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De glemtes verden

Denne artikel skulle have handlet om de nuværende beboere på institutionen 

Kofoedsminde. Men fundet af en skelethånd kom på tværs og pegede på fortidens 

menneskesyn og behandling af udviklingshæmmede. 

Udviklingshæmmede beboere på institutionen Rødbygaard blev spændt fast til senge med 
remme. Rødbygaard havde ansat � ere syersker, hvis opgave blandt andet var at sy 
spændeseler. Billedet af det daværende Rødbygaard er fra Sydlollands Lokalhistoriske 
Arkiv, hvor en frivillig har samlet hundredevis af artikler om stedet. 

AF IDA NYEGÅRD ESPERSEN  
FOTO: ASGER LADEFOGED
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D
et må være en vandrehi-
storie: I 2007 fandt man 
en mumiiceret hånd og 
et hoved på en institu-
tion for udviklingshæm-
mede i Rødbyhavn, 
hævder afsenderen af et 
ti år gammelt læserbrev.

Ligresterne skulle 
være fundet på loftet og 
stamme fra en tidligere 

beboer. Sagen er aldrig blevet beskrevet af jour-
nalister, og på Retsmedicinsk Institut i Køben-
havn vækker oplysningerne ingen genklang. 
Fandt personalet virkelig menneskelige krops-
dele på loftet? Nogle gange er fortidens ger-
ninger så overraskende og fortrængte, at de 
instinktivt anses for usandsynlige med nuti-
dens blik. Sagen skal opklares.

Det er Jørgens ringbind, som i første omgang 
leder mig mod fortiden. Han er en af 80 bebo-
ere på Kofoedsminde – Danmarks eneste sik-
rede institution for dømte udviklingshæm-
mede.

Ledelsen skønner, at cirka en tredjedel af 
beboerne er dømt for drab, cirka en tredjedel 
for seksuelle overgreb mod børn eller voksne, 
og en cirka tredjedel er dømt for brandstiftel-
se og vold. De er anbragt på Kofoedsminde på 
ubestemt tid. Berlingske har fået unik adgang 
til institutionen, og jeg er her egentlig for at 
skrive om beboernes nuværende liv.

Men så inviterer Jørgens medbeboer Niels 
på aftensmad. Siddende ved afdelingens spi-
sebord, indtager Jørgen tavs sin lasagne. Mens 
han er ved at føre galen op til sin mund, siger 
Niels »vis os din mappe«.

Jørgen parkerer øjeblikkeligt galen på tal-
lerkenen og styrter afsted i tungt løb mod sit 
værelse. Han kommer galopperende tilbage 
med en mappe, som rummer optegnelser og 
billeder fra 1929 til engang i 1980erne, fra den-
gang Kofoedsminde hed Rødbygaard og var 
en kæmpemæssig anstalt under Statens Ånds-
svageforsorg med op til 900 udviklingshæm-
mede.

I den periode boede både mentalt retarde-
rede børn og voksne på institutionen, hvoraf 
nogle af de voksne var kriminelle. Det viser 
sig, at 57-årige Jørgen har været domsanbragt 
på Kofoedsminde på Lolland i 37 år.

Han blev sendt hertil som 20-årig i 1983 –  ti 
år før det nye ord »internettet« blev optaget af 
Dansk Sprognævn. Det var dengang, verdens 
befolkninger frygtede udkommet af Den Kol-
de Krig, og Europa var inddelt i Øst- og Vest-
tyskland.

Når man har været anbragt bag et hegn i år 
og årtier, kan omverdenen og historien godt 
glemme, at man indes.

Da der i 50erne og 60erne boede omkring 
200 udviklingshæmmede børn på stedet, ik 
kun ét af de 200 børn en julegave udefra, viser 
en artikel i datidens Familie Journal. Resten 
af forældrene sendte ingen julegave til deres 
barn.

Beboerne blev en del af de glemtes verden. 
Jørgen bærer en lig af den Danmarkshistorie 
med sig i sit grønne ringbind.

Et fotograi i mappen viser en voksen mand 
på en spisestol med viskestykke-hagesmæk 
om halsen. Tre medarbejdere står tæt rundt 
om ham, den ene med en ske i hånden.

Jørgen forklarer:
»Billedet viser en beboer, som ikke kunne 

spise op. Men han skulle spise op, for sådan 
var reglerne. Nogle fra personalet holdt ham 
for næsen og stoppede maden ned i ham. Det 
var nogle bestemte personaler, og de kunne 

Denne artikel bygger på 14 mundtlige kilder  
og flere hundrede arkivartikler.

