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M
idt i en verden af Star Wars-Lego 
og modeltog sover 38-årige Niels. 
Han har været anbragt otte år på 
Kofoedsminde, Danmarks eneste 
sikrede institution for dømte ud-

viklingshæmmede. Uden for hans lejlighed 
ligger et halvt drivhus. Indtil for et par dage 
siden var drivhuset intakt, men en ny frustre-
ret beboer ankom til institutionen, og glashu-
set led en krank skæbne som voldso� er.

Niels trækker på skuldrene af amokløbet 
mod drivhuset. Sådan forløber ind� ytninger 
af og til, når nyankomne skal a�  nde sig med 
deres nye adresse i Rødbyhavn. Ingen har som 
udgangspunkt ønsket om at blive sendt til Ko-
foedsminde.

Man bliver anbragt her bag fem meter høje 
hegn på Sydlolland, når myndighederne vur-
derer, at man er udtalt farlig, og samfundet 

skal beskyttes mod ens færden. Beboerne har 
begået seksuelle overgreb, grov vold, ildspå-
sættelser eller drab. Atmosfæren på stedet kan 
være rolig, nærmest stillestående, men stati-
stikken minder om, at Kofoedsminde ikke er 
nogen hyggeklub.

Personalet noterede 1.112 episoder med ud-
adreagerende adfærd blandt de cirka 80 be-
boere alene i 2018.

13 særligt udadreagerende beboere stod for 
742 tilfælde af den aggressive adfærd – det vil 
sige trusler, vold mod møbler og mennesker 
eller helt voldsomt som i november 2018, hvor 
en nattevagt måtte på skadestuen med en ho-
vedskade, fordi en beboer havde overfaldet 
ham med en glideskinne fra en sku� e. 

Ligesom størstedelen af beboerne har Niels 
fået en tidsubestemt dom.

Opfattelsen af begrebet tid bliver � ydende, 

En doms-sammenbragt 
familie
Af Ida Nyegård Espersen idne@berlingske.dk, Asger Ladefoged (foto)  asla@berlingske.dk

Mange af beboerne 
på Kofoedsminde er 
farlige gerningsmænd, 
der engang selv var ofre 
for voksnes ugerninger. 
Beboerne vil hjem, men 
hvor er det, når under 
halvdelen har kontakt 
med familien? 

når man har fået en dom på ubestemt tid. Be-
boeren Kim er ved at planlægge menuen til sin 
60-årsfødselsdag – i 2021. En begivenhed, der 
opleves som snart, når man som ham har væ-
ret anbragt på Kofoedsminde i 27 år.

Den unge og ellers rastløse beboer Adil so-
ver hele dagen, for hvad skulle han stå op til?

Tiden er også blevet abstrakt for Niels. Hans 
sorte hjørnesofa i imiteret læder er begravet i 
papirer, Pepsi Max-� asker og brugte minut-
nudelbægre. Han vil gerne rydde op »og byg-
ge en modeljernbane på værelset, men jeg er 
gået lidt i stå med det, for man ved aldrig, hvor-
når man pludselig bliver � yttet til et andet væ-
relse igen«, siger han.

Det er � re år siden, at han sidst blev � yttet.
Væggene på Niels værelser er tomme, rul-

legardinerne er trukket ned, han værner om 
to ejendele i lejligheden: en blå seniorstol med 

Kofoedsminde huser 80 
udviklingshæmmede 

beboere, som er dømt til 
anbringelse på grund af drab, 

sædelighedsforbrydelser, 
vold eller ildspåsættelser. 

Her er 38-årige Niels. 
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Af sikkerhedshensyn må ingen 
medarbejdere på Kofoeds-
minde være alene med 
beboere. Berlingskes interview 
er derfor altid foregået for åbne 
døre eller med medarbejdere i 
rummet, men beboerne har 
måttet tale frit.

De fleste interviewede er 
anonymiserede af hensyn til 
deres fremtid, deres ofre eller 
deres familiesituation.

Journalisten fik under et besøg 
udleveret en overfaldsalarm. 
Det blev ikke nødvendigt at 
aktivere den.

Inden publicering har Kofoeds-
mindes 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 beboernes 
udtalelser var inkriminerende 
over for f.eks. andre beboere 
eller tidligere kriminelle miljøer. 
Det har ikke været nødvendigt.

BAG OM HISTORIEN

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

Hvorfor skal vi høre om 
beboerne? Fordi de findes.

Tidligere blev de udviklings-
hæmmede ikke anset for at 
være individer, der reelt 
fandtes i samfundet. Deres liv 
blev derefter.
I fire kapitler beretter Berling-
ske fra beboernes liv:

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

Man bliver anbragt på 
Kofoedsminde af myndighe-
derne, hvis man er udviklings-
hæmmet og dømt og vurderes 
»udtalt farlig«.

At være udviklingshæmmet 
betegnes som en »ufuldstæn-
dig eller utilstrækkelig 
udvikling af den mentale 
kapacitet«.

