savannen. Næste morgen 
ringer uret klokken 5.30, der er myrer i hele sengen. Kl. 6 står vi ved 
bilen og spiser en kiks. Månen er tæt på fuld, og himlen er dæk-
ket af stjerner. En af tjenerne trasker søvndrukken forbi og hilser. 
Han stopper og fortæller at de har set løvespor 50 meter fra vores 
værelse. Vi ser os forventningsfuldt omkring. Og en lille smule 
forsigtigt. Vi kører, mens solen står op, mørkerød, og det er dejligt 
køligt. Mine døtre står på sædet med hovederne ud af taget, mens vi 

Rundt i Uganda
Jeg vil ikke lyve, det var en hård tur. På grund af varmen og fordi infrastrukturen ikke er god. 
I byerne er der kun få og meget ringe fortove, og vejene, som lider under de voldsomme 
vandmasser i regntiderne, har endnu flere huller. Men ellers er det ikke værre end at tage 
til Malmø. Man skal finde et sted at bo, hvor der er plads til en kørestol, og man skal finde 
ud af at komme rundt. Vi ringede efter helt almindelige taxaer, når vi var i hovedstaden og 
den uge vi tog ud, lejede vi en rigtig lækker kassevogn med chauffør og plads til seks passa-
gerer til 500 kr. om dagen. Alle taler engelsk, man kan altid få noget at spise, og der er store 
oplevelser at hente. Man kan mærke, det er et land i fremgang, med fine vækstrater og et 
godt internationalt ry, blandt andet fordi de har sendt FN-tropper til Somalia. Fremgangen 
har også resulteret i en bedre lovgivning for mennesker med handicap.

Banansælgeren i Mbarara.

Foto:Peter Marx 

Vores lejede bil havde et stort soltag , så Ida og 
Emilie kunne stå op, når vi var på safari.
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“Det begyndte med, at Michael 
Larsen og jeg så den her udsen-
delse om tilskadekomne nica-
raguanske krigsveteraner, som 
måtte ud i skoven for at skære 
sig en stump træ til en krykke 
eller en protese. Der var folk, 

der kravlede omkring på jorden, 
fordi der ikke var kørestole eller 
andre hjælpemidler. Det gjorde 
stort indtryk på os, især fordi vi 
selv lige havde været ude for en 
ulykke og stadig lå på Hornbæk 
til genoptræning. Kontrasten 

fra den behandling, vi modtog 
og det, vi så i fjernsynet, pro-
vokerede os, ligesom de mange 
ubrugte hjælpemidler vi så stå 
rundt omkring på genoptræ-
ningscentret. Vi fandt senere ud 
af, at der stod meget mere mate-

riel rundt omkring på hospita-
ler og plejehjem. Det var tilbage 
i 1989.”, beretter Jesper.
Jesper Gunnarsen og Michael 
Larsen tog kontakt til DHF, 
hvor den nuværende formand 
for DHF’s ulandsudvalg Hans 

Da ulandskonsulent Jesper Gunnarsen 
døde sidste efterår, havde han fået opfyldt 
én af sine store drømme - at gøre noget 
for de mange mennesker med handicap 
i fattige lande, som ikke havde de samme 
muligheder som han selv.  
Inden hans død fik jeg lejlighed til at inter-
viewe ham og hans kollegaer på DHF’s 
ulands sekretariat.

suser hen til det sted, vores guider mener at have set løver. Svalerne 
følger os i legende spring i den friske morgenluft. Måske kan jeg se 
de samme svaler om et par måneder hjemme i Danmark. Tænk, at 
den lille fugl tager turen to gange om året. Vi bliver ikke skuffede, 
der er elefanter, antiloper, zebraer og en løve, der jager bøfler. Vi er 
meget heldige. Om eftermiddagen tager vi båden ned ad floden og 
kommer rigtig tæt på flodheste, krokodiller og et hav af fugle. Det, 
der alligevel gør mest indtryk på mine døtre, er den kakerlak vi ser, 
da vi kommer hjem på værelset.

Vi har lejet bilen for fem dage, men vil egentlig gerne bruge den og 
vores chauffør Auggrey lidt længere, så vi kan se noget mere her i 
det vestlige Uganda. Det er ikke noget problem. Som dagene går, 
taler han og jeg mere og mere sammen og jeg finder ud af, at han 
skulle have været til sin datters første skoledag på kostskolen, hvis 
ikke vi havde hyret ham for længere tid. Mine døtre synes at det er 
forfærdelig sørgeligt, at han ikke kan nå det og accepterer vist ikke 
helt hans forklaring om, at han bliver nødt til at arbejde for at de 
kan gå i skole i det hele taget. Auggrey selv virker ret ligeglad. Han 
siger flere gange efter den daglige samtale med sin kone, at hun 

hele tiden forlanger flere penge af ham. Dagen efter fortæller han 
om dengang, han kørte for Røde Kors i Rwanda, hvor der lå lig i 
grøftekanterne.

Banansælgeren
Jeg sidder foran hotellet og venter. Det er et rigtigt godt sted at 
sidde og betragte folk, der går forbi. Men de glor meget mere på 
mig end omvendt. Om det er fordi jeg er hvid, sidder i kørestol eller 
fordi jeg ryger, det ved jeg ikke. Der er næsten ingen, der ryger her. 
Der kommer en fyr trækkende med en cykel. Det er en dårlig cykel, 
jeg kan se den er tung at trække. På bagagebæreren hænger bananer. 
Hans bluse er møgbeskidt, og der er et stort hul på ryggen. Han ser 
ind mod hotellet, for han vil sælge sine bananer her. Men så får han 
øje på mig og lyser op i et stort smil og siger højt: “Hello, How’s 
your life?”. Hvad skal man sige?

Tilbage i London bliver jeg kørt ud af flyet af en flink indisk-udse-
ende mand. Han spørger hvor vi har været henne. Da han hører 
svaret, siger han med et stort smil: “ahh, I come from Uganda”. 

De må selv arbejde for deres 
rettigheder

Interview:
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Jørgen Møller, havde haft de 
samme tanker:
”Allerede sidst i 70’erne 
undrede det mig, hvorfor DHF 
ikke var involveret i ulands-
arbejde. Der var jo hele tiden 
historier om,hvor forfærdeligt 
det var dernede, og man smed 
bare ud herhjemme. Men det 
var svært at få forbundet med 
på den,og vi blev hele tiden 
mødt med argumentet, at vi 
skulle sørge for vores egne først 
eller gøre noget for Grønland. 
Jeg forstod aldrig den mod-
stand. Den var også i DSI (nu 

DH, red.). Så kom Jesper, der 
var gammel fagforeningsmand 
og havde en lidt anden og 
direkte måde at gøre tingene 
på. Han kom, sammen med 
Michael, med idéen om at 
hjælpe i Nicaragua.” 
De fik nogle kommunale 
værksteder til at sætte hjælpe-
midlerne i stand, støttet af reno-
veringsbevillingen og indgik en 
aftale med DSB om, at de gratis 
kunne opsamle hjælpemidler 
ved alle s-togstationer og få 
dem fragtet til værkstederne. 
Indsamlingen i Danmark var 

dermed sat på skinner, og der 
kom masser af materiel. Men 
de manglede stadig at finde den 
rigtige modtager i Nicaragua. 

Fronthospitaler
”Vi skulle lige se dem an, før 
vi sendte det af sted”, fortæl-
ler Hans Jørgen Møller. ”Vi 
var oppe i bjergene for at se 
et fronthospital og for at se, 
hvilke hjælpemidler der mang-
lede. Der kom de friske ind. 

Unge drenge, der lige havde 
fået skudt en arm eller et ben 
af. De var ikke bange for at vi 
skulle se de sårede. De blev tit 
stoppet i baghold. Så blev alle 
kommanderet ud og mejet 
ned. Vi havde en debat derude, 
om hvordan man definerer 
handicap. Især, om det kun var 
krigsinvalide eller ej. Det var 
finere. Alle var bevæbnede, også 
de handicappede.”
De efterfølgende år sendte 

Et af de værksteder i Nicaragua, som DHF var med til at bygge. På væg
maleriet kan man se Jesper Gunnarsen.

Mange tror stadig, at ulandsarbejde for 
mennesker med handicap, drejer sig om at 
sende hjælpemidler, men det er efterhån-
den længe siden, at det har været tilfældet. 
Siden 1995, hvor det første store Danida-
projekt begyndte, har formålet været at 
styrke de organisationer DHF samarbej-
der med, således at de selvstændigt arbej-
der for egne rettigheder, bl.a. en bedre 
lovgivning for mennesker med handicap. 
Det er en langsigtet strategi, der forbedrer 
forholdene for alle mennesker med handi-
cap i Nicaragua. 

I projekterne arbejdes der på konkrete 
områder som uddannelse af personale, 
oplysning i det lokale samfund, bedre 
tilgængelighed og flere mennesker med 
handicap i arbejde og uddannelse. Der 
arbejdes altid ud fra Danidas kriterier 
om udvikling af demokratiske processer, 
bekæmpelse af korruption og inddragelse 
af kvinder. 
Udover Nicaragua, har DHF projekter 
i Honduras, Ghana og Uganda, og er 
ved at starte op i Bolivia. DHF laver 
også projekter i samarbejde med DH, 

Dansk Blindesamfund og Danske Døves 
Landsforbund. DHF’s ulandssekretariat 
aflønnes gennem projekterne og den 
politiske del af arbejdet varetages af DHF’s 
Ulandsudvalg, med Hans Jørgen Møller 
som formand. 
Om to år afsluttes det fjerde og sidste 
Danida-projekt i Nicaragua. Projekterne 
har hver især løbet over fire år og haft et 
budget på i alt 68 mio. kr.. Det har været en 
stor succes, idet Danida nu anser DHF’s 
partnere i Nicaragua for, at være stærke 
nok til at stå på egne ben.

Vi sender ikke kørestole ... Tekst: Peter Marx
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DHF hjælpemidler til 15 
forskellige ulande. I Nicaragua 
blev der lavet et værksted, der 
selv producerer kørestole og 
reparerer brugte hjælpemidler. 
Det viste sig at være mere hen-
sigtsmæssigt end at sende fra 
Danmark. Samtidig skaber det 
nogle arbejdspladser og for ikke 
at konkurrere med værkstedet, 
blev forsendelserne sat i bero. 
Det var kun relativt få men-
nesker, der nød godt af hjælpen 
og det blev åbenlyst, at der 
var behov for større og mere 
gennemgribende ændringer, før 
forholdene reelt blev forbedret. 
Der var brug for at tænke forfra.  
”Et af vores krav var, at det ikke 
skulle gå gennem en regering 
eller velgørenhedsorganisation. 
Det skulle være direkte fra han-
dicappede til handicappede. Så 
der ikke var noget fusk. Det var 
selvfølgelig et problem, når der 
ikke var nogen handicaporgani-
sationer derude. Så det gik vi i 
gang med at hjælpe dem med”, 
fortæller Jesper Gunnarsen.
Hermed begyndte en ny tid for 
DHF’s ulandsarbejde. Der blev 
oprettet et ulandssekretariat og 
et ulandsudvalg under DHF og 
arbejdet med større ulandspro-
jekter kunne begynde. Samtidig 
var der startet et samarbejde 
med flere danske hjælpeorga-
nisationer. DHF fik kontakt 
med Henry Lind fra Nicaragua-
komiteen, som begyndte at 
arbejde for DHF i 1995:

De store projekter
”Vi snakkede jo meget om at få 
mennesker med handicap ind 
på arbejdsmarkedet. Men det 
var ikke så let. Først skulle de 
have en kørestol og en uddan-
nelse. Og til sidst kunne de så få 
arbejde. Så fandt vi ud af, at det 
nok slet ikke var der, vi skulle 
begynde. Vi skulle hellere starte 
med, at de fik nogle rettigheder 
i deres samfund. Altså lave 
fortalervirksomhed og rettig-
hedsarbejde. På den måde ville 
vi komme ud til mange flere 
mennesker.”, fortæller Henry 
Lind, der har boet med sin 
familie i Nicaragua i 15 år.

