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»Jeg burde få en rigtig fængselsstraf
Jeg har været kriminel
Jeg har taget folks ejendele
Gjort folk kede af det.
Men når jeg kommer på Kofoedsminde, får jeg 
udbetalt tusindvis af kroner i førtidspension 
af staten.
Jeg skal da ikke herind og forkæles som en 
pensionist
Jeg er 22 år
Jeg burde yde til samfundet!«

A
dil taler, som Yayha Hassan skriver. 
Insisterende og i en nærmest rappen-
de salve af versaler. 22-årige Adil er 
dømt til anbringelse på ubestemt tid 
på Kofoedsminde, Danmarks eneste 

sikrede institution for dømte udviklingshæm-
mede. Han sidder i sin seng iført cap og army-
bluse med hætte. Værelset er et sparsomt møb-
leret rum med pansret glasplade for vinduet og 
en radiator pakket ind i ekstra metalbeslag, så 
den ikke kan rives ud af væggen. Adil vil væk. 
Hans pege� nger sigter mod vinduet:

»Man glemmer den rigtige verden derude
Hvad fanden er det for noget?
Man glemmer sig selv. Hvem er man?
Forstår du?«

Adil har sat sin 
alarm til for at 
huske, at han � ndes

På Lolland sidder Adil bag et fem meter højt hegn og »tjørster« efter en ny mentalundersøgelse. 
»Jeg burde yde til samfundet!« siger han desperat. Antallet af kriminalitetsdømte udviklings-
hæmmede er fordoblet på ti år. De farligste må kun være anbragt på Kofoedsminde. Berlingske 
har fået unik adgang til Danmarks eneste sikrede institution for dømte udviklingshæmmede.

K
ofoedsminde skønner, at en tredje-
del af beboerne er dømt for sædelig-
hedsforbrydelser mod børn eller 
voksne, en tredjedel er dømt for 
brandstiftelse og vold, og en tredje-

del er dømt for drab.
Mange af forbrydelserne har haft chokef-

fekt og brutalitet nok til at blive fulgt på for-
middagsavisernes spisesedler gennem årene.

Det gælder f.eks. drabet og voldtægten af 
den � reårige pige Vanessa fra Brejning. Ger-
ningsmanden forgreb sig på den hende i 2001, 
kort efter han var blevet udsluset fra et andet 
bosted, hvor han havde været anbragt for en 
lignende forbrydelse.

Det gælder også gerningsmanden bag bran-
den på Hotel Hafnia.

Ved sin anholdelse tilstod han samtidig mor-
det på en 15-årig pige, han havde forsøgt at 
voldtage. Den dømte mand er med sine 38 
dødsofre den dansker, som har dræbt � est ved 
sin kriminalitet. Han boede på Kofoedsminde 
indtil sin død i 1997.

Prisen pr. beboer på Kofoedsmindes sik-
rede afdeling er 7.284 kr. i døgnet. Af sikker-
hedshensyn må medarbejdere aldrig være 
alene med en beboer. På den sikrede institu-
tion er der ansat 3,5 medarbejdere pr. beboer.

Kofoedsminde har også tre selvstændige 
afdelinger, hvor der kun bor én beboer, afskær-
met fra omverdenen for at undgå vold og det, 
der er værre. Prisen for de tre anbringelser er 
25.922 kroner i døgnet.

Når jeg som journalist har interviewet be-
boere, har der enten været en ansat i rummet, 
eller jeg har båret overfaldsalarm og intervie-
wet beboeren for åben dør og med en ansat 
lige uden for værelset.

Kofoedsminde er omkranset af et fem me-
ter højt hegn, og hegnet er toppet af pigtråd. 
De knap 80 beboere kan kun bevæge sig rundt 
på fællesarealet i følgeskab med personale og 
de ansattes bippende adgangskort til låste dø-
re og sluser.

Udefra ligner Kofoedsminde et fængsel, men 
for en del beboere er det også et mangeårigt 
hjem, hvor de tuller nogenlunde tilfredse rundt 
i en forudsigelig hverdag med værkstedsar-
bejde og selskab. For nogle domsanbragte er 
Kofoedsminde deres første rigtige stabile hjem. 

