
Tændt	–	Sanseløs	sex	-	2018-06-01	
	
Programtekst:	Hvordan	er	det	at	dyrke	sex,	når	man	mangler	en	sans?	I	dagens	udgave	af	
Tændt	medvirker	døve	og	blinde	danskere	til	at	nuancere	seksualitet	og	sexliv	med	et	
handicap	i	sanseapparatet.	
	
Værter:	Satie	Espersen	og	Astrid	Højgaard	
Tilrettelægger:	Marendine	Ladegaard	
	
Kilde:		
”Jeg	bruger	nogle	andre	sanser,	end	jeg	tror,	mange	andre	gør.	Jeg	kan	mærke,	at	jeg	bruger	
meget	mere	mine	hænder	og	mine	fingre	og	lægger	vægt	på	duftesans	og	høresans”		
	
Vært	Satie	Espersen	(SE)	
Vi	har	syv	sanser,	blandt	andet	lugte-	høre-	og	følesansen.	Men	det	er	ikke	alle	mennesker,	der	
har	alle	syv.	Dagens	program	det	handler	om	sexlivet,	når	man	mangler	en	sans.		
	
Vært	Astrid	Højgaard	(AH)	
Velkommen	til	Tændt.	Som	i	dag	hedder	Sanseløs	sex.	
	
SE	
Mit	navn	er	Satie	Espersen	og	jeg	er	radiovært	
	
AH	
Og	jeg	hedder	Astrid	Højgaard	og	er	ledende	overlæge,	sexologisk	center,	Aalborg	
Universitetshospital	
	
((Breaker:	Daimi	”jeg	kommer”))	
	
SE	
Der	er	døve	med	i	det	her	radioprogram	og	vi	håber	også,	at	der	er	døve,	der	kommer	til	at	
opleve	radioprogrammet,	men	de	kan	de	jo	ikke	ørene.	Og	derfor	har	vi	gjort	d	Men	et	sådan,	
at	vi	transskriberer	det	her	program	og	det	bliver	lagt	ud	på	facebooksitet	Loud.Land	og	så	
kan	du	i	øvrigt	også	få	tilsendt	dagens	program	på	din	e-mail.	Så	hvis	du	sender	en	mail	til	
taendt@dr.dk	og	tændt	det	er	med	ae	i	stedet	for	æ,	så	kan	du	få	det	her	program	som	en	
udskrift.	Så	hvis	du	kender	nogen	døve,	så	kan	du	også	bede	dem	om	ar	skrive	til	os,	hvis	de	
gerne	vil	opleve,	hvad	programmet	kommer	til	at	handle	om	i	dag.		
	
((Breaker))	
	
SE	
Der	findes,	som	sagt,	syv	sanser	og	nu	ridser	jeg	dem	lige	op.	Vi	har	synssansen,	høresansen,	
lugtesansen,	smagssansen,	labyrint-	og	ligevægtssansen	og	så	berørings-	og	følesansen	og	så	
er	der	så	tre	sanser,	der	hører	ind	under	den	samme	gruppe	og	de	hedder	muskelledsansen,	
stillingssansen	og	bevægelsessansen.	Og	i	dag	har	vi	så	valgt	at	kigge	lidt	nærmere	på	døve	og	
blinde	eller	svagsynet.	Og	der	bliver	faktisk	ikke	registreret	handicap	i	Danmark,	men	det	



anslås,	at	der	er	50.000	blinde	i	Danmark	og	4000	døve,	der	bruger	tegnsprog.	Men	det	er	jo	
sådan,	at	der	er	mange	flere	end	det,	som	er	påvirket.		
	
AH	
Altså	det	er	jo	det.	Der	er	jo	grader	af	det	her,	så	hvis	man	kigger	på,	hvor	mange	mennesker	
der	egentlig	oplever,	at	de	har	et	hørehandicap,	så	mener	man,	at	det	er	omkring	15-20	%	af	
alle	midaldrende	danskere,	som	har	et	hørehandicap.	
	
SE	
Lad	os	starte	med	en	lille	fordom	eller	forforståelse,	som	mange	af	os	har,	nemlig	det	der	med,	
at	hvis	man	mangler	en	sans,	så	bliver	de	andre	sanser	styrket,	men	er	det	egentlig	en	myte,	
som	vi	kender	fra	superheltefilm	eller	hvad.	Der	er	meget,	der	tyder	på,	at	den	er	god	nok,	
fordi	der	er	fx	en		italiensk	neurolog,	Salvatore	M.	Aglioti,	som	i	en	undersøgelse	har	vist,	at	
følesansen	skærpes,	selv	hvis	man	bare	ganske	kortvarigt	berøver	et	menneske	evnen	til	at	se.	
Han	lavede	et	forsøg,	hvor	han	gav	28	mennesker	bind	for	øjnene	og	så	placerede	han	sådan	
nogle	plastikplader	på	deres	fingerspidser.	Så	skulle	de	her	forsøgspersoner	nu	afgøre,	om	
pladerne	de	stod	på	højkant	eller	lå	ned.	Og	faktisk	så	blev	de	meget	bedre	til	det,	da	de	fik	
blokeret	deres	øjne,	så	de	faktisk	bare	kunne	føle	sig	frem.	Der	er	altså	nogle	sanser,	der	
skærpes,	hvis	én	sans	blokeres.	
	