Er det ikke svært at lave rettig

hedsarbejde i et samfund, der er 
så fattigt?
”Det har været forholdsvist let 
at få nogle ting igennem, der var 
mærkbare. Især lokalt og især 
ting, der ikke kostede penge. 
Hvor det gjaldt om at tænke på 
en anden måde. For eksempel 
at få mennesker med handicap 
integreret i skolen, skabe til-
gængelighed. Men også kon-
kret, hvor kommuner har givet 
støtte til nogle organisationer. 
Det havde vi ikke regnet med. 
Det er lykkedes at lave tilgæn-
gelighedsnormer for Nicaragua. 
Og det er lykkedes at få oprettet 
en ombudsmands-institution 
for mennesker med handicap. 
Og ude i kommunerne får man 
penge til at bygge 100 ramper 
og sådan nogle ting.” 

Hvad driver dig? Er det bare et 
arbejde?
”Det har været meget politisk. 
Det er der nok knap så meget af 
nu. Men selvfølgelig er det sta-
dig en faktor, i og med at jeg har 
en forurettethed over, at der er 
så stor økonomisk forskel mel-
lem dem og os. At det så lige 
blev mennesker med handicap, 
er lidt en tilfældighed for mit 
vedkommende. Det kunne lige 
så godt have været indfødte folk 
eller bønder. Det, der interes-
serer mig, gnisten, er organisa-
tionsudviklingen, at en gruppe 
kan få de her ting igennem 
og få forbedret deres forhold. 
Det, der er godt ved handica-
porganisationer er, at det er et 
forholdsvis lille og afgrænset 
område. Havde vi arbejdet med 
bønder, havde vores arbejde 
været en lille bitte prik. Nu har 

det fyldt utrolig meget og været 
vigtigt for, hvordan handicap-
bevægelsen har udviklet sig. 
Det har været et stort ansvar 
og risikabelt, men også meget 
spændende. Jeg er meget sikker 
på at det havde set anderledes 
ud i Nicaragua, hvis ikke DHF’s 
ulandsarbejde havde været der. 
Hvis man sammenligner med 
nabolandet Honduras, er det en 
masse små organisationer, på et 
meget lavere niveau. Det bruger 
vi jo overfor Danida. Se, hvilken 

forskel vi har gjort. Vi har haft 
evalueringer gang på gang, som 
har været gode og jeg vil tro, vi 
har et godt ry hos Danida. Vi 
har altid fået stort set det, vi har 
bedt om.”

Siden DHF startede sit ulands-
arbejde, er der sket en stor 
udvikling.
”Det handler om, at deres orga-
nisationer skal være stærke nok 
til at kunne arbejde selv. Det 
har udviklet sig ligesom med de 
danske handicaporganisationer. 
Det er jo ikke kommet af sig 
selv, de fordele vi har. Det for-
tæller vi også hele tiden derude, 
at de må selv kæmpe for deres 
rettigheder”, fortæller Jesper 
Gunnarsen og slutter:
“Der er ingen, der forærer dem 
det.”  

Jesper Gunnarsens efterladte har 
givet RYK! tilladelse til at bringe 
interviewet. Billederne er lånt fra 
DHF’s ulandsbilledarkiv.

Det blev hurtigt klart, at hjælpen skulle gå direkte fra handicappede til 
handicappede. Her ses nu afdøde Jesper Gunnarsen fra ét af hans ophold 
i Nicaragua.

RESPEKT …
Udvikler hele mennesker!

Besøg Danmarks mest 
rummelige højskole på:
www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25,
Hou, 8300 Odder

Telefon 87 81 79 00
mail@egmont-hs.dk
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Tekst: Ane Rønn-Poulsen • Foto: Trine Margrethe Jensen

26-årige Jacob Dahl er måske Danmarks 
bedste kørestols basket spiller. Han har spillet 
i stort set samtlige danske klubber – der 
desværre ikke tæller ret mange. Selv om 
sporten kan dyrkes af spillere med mange 
forskellige typer handicap, er den ikke særlig 
udbredt herhjemme. Nu vil Jacob Dahl slå et 
slag for den hurtige sport.

Kørestolsbasket 
– den usynlige sport

Kørestolsbasket er én af handicapidrættens hurtigste 
og hårdeste idrætsgrene med høj action.

Idræt:
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Tidligere på året stillede Jacob Dahl 
op for det svenske kørestolsbasket-
hold Norrbacka i Malmø Open. 

Men kun i denne turnering. Til daglig spil-
ler han i Århus, men han har trappet ned, 
og aktiviteten er ikke så høj som tidligere 
for danskeren, der har spillet i både Sverige, 
Spanien og Italien.
– Niveauet er ti gange højere i Sverige end i 
Danmark – og det er ikke overdrevet. Vi har 
kun fire hold herhjemme, så jeg spiller mest 
for hyggens skyld nu, siger Jacob Dahl, der 
er rygmarvsskadet og i sit civile liv læser til 
ergoterapeut.

Rekruttering afgørende
– Niveauet i den svenske basketliga er 
utrolig højt. Holdene møder hinanden fire 
gange i sæsonen, og derefter er der slutspil, 
fortæller Jacob, der tror, at forskellen på det 
sportslige niveau i dansk og svensk køre-
stolsbasket skal findes i rekrutteringen.
– Svenskerne var for år tilbage rigtig gode 
til at rekruttere nye spillere, og derfor fik de 
hurtigt et godt landshold, der har deltaget 
ved De Paralympiske Lege adskillige gange. 
Og de er stadig gode til at rekruttere nye, 
unge talenter – på gymnasiet i Norrköping 
har de fx en linje for kørestolsbasket. De 
træner hver dag, og så bliver niveauet 
derefter.
De mange gode resultater fra det svenske 
landshold har fået det svenske basketball-
forbund – som kørestolsbasket hører under 
– til at støtte op om holdet og løbende 
sørge for, at der er ressourcer nok omkring 
holdet. I Danmark har sporten slet ikke 
samme fodfæste.
– I Danmark skal man vise resultater, før 
der bliver postet penge eller ressourcer 
i sporten. Men uden tid og penge er det 
svært at opnå resultater. Så hvis du vil opnå 
noget som dansk kørestolsbasketspiller, 
så skal du søge til udlandet, lyder Jacobs 
vurdering. 

Ambitioner i udlandet
Jacob Dahl taler af erfaring og tog selv sagen 
i egen hånd, da han ikke kunne få opfyldt 
ambitionerne herhjemme. I 2005 skrev 
han kontrakt med den spanske klub Amfiv 
Vital-Vigo, og efter en sæson gik turen til 
italienske GSD Anmic Sassari. Her spil-
lede danskeren i sæsonen 2006, inden han 
flyttede tilbage til Sjælland og spillede for 
Malmø. 
– Det var fedt at spille på højeste niveau – 
men lidt ærgerligt ikke at kunne drive det 
hele vejen herhjemme og komme med til 
De Paralympiske Lege for eksempel.
Kørestolsbasket er en meget seværdig og 
publikumsvenlig sportsgren, og i Spanien 

spillede Jacob som professionel for flere 
hundrede tilskuere hver eneste weekend, 
ligesom tv-dækning og spillerlønninger var 
en fast del af gamet. 
– Sådan er det ikke mere, smiler Jacob.

Sportseminar for skadede soldater
– Det er svært med en holdsport i et lille 
land som Danmark, selv om der egentlig er 
en hel del potentielle spillere. I Tyskland 
sætter man ikke-handicappede spillere, der 
eksempelvis har fået en korsbåndsskade 
og ikke længere kan spille gående basket, i 
en stol og træner dem i at køre rigtigt. Man 
behøver ikke at have et egentligt handicap, 
så der er mange muligheder – men rekrut-
teringen er stort set ikke-eksisterende 
herhjemme, desværre, siger Jacob, der selv 
tog initiativ til at synliggøre sporten over for 
skadede danske soldater ved et sportssemi-

nar i Vejen Idrætscenter i juni måned.
– Det var en god mulighed for at synliggøre 
sporten over for en oplagt målgruppe, og 
det kan forhåbentlig være med til at lokke 
flere ud i klubberne. 
Også på DHIFs sommerkursus på Egmont 
Højskolen i juli lykkedes det at rekruttere 
12 spillere.

- Vi er nogle spillere, som gerne vil gøre en 
indsats for at fremme sporten, og på vores 
senste landsmøde har vi planlagt en række 
nye, spændende rekrutteringstiltag i efter-
året, slutter Jacob, der håber, at det også 
lykkes at få et landshold op at stå.

Artiklen har været bragt i Handicapidræt. Ane 
RønnPoulsen er kommunikationskonsulent i 
Dansk Handicap Idrætsforbund.

Hvad er kørestolsbasket?
Kørestolsbasket spilles efter samme 
regler som gående basket. Det foregår på 
en almindelig basketbane med almin-
delig kurvehøjde, og hvert hold har fem 
spillere på banen ad gangen. Der spilles 
i specialbyggede stole, der er tilpasset 
til hver enkelt spiller. Basketstolene 
udmærker sig ved at have skråtstillede 
hjul for at være nemmere at manøvrere. 
Nye spillere kan som oftest låne basket-
stole i klubberne.

Hvem kan spille kørestolsbasket?
Kørestolsbasket er den handicapidræt, 
der har den bredeste målgruppe. Det vil 
sige, at alle lige fra rygmarvsskadede til 
folk med dårligt knæ kan spille med. Det 
eneste, det kræver, er en god armfunk-
tion. I kørestolsbasket tildeles spillerne 
point fra 1 – 4½ alt efter graden af deres 
funktionsnedsættelse. De fem spillere, 
som holdet har på banen, må sammen-
lagt max. udgøre 14½ point. I Danmark 
er almindeligt gående velkommen til at 
spille med, og de vil så tælle fem point. 

Kontakt
På kørestolsbasket.dk finder man info 
om klubber og events som fx rekrutte-
ringssamlinger, turneringsdage osv. Der 
er pt. tre aktive klubber i Danmark, men 
det er planen, at der skal komme klub-
ber i Aalborg, Sorø og København. 
Kontakter: Viborg: Træner Michael 
Holm, tlf. 22 51 23 92 eller mail: kaczor-
holm@youmail.dk. Århus: Formand 
Annette Riis Mikkelsen, tlf. 22 99 94 
34 eller mail: annette-rimi@post.tele.
dk. Odense: Holdleder Flemming 
Stephansen, tlf. 40 40 55 25 eller mail: 
fstephansen@webspeed.dk

FAKTA

 Vi er nogle spillere, som gerne vil gøre en 
indsats for at fremme sporten, fortæller Jacob 
Dahl , der også håber, at det lykkes at få et 
landshold op at stå.

Basket-arrangement
Er du interesseret i kørestolsbasket og 
har lyst til at prøve spillet, så mød op 
til et rekrutteringarrangement i Sorø 
den 9. oktober kl. 11.00. Adressen er: 
Frederiksberg Hallen, Smedeparken 1. 
Se mere på kørestolsbasket.dk eller kon-
takt Jacob Dahl på tlf. 2010 1311 eller 
Jacobdahl@gmail.com.
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Zoëga

Når du vælger auto-mobil.nu, kan vi garantere
dig en handicapbil, Taxa eller institutionsbus, hvor
alt skræddersyes præcist efter dine ønsker og mål
- udført af velkvalificerede teknikere.
Ring til Christian Rosendahl eller Per Zoëga og få mere
at vide på telefon 7542 0600.
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Vi opbygger og leverer
alle bilmærker

Opbygning af Taxa og
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Seks måneder på landevejen fra 
Casablanca til Stockholm - en rejse 
på 6000 km gennem Marokko, 

Spanien og videre gennem Europa og 
Sverige. En lidt usædvanlig bedrift men 
ikke uden mål. De to venner, Mats Melin og 
Lars Löfström ønskede med turen at sætte 
fokus på fysisk tilgængelighed med gode 
eksempler fra de byer og steder, de besøgte 
undervejs på deres lange rejse. De dårlige 
eksempler på eksklusion har fået sin egen 
liste: “Shame and blame”, som projektets 
initiativtagere kalder det. 