A
dil er ikke en af dem. Selv efter 2,5 
år på Kofoedsminde nægter han at 
overgive sig til stedet.

Han er lillebror i en stor børne� ok. 
Opvokset i hovedstadsområdet i en 

familie med oprindelige rødder i Pakistan. Run-
det af et miljø, hvor det at få en lussing af sine 
mandlige familiemedlemmer kaldes »en kær-
ligheds� ad« og anses for en opkvikker.

I hans univers er lillebrødre blevet opdraget 
af storebrødre.

Sommerferierne gik som 13-14-årig med at 
hænge ud i en Toyota Corolla i det almene bo-
ligkvarters gård til joints og hiphoptracks fra 
små mobilhøjtalere.

Af sikkerhedshensyn må ingen 
medarbejdere på Kofoedsminde 
være alene med beboere. Ber-
lingskes interview er derfor altid 
foregået for åbne døre eller med 
medarbejdere i rummet, men 
beboerne har måttet tale frit.

De fleste interviewede er anonymi-
serede af hensyn til deres fremtid, 
deres ofre eller deres familiesitua-
tion.

Journalisten � k under et besøg 
udleveret en overfaldelsalarm. 
Det blev ikke nødvendigt at aktivere 
den.

Inden publicering har Kofoedsmin-
des forstander haft mulighed for at 
læse teksten igennem for at 
korrigere faktuelle fejl. Derudover 
har det været en aftale, at visse 
detaljer kunne slettes, hvis beboer-
nes udtalelser var inkriminerende 
over for f.eks. andre beboere eller 
tidligere kriminelle miljøer. Det har 
ikke været nødvendigt.

BAG OM HISTORIEN

AF IDA NYEGÅRD ESPERSEN  FOTO: ASGER LADEFOGED
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22-årige Adil bryder reglerne  
og ryger hash på Kofoedsminde for 
at føle sig ovenpå. Men det er ikke 
magic, siger han, det er selvbedrag. 

Små drenge så op til store drenge, og hvis 
man ville være blandt de store drenge, skulle 
man som mindreårig regne med at udføre op-
gaver, de ældre ikke ville dømmes for.

Som 15-årig var Adil udmærket klar over, 
hvordan en pistol føltes.

En gammel retssag understøtter, at pistol-
snakken ikke er gangsteroverdrivelser fra Adils 
side.

Han har »skadet mange mennesker rigtig 
seriøst, og jeg fortjener en straf for vold og rø-
verier«,  men han føler sig fejlanbragt på Ko-
foedsminde. En mentalundersøgelse består 
af lere delundersøgelser, og på nogle punkter 
er Adil blevet vurderet udviklingshæmmet, 
på andre er han ikke.

»Jeg tørster efter ny mentalundersøgelse
JEG TØRSTER EFTER DEN!
Jeg spillede dum til mentalundersøgelsen
Jeg troede, at jeg ville komme hurtigt ud  
fra en institution
og så BANG er jeg her.
Man bliver passiv, lukker ned og glemmer  
at have drømme her
Du lukker dine følelser inde
Du sumper løs her
Du sover løs
Jeg ryger en masse hash for at glemme  
mine tanker.«

Beboernes dom tages op til revision første gang 
efter fem år, herefter bliver dommen taget op 
hver andet år eller oftere. Derefter bliver nog-
le udsluset i samfundet igen. Andre domsan-
bragte udviklingshæmmede har boet på Ko-
foedsminde i årtier.

Adil viser en video på sin telefon. Optagel-
sen er fra hans værelse på Kofoedsminde. På 
optagelsen har han fået lukket en stripper ind 
på besøg på Kofoedsminde. Beboerne kan få 
visit ved at udfylde besøgstilladelser. Adil hav-
de selvfølgelig ikke gjort opmærksom på, at 
den besøgende var stripper.

I videoen danser en mørkhåret kvinde for-
an ham i g-streng. Han lægger en streg pulver 
på hendes ene balle og snifer stregen i ét sug. 
Råber til kameraet i manisk begejstring. Kla-
sker stripperen på ballen.

Det er kokain i videoen, siger han.
Adil ved godt, at den slags er strengt forbudt 

på Kofoedsminde. Men der er ingen konse-
kvens, siger han, for han har jo allerede fået 
den hårdeste straf i hans verden – en anbrin-
gelse på ubestemt tid.

