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Forord 
Jeg sidder på øst i den vestre længe, bygget i 1909, samme år som 
forstanderboligen blev opført som inspektørbolig til L. B. Riitzou. Jeg skal 
kun gå nogle få skridt over imellemfløjen - så er jeg der, hvor det hele 
begyndte i 1898. En utrolig oplevelse at tænke på de tusinder af blinde og 
svagsynede børn, der gennem tiden har været på Refsnæsskolen. Jeg sy
nes, det er en lykke, at Refsnæsskolen stadig er på det sted, hvor det hele 
begyndte. Historien taler til os i hverdagen; traditionen er vigtig for vor 
oplevelse af os selv i arbejdet med eleverne. Hundrede års erfaring har 
skabt en god og dygtig platform for arbejdet med blinde og svagsynede 
børn og unge i Danmark - et arbejde, der ikke alene er anerkendt her i 
landet, men også uden for landets grænser. 
Jeg spørger mig selv: "Er der noget, der har været karakteristisk for os 
igennem alle 100 år?" Nogle vil måske sige, at vi har fulgt godt med i 
udviklingen fagligt og organisatorisk og har formået at placere os betyd
ningsfuldt i forhold til samfundet, til stadighed forskelligt ud fra de politi
ske og samfundsmæssige mønstre, der har eksisteret. Det er nok rigtigt, 
men jeg mener, at det er dgtigt ud fra en helt anden tankegang, nemlig at vi 
lige fra 1898 har koncentreret os om, hvad det vil sige at være blind eller 
svagsynet, og så være barn. Det væsentlige har hele tiden været, at vi har 
arbejdet med børn, og at de skulle tilgodeses som bøm, der ikke kunne se, 
eller som så dårligt. De fleste af de børn, der var her i 1898, var blinde som 
følge af tuberkulose. Et andet karakteristikum var allerede på den tid, at 
børnene ofte havde andre handicap eller andre problemer udover synshan
dicappet. Derfor har vi gennem alle årene taget os afbøm med synshandicap 
og en del med andre handicap. Debatten har været der: "Var det dgtigt, 
eller skulle det kun være et sted for dem, der alene var synshandicappede'!" 
Hver gang er resultatet blevet, at gruppen af synshandicappede med andre 
handicap i stadig stigende grad er kommet med i vores arbejde. Vi har lært 
at forstå, at det påvirker et bams udvikling at være blindt eller svagsynet, 
men vi har også lært at forstå, at det giver helt særlige udviklings betingelser 
at være bam med et synshandicap og et eller flere andre handicap. Det er 
synshandicappets indvirkning på barnets situation, og det er synshandi
cappets indvirkning på, hvordan man kan fungere, også med andre handi
cap, der er gmndlæggende for den pædagogik og de udviklingsmulighe
der, som vi kan give barnet eller den unge. 



Vi kan i dag være taknemmelige for, at vi fik lov til at beskæftige os med 
alle disse børn og unge, og at vi forstod betydningen af ansvaret for at sikre 
dem den bedst mulige opvækst og udvikling gennem leg og samvær, gen
nem undervisning og træning. Vi medarbejdere har kunnet danne grundla
get eller rammen omkring de blinde og svagsynede børns tilværelse. De 
har ofte selv måttet tage fra de muligheder, der var, og skabe indholdet. De 
har igennem det samvær, de har haft, skullet danne grundlaget for en iden
titet og social forståelse - en forståelse, der har betydet en erkendelse af 
sig selv som blind eller svagsynet i forhold til andre synshandicappede, 
men ikke mindst i forhold til den store gruppe af seende, hvor forskellige 
de så end er. 
I dag har vi den bredeste kontakt til blinde og svagsynede børn nogensinde 
- cirka 100 bor her for længere tid, 600 kommer her på korte ophold hvert 
år, cirka 1000 vejledes af vore konsulenter rundt omkring i landet. Vi er 
taknemmelige for den store indsats, vi kan og skal gøre, vi er taknemme
lige for det samarbejde, vi har haft med de mange forældre og de mange 
kommuner og amter om at løse opgaverne for den forholdsvis lille gruppe 
på cirka 1650 blinde og svagsynede børn og unge, som er i Danmark. Vi 
glæder os til det fortsatte arbejde. 
Vores historie er baggrunden for det hele, og den påvirker også fremtiden. 
Det er derfor en glæde at sige tak til cand.phil. Niels Strandsbjerg for at 
have samlet det historiske materiale fra de første hundrede år og beskrevet 
det i denne bog. Det er en spændende bog for alle, der er interesserede i 
Refsnæsskolens arbejde. Det er billeder af tider og metoder, adfærd og 
meget mere, som har ændret sig gennem tiden, og som på mange måder er 
uforståelige, opfattet efter nutidens normer. Men det har været den proces, 
som vi har skullet igennem for at være Institut for Blinde og Svagsynede 
Børn og Unge i Danmark. 

Keld Stochholm 
Forstander 



Forskolen på Refsnæs før udvidelsen i 1903. Den ombyggede villa "Strand/yst" 
bestod kun afen fløj ud mod Kystvejen og stranden. Villaen var opført i 1881 og 
blev anvendt som privat sanatorium og pensionat indtil statens overtagelse i 
1898. På billedet ses de fleste afde 20 børn, der var plads til samt sandsynligvis 
frk Graae ogfrk. Mosolff. (Blind. Mus.). 

Forhistorien 
l. november 1898 ankom de første børn til "Det kongelige Blindeinstituts 
Forberedelsesskole på Sh'andlyst ved Kallundborg", og dermed påbegyndte 
Ref<>næsskolen sin foreløbig 100-årige virksomhed. Ved åbningen af for
skolen kom blinde børns skolegang for første gang til at svare til seende s, 
men det havde taget mange år, før man nåede så langt. Allerede i 1811 
påbegyndte Kjæde-Ordenen den første blindeundervisning i Danmark. 
Det var et filantropisk foretagende baseret på frivillig arbejdskraft og fri
villige bidrag. Bl.a. gav Frederik VI tilskud og gav samtidig tilladelse til 
at institutionen måtte bære navnet "Det kongelige Blindeinstitut". Trods 
en idealistisk indsats fra Kjædens side, blev det efterhånden klart, at en 
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effektiv blindeundervisning krævede større ressourser og professionelle 
lærerkræfter. KultuslTIinisteriet (Kirke- og Undervisningsministeriet) ned
satte derfor en kommission, der fremkom med en betænkning i 1852. 
Denne betænkning slog bl.a. fast, at blindeundervisning burde være en 
statsopgave, og at undervisningen først burde påbegyndes, når eleverne 
var 10-12 år gamle, idet de ikke skønnedes modne nok til at begynde i en 
tidligere alder. Betænkningen førte til "Lov om Oprettelsen af et nyt 
Blinde-Institut" af21. januar 1857 og 5. November 1858 åbnedes blinde
instituttet på Kastelsvej i København. Blindeinstituttets bygning blev betalt 
af Kjæde-Ordenen, men driften af instituttet skulle fra nu af betales af 
staten. Det var herved blevet slået at blindeundervisning var en stats
opgave, men man gik ikke så langt, at man samtidig indførte skolepligt 
for blinde børn, således som det var sket for døve børn allerede i 1817. 
Det var fortsat frivilligt om man ville lade sine blinde børn blive under
vist. Undervisningspligt for blinde børn blev først lovfæstet i 1926. Der 
stod ikke noget i loven af 1857 om elevernes alder ved optagelse på insti
tuttet, men det forudsattes at de ligesom i Kjædens institut skulle være i 

Johannes lvlo/denhawer (1829-1908) 
studerede sprog og underviste, da han 
i 1854 blev sendt ud på sin første 
pædagogiske studierejse for at besøge 
åndssvageanstalter i Tyskland og 
Schweiz. 1855 og 1857 var han på nye 
rejsel; men nu med hovedvægten på 
besøg på blindeinstitutionel: Han blev 
lærer ved Kjædens gamle blindeinstitut 
og var 1858-1905 forstander på 
blindeinstituttet i København. Det 
s/ry/des især hans indsats, atforskolen 
blev oprettet. (LAK) 
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alderen fra 10-11 til 18-20 år. Instituttet blev ledet af en forstander, der 
var underlagt en bestyrelse på 5 mand, hvoraf de to blev valgt af Kjæde
Ordenen. Instituttets første forstander var Johannes Moldenhawer, der 
beklædte posten helt til 1905 og således også var Refsnæsskolens første 
forstander. Det skyldtes ikke mindst hans indsats, at forskolen blev opret
tet og at blinde børns skolegang blev påbegyndt samtidig med andre børn. 
Allerede i Moldenhawers rejseberetning fra studiebesøg på udenlandske 
blindeinstitutter i 1856 foreslog han en aldersgrænse fi'a 6 år til optagelse 
på det kommende institut i København, men som nævnt blev dette ikke 
gennemført fra instituttets åbning i 1858. I forbindelse med den påtænkte 
udvidelse af blindeinstituttet kom i 1872 den første henvendelse fra be
styrelsen til ministeriet om oprettelse af en "forberedelsesanstalt" for små 
blinde børn, og derefter rejstes sagen med mellemrum afbestyrelsen eller 
forstander Moldenhawer. Forskolen blev ikke oprettet i forbindelse med 
blindeinstituttets udvidelse, der var tilendebragt i 1880, men til gengæld 
blev der forsøgsvis etableret forskoleundervisning i privat regi. Det var 
atter engang Kj æde-Ordenen der trådte til. Ordenen havde i 1861 oprettet 
et asyl for blinde børn, der var for unge til at kOlrune på blindeinstituttet. 
I forbindelse med en udvidelse af asylet i 1876 blev der forsøgsvis indført 
undervisning for de 6-10 årige blinde børn. U ndervisningsplanerne var 
udarbejdet af forstander Moldenhawer, der også førte tilsyn med under
visningen. Undervisningsforsøget blev tilsyneladende en succes. I hvert
fald animerede det bestyrelsen til at presse på over for ministeriet, for at 
la oprettet en forskole i statsligt regi. Endelig i 1890 anmodede kultus
ministeriet bestyrelsen om at udarbejde planer for en forskole. Som svar 
fremlagde bestyrelsen året efter forslag om en forberedelses- og prøve
anstalt for 40 blinde børn i alderen fra 6-7 til 10-11 år samt en anstalt for 
ca. 20 svagtbegavede og åndssvage blinde børn. Endnu en gang trak sa
gen i langdrag. I 1894 forsøgte ministeriet ganske vist at leje to bygnin
ger, men planerne strandede af forskellige årsager. To år senere fik mini
steriet en ny besparende ide, idet man prøvede at overtale Kjæde-Orde
nen til at etablere en egentlig forskole med statstilskud; derved mente 
man at have løst opgaven, "uden uforholdsmæssig store Udgifter for Stats
kassen." DesvælTe for ministeriet mente Kjæden også, at forskolen var 
en statsopgave og sagde nej. Så var ministeriet overtalt, og i november 
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Kjæde-Ordenens bygning i Klerkegade fi'a J869, hvor den/ørste undervisning af 
små blinde børn/andi sted, og hvor der var asyl/ol' blinde kvinder til begyndelsen 
af1960erne. Kjæde-Ordenen De Tre Vise aføsterland blev stiftet i J774 som et 
social-filantropisk selskab, der i modsætning til andre ordener også optog kvinder. 
11811 påbegyndte selskabet undervisning afb/inde og betalte i 1858 op/ørelsen 
afblindeinstituttet. Efter nedlæggelsen afasylet i Klerkegade, hval' ordenen har 
hovedsæde, støtter den blindesagen med legater. (Kjæde-Ordenens arkiv). 

1897 besigtigede en afbestyrelsen nedsat kommission det private sanato
rium "Strandlyst" på Røsnæs, og denne bygning blev derefter købt af 
staten i vinteren 1897-98 til brug for en forskole. 
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En af årsagerne til, at sagen trak i langdrag, var vanskeligheder med at 
finde egnede bygninger samt tvivl og uenighed om, hvor forskolen mest 
hensigtsmæssigt skulle placeres. Oprindelig var det Moldenhawers tanke, 
at forskolen skulle liggc så tæt som muligt på blindeinstituttet på Kastels
vej, så han som forstander havde let ved at føre tilsyn, og for at forskolen 
kunne integreres mest muligt med det gamle institut. Flere muligheder 
blev nævnt og forsøgt. Bl.a. var det på et tidspunkt på tale at udflytte 
Døveinstituttet, der var blindeinstituttets nabo på Kastelsvej, så de tomme 
bygninger kunne overtages af forskolen, men både delme og andre ideer 
om lokaler forskellige steder i København måtte opgives af forskellige 
årsager. Allerede i 1880erne fremsattes ideen om at placere forskolen på 
Refsnæs i nærheden af Kysthospitalet, men der skønnedes i første om
gang at være for langt til instituttet i København. Først da øjenlægen Ei
ler Hansen udgav sit statistiske værk "De unge blinde i Danmark" i 1895, 
blev alle overbevist om, at sundheden måtte have første prioritet. I det 
nævnte værk påvistes det, at 36% aftilfældene aferhvervet blindhed skyld
tes tuberkulose og samtidig konstateredes en uhyggelig høj dødelighed 
blandt eleverne på blindeinstituttet i København. Tuberkulosen var dati
dens store folkesygdom, som man bekæmpede på sanatorier og hospita
ler, der helst skulle ligge ved vandet, så der var rigeligt med sund og frisk 
luft. På Refsnæs lå i forvejen Kysthospitalet, som var et tuberkulose
hospital. Man indledte samarbejde med dette hospital og lod overlægen 
være tilsynsførende ved forskolen. Efter at alt dette var faldet på plads og 
den købte bygning var blevet ombygget til formålet, kunne Det kgl. Blinde
instituts Forskole endelig åbne den 1. november 1898 med det formål at 
være "Skole, Hjem og Sanatorium" for blinde børn mellem 6 og 10 år. 

Begyndelsen 
Det må have været en barsk oplevelse at komme til Strandlyst den 1. 
november 1898. Den om- og tilbyggede villa, som er den nuværende 
adminish'ationsbygnings sydfløj, lå direkte ud til kysten uden nogen for
mer for læhegn, så blæsten havde fri adgang; men det var jo netop også 
meningen. Det var ikke lykkedes, at få gennemført bestyrelsens forslag 
om en institution til 40 normaltbegavede børn samt til 20 svagtbegavede. 
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Lågen til forskolen i begyndelsen afårhundret 

Forskolen kunne fra begyndelsen kun mmme 20 elever, og dette taj blev 
allerede nået i løbet af det fØrste år. Til at undervise og passe eleveme 
blev der ansat to lærerinder, frøken Graae og frøken Mosolff, af hvilke 
frk. Graae også var plejemoder og leder på forstanderens vegne. Forstan
deren fra København besøgte forskolen nogle gange om året, ellers fore
gik forbindelsen per korrespondance. Fomden at undervise eleveme, der 
var delt i to klasser, i alle fagene, var lærerindernes pligter ifølge Arsbe
retningen fra Blindeinstituttet: ,,1 ste lærerinde har tilsyn med Sygeple
jen, Linnedkammeret, Drengegarderoben og Husets Rengjøring, samt 
Regnskabet, Brevskrivning for Bømene og DagsjoumaIen, 2den Lærer
inde har Tilsyn med Badningen og Pigebømenes Tøj, fører Elevbogen og 
assisterer ved Regnskabet". Men så havde de også på skift fri hver anden 
søndag. 
I de første mange år fandtes der to slags personale på Refsnæs: Funktio
nærer og tyende; de første kender vi af navn, de sidste som regel ikke. Af 
tyendehjælp fandtes fra skolens start en sygeplejerske, der også skulle 
reparere bømenes tøj, samt en hjælpepige til bømene, en kokkepige, to 
stuepiger og en karl. Til at varetage skolens sanatoriemæssige opgaver 
var overlæge Schepelern fra Kysthospitalet tilknyttet som institutionens 
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Fra forskolen i 190 I. Damen i den lyse /gole el' lærerinde og plejemodel; frk. 
Graae, del' val' daglig ledel' afskolenfi'a 1898. De øvrige personer er 
ukendte. 

Cecilie Nielsen, født MosoljJ, 
2. lærerinde vedforskolen 
1898-/9/3. 
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læge. Han besøgte skolen hver anden dag og havde fastsat skolens 
sundhedsregler, der især omfattede badning og spadsereture. Institutio
nens virke som hjem, skole og sanatorium fremgår også tydeligt af den 
første. 

DAGSORDEN: 

Vinter Sommer 

Der stås op kl. 7 kl. 612 

Morgenkost kl. 8 kl. 712 

Andagt k!. 8% kl. 7% 

Skole k!. 9 kt. 8 

Badning k!. 10 kt. 912 

Frokost le!. 1012 kl. 1012 

Spadseretur le!. 11 kl. 11 

Skole kl. 12 kl. 12 

Middag kJ. 2 kl. 2 

Spadseretur kl. 3 kl. 3 

Håndgerning kl. 412 

Friluftslege og havearbejde skiftevis hver anden dag kl. 4Y2 

Fritid lel. 6-7 

Aftensmad kl. 6 kl. 7 

Aftensang k!. 7 kl. 7% 

Sengetid k!. 7 Y.4 kl. 8 


Således fremstår dagsordenen i Blindeinstituttets Årsberetning 1898-1899. 
Der findes dog også en håndskreven dagsorden fra samme tid, der er lidt 
anderledes især for tiden mellem lel. 4 og kl. 7, idet dette tidsrum også 
omfatter sang og gymnastik. Desuden levner den håndskrevne dagsorden 
også eleverne lidt mere fritid, samtidig med at sengetiden for de større 
børn først er fastsat til k1.9. Med små justeringer fortsatte dagsordenen 
nogenlunde uændret i adskillige år. Det bemærkes, hvor stor vægt frisk 
luft, motion og badning er tillagt i dagligdagen. Badningen foregik om 
vinteren således, at piger og drenge på skift hver anden dag fik brusebade 
i saltvand, som karlen havde slæbt op fra fjorden, mens de om lørdagen 
fik varme karbade. Om sommeren blev brusebadene afløst af daglig bad 
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Ijløge dagsordenen havde børnene håndgerning kl. 4.30. Her ses børnene be
skæftiget med hækling strikning og fletning omkring århundredeskiftet. (Blind. 
Mus.). 

ning i fjorden, der fandt sted i den periode, hvor fjordvandet var mindst 
13 grader varmt. For at holde rede på hvor sunde børnene var, blev de 
vejet hver 14. dag, og resultatet blev omhyggeligt ført til protokols. For
uden forskolens egne elever havde man i de første mange år også et vari
erende antal elever fra blindeinstituttet i København, der afhelbredsmæs
sige grunde skulle på rekreation på Refsnæs. For børnenes sundhed var 
det også vigtigt, hvad de fik at spise. Det høje Kultusministerium havde 
godkendt et detaljeret spisereglement, der i en turnus på IO dage specifi
cerede de enkelte retter. Middagsmaden bestod afto retter solid borgerlig 
kost som medisterpølse, kødsuppe, vælling, labskovs og lignende med 
rigelig mælk eller sødt øl til. Alt sammen omhyggeligt udregnet efter vægt 
og mængde. På papiret ser det helt fint ud, men om det også har været 
sådan i praksis, er vanskeligt at kontrollere. Aftidligere elevers erindrin
ger fremgår det ±:eks. at øllebrøden, der serveredes om morgenen, kunne 
være en særpræget oplevelse. Et særligt træk, som også kan ses af elev
erindringer, bestod i, at personalet der spiste sammen med børnene - fik 
serveret en anden slags mad. Det kunne eleverne naturligvis ikke se, men 
de kunne med misundelse dufte de åbenbm1 bedre retter. 
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Selve skoleundervisningen var naturligvis det vigtigste indhold i daglig
dagen. Af Årsberetningen fremgår det, hvad man underviste i skoleåret 
1899-1900. I første klasse var der blevet undervist i dansk, religion, an
skuelse, regning, frøbelske arbejder samt modellering, og disse fag blev 
fOlisat i anden klasse. I dansk skulle eleverne endnu lære latinske bogsta
ver i relieftryk, da forstander Moldenhawer mente, det var gavnligt. Først 
efter hans afgang i 1905 gik man over til kun at anvende blindskrift. Flere 
af fagene må have været rent mundtlige, som når der om religion i 1. 
klasse står: "Bibelshistorien fra Skabelsen til Esau og Jacob gennemgaaet 
4 Gange. 9 Salmer udenad." Ellers ligner skemaet undervisningen, som 
den foregik gennem mange år. Det ses, at man allerede fra begyndelsen 
har lagt vægt på anskuelsesundervisning med modeller, brugt bogstav
kasser, modelleret og lært forskellige småarbejder efter Frøbels metode, 
der senere blev afløst afMontessori-metoden. 
Foruden sundhedsmæssige og skolemæssige opgaver havde forskolen også 
opgaven som hjem for de små 6-10 årige børn. Eleverne kom spredt fra 
hele landet og ofte fra små kår. Transporten til det fjerne Refsnæs var 
forholdsvis dyr. Kun i sommerferien fik eleverne en betalt rejse hjem, så 
kontakten med familien kunne være sparsom. Brevskrivning var heller 
ikke så let, da forældrene normalt ikke kunne blindskrift, men som det 
fremgik ovenfor, var det en af plejemoders opgaver at stå for børnenes 
brevskrivning. Det betød i praksis, at hun læste brevene til eleverne højt 
for dem, samt at hun efter elevernes diktat skrev til forældrene, og senere 
- når eleverne havde lært at skrive blindskrift - oversatte brevene til latin
ske bogstaver. 
Refsnæsskolens dagbog fOliæller om traditioner, der blev grundlagt i be
gyndelsen og f Olisatte gennem mange år. F.eks. den årlige udflugt til 
Asnæsskovene, fejring af kongens og forstanderens fødselsdage, fester 
omkring juletid osv. 
I det følgende vil Refsnæsskolens udvikling fi'em til ca. 1966 blive be
skrevet ud fra de ovenfor berØlie temaer: Udbygning, administration og 
ledelse, eleverne, personalet, den daglige undervisning, skoleliv m.m. Frem 
til 1966 forløb udviklingen relativt rolig med gradvise ændringer. Det har 
derfor syntes naturligt i denne fremstilling at sætte et skel ved dette års
tal. 
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Forskolen efter udbygningen i 1903. Der er bygget en østfløj til den bestående 
bygning. 

Udbygning 
Som nævnt var forskolen i 1898 blevet meget mindre end bestyrelsen og 
forstander Moldenhawer havde forestillet sig. De 20 elever, der var plads 
til, var ah for få i forhold til behovet, og der var ikke meget udenoms
plads. Det var man efterhånden blevet klar over i ministeriet, og allerede 
i 1903 blev der bygget en østfløj til den bestående bygning. Herefter var 
der plads til 30 børn. l 1909 blev endnu en fløj tilbygget, således at byg
ningen, der senere kaldtes ,,0stskolen", fik sit nuværende udseende. Byg
ningen, der i dag rummer administration og materialelaboratorium, havde 
derefter plads til 50 elever. Samtidig byggedes inspektørbolig (senere 
forstanderbolig) og kedelhus. 
Fra begyndelsen havde det som nævnt været bestyrelsens tanke, at for
skolen også skulle indeholde en særlig afdeling for de forholdsvis mange 
mere eller mindre åndssvage elever, der sinkede den almindelige under
visning. Til dette fonnål anskaffedes endelig j 1916 nabovillaen "Bakkely" , 
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der indrettedes til hjælpeskole for 16 elever - i 1919 udvidet til 30 elever. 
"Bakkely kaldtes derefter for "Vestskolen". Hermed var et stort ønske 
blevet opfYldt, og for at institutionen kunne regnes for fuldt udbygget, 
manglede nu kun et børnehjem for 0-7 årige børn, der af sociale grunde 
ikke kunne være i hjemmet. Her måtte man endnu engang ty til privat 
velgørenhed. T 1916 havde grosserer Cornelius Stau på opfordring afDansk 
Blindesamfund oprettet et privat børnehjem i Ballerup for 0-7 årige blinde 
børn. Hjemmet flyttedes i 1918 til Lyngby, men i 1921 overtog staten 
børnehjemmet, der flyttedes til Refsnæs. Til gengæld for overtagelsen 
købte Cornelius Stau en nabogrund på 8 tdr. land, som han forærede 
Refsnæsskolen. På denne grund blev opført et børnehjem - den nuvæ
rende kantine bygning - med plads til 20 børn under den skolepligtige 

Forskolen i 1909, hvor den blev udvidet med en inspektør- (senere forstander-) 
bolig, kedelhus (i midten medskorstenen) og en vesifløj til den bestående hoved
bygning, der således fik sit nuværende udseende. 

alder. Samtidig fik skolen plads til skole- og nyttehaver, frugtplantage, 
husdyr m.m. Cornelius Stau mindes i dag i navnet på det nye børnehjem, 
der blev opført i 1970, og som i dag rummer kursusafdelingen, "Staus
gård". Som hovedregel fortsatte elevernes undervisning på Blindeinstituttet 
i København efter endt undervisning på Refsnæs. Problemet var imidler
tid, hvad man skulle gøre ved de elever, der ikke egnede sig til videre 
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uddannelse i København, eller som efter uddannelsen der alligevel ikke 
havde muligheder for at klare sig selv eller ikke havde en familie at komme 
hjem til. En del af problemet løstes ved opførelsen af det såkaldte værne
hjem i 1928 (fra 1967 kaldet Fjordhøj) for 20 piger. Beboerne beskæfti
gedes med vævning o. lign., men nogen videre fremtidsmuligheder fand
tes ikke. Det kunne ses ved Værnehjemmets nedlæggelse i 1972, hvor de 
sidste beboere udflyttedes. Da var mange afbeboerne de samme, som var 
flyttet ind i 1928. 
I 1928 bestod Refsnæsskolen således afen hovedskole (afdeling 0st) med 
ca. 50 elever, en hjælpeskole (afdeling Vest) med ca. 30 elever, et børne
hjem med ca. 20 børn samt Væl11ehjemmet med ca. 20 beboere. Alt i alt 
en betragtelig udvidelse af institutionen i løbet af 30 år. 
Fra midten af30l11e blev undervisningstiden på Refsnæs udvidet således, 
at eleverne forblev på Refsnæs indtil konfinnationen og først derefter 
blev sendt til København. Dette forhold vil der blive nælmere redegjort 
for senere; i denne forbindelse skal det blot nævnes, at en så kraftig udvi
delse af elevtallet selvfølgelig gav pladsproblemer. Efter en tid med store 
lokaleproblemer lykkedes det endelig at få bygget skolebygningen samt 
gymnastiksalen og svømmehallen i 1940. Henned regnedes Ref<;næsskolen 
for en fuldt udbygget model11e institution efter datidige forhold. Svøm
mehallen var forøvrigt den første i amtet, men i første omgang fik ele
vel11e ikke megen glæde afden. Krigen og besættelsestiden medførte som 
bekendt brændselsrestriktioner, så vandet måtte ikke opvannes. Bortset 
fra købet afnabovillaen "Strandbo" til brug for lærerboliger i 1945 skete 
der herefter ingen udvidelser på Refsnæs før 1966. Især i løbet af1950'el11e 
og begyndelsen af 60rne blev indtrykket af en lidt gammeldags institu
tion med pladsproblemer og utidssvarende forhold stærkere, men det var 
svært at råbe myndighedel11e op og først i løbet af de glade 60'ere, hvor 
økonomien gik stadig bedre, begyndte der at ske noget. Men så gik det 
også stærkt. Dog skete der lidt med hensyn til problemet med elever, der 
ikke kunne sendes hjem eller videre i uddannelsesforløbet, men det skete 
i form af tilknyttede institutioner. I 1938 oprettedes den private institu
tion "Hestehavehus" under ledelse af Kirsten Larsen. Den modtog kvin
delige elever udgået fra hjælpeskolen på Refsnæs og fungerede indtil 1970, 
hvor den blev overtaget afRefsnæsskolen på lejebasis og senere solgt fra. 
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En tilsvarende institution for unge mænd blev oprettet i Viskinge i 1937, 

kaldet "Jydegården". En tidligere ansat på Refsnæsskolen købte en land

ejendom, hvor det var meningen, at beboerne skulle beskæftiges med 

landbrugsarbejde, men det gik ikke særlig godt, og institutionen blev luk

ket igen i 1944. Begge de nævnte institutioner var under tilsyn af 

Refsnæsskolen. Til delvis afløsning af "Jyde gården" købte staten i 1951 

den gamle præstegård j Raklev, der blev til den selvstændige statsinstitu

tion "Raklevgården" for unge mænd udgået af Refsnæsskolen. I 1974 

blev Raklevgården inddraget direkte under Refsnæsskolen. Endelig skal 

nævnes, at man i 1953 købte det nærliggende "Kærhus" til brug for multi

handicappede. 