AH	
Og	Satie,	så	er	der	vidst	noget	med,	at	du	skulle	lave	en	disclaimer,	hvis	der	ikke	noget	med	
det?	
	
SE	
Jo,	og	det	er	fordi,	at	når	jeg	har	beskæftiget	mig	med	det	her,	så	har	jeg	fundet	ud	af,	at	både	
døve	og	blinde	går	meget	op	i,	om	man	er	født	med	handicappet	eller	om	man	har	fået	det	
handicap	senere	hen	i	livet.	For	der	er	jo	meget	forskel	på	at	skulle	opdage	sin	seksualitet	og	
gå	ind	i	et	sexliv	og	altid	have	været	sådan	eller	at	have	prøvet	noget	andet	og	har	skulle	
genopdage	sig	selv	og	sin	seksualitet.	Så	vi	er	godt	klar	over,	at	der	faktisk	er	forskel	på	de	to	
grupper	og	det	er	vigtigt	at	skelne.		
	
((Breaker))	
	
Malene	Melander,	hun	er	sexolog	,	hun	er	parterapeut	og	forældrevejleder	og	på	hendes	
visitkort,	så	står	der	”din	online	kærlighedsguide	på	tegnsprog”.	Det	er	tilrettelægger	
Marendine	Ladegaard,	som	har	interviewet	Malene	og	grunden	til,	at	der	går	nogen	tid	
mellem	spørgsmål	og	svarene,	det	er	selvfølgelig,	fordi	det	er	Malenes	tolk,	der	svarer.	
	
Tilrettelægger	Marendine	Ladegaard	(ML)	
Hvorfor	er	det	vigtigt	med	oplysning	til	døve	omkring	sex	og	seksualitet?	
	
Sexolog	Malene	Melander	
Jeg	kan	se,	at	der	nogle	mangler	på	det	område	og	forhen,	der	var	sådan	rigtig	meget	fokus	
ude	på	døveskolerne	og	der	har	været	flere	forskellige	seksuelle	overgreb.	Og	det	har	både	
været	mellem	børnene	selv	eller	også	mellem	børn	og	voksne	pædagoger	og	taxachauffører	
osv.	Så	derfor	har	manglede	der	virkelig	noget	information	dengang.	Så	informationen	den	



skal	ligge	på	ungdomsskolerne	og	opefter.	Men	hvor	informationen	så	skal	ligges	ud	henne,	
det	er	simpelthen	så	svært,	der	er	ikke	rigtig	noget	lige	nu	her.	Jeg	prøver,	som	sexolog,	at	lave	
nogle	videoer	på	tegnsprog,	hvor	jeg	fortæller	lidt	omkring	den	viden,	jeg	har	i	forbindelse	
med	seksualitet.	Man	kan	sige,	der	er…	Det	er	jo	lidt	det	samme	i	folkeskolen,	de	har	jo	også…	
Der	er	nogle	lærer,	der		underviser.	Så	de	har	noget	undervisning	der,	men	de	er	måske	ikke	
helt	hundrede	procent	klædt	på	til	at	skulle	undervise	i	folkeskolen,	så	oveni	kan	man	jo	sige,	
så	skal	det	på	tegnsprog	og	så	bliver	det	jo	mere	visuelt	og	mere	grænseoverskridende	for	
rigtig	mange	og	specielt	også	for	hørende	lærere	og	pædagoger,	som	skal	gør	det	på	deres	
andetsprog.	Fordi	dansk	er	jo	deres	modersmål.	Så	det	er	ekstra	kompliceret	her,	så	der	
mangler	helt	klart	nogle	nuancer	mellem	tegnsprog	og	den	hørende	verden	her.		
Altså	de	unge,	det	er	helt	klart	dem,	der	er	mest	usikre	omkring	sin	egen	krop	og	sine	egne	
grænser,	og	hvornår	man	kan	sige	nej	og	hvornår	man	kan	altså..	fx	hvis	det	er,	at	jeg	har	taget	
tøjet	af	og	er	tæt	på	at	skulle	have	sex,	må	jeg	så	gerne	sige	nej	alligevel.	Og	det	er	den	type	
oplysninger,	som	der	kan	være.	Og	så	er	der	så	i	parforhold,	hvor	man	kan	føle	sig	usikker	og	
hvor	man	måske	føler,	at	sexlivet	er	blevet	lidt	ensomt	og	kedeligt,	og	man	får	ingen	orgasmer	
og	den	type	spørgsmål,	det	er	også	ofte	nogen,	der	skal	tages	hånd	om.	Og	så	er	der	de	ældre,	
så	er	der	de	hormonelle	forandringer,	hvor	kroppen	også	ændrer	sig,	så	det	er	meget	meget	
bredt	og	alle	sammen	har	brug	for	noget	mere	information	om	det.	
	