D
er, på Kofoedsmindes græsplæne, 
står Adils modstykke Peder og mak-
ker med en traktor fra 1958. En blå 
Ford Power Major. 25-årige Peders 
vidunder. Købt og betalt for egne 

penge. Peder hverken sumper eller sover eller 
føler sig fejlanbragt.

Han har styret de tonstunge traktorer alene, 
siden han som 11-årig knægt gik til hånde på 
naboens landsted og passede kreaturer. Når 
Peder i teenageårene drog til McDonald’s i den 
nærmeste jyske provinsby, ankom han til dri-
ve-in i sin traktor.

Siden Peder var omkring 19 år, har han boet 
på Kofoedsminde.

»Jeg trives, så længe jeg får min daglige kost, 
jeg har det meget godt, hvor jeg beinder mig.«

Peder er til maskiner. Til alt det, der kan kø-
re og skrues på og kræver kræfter. Han er høj, 
strunk og muskuløs på den måde, man bliver 
af landbrugsarbejde.

»Min morfar tog stokken frem. Det er ikke ligesom i  
Danmark, hvor man griber ind, hvis et barn blev slået.«
ADIL, BEBOER, KOFOEDSMINDE
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Hvis man skulle have lyttehjælp, ville Pe-
der være sådan en, man kunne stole på. Han 
ville komme som aftalt og til tiden, give et 
fast håndtryk og slæbe møbler op og ned ad 
trapper på egen hånd, indtil arbejdet var fær-
digt. Knokle knokle.

Han arbejder på Kofoedsmindes landbrug. 
Møder klokken 8.30. Springer helst pauserne 
over i løbet af dagen, »pauser er ikke min na-
tur. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. 
Det ved jeg sgutte«.

Han trasker hjem på værelset klokken 15.30 
og ser TV 2 News og gode gamle danske ilm. 
»Ved stillebækken« er in. Og alt andet med 
Morten Korch og også Dirch Passer.

Weekenderne kan blive lange. Han savner 
at arbejde i weekenden, og hvis han måtte 
arbejde juleaften, ville han trække i gummi-
støvlerne og gøre det. Man skal holde sig i 
gang for ikke at blive dvask, siger han.

Beboerne bliver vurderet »udtalt farlige« 
og må som udgangspunkt ikke selv gå rundt 
på området.

En ansat låser os ud af hegnet og ind af det 
næste hegn. Ind mod den bygning, hvor Pe-
der har værelse. Foran fælleshuset har han 
fået lov til at dyrke sit eget lille stykke jord. 
Om foråret planter han kartoler og gulerød-
der.

Ukrudt har ingen gang på jord. Han holder 
urtehaven, som soldater reder seng.

Folkeskolen var en rædsel, og 25-årige 
Peder kan ikke læse og skrive. Men han er 
troligt mødt op i  skole: »Jeg har aldrig pjæk-
ket. Man kommer til tiden. Sådan var det jo, 
når man kom fra streng familie, der mente, 
at man skulle rette sig efter retningslinjer-
ne.«

Han har valgt at gå til danskundervisning 
i Kofoedsmindes interne skole om fredagen. 
Lærerne mente, at de kunne lære ham at læ-
se. Det er ikke helt lykkedes endnu, men han 
bliver ved med at slide.

Peder følger procedurer og traditioner. Han 
blev smidt ud hjemmefra som 18-årig, og det 
var i orden, »for det er normal procedure i min 
familie. Sådan er traditionen. Ja, sådan er det«.

Familien kommer på besøg til fødselsdag, 
jul og den årlige havefest.

Han vil ikke tale om baggrunden for at væ-
re blevet dømt til anbringelse på Kofoeds-
minde:

»Sådan er min procedure. Kun min familie 

Berlingske har fået unik adgang til 
Kofoedsminde, Danmarks eneste 
sikrede institution for dømte 
udviklingshæmmede. Her bor nogle 
af samfundets dyreste og mest 
farlige borgere.

Hvorfor skal vi høre om beboerne? 
Fordi de indes.

Tidligere blev de udviklingshæm-
mede ikke anset for at være indivi-
der, der reelt fandtes i samfundet. 
Deres liv blev derefter.