Blandt eliten
I mere end 30 år tilhørte Lars Löfström 
verdenseliten i et antal af idrætsgrene. Han 

var blandt andet med på det svenske lands-
hold i kørestolsbasket, atletik og sejlads. 
Kørestolsslalom var dog en af Lars´ største 
kompetencer i mange år, og gennembrud-
det fik han i 1972, da han først vandt guld 
ved det svenske mesterskab i kørestols-
slalom og senere samme år guld i samme 
disciplin ved Paralympic. 
På turen kørte Lars Löfström i en letvægt-
skørestol på blot fire kg.  

Et godt eksempel
Inclusion Tour 2010 førte de to globetrot-
ter via Rabat, Tanger (Marokko) til blandt 
andet Gibraltar, Madrid, Barcelona, Lyon, 
Paris, Bruxelles, Hamburg, Lübeck og den 
1. juli ankom de til den Svenske Ambassade 

i København. Her blev de mødt med - for 
turen relevant - et nyt og flot renoveret 
og fuldt tilgængeligt indgangsparti i den 
gamle, smukke ambassadebygning. Fra 
ambassaden i København gik det videre til 
Stockholm, hvor den beundringsværdige 
rejse sluttede.

The Inclusion Tour dokumenterer, at meget 
er muligt for mennesker med handicap, 
men at meget endnu skal gøres før verden 
er tilgængelig. Den indsamlede viden vil 
blive samlet, dokumenteret og publiceret.

Læs mere om turen på: inclusiontour2010.se 
/ twitter.com/inclusiontour samt på YouTube 
med filmen ”The Inclusion Tour”.

Tekst: Birgitte Bjørkman

The Inclusion Tour
Den 5. marts startede Lars Löfström og Mats Melin deres 6000 km 
lange rejse fra Casablanca til Stockholm. Lars på cykel og Mats i kørestol 
under fanen ”The Inclusion Tour”.



150 meter badebro med mange muligheder er udråbt til 
Danmarks mest tilgængelige adgang til Kattegat året rundt.

Omnipotent badebro

 Tekst: Viggo Rasmussen • Foto: Stevie Kørvell
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Nu får RYK!s læsere en enestående 
mulighed for at prøve at ”sidde bag 

roret” på Wavester, der er en 38 fods sejl-
båd, der kan styres via hjulene på en køre-
stol. Man skal være i stand til at styre sin 
kørestol - via joystick eller drivringe – men 

man behøver ikke at have sejlet 
før. Gå ombord på Wavester, tag 
plads på den hydrauliske platform, 
grib om joystick eller drivringe 
og stik til søs som 1. styrmand. 
Ønsker man bare en sejltur og at 
nyde havluften, sørger en rutineret 

sejler for at styre båden sikkert ud og hjem.

Wavester har bådplads i Fiskerihavnen på 
Østerbro i København. En kørestolsrampe 
sørger for, at man kommer sikkert og 
nemt ombord på båden. Har man brug for 
hjælp, er der altid en kvalificeret hjælper 
til at give en hånd med. Der er plads til én 
gæst i kørestol og fem-seks gående gæster. 
Familie og venner er velkommen ombord, 
og alle kan prøve at styre båden. Ombord 
bliver kørestolen spændt forsvarligt fast til 

en kørestolsplatform med fire Q-straint 
seler, der også bruges til fastspænding af 
kørestole i biler. Ejer af Wavester, Anders 
Lehmann, der selv er kørestolsbruger, er 
med på turene. Desuden er der altid en 
gående, rutineret sejler (med duelighedsbe-
vis) ombord. 

Turene med ”Wavester” er overvejende finan
sieret af sponsorer. En sejltur koster derfor kun 
300 kr. (alle personer inklusiv). Turen tager 
ca. tre timer inkl. fastspænding og afmontering 
af kørestol. Der er redningsveste til alle. Vejret 
kan drille, og det kan ske, at en planlagt sejltur 
må aflyses. I det tilfælde skal der ikke betales. 
Ring og book en sejltur hos Anders Lehmann/
Lehmann Engineering på tlf. 24 63 15 77. 
Læs mere på wavester.dk. Læs også artikler om 
Wavester i RYK! nr. 3.09.

Har du lyst til at styre en 38 fods 
sejlbåd fra din kørestol? På en sejltur 
med Wavester får du en enestående 
mulighed for at blive 1. styrmand på 
Øresund.

Styrmand for en dag
Tekst: Birgitte Bjørkman • Foto: Louise Hargreaves

- Jeg fristes til at sige, vi har 
fået en omnipotent ba de bro. 
Nogen synes, den er vild og 
voldsom med sine 150 meter 
ud i Kattegat. Andre mener, 
den er tæt på at være fuldkom-
men. Selv må jeg sige, at broens 
mange muligheder lever op til 
vores drømme. Så lad os bare 
kalde den omnipotent, siger en 
tilfreds forstander på Egmont 
Højskolen Ole Lauth.

Open air elevator
Med over 100 deltagere på én 
gang til RYKs Store Badedag 
har den nu stået sin prøve i to 
sæsoner. 
Fra broen er der flere måder at 
komme i vandet. Gående kan 
tage trappen flere steder. Den 
har en open air elevator, der er 
drevet af solceller eller et sving, 
hvorfra man siddende på en 

bænk kan komme direkte ned i 
vandet og svømme ud. Ønsker 
man en mere blid overgang 
fra havluft til frit havbad, eller 
behøver hjælp, kan man rulle 
ned i et såkaldt badekar, som 
via et hejsesystem sænker karet 
ned i svømmeniveau. Man kan 
også snuppe slisken eller sætte 
sig over en saltvandholdbar 
badestol. For enden af broen er 
et opholdsareal stort nok til en 
mindre fest.

Den første badebro
Den første handicaptilgænge-
lige badebro fik Hou Søsport-
center i 1997, fortæller Ole 
Lauth. 
- Men det var en fleksibel 
badebro, der gik i stykker, hver 
gang østenvinden viste tænder. 
Og det tog to mand halvanden 
måned at flytte broen hvert 

efterår og forår. Takket været en 
bevilling på 4,4 millioner kr. fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond 
er det lykkedes at opføre en 
permanent bade- og bådebro.
- Det er også muligt at stævne 
ud fra broen i Søsportscentrets 
forskellige fartøjer. Ved indviel-
sen sidste sommer fik vi OL- 
guld  drengene Jonas Warrer og 
Martin Kirketerp til at dyste 
med elever i et matchrace i hver 
sin sonar. 

Sugerør i Kattegat
Som led i Egmont Højskolens 
kommende vandtræningscen-
ter, der skal stå færdigt i 2012, 
rummer broen en skjult hem-
melighed. Under brodækket 
løber nemlig to rør på hver 160 
mm.
- Vi har en ambition om at suge 
havvand ind til både badevand 

og for at udvinde havets varme. 
Det ene rør skal forbindes med 
sugerøret i et sandfilter og det 
andet rør er til returvand fra 
en stor varmepumpe – under 
forudsætning af de nødvendige 
tilladelser. Anlægget skal være 
med til at varmeforsyne høj-
skolen og kan måske ligefrem 
spæde til det lokale kraftvarme-
værk, håber Ole Lauth. 
- Og hvem kunne ikke have lyst 
til at mærke opdriften i fortyndet 
saltvand – i et 25 meter-bassin?

Badebroen er en 150 meter 
lang, permanent bro. Den er 
til gængelig for alle. Fra broen er 
der både en lift og en rampe til 
et såkaldt ”badekar”. Broen er 
konstrueret af Søren Jensen A/S 
og Bjarne Knudsen. Støttet af 
Arbejdsmarkedets Feriefond og 
en privat donation. 
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Safari 
                   i Sydafrika

Rejse:
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Tæt på Krüger National Park fin-
der man den danskejede lodge, 
Normann Safari, hvor ægteparret 

Bjørn og Tine Normann har slået sig ned. 
Herfra arrangerer de safariophold til rej-
sende, der ønsker at komme tæt på landets 
vilde dyr og fantastiske natur. Og blandt 
tilbuddene finder man også ”Handicap 
Safari”. 
- Denne pakke har vi sammensat med ture 
og oplevelser, der er udvalgt ud fra det kri-
terium, at alle skal kunne være med - også i 
kørestol, forklarer Tine.
Vi har fundet os en plads under et skyg-
gefuldt træ, og Tine og Bjørn har bedt den 
unge tjener, Herman, servere et par kolde 
øl. Det er marts måned, og det er begyndel-
sen på det sydafrikanske vinterhalvår, men 
lige nu er det omkring 38 grader i solen, og 
pladsen under træet føles svalende. 

Tilgængelig lodge
Normann Safari ligger i Phalaborwa i det 
nordøstlige Sydafrika på kanten af den 
nordøstlige del af Krüger Nationalpark. 
Lodgen består af tre små huse med stråtag 
og et hovedhus med fast tag. Værelserne 
er beliggende omkring en indbydende 
swimmingpool, og hele lodgeområdet er 
niveaufrit. 
- Da vi overtog lodgen fra den tidligere, 
danske ejer, var lodgen allerede gjort 
tilgængelig med velindrettede værelser, og 
ejeren havde etableret et samarbejde med 
HandiTours. Det samarbejde overtog vi, 
og har siden forbedret tilgængeligheden på 
lodgen, fortæller Bjørn.
Med blot 14  sengepladser er der tid til sær-
lig opmærksomhed overfor gæsterne. Med 
egen kok, tjenere, chauffør og stuepige, står 
Bjørn og Tine klar til at opvarte og guide 
gæsterne under hele opholdet. 
Alle måltider spises udendørs, og om 
aftenen, når mørket har sænket sig, er det 
dejligt at sidde i lodgens boma med åbent 
ildsted og nyde den gode mad, kokken 
Alfred sammensætter. Her serveres fx 
springbuk, krokodille og struds og god 
lokal rødvin ad libitum. Det gælder også 
den afrikanske likør, der bydes på efter 
middagen. Amarula Cream med frugt fra 

Marula træet smager fantastisk og siges at 
være vanedannende. 
På nogle ture bringer Bjørn og Tine picnic 
med. Afhængig af hvornår turen starter 
på dagen, er det enten morgenmad eller 
frokost. Og at spise morgenmad sammen 
med dyrene i bushen, mens solen rejser sig 
over horisonten, er nu noget helt særligt. 

The big 5
Krüger National Park er Sydafrikas største 
safaripark og det vildtreservat i verden, 
som kan mønstre den største koncentra-
tion af pattedyr. I alt mere end 140 for-
skellige pattedyr og godt 500 fuglearter. 
Parken er på størrelse med Jylland, og man 
kører på asfalterede veje. Hvis man er hel-
dig, kan man opleve ”The Big 5” som er en 
gammel jagtbetegnelse for: Elefant, Løve, 
Leopard, Næsehorn og Bøffel. Undervejs 
er der stop i Krügerparken med udsigt til 
Letaba River.
- Vi kører i åbent køretøj, og er man køre-
stolsbruger, kommer kørestolen med på 
ladet, forklarer Bjørn, der gerne tager fat, 
når der skal løftes. 
Og det skal der. De åbne køretøjer er høje, 
og det kræver et par mand at løfte gæster 
op, der ikke selv kan stige på vognen. Og 
rangeren giver gerne en hånd med. 

Tamme geparder
En anden safaritur går til det private bush-
reservat, Tshukudu Game Lodge. Parken 
er med sine knapt 6000 hektar en god 
mulighed for at komme tæt på de vilde dyr. 
- På denne tur overnatter vi på lodgen, 
der har fine, tilgængelige 
værelser, fortæller Bjørn og 
fortsætter:
- Og gæsterne kan være hel-
dige at blive budt velkommen 
af stedets geparder, der span-
kulerer rundt på lodgen som 
et par halvtamme huskatte.
Tshukudus fire unge gepar-
der lægger sig gerne ind på 
gæsternes værelse for en 
mid dagslur og tager på mor-
gentur med gæsterne ned til 
søen. Som hos Bjørn og Tine 

Tekst og foto: Birgitte Bjørkman

Det er en fantastisk oplevelse at komme tæt på 
Sydafrikas vilde dyr ... helt tæt!