Der er tre krav i definitionen af 
mental retardering: En samlet 
IQ under 70, hvilket alders-
mæssigt 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 udviklings-
hæmmede

Berlingske har bedt de interviewede beboere om at udfylde et spørgeskema.  
Her er Niels’ svar. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

hæve-sænke-funktion og alle hans Märklin 
modeltog. Rundt om hans enkeltmandsseng 
er togene parkeret på række i glasmontrer, be-
skyttet mod omverdenens snavs. Både senior-
stolen og modeltogene er forbundet til hans 
far.

Ved dødsfald på Kofoedsminde bliver den 
afdøde beboer lagt i de ukendtes grav på Rød-
byhavn Kirkegård, medmindre andet er aftalt 
med familien, fortæller den lokale graver. Sjæl-
dent er andet aftalt med familien. Ud af de cir-
ka 80 beboere på Kofoedsminde har under 
halvdelen kontakt med deres familie, vurderer 
medarbejderne. Kun cirka ti af de 80 beboere 
har rigtig god kontakt med deres familie.

På Kofoedsmindes smed- og snedkerværk-
sted har beboere blandt andet svejset metal-
juletræer og lavet trækasser i december. »Jul 
jul jul« har en beboer skrevet med brænde-
mærkningspen på den ene kasse, »Til mor hjer-
te« er der blevet skrevet med gløder i en anden.

Alle beboere holder juleaften på Kofoeds-
minde. Julen er en følsom tid. Ofte kan højti-
den aflæses direkte i statistikken – antallet af 
udadreagerende episoder stiger.

Ingen nøgenbilleder
Niels’ far er 80 år, har slidt bentøj og står der-
for op klokken 3-4 om morgenen for at være 
sikker på at nå frem til toget på Københavns 
Hovedbanegård, når han hver anden uge be-
søger sin søn på Lolland.

Da faren i sommer fyldte rundt og slæbte 
sig op ad Kofoedsmindes trapper og mod se-
niorstolen på Niels’ værelse, blev han modta-
get af flag, hurraråb og gammeldags lagkage 
af hele Niels’ afdeling. Det store dannebrogs-
flag struttede i Kofoedsmindes fælles flagstang.

I mangel af faderskikkelser er Niels’ gamle 
far blevet en form for fællesfar på afdelingen.

»Min far er mit største idol, fordi han aldrig 
har svigtet mig,« siger Niels.

Far og søn har aldrig talt om Niels’ forbry-
delse, og Niels vægrer sig ved at beskrive den: 
»Jeg har været et rigtig dumt svin, og i dag må 
jeg ikke have egen adgang til internettet, så 
kan du jo selv regne det ud,« siger han.

Han og de andre på afdelingen er som de 
eneste på Kofoedsminde og som følge af et 
særligt lovindgreb nægtet adgang til internet 
og mobiltelefoner uden opsyn. Computertid 
foregår på en skærm i køkkenet ved medar-
bejdernes kontordør. Reglerne er klistret op 
med tape lige over skærmen: »Ingen nøgen-
billeder eller porno. Ingen Facebook. Ingen 
brændte cd’er«.

Det er tidligere lykkedes for dømte pædo-
file at downloade børneporno og opsøge børn 
på nettet, mens de boede på institutionen. For 
at undgå flere sager sætter en slags alarm i gang 
nu hos personalet i tilfælde af mobiltelefoner 
på afdelingen.

Mange af de anbragte på Kofoedsminde har 
udsat andre mennesker for voldsomme ting 
og har været udsat for voldsomme ting af an-
dre mennesker.

Udviklingshæmning kan være arveligt, op-
stå af ekstrem understimulation og omsorgs-
svigt i barndommen eller for eksempel vise 
sig som skader i fostertilstanden på grund af 
misbrug hos moren.

I 2018 viste en regional journalundersøgel-
se blandt 37 dømte udviklingshæmmede, at 
over halvdelen havde været udsat for omsorgs-
svigt i barndommen.

Syv ud af de 37 havde oplevet seksuelt mis-
brug i deres opvækst.

Ni var opvokset i hjem med misbrug.
15 havde oplevet vold i barndommen.
Otte havde mistet en forælder, inden de var 

fyldt ni år, primært på grund af selvmord eller 
misbrug. Det svarer til 21,6 procent af den lille 
undersøgte gruppe. For befolkningen som hel-
hed er tallet 0,69 procent.

Manden bag rapporten, specialkonsulent 
Anders Gimbel, formoder, at tallene er endnu 
højere for Kofoedsmindes beboere, da de er 

landets sværest kriminelle udviklingshæm-
mede. Niels »havde sgu en fin barndom, det 
er ikke det«, synes han, »jeg fik alt, hvad jeg 
pegede på«.