I ire kapitler beretter Berlingske  

fra beboernes liv:

Kapitel 1: Ungdommen
Kapitel 2: Familien
Kapitel 3: Fortiden
Kapitel 4: Dommene

Man bliver anbragt på Kofoeds-
minde af myndighederne, hvis man 
er udviklingshæmmet og dømt og 
vurderes »udtalt farlig«.

At være udviklingshæmmet beteg-
nes som en »ufuldstændig eller 
utilstrækkelig udvikling af den 
mentale kapacitet«.

Der er tre krav i deinitionen af 
mental retardering: En samlet IQ 
under 70, hvilket aldersmæssigt 
svarer til at være under 9-12 år, 
reduceret selvstændighed og social 
funktion i forhold til alder, og at 
tilstanden skal have været til  
stede siden barndommen.

FAKTA

Dømte 
udviklingshæmmede

Berlingske lavede et spørgeskema til alle interviewede beboere. Her er svarene fra Kim,  
der har boet på Kofoedsminde i 27 år. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

ved, at jeg sidder her. Ingen er uskyldige her. 
Alle har lavet noget. Jeg går og passer mig selv. 
Det er min natur.«

A
dil er ikke i tvivl, han drømmer »om 
en måned i Dubai i LUK-SUS med en 
Lamborghini«. Peder derimod tæn-
ker grundigt over sit højeste ønske. 
»Mit højeste ønske,« gentager han og 

trækker vejret dybt, som om ordet var forbudt:
»Jeg har ikke de store ønsker. Det har jeg 

sgutte,« grubler han.
»Meeen, jeg kunne godt tænke mig en båd, 

hvorfra jeg kan iske.«
Modsat Adil tænker Peder ikke meget over, 

hvad der venter ham på den anden side af heg-
net en dag. »Jeg har ikke travlt med at komme 
videre. Jeg har taget en beslutning om, at jeg 
ikke skal have børn.«

Peder holder af kreaturer. At klappe en ko 
giver ro. Engang var der kreaturer på Kofoeds-
minde. De er lyttet. På Kofoedsminde var der 
efterhånden færre og færre beboere, som hav-
de oplevelsen af, at en blød mule og en varm 
drøvtyggende krop var værd at bruge tid og 
omsorg på.

Beboersammensætningen på Kofoedsmin-
de har ændret sig radikalt de sidste ti år, og 
antallet af beboere er mere end fordoblet i sam-
me periode. Kofoedsminde må ikke afvise nye 
beboere og kæmper med en belægning på 106 
procent.

Der er kommet færre af Peders støbning og 
lere af Adils.

Flere unge med anden baggrund end dansk, 
lere, som har haft bandetilknytning og har 
levet forpustede liv i hurtige biler og med nar-
ko bankende i blodet.

De ainder sig ikke med et langsomt ruti-
nepræget liv på Lollands sydlige spids. De ser 
ikke Morten Korch. De ser ikke skønheden i 
en Ford Power Major. De ser ikke den interne 
sommerfest som årets højdepunkt. Fuck that 
shit. De ser heller ikke sig selv som udviklings-
hæmmede.

Den nye gruppe er sværere at håndtere for 
medarbejdere, fortæller de. De unge rastløse 
mænd slår sig i tøjret, og de kan slå hårdt.

Berlingske ved ikke, hvordan Adil ville kla-
re sig i en ny mentalundersøgelse. Hans advo-
kat kæmper lige nu for, at han skal lyttes til 
et andet og mere åbent bosted.

Enten er Adil fejlanbragt, eller også har han 
en for snæver forestilling om, hvad det vil sige 
at være udviklingshæmmet. At udviklings-
hæmmede taler langsomt og hakkende og går 
med seler og drømmer om at få taget selie 
med Kandis-Johnny.

En stor del af den nye type beboere ville ik-
ke stikke ud i en gågade. De ville gå forbi som 
ranke mænd og besvare et smil med alminde-
lig venlig øjenkontakt.

I 2018 blev 136 nye lovovertrædere vurderet 
udviklingshæmmede og ik en foranstaltnings-
dom.