I Sydafrika tilbyder Normann Safari et spændende og oplevelsesrigt safariophold, der er tilrettelagt for dårligt 
gående og kørestolsbrugere. Har man en drøm om at komme på game drive og opleve de vilde dyr på helt tæt hold, 
er Sydafrika en oplagt mulighed.

Det danske ægtepar Tine og Bjørn Normann 
tager imod gæster på deres tilgængelige logde 
i Sydafrika. 
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indtager man også her middagen 
ved det hyggelige ildsted under 
åben himmel og til lyden af 
bushens mange natlige lyde. 
 
Den ultimative
Den ultimative safari oplever 
man med den tilvalgte tur til 
Thornybush Nature Reserve. 
Så bliver det ikke vildere! I åben 
safarijeep og med en rutineret 
ranger bag rattet og en tracker 
foran på køleren kører man ud i 
bushen væk fra jordvejen og ind 
mellem bushens træer og buske. 
Her kommer man meget, meget tæt på bl.a. 
næsehorn, elefanter, bøfler, leoparder og 
løver. 
- Den tre timers game drive i Tshukudu 
Game Lodge er en fantastisk oplevelse. 
Både ranger og tracker er meget dygtige til 
at spotte dyrene. Det går over stok og sten, 
og pludselig sidder man midt i en bøffelflok 
eller en flok elefanter, forklarer Tine.
- For alle safariture gælder det i øvrigt, at 
vækkeuret ringer meget tidligt om mor-
genen, og at morgenkaffen serveres inden 
solen og dyrene er stået op.

Storslået panorama
Pakken inkluderer en dagstur til de maje-

stætiske Drakensbjergene med de okkerfar-
vede klippeformationer og dybe kløfter. 
- Det er en storslået panoramarute, og 
dagen byder på mange spændende stop, for-
tæller Tine, der er guide på denne tur.
Ad tilgængelige stier kan man bl.a. se de 
karakteristiske Rondaveller på kanten af 
Blyde River Canyon, som er verdens tred-
jestørste Canyon. Et andet udsigtspunkt 
finder man, hvor floderne Treuer og Blyde 
mødes med deres dybe kløfter og grydelig-
nende huller – såkaldte potholes. 
Blandt pakkens oplevelser er der også en 
flodbådstur på Olifants River. Her kommer 
man tæt på flodheste og krokodiller, og på 
bredden spejder man efter bl.a. elefanter, 
giraffer, bøfler og antiloper.

Kontrasternes land
Byen Phalaborwa er et besøg 
værd med sin store kontrast 
mellem shoppingcentre med 
aircondition og mærkevarer 
og ”de sortes supermarked” og 
markedspladsen med udendørs 
frisørsaloner og mobiltelefonki-
osker. Én af de ansatte på lodgen 
tager gerne med som guide 

rundt i byen.
En af dagene er der også mulighed for et 
interessant besøg i børnehaven Bofanang, 
der ligger i et af områdets Homeland. 
- Bofanang er bygget med dansk støtte og 
sikrer, at førskolebørnene i området bliver 
passet og undervist samt får mad og tøj 
indsamlet for danske penge, fortæller Tine 
og fortsætter:
Her er alle sorte og meget fattige, så projek-
tet Bofanang gør en meget stor forskel for 
områdets mange familier.

Lille og eksklusivt
Bjørn og Tine samarbejder med 
HandiTours. Booker man en rejse, vil det 

Der er fine stier til udsigtspunk
terne på bjergturen.
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Flyvetiden fra Danmark til Johannesburg er ca. 16-20 timer afhængig af mellemlanding. Kørslen med bil fra Johannnesburg til Normann 
Safari tager ca. otte timer inkl. frokostpause undervejs. Fra marts til oktober er der 20 - 25 graders varme om dagen. Fra november til 
februar sniger temperaturen sig op på 35 til 40 graders varme. Det er dog en tør varme. Normann Safari har seks dobbeltværelser, nogle 
med mulighed for en opredning. Alle værelser har aircondition. Strømsvigt kan forekomme. Det tilrådes at få en Hepatitis vaccination 
og afhængig af årstiden forebygge malaria med medicin. Safaripakken inkluderer transport til og fra Johannesburg Lufthavn, fuld pen-
sion og en lang række dagsture og besøg til bl.a. Drakensbjergene, Krüger National Park, Moholoholo Animal Rehabilitation Center, 
Tshukudu Game Lodge med overnatning, Jessica the Hippo’s place ved Blyde River, Swadinis Khamai slange- og krybdyrs Park, besøg 
på silkefabrik og flodbådstur på Olifants River. Thornybush Nature Reserve er tilvalg, men absolut anbefalelsesværdig. Gæster i kørestol 
forventes at have ledsager/hjælper med. Læs mere på normannsafari.com og handitours.dk.

være i et selskab med andre gæster, med 
mindre man selv kan mønstre et selskab 
på minimum seks gæster, heraf højst tre i 
kørestol. 
- Vi kan tilpasse programmet for det enkelte 
selskab, men pakken er inkluderet en lang 
række ture og oplevelser, forklarer Bjørn.
Man skal være indstillet på at køre ad 
bumpede jordveje og at der kan være 
meget langt mellem tilgængelige toiletter 
på turene. Og ikke alle ture kan tilbyde 
egnet toilet. Alternative løsninger er derfor 
tilrådeligt.
Alle måltider på Normann Safari nydes 
under åben himmel, hvis vejret tillader og 
det gør det som oftest. Efter en oplevelses-

rig dag er det en nydelse af sidde og spise 
Alfreds gode mad med lyden af tusinde 
cikader og den afrikanske nattehimmel 
over sig. Sådanne lune aftener er en god og 
behagelig afslutning på dagen. Naturligvis 
med et glas afrikansk rødvin.

Lige nu er mørket ved af falde på, øllet er 
drukket og der spreder sig en liflig duft fra 
køkkenet. Det er tid til indtage middags-
maden i bomaen sammen med de andre 
gæster.

             På Moholoholo Animal Rehabilitation Center 
får man mulighed for at håndfodre gribbene.

Fakta



30 3 · 2010 RYK!

Certificerede Lokomatbehandlere: Siddende 
fra venstre Anette Walther, Maria Hansen, 
Kirsten Henriksen. Stående fra venstre Lasse 
Thulstrup, Lone Offersen, Ella Svankjær.

Gangtræning med

Robot

En Lokomat er en højteknologisk 
gangrobot til træning af patienter 
med neurologiske lidelser, herun-

der rygmarvsskadede med svært nedsat 
gangfunktion. Robotten er koblet til et 
gangbånd, hvor der samtidig gives mere 
eller mindre kropsaflastning. Det betyder, 
at patienter, der ikke er i stand til at bære 
deres egen kropsvægt, kan begynde at 
gangtræne meget tidligt efter en rygmarvs-
skade. Denne tidlige og intensive træning er 
med til at øge patienternes muligheder for 
at opnå gangfunktion. 

Øget motivering
De fleste patienter oplever psykisk velvære 
og en øget motivering for træning ved at 
komme op og gå igen. Med Lokomaten kan 
patienterne påbegynde træningen tidligt 
efter deres skade. De opnår dermed en 
langt større gangdistance under træningen, 
en højere intensitet og dermed væsentligt 
flere stimuli til nervesystemet med henblik 
på at reetablere det motoriske signal fra 
hjernen via rygmarven ud til musklerne 
samt de mange sensoriske tilbagemeldinger 
fra de mange receptorer i hud, muskler, 
sener og led. Tilsammen en enorm mængde 
af stimuli, der er med til at normalisere sig-
nalvejene i nervesystemet med henblik på 
at genetablere gangfunktionen. Træningen 
i Lokomaten er desuden med til at give 
patienterne en god kredsløbsstimulering.

Certificerede behandlere
Lokomaten er et avanceret træningsred-
skab og kræver derfor intensiv oplæring af 
brugerne. I efteråret modtog seks af vores 
fysioterapeuter to dages intensiv oplæ-
ring fra leverandørens konsulent i brug af 
Lokomaten. Efterfølgende har vi arbejdet 
intenst med Lokomaten frem til maj i år, 
hvor de seks terapeuter skulle certificeres. 
Det vil sige en slags “eksamen” både prak-
tisk og teoretisk, hvor vi skulle vise, at vi 
kunne håndtere Lokomaten på forsvarlig 
vis, og at vi havde forståelse for at udnytte 
de mange komplicerede indstillingsmulig-
heder for at opnå et korrekt gangmønster. 
Vi blev certificeret, så vi nu kan arbejde 
videre som kompetente Lokomat-brugere 
med godkendelse til at oplære andre fysio-
terapeuter i brug af Lokomaten. 

Et plus for arbejdsmiljøet
En klar fordel med robotten er, at den 
forbedrer arbejdsmiljøet for fysioterapeu-
terne. Robotten har overtaget det fysisk 
belastende job, som fysioterapeuterne 
tidligere havde med at guide patientens 
ben. Ikke mindst hos patienter med 
svær spasticitet. Ud over at det var fysisk 

anstrengende, så gav det terapeuterne nogle 
dårlige arbejdsstillinger. Træningen måtte 
ofte afbrydes; ikke af hensyn til patienten, 
men for at fysioterapeuterne skulle holde 
pause på grund af det belastende arbejde. 
Aflastningen af fysioterapeuterne har også 
betydet, at vi i bogstaveligste forstand har 
fået frigjort hænderne, så vi nu kan kon-
centrere vores indsats om det væsentligste; 
nemlig kvaliteten af patientens gangmøn-
ster, der til stadighed skal både udfordres og 
optimeres.

Træningsprogrammerne er computerba-
serede og kan gemmes til senere bearbejd-
ning. I fremtiden forventer vi derfor også 
at bruge Lokomaten i forbindelse med 
forskningsprojekter. 

Lasse Thulstrup er overfysioterapeut på 
Paraplegifunktionen.

Robotter vinder frem mange 
steder i vores hverdag. Det gælder 
også inden for sygehusverdenen. I 
efteråret sidste år gjorde en robot 
sit indtog på Paraplegifunktionen, 
og siden har personalet trænet 
patienter med svær nedsat gang-
funktion i den såkaldte Loko mat.

Fysioterapeut 
Jørgen Vibjerg afprøver gangrobotten.

Tekst: Lasse Thulstrup
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Orientering 
Paraplegifunktionen

Nu er det endelig sikkert. Fra den 1. oktober hører vi under 
Neurologisk afdeling. Som forudsætning for at tildele Paraplegi-
funktionen i Viborg højt specialiseret behandlingsfunktion for 
rygmarvsskadede har Sundhedsstyrelsen krævet, at funktionen 
fagligt og organisatorisk tilknyttes det neurologiske speciale. 
Synspunktet får opbakning fra den arbejdsgruppe, der p.t. er i 
gang med at udrede den fremtidige organisering af behandling 
og rehabilitering af rygmarvsskadede i Vestdanmark. Planen er, 
at ledende overlæge Inger Lauge bliver klinikchef. Med den nye 
organisering er det planen, at vi skal have et nyt navn. Det er i 
skrivende stund ikke besluttet hvilket.

Redningsøvelse 
Den 8. august markeredes Søværnets 500-års jubilæum, hvilket 
gav anledning til et spændende arrangement på søen.

Sejltur på søen 
Kimen arrangerede over sommeren en sejltur på søen med 
Margrethe. Mere om det i næste nummer af RYK! 

Kimen seminar
I år afholdes der desværre ikke det årlige seminar. Ved eventuelle 
fremtidige seminarer vil der ikke blive sendt personlige invitatio-
ner ud, men annonceres i RYK! og på RYKs hjemmeside. 

Personalet

For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Kørestolstraktor

Forhandler
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18
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Orientering 
fra Klinik for Rygmarvsskader

Siden sidst har Hornbækgruppen haft følgende arrangementer: 
20. april var der Cafeaften, hvor Astra Tech sponsorerede fore-
drag med idrætsudøver Marianne Maibøll, der fortalte om sine 
idrætspræstationer. En hyggelig aften. 
20. maj kom Anders Lehmann og fortalte om sit projekt med 
at udvikle og producere en sejlbåd, som han selv kan styre med 
hagestyret på sin el-stol. En fantastisk spændende fortælling og 
et inspirerende møde.
3. juni holdt vi den traditionsrige  sommerfest med deltagelse af 
120 personer. Der blev danset til sidste strofe.
17. juni var der “Hornbæk-aften” i Havneforeningens loka-
ler. Huset leverede maden, og to lokale beboere fortalte om 
Havneforeningen og det gamle Hornbæk. Vejret var med delta-
gerne, og det blev en spændende og hyggelig aften.