Raklevgården, Raklev gamle præstegård, der fi'a 1951 til 197 4 var en selvstændig 

institution under ledelse afAnders Øer 
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Administration og ledelse 
Fra 1898 var Refsnæsskolen, som tidligere omtalt, Det kgl. Blindeinstituts 
F orskole under ledelse af forstanderen i København, der igen var under
lagt en bestyrelse, der var underlagt Kirke- og Undervisningsministeriet. 
På Refsnæs var plejemoder den daglige leder under tilsyn afforstanderen 
og overlægen på Kysthospitalet. I 1905 blev Moldenhawer afløst afcand. 
theol. J.U. Plesner som forstander for Blindeinstituttet og dets forskole 
på Refsnæs. I 1909 udnævntes en inspektør for forskolen, nemlig cand. 
theoL L.E. Rtitzou. Han fik en lidt mere selvstændig stilling end pleje
moderen havde haft, men var stadig undergivet forstanderen i Køben
havn, der også aflagde hyppige besøg på stedet. 
Efter de mange udvidelser mente man endelig i 1918, at skolen skulle 
være selvstændig og inspektør Rtitzou blev udnævnt til forstander for 
Den kg!. Blindeforskole på Refsnæs, som institutionen nu kom til at hedde. 
Det kgL Blindeinstituts bestyrelse på 5 medlemmer fortsatte som fælles 
bestyrelse for de to blindeinstitutter. Denne bestyrelse var et mellemled 
mellem forstanderen og ministeriet og skulle godkende fastansættelser, 
skoleplaner og andre dispositioner af principiel betydning. Bestyrelsen 
blev nedlagt i 1934 i forbindelse med socialreformen. 
Blindeforskolen, der i 1928 ændrede navn til Det kgl. Blindeinstitut på 
Refsnæs, var frem til 1924 underlagt Kirke- og Undervisningsministe
riet. I 1924 blev blindeinstitutterne overført til det nyoprettede Socialmi
nisterium, hvor de forblev indtil særforsorgens udlægning til amterne i 
1980 med undtagelse af årene 1926-1929, hvor socialministeriet var af
løst af et sundhedsministerium. 
l 1935 døde forstander Rtitzou og blev afløst aflærer ved Blindeinstituttet 
i København K.L. Grove-Rasmussen, der også var cand. theoL Grove
Rasmussen døde allerede i 1943, og da forstanderen på Blindeinstituttet i 
København netop var gået af, benyttede man lejligheden til en omorgani
sering af statens blindeforsorg, idet Statens Blindevæsen, under ledelse 
af en administrationschef, blev oprettet med virkning fra 1. januar 1944. 
Det har ikke været muligt at finde nogen lovhjemmel for ændringerne, ej 
heller at finde nogen cirkulærer, der omhandler omorganiseringen. Det 
synes at være et lidt mærkeligt tidspunkt at foretage et sådant skridt; det 
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var midt under besættelsen, regeringen var gået af29. august 1943, og det 
såkaldte departementchefstyre opretholdt administrationen. Alt tyder på, 
at det var socialministeriets embedsmænd, der selv stod for reformen, 
men der må sandsynligvis have foreligget planer forberedt gennem 
udvalgsarbejde over flere år. Det overordnede formål med reformen var 
at sikre kontinuiteten i de blindes uddannelse fra børnehave til erhvervs
uddannelse, uanset hvilken institution uddannelsen foregik på. 
Administrationschefen, W. Bøgh Christensen, blev den øverste admini
strative leder af blindeinstitutterne, hvis nye forstandere degraderedes til 
inspektører med ansvar for undervisningen. To år senere blev forstander
titlen dog genindført. Samtidig oprettedes Statens 0jenklinik under le
delse af en øjenlæge. Administrationschefen skulle samtidig koordinere 
samarbejdet mellem institutterne, øjenklinikken, blindeorganisationerne 
og de private blindeinstitutioner. Af den bevarede korrespondanee ses 
det, at næsten alle sager er gået gennem administrationschefen, men kom
petencen har været lidt flydende, og det har givetvis ikke været let at være 
forstander, når chefen i København havde det afgørende ord. Statens 
Blindevæsen blev nedlagt i 1970. Gennem hele perioden var stillingen 
som administrationschef besat af Willy Bøgh Christensen. 

Forstander I1søe udbetaler lommepenge i anden halvdel af1940rne. 
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I 1944 blev lærer N.H. Ilsøe inspektør (senere forstander) på Refsnæs. 
Han var leder i de vanskelige år i slutningen og lige efter krigen, som der 
senere skal berettes om. Ilsøe fratrådte allerede i 1949 og blev afløst af 
lærer ved Døvstununeinstituttet i Nyborg, Poul Petersen, der var fOl'stan
der til 1966. 
Frem til 1970 skete der herefter kun en markant administrativ nyskabelse. 
Lov af 11.5.1956 om foranstaltninger vedrørende blinde og stærkt svag
synede, kaldet blindeloven, indførte Blindenævnet. Dette nævn skulle be
handle principielle spørgsmål vedrørende blinde og svagsynede og være 
rådgivende for socialministeriet omkring administrationen af loven samt 
konune med forslag til foranstaltninger, som udviklingen gjorde påkræ
vet. Blindenævnet bestod bl.a. af administrationschefen, blindeinstitut
ternes forstandere, repræsentanter for personale, elever og forældre samt 
repræsentanter for Dansk Blindesamfund m.fl, Blindeloven gennemførte 
forstander Moldenhawers gamle kongstanke om instituttvang for blinde 
og svagsynede, men åbnede alligevel mulighed for dispensation. I løbet 
af 1950erne og især 60erne blev diskussionen om blinde elevers eventu
elle integration i folkeskolen et af de spørgsmål, der virkelig skilte van
dene inden for blinde forsorgen og ikke mindst mellem forældre og 
blindeinstitutterne. Det var blindenævnets opgave at tage stilling til en 
eventuel dispensation fra tvungen skolegang på blindeinstitutterne, men 
mere herom senere. 

Eleverne 
I 1898 var det frivilligt for blinde børn at konune på Refsnæsskolen. Det 
var oven i købet også frivilligt, om man overhovedet ville lade sine blinde 
børn undervise. Først i 1926 indførtes undervisningspligt for blinde børn 
- 112 år efter indførslen afden almindelige undervisningspligt! Hvor mange 
blinde børn, der ikke fik undervisning, vides ikke, men det har næppe 
været mange. Præsterne havde indberetningspligt angående blinde i de
res sogn, og også konununernes socialudvalg kunne tage affære. Ganske 
vist findes der beretninger om børn, der har været gemt væk i hjemmet en 
stor del af deres barndom, eller har henslæbt flere år i landsbyskolen, 
hvor de afgode grunde ikke kunne følge med, men vi må gå ud fra, at det 
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Enflok bøm i haven i begyndelsen afårhundredet. Eleveme er næsten ens klædt 
jordi dejiksyet tøjpå skolen, når de var voksetji'a deres eget. Drengenesji'isurer 
bærerpræg at at det ifølge instruks jor pedellen, var hans opgave at klippe dem. 

altovervejende flertal af blinde børn kom på Refsnæsskolen - også før 
1926. Betingelserne for optagelse var, ud over aldersbestemmelserne, 
ifølge årsberetningen for Blindeinstituttet 1894-1895, som også blev gæl
dende for forskolen: "Adgang til Optagelse i Instituttet har ethvert Barn 
af enhver Trosbekendelse, naar det i den Grad er Synet berøvet, at det 
ikke kan se at læse og skrive, men iøvrigt er sundt på Legeme og Sjæl og 
ikke moralsk fordærvet." Dernæst følger en række betingelser om 
vaccinationsattester, erklæringer fra den lokale øvrighed, medbringeise 
aftøj samt betaling, som nærmere vil blive behandlet nedenfor. Desuden 
skulle forældrene skrive under på, at de på forlangende straks tager bar
net tilbage, hvis instituttet anser det for uegnet til oplæreise, samt skrive 
under på at "Saalænge Barnet er i Institut, må dets Forældre eller Forsør
gere afholde sig fra enhver Indvirkning på dets Opdragelse, uden forsaavidt 
at de til Forstanderen kunne udtale deres Ønsker." Det betød i praksis, at 
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forældreindflydelse var totalt fraværende; forældreråd og lignende hørte 
en fjern fremtid til. Betingelsen om sundhed på sjæl og legeme skulle 
tages bogstaveligt. J elevsagerne kan man se, at de to vigtigste 
udskrivningsgrunde i utide var "seende" eller "åndssvag". Allerede fra 
begyndelsen var det et problem med de forholdsvis mange svagtbegavede 
elever, men hvis man sporede bare lidt påvirkelighed for undervisning, 
beholdt man så vidt muligt eleverne, og kun forholdsvis få blev sendt 
hjem eller overgivet til åndssvageforsorgen. Det var dog problematisk for 
undervisningen og de godt begavede elever, og det var derfor en stor let
telse, da man i 1916 kunne tage Bakkely (Vest) i brug som hjælpeskole. 
Det satte ti1 gengæld skel mellem eleverne; ifølge erindringer fra tidli
gere elever var kammerater, der blev overflyttet til Vestskolen ganske 
enkelt væk og eksisterede ikke mere i de gamle kammeraters verden. Da 
Vestskolen af uransagelige grunde blev lukket som hjælpeskole i 1940, 
blev de svagtbegavede elever igen integreret i den normale skole, men 
som regel i særlige hjælpek1asser. 

Fra begyndelsen, da Reftnæsskolen var "hjem, skole og sanatorium II sov alle 
børnene til middag i særlige liggehallel; der fik mest muligt lys og luft. Denne 
skik uddøde på skolen j løbet af2Orne og 30rne, da sanatoriepræget forsvandt, 
men skikkenfortsatte på børnehjemmet, hvis liggehal med børn er fotograferet i 
slutningen af40rne. 
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En ting, man skulle tro kunne afholde forældre fra at sende deres børn på 
blindeinstitut, var betalingen for opholdet. Især i begyndelsen kom de 
fleste elever fra økonomisk ret ringe kår - tuberkulosen, som jo i begyn
delsen var den store blindhedsårsag, var en sygdom, der især ramte den 
socialt dårligt stillede del af befolkningen - og desuden kunne velståede 
folk betale privatundervisning for deres blinde børn. Det økonomiske pro
blem var nu ikke så stort. Ganske vist var kontingentet fastsat til 700 kr. 
årligt - "derunder indbefattet kost, klæder og undervisning" -, men det 
kunne nedsættes eller helt bortfalde. De 700 kr. svarede i 1898 godt og 
vel til en ufaglært arbejders årsløn, hvis han var så heldig at have arb~jde 
hele året. Lov om det offentlige Fattigvæsen af 1891 med senere ændrin
ger slog fast, at det offentliges udgifter til børns oplæreise på blindeinstitut
terne ingensinde havde været anset som fattighjælp. Staten betalte udgif
terne, hvis forældrene ikke kunne udrede kontingentet, hvilket de skulle 
gøre opmærksom på i optagelsesansøgningen ledsaget afen erklæring fra 
fattigbestyrelsen i hjemkommunen om forsørgerens indkomst- og formue
forhold. Kun hvis forsørgeren i forvejen var under fattigforsørgelse, skulle 
hjemkommunens fattigvæsen betale, men da kun et nedsat kontingent på 
120 kr. årligt. Af regnskabsbøgerne fremgår det, at en hel del elever har 
betalt kontingent, men som regel kun en del afdet fulde beløb. Det kunne 
også været hårdt nok; der findes en del restancesager. Efter loven af 1926 
om blindes undervisningspligt var det kommunerne, der skulle betale for 
elevernes ophold på blindeinstitutterne, hvis forældrene ikke kunne. Kon
tingentet blev fastsat til 600 kr. årligt - altså en nedgang i forhold til 1898. 
Hvis forsørgeren ikke kunne betale kontingentet helt eller delvist, skulle 
hjemkommunen betale det manglende beløb, men stadig uden at det fik 
fattighjælps virkninger for forsørgeren. Fattighjælp havde jo normalt den 
virkning, at modtageren mistede en række borgerlige rettigheder. Med 
socialreformen i 1933 blev det igen statens tur. Forsorgslovens § 69 slog 
fast, at det var statens opgave, at betale for blinde børns ophold på blinde
institut, hvis forældrene ikke havde råd. Der skulle stadig betales kontin
gent, men der kunne søges om hel eller delvis friplads. Det var hjem
kommunens socialudvalg, der skulle afgøre om der skulle bevilges fri
plads eller ej, men det var staten, der skulle betale. Dette forhold kunne 
tænkes at have haft en positiv indflydelse på socialudvalgenes velvilje. 
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Endelig bortfaldt ved ikrafttrædelsen afblindeloven af 1956 elevbetalingen 
for ophold på Retsnæsskolen fuldstændigt. 
Som tidligere nævnt kunne man hjemsendes som "seende" hvis man skøn
nedes at have for godt et syn til at blive undervist sammen med de blinde. 
T 1921 indførtes imidlertid som et forsøg en særlig svagsynsklasse på 
Refsnæs, og derved påbegyndtes en målrettet undervisning af denne tid
ligere noget forsømte gruppe. Der havde også været svagtseende på 
Retsnæsskolen tidligere, men der var ikke blevet taget specielt hensyn til 
dem. De måtte lære blindskrift, ligesom de andre børn, ellers blev de 
hjemsendt. Nu indledtes en undervisning, der tog særligt hensyn til de 
svagsynede elevers specielle handicap, og derved påbegyndte 
Refsnæsskolen sin virksomhed som institut også tor alle landets svagsy
nede elever. Efter 1921 var der til stadighed specielle svagsynsklasser på 
skolen, men i modsætning til hvad forholdet var for helt blinde børn, var 
det en mindre proeent af landets svagsynede skoleelever, der kom på 
Refsnæs. 
Mens Refsnæs var forskole, var eleverne som omtalt mellem 7-8 og 11
12 år; altså en aldersmæssig relativ homogen gruppe, der efter endt un
dervisning på Refsnæs blev sendt til videre skolegang på instituttet i Kø
benhavn. Som antydet i forbindelse med skolens udbygning blev elev
gruppen imidlertid efterhånden aldersmæssigt meget spredt. Da man i 
1916 oprettede hjælpeskolen (Vestskolen) for de elever, der ikke egnede 
sig til videre uddannelse i København, fik man efterhånden nogle betyde
lig ældre elever, idet uddannelsen på hjælpeskolen var beregnet til at vare 
indtil eleverne var 18-20 år, hvorefter de så vidt muligt blev sendt hjem. 
Den næste udvidelse af aldersfordelingen fik man i 1921 ved oprettelsen 
afbørnehjemmet, hvorved også 0-7 årige kunne komme til Refsnæs. Ved 
oprettelsen af værnehjemmet i 1928 fik man en ny gruppe beboere på 
Refsnæs. Pigerne, der flyttede ind, var ca. 18-25 år, og da der ikke skete 
nogen videre udslusning, havde man på værnehjemmet en gruppe efter
hånden modne damer. 
T 1934 ophørte Refsnæsskolen med kun at være forskole. En nedsat kom
mission havde foreslået, at blindeinstituttet i København skulle være Wlg
domsskole og kone entrere sig om erhvervsuddannelserne. Dette forslag 
blev delvist fulgt, og fra 1934 fortsatte eleverne skolegangen på Refsnæs. 
Det betød, at skolen hvert år blev udvidet med en årgang, indtil den var 
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fuldt udbygget svarende til den 7-årige folkeskole. Eleverne forblev nu 
på Refsnæs til efter deres konfirmation og blev først sendt til København 
som 14-16 årige. Med denne udvidelse havde Refsnæsskolen 150-180 
elever. 

Spisning i "Østskolens" spise
stue underfrk. Kjellerups 
myndige ledelse i slutningen af 
1940rne, Fra 1940 boede alle 
pigerne og de små drenge på 
Østskolel1, mens de store drenge 
boede på "Vest", 

I 1944 påbegyndtes på Refsnæs en samlet registrering af alle blinde og 
svagsynede børn i Danmark; en registredng der stadig fOltsætter, Alle
rede før denne registrering var forstanderen begyndt at foretage enkelte 
besøg i hjemmene, Denne begyndende konsulenttjeneste, der senere fik 
et vældigt omfang, især da blinde børns eventuelle integration i folkesko
len blev aktuel i slutningen af 1950erne og især i 60erne, vil senere blive 
behandlet i et særskilt afsnit Hvordan har så denne brogede skare af ele
ver i alle aldre opfattet deres ophold på Refsnæs? Opfattelsen afopholdet 
er naturligvis individuel, men da mange opholdt sig hele deres barndom 
på skolen, må erindringen om skolegangen nødvendigvis fylde meget i 
bevidstheden. Der er her valgt nogle forskellige eleverindringer fra for
skellige perioder. Erindringer er en problematisk størrelse, nogle husker 
kun det positive og f0l1rænger resten, men erindringerne er den eneste 
måde, hvorpå man kan nærme sig en fornemmelse af, hvorledes livet på 
Refsnæsskolen er blevet opfattet Set udefra kan man forstå, at det kunne 
være hårdt for et 7-årigt barn, at skulle forlade hjemmet og komme til en 
helt fi'emmed verden. Det er naturligvis ikke specielt for blinde børn, og 
sammenligner man med beretninger om børnehjem og kostskoler i første 
halvdel af dette århundrede, har Refsnæsskolen givetvis ikke været det 
værste sted at tilbringe sin barndom. 
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FØlgende er uddrag af en artikel af Poul Glygård i Refsnæs-Nyt, 1989: 

Det var et rigtigt kvinderegime. Vore nænneste kategorier var bmnepigerne 
og frøknerne. Alle boede på skolen. Så var der forstanderen, som boede i 
sit eget hus, men som ligesom svævede over vandene. Han underviste 
kun i ny og næ. Det kan vel ikke passe, at han klarede alt kontorarbejdet 
selv, men sådan så det ud for os. 
Sandt at side høl1e Store-Christian vel også til personalet, men han boede 
ligesom forstanderen uden for skolen, nemlig i to små stuer ovenover 
maskinhuset, som klarede skolens vandforsyning - bl.a. med opvarmet 
fjordvand til badning. Hos ham boede Marie, der vm' hans kone, og hans 
sØn Henry, der konsumerede kilovis af Kongen af Danmarks bolscher. 
Det lykkedes os aldrig at fange ham og få del i herlighederne. Lidt læn
gere ude i horisonten havde vi oldfruen, økonomaen og køkkenpersonalet 
og sygeplejersken for nu ikke at glemme hende. 
Ja, og så var der Basse, en skikkelig foxtenier-lignende hund, der boede 
bag kedlerne og tilhørte Store-Christian. 
Vi elskede Store-Christian, og her må ordet tages med sit fulde påly
dende. Dette rokkedes end ikke af, at han badede os med arbejdsnæver, 
skurebørste, grøn sæbe og vmmt og siden koldt saltvand. Man blev Øm 
over hele kroppen, men formentlig ren. Så klippede han os plys-skaldede 
over hele hovedet. 
Var man lækkersulten, og det var vi altid, for maden forekom os alminde
ligvis kedelig, så var der en ide i at besøge Store-Christian i maskinhuset. 
Det var, som om der groede æbler eller pærer der. Men kulminationen 
nåedes på hans fødselsdag, hvor han efter den obligate tur til stendysserne 
med omkring 15 drenge af de største, tog os med ovenpå til de to små 
stuer, og der steg vor agtelse for Mmia og sympatien for hendes an'ange
ment. Mange års erfaring havde åbenbart lært hende, at man skal bage 
æbleskiver til 30 sultne drenge, når der kommer 15. Store-Clnistian læste 
højt, og vi åd (sådan kan det kun benævnes) og drak sodavand til. 
Bmnepigerne betragtede vi som vore søstre. Den kunne vi drille og lege 
med. Frøknerne havde hver sin individualitet. Jeg havde f.eks. et forbund 
med min dansklærerinde. Ofte når vi mødtes, strøg hun mig gennem hå
ret eller over kinden, og så kaldte hun mig Jesper. Jeg ved ikke, om hun 
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var mig utro og strøg andre, men hun kaldte i hvert fald ikke andre for 

Jesper. Det vil føre for vidt at forsøge at karakterisere hver enkelt af frøk

nerne. 

Dog kan jeg ikke forbigå sygeplejersken. Jeg havde pådraget mig en tyk, 

bullen tommelfinger. Hun tog et solidt tag om fingeren og jog en saks ned 

i djævelskabet. Jeg udstødte et hyl af smelte og sparkede uvilkårligt ud. 

Der havde ikke været tid til nogen reflektioner. Jeg ramte hendes ben, 

indkasserede en lussing og en forbinding. 

Der var et eller andet galt med flere af børnenes blod, og mon ikke maden 

var medvirkende til det? Blandt disse bøm var jeg. Vi fik noget rædsomt 

besk medicin, som man måtte skylle ned med vand. Jeg lod den gå i kum

men sammen med vandet. 

Kort tid efter blev jeg kaldt op til overlægen, som sygeplejersken gjorde 

bekendt med mine meriter plus det, at jeg klatrede i træer og havde flæn

get mine bukser. Han forstod lynhurtigt vinket, og jeg fik - fOlmentlig for 

symmetriens skyld to bragende øretæver, så hovedet vaklede uden dog 

at falde af. Manden var jo højtuddannet, så han kendte vel grænseme. I 

sammenligning med de dametjat, vi var vant til, forstod jeg, at han var 

højt kvalificeret. Jeg ved naturligvis ikke, om hans kontrakt med skolen 

indeholdt en bestemmelse også om denne slags aktiviteter. 


Poul Glygård (elev fra 1919-22) 

Følgende er uddrag af en artikel af Niels Eskjær i Refsnæs-Nyt, 1990: 

0stskolen, som bygningen kaldtes dengang, og hvor nu administration og 
produktion har til huse, var vores "hjem". Her boede vi. Ikke på enkeltvæ
relser, men for drengenes vedkommende på sovesal (nuværende inspektør
kontor og konferencemm). Vi spiste her i den fælles spisestue (nuvæ
rende sorttrykkeri) og tilbragte den i øvrigt meget sparsomme fritid i 1ege
stueme - skarpt adskilt fra pigeme - og på den udendørs legeplads. Dags
programmet for os bØm så, indtil det blev ændret i 1946, således ud: 

Dagsprogram: 
Kl. 7 stillede plejemor på sovesalen. Vi stod op, vaskede hænder og ansigt 
i iskoldt vand. Bad var der ikke tale om. Den luksus fik vi kun tildelt en 
gang om ugen. 