AH	
Hvor	er	det	godt,	at	der	findes	sådan	nogle	ildsjæle	som	hende,	som	egentlig	løfter	den	her	
opgave.	Jeg	fandt	faktisk	et	meget	interessant	studie	fra	Tyrkiet,	som	er	udgivet	i	2013,	i	et	
lægevidenskabeligt	tidsskrift,	som	henvender	sig	til	øre-	næse	og	halslæger.	Det	er	jo	egentlig	
lidt	sjovt,	at	øre-	næse-	og	halslæger	kan	beskæftige	sig	med	seksualitet,	men	det	kan	de.	Og	i	
det	her	tyrkiske	studie,	der	har	man	kigget	på	76		tyrkiske	mænd,	som	var	raske,	de	var	
slanke,	de	havde	en	gennemsnitsalder	på	35	år	og	de	var	alle	sammen	gift	og	hvor	man	så	
havde	36	hørehæmmede		unge	mænd,	som	man	sammenlignede	med	40	jævnaldrende	raske	
mænd.	De	var	alle	sammen	sunde	og	raske.	Det	der	adskilte	dem,	det	var	om	de	hørte	godt	
eller	hørte	skidt.	Gruppen	af	mænd,	som	havde	hørehandicap,	de	havde	langt	større	
forekomst	af	rejsningsbesvær,	de	havde	en	dårligere	evne	til	at	kunne	få	udløsning,	de	havde	
en	lavere	seksuel	lyst	og	de	var	i	det	hele	taget	mindre	seksuelt	tilfredse	end	de	andre.		
	
SE	
Noget	af	det,	jeg	også	er	blevet	opmærksom	på,	det	er,	hvor	meget	dannelse,	vi	får	igennem	
medierne.	Altså	igennem	radio,	igennem	tv,	alt	hvad	vi	kan	høre,	også	sådan	seksuel	dannelse,	
bare	fra	tv-serier	og	debatprogrammer.	Og	der	er	altså	bare	en	gruppe,	som	slet	ikke	kan	være	
med	der.		
	
Sexolog	Malene	Melander	
Altså	vi	får	ikke	nogen	oplysninger	igennem	radioen.	Og	vi	kan	ikke	følge	de	der	typiske	
programmer,	der	er	på	kanal	4	og	TV3,	hvor	at	man	ofte	får	en	masse	information	omkring	
kærlighed	og	sex.	Og	der	er	ingen	tekster	på,	så	derfor	kan	døve	ikke	følge	med	på	alle	de	her	
tv-programmer.	Så	på	den	måde	kan	man	sige,	der	er	kæmpe	mangel,	der	er	et	stort	tab	af	
information	til	døve	i	forbindelse	med	den	offentlige	information,	som	hørende	får.		
Jeg	er	selv	sexolog,	selvstændig	og	jeg	gør	det	af	min	egen	arbejdstimer	og	det	er	en	stor	
udfordring	for	mig,	så	konsekvensen	er,	at	hvis	vi	slet	ikke	ingen	oplysninger	får	i	



døveverdenen,	så	er	der	helt	klart	nogen,	der	vil	føle,	at	deres	grænser	bliver	overskredet	eller	
selv	overskrider	grænserne.		
	
AH	
Og	det	er	jo	egentlig	ret	skrækkeligt,	det	der	bliver	sagt	her.	Og	jeg	kan	jo	se	med	den	
litteraturgennemgang,	jeg	selv	har	været	igennem	op	til	det	her,	vi	sender	nu,	at	mennesker	
med	hørehandicap,	de	har	en	meget	større	risiko	for	seksuelt	overgreb	end	andre	børn.	Det	
gjorde	mig	faktisk	rigtig	ondt,	fordi	det	er	jo	en	svag	gruppe.	Så	det	er	virkelig	godt,	synes	jeg,	
at	der	bliver	fokus	på,	at	også	de	her	børn	skal	lære	noget	om	grænser.		
	