Tallet er næsten fordoblet på bare ti år. Næp-
pe fordi der er kommet lere udviklingshæm-
mede i Danmark, mener eksperterne inden for 
feltet. En årsag er formodentligt, at en del ud-
viklingshæmmede tidligere kom i almindeligt 
fængsel, fordi samfundet har haft et for ens-
rettet billede af, hvad udviklingshæmning er.

A
dil har lige smidt den sjette teskefuld 
sukker i sin kafekop af plastik. Glas 
og porcelæn indes ikke på afdelin-
gerne.

»Hey gangster, er du allerede op-
pe,« spørger en ansat.

Klokken er 16.
»110 procent,« svarer Adil og spiller op et 

løftet øjenbryn.
Når Adil siger »ti«, lyder det som »tji«, når 

han siger »tørster«, udtaler han det »tjørster«. 
Han er en spinkel fyr på hurtige fødder. En fyr, 
som kan kravle op og ned ad vægge og forcere 
høje hegn. Han holder lang øjenkontakt og kan 
charmere både mænd og kvinder – hvis det 
griber ham.

Han kan også intimidere. På et tidspunkt 
lytter en anden beboer lidt ved den åbne dør. 
Adils ansigt lukker sig aggressivt. »Fuck af med 
dig,« snerrer han på en måde, man skal være 
enten dum eller modig for at udfordre.

Men det meste af dagen er Adil en muldvarp 



7
BERLINGSKE 
2. SEKTION SØNDAG 2. FEBRUAR 2020

Jeg har bare røget hash
Det er ikke magic
Jeg snyder mig selv.«

Hash og hårde stofer er forbudt på Kofoeds-
minde, men ikke svære at skafe. Serviceloven 
giver beboerne ret til at eje telefon. De må og-
så bestille mad udefra. En overgang bestilte 
sært mange beboere den samme pizza og en 
bestemt sodavand fra et lokalt og nu lukket 
pizzeria. Efter at have modtaget den pizza sej-
lede beboerne rundt. I sodavandslasken var 
der sprut, i pizzabakken euforiserende stofer.

I Kofoedsmindes tilsynsrapporter står der 
bl.a, at lere borgere »har et markant misbrug 
af hash« på institutionen.

Adil fortæller, at han også købte hash af en 
ansat medarbejdervikar sidste år, indtil han 
blev fyret.

Kofoedsmindes forstander, Kay Jokil, be-
kræfter fyringen af en vikar, der blev afsløret 
i at sælge euforiserende stofer til beboerne 
sidste år. Han fortæller, at Kofoedsminde i pe-
rioder har store problemer med misbrug blandt 
beboerne.

»Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, men 
det er også vanskeligt at forhindre. Kofoeds-
minde er ikke et fængsel, beboerne har lov til 
at have besøg og mobiltelefoner og internet-
adgang.«

60 pct. af de ansatte på Kofoedsminde er 
ufaglærte. Lolland vader ikke i arbejdsløse so-
cialpædagoger.

Adils telefon bipper. Det har den gjort cirka 
hvert kvarter hele eftermiddagen. Vækkeurs-
alarmen bliver ved med at ringe. Han slår ikke 
alarmen fra. Lyden af en ringende telefon er 
også lyden af at være efterspurgt som menne-
ske.

»Når den ringer, vågner man lige op,  
bambam!
Mine forældre og søskende ringer også  
lere gange om dagen
De giver mit liv farve
De andre beboere græder
De har ikke familie, der ringer
Familien minder dig om, at du har  
noget derude
At du har noget at kæmpe for.«

Et af de få spor af indlytning på Adils værelse 
er et maleri af en fængselscelle. Ind gennem 
tremmerne i cellen strømmer lys.

Hans bevægelser ændrer sig, da han løfter 
maleriet ned fra spejlet. Han griber forsigtig om 
rammen med ømme bevægelser, holder male-
riet i favnen, som var det en lille gul kylling.

Bag på maleriet står der: »My brother may 
not always be at my side, but he is always in 
my heart.«

Hans søster har malet og skrevet. Familien 
kommer hver uge. Vennerne er fordampet.

Adil fortæller, at han blev sendt på genop-
dragelse hos sine bedsteforældre i Pakistan 
som cirka tiårig sammen med sin 15-årige fæt-
ter. Han havde aldrig i sit liv været i Pakistan. 
Han siger, at de først ik lov til at komme hjem 
igen efter to år.