Af sikkerhedshensyn må ingen medarbejdere 
på det nuværende Kofoedsminde 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 ik under et besøg udleveret  
en overfaldsalarm. Det blev ikke  
nødvendigt at aktivere den.

Inden publicering har Kofoedsmindes 
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

også inde på at slå med knytnæver. Så slemt 
var det dengang.«

Han overrækker sit hjemmelavede visitkort 
og tilbyder at uddybe. Hans telefonnummer 
tilhører afdelingstelefonen, og han har tele-
fontid mellem 15-22, oplyser han på kortet. 
Der er ingen trængsel på linjen. Jørgen har bo-
et på institutioner, siden han var en lille fyr på 
ire år.

Jeg læser efterfølgende om udviklingshæm-
medes historie og støder på det mærkværdige 
læserbrev om legmesdelene på loftet. Afsen-
deren af læserbrevet, Henning Jahn, er daglig 
leder af Dansk Forsorghistorisk Museum i Sla-
gelse.

Han fortæller, at vold og revselse ikke var 
forbeholdt Godhavsdrengene, som blev udsat 
for fysiske og seksuelle overgreb af personalet 
på børnehjemmet Godhavn op til 1960erne.

I læserbrevet fremhæver Henning Jahn 
knoglefundet som et eksempel på, den »to-
tale mangel på respekt selv ind i døden, som 
de udviklingshæmmede er blevet behandlet 
med« gennem tiden. Knoglefundet er mulig-
vis en nøgle til at forstå menneskesynet på 
Rødbygaard og datidens behandling af udvik-
lingshæmmede.

Sytter Kristensen kender Henning Jahn og 
har kendt til skelethånden i loftsrummet siden 
2007. Dengang var hun formand for de udvik-
lingshæmmedes forening, LEV, og var bestyr-
tet. Hun så knoglefundet som et symbol på 
fortidens synder og respektløshed for men-
neskelivet. Hendes første tanke var, at hun 
måske kunne få udleveret skelethånden en 
dag og begrave den ved en ceremoni på en kir-
kegård, så legemsdelene kunne få lidt værdig-
hed – om ikke andet – i døden.

Hvilke kropsdele fandt personalet i givet 
fald, og hvem tilhørte de?

Jeg ringer rundt og efter lidt asen og masen 
ligger følgende fast:

Der blev rent faktisk fundet menneskelige 
skeletdele på loftet i 2007. Ikke et hoved, men 
en skelethånd og en hofteskål. Det bekræfter 
institutionsleder Kjeld Saul.

Han tilkaldte lokalpolitiet i Nakskov 5.  marts 
2007, da medarbejdere under oprydning fandt 
en skelethånd og en hofteskål.

Knoglerne lå i en metalkasse og blev fundet 

Auping Store
Østerbrogade 109
DK - 2100 København Ø
Tlf.: 33 32 55 25

Åbningstider:
Mandag - Fredag
Lørdag
Søndag

Auping Store
Hovedvejen 135
DK - 2600 Glostrup
Tlf.: 33 32 55 28 

10.00 - 18.00
10.00 - 15.00
11.00 - 16.00

6

Auping 
Winter Sale

Spar op til 10.000,-

Lige nu! Auping Essential justerbar dobbeltseng

NU! kr. 33.995*  (vejl. pris kr. 43.995) 

Spar kr. 10.000,-

* Prisen gælder ved køb af en Essential sengeramme, 
2 stk. justerbare sengebunde (3-motorer) og 2 stk. Inizo 
madrasser. Størrelse 160/180/200 x 200/210 cm. 

Tilbud er ekskl. hovedgærde og sengetøj. Gælder t.o.m. den 9. februar 2020. Kan ikke kombineres med andre tilbud. 

Lige nu! Auping Essential plan dobbeltseng

NU! kr. 16.995*  
(vejl. pris kr. 20.995) 

Spar kr. 4.000,-
* Prisen gælder ved køb af en Essential sengeramme, 
2 stk. plane sengebunde og 1 stk. Inizio dobbelt madras. 
Størrelse 160/180/200 x 200/210 cm.

 

Åbningstider i januar: 

Sidste weekend med 
Auping Winter Sale! 

