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En af de unge elever fra produktionsskolen oplæser
nyheder.

Lydavis

 Nyheder med ørerne
Ved Torben Höyer-Andersen
Jeg var i starten af 1960èrne med til at starte begrebet 
lydaviser i Danmark. Fokus på Århus var navnet på det første 
lydbåndsmagasin. En klub af frivillige “radioraportere” 
producerede og udsendte “Fokus på Århus” til 
synshandicappede, i Århus området. Disse lydaviser var en 
succes og til stor gavn for vores borger med synshandicap.

Arnold Christensen som oplæser 

Desværre var vi op gennem 1990èrne ikke helt enig 
med blindesamfundet om den måde vi ville udsende 
programmerne på. Da TV-Ishøj fik adgang til sin egen 
radiofrekvens på fællesantennen var vejen åbnet for 
at lægge udsendelserne ud. Som tænkt så gjort, og 
frem til 2009 blev det måden vi producerede og 
udsendte lydaviser på.

På denne måde kunne TV-Ishøj tilgodese flere borgere 
end de der var medlem af Blindesamfundet. 
Udsendelserne kunne nu lyttes af alle der havde lyst eller 
behov. På radiokanalen sendte TV-Ishøj lydsiden af alle 
programmer, til glæde for de der gerne ville lytte, men ikke 
se. Et byrådsmøde er et godt eksempel på en sådan 
“lytteudsendelse”, eller strygefjernsyn, som vi kaldte det. 
TV-Ishøj indgik aftale med lokalaviserne om at vi gerne
måtte oplæse det lokale stof til målgruppen,
blot vi nævnte kilden til stoffet. Gennem årene
var der forskellige ansatte og frivillige tilknyttet som 
oplæsere. Vi havde jo ikke nogen speciel bevilling til 
aflønning.

Bevillingen kom i februar 2009, da byrådet bevilligede et årligt tilskud på Kr. 100.000,-  til 
driften af lydavisen. Efter forhandling med Dansk Blindesamfunds lokalafdeling, faldt 
tingene på plads og i fælleskab indsendte vi en ansøgning til byrådet i Ishøj.

Det blev journalist Mette Schwartz der blev 
redaktør for lydavisen.
Ishøj Kommune tilbyder nu lokale nyheder 
og borgerinformationer indtalt på cd til 
blinde og svagtseende borgere. Ishøj 
Kommunikationscenter/TV-Ishøj er ansvarlig 
for produktionen. Medlemmer af dansk 
Blindesamfunds lokalafdeling i Ishøj vil fra 
slutningen af august måned modtage en gratis 
lydavis på cd produceret i det anerkendte daisy-
format. Et format, der i forvejen benyttes af 
Dansk Blindesamfund til lydaviser.

Journalist Mette Schwartz 

Udvalgte artikler fra lokalpressen, samt Ishøj Nyt og andre kommunale borgerinformationer vil være at finde på 
indholdssiden. Men som noget unikt vil Ishøj Kommunikationscenter –også være i stand til at lægge lydsporet fra 
TV Ishøj-udsendelser på lydavisen.
At Ishøj Kommune nu kan tilbyde en lydavis i daisy-format skaber glæde hos næstformand i Ishøj handicapråd, 
Jan Diemer, der selv er blind:
”Det er et tilbud, som vil glæde kommunens omkring 40 blinde. Nu får vi endelig muligheden for at læse de lokale 
nyheder med ørerne”, smiler Jan Diemer og fortsætter
”Jeg er glad for at deltage i opstarten af den lokale lydavis, og dermed få indflydelse på at det er de rigtige 
oplysninger der kommer med i lydavisen. Er man blind vil praktiske oplysninger som f. eks. ændrede åbningstider, 
eller vejarbejder være mere vigtige oplysninger end hvis man er normalt seende”.
Tidligere har TV-Ishøj produceret en form for lydavis, hvor en studievært har læst de lokale nyheder op foran 
kameraet. Men nu vil den blive erstattet med en lydavis produceret i det anerkendte daisy-format, som også andre 
kommuner har taget i brug, fortæller kommunikationschef Torben Höyer-Andersen:
”En lydavis produceret i daisy format, kan afspilles på en daisy-afspiller som mange blinde i forvejen er i 
besiddelse af. Afspilleren giver brugeren mulighed for at navigere fra artikel til artikel på en nem og overskuelig 
måde. Dermed bliver det også muligt for kommunens blinde at vælge artikler fra og til. Og så er daisy-afspilleren 
ikke større end, at den kan medbringes”.
Indslagene i lydavisen bliver løbende tilgængelig som mp3 filer på Ishøj Kommunes hjemmeside og tidligere 
udgaver vil være at finde i arkivet. Og på tv-siden vil lydavisen bliver afspillet med stillbilleder ligesom på info-tv.

Lydavisen bringer kun artikler der handler om Ishøj. Desuden vil aktualitet og alsidighed blive vurderet ved 
udvælgelsen af artikler til Lydavisen, bl.a. for ikke at ende med flere artikler om samme emne.
Lydavisen vil udkomme en gang om ugen og blive sendt med posten direkte til de borgere, som er tilmeldt 
ordningen.
Svagtseende, ordblinde og andre med et læsehandicap, der ikke har mulighed for at få Lydavisen tilsendt, kan få 
adgang til den via Ishøj Kommunes hjemmeside eller låne de på Ishøj Bibliotek.
Vil du vide mere eller abonnere på lydavisen, så kontakt:
Ishøj Kommunikationscenter
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