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Du kan denne gang læse Emil Bækkedahls meget modige og gribende fortælling om sit liv som stammer, og
en artikel om Ole Hartung, der altid har valgt at give sig udfordringer, selv om han stammer hver dag.

Læs blot lidt af Emils store artikel:
Ikke mange måneder senere stod jeg i samme situation, og følte mig klar. Jeg er nemlig så heldig, at jeg ikke
bliver for nervøs, inden jeg skal præstere, og det var jeg heller ikke denne gang. Jeg har altid gjort meget for
at kende mit stof ud og ind, så her har jeg sjældent noget at være nervøs for. Det blev min tur, og jeg
stillede mig op foran tavlen, kiggede ud over mine skolekammerater, klassekammerater, bedste venner og
lærere. Jeg begynder at tale. Jeg stammede selvfølgelig — det gjorde jeg også sidst. Men så sker det:
Sætninger som "det går godt nok ikke særlig godt det her, Emil", "du stammer meget lige nu", "lyder det
dumt?" og lignende dukker op i mit hoved. Jeg kom nu til en stammers mareridt: oplæsning. Her kan der
som bekendt ikke snydes, og det skulle vise sig at være her, det gik fuldstændig galt for mig. Jeg stammede,
som jeg aldrig har gjort før — eller sådan føltes det i hvert fald — og til sidst kunne jeg ikke holde til mere.
Det gjorde ondt både fysisk og psykisk, og jeg brød sammen. Tudbrølede med hovedet i hænderne foran
hele klassetrinnet, og der blev ikke sagt et ord blandt publikum — ikke ét. Jeg fik forvildet mig ud af lokalet,
uden at kunne få styr på min reaktion, efterfulgt af min klasselærer. Jeg var total færdig, og selv den dag i
dag kan jeg sige, at det var den værste dag i mit liv. Min klasselærer placerede mig på en bænk og satte sig
ved siden af mig. Jeg kunne mærke, at hun var lige så forvirret og overrasket som jeg. Vi snakkede lidt, men
hun fik til sidst ringet hjem, og jeg blev kort efter hentet.
Dette var blot begyndelsen på de år, der skulle blive de sværeste i mit liv, og jeg er sikker på, at jeg ikke er
den eneste stammer, der har haft en lignende oplevelse. Hændelserne gentog sig gang på gang de næste
par år.
Læs hele Emils beretning.
Ole Hartung er 48 år og stammer hver dag, men har aldrig holdt sig tilbage. Han er en ildsjæl, der gennem
årene har været med til at tjene mange penge til Morud Idrætsforening, som han har været hovedformand
for og stadig er lederen af mange events.
Ole har aldrig holdt sig tilbage, og han har følgende råd til andre stammere:
Mit råd til andre der stammer er; at man ikke skal holde sig tilbage, men gerne engagere sig på forskellig
vis. Det giver et tæt forhold til andre mennesker, der herved heller ikke tænker nærmere over, at man
stammer, slutter Ole Hartung.

Læs artiklen om Ole Hartung.