SE	
Og	der	tænker	jeg	også	bare,	at	det	som	vi	andre	ser	og	hører	hele	tiden,	det	er	jo	også	med	til	
at	danne	os	og	danne	grænser	og	man	ser	måske	et	tv-program,	at	man	kan	sige	nej	og	vi	får	
alle	mulige	inputs	til	at	danne	os	selv,	men	der	er	der	bare	skåret	rigtig	meget	af	for	mange	
mennesker,	hvor	man	ikke	kan	spejle	sig	i.	Og	lige	pludselig	ikke	har	den	information.	
	
((breaker))	
	
ML	
Et	spørgsmål,	som	jeg	ikke	ved,	om	du	kan	svare	på,	og	det	kan	også	godt	være,	det	er	
mærkeligt	at	stille,	men	er	der	forskel	på	at	have	sex	som	døv	og	som	hørende?	
	
Sexolog	Malene	Melander	
Ja,	jeg	ved	det	jo	ikke,	jeg	har	altid	været	døv,	såå..	Det	ved	jeg	ikke.	Men	altså	man	kan	sige,	
selvfølgelig,	hvis	nu	der	fx	er	nogen,	der	stønner.	Det	kan	jeg	jo	ikke	høre,	men	altså	omvendt	
kan	man	sige,	at	jeg	måske	er	mere	opmærksom	på	den	sensitive	del	og	mærker	meget	mere	
og	måske	også	ser	mere.	Altså	bruger	mine	øjne	mere,	selvom	det	er	mørkt.	Jamen,	altså	igen,	
det	er	simpelthen	så	bredt,	altså	man	kan	sige,	en	meget	meget	simpelt	ting,	som	jeg	i	hvert	
fald	som	døv	har	oplevet,	og	jeg	har	også	børn,	og	min	udfordring	er,	hvor	højt	eller	hvor	lavt	
kan	jeg	larme,	uden	at	mine	børn	kan	høre	det.	Det	er	sådan	en	type	udfordring,	hvor	man	
godt	kan	være	meget	usikker	og	specielt	som	døv.	Og	hvor	meget	kan	naboen	høre,	hvor	
meget	kan	mine	forældre	høre,	hvis	det	er,	at	man	bor	i	samme	hus	selvfølgelig,	som	sine	
forældre.	Den	type	udfordringer	de	kan	godt	være	lidt	tricky	ind	i	mellem.		
	
SE		
Marendine	Ladegaard,	som	du	hørte	her	fik	også	spurgt	til,	hvad	med	dating.	Og	det	viser	sig	
faktisk,	at	der	findes	ikke	noget	datingunivers	kun	for	døve,	for	så	bliver	markedet	simpelthen	
alt	for	lille,	for	man	anslår,	at	der	er	4000,	der	bruger	tegnsprog.	Så	mange	døve	bruger	
simpelthen	bare	Tinder	og		dating.dk	ligesom	resten	af	befolkningen.		
	
Vi	har	fået	en	e-mail	fra	en	familiefar,	som	er	døv	og	som	er	i	et	forhold	med	en	hørende	
kvinde.		
	
AH	
Det	han	svarer:	Der	er	ikke	de	specielle	udfordringer,	synes	jeg.	Det	er	mere	hverdagstingene,	
der	er	udfordrende	,	børn,	husholdning	og	planlægning	af	familieliv,	man	glemmer	at	nyde	
hinanden,	der	hvor	nydelsen	kan	være	størst.	Her	er	min	udfordring	den,	at	jeg	ikke	får	det	



samme	at	vide,	som	min	partner.	Børnene	er	jo	hørende	og	deres	primære	sprog	er	
talesproget.	Derfor	får	min	partner	alt	at	vide,	og	jeg	får	kun	en	procentdel	at	vide.	Så	
overføres	de	fleste	beslutninger	omkring	børnene	naturligt	over	til	partneren,	og	det	slider	
meget	på	partneren.	Om	aftenen	har	man	derfor	ikke	så	meget	overskud,	der	er	ikke	balance	i	
tingene,	så	derfor	er	det	mere	hverdagstingene,	der	påvirker	lysten.	Og	handicappet	gør,	at	
hverdagstingene	ikke	er	så	ligetil,	som	hvis	der	er	tale	om	et	ikke-handicappet	par.	
	
SE	
Og	så	til	sidst	tilføjede	den	her	anonyme	døve	herre,	noget	som	jeg	synes,	er	meget	vigtigt,	
som	du	også	godt	lige	må	læse	op.	
	
AH	
Min	krop	er	som	alle	andres.	Det	er	udelukkende	mine	ører,	der	ikke	virker.	Jeg	kan	mærke,	
når	min	kone	er	ved	at	komme,	når	hun	stønner,	bruger	stemmen	eller	når	der	er	noget,	hun	
kan	lide.	Så	kører	vi	begge	ad	den	vej	ved	at	mærke	efter.	Ellers	kommunikerer	vi	på	
tegnsprog,	sværere	er	det	ikke.	Hvis	I	laver	en	aftale	med	jeres	partner,	om	at	have	sex	uden	at	
snakke	sammen,	så	er	I	jo	cirka	der,	hvor	vi	er.	Og	det	er	lækkert.		
	
