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Birthe Bjørslev, Århus, interview med Lone Hertz

Kendthed forpligter
Når sorg og smerte rammer, kan man vælge at leve med disse vilkår
i stilhed med omsorg og støtte fra sine nærmeste. Anderledes forholder det sig, hvis man som kendt person bliver ramt – da melder
der sig også en anden dimension. I nedenstående interview beskrives, hvordan skuespillerinden Lone Hertz med mod og engagement
har talt handicappede menneskers sag i en årrække.

Lone Hertz blev ikke aktiv i handicapkredse med sin gode vilje.
”Jeg er ikke ”godere” end andre
mennesker.”
Eftervirkninger af en kighostevaccination i det første leveår gjorde
hendes søn Tomas, som er født normal,
hjerneskadet og uden talesprog. Lone
Hertz blev således tvunget af omstændighederne til at engagere sig på en
anderledes måde i sin søns liv, ”så jeg
kom ud i nogle hjørner af tilværelsen,
som jeg ikke anede eksisterede. Og jeg
opdagede, hvor svært det er at være
handicappet. Men jeg erfarede også på
egen krop, hvor svært de pårørende
har det.”

Berømthed forpligter
”Når man er en kendt person og får
et handicappet barn, så er barnet en
opgave, man må tage på sig. Kendthed
forpligter. Og man kan bruge sig selv
til først og fremmest at kæmpe for sit
barns muligheder og dermed også for
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andre børns. Ja, at forbedre vilkårene
for alle handicappede kan blive et
livsmål.”
Sådan så verden i hvert fald ud for
Lone Hertz.
”Jeg har aldrig været i tvivl om det
valg. Men det har da kostet f.eks. det,
man traditionelt forstår ved karriere.
Jeg kunne ikke forblive skuespiller,
når jeg konstant gik rundt med så
tyngende problemer i mig. Som skuespiller er man sit eget instrument, og
man er nødt til at være selvcentreret
og optaget af følelser, tanker og reaktioner - både sine egne og andres. En
skuespiller lever af at kunne sætte sig
ind i andres psyke gennem sig selv. Da
jeg fik et handicappet barn flyttede
fokus fra mig som skuespiller over til
mit barn. Jeg oplevede at blive tvedelt
i forhold til mit fag. Jeg blev fremmedgjort.
Faktisk havde jeg jo en stor karriere
dengang, men Tomas gjorde, at jeg
måtte afstå fra den.
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Livets sande værdier
Ægteskabet med Tomas’ far og også
andre senere forhold har været præget
af min forpligtelse over for Tomas,
og jeg har levet med konstant dårlig
samvittighed over for mine andre børn.
Det er jo sådan, at man elsker sine
børn lige meget, men forskelligt for de
kræver ikke det samme af en. Tomas
har bestemt taget sin del og mere til.
Heldigvis har mine andre børn været
så robuste, så de er vokset op til at
blive kærlige og kloge mennesker på
trods. Men sådan går det langtfra i alle
handicappede familier.
Det er ikke sådan, at jeg ville have
været Tomas foruden. Slet ikke, han
har faktisk gjort mig til et bedre
menneske, end jeg nok oprindelig var
tænkt. Han har fået mig til at indse,
hvilket egoistisk liv vi ofte lever. Det
er liv, hvor det først og fremmest gælder om at blive set, at konkurrere og
at vinde. Den mentalitet præger vi ikke
mindst børn og unge med nu.
”Tomas blev min læremester i at se
de for mig virkelige værdier i livet.”

”Få et andet barn”
Tomas blev tidligt stemplet som idiot
af så store kapaciteter inden for særforsorgen som Sofie Madsen og Axel
Arnfred – og også senere af Else
Hansen, som tilmed anså Tomas for
at være døv. Han måtte efterfølgende
gå med høreapparat i et halvt år.
Etiketten åndssvag blev hæftet på
ham, men han fik aldrig en officiel
diagnose. Og så er det jo sådan, at er
man først testet idiot, så bliver man
opgivet som uhelbredelig og betragtet
som uunderviselig.

