
”Nu har vi hørt om etniske minoritetsgrupper, hele MeToo-
bevægelsen. Den eneste store minoritet, vi mangler, det er 
personer med handicap.” Sådan siger 34-årige Jacob Nossell i 
Unormale mennesker. Jacob er konsulent, nybagt far – og har 
cerebral parese. 

I Unormale mennesker undersøger journalist Sonja Furu 
vores forståelse af normalitet og afvigelse, historisk og i dag. 
Hvad stiller vi op, når mennesker falder uden for normalen – 
enten fordi de har en psykisk eller en fysisk afvigelse? Sonja 
Furu besøger Egmont Højskolen, hvor halvdelen af eleverne 
har et handicap. Og hun besøger forfatter Nikoline Werdelin, 
digter Caspar Eric og en række andre mennesker – kendte og 
ukendte og vidt forskellige. Men med det tilfælles, at de lever 
med et handicap. Hvordan ser de på normalitet? Deres egen 
og samfundets? 

I bogen bruger Sonja Furu sine egne fordomme som afsæt 
til at udforske, hvor samfundet er i dag. Blandt andet står 
andelen af mennesker med handicap i uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet stille eller går tilbage. Hvorfor? 

”Vi har stadig et dem og os-samfund. Dem med og uden 
handicap. Og vi har en tendens til i vores indretning af 
samfundet at forme det efter ”normaliteten”. Men der er ikke 
en normal. Vi er alle forskellige. Vi kommer heldigvis i mange 
herlige, forskellige størrelser og udgaver, og det skal vi have 
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for øje, når vi indretter vores samfund, så vi alle får lige 
muligheder for deltagelse”, siger Bevica Fondens direktør 
Marianne Kofoed.

Unormale mennesker udkommer i anledning af Bevica 
Fondens 150-års jubilæum. Fonden ønsker at sætte vores 
menneskesyn til debat. Hvordan ser det ud i dag 150 år efter, 
at fonden blev stiftet som konsekvens af et samfund, der 
på den tid ikke betragtede mennesker med handicap som 
ligeværdige borgere. Selvom samfundet har rykket sig siden 
1872, er der stadig udfordringer.

Bevica Fonden markerer jubilæet med denne jubilæumsbog, 
debatter, podcast og en række kortfilm. Se filmene her: 
https://www.bevica.dk/bevica150aar/

Om forfatteren
Sonja Furu  (f. 1993) er cand.mag. i Journalistik fra Syddansk 
Universitet og har læst på RMIT University i Melbourne, 
Australien. Sonja er selvstændig journalist og skriver for 
Weekendavisen.
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