((Breaker))	
	
SE	
Nu	skal	vi	over	til	en	anden	sans	nemlig	synssansen.	Og	den	har	Christian,	der	er	sidst	i	
30’erne	og	fraskilt,	ikke	meget	tilbage	af	
	
Christian	
Jeg	har	en	øjensygdom,	der	hedder	retinitis	pigmentosa,	og	det	er	en	øjensygdom,	der	er	
medfødt,	og	som	har	gjort,	at	jeg	er	næsten	blind	på	højre	øje	og	på	venstre	og	jeg	har	et	
stærkt	nedsat	synsfelt.	Udover		det,	så	er	jeg	mørkeblind.	Det	betyder,	at	jeg	selvfølgelig	
indretter	mig	med	passende	lys,	men	det	betyder	også,	at	jeg	strukturerer	min	hverdag	sådan	
så	jeg,	hvis	jeg	skal		rundt	i	byen	og	ud	i	trafikken	og	sådan	nogle	ting,	så	bruger	jeg	meget	
energi	og	det	er	jeg	nødt	til	at	planlægge	efter.		
	
SE	
Rent	seksuelt,	så	betyder	det	også,	at	Christian	har	brug	for	rigtig	meget	lys	under	sex.	Og	det	
er	altså	ikke	alle	partnere,	der	synes,	det	er	fedt	at	for…	Ja,	hvad	med	det	lys,	vi	har	herinde	i	
radiostudiet,	som	også	er	rimelig	skarpt,	så	der	kan	der	ligesom	komme	en	gnidning,	for	hvis	
der	slet	ikke	er	noget	lys,	jamen,	så	kan	han	bare	slet	ikke	se	noget.	Så	hvis	han	skal	se	sin	
partner,	så	skal	der	virkelig	været	blændet	op.		
	
AH	
Jo,	så	hun	skal	ligge	der	i	300	watt,	haha.	
	
SE	
Ja,	præcis,	haha.	Så	er	der	også	noget	med	flirt,	som	kan	være	lidt	svært.	
	
Christian	



Lige	det	der	med	at	flirte,	det	er	jeg	nok	ikke	ret	godt	til.	For		det	handler	rigtig	meget	om	
øjenkontakt,	man	kan	sige,	der	er	vi	så	heldige	at	leve	i	en	tid,	hvor	netdating	er	en	god	måde	
at	møde	andre	mennesker	på.	Hvis	jeg	møder	folk,	så	er	det	typisk	folk,	jeg	har	lært	at	kende	
på	en	eller	anden	måde	gennem	arbejde	eller	uddannelse	eller	igennem	netdating,	hvor	det	er	
muligt	at	forklare,	at	jeg	har	de	her	udfordringer,	og	folk	sådan	ligesom	kan	se	forbi	det.	Og	
udover	det,	så	er	jeg	rimelig	god	til	at	formulere	mig,	synes	jeg.	Og	veltalende,	og	det	er	så	nok	
det,	jeg	ligger	vægt	på.	Men	i	en	situation,	hvor	jeg	fx	har	en	kæreste,	så	er	det	en	udfordring,	
at	hvis	man	er	til	fest	eller	forskellige	ting,	så	er	det	ikke	altid,	jeg	lige	opfanger	de	der	
signaler,	som	bliver	sendt.	Jeg	har	altid	været	nysgerrig	på	sex	og	har	prøvet	grænser	af	og	
udfordret	mig	selv		og	haft	nogle	partnere,	som	har	været	med	på	det,	så	jeg	synes	bestemt,	at	
jeg	har	haft	rigtig	mange	gode	oplevelser.	Jeg	er	nået	til	et	sted,	hvor	jeg	ved,	hvad	jeg	kan	lide	
og	hvad	jeg	ikke	kan	lide.	Og	det	tror	jeg,	er	med	til	at	gøre,	at	jeg	får	rigtig	meget	ud	af	det.	Og	
udover	det,	så	kan	jeg	godt	lide	at	tale	om	sex,	og	jeg	nyder	rigtig	meget	at	have	en	partner,	
der	også	kan	lide	det.	Hvilket	jeg	også	synes,	er	en	super	god	måde,	at	styrke	sexlivet	på.		
	
SE	
Jeg	kan	ikke	lade	være	med	at	tænke	på,	at	Christian	er	enhver	kvindes	drøm,	fordi	han	er	så	
kommunikerende.		
	