Sportsarrangementer
Sportsgruppen i huset har igangsat et kajakprojekt. Gruppen har 
søgt fondsmidler til såvel indkøb af kajakker som uddannelse 
af personale til at kunne instruere i brug af kajak som en del af 
genoptræningen. 
Projektet har på nuværende tidspunkt modtaget 25.000 kr. fra 
Metro-Schøder-fonden og 25.000 kr. fra Fonden af 17.12.1981. 
Der er endnu langt til målet, men projektet strækker sig over de 
næste tre år, og der søges fortsat fondsmidler.
Den 9. juni arrangerede Sportsgruppen en tur til Allerød, hvor 
otte indlagte fik mulighed for at spille kørestolstennis. Christian 
Illum, paraplegiker og meget aktiv tennisspiller instruerede, og 
alle havde en fantastisk eftermiddag.

Malekursus 
Kunstneren Anette Walter og ejendomsmæglerne Voergaard & 
Ørndrup fra Hellebæk sponsorerede et malekursus for indlagte 
i et hus i Hornbæk, som skal sælges men endnu ikke er blevet 
solgt. Ti indlagte havde stor fornøjelse af dette tilbud og føl-
gende stod at læse i Lokalavisen Nordsjælland 6./7. juli 2010: 
”… det var herligt, at se de 10 patienter i dyb koncentration med 
kreativiteten og livsglæden i front,…”. I øvrigt illustreret med et 
par flotte billeder.

Personalet
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HandicapHjælp Danmark
Stationsalléen 42, 1. sal
2730 Herlev
Tlf: 88 88 71 71
www.hhdanmark.dk

Borgerstyret Personlig Assistance
- lad os hjælpe dig

Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance 
(BPA) kan du som borger med egen hjælpeordning fra den 1. 
januar 2009 få kommunalt tilskud til at overdrage arbejdsgiveran-
svaret til en privat virksomhed som fx HandicapHjælp Danmark.

HandicapHjælp Danmark kan bl.a. hjælpe dig med:

■  Udbetaling af løn samt indberetning til SKAT, ATP 
    og feriekonto
■  Håndtering af barsel og sygedagpenge til dine hjælpere
■  Kontrakt til dine hjælpere
■  Forsikring af dine hjælpere
■  Udregning af dine hjælperes løn på 
    baggrund af indsendte vagtplaner

Du får tilknyttet en fast kontakt-
person, og får adgang til dit eget 
personlige websystem, hvor du 
kan holde styr på alle dine data.

Ring på 88 88 71 71 og hør nærmere

PERNILLESPIA
Handicapservice ApS

Vi kan hjælpe dig!

Står du og mangler en hjælper?
Så ring til Pia & Pernilles Handicapservice ApS.

Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere til 
handicappede. Vi dækker hele Danmark.
ViVi har en del års brancheerfaring og kan stå til 
disposition, når du har behov for det, indenfor 
følgende områder:

Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje
Konsulentordninger

BPA ordninger
Almindelige formidlinger

Lønadministration
Serviceordninger

Ledsagere
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Spørgsmål:
Efter at have tabt mig og endelig er nået 
ned på den rigtige vægt, har jeg desværre 
også tabt polstringen på ballerne. Kan jeg 
få en fedtpumpning - det modsatte af en 
fedtsugning - og få lagt noget fedt ind i bal-
lerne igen, så jeg bliver lidt bedre polstret 
og ikke så hurtigt bliver rød med risiko 
for tryksår? For et par år siden brækkede 
jeg lårbenshalsen og nu er min venstre 
side større - både i knogler og i muskler/
fedt - end den højre side, så det er faktisk 
kun på den højre side, at jeg er blevet så 
tynd, at det er et problem med manglende 
polstring. Jeg har aldrig før i mine snart 
16 år som para haft problemer med eller 
tendens til siddesår.

Svar:
Fra plastikkirurgisk side oplyses det, at 
fedtinjektioner ikke normalt vil blive 
anvendt til dette formål, men at det altid 
må komme an på en konkret vurdering. 
Dvs. hvis der er en speciel grund hertil, 
kan der evt. henvises til plastikkirurg. Men 
en sådan henvisning eller forespørgsel bør 
nok foretages af lægerne tilknyttet enten 
Paraplegifunktionen i Viborg eller Klinik 
for Rygmarvsskader, Rigshospitalet ligele-
des efter en konkret vurdering.
Med venlig hilsen 
Fin BieringSørensen, overlæge og professor, 
Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet

Spørgsmål:
Hej, da jeg kan se at dette emne ikke har 
været i dette forum, vil jeg spørge jer. Har 
for en måned side været hos min læge. 
Han ville tale om min spasmemedicin, 
som er apozepam. Han sagde, at jeg inden 
for et år skulle være afvænnet med apo-
zepamen og i stedet tage Baclofen, da det 

går i musklerne i stedet for i hjernen. Jeg er 
nu på nedtrapning og bliver roligt vænnet 
til baclofenen. Indtil videre går det fint. 
Jeg tænker bare på, at hvis det ikke bliver 
ved med at gå godt, skal jeg jo så sikkert 
have apozepamen igen. Men ifølge min 
læge kan jeg så ikke køre bil mere, da det 
er forbudt at tage piller i samme kategori 
som apozepam. Er der i dette forum andre 
som kender til dette problem?
Har nu trappet ned til 2 mg apozepam ud 
af 11 mg som jeg fik før siden 1977. Synes 
ikke det er særlig optimalt, da jeg får flere 
af bivirkningerne.

Svar:
I dag starter vi generelt ikke op med 
behandling med benzodiazepiner, da 
de kan være vanedannende, og fordi de 
som megen anden medicin, der bruges 
mod spasmer, er trafikfarlig medicin. I 
Lægemiddelkataloget står der følgende 
om benzodiazepiner, hvortil apozepam, 
diazepam m.fl. hører til: “Kørsel under 
påvirkning af benzodiazepiner eller ben-
zodiazepinlignende midler er strafbart i 
lighed med spritkørsel. Ved igangsættelse 
af behandling og markant dosisøgning 
anbefales kørselspause - normalt anbefales 
fire ugers pause, men længden skal altid 
bero på en konkret vurdering. Generelt 
kørselsforbud anbefales ved fast behand-
ling med benzodiazepiner med lang 
halveringstid (> 10 timer). Skønnes det, at 
en patient ikke vil overholde et kørselsfor-
bud, skal dette meldes til embedslægen.”
Som det ses af ovenstående kommer det 
endvidere an på en konkret individuel 
vurdering, inklusive af det præparat, der 
anvendes.
Med venlig hilsen 
Fin BieringSørensen, overlæge og professor, 
Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet

Spørgsmål:
Jeg er i vildrede om tolkning af denne 
konklusion efter MR scanning i decem-
ber 2009: ”Diskrete signalforandringer i 
medulla, C5/C6 niveau uden kontrastop-
ladning - eller en lille syrings, formentlig 
posttraumatisk på det stenotiske  parti i 
spinalkanalen”.  Neurologen oplyser, det 
forklares af spinalstenose - er for et halv år 
siden opereret for diskusprolaps i nakken, 
hvor diskus pegede ind mod rygmarven.
Mit spørgsmål er: Er det en såkaldt 
“skade”, jeg har på rygmarven, og 
burde jeg i så fald følges på Center for 
Rygmarvsskadede? Jeg har en del fysi-
ske problemer og er sat i behandling 
med amitriptylin, som jeg desværre får 
det meget mærkeligt af. Jeg er afsluttet 
hos neurolog. Jeg har ikke fået foretaget 
undersøgelse af blærefunktion. Dette blev 
anbefalet fra neurolog.

Svar:
Ifølge MR scanning kan der ses noget, der 
ikke er normalt svarende til rygmarven. 
Syrings er et lille hulrum i rygmarven. 
Dette er dog ikke det samme som at disse 
forandringer giver symptomer, men de 
kan gøre det. Det er meget individuelt og 
skal vurderes som sådan. De, der følges på 
Centrene for Rygmarvsskade, er de perso-
ner, som en læge henviser, fordi de pågæl-
dendes symptomer findes af en karakter 
og sværhedsgrad, så specialiseret vurde-
ring og behandling findes nødvendig. 
Med venlig hilsen 
Fin BieringSørensen, overlæge og professor, 
Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet

Læsere kan indsende spørgsmål om helbred og behandling til ”Ekspertbrevkassen”. RYK! sender spørgsmålene 
videre til Klinik for Rygmarvsskader og Paraplegifunktionen, som velvilligt har stillet sig til rådighed for 
Ekspertbrevkassen. Der kan stilles spørgsmål til læge og sygeplejerske. Der kan nødvendigvis ikke forventes 
svar på samtlige spørgsmål. Har du et spørgsmål, skal du logge ind på ryk.dk/ekspertbrevkasse, hvor du finder 
en spørgsmålsformular. 

EkspertbrevkasseEkspertbrevkasse
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’ter
Ledelsen på Rigshospitalet 
har lavet et spareforslag, hvor 
Klinik for Rygmarvsskader i 
Hornbæk skal spare 4,7 % på 
personalebudgettet. Politikerne 
i Region Hovedstaden har 
bedt hospitalerne om forslag 
til besparelser på 400 mio. kr. 
i 2011. RYKs sundhedspo-
litiske udvalg har skrevet til 
hospitalsledelsen, at smerte-
grænsen er nået for, hvad der 
kan spares på klinikken, uden 
at det går ud over regionens 
forsyningspligt. I skrivende 
stund afventer vi svar. Brevet 
kan læses på vores hjemme-
side under viden/sundhed/
RYKs breve om behandling. 
I Vestdanmark afventer vi 

Region Midtjyllands arbejds-
gruppes redegørelse for 
neurologi, før den endelige 
afgørelse om den geografiske 
placering bliver taget.

Ellers har den seneste tid 
været præget af sol, sommer 
og ferie fra diverse projekter, 
bortset fra planlægningen 
af diverse medlemsarran-
gementer i efteråret, invita-
tioner bliver sendt ud til alle 
medlemmer. Se i øvrigt også 
vores RYK kalender på ryk.
dk/ryk/kalender, hvor kom-
mende arrangementer bliver 
an non ceret.

Mikkel Bundgaard, formand

Nyt fra bestyrelsen

RYK er på Facebook. Bliv medlem og brug gruppen til debat, viden og erfaringsudveksling.

Bevica Fondens legat
Fra Johanne M. N. Pedersens Fond uddeles legater til perso-
ner med bevægelseshandicap til anvendelse til højskoleophold, 
eksempelvis Egmont Højskolen. Fra Bevica Fondens Legatfond 
III uddeles legater til personer, der er eller har været til behand-
ling/genoptræning på Klinik for Rygmarvsskadede i Hornbæk 
eller Paraplegifunktionen i Viborg. 
Ansøgningsskema til de to fonde kan hentes på bevica.dk 
eller rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til: 
Bevica Legater, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø. 
Ansøgningsskemaet skal mærkes med den ansøgte fond.
BB

I samarbejde med Astra Tech glæder RYK sig til endnu 
engang at invitere RYK-medlemmer i øst og vest til café-
aften. Kom og hør Dorte Futtrup fortælle den dramatiske 
og eksotiske historie om kvinden, myten og kunstneren 
Frida Kahlo.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Efterårets caféaften i samarbejde med Astra Tech står i fortællin-
gens tegn. Forfatter og fortæller Dorte Futtrup kommer og fortæl-
ler om den mexicanske maler Frida Kahlo. Det bliver en levende 
og medrivende fortællerforestilling af og med Frida Kahlo, baseret 
på Fridas egne ord - en historie, der er både dramatisk og eksotisk. 