30 



Kl. 7.30 fik vi morgenmad, serveret i dybe skåle. Som alle andre børn 
havde vi naturligvis også et differentieret forhold til, hvad der blev serve
ret for os; men det var jo under krigen, så spisekortet var begrænset. 
Kl. 8 var der obligatorisk frikvarter i det fri, uanset vejret. Alle har sikkert 
hørt om de meget strenge vintre først i 40rne. Det kunne til tider være en 
barsk oplevelse. I perioder var det så koldt, at drengene fik besked på at 
gå med lange pigestrømper. Disse blev holdt oppe med et livstykke. 
Kl. 8.30 stod alle opstillet i to lange rækker fra vestindgangen til indgan
gen mod øst for på et givet signal at marchere til sangsalen (nuværende 
kompakthuslager), hvor der skulle synges morgensang. Når alle børn havde 
indfundet sig, linet op som en deling soldater, og når personalet som en 
kødrand havde taget opstilling langs væggene, hver med sin salmebog 
dengang kunne børnene teksterne udenad - ankom forstanderen i ensom 
majestæt. Han stillede sig foran os alle og bød godmorgen. Efter afsyn
gelsen af dagens salme, bad forstanderen "fadervor", hvorefter vi gik til 
de respektive klasser for at modtage dagens to første lektioner. 
Kl. 10.30 var der frikvarter, hvor vi på afdelingerne fik serveret et glas 
mælk og et halvt stykke rugbrød uden pålæg. 
Kl. 10.45 fortsatte undervisningen i tre timer indtil middag, dog med en 
lille pause mellem de enkelte lektioner. 
Kl. 13.40 blev middagen serveret. Derefter var der udendørs frikvarter 
indtil kl. 15, hvor der ventede de større børn endnu tre timer i skolen. 
Kl. 18 fik vi aftensmad. Den bestod af smørrebrød - absolut uden smØr
- og yderst sparsomt belagt. Undertiden kunne der vanke en varm ret, 
bestående af rester fra middagen. Trods alt lykkedes det for central
køkkenets chef at mætte de mange munde hver dag. 
Kl. 19 sang vi aftensang, og så skulle de små i seng. De lidt større børn fik 
lov at være oppe til kl. 20. 
De hidtil beskrevne forhold refererer til perioden på Østskolen. Idet dren
gene, når de rykkede op i fjerde klasse, blev overflyttet til Vestskolen 
(nuværende afdeling Vest), mens pigerne blev på øst. På Vest blev der 
sunget aftensang kl. 20, hvorefter de yngste skulle i seng. De lidt ældre 
fik lov til at være oppe til kl. 21. 
Der var godt 100 børn fordelt på de to afdelinger, heraf cirka 60 på øst. 
Plejepersonalet bestod - foruden plejemor - af en assistent. Utroligt, at 
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så få kunne passe så mange. Naturligvis var der disciplin. Nogle vil må

ske huske den som værende for streng; men ingen har vist taget varig 

skade. 

Lærerne havde udover deres skolearbejde på skift inspektion. Det vil 

sige, at de havde ansvaret for os om aftenen og i weekenden altså i 

fritiden. Denne ordning bevirkede, at begge parter lærte hinanden bedre 

at kende, og at der derved opstod et næsten familiært forhold mellem 

børn og voksne. Og det gav os tryghed. 

I 1946 ændredes timeplanen. Middagen blev rykket frem til kl. 11.50, og 

skolen sluttede kl. 14.30 - også om lørdagen. Der blev indført lektielæs

ning mandag-fredag fra kl. 16.30-18 under tilsyn af en lærer, som vi kunne 

spørge til råds, når vi kom i tvivl. 

Mange børn gik med eller uden deres vilje til klaverspil og nodelæsning. 

To aftener om ugen var afsat til henholdsvis dans og blokfløjtespil. Joh, 

det var nogle lange dage. 

Af alle de fag, der stod i skemaet, skal jeg blot nævne: Anskuelse, sanse

øvelse, manuelt og musik. Fordi netop disse fag hørte til blandt de mest 

handicapkompenserende og denar blev prioriteret højt. Nævnes bør dog 

også gymnastik og idræt. Svømmehallen havde vi ikke megen glæde af i 

krigsårene. Det var for dyrt at varme vandet op. 


Niels Eskjær (elev fra 1940-48) 

Følgende er uddrag afen artikel afJørgen Eckmann i Refsnæs-Nyt, 1990: 

Disciplin - selvdisciplin 
Der var på den tid en skrap disciplin på Refsnæs. Det hang naturligvis 
sammen med tidens almindelige krav om lydighed, velopdragenhed, og 
hvad de nu ellers kaldte det. Sådanne kraveller fordringer kan let nå 
deres ekstrem i en lukket verden som en kostskole, blandt andet fordi der 
ikke fandtes eksterne kontrollanter. 
Hænderne sad løst på skafterne hos de fleste voksne, så der vankede ofte 
et par på hovedet, eller der blev brugt andre midler (tidligt i seng, stuear
rest eller lignende). For mig førte det til, at jeg, da jeg skulle i fjerde 
klasse og hermed overflyttes til Vestskolen (afdeling for de store drenge), 
besluttede at slå igen, når en voksen slog på mig. Jeg gennemførte min 
beslutning til og med syvende klasse. 

Jørgen Eckmann (elev fra 1943-1951) 
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Chr. Rasmussen blev karl på Reftnæs ved 
åbningen i 1898. Efter et par årsfravær blev 
han i 1903 ansat som pedel, en stilling han 
bestred i 38 år frem til 1942. Ifølge alle 
overleverede erindringer fra gamle elever 
var "Store Christian", som han blev kaldt, 
sammen med sin kone Marie et fast og elsket 
holdepunkt i en fi'emmed verden langt fra 
hjem og forældre. På initiativ af Dansk 
Blindesamfund og forstander Grove
Rasmussen blev Chr. Rasmussen i 1938 
tildelt Dannebrogsmændenes hæderstegn. 

Personalet 
Tre ting var karakteristisk for Refsnæsskolens personale langt op i dette 
århundrede. For det første boede en stor del afpersonalet indtil midten af 
1960eme på selve institutionen. For det andet var personalet delt i 2 grup
per: På den ene side lærere, plejemødre (dvs. afdelingsledere - som regel 
læreruddannede), økonoma, oldfrue, sygeplejerske m.fl. - altså funktion
ærerne; på den anden side tyendet, senere kaldet karle og piger eller hus
assistenter. De første kender vi afnavn, de sidste som regel ikke. En tredje 
karakteristisk ting - i alt fald i begyndelsen var den massive overvægt af 
kvinder. Bortset fra pedellen og inspektør/forstander samt enkelte karle 
var samtlige ansatte kvinder. Først i 1922 blev den første mandlige lærer 
ansat, og han var endda fortrinsvis beskæftiget med kontor- og regnskabs
opgaver. I begyndelsen af 1930rne blev der ansat flere mandlige lærere. 
Et billede af personalets sammensætning kan vi f.eks. :fa ved at se på det 
normerede personale, der nævnes i finansloven for 1938/39. På et tids
punkt hvor skolen er næsten fuldt udbygget. På dette tidspunkt findes der 
af tjenestemænd: 1 forstander, 1 overlærer, 7 lærere, 4 læreraspiranter, 1 
plejemoder og 1 pedel - i alt 15 tjenestemænd. Af ikke-qenestemænd var 
normeret: 1 lærer, l børnehavelærer, 1 deltidsansat lærer, 2 assistenter 
(heraf 1 på børnehjemmet og l på væmehjemmet), 2 plejemødre, 1 old
frue, l økonoma, l sygeplejerske, 2 natplejersker, 22 husassistenter, 2 
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karle samt løs hjælp til vask, rengøring, syning m.m. - altså i alt 36 plus 
det løse. Det er markant, at den største gruppe udgøres afhusassistenterne, 
men de havde også mange forskellige opgaver. Det er karakteristisk både 
for Refsnæsskolen og for samfundet som helhed, at der på en lang række 
områder har fundet en øget professionalisering sted i personale gruppen. 
Oprindelig bestod personalet kun af lærere samt ufaglærte suppleret med 
en sygeplejeske, og det var tilstrækkeligt. Op gennem århundredet kom
mer der flere nye personalegrupper til: Uddannet økonoma, barne
plejersker, kontoruddannede, håndværkere og senere socialpædagoger, 
psykologer, socialrådgivere, tale-høre pædagoger, synskonsulenter m.fl. 
Men endnu i 30rne var der kun kommet en uddannet økonoma og enkelte 
barneplejersker til. Derfor gjorde husassistenterne ildce alene rent og la
vede mad, de assisterede også på afdelingerne som barnepiger og lagde 
børn i seng, hjalp med på- og afldædning osv. Først i 60erne og 70erne 
blev de endelig afløst af pædagoguddannet afdelingspersonale eller for
praktikanter. Lærerne var heller ikke bare lærere, men havde også "in
spektion" på skift lørdag-søndag, hvor de skulle passe og underholde ele
verne. 

Tyendet på forskolen i 1901 i en tydeligt arrangeret opstilling. 
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Funktionærerne på Refsnæs samlet i anledning afjubilæet 4. november 1923. 
Der er lidt usikkerhed om nogle afpersonerne, men de skulle være: Stående fra 
venstre: Oldfrue frk. Lunddahl, pedel Rasmussen, plejemoderassistent frk. Juul, 
overlæge Hertz (Kysthospitalet), forstander RiitzOll, lærer og kontormedhjælper 
Charles Lange, ukendt,fi'u (pedel) Marie Rasmussen, økonomafi'k. Slo'æntskov, 
ukendt, ukendt og lærerinde fi'le. Filstrup. Siddende fi'a venstre: Fru RiHzou, 
plejemoder frie. Barmel; ukendt, lærerinde fi·k. Hertz, lærerinde frk. Rested, 
lærerinde fi'k. Pommerenche (?) og plejemoder på børnehjemmet fi'k. Agnes 
MelchiO/: 

Et arbejde, der krævede flere hænder, var have- og landbruget. Da grosse
rer Stau i 1921 forærede Refsnæsskolen 8 tdr. land jord i forbindelse med 
opførelsen afbømehjemmet, fik skolen mulighed for at blive delvis selv
forsynende med fødevarer. De 8 tdr. land blev dels benyttet til prydhave 
og nyttehaver for eleverne, men resten blev udlagt til kartoffel- og 
grønsagsmarker og frugtplantage samtidig med, at der blev bygget stald 
og kartoffelkælder. Af en indberetning til Socialministeriet fra forstander 
Rlitzou om køkkenpersonalets arbejde fra 4. december 1934 fremgår det, 
at køkkenpersonalet bestod af en økonoma og 4 køkkenpiger samt en 
hjælpepige 2 timer daglig til hjælp ved kartoffelskrælningen (der spiste s 
daglig ca. 1/2 td. kartofler, dvs. SO kg). Foruden at tilberede de daglige 
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måltider blev så godt som alt pålæg og fars hjemmelavet. Råvareme kom 
fra de 16 svin, der årligt blev slagtet og bagefter parteret af køkken
personalet. Desuden skulle der plukkes grønsager, syltes og henkoges. 
Det var ret store mængder, det drej ede sig om. Af en senere indberetning 
fi'emgår det, at land- og havebruget i perioden l. november 1941 til 31. 
marts 1942 leverede 6 grise, 76 tdr. kartofler, 240 hvidkål, foruden rød
kål, rosenkål, porrer, selleri, grønkål og rødbeder samt 97Yz snese æg. Det 
var således en større landhusholdning, køkkenpersonalet drev, men de fIk 
naturligvis også løn for det, omend ikk:e meget. Løll1len var i 1934: 

Økonoma IØlllles med 150 kr. månedlig 
l. kokkepige løll1les med 63-70 kr. månedlig 
2. kokkepige løll1les med 50 kr. månedlig 
3. kokkepige lønnes med 45 kr. månedlig 
4. kokkepige lønnes med 40 kr. månedlig 

Arbejdstiden var fra kL 6.30 til 12.15, kt. 13-16 og 17-19.30 for kokke
pigernes vedkommende. Men så havde de også en ugentlig fHeftermiddag 
fra kl. 15 samt fri hver anden søndag skiftevis kl. 9 og kJ. 12. Økonomaen 
forventedes så vidt mulig at være konstant til rådighed uden fast fritid. 

Til venstre hjørnet afden nye skolebygning fra 1940, til højre jhlgthaven og i 
baggrunden Refsnæsskolens avlsbygninge/; del' el' opført engang i 1920rne, og 
som rummede grise- og hestestald m.m. 
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Følgende er en artikel fra Refsnæs-Nyt, m: 23. 

Et Tilbageblik paa Blindeskolen - Af økonoma Ester Sørensen 

I Aarene 1938-64 var jeg ansat som økonoma ved Det kgl. Blindeinstut 
på Refsnæs, i daglig tale kaldet Blindeskolen. 
Siden da har Skolen faaet Navnet Refsnæsskolen, et kønnere og mere 
praktisk Navn, der dog ikke siger noget om Skolens Egenart. 
At berette om Dagligliv paa Skolen fra saa mange Aar tilbage kan vel 
ikke udelukke, at der kan blive Tale om nogen Erindringsforskydning. 
Med dette forbehold forsøger jeg. 
Jeg paatog mig et uhyre krævende Arbejde. Dette var da ogsaa Aarsag til, 
at jeg maatte holde op i Utide og finde mig et lettere Arbejde. 
Jeg var Husholdningslærerinde og havde virket som saadan. Jeg havde 
saaledes ingen Erfaring i at føre en større Husholdning, men det fristede 
at prøve Kræfter paa det, og saa gik det mig, som saa mange andre, at var 
man først kommet paa den Skole, var det ikke let at komme derfra igen. 
Den daglige Husholdning paa Skolen omfattede cirka 200 Personer, og 
ofte var der andre Arrangementer, der ogsaa krævede min Indsats. 
Skolen var som andre Landhusholdninger selvforsynende med mange Ting. 
Gartneriet leverede alt i Grøntsager og Frugt. Det hændte, at jeg selv 
maatte plukke Blommerne, naar de var tjenlige. Det medførte ogsaa den 
Ulempe, at Varerne jo kom ind, naar de var tjenlige, og var der ikke brug 
for dem nu, maatte man i gang med Henkogning og Syltning, for Dyb
fl'ost var endnu ikke almindeligt. Skolen opdrættede ogsaa Grise, der blev 
slagtet to ad Gangen. At partere og ordne saadanne var selvfølgelig mit 
Job. Det var netop paa den Tid, der foregik en større Ombygning af0st
skolen, og samtidig byggedes den nye Skole, Gymnastiksal og Svømme
hal. Dette gav meget arbejde til Køkkenet. Desuden var der ofte ekstra 
Festligheder. Forstander Grove-Rasmussen var glad for at feste og for
sømte aldrig en Lejlighed dertil. Om jeg husker ret, gav Embedsmæn
dene ham øgenavnet "Personalechefen", da han var meget optaget af at 
skaffe bedre Vilkaar for sine Medarbejdere. Det rakte dog ikke til bedre 
Lønninger for det underordnede Personale, hvad der gav mange Bryde
rier for os, der skulde sørge for at faa Arbejdet udført. F.Eks. vilde jeg 
engang antage en Kokkepige, der havde været hos mig før og gerne ville 
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komme tilbage, men hun var budt IOD Kr. pr. Maaned andetsteds, og vi 
kunne kun give 90 Kr. 10 Kr. var skam store Penge dengang. Jeg var 
knapt tiltraadt, da der skulle være Konfirmation. Et hold Konfirmander 
kunne variere fra 10-18. Festlighederne begyndte, naar de Paarørende 
kom til Aftensmad og Aftenkaffe Lørdag. Søndag var der stort Morgen
bord i Gymnastiksalen, hvor ogsaa Lærerstaben var med. 
Der var stort Frokostbord, og siden blev der stillet Kaffebakker frem, saa 
man selv kunde forsyne sig. Til Middagen om Aftenen var der cirka 100 
Personer. Lærerne havde sørget for Underholdning: Sangkor eller 
anden Optræden af børnene. 
De sidste Gæster forlod først Skolen efter Middag om Mandagen. Man
dag Aften var der saaAndendagsgilde for Skolens faste Stab af Piger og 
Kar le. Mændene fra Gartneriet, Serveringsdamer fra Dagen før osv. - cirka 
70 Personer. Der var stort Kaffebord, der var Underholdning, og saa var 
der Bal. Cirka Kl. 11.30 afsluttedes med Servering af Dessert og Vin. 
Denne Aften var Plejemødrenes Arbejde før min Tid, men nu skulle det 
da forsøges at faa det lempet over til den nye Økonoma, ogjeg har aldrig 
været god til at sige nej. 
Af andre store Begivenheder i Aarets Løb var er Eksamen. Censorer var 
Lærerne fra Instituttet i København. Der var aabent Hus, saa der kom 
ogsaa mange Gæster fra Kalundborg og Omegn. Der serveredes Frokost 
for lærere, Censorer og indbudte Gæster begge dagene. Den sidste Dag 
sluttede med Middag for Lærerstaben og andre Funktionærer, alle med 
Damer. Der var Underholdning og Is for Børnene, og Aftenen sluttede 
med Dans. Det var nogenlunde samtidig med min Tiltræden, man havde 
erhvervet Fritidshuset "FYlTebakken". Den første dag Sommerfe
rien var der udflugt dertil. Kort efter Middag drog man afsted i samlet 
Flok med Flag i Spidsen, med Kaffe og Sodavand m.m. på en lille Vogn, 
der blev trukket af de store Drenge. 
Der blev leget og snakket, og saa var man klar til at tage fat paa Skolear
bejdet igen. Dette Fritidshus blev ofte brugt i Weekenden. Det hændte 
flere Gange i Sommerens Løb, at en Lærer kom og sagde til mig, at han 
gerne vilde ud med sin Klasse m.fl. fra Fredag Eftermiddag til Søndag, og 
om jeg ville sørge for Mad. Det kunde være en Flok paa op til 16 Perso
ner, og det var et st011 Arbejde at lave Mad, pakke sammen og sørge for, 
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at alt var med, saa de kunde klare to Dage. Alligevel var det en Glæde at 
gøre det Arbejde, for Børnene nød det; og for Resten ofrede Læreren jo 
hele sin Weekend. Ofte var hans Kone ogsaa med. Og dengang var der 
skam ikke Penge i den Slags Overarbejde. Naar Børnene kom fra Julefe
rie, var der Juletræ næste Dag. Vi fandt ogsaa paa at lave fælles Aftens
mad for alle i Gymnastiksalen. Det var selvfølgelig Pølser, for det var jo 
Børnenes Fest. Bagefter Juletræ med Gaver, og saa var der Musik og 
Dans. Dengang kom Børnene kun hjem til Jul og sommerferie, og det var 
ikke altid let at være Ledsager, naar Børnene skulde tilbage efter ferien. 
Det var hj erteskærende Scener, der udspilledes paa Stationerne, naar Barnet 
slculde skilles fra Forældrene. Man lcunne jo ikke saa godt sige til disse: 
"Jamen det gaar over, saa snart vi er kørt". For saadan gik det.med faa 
Undtagelser. De fandt sammen med Kammeraterne, og Snakken gik, og 
saa var der jo Juletræ eller Skovtur at se frem til. Dog kan det være svært 
at forestille sig Livet paa Skolen dengang. 
Alligevel vil j eg vove Paastanden, at det havde mange positive Sider. Der 
var Ro over Hverdagene, og Børnene voksede op blandt Ligemænd. Sik
kert kunde Søndagene være lange uden noget at tage sig til, men saa be
søgte man Lærerne, ogjeg synes, at Lærernes Koner fortjener megen Ros 
for deres Arbejde med at tage imod og servere Kaffe og Kager eller andet 
godt for disse Børn, der trængte til, at der skulle ske noget. Jo, Lærer
konerne var i høj grad gift med Mandens Arbejde. 
Somjeg har nævnt, var der mange Fester. F.Eks. Foraarets Danseafslutning. 
Frk. Filstrup var Danselærer. Blev senere afløst af Lærer Drejer i en læn
gere Aarrække. Afslutningen var altid uhyre festlig. Forældrene, der bo
ede tilstrækkelig nær, var altid med. Der var Kaffebord, Børnene fik Is, 
og saa var der Bal. 
Der var Tradition for en Udflugt for Funktionærerne hver Sommer. Vi 
drog afsted saa mange, som kunde undværes herhjemme, altid i Rutebil 
fra Boll og altid med et Maal for øje. Det var jo ogsaa en Studietur.- Jeg 
var selvskreven, idet der jo skulde baade Frokost, Kaffe og Middag med 
hjemmefra. Engang var det nær gaaet galt. Vi var lige startet, da det gik 
op for mig, at vi havde glemt Maden. Det gik ikke upaaagtet hen. Ved 
næste Fest, hvortil der altid blev skrevet Sange, lød et af Versene: 

39 



l Rutebil vi drog afsted, krillevillevit bom bom 
en vi fik ikke Maden med, krilleville ... 
dog det værste Chok var sat, krilleville ... 
hr. Ellebækfik Maden fat, krilleville ... 

Fru Grove-Rasmussen samlede Funktionærerne til Fest. Dengang kunde 
Staben rummes i Forstanderens Spisestue. Og saa var der Skolens Fød
selsdag, der blev fejret fra Morgenstunden og sluttede med Musik og 
Dans. En af de store Mærkedage i Aarets Løb var Forældredagen. Denne 
Dag havde Forældrene Lejlighed til at følge Undervisningen i Klasserne. 
Forældrene var Skolens Gæster, og Dagen startede med Morgenkaffe og 
sluttede sent paa Aftenen med et større Kaffebord. 
Der var andre runde Fødselsdage, Jubilæer eller Afskedsfest for en Kol
lega. Da Oldfrue Frk. Lunddahl paatænkte at holde op, havde i Tiden 
forud hørt en hel Del om, hvor sundt og billigt hun vilde indrette sig, naar 
hun selv skulde føre Hus. Til Afskedsfesten for hende havde Frk. Brøgger 
begaaet en Vise. Jeg citerer efter Hukommelsen: 

Jeg et Hjem mig lave vil, 

der skal være Have til. 

Gulerødder, aah, saa mange 

skal der gro langs Havens Gange. 

Kruspersille, Artiskok 

og Spinat, saa har jeg nok. 


Ogjeg vil ha' Grisetæer 

no/en medfed og dejlig Svær. 

Første Dagjeg Suppe giver, 

derafdejlig mæt man bliver. 

Grisetæer sunde er 

og saa billige især. 


Næste Dag bli'r de glaser't, 

eller kanske fint paner'f. 

Tredie Dag saa har jeg Labskovs, 

dejligfrifor fæl ogfed Sovs. 

Det bli'r Taaens Endeligt, 

den har ogsaa gjort sin Pligt. 
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Der kom Gæster fra andre nordiske Lande, og man arrangerede Komsam

men for dem om Aftenen. Og var der ikke noget specielt at teste for, ja, 

saa kunde man da godt finde paa noget, for der var et utroligt godt Sam

menhold blandt de ansatte paa Skolen. 

Jeg havde egentlig ikke ret meget med Børnene at gøre, og dog kendte jeg 

det enkelte Barn ganske godt. Det var saa heldigt for mig, at en stor Del af 

Læl'erstaben var Middagspensionærer, og der blev snakket og diskuteret 

meget ved Middagsbordet. 

Ogsaa i Samvær med Kollegaerne blev der snakket Skole, saajeg havde 

god Lejlighed til at følge med i Skolens liv. Om mit Arbejde havde været 

begrænset til Køkkenet alene, var jeg næppe forblevet i Stillingen. 

Men der skete saa meget, at jeg fandt det uhyre spændende. Vi val' sam

men omArbejdet. Der val' med andre Ord et godt Klima, ogjeg er umaade

lig glad for mine Aar paa Skolen. 


Ester Sørensen 
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Pebernøddeuddeling i køkkenet ved juletid. Ester Sørensen ses længst til højre. 
Hvert barn blev udstyret med et kræmmerhus afpunktskriftpaph: 

Som det fi'emgår afovennævnte lønninger, var der forskel på folk. Demo
krati på arbejdspladsen, ligeløn og lignende var slagord fra en fjern frem
tid. Hierarki var nøgleordet; ikke bare på Refsnæs, men i samfundet og på 
dets institutioner i det hele taget. øverst tronede forstanderen, og han 
bestemte i princippet alt, hvad bestyrelse og ministerium tillod ham. Se
nere kom som omtalt administrationschefen ind i billedet, hvad der gjorde 
billedet lidt mere broget - især for forstanderen. Personalet havde ikke 
meget at skulle have sagt, i alt fald ikke formelt. Lærerne havde indfly
delse på undervisningens form og indhold, men ikke meget derudover. 
Lærermøder blev indført kort efter skolens oprettelse, men det er karakte
ristisk, at personaleråd og samarbejdsudvalg først bliver indført i begyn
delsen af 1970erne. Personalets indbyrdes forhold var også præget afhie
rarkiet. I 1934-indberetningen fremgår det, at der i køkkenbygningen fand
tes en folkespisestue for syersker, koner, karle, vaskeripiger m.fl., mens 
funktionærerne spiste i spisestuen på østskolen. Det fortælles, at endnu i 
begyndelsen af 60erne sad personalet bænket efter anciennitet og fik ser
veret i samme rækkefølge. 
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Personalet samlet i forstanderboligen omla'ing J940. De fleste personer kan 
identificeres, men det er vanskeligt at udpege den enkelte i en billedtekst, så kun 
nogle personer nævnes. [ bageste række står fi'a venstre: Forstander Kirsten 
Larsen, Hestehavehus, sygeplejerske Bodil Jacobsen, fi'u Lilly Wølck, overlærer 
Anders gel; ukendt, lærer Aage Dittmann, pastor Einar Norup, Raklev kirke, der 
også havde timer på Refsnæsskolen og overlærer Magda Hertz. Under pastor 
Norup ses forstander Grove-Rasmussen ogforan ham igen ses pedel Rasmussen 
med orden. Siddende forrest til venstre ses overlærer Ellen Gyldenbjerg og lige 
over hendes sidedame står økonoma Ester Sørensen. Siddendeforrest på gulvet: 
Overlærer Mathilde Flensborg og musiklærer Wølck. Helt til højre i billedet ses 
Agnes MelchiO/: 

Kun fra begyndelsen afRefsnæsskolens virksomhed kan der spores oprør 
mod den naturlige rangfølge. Af bestyrelsens arkiv fremgår det, at sko
lens 2 første lærerinder, frk. Graae og frk. Mosollf ikke havde det godt 
med hinanden. Frk. Mosollf nægtede flere gange at følge plejemoderens 
ordrer, og til sidst gav bestyrelsen og ministeriet frk. Mosollftilladelse til 
at fraflytte skolen for at gifte sig uden at miste sin stilling. Begrundelsen 
var, at" den harmoniske Samvirken mellem Lærerkræfterne ved Forsko
len, der er af saa stor Betydning, men som beklageligvis hidtil har været 
vanskelig at opnaa," nu skulle kunne lade gøre. 
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J begyndelsen stod der også måttefletning på drengenes program, som på dette 
bUlede fra begyndelsen afårhundredet. 