AH		
Det	er	han,	men	han	siger	jo	også	selv,	at	han	har	én	udfordring	og	det	er,	at	han	har	måske	
svært	ved	at	se	nuancer.	Altså	de	fine	små	tegn,	dem	kan	han	ikke	se.		Det	lyder	som	om,	han	
er	utrolig	god	til	at	kommunikere	verbalt.	Så	det	er	jo	nok	dét,	der	er	hans	store	styrke.		
	
SE	
Han	kompenserer	faktisk	i	sengen	for	sit	synshandicap.	
	
Christian	
Jeg	tror,	ift.	rollerne,	der	er	det	rigtig	vigtigt	for	mig,	at	det	er	mig,	der	er	styrende	og	sådan	
lidt	dominerende,	fordi	jeg	i	mange	situationer		har	brug	for	hjælp	og	i	mange	situationer	ikke	
kan	være	den	ledende.	Hvis	jeg	fx	er	på	restaurant	med	en,	så	har	jeg	brug	for	at	blive	ledt	hen	
til	et	bord	og	jeg	har	brug	for	hjælp	til	at	tage	noget	mad	fra	buffeten	og	sådan	nogle	ting.	Der	
har	jeg	i	for	lang	tid,	godt	kunne	mærke,	der	ligger	en	eller	anden	form	for	kompensation	i	så	
at	seksuelt	kunne	være	den,	der		er	styrende	og	bestemmer,	hvad	der	skal	ske.		
	
AH	
Så	det	han	egentlig	etablerer	her,	det	er	en	balance.	Altså	det	kan	godt	være,	at	han	på	nogen	
måder	i	behov	af	hjælp,	men	i	sengen,	så	tager	han	føringen,	så	stillingen	den	bliver	1-1,	kan	
man	sige,	med	den	partner	han	er	sammen	med.	Og	det	er	jo	fantastisk	godt	set	af	ham,	at	han	
har	brug	for	det	og	han	leger	med	det.	Og	hans	partner	også	har	brug	for	det	og	leger	med	det.		
	
SE	
Nu	skal	du	høre	fra	Hanne	Skipper,	som	er	67	fra	Valby,	foredragsholder	og	
afspændingspædagog.	Det	plejer	at	være	sådan,	at	vi	interviewer	folk	til	Tændt	over	sådan	en	
app	på	en	smartphone,	sådan	at	det	lyder	rigtig	godt	i	lytterens	øre,	så	det	ikke	bliver	en	
telefonforbindelse.	Og	Hanne	havde	jo	faktisk	brug	for	at	lave	en	konkret	aftale,	så	hun	kunne	
gå	op	til	sin	overbo	og	få	hjælp	til	at	starte	den	her	app.	Og	sådan	har	det	simpelthen	været	



hele	vejen	igennem.	Der	er	jeg	blevet	opmærksom	på,	hvor	tidskrævende	det	egentlig	er	at	få	
hjælp	til	små	dagligsdagsting,	som	fx	at	blive	interviewet	af	en	journalist.		
	
Hanne	Skipper	
Jeg	skal	jo	tale	ind	i	den	der,	ikke?	
	
Overbo	
Den	er	lige	her	ved…		
	
Hanne	Skipper	
Her?	
	
Overbo	
Nej.	Ved	din	mund,	der	er	der	sådan	en,	der	hænger,	som	du	bare	skal	snakke	i.		
	
Hanne	Skipper	
Nårh,	den	der.		
	
Overbo	
Ja,	den	er	på	den	anden	side	
	
Hanne	Skipper	
Nårh	okay.	Det	vidste	jeg	ikke	engang.	Tak,	skal	du	have.	Tak	for	hjælpen.	
	
	
Jeg	hedder	Hanne	Skipper.	Jeg	blev	blind,	da	jeg	var	31.	Jeg	kunne	se	fuldstændig	normalt,	
indtil	jeg	var	31	år	gammel.	Og	derefter	mistede	jeg	synet	pga.	sukkersyge,	den	fik	jeg,	da	jeg	
var	10.	Min	seksualitet	er	meget	forskelligartet.	Jeg	har	nogle	venner.	Jeg	har	nogle	
seksualpartnere	ind	i	mellem.	Jeg	bor	alene,	og	jeg	har	det	rigtig,	rigtig	godt	med	min	egen	
seksualitet.	Hvis	det	er	to	blinde,	der	går	i	seng	med	hinanden,	så	er	det	jo	som	at	elske	med	
slukket	lys.	Det	er	ikke,	fordi	de	blinde	gør	noget	afsindigt	spændende,	jeg	kan	afsløre	nu	i	det	
her	radio	program.	Det	gør	de	ikke.	Vi	gør	fuldstændig	ligesom	alle	andre,	som	har	sex	med	
hinanden	gør.	Man	finder	på	og	man	laver	de	ting,	som	man	selv	kan	lide.		Og	den	anden	kan	
lide.	Hvis	det	er	en	blind	og	en	seende,	der	har	sex	sammen,	så	må	man	jo	snakke	om	det	her	
med	at	kunne	se,	og	ikke	kunne	se.	Det	kan	godt	være,	at	den	blinde	synes,	det	er	underligt,	at	
den	anden	kan	se.	Og	så	må	man	jo	slukke	lyset	.	Måske	handler	det	også	om,	om	man	er	født	
blind.	Eller	om	man	er	blevet	blind	i	en	senere	alder,	som	jeg	er	blevet,	da	jeg	var	31.	Fordi	jeg	
har	jo	en	visuel	hukommelse,	så	jeg	kan	godt	forestille	mig,	hvad	han	kan	se	på	mig	i	visse	
situationer.		Og	så	kan	det	godt	være,	at	jeg	vrider	mig	lidt.		
	