Smuk og smertefuld fortælling
’Viva la vida’  er ikke blot en titel på denne caféaftens foredrag. Otte 
dage før Frida Kahlos død skrev hun sit navn med rød maling og 
med store bogstaver ’Viva la vida’ – længe leve livet! Frida var et 
lidenskabeligt menneske. Hun havde både humor og temperament 
og var begavet med et stort kunstnerisk talent. Ulykken, der ramte 
hende i en ung alder og gjorde hende til “krøbling” - for at bruge 

datidens sprogbrug - begrænsede hende ikke i 
hendes erotiske og kunstneriske appe-

tit. Tværtimod. Dorte Futtrups for-
tælling handler da også om Fridas 
kunstneriske drivkraft og hen-
des kærlighed til Diego Rivera. 
Samtidig rummer den tidens 
politiske historie.

Et liv med modsætninger
Frida Kahlo døde i 1954 men 

gennem Dorte Futtrup gen-
opstår hun i en smuk 

og smertefuld 
fortæl-

Café-aften

Foto: Amanda Thomsen

Viva la Vida - længe leve livet

Erfaringer efterlyses
Hvordan kan man sikre hurtige og effektive behandlingsforløb for 
patienter med rygmarvsskader? Det vil vi gerne bede dig hjælpe 
os med. Har du erfaringer fra indlæggelsesforløb, hvor du ikke 
har fået specialiseret behandling, fx indlagt på lokalt sygehus, og 
efterfølgende fået alvorlige komplikationer som fx sår eller kon-
trakturer med deraf betydelig forlængelse af indlæggelsestiden, 
betydelige funktionstab eller andet, som fik indflydelse på din livs-
kvalitet? Send dine erfaringer til: anders@ryk.dk. Husk at skrive 
indlæggelses år, årsag til indlæggelse og navn på sygehusafdeling. 
Opgiv gerne dit tlf nr, så vi evt kan tage kontakt til dig pr. telefon.
For yderligere oplysninger kontakt på tlf.: 55341727/21640727. 

Sundhedspolitisk Gruppe i RYK



RYK! udgives af RYK, som er den landsdækkende 
interesseorganisation af og for rygmarvsskadede i 
Dansk Handicap Forbund.
Hvad enten du vælger at være medlem af RYK eller 
abonnent på RYK! lover vi dig, at du får fuld valuta 
for pengene. Som forening og som magasin er vi 
anderledes og spændende og sætter informa tion 
og indsigt til vore medlemmer og læsere højt.
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Rygmarvsskadede i Danmark
Hans Knudsens Plads 1A
2100 København Ø

*/**Som medlem af RYK - Rygmarvsskadede i Danmark og Dansk Handicap Forbund 
modtager du foruden RYK! også DHFs medlemsblad Handicap-Nyt.

Navn: _________________________________________

Adresse: _______________________________________

Postnr./By: _____________________________________

Tlf.: ______________ Fødselsår: ___________________

Kommune: ____________________________________

 Handicap  Ikke-handicap

** Partners/ægtefælles navn:

Navn: _________________________________________

 Handicap  Ikke-handicap

Underskrift: ____________________________________

Blanketten sendes til:

Ja, jeg vil gerne modtage RYK! fire gange årligt inkl. 
porto: 

 *Medlem kr. 272

 **Par kr. 408

 Alm. abonnement kr. 195

 Udlandsabonnement kr. 220

 Firmaabonnement   5 stk.  kr. 900

 Firmaabonnement 10 stk. kr. 1.700

 Firmaabonnement 15 stk. kr. 2.400

ling. Publikum bliver taget med på en rejse tilbage i tid og sted til 
det koboltblå hus i Coyacán med de blodrøde karme, hvor Frida 
Kahlo voksede op. Her starter fortællingen. Hendes kørestol og 
staffeli står, som om hun netop har forladt det ... og så er hun her 
pludselig! Gennem Dorte Futtrup følger vi Fridas kamp for kær-
ligheden, kunsten og kommunismen – på trods af hendes kroniske 
smerter. Og på trods af alle de svigt og ydmygelser, som hendes 
mand Diego Rivera byder hende. Vi møder også den russiske, 
socialistiske leder Trotskij, som bliver hendes elsker og malerne 
Picasso og André Breton, der kalder Frida Kahlo for surrealist. 
Denne betegnelse protesterer hun dog imod med ordene: “Jeg 
maler ikke mine drømme  jeg maler min virkelighed”. Når man har 
hørt Frida Kahlos livshistorie, er man ikke i tvivl om, at hun havde 
ret.  Frida Kahlos historie tryllebinder og fascinerer. Det gør den, 
fordi hun viser os sit liv fuld af modsætninger og eksplosive følelser. 
Modsætninger, som vi kan genkende i os selv, - vi kan identificere 
os med hendes historie, fordi vi alle selv indeholder disse følelser. 
Frida blev kun 47 år, men inden hendes død nåede hun at male 
omkring 145 malerier – oftest som selvportrætter, hvor hun udle-
verede sig selv og sin lidelseshistorie som fx i selvportrættet The 
Broken Column.

Gå ikke glip af denne spændende fortællerforestilling, der tidligere 
har trukket fulde huse i bl.a. Politikens Hus i København. 

Arrangementet ved Århus finder sted tirsdag den 5. og ved København 
torsdag den 7. oktober. Begge dage kl. 17:00. Efter foredraget byder 
Astra Tech på en let anretning , dessert og kaffe. Aftenen slutter kl. 
21:30. Da der er begrænsede pladser, kan vi kun tilbyde medlemmer, 
der har hjælper, at have ledsager med. Alle medlemmer har modtaget 
en invitation med posten. Tilmelding sker på fremsendte tilmeldings
blanket eller på ryk.dk/cafeaften. 

The Broken Column, 1944. Dette selvportræt kunne 
man se på udstillingen ”Frida Kahlo – Retrospektive”, 
der blev vist over sommeren på Berliner Festspiele i 
Berlin.  Foto: Banco de México Diego Rivera & Frida 
Kahlo Museums Trust, México, D.F. / VG Bild
Kunst, Bonn 2010.
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Med blikket mod Norge
I starten af maj afholdt 

LARS, RYKs søsterorgani-
sation i Norge, en to-dages 

konference i Trondheim i for-
bindelse med deres årsmøde. 
LARS havde inviteret RYK til at 
deltage, og jeg havde fornøjel-
sen af et par solrige forårsdage 
på 5-stjernet hotel sammen med 
rigtig mange rygmarvsskadede 
nordmænd. Konferencens 
ind hold var en pose blandede 
bolsjer og bestod bl.a. af sidste 
nyt inden for forsk  ning og 
status på den store Sikker Tra-
fik kampagne, som LARS er 
involveret i. 

Imponerende
LARS har nogle ganske andre 
økonomiske forhold, end RYK 

har, hvilket var tydeligt at se på 
de luksuriøse omgivelser og den 
lave deltagerbetaling. Det kan 
selvfølgelig være et trækplaster 
i sig selv, men alligevel er jeg 
im poneret og overrasket over 
det store deltagerantal på ca. 
100 til konferencen.  Deltagerne 
skulle selv betale deres egen 
transport, og bagagesedlerne 
på kørestolene vidnede om, 
at rigtig mange var kommet 
til Trondheim med fly. Så helt 
billigt har det jo trods alt ikke 
været for de enkelte deltage re, 
men det var ikke at se på 
frem mødet.

Lokalafdelinger
Udover at tænke over, om/
hvordan vi kan gøre det efter i 

’ter

Navn: _________________________________________

Adresse: _______________________________________

Postnr./By: _____________________________________

Evt. tlf.: ________________________________________

Blanketten sendes til:

Ja, jeg vil gerne bestille følgende bøger:

 Para- og tetraplegi - håndbog

 Brudstykker

 Bogpakke med ovenstående 2 bøger

 Pårørende - tæt på ...

 SEX - en guide ...

 Bogpakke med ovenstående 4 bøger

 Min far har brækket halsen - ...

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Hans Knudsens Plads 1A
2100 København Ø

RYK har udgivet en 
række populære bøger:

“Para- og tetraplegi - håndbog til rygmarvsskadede”
“Brudstykker - rygmarvsskadede fortæller”
“Sex - en guide for rygmarvsskadede og deres pårørende”
“Pårørende - tæt på rygmarvsskadede”

RYK sælger også børnebogen “Min far har brækket halsen - og jeg har 
en cykelhjelm med hunde på”.
Bøgerne kan købes enkeltvis eller som bogpakker. Priserne er ex porto 
og forsendelse. Ved forsendelsen bliver vedlagt et girokort. 

Bogkøb

- tæ
t på rygm

arvsskadede

Pårørende

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

Støt RYK 
Støttegave til RYK fradragsberettiget. Der kan maksimalt fratræk-
kes 14.500 kr. pr. år. Man får dog ikke fradrag af de første 500 kr. 
Således nås det maksimale fradrag ved at give en gave på 15.000 
kr. Indbetales til bankkonto i Nordea, reg.: 2279, konto: 5493 
417 845. Beløb kan også indbetales på vores gironr. 575 3759. 
Navn, adresse og CPR-nummer skal oplyses til kassereren, som 
så sender kvittering og sørger for indberetning til SKAT. Husk at 
angive, at der er tale om en gave. Har du spørgsmål, kan du kon-
takte RYKs kasserer Jens Bo Sørensen, Storfyrstinde Olgas Allé 
3, 2750 Ballerup, tlf. 4466 5033 eller e-mail: jbs@ryk.dk. Du kan 
læse mere på ryk.dk/giv. 

Jens Bo Sørensen, kasserer

kr.   80

kr.   80

kr. 140

kr. 100

kr.   30

kr. 220

kr. 100

Organisatorisk inspiration:

RYKs næstformand, Lotte Tobiasen har deltaget 
i en konference i Trondheim afholdt af RYKs 
søsterorganisation LARS. Det gav plads til refleksion og 
inspiration til RYKs organisation.

Tekst: Lotte Tobiasen
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Med blikket mod Norge
RYK, er jeg optaget af LARS’ 
struktur, som bygger på lokalaf-
delinger. LARS har færre med-
lemmer end RYK, og alligevel 
samler lokalafdelingerne en 
del medlemmer til forskellige 
arrangementer i løbet af året og 
også til deres årsmøder. Samlet 
set er der således en del flere nor-
ske medlemmer, der er involveret 
i demokratiet i deres organisa-
tion end tilfældet er i RYK.

Ønske om større deltagelse
RYK afholdt i maj en vellykket 
generalforsamling med ca. 65 
stemmeberettigede. Det er rigtig 
mange i forhold til andre år, men 
stadigvæk er det en meget lille 
del af vores 1.250 medlemmer, 
som vi ser til generalforsam-

linger og vores øvrige arrange-
menter. Jeg ser gerne, at endnu 
flere medlemmer blander sig i 
demokratiet i RYK og får glæde 
af vores arrangementer og det 
fællesskab, vi kan tilbyde i RYK. 
Om etablering af lokalafdelin-
ger i RYK er en måde at nå dette 
mål på, ved jeg ikke. Jeg synes 
imidlertid, vi til stadighed skal 
overveje, hvordan RYK bliver 
en organisation, der er til glæde 
for så mange mennesker med 
en rygmarvsskade som muligt. 

Bestyrelsen hører gerne fra med
lemmer med ideer, forslag til akti
viteter samt ris og ros. Kontakt os 
direkte eller skriv din mening på 
debatten på ryk.dk eller på vores 
facebookside.

På RYKs forårsseminar i 2011 bliver der sat fokus på pårørende. 
Med udgangspunkt i personlige historier og oplæg om de psy-
kologiske påvirkninger af pårørende bliver der mulighed for at 
debattere, hvordan man bedst muligt håndterer situationen som 
pårørende, hvad det er for udfordringer, man står overfor, og hvor-
dan disse løses. Derudover byder seminaret på underholdning 
og hyggeligt samvær. Seminaret holdes i Dronningens Ferieby i 
Grenå den 8. - 10. april 2011. Indbydelser bliver udsendt i februar 
til alle medlemmer af RYK. 

Husk at informere dine familiemedlemmer om dette 
seminar. Måske har de lyst og behov for at komme med 
– også selvom de ikke er medlemmer af RYK.