”Han bliver åndssvag, få et andet
barn. Opgiv ham,” var det råd neurologen gav, da Tomas blev indlagt.”
Men det kunne Lone Hertz ikke, og
det på trods af, at alle eksperter havde
”lovet” hende, at Tomas ville blive
idiot. Hun kunne
Hun bestemte
ikke tro dem. Hun
kunne se noget hos sig for at ville give
Tomas, som ingen ham et sprog.
andre havde øje for.
Hun bestemte sig for at ville give ham
et sprog.
”Metoden blev at skrive på staveplade med håndstøtte, en metode,
som i andre lande kaldes facilitated
communication. I udlandet er metoden et anerkendt kommunikationsmiddel på universitetsniveau. Men ikke i
Danmark. Her er metoden underkendt.
Ikke mindst i behandlerverdenen, men
også retsligt.
Personligt har jeg oplevet de professionelles angst for at skulle revurdere
det herskende menneskesyn inklusive
uddannelsernes indhold. Ja, uvilligheden til at opdage en professionel
mangel på indsigt i hele handicaplivet
i praksis, det skræmte og skræmmer
stadig specialisterne den dag i dag. De
vælger at forsvare sig ved at afvise,
fordømme og mistænkeliggøre skrivemetoden.”
At lære Tomas at kommunikere ved
hjælp af staveplader og elektrisk skrivemaskine var hårdt. Og blodigt. Vi
sloges og rullede rundt på gulvet, men
jeg insisterede, og til sidst fik jeg indblik i, hvordan han tænkte. I dag kan
vi tale om alt. Jeg fik viden om hans
pagt med Gud, en pagt han sluttede
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i sorg over det fundamentale kærligliv: at få et positivt ja, i stedet for et
hedstab, han led, da han fejlagtigt blev
negativt nej. Egmont er det største og
anbragt på institution som bare ni år.
bedste, der er hændt Tomas og mig.
Gud lovede at trøste ham, mod at
Jeg er så taknemmelig”.
han ville forblive som et barn og afstå
Uunderviselighed – en myte
fra at forsøge at tale og bruge sine
hænder. Den pagt har både Gud og
Lone Hertz har som forælder været
Tomas overholdt, indtil
i både speTil sidst måtte jeg impliceret
Tomas blev 38 år. Nu er
cialundervisning for
han lige fyldt 40 år og selv undervise ham børn og for voksne.
har fået lov af Gud til
”Tomas blev fejldiagfor at overbevise
– sådan forstår jeg det
nostiseret og fejlbebåde mig selv og
i hvert fald – langsomt
handlet utallige gange
systemet
om,
at bryde pagten. Så nu
på grund af sin sproger Tomas begyndt at
løshed og så pagten
at han kunne
udvikle sig. Han jubler.
med Gud, som gjorde
lære noget.
ham så uimodtagelig.
Og det gør jeg også.
Der var ingen professionelle, som havde
Det er, som om jeg har fået mit liv
forventninger til Tomas. Uforstået, som
tilbage.
han var blev han i sin desperation og
Når nej bliver til ja
depression tvunget ud i det, vi kalder
Tomas blev for to år siden optaget
for en psykotisk, voldelig tilstand,
på Egmont Højskolen i Hov efter 17
- opgivet af alt og alle. Til sidst måtte
års fejlanbringelse i Storstrøms Amt,
jeg selv undervise ham for at overbehundrede kilometer væk fra mig. I 38
vise både mig selv og systemet om,
år har vi kun fået nej fra vores sagsat han kunne lære noget. Han var på
behandlere til alt, hvad Tomas og jeg
det tidspunkt blevet 14 år og boede
foreslog. Og så, så fik vi pludselig et ja
på institution for første gang. Han
til, at Tomas måtte komme på Egmont.
boede på et hjem for 10 psykotiske
Man lyttede til os, afstod fra kassebørn. Det var i den periode, at Tomas
tænkning og kompromisser. For første
og jeg sammen med to branchevenner
gang. De traf en individuel løsning
blev præmieret både i udlandet og hernøjagtig sådan, som vi såkaldt normalt
hjemme for vores ”upædagogiske film”
fungerende mennesker selv løser vores
om ”Tomas, et barn du ikke kan nå”.
egne problemer i livet. Det er jo sådan,
Det var også i den periodeh, jeg
fik ham til at overvinde frygten for
at på samme måde som vi to ikke har
at skrive. Da han første gang skulle
ens behov i livet, så er der jo heller ikke
beskrive sig selv, kaldte han sig for
to handicappede mennesker, som skal
”affaldsdefektet.”
have samme tilbud i livet, selv om de
måske har nøjagtig ens diagnose. Tænk
Der går mange negative myter om
sig, så lidt skulle der til for at skabe en
de såkaldte ”åndssvage”, som jo var
afgørende forandring i et menneskes
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benævnelsen, da Tomas blev skadet.
En etikette, som har forfulgt ham som
behandlingsgrundlag hele livet igennem indtil nu. Denne stempling giver
ikke selvværd, men tjener snarere til
selvopfyldelse. En af de første behandlerautoriteter, som troede på Tomas og
på mig som forælder – for mig går der
sandelig også mange myter om – det
var den fremragende skoleleder Lasse
Rydberg. Han hjalp mig med at få
Tomas væk fra den første fejlanbringelse og ind på Strandparkskolen.
Her tog Tomas nogle afgørende udviklingstrin, ikke mindst fordi han opnåede at få en støttepædagog, Jørgen
Kot, som var et dejligt menneske, som
trofast har fulgt Tomas livet igennem,
og som han stadig tager på ferie hos.
Med ham fik jeg et unikt samarbejde, som jeg har haft med alle de
professionelle, som har bundet sig tæt
til Tomas. Og dermed også til mig. At
disse ikke så få mennesker har været
der for os, er jeg taknemmelig for