Den daglige undervisning 
Skolegangen kom straks efter skolens grundlæggelse i faste rammer. Man 
tilstræbte så vidt muligt, at følge den almindelige Folkeskole med tilfø
jelse af de særlige blindefag som anskuelse, modellering, virksomheds
øvelser m.m. Efter oprettelsen afhjælpeskolen, og især efter at skolen var 
blevet fuldt udbygget i slutningen af 30me, fulgte man simpelt hen Kø
benhavns kommunes skoleplan. Som eksempel vil her blive gennemgået 
skolearbejdet i skoleåret 1910-1911, som det formede efter at inspek
tør Riltzou havde oveliaget den daglige ledelse som inspektør. 
Eleverne var delt i 4 klasser samt en hjælpeklasse og fagene var: Dansk 
med anskuelse, religion, fl'øbelske øvelser, modellering, virk
somhedsøvelser, papirfoldning, sandbakke, stedsbeskrivelse, sang og gym
nastik. Disse fag blev der undervist i om formiddagen 21 Y2 timer om ugen. 
Desuden havde eleverne om eftermiddagen strikning for pigernes ved 
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kommende og måttefletning og sløjd for drengenes samt en fælles ugent

lig time i dans. Fagenes nærmere indhold vil blive beskrevet med l. og 4. 

klasse som eksempel: 


Første klasse (9 elever): 


Dansk. De fleste punktbogstaver er indøvede ved hjælp af de små træ

klodser med bogstaverne på. 

Stavning. Tolydsord er indøvede efter Damms A.B.C. 

Anskuelse. FOlialt om husdyrene, deres liv og nytte for menneskene. Gen

nemgået modeller afdisse samt afforskellige andre almindelige dyr. Læst 

9 lette fortællinger og en del nemme smådigte. 

Religion. Talt om højtiderne samt fortalt enkelte historier fra det gamle 

testamente. De letteste morgen- og aftensange er læste. 

Regning. Tælling er indøvet ved hjælp af kuglerammen og genstande. I 

hovedregning addition og subtraktion med tal indtil 10. 

Frøbelske øvelseJ: Perlearbejder, væsentligt med store perler. Lette sy

mønstre udført på pap. 

Virksomhedsøvelse. øvet i at vinde garn, snøre, binde, afklædning og på

klædning. Øvelser med klodser og sortering. 

Sandbakke. øvet i at ælte sandet og danne bakke, sø, ø, halvø. 

Stedsbeskrivelse. Børnene er øvet i at finde vej i hus og have. 

(1. klasse havde ikke modellering, mens 4. klasse ikke brugte sandbakke.) 

Fjerde klasse (12 elever): 

Dansk. Aflæsebogen "En .Tul på Landet" er læst og repeteret første del og 

halvdelen af anden del. Indholdet er forklaret. Stavning efter Poulsens 

Retskrivningsøvelser indtil stk. 40. 3 fortællinger og 10 digte er læste. 

Punktskrift: Alfabetet, ord og sætninger er skrevet. 

Anskuelse. Efter modeller er gennemgået mosen, kulgruben, skibet, hav

nen, huset, bondegården. Der er foretaget udflugter med eleverne. De har 

været ombord på et dampskib, har besøgt Kalundborg Kirke, Kalundborg 

Museum, et fYrtårn, en bondegård og en kæmpegrav. 

Religion. Fra Moses til rigets deling. 12 salmer. 

Regning. Lettere opgaver indenfor de 4 regningsaJier, fornemlig hoved~ 


regning. 

Frøbelske øvelseJ: øvet i syning med fin tråd, pindearbejde og knytning. 
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Modellering. Modelleret geometriske figurer efter træ modeller. Nogle af 

eleverne nået de lettere, andre sværere, f.eks. S-sidet prisme og 6-sidet 

pyramide. Desuden modelleret en mængde forskellige former, såsom flug

ter, brugsgenstande, huse, dyr osv. 

Sang. Forskellige sangøvelser. 10 enstemmige sange og salmer. 6 tostem

mige og l trestemmig sang. 

Gymnastik. Lege. Øvelserne er ledede med gynmastikkommissionens 

håndbog som grundlag. 

(Efter Aarsberetning fra det kgl. Blindeinstitut i København og dets For

skole. 1909-1910 og 1910-1911.) 


Det er tydeligt, hvilken stor rolle de fag, der tilsammen kan kaldes sanse

træning, har haft fra begyndelsen af skolens virksomhed. Problemet med 

undervisning af blinde børn er at skaffe dem et begrebsapparat. En række 

begreber som rund, trekantet, oval eller størrelsesforhold eller hvordan 

en ko ser ud, får et seende barn mere eller mindre læli af sig selv, der skal 

bare sættes ord på begreberne. Et blindt barn må lære at se med hændeme 


Anskuelsesundervisning hos frk. Gyldenbjerg. der arbejdes medmølle, hestevogn 
og havn. Forrest forsøger to elever at pløje og tromle i sand. 
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- problemet er bare, at hænderne ikke rækker så langt som øjnene. Formå
let med skolen var dobbelt. Dels skulle eleverne tilegne sig en række 
kundskaber svarende til indlæringen i folkeskolen, dels skulle eleverne 
lære at færdes og klare sig i en verden, de ikke kunne se, og som nu 
engang er indrettet efter de seendes præmisser. 
Især fra 1920rne og 30rne blev indlæringsmetoderne stadig forbedret. En 
række dygtige lærere opfandt og fremstillede tildels selv en lang række 
hjælpemidler i form af modeller og indlæringsmaterialer. Det kunne være 
alt muligt, også ganske simple ting som en flaske der skulle fYldes med 
vand, så man kunne høre, hvornår den var fuld, til en pose med de 4 
kornsorter, klodser med tal efter størrelse eller et reliefkort med ophøjede 
konturer. Også ganske almindelige ting fra dagligdagen kunne bruges til 
f.eks. sortering efter materiale, vægt, anvendelse osv. Efterhånden fik 
Refsnæsskolen opbygget en meget stor anskuelsessamling med alt fra 
udstoppede dyr og fugle til modeller af kirker, smedje, havn, kulmine 
osv. Som det ses allerede i undervisningsplanen fra 1911, blev disse mo
deller knyttet til talrige ekskursioner til virksomheder og institutioner. 
Tilsammen var disse ting medvirkende til at give eleverne et godt begreb 
om omverdenen. 

Sansetræning hos frk. Filstrup. Man skulle kunne skelne flaskerne fra hinanden 
m. hf. indhold, poserne skulle fordeles efter vægt og cylindrene er afforskellige 
træsorte;~ Begyndelsen af f 950erne 
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Der er ingen tvivl om, at Refsnæsskolen gennem hele perioden stod godt 
rustet skolemæssigt og fik givet eleverne en efter tidens forhold god ud
dannelse. Der fandtes ikke nogen speciel blindelæreruddannelse. Lærerne 
var som regel almindelig seminarieuddannede og lærte så af erfaring og 
afhinanden.lkke mindst fordi flere lærere forblev på skolen gennem mange 
år, blev der opbygget en solid erfaringsmasse, men den høje anceinnitet 
kunne måske afog til være en hæmsko for nye initiativer. Den opbyggede 
undervisningsmetode fortsatte perioden igennem, men i 60erne og 70erne 
blev der efterhånden brug for nye tiltag. Især fordi elevklientellet delvist 
ændredes og mange af de kvikkeste elever blev integreret i folkeskolen. 
Mange elever klarede sig godt både til eksamen og ikke mindst senere i 
tilværelsen, så undervisningen må have opfyldt sine formål. Måske fik 
ikke alle lige meget ud af undervisningen, men den har også været kræ
vende. Især for de lidt tungnemme elever. Alt andet lige kræver det ekstra 
intelligens at klare sig som blind. Skoleåret sluttede med den årlige eksa
men, der var en blanding af alvor og fest, og hvor der allerede fra skolens 
begyndelse blev skabt nogle faste traditioner. Frk. Graae skrev i dagbo
gen, at 5. juni 1900 havde forskolen sin første eksamen. Foruden forstan
deren, sognepræsten m.fl. var også "Egnens Honoratiores" inviterede 
20 deltog. Denne skik fortsatte hele perioden igennem. Foruden lærere 
fra blindeinstituttet i København og fra skolevæsenet i Kalundborg, der 
sammen med sognepræsten i Raklev virkede som censorer, var der altid 
mange tilskuere fra egnen eller familiemedlemmer til eleverne. Der blev 
uddelt flidspræmier o. lign., og det hele sluttede med en større fest. Det 
hele fik således et festligt præg, men for eleverne kunne det være alvor
ligt nok. Hvem slap gennem nåleøjet til videre uddannelse på instituttet i 
København, og hvem blev erklæret uegnet til videre skolegang. Dette 
blev især aktuelt, efter at skolegangen på Refsnæs fra sidst i 30rne, som 
omtalt, var blevet udvidet til at omfatte hele børneskolen, til eleverne var 
14-16 år. Afgørelsen om overflyttelse til instituttet eller ej var nok truffet 
tidligere på baggrund af vidnesbyrdene, men stod man på vippen kunne 
eksamen nok være en nervepirrende affære. 
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FØlgende er en artikeljm Rejsnæs-Nyt, 1992: 

Margrethe Filstrups program for undervisningsøvelse 
i 1. og 2. klasse 
Vi hører, men det er sjældent, at vi lytter. Det må vi opøve børnene i så 
meget som muligt for at modsvare den vanskelighed, som blindheden på
lægger dem. Disse øvelser må begynde i l. klasse og i hvert fald bruges i 
de første tre klasser. Børnene må Øves i at sidde aldeles stille, ranke og 
rette med pæn kropsholdning og til at begynde med blot Yz minut, men 
efterhånden længere 1, 2, 3 minutter ad gangen. Og derefter snakkes der 
om, hvad vi har hørt: i klassen, ude på gangen, i naboklassen eller uden
for. 
Øvelser i at lade børnene færdes i klassen, mens de andre lægger mærke 
til, hvordan han eller hun bevæger sig og således lærer hinandens måde at 
bevæge sig på og opmuntrer dem til også at lægge mærke til lærernes eller 
de voksnes gang: tempo, tyngde eller lethed. 
Øvelser i at rejse sig, sætte sig, bytte plads med en af de andre elever 
stilfærdigt og behændigt uden overflødig støj. 
Øvelser i at færdes på gangen og i klasseværelser, banke på, lukke døren 
stilfærdigt og komme på plads. 
Øvelser i at passere hinanden i klassen uden at støde sammen. 
Øvelser i at kende forskellige ting, som kastes på gulvet, f.eks. en bog, en 
blyant, kniv, gaffel, ske, gummibold, glaskugle, trækugle, mønt, strikke
pind osv. 
Øvelser l at færdes og finde vej til forskellige rum: legestue, spisesal, 
kontor, gymnastiksal og forskellige pladser i haven og over vejen til strand
marken. 
Øvelser i at tage overtøj på og af og anbringe det på rette knager. 
Øvelser i at lytte til, hvad der bankes på: væggen, gulvet, vinduet, 
brystet, låret, bordet, skabslågen m.m. 
Øvelser i at lytte sig til, hvad der kastes på gulvet og bliver liggende, hvor 
det falder, og andet, som flytter sig og da i hvilken retning, og hvis der er 
flere genstande, da hvor mange. 
Øvelser i at kende lyden ved forskellige arbejder: hamren, saven, filen, 
grave, rive, høste. 
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Øvelser i at bedømme afstande til en lydkilde og vurdere, hvad der fore

går. I et rum eller ude i det fri. 

Øvelser i at kende forskellige former: kugle, terning, cylinder, pyramide, 

trekant, firkant, kvadrat, kors, anker m.fl. 

Øvelser i at veje og kende vægtlodder og i at måle og bruge meter- og 

centimetermål, såvel udenfor som i klassen. 

Øvelser i at kende mønterne og eventuelt pengesedler. 

Øvelser i at fylde vand i en flaske og lytte til, hvornår flasken er fuld. 

Øvelser i at sortere. Og der er mange forskellige ting, man kan gøre til 

genstand for denne øvelse: uld, bomuld, linned, silke, nylon, pap, skrive

papir, indpakningspapir, silkepapir, smØrrebrødspapir osv. Smergelpapir 

af forskellig grov- og finhed. Knapper af forskellig form, størrelse, antal 

huller osv. Pinde afforskellig længde 1, 2, 5, 10 cm. Nødder af forskellig 

slags. 

Øvelser i at kende indholdet af en kvindes syæske. Sortere nipsenåle og 

knappenåle og anbringe dem i hver sin nålepude. Fæste sikkerhedsnåle i 

en lang strimmel tøj, klippe papir og tøjstykker i små stykker. 

Øvelser i at kende alle slags kØkkenredskaber, man kan låne i køkkenet. 


Smag og lugt 

Hvert stof har sin særskilte smag og lugt, og det som lugter og smager 

væmmeligt er som regel skadeligt. Der er sødt, surt, salt, bittert, krydret. 

Øvelser i at kende smag og fonner af de almindeligste æble- og pære

sorter. Smagen af forskellige bærsorter og af de forskellige sydfrugter. 

Øvelser i at kende de forskellige vækster i urtehaven: kartofler, løg, sel

leri, gulerødder, rødbeder, ærter og de mange forskellige slags kål. 
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Følgende er uddrag afen artikel afPoul Glygård i Refsnæs-Nyt, 1989: 

Skolens dag begyndte kl. 7 og sluttede kl. 19 for de små, kl. 20 for de 
store. Faste punkter for alle var tre måltider og eftermiddagens lunkne 
mælk med skind. Der var morgen- og aftensang, morgen- og eftermid
dagstur så at sige uanset vejret - et kvarter mod højre eller venstre ad 
Kystvejen, hvor det gik ud på at undgå at få skrællet huden af hælene af 
de bagvedgåendes skarpe træskosnuder. Der var ikke mange svagsynede 
til at føre. 
I vinterhalvåret var indlagt faste håndgerningstimer og også fast højtlæs
ning. Højtlæsningen spillede i det hele taget en stor rolle, og jeg bør sik
kert nævne frk. Barmers oplæsning af "Troldebogen" med klaver
ledsagelse, som hun foretog hvert år umiddelbart før juleferien. Den var 
lige spændende hver gang. 
Om sommeren blev disse timer erstattet af udendørs aktiviteter: leg på 
strandrnarken, som ofte foregik på den måde, at vi brugte et par timer 
dernede til at bygge tanghytter ved hjælp af rullesten og tang. Så havde vi 
de 12 små skolehaver, som vi også skulle tage os af. Hver skolehave var 
tildelt 3-4 af de største drenge eller piger (ingen sammenblanding af køn
nene). Kun ejerne havde adgang til haven, som var omkranset af en lav 
buksbomhæk. Den var forsynet med bænk og flagstang. Her lærte vi fra 
grunden at tilberede jorden. Vi gravede og rev, og så plantede vi karse, 
radiser, ærter og blomster og andet. Foråret var en enestående oplevelse 
for nogle af os. 
Vi rodede ijorden, vandede, hejste flag og solede os på vore private bænke 
i vore korte lærredsbukser og halvstrømper. 
Vi nød frugterne med rigelige tilsætning af sand, men ak, så kom den 
længselsfuldt ventede sommerferie og ødelagde hele tegningen. Haven 
var en jungle af ukrudt, når vi kom tilbage. Kun ærterne kunne vi under
tiden grave frem. Men så kom jo tiden for æbleskud. Trods den var vi nu 
alligevel blevet jordbrugere sådan i det lille format. 
Skolen savnede i pinlig grad undervisningsmaterialer, og derfor måtte de 
5-6 frøkner med hver 12-14 elever mundtlig gennemgå stoffet. Næste 
time indledtes så med overhØring. Resultatet gav karakter, så det gjaldt 
om at holde Ørerne stive. Ved månedens afslutning fik man sit nummer i 
klassen. 
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Jeg satte alt ind på at fordreje mit sprog, og det lykkedes mig i en sådan 
grad at begå fOlTæderi imod mit bornholmske, så de andre bæster holdt 
op med at kalde mig reservesvensker - et meget modbydeligt ord, fandt 
jeg. Jeg begyndte i 2. klasse, fordi jeg hjemmefra havde lært at læse og 
skrive punkt. Jeg havde store ambitioner, men Per var altid nummer et. 
Det sidste år nåede jeg op på at bli ve nummer to. Det var svært, og jeg er 
lidt bange for, at mit hemmelige forbund med min dansklærerinde spil
lede ind. Jeg kunne tæve Per hveranden gang, vi kæmpede, men hans 
førsteplads lykkedes det mig aldrig at erobre. 
rde almindelige skolefag var der meget udenadslære, og det skal jeg ikke 
komme nærmere ind på. Derimod kan jeg ikke forbigå det særlige fag 
"anskuelsesundervisning". - Der var åbenbart stor forståelse på højeste 
plan for, at vi var helt blanke med hensyn til de ting i verden, der omgav 
os. Vi fik naturligvis en masse legetØjsmodeller at føle på, og skolen rå
dede over en vindmølle, et havneanlæg, en bondegård og andet. Den havde 
også en stor samling af udstoppede dyr og fugle. Noget af det mest spæn
dende var, når vi skulle besøge omegnens erhvervsdrivende: bageren, 
gårdmanden, smeden, snedkeren, mureren osv. De var ikke alt for for
bavsede over, at en snes unger endevendte deres værktøj og ville have alt 
at vide om, hvad det skulle bruges til og hvordan. De forstod, at vi ikke 
havde begreb om de ting, børn i almindelighed umiddelbart vidste. De 
fleste børn var naturligvis meget nysgerrige, mens nogle bare stod. Det 
var også dem, der pludselig ikke mere kom i klassen. 
Så forstod vi, at klokken var faldet i slag, - de var røget på "Bakkely" . 
Det var en skole for multihandicappede. Vi havde barskere udtryk og 
navne til dem. Vi traf disse børn under morgensangen, og når vi trods 
forbud invaderede deres område, som stødte op til vort. Deres videre 
skæbne kunne vi ikke følge med i. BØrn, vi kendte meget godt, forsvandt 
ligesom ud i den blå luft, og med skarn at melde var vi egentlig også 
ligeglade, ligesom mange andre også må have været det. 
På undervisningsområdet skete der egentlig ingen mærkbar udvikling i 
de her omtalte tre år. 

Poul Glygård (elev fra 1919-22) 
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Skoleliv 
Opholdet på Refsnæsskolen var ikke kun præget afskolegang. En stor del 
af fritiden og ferierne måtte også tilbringes på institutionen. Frem til 1920 
fIk eleverne kun betalt hjemrejse med ledsagere i sommerferien, hvilket 
betød at de fleste elever tilbragte hele resten af året på Refsnæs. l 1920 
blev der også indført betalt hjemrejse i juleferien, mens hjemrejse i på
ske- og efterårsferien først blev indført i begyndelsen af l 950erne. Week
end hjemrejser blev først indført efter 1966. Naturligvis kunne de elever, 
hvis forældre havde tid og råd til selv at hente og bringe dem, gennem 
hele perioden komme hjem i ferierne. Omvendt forblev de elever, der 
ikke havde noget hjem, de kunne komme til, på Refsnæs året rundt, hvis 
de ikke kunne komme med en kammerat hjem på sommerferie. 

En årlig tilbagevendende festlig begivenhed indtil begyndelsen af SOerne var 
brandøvelsen med Kalundborg brandvæsen, her ses Reftnæsslwlens eget brand
værn iklædt næsten korrekte uniformer. 
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Følgende er uddrag af en artikel af lærer Vagn Drejer i Refsnæs-Nyt, 
1987: 

Hjemrejseordninger 
Børnene kom i de første år efter min ansættelse kun hjem to gange om 
året - til jul og til sommerferie. I løbet af 50erne, hvor der var blevet 
dannet en forældreforening, skete der en udvidelse til fire gange om året 
med betalt hjemrejse. 
Samtidig blev der indført en årlig forældredag på skolen ligeledes med 
betalt rejse for forældrene. Den nuværende weekendrejseordning kom 
først til i 60erne efter Kurt Kristensens tiltræden som forstander. 
Da børnene kun kom hjem på ferie de få gange om året, var det skik, at 
lærere og andre, som havde nær tilknytning til børnene, gik rundt på 
sovesalene om aftenen ved børnenes sengetid, uddelte godter og ønskede 
børnene god ferie. Som man kan tænke sig, herskede der blandt børnene 
op til hjemrejsen og ferien en frydelig forventning, som fik udløsning 
gennem løsslupne løjer, der den aften til en vis grad tolereredes. 

Oplevelser på ledsagerejser 
Det var plejemødrenes opgave forud for hjemrejser og tilbagerejser at 
aftale praktiske spørgsmål med forældrene vedrørende modtagning og 
afhentning af deres børn. Forhandling med DSB tog frk. Kjellerup sig af, 
og ledsagelsen af børnene var fortrinsvis en læreropgave. Førere blev vi 
benævnt. På de lange stræk var der flere førere, hvoraf en var førstefører, 
der havde hovedansvaret for rejsens planmæssige afvikling. 
Som regel klappede alt, som det skulle, men selvfØlgelig kunne det ikke 
undgås, at der opstod uventede og uønskede episoder, som da Sigurd 
skulle undersøge, hvad der skete, når han trak i det sjove håndtag i loftet 
i kupeen - ? Virkningen var overvældende. Systemet fungerede perfekt! 
Eller da føreren i Odense modtog det afbillede telegram. Pigen var ikke 
nået frem til stationen i rette tid. I al sin lakoniske kortfattethed fortæller 
telegrammet noget både om pigen og DSB. 
Ved en anden lejlighed skulle Børge som så ofte før afhentes af moderen 
i Langå. Toget afgår planmæssigt fra Århus. FØreren er optaget af mange 
ting. Toget standser, og føreren og Børge haster til udgangen. Ingen mor 
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at se, men på perronen står en jernbanefunktionær. Han ser flink ud, og 
han skal da nok tage sig af BØrge, til moderen kommer. Så smækker tog
føreren døren i, og toget haster videre nordpå. Togføreren har overværet 
forhandlingen med manden på perronen. 
"Nå," siger føreren, "det var rask forretning her i Langå." "Langå," udbry
der togføreren, "det var s'gu' da Hadsten!" Til beroligelse for min choke
rede læser: - Både Kolding- og Langåhistorien endte lykkeligt. 
Var der feststemning ved børnenes hjemrejser, var situationen undertiden 
en ganske anden ved tilbagerejsen, selvom mange af børnene længtes 
efter at komme tilbage til skolen, men det hændte, at der ved afskeden 
med forældrene udspillede sig hjerteskærende scener, som krævede 
usentimental og håndfast indsats afføreren, som bedst kan benævnes som 
direkte vold. Som regel varede det dog ikke så længe, før børnene faldt til 
ro, når de i kupeen fandt kammerater fra skolen. Det er dog også sikkert, 
at enkelte børn led af næsten permanent hjemve på skolen. 

Vagn Drejer 
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Som tidligere nævnt blev en række fester og ritualer grundlagt allerede i 
de første par år afskolens eksistens: Den årlige udflugt til Asnæsskovene, 
fest på kongens fødselsdag, på skolens og på forstanderens fødselsdage, 
fastelavnsfest, juletræ m.m. samt eksamensfesten, der er omtalt. Efter 1920 
blev juletræsfesten flyttet til elevernes tilbagekomst i januar. Alle disse 
traditioner fortsattes og blev efterhånden også udviddet. I 1930rne 
erhvervedes Fyrrebakken længere ude på Røsnæs, der kunne bruges både 
som udflugtsmål og til weekend ophold, og da eleverne fra slutningen af 
30rne også hlev konfirmeret på Refsnæs opstod en ny tradition. Eleverne 
blev konfirmeret i Raklev kirke, og forældre og pårørende var skolens 
gæster på dagen. Festerne havde forskelligt præg, men servering af eho
kolade samt dans var allerede tidligt faste ingredienser. På store dage som 
kongens og forstanderens fødselsdage nævner frk. Graae i dagbogen endog 
servering af vin, men om det kun var til personalet er lidt uklart. 
Som et eksempel på hvordan en fest kunne forløbe bringes her et uddrag 
af frk. Zwickys notesbog, hvori hun beskriver arrangementet omkring 
forskellige fester for at kunne huske det fra år til år. Notesbogen er for 
nylig fundet i et gammelt skrivebord. Frk. Zwicky var fra 1939-1952 ple
jemoder på Vest, derefter på øst (som notesbogen handler om) og fra 
1959 til sin pensionering 1973, lærer og overlærer. 

Fødselsdagsfesten 14/11 1952. 

1. 	 Jeg skal indbyde Nattevagterne og min unge Pige. Frk. Friis indby
der sin Nattevagt, Fru Olsen. 

2. 	 Om formiddagen skal jeg dække Kaffebord til alle Voksne til om 
Aftenen i Pigernes Veranda, Radiostuen og Linoleumsstuen. 
(c. 80) er der Plads til. 

3. 	 Endvidere skal der dækkes til Hestehavehuspigerne i Drengenes 
Veranda. I Aar var der 14, de sidder langs Vinduerne på Drengenes 
Bænke. Hvidt Papir på Bordene. Hestehavehus kommer også til 
Chokolade om Eftermiddagen. 

4. 	 I Børnenes Spisestue er der dækket til alle Funktionærbørn, i Aar 
c. 25 - også til Chokolade. - Der tages 4 Bænke op fra Kælderen.

5. 	 Kl. 6 spises der baade for Børn og Voksne samtidig: 
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Middagen bestod af; 1. 3 Snitter. 

2. Flæskesteg og Rødkaal m.m. 

3. Æbletrifli mil glas Vin til. 

4. Kaffe med en enkelt Smaakage til (smaa 
Kringler) - Instituttet giver ikke Røg! 

Dans til KJ. 91/2 for alle Børn, derefter Is og Vafler, de Voksne fik Kaffe 
& The med Snitter, Lagkage og Medaljer til. 

