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SKULPTUR: Synscen-
ter Refsnæs har 
fået en helt særlig 
skulptur, specielt 
målrettet centrets 
elever og brugere. 
En såkaldt føle-ko, 
udsmykket med 
punktskrift.

 
 
 

Af Thomas Rye

KALUNDBORG: Medarbej-
derne på Serviceafdelingen 
ved Synscenter Refsnæs 
havde onsdag fået en flytte-
opgave ud over det sædvan-
lige. Tre mand var kørt fra 
synscentret til Korsør, hvor 
de skulle hente en ko på et 
apotek.

- Det var en ikke helt let 
opgave. Koen var tung, og i 
sagens natur ikke helt let at 
flytte rundt med. Heldigvis 
har apotekeren fået sat hjul 
under fødderne på den, og 
vi havde en lastbil med lift 
at støtte os op ad, fortæller 
Jakob Grane fra Synscenter 
Refsnæs’ serviceafdeling.

Koen var en af 50, som 

blev skabt i forbindelse 
med kunstbegivenheden 
CowParade Copenhagen i 
2007. Køerne var farvestrå-
lende skulpturer i naturlig 
størrelse, der blev udstillet 
rundt om på gader og stræ-
der i byen.

Kunstneren Nils Freitag 
greb imidlertid opgaven lidt 
anderledes an end de andre 
medvirkende kunstnere.

Han syntes det var forkert 
at blinde og svagtseende 
ikke skulle kunne få del i 
CowParade, hvorfor han 
skabte en ko, med særligt 
henblik på synshandicappe-
de. En såkaldt føle-ko.

Koens højre side er inddelt 
i felter, der hver har sin egen 
»farve« skrevet med punkt-
skrift. Tanken er at syns-
handicappede så med hæn-
derne kan føle farverne og 
deres placering på koen. Af 
hensyn til  det seende publi-
kum er punkterne farvet.

På koens venstre side er 
det ligeledes punktskrft, der 
skriver følgende tekst:

- Føl farverne. Mærk for-
merne. Se med følelserne. 
For en ko er kun en ko, hvis 
man kan mærke den.

Som afslutning på CowPa-
rade blev de udstillede køer 
solgt på auktion til fordel for 
Red Barnet.

På Synscenter Refsnæs 
var man opmærksomme på 
følekoen og følte, at den ville 
føle sig hjemme hos dem. 

Synscenteret blev dog 
overbudt på auktionen af 
apotekter Peder Harboe fra 

Korsør, og koen har således 
stået i forhallen på Korsør 
Apotek de seneste 14 år.

Apotekeren havde dog ikke 
glemt synscenterets interes-
se for koen, og da han går på 
pension ved udgangen af ok-
tober, valgte han at forære 
koen til synscenteret.

Her har man i første om-
gang valgt at placere koen 
ved indgangen til kursus-
centret Stausgård.

- Det er her, flest vil få glæ-
de af koen, tror vi.

- Stausgård får hvert år be-
søg af mange børn og unge 
med synsnedsættelse fra 
hele landet, samt deres på-
rørende.

- Dertil kommer lærere 
og pædagoger, der skal på 
efteruddannelse i, hvordan 
man hjælper synshandicap-
pede, forklarer leder af Spe-
cialrådgivningen, Nanette 
Borges.

Føle-ko fandt nye græsgange på synscenter

Onsdag fik Synscenter Refsnæs 
en helt særlig skulptur. Skulptu-
ren er en ko i naturlig størrelse 
udsmykket med punktskrift. 
Leder af Specialrådgivningen 
på Synscenter Refsnæs  Nanette 
Borges tog imod skulpturen. 
Foto: Per Christensen

Personale fra serviceafdelingen på synscenter bakser med den nye beboer.

Indtil onsdag har koen haft 
hjemme på Korsør Apotek. 
Apoteker Peder Harboe valgte 
at donere koen til Synscenter 
Refsnæs, da han går på pension 
ved udgangen af måneden. 
Foto: Helge Wedel

» » Det var en ikke Det var en ikke 
helt let opgave. Koen helt let opgave. Koen 
var tung, og i sagens var tung, og i sagens 
natur ikke helt let at natur ikke helt let at 
flytte rundt med.flytte rundt med.

Jakob Grane 
fra Synscenter Refsnæs’ 

serviceafdeling
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