Forældres viden nedgøres
Det er desværre min erfaring, at mange
professionelle ikke vil acceptere en tæt
kontakt mellem forældre og børn. Man
forsøger snarere at bryde båndene og
nedgøre os som forældre.
Selvfølgelig har jeg da som nærmeste menneske en enestående viden om
min egen søn. Som forælder bruger du
jo hele livet på at studere det menneske, som du har fået ansvar for.
Personligt har jeg gjort alt for at
lytte til Tomas og hans behov ved at
skaffe ham de udfordringer, som han
ønskede og selv troede på, at han
kunne udvikle sig ved. Man har ofte

ment, at det var mig, der piskede
Tomas frem, at jeg var en total urealistisk og krævende mor.
Sandheden er, at det var Tomas,
der aldrig har accepteret sin situation
som handicappet, men har presset
mig frem i sine krav
I 40 år har jeg
til mig, som værge
for ham. Nu har det gået rundt med
jo givet bonus. Men en stor vrede i mig
den livskamp har
været udmarvende. og ofte følt, jeg
Som forælder bliver var behandler for
du ofte ynket på
behandlerne.
grund af dit barns
handicap. Men det er slet ikke der, den
virkelige udfordring ligger. Nej, den
ligger i at skulle holde til at ansøge,
bede og tigge om alting hos myndighederne for dit barn og for dig selv.
Ja, det er den afmagtstilstand, denne
evige ydmygelse, der næsten tager
livet af en.