Pårørendeseminar

Lotte Tobiasen deltog i en todages konference i Trondheim afholdt af 
RYKs søsterorganisation LARS. 

Danmark i FNs komité
Formand for Danske Handicaporganisationer (DH) Stig Langvad 
blev den 1. september valgt som medlem af FN’s handicapkomité. 
Det var udenrigsministeriet, der havde indstillet Stig Langvad til 
komiteen, og det er glædeligt, at Danmark nu er blevet repræsenteret. 
Stig Langvad skal sammen med de øvrige medlemmer i komiteen 
overvåge den globale gennemførelse af handicapkonventionen. 
De lande, der har ratificeret FN’s handicapkonvention, forpligter 
sig bl.a. til regelmæssigt at sende rapporter til handicapkomiteen. 
Endvidere skal komiteen høre og tage hånd om klager fra borgere i 
de lande, der har ratificeret den såkaldte tillægsprotokol, der netop 
åbner mulighed for at borgene kan anvende handicapkomiteen 
som klageinstans - hvis alle nationale klagemuligheder er udtømte. 
Komiteen har mulighed for at igangsætte undersøgelser, når der er 
mistanke om alvorlige og systematiske brud på personer med han-
dicaps rettigheder. Komiteen består af 18 internationalt anerkendte 
handicapeksperter og mødes to gange årligt i Geneve. Danmark skal 
aflevere sin første rapport i august 2011. RYK! ønsker Stig Langvad 
tillykke med det flotte valg.
BB

Bannerreklame 
for rettigheder
”Lige Muligheder” er en kampagne, der kører over sommeren og 
efteråret med fokus på rettigheder for personer med handicap på 
arbejdsmarkedet. Over 1 mio. bannere vil optræde på flere af de store 
danske netaviser for at lokke interesserede ind på kampagnens hjem-
meside ligemuligheder.dk. Her kan man finde oplysninger om Lov 
om forbud mod forskelsbehand-
ling på arbejdsmarkedet. Loven 
beskytter blandt andet mod for-
skelsbehandling til jobsamtalen, 
under ansættelse, i forbindelse 
med afskedigelse og under 
efteruddannelse. Loven for-
pligter også arbejdsgiveren til 
at foretage en rimelig tilpas-
ning af arbejdspladsen, hvis 
der er en medarbejder med 
handicap. Det er ikke en ny 
lov, men det er først inden 
for de seneste år, at loven 
også inkluderer handicap. 
På hjemmesiden finder 
man endvidere infor-
mation om nogle af de 
kompensationsordnin-
ger, der findes for at personer med 
handicap kan hjælpes til at blive på arbejdsmarkedet, 
ligesom man kan hente kampagnens pjecer til henholdsvis løn-
modtagere og arbejdsgivere. Kampagnen vil blive præsenteret på 
messer, møder og konferencer forskellige steder i landet og gennem 
flyers og plakater på fx biblioteker og sundhedshuse. Læs mere på 
ligemuligheder.dk.  
BB
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Kort Nyt
Udlandsrejser med pension
Er du folke- eller førtidspensionist med 
bopæl i Danmark skal du fra 1. juli i år give 
kommunen en række oplysninger, når du rej-
ser til lande uden for EU, EØS og Schweiz i 
mere end to måneder. Kommunen vil typisk 
vurdere, at et ophold i udlandet er midlerti-
digt og derfor ikke har betydning for din pen-
sion, hvis du normalt bor fast i Danmark, du 
kun rejser en enkelt gang, og rejsen er kortere 
end 12 måneder, eller du rejser flere gange 
og hver rejse er kortere end tre-fire måneder. 
De samlede udlandsrejser må ikke dog vare 
mere end seks måneder i løbet af et år. Rejser 
du mere - eller er du i tvivl om dit ophold i 
udlandet har betydning for pensionen - skal 
du kontakte kommunen. Det gælder også, 
selvom du ikke har planer om at opgive din 
bolig i Danmark. Find flere oplysninger om 
oplysningspligt på borger.dk.
BB 

Et lille verdensfirma
NIBUS er et nyt firma, der forhandler kurve 
fra Bolgatanga i Ghana. Overskuddet går 
til indkøb af kørestole til fattige ghanesiske 
mennesker med handicap. Man kan også 
blive kurveambassadør og derigennem være 
med til at støtte mennesker i ulandene. Det 
er Busker Norsk, der tidligere har ar bejdet 
frivilligt i Dansk Handicap Forbunds ulands-
sekretariat, der står bag enmandsfirmaet. Læs 
mere på nibus.dk eller ring tlf.: 2241 5959. 
BB

Marathon for soldater
To tidligere sårede danske soldater skal i 
oktober gennemføre det 35. US Marine 
Corps Marathon i USA. Initiativet udsprin-
ger af et sportsseminar i Vejen Idrætscenter 
tidligere på året, da Soldaterlegatet i samar-
bejde med Dansk Handicap Idrætsforbund 
var vært for 13 soldater, der er blevet såret i 
forbindelse med gennemførelse af tjeneste i 
Irak, Afghanistan eller på Balkan. Blandt de 
danske løbsdeltagere er Niels Kristian Brint 
Nielsen fra Gardehusarregimentet. Niels, der 
blev rygmarvsskadet efter påkørsel af en vej-
sidebombe under en mission i Afghanistan, 
stiller op i kørestolsrace. Soldaterlegatet, der 
støtter sårede soldater og deres pårørende, 
har også finansieret de to racekørestole, og 
Niels har siden sommer trænet på de danske 
landeveje. 
BB

Klagesystem med forringelse
Regeringens forslag til et enklere og smidigere patientklagesystem skaber bekymring hos 
bl.a. Danske Handicaporganisationer. Det nye patientklagesystem skal forbedre patienternes 
klagemuligheder og sikre deres retsstilling, men i stedet er lovforslaget på vej til at gøre det 
modsatte. I dag er det kun muligt at klage over enkeltpersoner i sundhedssystemet, men rege-
ringen foreslår, at der etableres et patientombud, som også gør det muligt at klage over et helt 
behandlingsforløb inkl. alle involverede sundhedspersoner. Bekymringen går på, at patienterne 
ikke er repræsenteret som lægmænd i det nye patientombud. Læs mere på: handicap.dk/
dokumenter/rapporter-notater/fellesnotat-nyt-patientombud-forringer.
BB

Landlig idyl på Bornholm
I Klemensker på Bornholm finder man en  nyindrettet feriebolig i fredfyldt idyl på den 130 år 
gamle firelængede Kæmpegård. Ejendommen ligger på en lille top på knap 4 hektar braklagt 
jord, der gør stedet til en naturlig oase for fugle og vildt. Fra Kæmpegård kan man se langt 
ud over landskabet med marker, skov og hegn. Fra ferieboligen kommer man hurtigt til 
Bornholms mange seværdigheder. Den velisolerede feriebolig er på ca. 50 kvadratmeter og 
rummer køkken-alrum, stort bad/wc og soveværelse med to senge. I stuen er der sovesofa. 
Foran boligen er der en stor udendørs terrasse. Ferieboligen har niveaufri adgang og er ind-
rettet med gode toilet- og badeforhold. Det anbefales dog at medbringe egen badestol. For 
nærmere oplysninger og booking se ferieboligbornholm.com eller kontakt tlf. 2125 5245. Se 
også artikel i Handicap-Nyt, april 2010.
BB

DM i håndcykling 
I juli afviklede Dansk Håndcykel Klub 6. afdeling af DM for håndcykler. Løbet fandt sted i Hou 
i forbindelse med sommerkurset “Handicapidræt for alle” på Egmont Højskolen og foregik 
på en 5,8 km lang rundstrækning. Ni deltagere deltog. Løbet blev vundet af Thomas Gerlach. 
Dansk Håndcykel Klub har en del i vente, når VM i håndcykling skal afvikles i Roskilde næste 
år. Yderligere oplysninger om Dansk Håndcykel Klub og medlemskab se: handbike.dk
BB

DM i kørestolstennis
Danmarks bedste kørestolstennisspillere kæmpede om DM i juni på banerne i Allerød 
Tennispark. Det danske mesterskabsstævne i kørestolstennis kunne i år fejre sit 15 års jubilæum, 

og det blev bl.a. markeret med en juniorrække, der 
for første gang stillede op til mesterskaberne. Der 
var deltagelse af knap 15 spillere fra Jylland, Fyn 
og Sjælland. Mesterskaberne blev gennemført i 
samarbejde med Dansk Tennis Forbund og Dansk 
Handicap Idræts-Forbund. Coloplast er sponsor 
for mesterskaberne. Se resultater og billeder fra 
stævnet på dhif.dk. Foto: Sommerfoto.dk.
BB

Designuddannelse i Spanien 
I den spanske by Monda nær Middelhavskysten har byens designskole, Marbella Design 
Aca demy opnået statslig anerkendelse, som betyder, at danske uddannelsessøgende med 
handicap kan studere på skolen samt tage deres danske SU med. Skolen blev oprettet i 1995 
af den danske indretningsarkitekt Helle Byrn og har plads til 200 elever. Den er tilgængelig 
med elevator, ramper og handicaptoilet. Undervisningen foregår på engelsk, og skolen har 
studerende fra over 30 lande. Læs mere på designschool.com. 
BB
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IKT-Gruppen
IKT-Gruppen er et landsdækkende tværfag-
ligt tilbud om rådgivning, vejledning og salg 
af informations- og kommunikationstekno-
logiske hjælpemidler (IKT) til børn, unge og 
voksne med handicap. Tilbuddet varetages af 
et tværfagligt team, der alle har stor erfaring 
på området. Rådgivningen foregår enten i 
IKT-Gruppens lokaler på Marselisborg 
Centret i Århus, i brugerens eget hjem, på 
skolen eller institutionen. Læs mere på ikt-
gruppen.dk
BB

Race for Riget
Ved årets Copenhagen Historic Grand Prix i 
august fik publikum mulighed for en enestå-
ende køreoplevelse. Fra passagersædet ved 
siden af nogle af landets kendte DTC-kørere 
fik publikum mod betaling en tur rundt på 
den to km lange racerbane. Det var i forbin-
delse med et nyt indslag, Race for Riget, som 
var sat i stand med hjælp fra bilimportører og 
kendte racerkørere. Rigshospitalets børne- 
ungeafdeling modtog efterfølgende et kon-
tant beløb. Jason Watt var blandt de populære 
racerkørere, og for ham var det noget ganske 
særligt at få mulighed for at være med ved 
Race for Riget.
- Det var på Rigshospitalet, man reddede 
mit liv, og jeg er rigtig glad for at kunne give 
noget tilbage.
Jason Watt, der blev rygmarvsskadet i 1999 
efter en MC-ulykke, havde sin røde Ford GT 
med ved Race for Riget. 
BB

Tilgængelighed til fængsler
Kriminalforsorgen søger løbende at sikre, at 
der etableres tilgængelige celler. Ud af for-
sorgens ca. 4.000 pladser kan 139 pladser 
fordelt på åbne og lukkede fængsler, arrest-
huse og pensioner, anvendes af indsatte med 
bevægelseshandicap. Det nye Statsfængslet 
Østjylland, som blev taget i brug i 2006, 
har fx 10 egnede celler. Kvindeafdelingen 
på Anstalten ved Herstedvester er under 
ombygning, og én af de nye celler bliver 
tilgængelig. I byggeprogrammet for det nye 
fængsel på Falster, som forventes færdigt i 
2015, er der fastsat krav om, at det samlede 
bygningsanlæg disponeres efter gældende 
regler om tilgængelighed herunder etable-
ring af et antal celler og terræn uden niveauer. 
BB/Kilde: Ombudsmanden.dk