AH	
Men	jeg	synes	jo	egentlig,	det	er	lidt	sjovt,	det	Hanne	Skipper	får	sagt	her.	Altså	hvis	det	er	en	
seende	og	en	blind,	så	kan	man	løse	det	ved	at	slukke	lyset,	for	så	er	der	ingen	af	dem,	er	kan	
se	noget.	Så	igen	er	her	en	optagethed	af	balancen.	Der	er	en	indbygget	ubalance	i	det	og	det	
løser	man	ved	at	frarøve	begge	sanserne,	kan	man	sige.	
	
SE	



Hanne	kom	lidt	ind	på	noget	af	det,	som	Christian	også	har	sagt.	Hvordan	flirter	man	uden	
øjenkontakt.	Noget	der	er	så	essentielt	for	os,	der	kan	se.	Og	det	er	faktisk	også	noget	af	det,	
som	Hanne	savner.		
	
Hanne	Skipper	
Det	er	så	svært.	Det	er	noget	af	det,	jeg	savner	allermest	ved	ikke	at	kunne	se.	Der	e	r	Det	er	
den	visuelle	kontakt.	Øjenkontakten	med	andre	mennesker,	og	også	flirten.	Nu	Kan	det	godt	
være,	at	jeg	overvurderer	mig	selv,	der	er	nok	ikke	så	meget	flirt	i	min	alder,	men	alligevel	
eksisterer	det	jo.	Min	mor	havde	en	elsker,	da	hun	var	85,	så	jeg	har	da	håb	endnu.		
Men	så	gør	man	noget	andet.	Man	bruger	de	andre	sanser.	Men	nu	er	det	sådan,	at	synet	fylder	
85-90	%	af	de	fem	sanser,	vi	har.	Jeg	ved	heller	ikke,	at	bageren	ligger	derhenne	fremme.	Jeg	
kan	ikke	gå	og	glæde	mig	til,	at	bageren	kommer	nærmere	og	kigge	i	vinduet	og	vælge,	hvad	
jeg	skal	have.	Jeg	bliver	nødt	til	at	komme	helt	ind	i	butikken	og	finde	ud	af	og	snakke	med	
nogen	om,	hvad	er	det,	jeg	skal	vælge.	Og	sådan	er	det	også	med	flirt.	Man	bliver	nødt	til	at	
komme	tæt	på.	Man	kan	ikke	lave	øjenkontakt	med…	Jeg	kan	ikke	lave	øjenkontakt	med	en	
mand	i	et	selskab,	hvor	han	sidder	i	den	anden	ende.	Jeg	er	henvist	til	de	mennesker,	jeg	
sidder	sammen	med.	Men	hvis	jeg	har	hørt,	om	nogen,	der	skal	komme,	hvis	der	er	relationer,	
jeg	kunne	begynde	at	interessere	mig	for,	så	bliver	jeg	nødt	til	at	rejse	mig	op	efter	maden,	så	
kan	man	jo	gå	lidt	rundt	og	hvis	der	er	dans,	hvis	der	er	mulighed	for	at	holde	tale,	så	kan	man	
gøre	lidt	opmærksom	på	sig	selv.		
Så	når	man	så	er	kommet	lidt	tættere	på	den,	man	er	sammen	med,	så	er	det	ikke	kun	
stemmen.	Det	er	ikke	kun	stemmen,	man	ligger	mærke	til.	Stemmen	det	er	én	ting,	men	for	
mig	er	det	meget	sproget,	måden	han	bruger	stemmen	på,	måden	han	bruger	sin	krop,	måden	
han	sidder	og	taler	på,	er	han	stiv	som	et	bræt	eller	bevæger	han	sin	krop,	rører	han	ved	mig,	
lægger	han	sin	hånd	omkring	min	ryg	eller	tager	han	mig	på	skulderen	eller	er	han	
overhovedet	interesseret	i	mig.	Hvordan	skal	jeg	finde	ud	af	det,	andet	end	hvis	han	berører	
mig	lidt.	Og	hvis	der	er	mulighed	for	dans,	så	er	alle	problemer	overstået.		
	