7 og 8 Holdet går saa i Seng. 9 Holdet danser til Kl. ll. 

7, 8 og 9 Holdet henviser til opdelingen afeleven efter sengetider, der var 

aldersbestemt. 


En ting er fester og udflugter, nok så vigtig var naturligvis hverdagene og 
de almindelige søndage. To ting spillede en vigtig rolle i denne forbin
delse. Dels skolens beliggenhed og omgivelser, dels lærernes inspektion. 
Også efter, at Refsnæsskolens præg af sanatorium gradvist forsvandt i 
løbet af 1920rne, spillede stranden og strandrnarken mellem Kystvejen 
og strandkanten en vigtig rolle i friluftslivet. Her var der plads til at røre 
sig, men efterhånden som bilernes antal steg i løbet af århundredet, blev 
passagen af kystvejen et problem, der ikke blev løst før efter 1966. En 
anden fordel var de 8 tdr. land grosserer Stau havde foræret skolen i 1921. 
En del var, som nævnt, udlagt til fmgthave og køkkenhave, og her kunne 
eleverne få lov at prøve deres evner som landbrugsmedhjælpere. En an
den del var udlagt som skolehaver til eleverne. Her kunne de selv afprøve 
deres færdigheder inden for gartnerfaget. Efter overleveringerne skulle 
de ikke altid rene grønsager have smagt usædvanlig godt, men desværre 
groede køkkenhaverne ofte til i sommerferien. Også skolens nærmeste 
omegn kunne efterhånden udforskes på egen hånd. Efter at eleverne fra 
slutningen af 30rne var blevet ældre, kunne de, når de var fyldt 12 år, få 
vej- eller udgangstilladelse efter aflagt prøve og med forældrenes tilla
delse. Udgangstilladelsen gav lov til at færdes 2 og 2 uden for skolens 
område, men kun ad nærmere beskrevne mter. Det gav naturligvis en 
vældig udvidelse af den kendte verden, men man måtte f.eks. ikke spad
sere ind til den store og farlige by Kalundborg. 
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To elever på arbejde i deres egne havel: 

Langt hjennnefra var det for eleverne naturligvis afgørende, hvordan for
holdet var til de voksne, dvs. personalet. Det har naturligvis været indivi
duelt, hvordan elevernes forhold til den enkelte lærer har været, men der 
er ikke tvivl om, at Lærernes inspektions dage i weekenden har medført et 
nærmere forhold end normalt mellem læ~er og elev. Allerede fra skolens 
begyndelse sagde eleverne du til plejemoder og lærere, og det var absolut 
ikke normalt før 1966. Der er mange eksempler på udflugter og andre 
initiativer med frivilligt arbejde fra lærernes side, og desuden var deres 
hjem ofte åbent for eleverne på alle tider af døgnet. Erstatte forældre og 
familie kunne personalet naturligvis ikke, men der er ikke tvivl om, at 
mange lærere og plejemødre har gjort en stor indsats, for at Refsnæsskolen 
også skulle fungere som hjem for eleverne, som det også var forudsat fra 
skolens oprettelse. 
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Følgende er uddrag afen artikel ajJørgen Eckmann i Refsnæs-Nyt, 
1990: 

Den første særlige begivenhed efter skoleårets begyndelse var udflugten 
til II Fyrrebakken". Med faner i spidsen ud og tilbage. Dagens indhold i 
øvrigt har jeg ingen elindring om. Det var vist ikke så populært at være 
fanebærer. Jeg husker et år, hvor jeg fik opgaven pålagt - under store 
protester - på tilbagevejen. 
I november fejredes skolens fødselsdag. Hvorledes det skete, husker jeg 
ikke mere, kun at vi altid fik hakkebøf. Dedmod har jeg en tydelig erin
dring om fødselsdagen i 1948, da skolen fyldte 50 år. Der var konge
besøg, radiotransmission og en masse tidligere elever kom kørende i bus
ser fra København. Jeg husker endnu det imponerende opbud af busser. 
Det var næsten det mest spændende. Højdepunktet var ceremonien i gym
nastiksalen, hvor kongen og dronningen sad i skolens bedste stole vist 
nok fra forstanderens kontor - på et gulvtæppe midt i salen. En pige og 
jeg var udset til at overrække kongen en slipsnål og dronningen en bro
che med inskription i punktskrift. Jeg må have været temmelig konfus i 
situationen, for jeg styrtede frem til dronningen, gav hende broehen og 
styrtede tilbage mod min plads med det resultat, hans majestæt, som åben
bart syntes, at jeg også skulle hilse på ham, løb efter mig ud over det fine 
tæppe for at hilse på. 
Aksel Dahlerup, som stod for radiotransmissionen, fortalte lytterne, at to 
af skolens yngste elever overrakte majestæterne disse præsenter. Det var 
en grov fornærmelse. Jeg var på dette tidspunkt fyldt tretten år. Det mor
somste ved hele denne ceremoni var i øvrigt indstuderingen af overræk
kelsen, der foregik med administrationsehefen som instruktør, Jørgen 
Emborg som konge og frk. Flensborg som dronning. 
Tiden føl' og efter jul blev del' gjort en del ud af. Det første tegn på jul var 
ophængning af adventskransen i sangsalen. Herefter fulgte slag i slag 
afhentning af pebernødder i liDet store køkken ". Vi lavede et så stort kræm
merhus som muligt af punktpapir og mødte op med det og nogle jule
sange og fik kræmmerhuset. Senere kom så den søndag eftermiddag i 
sangsalen, hvor vi under sang og højtlæsning skulle ønske julegave. Ple
jemor sad med lange lister og noterede hver enkelts ønske. Drengene 
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ønskede næsten altid lommelygter (syntes jeg), der kunne lyse hvidt, rødt 
og grønt. Disse julegaver blev uddelt ved juletræsfesten kort efter julefe
rien. 
Der kunne nævnes andre traditioner: Afdansningsballet, fastelavn, hvor 
vi - i hvert fald som små - med stor fryd risede de sengeliggende medar
bejdere op. Uheldigvis havde de dyne over sig. Der var også den årlige 
"lejrskole" i spejderlejren på Asnæs, men bedst af alle årets begivenheder 
var dog slutningen fØr sommerferien. Tiden op til den var præget af tem
melig megen frihed og spænding i forbindelse med de eksaminer eller 
årsprøver, vi skulle op til. Ved selve afslutningen blev der som regel spil
let skolekomedie. 

Jørgen Eckmann (elev fra 1943-51) 

Klar til udflugt med l/MaxI/for vognen. I/Max" var en islændel; der blev foræret 
til Reftnæsskolen afstatsminister Stauning engang i 30rne. 

Et særligt kapitel i skolens historie er forholdene under den tyske besæt
telse afDanmark. Ref'mæsskolen havde de samme problemer som resten 
afbefolkuingen, men selvfølgelig i en større målestok end en almindelig 
familie. Rationering og varemangel, luftalarm og transportvanskeligheder 
var nogle af de mest mærkbare følger afkrigen. Der blev indrettet beskyt 
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telsesrum i kælderen, hvor elever og personale tilbragte adskillige timer 
med højtlæsning og lignende. På grund af indskrænkninger og ustandse
lige ændringer i den offentlige transport blev hjemrejserne i ferierne et 
stort problem, og forstanderen måtte skrive til forældrene, at hjemrejserne 
var på deres ansvar. Dette betød, at en del elever måtte tilbringe især 
juleferien på skolen. l det store og hele blev skolens drift dog opretholdt 
med de nødvendige ændringer frem til sommerferien i 1944. Den 22. juni 
1944 rejste børnene på sommerferie, og for de flestes vedkommende kom 
de først tilbage i efteråret 1945. Tilbagekomsten fra sommerferien blev 
stadig udskudt med forskellige begrundelser. Det viste sig at tyskerne 
havde overtaget det meste af Refsnæsskolen som flygtningelejr. Kun de 
elever der af sociale årsager ildce kunne være hjemme fik lov at blive på 
skolen. Det drejede sig om ca. 13 eleverne, hvortil kom 4 finske elever, 
der fik ophold på Refsnæsskolen fra 1943-1945, som en gestus over for 
Finland. De blev samlet på Vestskolen, mens resten af institutionen blev 
skilt fra. Først i september 1945 kom skolen i gang igen. Det betød, at 
mange elever ufrivilligt fik forlænget deres skolegang med et år. 

En afde helt store fester var naturligvis 50-års jubilæet i 1948, del' blev overværet 
afFrederik IXog dronning Ingrid. På talerstolen står administrationschefBøgh 
Christensen. På væggen ses Elise Ellebæks genrebilleder fra skolens historie. 
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1966-1998 
Fra 1966 skete der gennemgribende, for ikke at sige revolutionerende, 
forandringer på Refsnæssko1en, og det skyldtes ikke kun, at der kom en 
ny forstander. 
l 1960eme forandrede Danmark radikalt. Fra slutningen af 1950eme 
vendte alle økonomiske kurver og en hidtil uset velstandsstigning tog sin 
begyndelse. Baggrunden var kompleks og skal ikke nærmere omtales her, 
men bl.a. faldende råvarepriser og forbedrede afsætningsvilkår i en mere 
frihandelsvenlig verden samt private og statslige initiativer medførte at 
Danmark for alvor blev industrialiseret. Resultatet blev omfattende æn
dringer i samfundet, både demografisk, socialt og mentalt. Folk flyttede 
fra landet til byerne og byggede parcelhuse og kvinderne kom på arbejds
markedet, hvor der var plads til alle. Lønningerne steg og for første og 
sikkert sidste gang i danmarkshistorien, var der i slutningen af 60erne 
ingen arbejdsløshed. Den økonomiske vækst ville tilsyneladende fortsætte 
uhæmmet, og alt var muligt. Mangelsamfundet med de begrænsede res
sourcer var et overstået kapitel. Autoritetstroen smuldrede, og man be
gyndte at stille større krav til de offentlige ydelser. Der skulle bygges 
motorveje til de biler, der nu var blevet råd til, uddannelsesinstitutionerne 
skulle udbygges til de store krigsårgange og de små børn skulle i børne
have, når mødrene nu var på arbejde. Også social- og sundhedssektoren 
mærkede de nye tider: Moderne sygehuse og folkepension til alle var blot 
nogle af tiltagene. Velfærdssamfundet var på vej. Og midt i alt dette kom 
de nye tider også til Refsnæs. 
De nye tider var man begyndt at mærke allerede før 1966. Der var ikke 
sket bygningsmæssige udvidelser på instituttet siden 1940. Sovesale og 
utilstrækkelige undervisningslokaler var ikke længere tidssvarende, men 
talrige planer og ansøgninger om nødvendige udvidelser var ikke blevet 
gennemført af besparelseshensyn. Måske havde man heller ikke haft gen
nemslagskraft fra blindevæsenets side over for regering og folketing. 
Desuden blev der i perioden 1958-1968 brugt mange penge på det nye 
blindeinstitut i København, som man havde talt om siden 1880erne, men 
som nu endelig blev en realitet med indvielse i 1968. Samtidig var det 
ikke helt afklaret, om man skulle udbygge Refsnæsskolen, hvor den lå, 
eller flytte skolen til København. 
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Forstander Ilsøe ogfrk. Kjellerup deler godter ud på en sovesal aftenen før en 
hjemrejse i anden halvdel af40rne. Sådan så sovesalene også ud i 1960erne. 

Den manglende autoritetstro begyndte også at kunne mærkes. Blinde
loven af 1956 havde indført instituttvang, men nu var der forældre, der 
ikke lyttede efter sagkundskaben og forlangte dispensation, så børnene 
kunne bo hjemme og gå i almindelig skole. Det var man ikke glad for på 
Refsnæs, men tendensen mod handicappede elevers integration i folke
skolen lod sig ikke standse. Endelig i slutningen af 1965 havde man faet 
afklaret diskussionen om skolens beliggenhed, og der blev givet bevilling 
til at påbegyndte bygningen afnogle hårdt tiltrængte skolepavilloner, sam
tidig med at nye tidssvarende boafdelinger blev planlagt. Forstanderen 
ville imidlertid ikke være med mere og sagde sin stilling op ved udgangen 
af 1965. Derefter blev Km1 Kristensen fra 1. januar 1966 ansat som for
stander. Kurt Kristensen var kun 32 år og kom fra en stilling som ledende 
skolepsykolog i Herning, hvor han også ledede et undervisningscenter 
for alle kategorier af handicappede. 
I Kurt Kristensens tid som forstander skete en vældig udvikling af 
Refsnæsskolen. Dels rent fYsisk med nye skolebygninger, nye boafdelinger, 
ny børnehave osv. Dels i form af en række nye aktiviteter. I forbindelse 
med handicappede elevers integration i folkeskolen skete en omfattende 
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udbygning afkonsulenttjenesten både for skolebørn og deres forældre og 
inden for småbørnsområdet. Der blev ansat tale-hørepædagoger og psy
kologer, og materialelaboratoriet blev oprettet. I Skibbrogade blev opret
tet et træningsværksted, og de ældre beboere på Værnehjemmet og Rak
levgården blev efterhånden udsluset til en selvstændig tilværelse eller 
blev flyttet til andre institutioner. Meget nyt personale blev ansat med 
mange forskellige uddannelser. Bevillingerne var stigende, og de blev 
udnyttet fuld ud. Det var en helt forandret institution, Kurt Kristensen 
efterlod sig, da han tog orlov i 1972 for at drage til Afrika og arbejde med 
uddannelse af lærere i specialpædagogik til undervisning af handicap
pede. I 1973 tog han sin endelige afsked, hvorefter Keld Stochholm l. 
februar 1974 blev ansat som forstander fra en stilling som lærer ved 
Geelsgård Kostskole. 

Forstander Keld Stochholm holder 
sin indsættelsestale l.februar 1974. 
Ved klaveret organist og musiklærer 
Viggo Wølck; der havde været ansat 
på skolen siden 1938. 

64 



I mellemtiden var "de glade 60ere" forbi. De sluttede brat i efteråret 1973, 
da oliekrisen markerede et økonomisk vendepunkt. Arbejdsløsheden kom 
tilbage, og offentlige besparelser blev en stadig tilbagevendende realitet, 
omend niveauet fortsat lå langt højere end før højkonjunkturen satte ind. 
Fra 1974 til 1978 blev de sidste planlagte byggerier færdiggjort: Kantine, 
ambulatorium, centralkøkken, faglokaler og festsal. Siden er der ikke sket 
noget bygningsmæssigt på Refsnæsskolen. I Keld Stochholms forstandertid 
er kursusafdelingen blevet etableret, og kursernes antal er steget. De 
normaltbegavede blinde børn er efterhånden blevet fast integreret i folke
skolen, mens de interne elever på instituttet i højere grad består af multi
handicappede børn og unge. I øvrigt er instituttet fortsat i samme spor 
med en stadig udbygning afkonsulentordningerne, flere kurser for foræl
dre og pædagoger, observationsophold for elever, udbygning afmateriale
laboratoriet osv. En afde mere skelsættende ændringer i perioden er sær
forsorgens udlægning til amterne i 1980. Som tidligere omtalt blev Sta
tens Blindevæsen nedlagt i 1970, hvorefter blindeinstitutterne blev un
derlagt Socialstyrelsen. I forbindelse med socialreformerne i 1970erne 
blev det besluttet, at særforsorgen skulle udlægges til amterne. Forslaget 
var i første række møntet på åndssvageforsorgen, hvis store mammut
institutioner ikke længere kunne anses for tidssvarende. Man talte fra 
politisk side om decentralisering og l1,ærhedsprincipper, men hvordan man 
kunne opretholde og samtidig decentralisere de to eneste eksisterende 
blindeinstitutter står lidt uklart. I hvert fald blev Refsnæsskolen overført 
fra staten til Vestsjællands amt fra 1. januar 1980. Det var selvfølgelig en 
stor omvæltning. Hvor forstanderen tidligere refererede til Socialstyrelsen, 
kom der nu mange instanser ind i billedet: Vestsjællands Amt og alle de 
andre amter, der bruger Refsnæsskolen, foruden kontakter og samarbejde 
med de mange kommuner i landet. 
I det følgende vil nogle afde her berørte temaer blive nærmere behandlet. 

Udbygning 
Fra 1966 til 1978 blev Refsnæsskolen udbygget til sin nuværende stør
relse. Det foregik i etaper og ikke altid helt, som instituttet ønskede I 
begyndelsen kunne der være problemer med stop for offentlige bygge 
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Stausgård opført 1970 som småbørnsafdeling. I dag er det kursusafdeling. 

rier, når regeringen mente, at økonomien var ved at løbe løbsk; efter 1973 
skulle man spare generelt. Som tidligere nævnt staltede udbygningen med 
4 nye skolepavilloner i 1966. J 1967 erhvervedes en privat villa uden for 
instituttets område på Fyrrebakken, der indrettedes til boafdeling for 10 
børn under navnet "Fyrrehøj". De 2 næste boafdelinger "Egehuset" og 
"Birkehuset" blev taget i bmg i 1969, og i 1970 opførtes en ny småbørns
afdeling, "Stausgård", der senere blev omdannet til kursusafdeling. 
Disse udvidelser var kun første etape i en udbyggelsesplan, der skulle 
være afsluttet i 1972. Sådan kom det ikke helt til at gå. r 1970 indførtes 
byggestop, og i 1974 skulle alle budgetter barberes ned, men de tleste 
planer blev dog gennemført, omend j skrabet udgave og nogle år forsin
ket. Der skal ikke her gås i deta~ier med de enkelte bygningers opførelses
tidspunkt, men gives en oversigt over byggeriet fra 1970-1978. 
Der blev bygget yderligere 3 nye boafdelinger, hvor man gik uden for 
instituttets oprindelige areal, idet de er beliggende på Byens Mose. Des
uden blev Værnehjemmet tømt for sine oprindelige beboere og nyindret
tet til boafdeling for elever under navnet "Fjordhøj". Endelig blev de 
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gamle afdelinger, ,,0st" og "Vest", tømt for elever; herved forsvandt de 
sidste rester af den gamle institutionstid med sovesale og privatliv i et 
skab eller i en taburet med indbygget skuffe. "Vest" blev efter en omfat
tende restaurering og ombygning genåbnet som boafdeling i 1974, men 
nu med kun halvdelen af de oprindelige beboere og under helt andre vil
kår. ,,0st" blev indrettet til administration og materialelaboratorium. 

De nye skolepavilloner med taget afden gamle skolebygning i baggrunden. 

Nu var elevernes forhold nogenlunde i orden, og man tog derefter fat på 
bygningen af et nyt centralkøkken (det blev forlangt af sundheds
myndighederne!). Dernæst fulgte et moderne ambulatorium med de nød
vendige faciliteter samt to nye skoleblokke. Til sidst opførtes faglokaler 
og endelig en festsal, der af bevillingsmæssige årsager ikke måtte hedde 
festsal, men skulle kaldes samlingssal. Samlingssalens nye orgel, der var 
finansieret afforskellige fonde, blev indviet ved skolens 80-års jubilæum 
i november 1978, og derved var Refsnæsskolens udbygning foreløbig af
sluttet, og instituttet havde i store træk fået den ydre form, det har i dag. 
Set udefi'a blev resultatet ganske vellykket med den charmerende blan 
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ding af gammelt og nyt. Selvom besparelser medførte, at ikke alt blev 
helt efter ønske, havde besparelserne også enkelte fordele; f.eks. med
førte de, at det gamle børnehjem fra 1921, der i dag rummer personale
kantinen og mødelokaler, blev bevaret. Efter de oprindelige udbyggelses
planer skulle den have været revet ned. Siden er der ikke ofret de store 
midler på bygninger, bvilket også i nogle tilfælde kan ses. 
Også med hensyn til aktiviteter for unge og voksne blinde over den 
undervisningspligtige alder blev Refsnæsskolen udbygget. Tidligere er 
omtalt problemerne med elever, der ikke egnede sig til videre uddannelse 
på instituttet i København, hvorfor man i 1928 havde oprettet Værne
hjemmet for (dengang unge) kvinder og senere de selvstændige institu
tioner Raklevgården og Hestehavehus samt Kærhus i Refsnæsskolens eget 
regi. I begyndelsen af 1970erne blev beboerne på Værnehjemmet flyttet 
til Klintegården længere ude på Røsnæs. Herfi'a blev de i 1974 udsluset 
til selvstændige boliger i Kalundborg eller overflyttet til plejehjem. Det 
samme skete med beboerne på Hestehavehus, da derme blev overtaget af 

Anne på den nye legeplads 
foran de nyopførte faglokaler 
i 1977 

68 



Refsnæsskolen i 1970, og med beboerne på Raklevgården, der i 1974 
blev nedlagt som selvstændig institution; og overtaget afRefsnæsskolen. 
l stedet for den lidt passive beskæftigelse, der hidtil havde præget de 
nævnte institutioner, forsøgte man i stedet en egentlig revalidering. l 1967 
åbnede Refsnæsskolen et træningsværksted i Skibbrogade i Kalundborg. 
Det fungerede både som et beskyttet værksted og som en værkstedsskole, 
hvor man forsøgte at oplære eleverne til egentligt erhvervsarbejde ved 
produktion af materialer til forskellige virksomheder. Det lyklcedes også 
at få enkelte ud på arbejdsmarkedet (hvilket var meget lettere i slutningen 
af 60erne), men i begyndelsen af 1970erne lukkedes værkstedet i Skib
brogade. I stedet overflyttede man beboerne på Kærhus til en af de nye 
boafdelinger, og indrettede Kærhus til et beskyttet værksted samt til dag
center; disse aktiviteter fungerer stadig. 
En nyskabelse, der gradvis kom i gang i slutningen af 1960erne, var af
holdelsen af kurser. Især efter den begyndende integration af synshandi
cappede elever i folkeskolen opstod der behov for kurser for de involve
rede folkeskolelærere, men også pædagoger, forældre og efterhånden også 
elever blev tilbudt kurser. I begyndelsen blev kurserne afholdt uden for 
instituttet afmedarbejdere, der ad hoc blev udpeget til kursuslærere. Men 
i begyndelsen af l 970erne dannedes kursusafdelingen som en selvstæn
dig enhed. Da Raklevgården i 1974 blev overtaget afRefsnæsskolen, blev 
den midlertidigt brugt som kursusafdeling, men ih begyndelsen af80erne, 
da antallet af internt anbragte småbørn faldt, overtog man gradvis 
Stausgård, der i dag udelukkende er kursusafdeling. Siden 1981 har der 
været fast personale på kursusafdelingen, der i dag tilbyder kurser året 
rundt uden for skoleferierne, og som nu er en veletableret afdeling med 
egen afdelingsleder, der dog stadig kan træklee på instituttets øvrige med
arbejdere som kursuslærere. 