Vi forbløder
”I Danmark poster vi mange penge ind
i rammerne på vores institutioner, men
indholdet i livet for de mennesker, som
vi internerer der, interesserer vi os ikke
meget for. Den åndelige dimension og
respekten for det enkelte menneske er
ikke særlig synlig. Der handler mest
om umyndiggørelse, kassetænkning
og næsten ingen rettigheder for ”de
udsatte” i forhold til deres eget liv. Det
handler om underbemanding, ufaglært
arbejdskraft, ringe pædagoguddannelser med lavstatus, sagsbehandlerkulde,
om ørkesløse liv og underkuelse.
Hjælp får man kun under bestemte
betingelser og på en ydmygende og
standardiseret måde. Man klipper en
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hæl og hugger en tå, og så forbløder
man.
I 40 år har jeg gået rundt med en
stor vrede i mig og ofte følt, jeg var
behandler for behandlerne. Jeg måtte
passe på ikke at såre dem, så jeg måtte
belægge mine ord.
Efter 17 år i Storstrøms Amt, hvor
Tomas var uden mulighed for få og
bruge et skriftsprog,
Embedsmændene hvor han var uden
vil stadig have beskæftigelse eller
indstillingsretten i støttepædagog og
derfor helst opholdt
forhold til fremlæg- sig på sofaen, hvor
gelsen af ens sag. han lå og blev tykkere og tykkere,
mens han tænkte over livet, så kom
endelig chancen for at få Tomas ind i
en udvikling.
En neuropsykolog analyserede
Tomas’ hjerneskade ud fra scanninger
og skriftlige udsagn – uden nogensinde
at møde ham. Hendes konklusion var,
at kun med turbostøtte og en enorm
stimulation kunne han måske ”vokse.”
En sådan indsats hverken kunne eller
ville amtet honorere, så jeg forlangte
endnu engang et boskifte for Tomas.
Men uden støtte fra chefkonsulenten i LEV Frank Ulmer Jørgensen, og
uden opbakning fra et af de smukkeste
mennesker i mit og Tomas’s liv, professor Birgit Kirkebæk, kunne jeg ikke
have klaret min opgave som værge
for Tomas i disse mange år. Birgit
Kirkebæk har specialundervisning som
sit fagområde, og hun har kendt Tomas
fra han var 10 år gammel. Uden disse
menneskers tilstedeværelse i denne sag
og andre prekære situationer, var det
aldrig gået”.
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Jeg ængstes for VISO
”På den baggrund må jeg indrømme,
at med mine 40 års erfaring med alt
for megen overfladisk specialistkassetænkning, så ængstes jeg for VISO
– det kommende panel af professionelle, som skal rådgive kommunerne efter
udlægningen. Især fordi vi forældre
heller ikke kan føle os trygge ved den
klagemulighed, vi er overladt til, hvis
det går så galt.
Embedsmændene vil stadig have
indstillingsretten i forhold til fremlæggelsen af ens sag. Og de politikere og
jurister, som sidder i ankenævnene, og
som man jo som klager aldrig får lov til
at møde, vil formodentlig stadig afstå
fra at blive personligt involveret. Man
støtter sig hellere til embedsmændenes
vurdering end selv at sætte sig ind i
sagen, så man fortsat kan vaske hænder i uvidenhed og uskyld.
Det at klagerne kan blive afgjort
på et sådant grundlag. Ja, det frygter
jeg.
Den absolutte årsag til at Tomas fik
lov til at flytte, var dog uden tvivl det
faktum, at hans bofællesskab skulle
rationaliseres væk på grund af den
kommunale udlægning. Tilbuddet til
ham lød på sammenlægning af bofællesskaber, udflytning til klyngehuse
og dermed spareforanstaltninger, som
ville føre ham væk fra hele normaliseringsprocessen.
På de betingelser kunne man ikke
længere fastholde ham i Storstrøms
Amt.
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Kommunalreformen,
hvad betyder den?
”På grund af alt det gode, der nu sker
for Tomas, ja fordi vi fik ja og ikke nej,
så er jeg alligevel så fuld af glæde, og
jeg har valgt generelt at være positiv.
Og egentlig kan det vel næppe blive
værre, end det er nu. Den nuværende
regerings krav om ”noget for noget”
med det nok kynisk udtænkte mål,
at alle skal ud på arbejdsmarkedet
ligegyldigt næsten hvor skrøbelig man
er, kan måske alligevel få vendt det
hele til noget positivt. Så mennesker
med handicap nu endelig også får krav
på ved lov at få en lødig skolegang
med støttepædagog og mentorordning,
så alle kan komme til at bestride et
arbejde og derigennem få det helt
nødvendige selvværd til at gro som
menneske.
Under alle omstændigheder vil der i
hvert fald nu blive kortere vej til politikerne, fordi der kommer rådgivende
handicapråd med forældredeltagelse.
Og jeg anser jo på mange måder forældrene som de virkelige specialister. Jeg
var selv stillet op til rådet i Gentofte
Kommune men kom ikke ind. Jeg oplever ellers, at jeg har fået en vis indsigt i
livet som handicappet efter 40 års værgeerfaring. Desværre tror man vel, at
jeg kun kan tale ud fra Tomas. Men jeg
har i årevis været engageret i al slags
handicappolitik, holdt foredrag, besøgt
institutioner her og i udlandet. Nej, det
er ikke altid en fordel at være kendt.
Det har livet med Tomas også lært mig:
du skal ikke tro du er noget”.

