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Parforholdet varer 

ikke 3 liter yoghurt

Hun ser  forarget  ud.  Det  er  alt  for  meget.  Min 

mave krymper en smule.

Vi  har  været  kærester  et  par  uger  og hun har 

virkelig fået skovlen under mig. De fleste kender 

nok følelsen af at være forelsket. Holder det? Er 

det virkeligt? Synes hun også om mig? En skovl 

er med andre ord et usikkert sted at stå.

Vi er ude at handle ind. Måske for anden gang. 

Forargelsen er afstedkommet af, at jeg ikke bare 

tager en liter yoghurt. Jeg forklarer, at det er halv 

pris,  og  der  er  nogle   dage  til  sidste 

anvendelsesdag. Det er mig, der betaler, så det 

bliver tre liter. De når ikke at blive for gamle.



Min mave krympede, fordi hun jo synes, at jeg 

var ødsel. Hvad hvis hun nu for det indtryk af mig 

generelt? Hvis jeg køber tre af hver ting, når der 

kun  er  brug  for  en.  Det  er  ikke  særlig 

tiltrækkende at tænke på et ødselt menneske.

Jeg var dog selvsikker nok indenfor matematik til 

at holde fast i, at jeg havde ret, når vi var uenige 

om antal et eller andet. Noget af det at lære et 

andet  menneske  at  kende  handler  naturligvis 

også om at finde forskelle. Det gik op for mig, at 

uenigheden  om antal  ikke  handlede  om netop 

det.

Louise sagde, at hun altid havde haft svært ved 

matematik  og  havde  følt  sig  (skole)klasser 

bagud. Matematik var mit yndlingsfag i skolen og 

jeg lå i blandt de bedste. Jeg regnede med, at 



hun  så  nok  bare  var  middel  eller  måske  lidt 

under. Derfor kan man jo godt være sød.

Men det var som om, der var mere i det. Det var 

dog ikke svært for mig at gennemskue, hvad det 

kunne være: Louise beskriver lange diskussioner 

med sin far om et bestemt emne. Hvad er hans 

job? Matematiklærer!

Louise  og  jeg  snakker  meget  sammen  om alt 

muligt, og det går efterhånden op for mig, at hun 

ikke  bare  er  middel  i  matematik  med  en 

pågående far, men at hun tænker på tal på en 

helt anden måde, end jeg gør.

Det bliver en del af det at lære Louise at kende at 

lære hendes for  mig særegne forhold til  tal  og 

rummelighed  at  kende.  De  første  år  uden  at 

kende begrebet talblindhed.



Louise er siden blevet testet, og det viser sig at 

være rigtigt ud fra en videnskabelig test, at hun 

er talblind.

Efter 7 år sammen med hende er jeg steget af 

skovlen, og har fået fast grund under fødderne. 

Vi snakker og er stadig meget sammen. Det har 

givet en masse oplevelser, jeg tror, mange kan få 

glæde  af.  Både  talblinde,  deres  pårørende  og 

alle  andre  for  underholdningens  skyld.  Hun  er 

ikke kedelig at være sammen med.



Talblindhed

Det  dukker  stadig  op  i  diskussionerne  om 

beskrivelserne  af,  hvad  talblindhed  er,  om  det 

overhovedet  findes.  Der  findes  et  diagnose 

system  for  Europa  og  et  for  USA  og  begge 

anerkender, at det gør. Derfor er det naturligvis 

ikke forbudt at være skeptisk. 

Hvis  man skal  forklare,  hvad talblindhed er,  er 

forklaringen  ofte,  at  det  er  det  samme  som 

ordblindhed, bare med besvær med tal i  stedet 

for  ord.  Louise  havde  for  nogle  år  siden  et 

vikarjob,  hvor  hun  skulle  sidde  en  hel  nat  og 

komme  dimser  i  en  maskine  på  en 

produktionsvirksomhed.  Det  var  natarbejde  og 

hun  havde  svært  ved  at  holde  sig  vågen  i 

pauserne og begyndte at give sig selv opgaver 



for at holde sig vågen. En af dem var at regne 

regnestykker ud, der for hende er besværlige, og 

som hun på et tidspunkt opgav, fordi det var for 

tåbeligt.  Da  hun  fortalte  mig  om  det,  var  et 

eksempel at regne ud, hvad 110 divideret med 4 

er. Hun mente, at jeg, der har let ved matematik 

nok kunne regne det ud, hvis jeg fik det skrevet 

ned på et stykke papir. Det havde jeg ikke brug 

for, da jeg allerede mens hun sagde det, havde 

regnet ud, at det er 27,5. Hun var imponeret.

Man er ikke talblind, bare fordi man ikke er videre 

god til hovedregning, men i dette tilfælde oplever 

jeg det som et symptom på det. Jeg regner mig 

ikke frem til resultatet på samme måde, som man 

lærer i folkeskole, når man lærer at regne på et 

stykke papir. I stedet ser jeg et mentalt rum med 

en talrække, der ender ved 110, som jeg derefter 

deler op i 4 lige store dele, der hver giver 27,5.



Denne forklaring virker nok lidt abstrakt for nogle. 