»Min familie elsker mig
Men dengang havde mine forældre  
hårde tider
Mine brødre var i fængsel
Og mine brødre var mine forbilleder,  
forstår du?

Jeg skulle væk
Vi ankom til Pakistan i modetøj og med 
masser af kontanter hjemmefra
Min fætter og jeg skulle bo på landet
Folk havde kjortel og geder på vejen
Jeg skulle ned og opdrages hårdt
Min far troede, at det ville hjælpe
Men et menneske skal altid være med til sine 
fremtidsplaner.
Den første tid førte jeg mig frem som rig-
mandssøn med mine kontanter
Men efter to måneder blev jeg ulykkelig
Jeg gik i koranskole
Min morfar tog stokken frem.
Det er ikke ligesom i Danmark, hvor man 
griber ind, hvis et barn blev slået
Der er respekt for de ældre
Min fætter og jeg var knuste
Men det er ligesom her –
jeg fandt rutinen i at være ensom.«

S
om 12-årig blev Adil hentet hjem til 
sine forældre i Danmark, fortæller han. 
Kort efter begyndte nogle omlakken-
de teenageår på Danmarks mest sik-
rede ungdomsinstitutioner. Altid om-

givet af statsligt og kommunalt ansatte. Det er 
han stadig her otte år senere.

Adil er en dyr dreng for samfundet. Han 
nævner det selv.

»Hvis kommunen skulle betale for, at jeg 
var anbragt, ville det gøre så ondt på dem. Det 
er nærmest gratis for kommunen at have dig 
på Kofoedsminde.«

Det er korrekt. Adil har en domstype 2.
Udviklingshæmmede med domstype 1 bli-

ver betragtet som udtalt farlige og skal direk-
te på en sikret afdeling, dvs. Kofoedsminde.

Når en udviklingshæmmet får domstype 2, 
kan hjemkommunen enten sende vedkom-
mende til et kommunalt bosted, hvor hjem-
kommunen betaler. Eller kommunen kan be-
slutte, at den dømte skal på sikret afdeling på 
Kofoedsminde – hvor regningen er fordelt 
blandt alle landets kommuner.

Lidt over halvdelen af beboerne på Kofo-
edsminde har en domstype 2 og behøver ikke 
at være her ifølge deres dom, men er blevet 
sendt til Kofoedsminde af hjemkommunen 
efter at have forsøgt eller efter at have begået 
ny lignende kriminalitet f.eks. vold mod per-
sonale.

Det lyder som en mindre økonomisk forde-
lingsdetalje, men for Adil handler det om he-
le hans liv. Eller det, vi kalder retssikkerhed.

Adil vil sætte alt ind på at komme til et åbent 
bosted:

»Mine venner blev dømt sammen med  
mig og har udstået deres straf
De har kærester nu
De har deres egen lejlighed
De har biler.
Hvad er der galt med mig, tænker jeg?
Jeg er lidt bagud i mine tanker, for jeg har 
siddet inde det meste af mit teenageliv
det indrømmer jeg
Jeg har mine svagheder, men jeg kan da tænke 
selv
Verden går videre, men jeg går ikke videre
Jeg er ung, jeg skal da med videre, 
forstår du?«
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25-årige Peder kan bedst med åbne vidder. 
Her sidder han på sin Ford Power Major  
fra 1958, som han selv har købt.

i hi. Han bruger ikke Kofoedsmindes tilbud 
om værksteder, træningsrum og skole. Han 
går i seng om morgenen, sover til klokken cir-
ka 16 og sætter sig så til at se ilm, f.eks. Ram-
bo, og er vågen i nattemørket.

»Jeg orker ikke engang at gå i bad om 
morgenen, for hvorfor skulle jeg?
Jeg skal ikke nå noget
Kommer jeg ud om en måned eller tre år?
Jeg føler, min verden er gået i stå herinde,  
kan du følge mig?
Så ryger jeg hash for at få ro på tankerne
Det kører, tænker jeg
Men der er ikke en skid, der kører

»Jeg trives, så 
længe jeg får 
min daglige 
kost, jeg har 
det meget 
godt, hvor jeg 
beinder mig.«
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