Administration og udlægning til amtet 
Den 1. oktober 1970 nedlagdes Statens Blindevæsen, og dermed ned
lagdes også stillingen som administrationschef, der som tidligere omtalt 
var overordnet forstanderne på de 2 blindeinstitutter. Nedlæggelsen var 
allerede blevet besluttet ved oprettelsen af Direktoratet for revalidering 
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Fra et afde første "mødrekurser"for småbørn, del' blev afholdt i efteråret 1967. 
Til venstre sidder Kirsten Kristensen der senere tog med sin mand Kurt K., til 
Aji·ika. 

og forsorg i 1965, men altså først effektueret 5 år senere. Der var vist få, 
der begræd nedlæggelsen af Statens Blindevæsen. I stedet blev blinde
institutterne underlagt den nyoprettede socialstyrelse, der som chef fik 
forstanderen ved blindeinstituttet i København, tidligere formand for 
Dansk Blindesamfund, H.e. Seierup. Denne ordning kom kun til at fun
gere i knap 10 år, idet særforsorgen, herunder blindeforsorgen, pr. I. ja
nuar 1980 blev udlagt til amterne. Ideer om en eventuel udlægning af 
særforsorgen, eller dele af den, opstod allerede i forbindelse med forbere
delserne til kommunalreformen i 1970, hvor kommuner og amter fik en 
sådan størrelse, at det var realistisk at de kunne påtage sig en større op
gave i social henseende. I forbindelse med socialreformkommissionens 
arbejde, der gav anledning til den række diskussioner og initiativer på det 
sociale område, der prægede årtiet, og som bl.a. også medførte bistands
loven, blev ideen fremsat igen. Derefter blev konkrete udvalgsarbejder 
igangsat i 1975, og disse resulterede i en betænkning om særforsorgens 
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udlægning, der fremkom i efteråret 1976. Herefter fortsatte udvalgs
arbejderne, også på lokalt plan, og den 8. juni 1978 kom så lov nr. 257 om 
særforsorgens udlægning, kaldet udlægningsloven. Formålet med loven 
var angiveligt at fremme nærdemokratiet ved at decentralisere og stille 
særforsorgens klienter på lige fod med andre borgere. Alle særlove for 
handicappede forsvandt ved denne lejlighed. Fra l. januar 1980 skulle 
handicappede behandles ligesom andre, der havde behov for kommunens 
eller amtets støtte efter bistandsloven m. fl. love. Fra samme dato overtog 
amterne særforsorgens bygninger, ligesom personalet blev overført til 
amtslig ansættelse. Dog kunne amterne fra begyndelsen ild<:e administrere 
frit, idet udlægningsloven havde garanteret, at institutionerne i de første 
fem år skulle fortsætte efter de hidtidige retningslinjer. Denne garanti fra 
statens side var delvis en imødekommenhed overfor de kritiske røster, 
der rejste sig mod udlægningen, ikke mindst fra personalets side. Mindst 

Fra dengang Re.f.snæsskolen stadig var under staten: Dronning Margtethe og 
konstitueret forstander Holger Skov taler med en lille elev. 
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modstand var der mod åndssvageforsorgens udlægning, da denne 
særforsorgsgren var så stor, at de fleste amter kunne oprette lokale insti
tutioner for sine egne borgere. Anderledes forholdt det sig med de små 
handicapgrupper som blindeforsorgen med kun to landsdækkende insti
tutioner. 
Fra 1. januar 1980 har Refsnæsskolen således været underlagt Vestsjæl
lands Amtskommune, og det har ildce været helt uproblematisk. Amtet 
mødte måske opgaven med de bedste intentioner, men på mange måder 
var amtets organisation ildce gearet til at drive en landsdækkende institu
tion som Refsnæsskolen med dens mange forskelligartede aktiviteter. I et 
par år før udlægningen havde flere arbejdsudvalg behandlet de forskel
lige problemer, der skulle falde på plads ved overgangen til amtets admi
nistration med henblik på, at Refsnæsskolen skulle underlægges amtets 
socialudvalg. Forberedelserne var for så vidt faldet på plads, og et arbejds
grundlag var blevet fastlagt, men få måneder før den skelsættende dato 
meddelte amtet, at Refsnæsskolen alligevel ikke skulle underlægges so
cialudvalget, men i stedet med undervisnings- og kulturforvaltningen! ,Og 
så var man lige vidt og kunne begynde forfra. Hvor skolen før var på 
finansloven med et årligt budget og med reference til socialministeriet, 
skulle der nu forhandles med amtet, hvor også økonomiudvalget var na
turligt inde i billedet. Problemet var, at alt for mange instanser skulle 
spørges, før en beslutning kunne tages. Desuden var pengene nu øremær
kede til bestemte formål; det betød, at driften blev mere ufleksibel. Det 
var ikke mere muligt at kanalisere pengene derhen, hvor et pludseligt 
behov måske gjorde det mest hensigtsmæssigt. Desuden blev administra
tionen væsentlig mere indviklet. Hvor sager om elever tidligere kom di
rekte til Refsnæsskolen, forlangte amtet nu, at alle journaler angående 
børn, som skolen var i kontakt med, skulle via amtet. Dette blev dog ikke 
gennemført, men administrationen udvidedes alligevel væsentligt, også 
fordi børnenes hjemkommuner og amter er meget mere indblandet end 
tidligere og fordi betalingsreglerne også er blevet mere komplicerede. 
Amtet gjorde nok den fejl, at behandle Refsnæsskolen på samme måde 
som amtets øvrige institutioner, uden at gøre sig klart, at skolen som lands
dæklcende institution ikke kunne sammenlignes med en lokal specialskole 
eller lignende. På et tidspunkt var forholdet mellem amtet og Refsnæs
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skolen mildt sagt lidt anstrengt, men en udvikling til det bedre synes at 
kunne iagttages de seneste år. Et andet problem var Refsnæsskolens fort
satte eksistens i dens hidtidige form. Landets øvrige amter skal betale til 
instituttet for rådgivning og vejledning samt undervisningsmaterialer fi'a 
materiale laboratoriet efter objektive kriterier (dvs. efter indbyggel1al), 
og desuden skal kommuner og amter betale efter takst for elever, der bor 
på Refsnæsskolen, for skole og ophold m.m. Derudover skal de øvrige 
amter og kommuner betale 9% af udgifteme til Vestsjællands amt til re
etablering. Det kunne derfor være oplagt for flere amter selv at opbygge 
et apparat til varetagelse af deres egne borgeres behov, så de slap for at 
betale til Vestsjællands Amt. Dette har dog aldrig været på tale. I stedet 
var der på et tidspunkt tanker fremme om en opsplitning af institutionen 
i mindre selvstændige enheder, som det var sket med de store enheder 
inden for den tidligere åndssvageforsorg. Dette havde f.eks. kunnet be
tyde en selvstændig skoleafdeling, en boafdeling, en hjælpemiddelcentral, 
en konsulentafdeling osv. Disse selvstændige afdelinger kunne i sin yder
ste konsekvens så være blevet flyttet rent fYsisk til andre steder i landet. 
Disse planer blev heldigvis stillet i bero, da de havde betydet en ødelæg 

Udstilling afpædagogisk legetøj i forbindelse med el kursus. 
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gelse af den samlede ekspertise og erfaring, Refsnæsskolen efterhånden 
har opbygget. Fordelen ved Refsnæsskolen som en samlet institution er 
jo netop, at eleverne ikke bare bliver visiteret til en specialskole for syns
handicappede, men rar et samlet tilbud omfattende eksperttilbud inden 
for psykologi, fYsioterapi, tale-høreundervisning, specialpædagogik, hjæl
pemidler osv. 
Ved udlægningen blev Refsnæsskolen også underlagt undervisningsmi
nisteriets almindelige regler for folkeskolen med hensyn til skolenævn og 
lignende. Tidligere havde bestyrelsen for "Landsforeningen af forældre 
til blinde og svagsynede" gennem flere år fungeret som et uofficielt råd
givende organ, og dette f0l1satte også, efter at skolenævn blev indført i 
1980. Skolenævnet bestod ganske vist også fortrinsvis af medlemmer fra 
forældreforeningen, men nævnet kunne kun udtale sig angående skole
sager, mens det uofficielle organ forældreforeningens bestyrelse kunne 
udtale sig om alle sider af Refsnæsskolens virke. Derfor fortsatte de to 
organer sideløbende. I 1993 kom loven om indførelse afskolebestyrelser, 
men Refsnæsskolen ønskede i stedet et bredere sammensat organ, der 
kunne rådgive om alle sider af instituttets virke. Efter nogle års forhand
linger, hvor skolenævnet fortsat fungerede, blev der i 1996 indført et 
institutråd. Institutrådet består af repræsentanter for forældreforeningen, 
Københavns og Frederiksberg kommuner, amtsrådsforeningen, kommu
nernes landsforening, Dansk Blindesamfund, medarbejderrepræsentan
ter samt op til tre personligt udpegede repræsentanter. Dette råd kan råd
give om alle sider af instituttets virksomhed og virker som en slags besty
relse med forstanderen som sekretær. 

Personalet 
Hvis man sammenligner personalesituationen i 1966 med forholdene i 
1998 får man et godt billede af udviklingen på Refsnæsskolen med hen
syn til arbejdsområder og aktiviteter. Det karakteristiske for udviklingen 
er dels forøgelsen af antallet afmedarbej dere, dels den voldsomme udvi
delse af antallet afprofessioner og arbejdsområder. Pr. 1. januar 1966 var 
der ansat: l forstander, 24 lærere og overlærere (inklusive musik- og bør
nehave- og vævelærer), 5 afdelingsledere, 9 afdelingsassistenter, 6 
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Medarbejdere i skolegården ved afslutningen i 1973. Medarbejderene har ændret 
type og påklædning siden 50erne. 

omsorgselever samt 23 af såkaldt "andet personale", der dækkede så for
skellige områder som den tilknyttede præst, læge, tandlæge og danse
lærer samt sygeplejerske, økonoma, oldfrue, pedel, gartner, smed, kon
torassistenter, syerske og diverse medhjælpere. I alt 68 personer hvortil 
kom et antal husassistenter og rengøringspersonale. 
Pr. 30. juni 1998 er der ansat 286 personer på Refsnæsskolen alt inklu
sive, også militærnægter, praktikanter, folk i jobtræning og i puljejobs 
samt medarbejdere på deltid. De 286 medarbejdere dækker i alt 61 
skellige stillingsbetegnelser. En del af stillingerne har blot ændret beteg
nelser siden 1966, hvilket bl.a. hænger sammen med de øgede uddannel
seskrav, der f.eks. stilles til afdelingspersonalet, hvoraf en del i 1966 var 
uuddannede; men de mange nye stillingsbetegnelser dækker også over de 
mange udvidelser af Refsnæsskolens tilbud til eleverne, der er sket siden 
1966. I 1966 blev den første tale-hørepædagog ansat og så gik det ellers 
slag i slag. Der er siden blevet ansat ergo- og fysioterapeuter, håndværks
lærere, typografer og andre håndværkere, psykologer, socialrådgivere, 
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synskonsulenter, småbørnskonsulenter, inspektør, koordinerende afde
lingsleder, chauffører m.v. Alt i alt en broget sammensat medarbejder
gruppe, der stillede nye krav til koordinering og samarbejde. 

1966 var de tider forbi, hvor forstanderen kunne regere enevældigt. 
Ideer om medbestemmelse og demokrati på arbejdspladsen bredte sig 
omend langsomt - i hele samfundet. På Refsnæsskolen havde der hidtil 
kun eksisteret lærermødet som et kollegialt organ, og dette havde kun 
indflydelse i rene undervisningssager. Som en overgangsordning fik en
kelte medarbejdere møderet - men ild<:e stemmeret - til lærermødet, der 
samtidig begyndte at diskutere mere bredt om Refsnæsskolens anliggen
der. Dette var imidlertid ikke tilft'edsstillende for de øvrige faggrupper, 
der efterhånden begyndte at markere sig på instituttet. Lærernes status 
som privilegeret gruppe begyndte at blive antastet. 
Som en forløber for et egentligt samarbejdsudvalg oprettede man i 1970, 
et kontaktudvalg, der bestod af lederne af de forskellige afdelinger samt 
en af forstanderen udpeget formand. Udvalgsmøderne, kaldet kontakt
møder, blev som regel afholdt hver 14. dag, og det kulme tage alle emner 
op, også forslag o.lign. udeft·a. Ret hmtigt blev gruppen udvidet med en 
repræsentant fra alle faggrupper på Refsnæsskolen, dvs. fra lærerne, 
afdelingspersonalet, køkkenet, gal1nerafdelingen, revalideringen, materi
alelaboratoriet osv. Dermed var der dannet et rådgivende, kollegialt or
gan, der skulle sikre, at den enkelte medarbejder fik relevant information 
om, hvad der foregik på institutionen, og samtidig fik mulighed for at 
fremføre sine synspunkter. Kontaktudvalget blev afløst afet egentligt sam
arbejdsudvalg, der blev oprettet pr. 1. januar 1974, efter at cirkulæret af 
16. februar 1972 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksom

heder og institutioner havde forlangt det. Samarbejdsudvalget blev sam

mensat efter de almindelige regler med repræsentanter udpeget af ledel

sen og de faglige organisationer. Samarbejdsudvalget behandler i lighed 

med kontaktmødeme sager angående alle dele af Refsnæsskolens virk

somhed, men hvor fordelingen af budgetmidler ifølge dagsordenen fYl

der meget. 

Oprettelsen afkontaktmøder og samarbejdsudvalg var imidlertid ild<:e til

stræld<:eligt til at imødekomme en ny tids behov for koordinering og sam

arbejde. Behovene var dels opstået, fordi der var kommet mange nye 
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medarbejdere af forskellige kategorier, dels fordi Refsnæsskolen efter
hånden rummede så mange aktiviteter, at det efterhånden blev svært at 
overskne helheden og koordinere indsatsen. Desuden blev det gamle hævd
vundne hierarki efterhånden ødelagt. Det passede måske til en svunden 
tid, men med så mange veluddannede medarbejdere med hvert sit spe
ciale gik det ikke længere. Desuden lå det i tiden, at uddelegere ansvar og 
selv have indflydelse på sin arbejdsdag. For at imødekomme behovet for 
information og medindflydelse oprettede man i 1971 personalerådet, der 
bestod af samtlige medarbejdere, og som mødtes mindst fire gange om 
året under ledelse af en formand, der valgtes for to år af gangen. På mø
derne havde forstanderen pligt til to gange om året at fremkomme med en 
beretning om instituttets virksomhed i det forløbne halve år. Derudover 
knnne alle sager drøftes på møderne undtagen personforhold, og rådet 
havde indstillingsret til samarbejdsudvalget samt ret til at få sendt vedta
gelser fra møderne med videre til højere myndigheder. Især i de første år 
var der livlig aktivitet på rådsmøderne. Som et eksempel ses her dagsor
denen til mødet 4. okto bel' 1971, hvor der var 115 mødedeltagere: 

1. 	 Formandens beretning. 

2. 	 Lovændringsforslag. (forskellige ændringsforslag 
til rådets love, bl.a. foresloges ordet "revalidering" 
erstattet med "træningsgruppen for voksne") 

3. 	 Fra grupperne. 

4. 	 Abne journaler. 

5. 	 Angående personalekurser 

6. 	 Skal alle pædagoger på Refsnæsskolen kaldes 

"social pædago ger". 


7. 	 Valg af festudvalg. 

8. 	 Meddelelser fra Kurt Kristensen. 

9. Eventuelt. 

Som det kan ses, var der nok at tage fat på, men efterhånden viste personale
rådet sig at være for uhåndterlig en stølTelse. Fremmødet faldt, og det 
blev sværere at finde en kandidat til formandsposten. Så vidt det kan 
konstateres, fandt det sidste møde sted i 1979, og kort efter blev rådet 
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Da det ikke er muligt at bringe et billede afhele personalet, vises her en enkelt 
medarbejder, nemlig lederen af kursusafdelingen, Karsten Olsen, der under et 
kursus instruerer en elev i tandem kørsel. 

nedlagt. Det betød dog ikke, at aktivitetsniveauet faldt. Som det kan ses 
på punkt 3 og 7 i dagsordenen, var der allerede i 1971 nedsat adskillige 
grupper og udvalg, og der kom flere. Man var trådt ind i ,,mødealderen" 
en tidsperiode vi stadig befinder os L Fra 1971 var det personalerådet, der 
nedsatte kontaktudvalget, der samtidig blev udvidet med personalerådets 
formand og en repræsentant for forældreforeningen. Sideløbende hermed 
blev der dannet en lang række andre udvalg, grupper osv. på kryds og 
tværs med allehånde opgaver. Den tid var forbi, hvor forstanderen kunne 
deltage i alle Refsnæsskolens aktiviteter. 
Samtidig blev personalet også i højere grad organiseret i fagforeninger. 
Lærerne havde hele tiden været organiseret - fra 1941 i Danmarks Blinde
lærerforening, der som en etatsorganisation bestod til begyndelsen af 
80erne - men meget af det øvrige personale blev først organiseret i slut
ningen af 60erne og begyndelsen af70erne. Det betød på den ene side, at 
ledelsen ikke mere kunne skalte og valte med personalet efter forgodtbe 
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findende med urimelige arbejdsforhold og -tider, eller f.eks. afskedige en 
medarbejder på grund af graviditet, som det endnu kunne ske i begyndel
sen af 1960erne. Der blev nu skabt ordnede og regulerede arbejdsforhold 
efter overenskomst. På den anden side betød "fagforenings-bevidsheden", 
at systemet blev mere ufleksibelt. Mange medarbejdere ville nu ikke læn
gere deltage i fester og andre frivillige arrangementer, hvis der ikke faldt 
betaling efter tariffen. Det var ikke længere et kald at være ansat på 
Refsnæsskolen, men et lønarbejde. Samtidig betød den faglige organise
ring et øget administrativt arbejde med de mange overenskomster, som 
der på et tidspunkt var 32 forskellige af. Dette tal er dog blevet reduceret 
siden, og det synes som om spørgsmålet om arbejdsforhold.er faldet ind i 
et mere naturligt leje efter de ophidsede diskussioner i 70erne. 
1. december 1969 blev den første inspektør med ansvar for skoleområdet, 
udnævnt. Det var begyndelsen på en udvikling med opdeling afRefsnæs
skolen i en ræklce områder med hver sin ansvarlige leder. Dels som led i 
en decentralisering på instituttet, dels for at aflaste forstanderen, der dog 
stadig var/er den, der står med det endelige ansvar. Senere blev der ud
nævnt en koordinerende afdelingsleder med ansvar for boafdelingerne 
samt en leder af småbørnsafdelingen. Som det sidste led i denne udvik
ling blev der i 1996 oprettet et lederteam bestående af lederne af skolen, 
boafdelingerne, ambulatoriet, småbørns- samt rådgivnings- og vejlednings
områderne. Dette team, der betegner den foreløbige slutsten på en udvik
ling mod øget decentralisering, har som samlet gruppe selvstændig 
beslutningskompetance. 

Konsulenter og hjenlmevejledning 
Besøg i hjemmet hos blinde børn er en gammel tradition inden for blinde
væsenet. Traditionen blev påbegyndt af forstander Moldenhawer fra 
Blindeinstituttet i København, der i anden halvdel af forrige århundrede 
flere gange rejste rundt i landet og besøgte blinde, både børn og voksne. 
Hørte han på en sådan rejse om blinde børn, han ikke havde kendskab til, 
besøgte han dem, talte med dem og vejledte forældrene, som det kan ses 
af hans indberetninger fra rejserne. Denne tradition fortsatte forstander 
Riltzou på Refsnæsskolen. I hvor stort et omfang disse besøg har fundet 
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sted vides ikke, kun at de forekom. Efter fremkomsten af loven om blinde 
børns undervisning i 1926 troede forstander Rtitzou, at han kunne få til
skud til hjemmebesøgene, men på en ansøgning svarede ministeriet, at 
der savnedes hjemmel i loven til et sådant tilskud. Han må dog godt fore
tage besøgene på egen regning. Allerede få år senere skifter ministeriet 
imidlertid standpunkt, og i 1928 får Rtitzou bevilling til at besøge tre 
børn i deres hjem. I årene herefter fortsatte forstanderen med at besøge 
dels de få blinde børn, der af en eller anden gmnd ikke kom i skole på 
Refsnæs, dels og navnlig børn under den skolepligtige alder. Da admini
strationschefen for Statens Blindevæsen blev udnævnt i 1944, overtog 
han nogle afbesøgene. Hvem der fik besøg og hvor ofte, forekommer lidt 
tilfældigt og ikke helt koordineret, men at der var behov for hjemme
vejledningen, var man klar over, og efterhånden blev ordningen udvidet. 
På lærermødet den 21. marts 1952 fik lærerne besked om, at de kunne 
pålægges at besøge blinde børn i deres hjem, og at de fik kompetence til 
at afgøre om barnet kunne forblive i hjemmet, eller om det burde overfø
res til instituttet. Det blev begyndelsen til en mere systematisk hjemme
vejledning ved hjælp af de såkaldte rejselærere, som de rejsende lærere 
på Refsnæs blev kaldt i begyndelsen. Efter indførelsen af den faktiske 
instituttvang ved blindeloven af 1956 blev det i første rældce svagtseende 
børn i folkeskolen og især børn under den skolepligtige alder, man tog fat 
på. Fra begyndelsen af 1960erne, da man begyndte at give dispensation 
til at blinde børn måtte gå i folkeskolen, kom der atter gang i vejlednin
gen på skoleområdet. Men fra midten af 60erne blev vejledningen delt i 
en småbørnsvejledning og en skolevej ledning, og i 70erne kom også 
specialvejledningen til. Disse tre grene af Refsnæsskolens efterhånden 
meget omfattende vejledningsvirksomhed vil i det følgende blive behandlet 
hver for sig. 

Småbørnsvejledningen 
I begyndelsen af 1960erne begyndte man lidt mere systematisk at besøge 
blinde småbørn i deres hjem, samtidig med at Refsnæsskolen begyndte at 
afholde kurser for forældre. Besøgene foregik dog stadig sporadisk, og 
mange blinde eller svagsynede børn under den undervisningspligtige al
der blev først sent anmeldt til synsregistret, så man i nogle tilfælde først 
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fik kontakt med børnene, når de nåede skolealderen. Da Kurt Kristensen 
blev forstander i 1966, blev der virkelig taget fat. Allerede i april samme 
år indsendte han et forslag til Socialministeriet om udbygning af vejled
ningen for småbørn på 0-7 år, hvori han refererede nyere psykologisk 
forskning, der viste, at barnets første leveår var meget væsentl ige for dets 
videre udvikling. Kristensen foreslog derfor, at der skulle ansættes fore
løbig tre børnehavelærere, der skulle rej se rnndt og besøge forældre halv
delen af ugen og resten aftiden arbejde i den interne børnehave, der sam
tidig foresloges udbygget. Den daglige koordinering af hjemmevejled
ningen skulle foretages afKirsten Kristensen, der også skulle være super
viser for konsulenterne. Målet var, at alle forældre med 0-7 årige blinde 
eller svagsynede børn i hele landet skulle have besøg hver 14. dag. 
Som sagt, så gjort. I løbet af 1966/67 blev der ansat tre hjemmevejledere, 
der delte landet imellem sig. De besøgte ikke alene forældre, men også de 
børnehaver og specialbørnehaver, hvor børnene gik. Efterhånden blev 
øjenlæger og andre bedre til at anmelde børnene tidligt til synsregistret, 
så efterspørgslen efter vejledning stadig steg. Denne udbygning betød, at 
der i 1972 var ansat syv småbørnskonsulenter. Opgaven var at rådgive og 
støtte forældrene i den svære situation, de var kommet i med et handicap
pet barn. Det kunne være gode råd om opdragelsen af et blindt barn, ud
lån af egnet legetøj og hjælp ved henvendelse til de sociale myndigheder. 
Samtidig foretog konsulenten en vurdering af barnets adfærdsmønster og 
arbejdede direkte med barnet for at demonstrere metoder og muligheder 
for barnets fortsatte udvikling. Det hele skulle udmøntes i en handlings
plan for hvert enkelt barn, der skulle sikre det optimale udviklingsmulig
heder under medvirken af både forældre og konsulent. For at sikre et 
ensmiet bedømmelsesgrundlag nåede man efterhånden frem til et fælles 
iagttagelsesgrundlag, der skulle sikre, at vejledningsrapPOlier ogjourna
ler indeholdt de sanune elementer og derfor kunne sammenlignes. Det 
hele foregik som et teamwork, hvor konsulenterne mødtes med Kirsten 
Kristensen en gang om ugen og udvekslede erfaringer. På den måde blev 
konsulentarbejdet stadig udviklet. Dels ved at man lælie af sine egne og 
kollegernes erfm'inger, dels ved at man videreudvikle de sig ved at bruge 
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Refsnæsskolens øvrige ekspertise, der efterhånden var blevet udviklet. 
Mobilityinstruktør, fYsioterapeut, psykolog og talepædagog, foruden læge 
og sygeplejerske, blev efterhånden tilknyttet gruppen, når konsulenteme 
havde brug for eksperthjælp, så det var alle sider afbamets udvikling, der 
kunne tilgodeses. 
Efter at bømehjennnet i 1970 var rykket ind i en ny bygning, blev kun ca. 
to tredjedele af pladseme besat af pel1nanent anbragte bøm. Resten blev 
benyttet til kortere eller længere midlertidige ophold for hjennneboende 
bøm. Bømene kunne dels være på aflastningsophold, når familien af en 
eller anden årsag trængte til aflastning, dels kom bømene på observations
ophold, så de kunne iagttages over en længere periode, hvis man var i 
tvivl om diagnoser og handlingsplan. Desuden blev forældrekurser med 
og uden bøm samt kurser for andre med tilknytning til bømene i stadig 
stigende omfang afholdt på Refsnæsskolens kursusafdeling. 
Det blev tilstræbt, at bømene fra 3-års alderen kom i en almindelig bøme
have eller en specialbømehave. Bømehavens personale blev så rådgivet 
og undervist af småbømskonsulenteme. Ellers var en af de vigtigste op
gaver rådgivning i forbindelse med bømenes skolestatt, der blev foreta
get i samarbejde med skolekonsulenteme. Skulle de gå i folkeskolen, på 
Refsnæsskolen eller eventuelt i en af åndssvageforsorgen specialskoler 
eller et helt andet sted? På grund af konsulentemes ofte langvarige og 
dybtgående kendskab til bømene var og er det en kompetent rådgivning, 
der kunne gives forældrene i dette for bømene meget afgørende valg. 
Herefter overgik bømene til skole- eller specialvejledningen. 
Således begyndte og udviklede småbømsvejledningen sig, og således er 
den i store træk fortsat frem til i dag, hvor den fortsat er en af grund
pilleme i Refsnæsskolens arbejde. I dag er der 12 småbømskonsulenter, 
der har delt landet imellem sig, så de hver har ,et til to amter at dække. 
Konsulenteme er nu fOltrinsvis bosat i det distrikt, de arbejder i, men 
mødes et par dage hver måned på Refsnæsskolen Konsulenteme vejleder 
her i 1998 knap 500 bøm under den skolepligtige alder. De sidste 20 år 
har tallet på bøm under vejledningen varieret fra ca. 300 til 500 med 
stigende tendens. Der skal ikke her diskuteres årsager til denne stigende 
tendens, men en af grundene er, at børnene bliver tilmeldt synsregisteret 
stadig tidligere, således at synskonsulenterne kan begynde deres arbejde 
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Små børns konsu l ent 
Bodil Skipper 
syns afprøver 

Nadja i hendes hjem 
i 1995. 

med vejledningen, mens børnene er stadig yngre. Over halvdelen af bør
nene er i dag multihandicappede, hvad der selvfølgelig gør opgaven van
skeligere både for forældre og vejledere. Da man i 1970 indviede den nye 
småbørnsafdeling, var der plads til 25 børn. Dette tallet er siden gradvist 
faldet, idet stadig flere af børnene bliver boende hjemme. I dag bor kun 
fem til seks børn permanent på Refsnæsskolen, mens der til stadighed er 
ca. 11 børn på aflastningsophold af vekslende varighed. De øvrige børn 
under vejledningen kommer en gang om året eller hvert andet år til 
Refsnæsskolen på observationsophold i en uge sammen med deres foræl
dre. Denne opgave løses dog fortrinsvis af kursusafdelingen. 
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Følgende er uddrag af artikel af lærer Mette Mikkelsen i Refsnæs-Nyt, 
1991: 

Vejledningen 
Da jeg begyndte på Refsnæsskolen, var det jo lovpligtigt, at blinde børn 
skulle undervises der, og de fleste begyndte deres skolegang i første klasse. 
Men før den tid havde man ikke meget kontakt med de blinde småbørn, 
men de var der jo - selvfølgelig - og en smule hjemmevejledning var 
startet af administrationschef Bøgh Christensen, frk. Friis fra børnehjem
met og forstander Poul Petersen. 
Overlærer frk. Steengård, der sammen med overlærer Erik Neergård be
søgte skolebørn rnndt i hele landet, tog af og til et besøg hos et førskole
barn, men det hele var lidt tilfældigt, tror jeg godt, jeg kan sige, men man 
må også huske på, at besøgene i almindelighed lå udenfor almindelig 
arbejdstid, og rejserne foregik med tog og rutebiler. 