For Louise er den total uforståelig og her tror jeg, 

at  man  kommer  nærmere  forståelsen  af,  hvad 

talblindhed er: En mangel på forståelse af rum. 

Lad mig give nogle eksempler:

Tidsfornemmelse er  nærmest ikke eksisterende 

hos  Louise.  Som  hun  siger,  da  jeg  spørger 

hende:

”Hvordan  man  strukturerer 

forskellige  opgaver  inden  for  en 

bestemt  tidsramme,  kan  være  et 

stort  problem,  når  man  ikke  kan 

fornemme hvor lang tid 20 min er i 

forhold til 15, 10 eller 5 minutter.”



Den  rummelige  forståelse  af  tid,  en  mental 

tidslinie,  er  der  ikke.  Derfor  er  Louise  næsten 

altid hjemme igen om et par timer, når hun skal 

et eller sted hen. Jeg har derfor vænnet mig til at 

spørge om, hvad hun skal. Ikke for at kontrollere, 

hvad hun laver, men for at danne mig min egen 

fornemmelse  af,  hvornår  jeg  kan  vente  hende 

tilbage. ”Et par timer” er et meget vidt begreb i 

vores dagligdag.

Et  andet  eksempel  på  det  mentale  rum  er 

oplevelsen  af  struktur.  Man  kan  kalde  det  et 

mentalt  kort  over  den bedste måde at  løse en 

række opgaver i. Louise siger om problemet:

”Jeg  har  en  chef,  der  kunne  se 

problemet. Jeg kunne være blevet 

sagt  op  for  at  udnytte  tiden  for 

dårligt,  men  i  stedet  fik  jeg  en 



seddel  med  den  rækkefølge  jeg 

skulle  gøre tingene i  og det  hjalp 

fantastisk meget. 

Hvis jeg skulle handle uden seddel, 

ville jeg ikke blive færdig til tiden og 

skulle arbejde over 30 min uden at 

få løn.”

Set med mine øjne burde man kalde fænomenet 

for  rumblindhed,  men  ligesom  den  faglige 

betegnelse dyscalkuli er svær at forstå for mange 

mennesker, vil  der nok være mange, der bliver 

tomme i øjnene, hvis man siger, at man lider af 

blindhed overfor mentalt rum. Termen talblind er 

nok den alment lettest forståelige.

I kommentarerne til projektet, der mundede ud i 

denne  bog  og  i  tekster  om  talblindhed  er  det 

almindeligt, at man taler om mennesker med et 



handikap  i  form  af  talblindhed.  Jeg  forstår 

sondringen mellem, om det er hele ens identitet, 

eller om det er en del af mange facetter ved et 

menneske. Jeg vælger både i  bogens titel  og i 

teksten  kun  at  beskrive  ”en  talblind”  af  tre 

grunde:  Jeg  tror,  det  er  sådan  det  fleste  vil 

omtale  et  menneske  med  talblindhed  som 

handikap.  Dernæst  er  det  det  mest  mundrette 

både i tale og skrift.

Jeg lider af græsallergi. Jeg har ikke noget imod 

at  blive  kaldt  allergiker.  Jeg  kendte  på  et 

tidspunkt en ung kvinde, der af sin familie blev 

kaldt 9-tallet, fordi hun næsten altid fik 9 i sine 

eksaminer  på  gymnasiet.  Jeg  havde  ikke 

indtrykket af, at det generede hende, ligesom det 

ikke generer mig at blive kaldt allergiker. Det er 

den tredje grund til, at jeg vælger ikke hele tiden 

at  gøre  opmærksom på,  at  talblindhed  kun  er 



den del af et menneskes personlighed. Det ved 

man godt med mindre man er så generet af det i 

dagligdagen, at man mangler anerkendelse for, 

at man er meget andet end talblind.

Jeg uddyber det senere, men det er absolut ikke 

uden betydning,  hvis man oplever,  at  meget af 

ens  dagligdag  er  præget  af  talblindhed,  og  at 

man  ikke  bliver  bekræftet  i,  at  man  er  meget 

andet.

For at forstå talblindhed må man altså ikke kun 

koncentrere  sig  om  en  manglende  evne  til  at 

forstå tal og andet, der kræver en oplevelse af 

rummelighed. Man må også forholde sig til andre 

menneskers reaktion på dette. Ofte kan det være 

et tegn på uvidenhed, at man får at vide, at man 

bare  skal  koncentrere  sig,  tage  sig  samme og 

interessere sig for at lære det, man ikke kan. Det 



kan dog også være et udtryk for mobning. Hvis 

andre mennesker opdager et menneskes svage 

sider, er der svage sjæle, der kan udnytte til at 

hævde sig selv. Sikkert fordi de af andre grunde 

lider af lavt selvværd.

Mange mennesker tænker på psykologi som et 

fag, der beskriver de ting, der er at betragte som 

afvigende eller sygelige. Der er ikke mange, der 

tænker på, at det også er nødvendigt at beskrive 

det  normale.  Ellers  kan  man  ikke  finde  ud  af, 

hvad noget afviger fra. F.eks. behøver man ikke 

at lide af en depression, fordi man over længere 

tid er i dårligt humør. Det kan være, fordi man er i 

et  dårligt  parforhold eller arbejder et sted, man 

ikke er tilfreds med. 