Som syv-otteårig kom Niels dog på døgnin-
stitution: »Det sted kan jeg kun rose. Vi fik en 
masse oplevelser for livet«. Cirka fem år se-
nere blev han hjemtaget af moren. Hendes 
væskeindtag bestod primært af alkohol, »så 
det var ikke så fedt.«

Niels har selv to børn. En datter fra 2006. 
En søn fra 2012. Pigen bor i plejefamilie. Han 
har ikke set hende siden 2012. Men når Niels 
skal skitsere et liv uden for Kofoedsminde, 
forestiller han sig et arbejde, en hverdag med 
hygge og nabosnak og at bo i en lejlighed i Sve-
rige, gerne med en modeljernbane i hele stuen, 
»mest for min søns skyld, så han kan lege. Jeg 
savner ham. Jeg vil ud at være far for mine 
børn«.

Niels har aldrig mødt sin søn. Han savner 
noget, som mere er end drøm om en fremtid 
end en reel fortid.

Vil hjem bag hegnet
Udviklingshæmmede i Danmark er vurderet 
uegnet til straf, og Kofoedsminde er ikke et 
fængsel. Dørene til beboernes værelser må 
ikke låses, beboerne kan få kram af de ansatte, 
og Niels’ kan fortælle muntre anekdoter om 
den årlige sommertur, hvor han og gutterne, 
det vil sige medbeboere og medarbejdere, svin-
ger sig op på gamle knallerter fra værkstedet 
og kører 30 kilometer på Lollands landeveje. 
Åh, lykke at få lidt vind i ansigtet.

Den dagstur tangerer dannelsesrejse i en 
rutinepræget hverdag.

Men selv om de dømte på Kofoedsminde er 
fritaget for fængselsstraf, opfatter beboerne 
det som en hård straf at være anbragt på Ko-
foedsminde på ubestemt tid.

Niels finder det urimeligt, at beboernes dom-
me ikke er tidsbestemte: »Man ved ikke, om 
man skal være her tre år eller 30 år. Man mister 

lidt modet, betaler det sig at opføre sig ordent-
ligt, når man i forvejen er tvangsanbragt?«

En beboer på Niels’ afdeling har været an-
bragt på Kofoedsminde i 37 år. Når man har 
boet på en lukket en sikret institution i årtier, 
bliver stedet ens liv.

Især på Niels’ afdeling har beboerne været 
anbragt i mange år og fået skabt en særegen 
form for doms-sammenbragt familie. De fæl-
der juletræ hver december. På gode dage spil-
ler de Ludo eller ser fjernsyn sammen om af-
tenen i TV-stuen, mens en beboer ligger i so-
faen og sludrer med TV-stuens beroligende 
akvariefisk. De sidder rundt om aftensbordet 
på faste pladser som en familie.

Der er lige knivene i kæder, låst inde i ska-
bet. Og da en bestemt beboer ankommer, fører 
en medarbejder to fingre op til øjnene for at 
signalere til en kollega, at han skal være på 
vagt.

Men sammenholdet er i kombination med 
de ubestemte domme et problem, siger Niels. 
Meningen er, at beboerne skal sluses ud i sam-
fundet igen, både for individets skyld, og for 
samfundsøkonomiens skyld. En sikret plads 
på Kofoedsminde koster godt 7.200 kroner i 
døgnet.

»Det sammenhold, nogen får her, kan de 
ikke finde udenfor. Jeg har set mange gange, 
at beboere kommer herfra, og så begår de en 
ny forbrydelse for at komme tilbage. Det er jo 
fordi, at man sidder på Kofoedsminde så lang 
tid, at man ikke kan finde ud af verden læn-
gere.«

Hverken forstanderen eller adspurgte med-
arbejdere afkræfter Niels’ påstand. Det hæn-
der, at beboere bliver udsluset fra Kofoeds-
minde, men kommer tilbage efter at have be-
gået ny kriminalitet. Andre udslusede bebo-
erne skriver e-mail til forstander Kay Jokil om, 
at de vil hjem til Kofoedsminde.

Når beboerne er på Kofoedsminde, vil de 
næsten altid væk. Nu! De vil have frihed og 
familie og nye naboer. Men hvad skal man stil-
le op med frihed i en verden uden holdepunk-
ter eller hegn, som man vil have frihed fra?

En avisartikel helt tilbage fra 1955 viser, 
hvordan genneminstitutionaliserede beboere 
allerede dengang havde svært ved tilbageven-
den til samfundet. Artiklen handler om en 
60-årig mand, der efter 50 år i åndssvagefor-
sorgen endelig bliver lukket ud i det omgiven-
de samfund, som han har forventet sig så me-
get af. Verden udenfor skuffer:

»Jeg havde gitter for vinduet før, nu kan jeg 
åbne vinduet. Men jeg gør det ikke. Hvorfor 
skal jeg gøre det, jeg har intet at gaa ud til, og 
jeg ved jo heller intet om det derude.«

Frihed til noget er langt sværere end frihed 
fra noget. Desperado-ensomme eksbeboere 
har altid friheden til at begå en ny forbrydelse 
og måske vende tilbage til det sted, der viste 
sig at være blevet hjem.

»Det sammenhold, 
nogen får her, kan de 
ikke finde udenfor. 
Jeg har set mange 
gange, at beboere 
kommer herfra, og 
så begår de en ny 
forbrydelse for at 
komme tilbage.«
NIELS, 38 ÅR,  
BEBOER KOFOEDSMINDE