Fornyelse og udvidelse 
En dag i august 1965 spurgte forstander Poul Petersen mig, om ikke jeg 
kunne overtage hans besØgsbØrn på Sjælland. Jeg havde bil og var 
børnehavelærer, og nu vidste jeg noget om blinde børn efter et års arbejde 
på skolen! 
Det var mine kvalifikationer. Menjeg syntes, det lød spændende og sagde 
ja til opgaven. Jeg fik skemafri fra fredag kl. 11.00 og passede ellers mit 
almindelige skema i skolen. Min allerførste tur glemmer jeg aldrig. Jeg 
havde fået en lille orientering om, hvad jeg skulle observere i hjemmet, 
hos forældrene og hos barnet. 

Den tørste iagttagelsesvejledning 
Hvad skal en vejledningsrapport indeholde af oplysninger? Rapp011en 
udarbejdes efter følgende: Vurdering af hjemmets sociale forhold, vurde
ring af hjemmets indstilling til det blinde barn, barnets legemlige udvik
Jing, barnets mentale udvikling, barnets forhold til forældrene, brullets 
forhold til den øvrige familie, barnets kontakt med andre børn, vurdering 
af muligheden for at blive i hjemmet, vurdering af nødvendigheden for et 
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kortere eller længere ophold på børnehjemmet på Refsnæs, forældrenes 
kontakt med øjenlæge, nødvendigheden for yderligere besøg. 
Jeg vidste, hvor gammelt barnet var, og jeg havde taget en bjældebold og 
noget skruelegetØj med, og så afsted. Jeg fik hurtigt kontakt med mode
ren, men barnet viste sig at være blindt og psykotisk, så det var ikke no
gen let opgave for en nybegynder. Og der var ikke rigtig nogen at tale 
med herhjemme. 
l løbet af vinteren fikjeg lidt mere facon på besøgene. Jeg talte med bh. 1. 
Herdis Stenbæk om materialer og med frk. Friis om de små børn, og jeg 
gik på de lokale socialkontorer for at skaffe økonomisk hjælp, hvor jeg 
fandt det nØdvendigt. Nå, det var ikke mange børn, det drejede sig om i 
den allerførste tid, og besøgene var heller ikke mange hvert sted. Det skal 
dog nævnes, at der før 1964 og i 1964 blev afuoldt forældrekursus en 
gang om året for førskoleforældre på Refsnæsskolen. Disse kurser blev 
afuoldt i efterårsferierne, og forældrene var så indkvarteret på øst. 
kan ikke huske, om der var børn med, men jeg tror det ikke. 

Fornyelse og udvidelse 
I 1966 fik Refsnæsskolen et nyt og meget dynamisk forstanderpar: Kir
sten og Kurt Kristensen. De kom fra Herning, hvor de blandt meget andet 
havde arbejdet med i et såkaldt RISK-projekt i RingkØbing amt. Da jeg 
på det tidspunkt var den eneste hjemmevejleder på skolen, foreslog Kurt 
Kristensen meget hurtigt, at jeg skulle gå ind i det projekt, og det gav mig 
pludselig helt andre visioner og opgaver. Jeg kom med i et team med 
sundhedsplejersker i Ringkøbing amt; jeg kom med til møder og kurser 
derovre, og hjemme igen kunne jeg tale med Kirsten Kristensen om pro
blemerne. 
Efter sommerlerien 1966 fik jeg færre undervisningstimer på skolen, så 
der blev mere tid til hjemmevejledning, og som Kurt KIistensen sagde: 
Hvis tilbudet er der, kommer efterspørgslen også. Og det har det jo abso
lut vist sig, at han havde ret i. 
Jeg kørte rundt på Sjælland, i Storstrøms amt og i Ringkøbing amt. Jeg 
skrev rappOlter, når jeg kom hjem, fandt materialer og forsøgte at lære 
lidt om børnenes sygdomme og forskellige vanskeligheder. Men i løbet af 
1966 begyndte det hele at finde form. 
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1. november 1966 blev Edith Skou ansat som hjemmevejleder. Hun kom 
direkte hjem fra USA med en fin blindepædagogisk uddannelse og 10 års 
arbejde med blinde børn bag sig, og i april 1967 blev Lilli Nielsen ansat, 
og nu var vi et hold med Kirsten Kristensen som en meget dynamisk 
leder. Edith og Lilli delte Jylland og Fyn og havde samtidig -ligesomjeg 
- timer på skolen. Dengang fandt man, at der skulle være daglig kontakt 
med andre blinde børn for at få erfaring og impulser. En gang om ugen 
mødtes vi med Kirsten og ofte med Kurt, diskuterede vores problemer og 
oplyste hinanden om, hvordan vi greb de rent praktiske opgaver an. Vi 
talte om, hvordan journaler skulle skrives, hvor lange besøgene skulle 
være, og hvad vi især skulle tage vare på. Jeg husker tydeligt, da Lilli for 
første gang præsenterede os for sin senere så berømte kuffert, Edit for
talte os meget om sine blinde børn i Amerika, og jeg, ja jeg har vel mest 
spurgt eller måske "snakket" om mine oplevelser. 

Hjemmevejledernes bagland 

En virkelig god og berigende og lærerig periode var det. I løbet af 1967
68 udvidedes hjemmevejledergruppen med to mere: Kari Nordseth i Kø
benhavn og Grethe Sandahl på Fyn. 
Vi var nu så mange på holdet, at vi kunne begynde at udsende "forældre
breve" . Artiklerne fandt vi bl.a. i engelske forældrebreve - jeg havde været 
i England og set nogle af de såkaldte Sunshine Homes og Nusery Schools 
for blind children - og jeg tror, vi alle var meget optaget af at lade vores 
viden gå ud til forældrene. 
Hjemme på skolen var der også sket meget. Der var nu kommet en 
mobilityinstruktør Wanda Williams, en fysioterapeut, Louise Zeuthen 
og en ny sygeplejerske Agnethe Back, og disse tre må nævnes, når hjemme
vejledningens historie skal skrives, for de tre var meget store støtter at 
have i baghånden. Altid hjælpsomme, alle meget vidende og inspirerende, 
og hvad Agnethe Back ikke vidste om sygdomme og diagnoser, gjorde 
hun et stort arbejde for at finde ud af, så vi kunne tale med forældrene om 
disse forhold. I 1969 fik vi også en klinisk psykolog Agnete Weiss med i 
vores bagland, og hun var altid med til vores møder, der efter nogle års 
forlØb, var blevet til et møde hver fjortende dag. 
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Fra vores uddannelse må overlæge Skydsgård ikke glemmes. Da jeg kom 
til Refsnæsskolen i 1964, var det en fast ordning, at alle pædagoger 
lærere indbefattet, det var dengang, lærere også var pædagoger! var 
inviteret til foredrag med lysbilleder i gymnastiksalen, når Dr. Skydsgård 
var på skolen for at undersøge børnene. Vi fik en fremragende orientering 
om øjet og dets sygdomme. Hver gang begyndte Dr. Skydsgård med van
lig grundighed helt forfra, men så kom det også til at sidde fast, og deref
ter gennemgik han to-tre børns specielle diagnose. Jeg fik der en viden, 
som jeg har været utrolig glad for, og når jeg siden kom ind på blinde
instituttet og kiggede med i spaltelampen, var det ikke en helt fremmed 
verden for mig. 

Materialer 

På et tidligt tidspunkt blev der fremstillet og købt forskelligt legetøj, som 
man fandt velegnet til blinde børn. Alle disse gode sager havde vi lov til at 
give/udlåne i det omfang, vi skønnede det rimeligt. Der var store ting 
imellem: Ribber, vogne, store klodser af forskellige slags plus mange 
små.Vi holdt selv regnskab med tingene, men det gjorde ikke så meget, 
om tingene blev slidt eller forsvandt dengang. Vi forsøgte også at få for
ældrene til at sy ting, følebøger og lignende, men dengang som nu havde 
en mor til et blindt barn ikke for megen tid. I dag kan det heldigvis fås fra 
syværkstedet. 

Journaler 
Ret kort tid efter at Kirsten havde overtaget ledelsen af os, fandt hun, at 
det var godt, om vi havde et fælles materiale, som vi kunne beskrive bør
nene ud fra. Herdis Stenbæk havde frembragt et lille skema for sanse
øvelser og håndrnotorik. Det var en lille god rettesnor at gå efter. 
Siden brugte vi en overgang et digert skema: Maxfield-Buchholz-ska
laen, der kunne bruges til blinde børn indtil 6 år. r mine gemmer har jeg 
også et skema, der mest ligner en skydeskive lidt smart, jeg husker det 
som lidt for smart og lidt for indviklet, hvorefter man kunne læse sig frem 
til barnets sociale, intellektuelle motoriske og personlighedsmæssige funk
Haner, men jeg tror, de andre vejledere ligesom jeg selv, fandt "vores eget 
skema", fandt vores egne yndlingsmaterialer og ud fra dem, bedømte bør 
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nene og bedømte hvert enkelt barn individuelt og især sammenlignede 
brunet med sig selv fra besøg til besøg. Men visse ting som motorisk 
udvikling og tale har vi vist altid været på vagt ovmfor. 

Integrationsproblemer 
Efterhånden som småbørnsantallet blev større, blev problemerne det jo 
også på forskellige punkter. Jeg husker især de utallige timer, jeg tilbragte 
på forskellige socialkontorer med at søge om hjælp til briller, om betaling 
til børnehaver og muligheden for at få bevilget taxakørsel. De brølende 
60ere var jo stadig over os, så pengene sad på det tidspunkt ikke så fast, 
men tid tog det alligevel. Problemerne med børnehaver, syntes jeg ikke, 
var så store. I almindelighed fik vi "vores" børn ind der, hvor vi gerne 
ville have dem, og på det tidspunkt var der aldrig tale om støttepædago
ger. 
Normeringerne i børnehaverne var meget bedre end nu, og jeg kan fak
tisk ikke huske, at man var uvillig til at tage et blindt barn ind i en børne
have, hvis jeg ellers sagde, det kunne lade sig gøre. Også dengang forbe
redte man en sådan ordning, og jeg husker tydeligt engang, hvor en dreng 
skulle starte i børnehaven. Jeg havde været på orienterende besØg, havde 
bl.a. talt med denne gruppe børn, som den blinde dreng skulle optages i. 
Jeg havde fortalt, at han "så" med sine hænder og forskellige andre spe
cielle ting. Så begyndte drengen i børnehaven. Det gik rimeligt, men da 
jeg kom næste gang, blev jeg nælmest overfaldet af nogle børn "Det pas
ser ikke, at han ser med sine fingre. Der er slet ingen øjne på dem, og han 
niver". 
Forældrekursus blev der flere og flere af. I et par år rejste vi til blinde
hjemmet i Hobro og holdt dem der. Det var noget af en udflugt. Med 
færge og tog. En vældig udrykning med spædbørnsudstyr, materialer, 
barnepiger og så videre, men stemningen var hyggelig deroppe, og på et 
punkt var der en ganske særlig stemning: Vi hjemmevejledere kunne jo 
ikke gå hjem om aftenen, så netop der fik vi ofte en ganske særlig kontakt 
med de forældre, der var med. 
Sent om aftenen kom der ofte problemer frem, der nOlmalt ikke drøftedes 
med os. Men anstrengende var det unægteligt, inden man nåede hjem til 
Kalundborg igen. 
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SmåbØrns konsulenter hed vi nu 
Årene gik, der kom mere og mere "facon" på hjemmevejledningen. Vi fik 

nyt navn: Småbørnskonsulenter. Vi mødtes til kurser og mØder med kon

sulenter fra andre forsorgs grene, vi holdt kurser for børnehavelærere, der 

havde blinde børn i børnehaverne, vi holdt foredrag på børnehave

seminarierne i vores distrikt. Kort sagt: Det hele voksede omkring os. 

Kurt Kristensen havde ret, da han sagde: Efterspørgslen stiger med tilbu

det. 

Da Kurt Kristensen og Kirsten Kristensen forlod skolen i 1972 var vi otte 

småbørnskonsulenter, og der var cirka 350 børn i vejledning. Nu blev det 

Agnethe Weis, der var vores "chef". Vi havde stadig møder hver fjortende 

dag, og vi fortsatte den linie, som Kirsten Kristensen frem for nogen havde 

lagt. 

Den tid var forbi, hvor man i en journal kunne læse: Barnet vokser op i et 

typisk varmemestermiljø. 


Mette Mikkelsen (tidI. småbørnskonsulent) 
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Første gang på kursus uden forældre. Børnehaveklassebørn på Stausgål'd ca. 
/994 får fortalt historie. Blinde børn fokuserer ikke på fortælleren. 

Skolevej ledningen 
Som omtalt ovenfor begyndte den egentlige vejledning for skolebørn først 
for alvor, da det fra begyndelsen eller midten af l 960erne blev alminde
ligt at integrere blinde børn i folkeskolen. Blindeloven af 1956 havde 
reelt indført instituttvang for blinde skolebørn, men dog med en dispen
sationsmulighed, man i begyndelsen ikke forventede ville blive brugt. 
Man var både fra Refsnæsskolens side og hos andre autoriteter og eksper
ter heJt overbevist om, at blinde børn absolut havde bedst afat gå i skole 
på et blindeinstitut. De meget få børn, der før 1956 afden ene eller anden 
grund ikke ville gå på Refsnæsskolen, man ikke med milde øjne på. I 
en sag fra omkring 1950, hvor et forældrepar ikke ønskede deres søn på 
Refsnæsskolen, men satte ham i en privat skole, kan man se, hvordan 
forstanderen og udsendte lærere gennem flere år forsøgte at overtale for
ældrene. Det var forgæves, og det endte med, at Refsnæsskolen erklæ
rede, at den fralagde sig ethvert ansvar for drengens uddannelse. Nogen 
støtte til materialer og hjælp fra rejselærere fIk han dog alligevel. 
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Efterhånden ændredes opfattelsen af muligheden for at integrere handi
cappede i folkeskolen. Især forældrene pressede på, og erfaringer fra ud
landet var overvejende positive. På Refsnæs begyndte nogle aflærerne at 
overveje om institutophold var det eneste saliggørende, men almindelig 
accept af integration blev først udbredt fra midten af 60erne (mere om 
dette emne i afsnittet om eleverne). 
Da de første blinde skoleelever i begyndelsen af 60erne fik dispensation 
af Blindenævnet - der efter Blindeloven var nedsat til at administrere 
loven - til at gå i almindelig skole, gik man i gang med vejledningen fra 
Refsnæsskolen. Rejselærerne eller konsulenterne tog ligesom småbørns
konsulenterne rundt i landet og besøgte forældrene og den skole, barnet 
gik i. Der blev arrangeret observationskurser for eleverne og kurser for de 
involverede folkeskolelærere. Konsulenterne deltog i undervisningen i 
klasserne, og rådgav forældrene om hjemmearbejde og lignende. Opga
ven blev hurtigt omfattende, efterhånden som det blev reglen snarere end 
undtagelsen, at de godt begavede blinde eller svagsynede elever ikke kom 
på Refsnæsskolen. Allerede i 1969 gav man konsulenthj ælp til 262 børn i 

Dennis tilldkkerttræningforan Stausgård. 
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den undervisningspligtige alder, hvoraf 36 var punktlæsere. På denne tid 
blev konsulenttjenesten varetaget af 9 rejselærere eller konsulenter, der 
sideløbende underviste på Refsnæsskolen. En af de vigtigste opgaver var 
fremskaffelsen af egnede materialer. Efter at materialelaboratoriet var 
blevet igangsat i 1966, kom de fleste bøger og materialer deru'a, og fra 
1971 forsynede matedalelaboratoriet alle blinde og svagsynede skoleele
ver i Danmark med bøger og andet undervisningsmateriale (se mere om 
materialelaboratoriet i næste afsnit). 
Efterhånden blev det så almindeligt, at ikke alene blinde, men også elever 
med andre handicaps, gik i den almindelige skole, at man begyndte at 
forberede integration på alle punkter, også rådgivningsmæssigt. I 1966 
udnævnte undervisningsministeriet en fagkonsulent for de blinde elever i 
folkeskolen, og i et cirkulære fra 1971 lagde samme ministerium op til, at 
amterne kunne ansætte synskonsulenter. I 1973 ansatte Nordjyllands amt 
som det første en synskonsulent til at tage sig af amtets egne blinde og 
svagsynede, og de næste 10-15 år fulgte de fleste øvrige amter eksemplet 
og ansatte synskonsulenter - de fleste var i øvrigt tidligere medarbejdere 
på Refsnæsskolen. Tilbage er nu kun Bornholms amt samt Københavns 
og Frederiksberg kommuner, hvor eleverne og skolerne stadig får direkte 
konsulenthjælp u'a Refsnæsskolen. Der er naturligvis et nært samarbejde 
mellem de amtslige konsulenter og Ref'lnæsskolen. Eleverne kommer sta
dig på observationsophold på instituttet eller kommer for at lære spe
cielle ting, f.eks. mobility, ligesom kursusafdelingen i stor udstrækning 
benyttes, og ikke mindst er materialelaboratoriet stadig leverandør af 
undervisningsmateriel. 
Kontakten mellem blinde og svagsynede elever og Refsnæsskolen vare
tages også afden efterhånden traditionsrige sommerskole. Sommerskolen 
har fundet sted hveti år i den første uge af sommerferien siden 1968, hvor 
man havde 14 elever. Sommerskolen tilbyder elever i folkeskolen en uges 
ophold med et tematisk program, og fOl1nålet er dels, at eleverne møder 
kanunerater fra hele landet og rar en fornøjelig uge, dels bruges opholdet 
også ti] observation og eventuelt indlæring af specielle færdigheder. 
Sommersko]en er gennem årene blevet stadig større. I 1998 deltog ca. 
150 børn og unge. Foruden ansatte fra Refsnæsskolen deltager også læ
rere og pædagoger u'a børnenes hjemlige institutioner som ledere. 
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Temaet for sommerskolen i 1996 var de olympiske lege. Her ses deltagerne på 
vej måbningen afselve legene. 

Specialvejledningen 
Som tidligere omtalt var blindeinstitutterne oprindeligt kun beregnet for 
normaltbegavede blinde børn og unge. Principielt blev åndssvage blinde 
børn hjemsendt som "uunderviselige" eller overgivet til åndssvagefor
sorgen, men som det tidligere skulle være fremgået af denne beretning, 
beholdt man alligevel en stor del afdem og underviste dem på hjælpesko
len eller i særlige klasser. Der var altså en gammel tradition for at Refs
næsskolen også tog sig af dårligt begavede børn, men grænsen for hvem 
man tog af, og hvem der kom på åndssvageanstalt eller blev hjemme, 
var lidt flydende. Der har altid været en forholdsvis stor andel afde blinde 
børn, der på en eller anden måde var åndssvage eller psykisk handicap
pet, som det nu hedder. Op gennem dette århundrede er man blevet stadig 
bedre til at kurere de mere banale øjensygdomme, og det har betydet, at 
andelen af mentalt handicappede eller multihandicappede børn er steget 
markant, så dc nu udgør ca. 90% af samtlige blinde børn og unge. De 
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blinde børn, der var anbragt under Statens Åndssvageforsorg, havde blinde
væsenet før 1960erne ikke nævneværdig kontakt med. Da småbørns- og 
skolevej ledningen kom i gang i 60erne begyndte konsulenterne også at få 
kontakt med multihandicappede børn. Således fik f.eks. 41 børn, der blev 
undervist i åndssvageforsorgens skoler, hjælp fra skolevej ledningen i 1969. 
Hvor mange blinde børn, der var anbragt under åndssvageforsorgen, tro
ede man, at man vidste. Siden 1944 skulle alle blinde børn i landet jo 
anmeldes til synsregistret, men måske fandtes der børn under åndssvage
forsorgen, der ikke var blevet diagnosticeret som blinde eller svagsynede. 
Socialstyrelsen, der var blevet oprettet i 1970, tog tidligt initiativ til at 
gøre noget for de blinde åndssvage. I løbet af 1970erne igangsattes en 
række undersøgelser og initiativer, hvor Refsnæsskolen selvfølgelig var 
en natnrlig deltager. I 1971 nedsattes arbejdsgruppen om blinde ånds
svage, og dernæst gik det slag i slag med undersøgelser, konferencer og 
seminarer. Det hele kulminerede med blindeundersøgelsen i 1976. Ved 
denne undersøgelse gennemgik man simpelthen åndssvageforsorgens in
stitntioner ved hjælp af institutionernes eget personale, åndssvageforsor
gens øjenlæge og synskonsulenter fra Refsnæsskolen. Resultatet var at 
man "fandt" flere hundrede åndssvage børn med synshandicap, der ikke 
tidligere var anmeldt til synsregistret. Undersøgelsen viste, at en meget 
større procentdel afåndssvageforsorgens klientel havde synshandicap end 
andre børn udenfor. 
Allerede nogle år før undersøgelsen var et samarbejde kommet i gang 
mellem åndssvageforsorgens øjenklinik og Refsnæsskolens småbørns
konsulenter, idet øjenlægen rapporterede til Refsnæs, når hun fandt børn, 
hun mente, havde behov for pædagogisk vejledning. Dette blev begyn
delsen til specialvejledningen. Fra 1975 var der først en, senere to, af 
småbørnskonsulenterne, der udelukkende tog sig af børn under åndssva
geforsorgen, og samtidig begyndte en af skolevej lederne at koncentrere 
sig om børn i åndssvageforsorgens skoler. Arbejdsfordelingen blev efter
hånden sådan som den er i dag. Småbørnskonsulenterne tager sig af alle 
børn fra 0-7 år uanset handicap, undtagen de (meget Ja) børn, der er 

- institutionsanbragte. Specialvejlederne tager af alle børn på special
skoler og skolevej lederne vejleder børn i folkeskolen (sammen med de 
amtslige synskonsulenter). Specialvejledningen for multihandicappede 
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foregår ligesom den øvrige vejledning med observationsophold, kurser 
for forældre, lærere og pædagoger osv. De multihandicappede elevers 
forhold er efterhånden blevet Refsnæsskolens største arbejdsopgave, og 
det skal da også i denne forbindelse nævnes, at størstedelen af de interne 
elever hører til denne gruppe. 
r denne forbindelse må også nævnes den specialvejledning, der foregår 
omkring elever, der lider af Spielmeyer-Vogts syndrom. Denne uhygge
lige arvelige sygdom viser sig først som begyndende svagsynethed hos 
hidtil normale børn i 5-7 års alderen og fortsætter derefter med total blind
hed og efterhånden en fremadskridende fYsisk og mental nedbrydning. 
Det er klart, at et sådant barn medfører meget store psykiske og fysiske 
prøvelser for både barnet og .familien. Derfor har der siden midten af 
1970erne været ansat en specialvejleder for disse børn. Vejlederen er 
medlem afen gruppe af specialister, der arbejder med denne sygdom, der 
ret konstant omfatter 20-30 personer. 

Materialelaboratoriet 
Da forskolen blev oprettet i 1898, fik den bøger med fra blindeinstituttet 
i København - både på punkt og i relieftryk. Også efter at Refsnæsskolen 
var blevet selvstændig i 1918, fik den skolebøger fra blindeinstituttet i 
København. Blindeinstituttets trykkeri blev i 1952 udskilt som en selv
stændig institution under navnet Statens Trykkeri og Bibliotek for Blinde, 
der stadig fremstillede skolebøger på punkt, også til Refsnæs. Det øvrige 
undervisningsmateriel på Refsnæsskolen blev for en stor dels vedkom
mende lavet af lærerne selv, eller efter model fremstillet af lokale hånd
værkere. Tidligere er omtalt den store anskuelsessamling skolen gennem 
årene har opbygget med særlig henblik på blindeundervisning. Alminde
ligt undervisningsmateriel kunne naturligvis købes. Det gik meget godt i 
mange år, men efterhånden som kravene steg til et mere differentieret 
materiale, og ikke mindst da integrationen af blinde elever i folkeskolen 
begyndte, opstod der behov for en mere samlet og systematisk fremstil
ling af bøger og andet undervisningsmateriel. Den tid var forbi, hvor man 
kunne benytte det samme lærebogssystem år efter år til alle elever. Derfor 
påbegyndtes materialelaboratoriet i 1966. 
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Inspirationen kom til dels fra Herning, hvor Kurt Kristensen havde fået 
oprettet et materiale laboratorium i forbindelse centeret for specialunder
visning for handicappede, da han var skolepsykolog der. Ideen blev flyt
tet med til Refsnæs i 1966 sanunen med en afmedarbejderne fra Herning. 
Aret efter blev Dansk Blindesamfunds punkttrykkeri nedlagt. Dermed 
opstod en chance for at få eget punkttrykkeri på Refsnæs for en overkom
melig pris. Det lykkedes, og maskinerne og to medarbejdere fortsatte der
efter deres virksomhed på Refsnæsskolen fra foråret 1968. Denned var 
materialelaboratoriet for alvor etableret, og allerede efter få år beskæfti
gede det 8 faste medarbejdere foruden et stort antal løsere tilknyttede 
personer. Det drejede sig dels om et antal af skolens egne lærere og pæda
goger, der arbejdede med bog- og materialetilrettelæggelse, dels om af
skrivere, der sad hjemme og afskrev bøger til punktskrift, og et antal ci
vile værnepligtige. Desuden havde materialelaboratoriet en afdeling i 
Arhus, der fortrinsvis beskæftigede civile værnepligtige, men som ret 
hurtigt fik status som revalideringsværksted. Endelig blev der også be
skæftigelse til fængselsvæsenet, idet nogle llltineopgaver blev udført i 
Kalundborg arrest eller i statsfængslet i Vridsløse. 