SE	
Det	er	jo	så	dejligt	at	tale	med	en	minoritet,	der	er	totalt	bramfri.	Og	derfor	fik	jeg	også	lov	til	
at	stille	et	nysgerrigt	og	bramfrit	spørgsmål.	Hvor	jeg	spurgte	Hanne,	hvordan	gør	du	dig	
egentlig	klar	til	et	stævnemøde,	når	du	egentlig	ikke	kan	se	dig	selv?	
	
Hanne	Skipper	
Så	gør	jeg	det,	som	jeg	gjorde,	da	jeg	kunne	se.	Jeg	går	jo	i	bad,	jeg	forbereder		mig,	jeg	tager	
noget	lækkert	tøj	på	og	jeg	har	parfume	på.	Så	kommer	det	an	på,	hvor	det	er.	Skal	vi	ud	i	
byen,	så	er	det	noget	tøj,	skal	vi	ud	i	byen	og	hjem	til	mig	bagefter,	så	er	det	måske	noget	
andet.	Det	kommer	an	på	vejret	og	oplevelsen.	Jeg	klæder	mig	på	til	lejligheden	og	det	tror	jeg,	
at	mange	kvinder	vil	svare	til	det	spørgsmål.	Jeg	klæder	mig	på	til	lejligheden,	eller	jeg	klæder	
mig	på	til	at	blive	klædt	af.	
	
AH	
Hvor	er	det	dejligt,	haha.	Der	er	meget	femininitet	i	det	her.		
	
SE	
Jeg	synes	også	bare,	det	er	en	god	sætning.	Jeg	klæder	mig	på	for	at	blive	klædt	af.	
	



AH	
Se,	Satie.	Nu	har	vi	jo	snakket	minoritet	i	dag.	Men	der	er	jo	sådan	set	en	minoritet	inde	i	
minoriteten.	Og	det	er	LGBT-populationen.	Gruppen	af	mennesker,	der	er	tiltrukket	af	eget	
køn	og	som	er	transkønnet,	der	er	fandt	jeg	faktisk	en	interessant	undersøgelse	fra	New	
Zealand,	hvor	man	kigger	på	omkring	80	LGBT-personer	med	høre	problemer	og	
sammenlignet	det	med	80,	som	hørte	normalt.	Og	det	man	kan	se,	at	det	at	have	et	
hørehandicap,	det	opleves	meget	mere	gennemgribende	som	noget	besværligt	for	en	person	
er	homoseksuel	end	en,	som	er	heteroseksuel.		
	
SE	
Så	nu	har	vi	lige	fået	minoriteten	i	minoriteten	med.		
	
AH	
Det	er	jo	så	godt,	Satie.	Vi	kan	være	stolte	af	os	selv,	synes	jeg.		
	
SE	
Godt	gået,	Astrid.	Og	vi	skal	faktisk	til	at	runde	af,	vi	har	ikke	mere	tid.	Og	der	vil	jeg	bare	lige	
gentage,	at	hvis	du	kender	en	døv,	der	kunne	være	interesseret	i	en	transskriberet	udgave	af	
det	her	program,	så	skal	du	enten	få	vedkommende	til	at	klikke	ind	på	Facebooksiden	
Loud.Land,	som	poster	det	meget	snart.	Eller	du	skal	sende	en	mail	til	os	på	taendt@dr.dk,	
hvor	æ	er	ae	og	så	sender	vi	udsendelsen	tilbage	til	den	rette	vedkommende.	De	blinde	har	
selvfølgelig	kunne	lytte	med	og	vi	er	så	glade	for	alles	medvirken	i	det	her	program	Og	måske	
skulle	vi	lige	nævne,	at	I	næste	uge	rammer	vi	hele	befolkningen,	handicap	eller	ej,	for	det	skal	
nemlig	handle	om	prævention.	
	
AH	
Så	Satie,	nu	må	du	se	at	blive	færdig	i	teatret	i	aften,	så	se	at	få	snakket	færdig.	
	
SE	
Det	er	nemlig	rigtig,	vi	skal	ind	at	se	Porno	For	Begyndere	på	Aalborg	Teater,	og	i	næste	uges	
program	kommer	der	helt	sikkert	en	reportage	med	fra	det.	Så	tak	for	i	dag,	jeg	hedder	Satie	
Espersen.	
	
AH	
Og	jeg	hedder	Astrid	Højgaard	
	
	
	