Sun Yuan og Peng Yu er 
to af Kinas mest kon-
troversielle kunstnere, kendt 
for at arbejde med ekstreme materialer, og deres værker provokerer 
beskueren og tvinger til refleksion over perception, død og den menneskelige tilstand. Med 
deres installation ”Old Persons Home” præsenterer de to kinesiske kunstnere 13 karikerede 
“gamlinge” i naturtro størrelse. Her er generaler, sheiker, gejstlige og andre pensionerede 
magthavere. Alle placeret i elektriske kørestole. De sidder visne, tandløse, amputerede, senile 
og savlende og kører tilfældigt rundt i sneglefart – en parodi på verdens ledere på kollisionskurs 
med hinanden og omverdenen til det sidste. Sun Yuan og Peng Yu: Old Persons Home. 13 
skulpturer og 13 dynamoelektriske kørestole. 2007. Foto venligst udlånt af Saatchi Gallery i 
London, der sidste år viste installationen. 
BB

Gratis rådgivning om BPA 
Hos Kooperationen kan man få gratis råd og vejledning om BPA-ordningen. Man kan fx stille 
spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere, forsikringer, arbejdstider, arbejdsmiljø 
eller fortolkning af overenskomst. Det er Servicestyrelsen under Socialministeriet, der har 
indgået en aftale med organisationen om gratis at rådgive og vejlede brugere af BPA frem til 
udgangen af 2011. Man kan ringe, skrive eller kontakte Kooperationen på bpa-arbejdsgiver.dk, 
mail: kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller tlf. 33 55 77 30. Desuden udgiver BPA-arbejdsgiver.
dk et nyhedsbrev med aktuelle oplysninger om BPA. Tilmeldning til nyhedsbrevet sker ved 
at sende en mail til bpa-arbejdsgiver.dk.
BB

Lempelse af udlandsbekendtgørelse
Den 1. januar trådte nye lempede regler i kraft for borgere med handicap, der rejser til udlan-
det. Man kan nu uden forudgående ansøgning hos kommunen medtage en række handi-
capkompenserende ydelser, herunder fx hjælpemidler, handicapbil, merudgiftsydelse og 
borgerstyret personlig assistance, under et midlertidigt ophold i udlandet i op til en måned. 
Læs mere om bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold 
i udlandet på: retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130669.
BB

Tilgængelighed til skov og natur
Skov- og Naturstyrelsen har oprettet et nyt menupunkt på deres hjemmeside for mennesker 
med handicap. Her kan man nu finde en oversigt over udbuddet af handicapegnede faciliteter, 
fx stier og adgang til strande, fiskepladser, fugletårne, naturskoler og naturudstillinger samt 
oplysning om p-pladser og toiletter. På hjemmesiden kan man også finde de vandretursfoldere, 
som indeholder handicapegnede stier, der kan benyttes af kørestolsbrugere. Se skovognatur.
For friluftsinteresserede er der mere godt nyt, idet en ny portal for friluftsfaciliteter og ture så 
dagens lys i juni. Her er der mulighed for at søge friluftsaktiviteter under ”egnet for gangbe-
sværede” og ”kørestolsegnet”. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der står bag denne nye portal. 
Se udinaturen.dk.
BB

VM i skydning
Det var et erfarent hold, Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) sendte af sted til VM i 
skydning i Zagreb i Kroatien i juli. Kazimier Mechula og Johnny Andersen, der begge er ryg-
marvsskadede, kæmpede bravt, men det rakte ikke til medaljer. Med deltagelse fra 50 nationer 
var stævnet i Zagreb det hidtil største VM med langt over vanligt niveau. Unge danske talenter 
står klar i kulissen til at tage kampen op ved De Paralympiske Lege i London i 2012. 
BB

Old Persons Home
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vil opleve springet uden drog og videregive mine erfaringer til korp-
sets faldskærmssektion. Jeg springer derfor med en videofotograf,
som optager hele springet.
Straks efter at jeg har forladt flyets rampe har jeg store problemer

med at ligge stabilt i luften. Jeg gørmig så stor som overhovedet mu-
ligt med mine arme og ben. Men lige meget hjælper det. Den mind-
ste bevægelse gør, at jeg næsten mister kontrollen. Så længe jeg blot
ligger stille, klarer jeg den. Men det er umuligt at ligge helt stille, når
man falder mod jorden med knap 200 km i timen, og inden for det
næste halve minuts tid skal jeg trække min skærm og bliver nødt til
at ændre stilling.
Jeg beslutter mig derfor for at foretage et »dummy-træk«, et øve-

træk, så jeg kan teste, hvor svært det er. Min højre arm har knap
ændret position for at række ud efter udløserhåndtaget, før jeg fuld-
stændig mister kontrollen over faldet. Jeg accelererer så kraftigt, at
videofotografen slet ikke kan følge mig. Jeg tumler rundt, og himlen
og jorden snurrer omkring mig, mens jeg krampagtigt forsøger at
rette faldet op med arme og ben. Forgæves.
Centrifugalkraften sætter nu ind for alvor og presser blodet op i

mit hoved, der føles, som om det skal eksplodere. Jeg har ingen anel-
se om, hvilken højde jeg befinder mig i. Alt forekommer uklart, og
jeg kæmpermed ikke at miste bevidstheden. Min hjerne ræsonnerer
dog så meget, at jeg når at tænke, at den automatiske sikkerhedsud-
løser trækker reserveskærmen meget snart, med den fart jeg falder.
Og det må ikke ske. Da det er en reserveskærm, udløses den ekstra
hurtigt, og jeg vil sandsynligvis blive viklet ind i linerne. Og så er det
game over.
Liggende på ryggen i luften lykkes detmigmed al kraft at få begge

hænder placeret på udløseren og trække af fuld kraft. Jeg beder til, at
den lille pilotskærm, som trækker resten af skærmen ud, ikke vikler
sig omkring mig. Og ved et svineheld glider den ind under mig og
trækker mig om på siden, samtidig med at faldskærmens celler fyl-
des med luft og folder sig fint ud over mit omtumlede hoved.
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I sensommeren 2006 befinder jeg mig i et tomotorers, civilt Sky
Van transportfly fem kilometer over faldskærmstræningslejren La
Palisse i Frankrig, hvor korpset træner på grund af de gode vejrbetin-
gelser. Ofte tager vi også til Arizona, hvor vejret er endnu bedre. Flyet
rummermin egen jægerpatrulje samt seksmand fra britiske 22. SAS,
som vi træner og udveksler erfaringer med.
Jeg skal springe et særligt spring, hvor jeg har spændt en 50 kilo

tung rygsæk på fronten af kroppen – normalt sidder den på bagsiden
af benene. Al udrustning på fronten af kroppen gør faldet langtmere
ustabilt, og derfor monteres på hovedskærmen en såkaldt drog-
skærm, en lille skærmpå enmeter i diameter, som stabiliserer faldet.
Dog ikke i det her tilfælde, idet jeg for nysgerrighedens skyld gerne

Frit fald før faldskærmen udløses over Frankrig. Umiddelbart efter billedet er
taget, kommer jeg i det ukontrollable spind.
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 sidder i nattemørket over Afghanistan. I bugen på en 
amerikansk Chinook-helikopter, i et inferno af larm. Det er hér, en jæger fi nder 
ro i sjælen. Sammen med sin patrulje, klar til operativ indsættelse. I krig. Det 
er kronen på et livsværk, som har handlet om én eneste ting: at blive jægersoldat.

 handler om drengedrømmen, der går i opfyldelse, da Thomas Rathsack 
bliver „Jæger nr. 229“. Om farefulde specialoperationer med Jægerkorpset, hvor 
fjenden er talebankrigere og al-Qaida-terrorister i Afghanistan og Irak. Det er en 
bog om at søge ekstremerne. At blive ved, når fornuften og kroppen siger nej. 
At være jæger – for livet.

født 1967, er sergent i Den Kongelige Livgarde fra 1986 og bliver i 1990 

optaget i Jægerkorpset som jæger nr. 229, hvor han gør tjeneste indtil 

1994. Arbejder derefter i en årrække som fotograf og i it-branchen, 

inden han i 2000 og 2001 er programleder for en dansk minerydnings-

organisation i Kaukasus og Afghanistan. Melder sig igen under Jæger-

korpsets faner, da USA og dets koalitionspartnere går ind i Afghanistan 

i efteråret 2001, og er frem til 2008 indsat i en række specialoperationer 

i Afghanistan og Irak. Modtager den højeste amerikanske enheds-

udmærkelse, Presidential Unit Citation, efter deltagelse i Task Force 

K-BAR i Afghanistan. Thomas bor og arbejder i dag i København.

udmærkelse, Presidential Unit Citation, efter deltagelse i Task Force 

K-BAR i Afghanistan. Thomas bor og arbejder i dag i København.

Omslag: Simon Lilholt / imperiet.dk Foto: Forsidefl ap: Rasmus Hylander

Den ægte vare   Berlingske Tidende

Ikke for sarte typer   Ekstra Bladet

A harmonious row of neoclassical houses on 
Kronprinsessegade St. Behind this beau-
tiful street lay Borgergade, Adelgade and all 
the other streets that were becoming slums 
during these years. Watercolour by H.G.F. 
Holm, , David Collection, Copenhagen, 
inventory no. /.

Neoclassical vandalism 
After the death of Royal Master Builder Henrich Brandemann in , the Mint-
master’s Mansion was sold several times, and until , the once magnifi cent 
house underwent a heavy-handed conversion that transformed it completely. 
 � e projecting bay disappeared, and the dormers were taken down so that a 
single long factory dormer could be installed to let light into the workshops that 
had been set up in the attic. � e beam ends, which had been decorated with fi ne-
ly carved acanthus-leaf motifs, were brutally chopped off , and the whole building 
was plastered over to bring the baroque building into line with neoclassical archi-
tectural ideals. 
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 � e gridded windows facing the street were replaced with neoclassical win-
dows with a single pane in the upper frames and two in the frames under the 
transom.
 � e interior changes were also extensive. � e grand belle étage was divided 
into two rental apartments. � is was done by moving the existing partition walls 
and building new ones. Fortunately most of the baroque and rococo features were 
reused, except for one room, which was converted into a new kitchen.
 � e ground fl oor was converted into two fl ats and a shop that was accessed 
from the street by ‘three outdoor steps of Bornholm stone’. Later in the th cen-
tury, another shop was fi tted on the ground fl oor. � is meant that all the ground 
fl oor’s street-facing bays – apart from the two at either gable – were fi tted with 
high, narrow shop windows. 
 Older parts of the building and its interior disappeared and were replaced by 
new ones. Two hundred years later, this would prove to complicate Den Gamle 
By’s huge jigsaw puzzle during the reconstruction of the Mintmaster’s Mansion. 
 � e cellar was converted into dwellings. � e sources also mention several 
buildings that have not been preserved: a rear house, a three-storey back building 
and a fi ve-bay-long brick-built building.
 � us the old Mintmaster’s Mansion, originally built as an imposing single-
family home for the King’s mintmaster, had now been downgraded to an ordi-
nary block of fl ats, while the rest of the large property housed an early industrial 
business. 

In , the Mintmaster’s Mansion under-
went a heavy-handed conversion which, 
among other things, resulted in the disfi gure-
ment of the fi nely carved beam ends to make 
them fi t the plastered neoclassical style. 

During the rebuilding in the years leading 
up to , the house’s projecting bay and 
two dormers were removed so a long factory 
dormer could be established on the top fl oor 
and let light into the workshops that were 
built in the attic. Model made for Den 
Gamle By by Bent Chr. Jensen.
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A harmonious row of neoclassical houses on Neoclassical vandalism 

� omas Bloch Ravn

Klematis

� e Mintmaster’s Mansion tells the fascinating history of a magnifi cent building. 

It describes the house’s construction by the King’s mintmaster in Copenhagen in 

1683; its heyday in the 18th century; its decay as a tenement building in a slum area; 

its dismantling after the Second World War; and, fi nally, its reconstruction and 

restoration in Den Gamle By open-air museum from 1998 to 2009. 

� e story of the Mintmaster’s Mansion is at the same time an account of 

New Copenhagen’s nearly 400-year history, Danish coin minting, authentic 

baroque and rococo restoration, and the revival of old craftsmanship 

techniques in the present day. 
� om

as Bloch Ravn

www.klematis.dk

From New Copenhagen to 

Den Gamle By in Aarhus

o_moentmestergaard_engelsk_cmyk_ST.indd   1

16/11/09   14:22:30

Professionel produktion af smukke
bøger, magasiner og kataloger