Merethe Bøtger ved den 
gamle nu afløste 
båndkopieringsmasldne. 
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Materialelaboratoriet var og er et serviceorgan for Refsnæsskolen samt 
for blinde og svagsynede elever i folkeskolen. Laboratoriet blev admini
streret af et pædagogisk kontor med en lærer som leder, der varetog koor
dineringen mellem teknikere og pædagoger. Derudover var det opdelt i 
følgende forskellige arbejdsfunktioner: Et sorttrykkeri, der fremstillede 
stortryksbøger til svagsynede, samt trykede alle skolens formularer, ske
maer, publikationer m.v.; et punkttrykkeri, der som navnet antyder, tryk
ede publikationer i punktskrift; træskæreri samt plastværksted, der frem
stillede reliefkort, modeller oJign., og et båndværksted til fremstilling af 
lydbånd. Desuden tog bestillingskontoret sig af bestilling af materialer 
samt udlån og modtagelse af ordrer. Alt i alt en mangesidig virksomhed 
der stadig fungerer efter sit oprindelige formål, men netop på dette om
råde er der sket en kolossal udvikling i teknologisk henseende. 
I 1971 blev al fremstilling af punktbøger til folkeskolen koncentreret på 
Refsnæsskolen, dvs. bøger til 1.-7. klasse, mens instituttet i Hellerup, der 
på denne tid også havde laet sit eget trykkeri, tog af bøger til senere 
skolegang. Senere er dette forhold ændret, så Refsnæs nu fremstiller ma
teriel til 1.-10. klasse, mens bøger til gynmasiet og de videregående ud
dannelser stadig laves i Hellerup. Med EDBens fremkomst og udvikling 
i de sidste 30 år har bogproduktionen og arbejdsgangen med hensyn til 
fremstilling af punktbøger gennemgået en revolutionerende udvikling, 
ligesom den grafiske branche i det hele taget. l forbindelse med opfindel
sen aflog-text' en (se særligt afsnit senere) gik man på materialelaboratoriet 
for alvor ind i EDB-alderen. Bøger kan nu scannes og transskriberes til 
punktskrift på så kort tid, at man i princippet kan have dag til dag levering 
af bestilte bøger på punkt, hvis det vel at mærke kun drejer sig om ren 
tekst. Redigering og layout foregår også elektronisk via skærm, og der er 
ikke mange af de gamle maskiner i brug længere. 99% af alle skolebøger 
og skønlitteratur på punkt bliver ikke længere trykt, men overføres på 
diskette eller telefonmodem og sendes til skoleeleverne over hele landet. 
Plastværkstedet og træskæreriet er også væk. Reliefkort og lignende las 
nu på svulmepapir, der overflødiggør håndarbejdet, og ting af træ er en
ten erstattet af andre materialer eller findes billigere andetsteds. Men med 
hensyn til sorttryk og punktoverførsel samt båndfremstilling er materiale
laboratoriet stadig en meget travl virksomhed. 
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Roland Karlson er i fi:erd med 
at montere en matrice af 
krysdsfine!; der dernæst afttøbes 
i plastic til et reliefkort over 
Danmark. 

Eleverne 
I 1963 fik de første blinde elever afBlindenævnet dispensation efter bIinde
lovens §5, stk. 5, til at blive taget ud af Refsnæsskolen og gå i skole 
hjemmefra. Denne udvikling mod handicappedes integration i den almin
delige skole havde man set tidligere j udlandet, men herhjemme mente de 
fleste eksperter inklusive Refsnæsskolen - at blinde bøm havde bedst af 
at komme på blindeskole. Initiativet til udmeldelseme kom fra forældrene. 
Man talte i datidens aviser om et forældreopl'ør, men forældrene var ab
solut ikke enige indbyrdes. Fra Statens Blindevæsens side argumenterede 
man ikke overraskende for institutophold. Man mente nok, at bømene 
kunne lære dansk og regning i en almindelig skole, men problemerne 
ville opstå i fag som geografi, biologi og gymnastik m.fl., der ville kræve 
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specielle undervisningsmidler, og desuden var lærerne i den almindelig 
skole ikke trænet i at oplære blinde børn. Dertil kom, at børnene måtte 
savne de specielle blindcfag, man tillagde så stor vægt på Refsnæsskolen 
som anskuelse, sanseøvelser og senere mobility. Desuden var der syns
punkter, der rakte helt tilbage til Moldenhawers argumenter for at oprette 
forskolen, nemlig - omend udtrykt på en lidt anden måde - at forældrene 
enten ville overbeskytte eller forsømme barnet, så det blev ude af stand til 
at klare sig i samfundet. Omvendt mente nogle af forældrene, at det var 
unaturligt at fjerne et 7-års barn fra sine vante omgivelser, at barnet ville 
gennemgå en mere hannonisk udvikling hos sine forældre, hvor et barn 
naturligt hørte hjemme, og desuden mente enkelte af forældrene at 
Refsnæsskolen var en dårlig skole, og at deres barn kunne lære mere på 
en almindelig skole. Argumenterne var naturligvis meget mere differen
tierede end her antydet, og parterne stod ikke nødvendigvis så stejlt over
for hinanden. Også inden for blindevæsenet var der folk, som ikke var 
helt overbevist om, at institutionsophold var det eneste saliggørende. 
Blindenævnet fulgte forældrene og gav i 1963 tre børn dispensation til at 
forlade Refsnæsskolen, hvorfra man erklærede, at man fralagde sig an
svaret for deres videre uddannelse. 
Efter at de tre første blinde elever var begyndt at gå i skole uden for 
Refsnæs, fulgte de følgende år to til tre elever årligt deres eksempel, ind
til det fra slutningen af l 970erne snarere bliver reglen end undtagelsen, at 
børn, der "kun" er blinde, går i den lokale folkeskole. Fra 1980, hvor 
særforsorgslovene bortfaldt, blev det lovpligtigt, at handicappede har ret 
til at gå i almindelig skole, hvis deres handicap tillader det. Integrationen 
blev tilsyneladende en succes, men det viste sig, at en del elever, når de 
kom i pubel1eten alligevel ønskede at tilbringe de sidste skoleår på Refsnæs 
blandt ligemænd. Det er ikke morsomt at være tretten år og være anderle
des. Til gengæld er det i de senere år blevet populært at tage de sidste 
skoleår på efterskole for dem, der kan klare det. 
På Refsnæsskolen vænnede man sig hurtigt til de nye forhold, omend 
meningerne om integration eller ej stadig var meget forskellige. Som tid
ligere beskrevet kom skolevej ledningen og de andre tilbud til eleverne 
uden for instituttet ret hurtigt i gang, men også internt skulle integratio
nen efterhånden vise sig at medføre store forandringer. Fra 1960me til i 
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dag har Refsnæsskolen udviklet sig fra at være en skole for normalt
begavede, samt lidt dårligere begavede, blinde og svagsynede bøm til 
fortrinsvis at være en institution for multihandicappede. Det skyldes ikke 
kun, at de kvikkeste elever er forsvundet til folkeskolen, men også at 
antallet af multihandicappede bøm og unge er steget markant. Dette for
hold hænger paradoksalt nok især sammen med lægemes dygtighed til at 
redde stadig mindre for tidligt fødte børn. Resultatet af denne praksis har 
været et voksende antal bøm, der ikke alene er blinde, men også kan være 
mentalt retarderede, have hjemeskade, være spastikere eller have epi
lepsi osv. i vekslende grader og sammensætninger. Også narkomani og 
alkoholisme har været medvirkende til at øge antallet af multihandicap
pede børn. Denne udvikling afelevklientellet har naturligvis medført store 
ændringer på Refsnæsskolen både hvad angår elevemes undervisning og 
fritidsaktiviteter. 

Undervisningen 
Frem til 1971 fortsatte man på Refsnæsskolen den traditionelle klasseun
dervisning med klasser opdelt efter årgang og efter grad af synshandicap. 
Fra 1966 var skolegangen på skolen blevet udvidet til også at omfatte 8. 
klasse. Det blev tilstræbt at følge normalskolens læseplan med tilføjelse 
af de særlige blindefag som anskuelse og sansetræning. F.eks. var elev
fordelingen pr. l. september 1969 som følger: 6 elever i forskoleklassen 
(blandet klasse med både blinde og svagsynede), 55 elever i 11 blinde
klasser, 24 elever i 5 svagsynsklasser, 29 elever i 4 specialklasser, 7 ele
ver i ungdomsklassen (for elever, der ilclce havde fortsat undervisningen 
på blindeinstituttet i Hellerup) samt 4 elever, der boede på Refsnæs, men 
gik i den nonnale folkeskole i Raklev eller Kalundborg. I alt 125 elever. 
Grænsen mellem blinde og svagsynede blev som hele tiden sat ud fra om 
eleveme kunne se tilstrækkeligt til at modtage visuel undervisning, dvs. 
om de kunne læse almindelige bogstaver, eventuelt i forstørrelse. Ellers 
blev eleveme punktlæsere i blindeklasseme. Selvom deune skelnen mel
lem blinde og svagsynede er den samme, har grænsen alligevel flyttet sig. 
Ved hjælp af ny optik, bedre viden om belysningsforhold og andre nye 
hjælpemidler kan langt flere svagsynede klare sig uden at skulle lære 
punktskrift, Denne udvikling, der især har fundet sted de sidste 15-20 år, 
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hænger også sammen med, at man samtidig har ændret opfattelse af de 
svagsynedes syns rest, som man tidligere beskyttede og ikke måtte over
anstrenge, hvor man i dag tværtimod træner synsresten så meget som 
muligt. De fire specialIdasser var et direkte udtryk for, at elevklientellet 
var begyndt at ændre sig. Specialklasseme for multihandicappede var ble
vet oprettet et par år før som afløsning for de gamle hjælpeklasser, men 
netop i 1969 ændrede man på indholdet. Hidtil havde man, så godt det nu 
kunne lade sig gøre, prøvet at lære eleveme dansk og regning osv. lige
som de øvrige klasser, men resultateme havde ikke været imponerende. 
Nu tog man konsekvensen og indrømmede, at de pågældende elever alli
gevel ikke havde en fremtid på arbejdsmarkedet, men at formålet med 
undervisningen måtte være at sikre dem et så godt liv som muligt. Det 
prøvede man at gøre ved at undervise i almindelig daglig færden, lære 
dem orientering samt mere hobbyprægede ting. 

En afde epokegørende 
landvindinger indenfor 

svagsynsundervisningen 
var CCTV-apparatet, 

der kunne forstørre 
almindelig skrift. 
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I 1971 forlod Refsnæsskolen klasseundervisningen og gik over til åben
plan skolen, som var meget moderne på den tid. Man delte eleverne op i 
seks undervisningsgrupper efter alder og grad af handicap, og til hver 
gruppe blev knyttet 3-4 faste lærere, der underviste i dansk, regning og 
orientering, hvortil kom en række lærere, der underviste i de mere spe
cielle fag som musik, formning, mobility m.fl. Fordelen skulle være mu
lighederne for en mere fleksibel undervisning, hvor man i vekslende 
gruppestørrelser, og også med individuel undervisning, skulle kunne tage 
større hensyn til den enkelte elevs behov end i den mere stive klasseun
dervisning med kun een lærer af gangen. Samtidig kunne enkelt elever 
tages ud til individuel undervisning, terapi og undersøgelser i fag som 
syns- og sansetræning og mobility samt hos specialister som talepæda
gog, fYsioterapeut og psykolog. 
Dette system med eleverne inddelt i grupper er i det store og hele fortsat 
siden. Som er eleverne opdelt i fem storgrupper, der så igen er op
delt i mindre grupper. Eleverne udgør nu en så forskelligartet gruppe, at 
de ikke mere undervises efter årgang, men efter en individuel handleplan 

Punktlæsning. 
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selvom udgangspunktet stadig er folkeskolens læseplaner. Undervisnin
gen foregår som oven for beskrevet både i grupper og individuelt med de 
traditionelle skolefag og de særlige blindefag. Dog synes et traditionelt 
blindefag som anskuelsesundervisning ikke at have samme centrale pla
cering som selvstændigt fag som tidligere, men forsøges nu integreret i 
de øvrige fag. 
Et forholdsvis nyt blindefag er til gengæld mobility, som faget hedder 
med en engelsk betegnelse, der kan oversættes til bevægelighed, hvilket 
ikke siger ret meget. Mo bility er et organiseret system af individuel træ
ning for blinde til at færdes med mindst mulig hjælp fra andre, og det har 
vist sig, at man med dette system har kunnet nå længere end tidligere med 
at lære blinde at færdes på egen hånd. Det mest karakteristiske er den 
hvide stok, som den blinde bruger til at føle sig frem med ved hjælp af 
pendulsving. Systemet stammer fra USA, hvor det blev udviklet til krigs
blinde veteraner efter 2. Verdenskrig. I midten af 1960erne blev systemet 
kendt i Danmark, og et par år senere blev det introduceret på Refsnæs, 
hvor det hUliigt vandt indpas i den daglige undervisning ved hjælp af et 
antal uddannede instruktører. Både de interne elever og elever, der går i 
skole uden for Refsnæs, bliver undervist i mobility. De sidstnævnte af
prøvet under kursusophold eller hos synskonsulenterne. Det kræver lang 
og hård træning for blinde at lære at færdes nogenlunde ubesværet, og 
færdighederne skal holdes ved lige. Derfor er det naturligvis meget indi
viduelt, hvor langt eleverne når, lige som for de øvrige fags vedkom
mende. 

Elevråd og fritidsaktiviteter 
Også eleverne mærkede til de nye mere demokratiske strømninger i 
1960erne, og j 1966 blev der oprettet et elevråd. Man havde ganske vist 
allerede i begyndelsen 60erne forsøgt at oprette et elevråd, men det kom 
ikke rigtigt til at fungere på grund af manglende opbakning fra lærers ide. 
Det nye elevråds virke kom ganske vist, som de fleste elevråds, til at ligge 
i småtingsafdelingen, men det fik alligevel oprettet frugtbod, afholdt fe
ster, støttet oprettelsen afelevforeningen, medvirket til indkøb afbåd m.m. 
Efter godt en halv snes år forsvinder elevrådet lige så stille ud af skolens 
historie. Det gik som det er set før og siden: De aktive gik ud af skolen og 
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Afgangsballet 1967. 

der var ikke nogen til at overtage aktiviteterne. T stedet har man senere 

forsøgt sig med stormøder for eleverne både samlet og på boafdelingerne, 

hvor det fungerer bedst. 

Den omtalte elevforening var foreningen "Enigheden", der blev stiftet 

22. maj 1968 af og for elever over 14 år på Refsnæsskolen samt eksterne 
elever fra Kalundborg og omegn. Foreningen fungerede nærmest som en 
slags fritidsklub med et månedligt møde med foredrag og ekskursioner, 
mens det om vinteren mest var diskoteksaftener, der stod på programmet. 
Foreningen blev ledet af medlemmerne selv ved en bestyrelse, men dog 
med hjælp fra Refsnæsskolens medarbejdere. En anden forening til 
tids aktiviteter var tandemklubben "Refsnæs", der blev stiftet i 1975. l 
denne forening var der afgode grunde også seende med, men også denne 
måtte lukke for aktiviteterue afmangel på tilslutning. Således er det også 
gået med andre fælles aktiviteter som roklub og spejdertrop. Det ændrede 
elevklientel har ikke kunnet opretholde eller været interesseret. Det bety
der ikke, at der ikke sker noget for eleverne i fritiden, det er bare andre 
ting. Dels i form affælles udflugter, lejrskoler og koncertture, dels indivi
duelt, hvor eleverne går til ridning, svønming og andre ting eller benytter 
fritidsordningerne på instituttet. 
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Forældrene 
Forældrenes indflydelse og engagement har udviklet sig en del, siden de 
ved forskolens start måtte skrive under på, at de frasagde sig enhver form 
for indflydelse på deres børns opdragelse, som beskrevet i første afsnit. T 
de første ca. 50 år af Refsnæsskolens historie indskrænkede forældrenes 
direkte kontakt med skolen sig til at modtage meddelelser om deres barns 
standpunkt, om feriers strut- og slutdato og andre nødvendige meddelel
ser samt mulighed for at komme til den årlige forældredag og eksamen. 
Efterhånden blødes forholdet til forældrene noget op, og de opfordres til 
at besøge skolen, når de har tid og mulighed, og de kan som regel altid 
komme til at tale med en lærer eller forstanderen, men direkte indflydelse 
havde de ikke. Indflydelsen kom først efter, at der i 1950 blev stiftet en 
fælles forældreforening for de to blindeinstitutter. Den nye forældre
forening fIk straks gennemført to af sine krav, nemlig en årlig frirejse for 
en afforældrene til barnets institut, som allerede trådte i kraft samme år, 
samt gratis hjemrejse for eleverne i påskeferien, som blev gennemført fra 
1951. Hidtil havde eleverne kun haft gratis hjemr~j se i jule- og sommer 
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ferien. I den store blindekommission, der forberedte blindeloven af 1956 
blev forældreforeningen også repræsenteret. Denne lov bestemte blandt 
andet, at der ved hvel1 institut skulle oprettes et forældreråd på tre med
lemmer, og desuden blev forældrene også repræsenteret i blindenævnet, 
der som tidligere nævnt var socialministerens rådgivende organ i torbin
delse med lovens gennemførelse. Dermed havde forældrene fået fonnel 
indflydelse, og denne fOltsatte efter sælforsorgslovenes afskaffelse i 1980 
i skolenævn og institutråd, som beskrevet i afsnittet om administrationen. 
Siden 1961 har forældreforeningen, eller landsforeningen af forældre til 
blinde og svagsynede som den nu hedder, udgivet bladet "Treklangen". 

Log-text og andre nye hjælpemidler 
Gennem årene er der fremkommet en række tekniske hjælpemidler, der i 
høj grad har lettet tilværelsen for blinde og har givet dem nye muligheder. 
Den første epokegørende ting var båndoptageren, der kom frem i 1930rne, 
men for alvor slog igennem i 1950erne.. Da den senere blev videreudvik
let til kassettebåndoptageren, fik de blinde og svagsynede et praktisk og 
næsten uundværligt hjælpemiddel. Det næste store spring i udviklingen 
kom med informationsteknologien (EDB). Blandt de mange anvendel
sesmuligheder denne nye teknologi har for blinde, kan nævnes den ta
lende eomputer, men her vil vi se nærmere på log-texten. Log-texten er et 
lille fladt apparat med 19 taster og et display i punktskrift og et i alminde
lig skrift. Log-texten kan bruges selvstændigt som et tekstbe-handlings
apparat, men log-texten kan også tilsluttes en almindelig pc'er og med et 
særligt program virke som en tenninal, så man på log-texten kan læse 
pc'erens skærm og man fra log-texten kan skrive direkte til pc'eren. Der
med bliver anvendelsesmulighederne mangfoldige, idet alle pc'erens 
muligheder nu står til rådighed. Den blinde skoleelev kan modtage en 
opgaveside fra læreren via hendes pc'er og læse den i punktskrift på dis
playet. Dernæst kan eleven løse opgaverne med punktskrift og næste dag 
aflevere dem til læreren efter at have printet dem ud på almindelig sort
skrift. Log-texten er forsynet med et særligt program, der afforkorter den 
almindeligvis anvendte forkortede punktskrift, så teksten kan ovedøres 
til almindelig s011skrift. Maskinen kan også forsynes med alle de forskel 
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lige regneprogrammer, der kan bruges på en pc'er. Desuden kan log-texten 
bruges som læseapparat, ved at man indlægger digitale bøger som f.eks. 
skolebøger og ordbøger, hvorefter betjeningen sker på log-texten, også 
for bøger lagret på pc'eren. Han kan også gøre det samme med en roman, 
tage log-texten med i toget og læse romanen der. Skolebogen eller roma
nen fås fra Refsnæsskolens materialelaboratorium, hvor bøgerne på be
stilling indseannes, redigeres og sendes til eleven på diskette, eller via 
telefonmodem. 

Log-texten forrest forbundet med pc'er og scanner 

Log-texten er opfundet af ingeniør Poul Erik Skov, der første gang kom 
til Refsnæs i 1984 med sin lille blinde datter. Derefter satte han sig hjem 
og forsøgte at konstruere et apparat, der kunne bruges af blinde børn. I 
1987 kom Skov med den første version af log-texten, der senere er vide
reudviklet med nye og forbedrede versioner. Et problem var punktskrif
ten eller Braille skriften som den også kaldes efter den franske opfmder. 
Denne er traditionelt opbygget af seks punkter, der giver 64 forskellige 
tegn, hvilket betyder, at man må undvære en del af sortskriftens tegn eller 
anvende flere punktskrifttegn for at udtrykke det samme. Desuden pas 
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sede seks punkt systemet ikke til datateknologiens ASCII tegntabel med 
sine 256 tegn. Man måtte derfor opfinde en ottepunkts blindskrift, der i 
alt giver 264 forskellige tegnmuligheder. Dette blev påbegyndt i 1988 af 
Keld Stochholm og Svend Thougaard, og efterhånden som systemet med 
otte punkts blindskrift var blevet indarbejdet og log-texten videreudvik
let, fik man et enestående kommunikationssystem. I dag har alle blinde 
skoleelever i folkeskolen en log-text og en pc'er og har således mulighe
der, der stiller dem helt på linje med deres seende kammerater og i tekno
logisk henseende bedre. Log-texten har nu efterhånden bredt sig udenfor 
skoleelevernes rækker og benyttes også i Sverige, men der har været en 
del modstand mod det nye punktskrift system især fra ældre blinde. Der er 
dog også udviklet et program, der kan overføre ottepunkts blindskrift til 
det traditionelle sekspunkts. 

Susanne arbejder 
med Log-textel1. 
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Refsnæsskolen gennem 100 år 
Nænner man sig Refsnæsskolen udefi'a afspejler skolens hundrede års 
historie sig mere eller mindre tydeligt i bygningerne. Der findes vist nok 
31 forskellige bygninger på instituttets område i vidt forskellige stilarter 
og materialer og fra forskellige tidsperioder. Bygningerne har ikke nød
vendigvis samme funktion som oprindeligt, men alligevel giver de for
nemmelsen af kontinuitet i Refsnæsskolens virksomhed. Her har blinde 
børn boet, leget og fået undervisning gennem 100 år. Det er ilck:e kun i 
bygningerne, man fornemmer en sammenhæng gennem de 100 år. Mange 
af de ting, der karakteriser Refsnæsskolen i dag, kan man følge langt til
bage i historien. F.eks. hjemmebesøg hos blinde, fremstilling af materia
ler til undervisnings brug og vægtning afbørnenes fYsiske udvikling med 
dans og gymnastik og træning i at færdes på egen hånd. Refsnæsskolens 
udvikling blev præget af de personer, der havde deres virke her, men ud
viklingen er på godt og ondt naturligvis også præget af det omgivende 
samfund. Udviklingen viser sig bl.a. i de officielle betegnelser skolen har 
haft: Det kgl. Blindeinstituts forskole på Refsnæs (1898-1918), Den kg\. 
Blindeforskole på Refsnæs (1918-1928), Det kgL Blindeinstitut på Refsnæs 
(1928-1956), Statens Institut for Blinde og Svagsynede (1956-1966), Sta
tens kostskole for blinde og svagsynede, Refsnæsskolen (1966-1980) til 
den nuværende Refsnæsskolen, Institut for Blinde og Svagsynede Børn 
og Unge i Danmark (fra 1980). Det starter autoritært; de første navne skal 
indgyde respekt og ærbødighed, og man skal være klar over, at det er ~t 
privilegium at komme på et kongeligt institut. I kraft afvelstandsstignin
gen, velfærdsstatens udviklingen og et andet syn på handicappede, bliver 
det efterhånden en naturlig rettighed for handicappede at komme på spe
cialskole. De synshandicappede har dog ikke været den mest udsatte gmppe 
af handicappede. Det har været et "pænt" handicap at være blind, hvilket 
ses både af den tidlige private velgørenhed omkring de blinde, og det 
forhold at staten relativt tidligt, i 1856, fastslog at blindes undervisning 
var en statsopgave. Andre handicapgrupper og socialt udstødte grupper 
var endnu i adskillige år overladt til privat velgørenhed eller nedværdi
gende fattighjælp. Dermed ik1<:e være sagt, at pengemidlerne har flydt 
rigeligt. Staten - og senere amterne - har altid skullet spare, og budget 
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terne har været skrabede på Refsnæsskolen. Nødvendige udvidelser og 
forbedringer er normalt kommet sent i forhold til behovet, og kun i en 
kort periode i slutningen af 1960erne var der tilsyneladende penge nok. 

Fortiden. Enhåndsbetjent punktskrivemaskine fra ca. 1930. Maskinen blev benyttet 
til midten af 1960erne. 

På trods af alle vanskeligheder og på grund af mange gode viljer og ind
satser har der gennem] 00 år været drevet en virksomhed her, der altid har 
kunnet være sit navn bekendt. Om Refsnæsskolen kan fortsætte mange år 
endnu under en eller anden form, der passer til blindes og svagsynedes 
behov, afhænger af samfundsudviklingen i almindelighed og de bevilli
gende og besluttende politikere i særdeleshed, men også afRefsnæsskolens 
evne til at følge med tiden og samtidig bevare de bedste af traditionerne. 
Men det er en helt anden historie. 
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F'remtiden? Treårige Nacija arbejder rutineret med pc'eren i 1998. 

Efterord 
Den her foreliggende beretning er ikke HI STO RIEN om Refsnæsskolen 
og heller ikke en videnskabelig afhandling om blindeforsorgens og 
blindepædagogikkens udvikling gennem 100 år. Det er derimod et forsøg 
på at skitsere Refsnæsskolens udvikling i store træk med særlig vægt på 
begivenheder, udviklinger og aktiviteter, som jeg har fundet illustrative 
som eksempler på skolens udvikling. Meget andet kunne være taget med, 
og mange vil sikkert savne et eller andet, men historieskrivning er en 
selektiv proces. 
Jeg vil gerne takke Refsnæsskolen for husly og ikke mindst takke nuvæ
rende og tidligere ansatte og elever for inspirerende samtaler undervejs i 
forløbet. Især vil jeg taldce forstander Keld Stochholm, der løbende har 
gennemlæst manuskriptet undervejs og er kommet med gode råd, ideer 
og korrektioner, men det endelige resultat er alene mit ansvar. 
Jeg takker ligeledes forfatterne til de forskellige erindringer af tidligere 
elever og ansatte, der har været bragt i REFSNÆS-NYT, og som uden 
forfatternes billigelse er aftrykt her i mere eller mindre forkortet form. 
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Billedmaterialet stammer foruden fra Refsnæsskolen fra Kalundborg 
Lokalhistoriske Arkiv og fra Blindehistorisk Museum i Hellerup, der takkes 
for deres imødekommenhed. 
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