Fødselsdag med smoking
Ja, det er ren juleaften for Lone

Hertz, for Tomas er kommet på
Egmonthøjskolen, hvor alle er ligeværdige – en tredjedel af eleverne er mennesker med forskelligartede handicap.
De betaler selvfølgelig selv opholdet
med deres pension. Resten af eleverne
er bare unge mennesker, som gerne vil
på højskole, men måske ikke har råd.
De bliver så ved ansøgning valgt ud til
at være hjælpere for Og jeg anser jo på
de skrøbeligere elever i fritiden. Deres mange måder
ophold sammen med forældrene som de
en mindre løn blivirkelige specialister.
ver betalt af brugerens hjemkommune. Har man brug for
støtte i undervisningen, stiller skolen
hjælpelærerelever til rådighed, så alle
kan følge med.
Her lever Tomas nu på tredje år, og
for første gang prøver han at leve et
frit liv blandt andre unge. Han har fået
så meget tro på livet, så han skriver
og har sprog med sine hjælpere. Han
deltager i al undervisningen, går til
foredrag om intellektuelle emner, og
han er begyndt at bruge sine hænder
både i den daglige adfærd og i undervisningen. Han har netop for anden
gang været i Japan med skolen.
Til sin 40 års fødselsdag, som han fejrede med hele Egmont, mødte han til
sin mors overraskelse som den eneste
op i smoking og knækflip. Han har virkelig fået selvværd og mod på livet. Og
hans mor, ja, hun er fuld af glæde:
”Husk, at Egmont, dette fremragende sted, ikke er et behandlingssted,
men bare en ganske almindelig højskole for os alle, ledet af ildmennesket:
Ole Lauth.
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På denne skole med alle de kærlige mennesker, som er ansat der og
med den ånd og ligeværdighed, alle
omgår hinanden med, har jeg oplevet
det smukkeste eksempel på integration. Og jeg har virkelig mødt mange
Kulturminister Brian mennesker i mit
liv og rejst meget
Mikkelsen har givet også i tredje verden
udtryk for, at han vil med al den forskeltage initiativ til en lighed, man møder
der. Jeg ville ønske,
kunstnerisk uddan- at Egtmont kunne
nelse for mennesker blive et socialt værfor alle
med handicap. nepligtssted
unge, hvor de kunne
opnå en prægning, som modvægt i en
tid, hvor alt drejer sig om konkurrence
og det at være den bedste og den største. Hvad dette sted betyder for mennesker med et handicap, vil jeg slet
ikke forsøge at sætte ord på.

En drøm om et verdensteater
Lone Hertz har en drøm om et verdensteater, hvor først og fremmest mennesker med et handicap og et talent
vel at mærke – kan optages og få en
kunstnerisk uddannelse på linie med
de uddannelser, der allerede findes for
vore kunstnere i teatrets verden. Et
spillested for handicapverdenen.
”Der skal også være en kunstnerisk
undervisningslinie som overbygning
for pædagoger, så de kan blive dygtige
professionelle konsulenter og gå ud
og lave noget rigtig godt teater med
vores brugere. For teater giver glæde,
selvforståelse og selvværd.
Og så skal der selvfølgelig være kurser, hvor brugere kan booke sig ind for
kortere perioder. Måske med mulighed
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for at bo der lige som på en højskole
– altså et stort vidunderligt, kunstnerisk værksted skal det være. Det er
nemlig det unikke ved teater, at det er
den sociale kunstart. Det er en kunstform og en ramme, som samler alle de
andre kunstarter i sig – al slags talent
og alle slags udtryksformer kan bruges
i teatrets tjeneste: stemmens, kroppens, øjnenes, følelsernes sprog. Man
kan spille, synge danse, tale, male, sy
– al slags teknisk snilde kan bruges,
al slags fantasi er dyrebar, så alle kan
være med, ingen kan undværes - alle
er ligeværdige.
Kulturminister Brian Mikkelsen har
givet udtryk for, at han vil tage initiativ til en kunstnerisk uddannelse for
mennesker med handicap. Et sådant
kunstnerisk værksted med et teater
bestående af enestående og anderledes
kunstnere, som udtrykker sig på tværs
af skrøbelighed, og som kan turnere
overalt i verden og skabe goodwill for
Danmark, det må da opfylde en ministerdrøm. Og opskriften kan hentes i
sportens verden:
Invester i græsrødderne, så skaber
du et unikt Team Danmark af det
anderledes med mulighed for at blive
til kunst.
Er det for umådelig en drøm for de
udsatte? Nej, for som teaterdigter
Eugéne Ionesco siger: sandheden er i
vore drømme”.
Lone Hertz holder foredrag rundt i
landet: ”Fra amt til kommune” – ”Fra
bruger til borger” og ”Fra drøm til virkelighed”.
n