UDSALG

Hvidovrevej 348,

2650 Hvidovre

Telefon 36 49 69 69 botex.dk

CAFÉ FORTRÆK
Assorteret - pr. meter

29,-

PLAIDER
Ass. modeller - Før op til 249,-

50,-
BADEFORHÆNG

Før op til 399,-

149,-PYNTEPUDER
Ass. med fyld - Før op til 399,-

150,- METERVARER
Assorteret - Pr. meter

75,-

LAGNER
Assorteret - Uanset størrelse

75,-

BRUGSKUNST

-25%

KOM IND OG SE ALLE DE ANDRE TILBUD
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Rødbyhavns hovedgade. 
Kofoedsminde ligger i Rødbyhavn. 
Beboerene er jævnligt på udgang  
og går ture på hovedgaden. 

på loftsrummet på institutionen By- og Nabo-
skab i Rødbyhavn. Den ligger på samme vej 
som institutionen Kofoedsminde, og indtil 
1983 var bygningerne én samlet institution for 
udviklingshæmmede. Stedet hed dengang 
Rødbygaard.

Da Rødbygaard var størst, husede institu-
tionen op til 900 udviklingshæmmede bebo-
ere ad gangen. Rødbyhavn har godt 1.600 ind-
byggere i alt, og Rødbyhavn er nærmest bygget 
op om institutionen Rødbygaard og Kofoeds-
minde.

Rødbyhavn var i 1929 nær bankerot efter 
lukningen af et skibsværft. Husene stod tom-
me, og ingen gad leje dem. En departements-
chef i inansministeriet, K.H Kofoed, fandt 
spøgelsesbyen velegnet til udviklingshæm-
mede og bankede en institution op. Derefter 
lyttede folk til Rødbyhavn for at få arbejde på 
institutionen. Gennem generationer har Rød-
byhavns borgere arbejdet på institutionen for 
de anbragte udviklingshæmmede, eller også 
har deres fætter, faster eller far.

Derfor har grundejerforeninger heller ikke 
pustet sig op i protester, når beboere på Kofo-
edsminde er lygtet, eller en ny drabsmand er 
lyttet ind og på sin udgang vandrer op og ned 
ad hovedgaden.

Heller ingen i bybilledet strækker hals på 
hovedgaden i dag, når en voksen mand står og 
stirrer på forbikørende biler, mens han kram-
mer en bamse.

Lokalsamfundet har på egen hånd håndte-
ret og rummet borgere med særprægede neu-
rologiske landskaber.

Et eksempel: På et tidspunkt havde en vel-
kendt beboer for vane at hapse en øl eller en 
buket blomster i Dagli’Brugsen rundt om hjør-
net. Dagli’Brugsens ansatte ringede troligt til 
personalet på institutionen og spurgte, om de 
ikke lige kunne trisse ned og betale for den 
stjålne øl. Færdigt arbejde, ingen grund til at 
blande politiet ind i den slags.

L
eder Kjeld Saul erindrer, at skelethån-
den fra loftsrummet var bundet ube-
hjælpeligt sammen af ståltråd. Han 
var ikke i tvivl om, at skeletresterne 
stammede fra et rigtig menneske, for 

på knoglerne sad stadig gamle vævsrester.
Mangeårige medarbejdere på institutionen 

mener, at der engang var et helt skelet. Hvor 
de andre knogler blev af, kan ingen rigtig re-
degøre for. Men nogle medarbejdere har siden 
cirka 1987 vidst, at der lå dele af et menneske-
skelet på loftet.

Skeletdelene skulle stamme fra en eller le-
re tidligere beboere og være blevet brugt til 
undervisning i anatomi for medarbejdere på 
det daværende Rødbygaard, hvor læger selv 
obducerede døde beboere på matriklen. Indtil 
sidst i 70erne var Rødbygaard stærkt styret af 
overlæger.

På et tidspunkt har ansatte nok lagt dele af 
et lig til side, fordi man ville bruge skelettet til 
undervisning af sundhedspersonalet, lyder 
rationalet fra mangeårige medarbejdere.

Efter Kjeld Sauls opkald til politiet, dukke-
de betjente op og tog legemsdelene med sig. 
Kjeld Saul ik aldrig mere at vide. Han vil ger-
ne hjælpe med at opklare mysteriet.

Næste stop må være lokalarkiver. Da jeg rin-
ger til lokalarkivet i Rødbyhavn, kommer jeg 
i kontakt en arkivmedarbejder, der tilfældig-
vis selv har arbejdet på det daværende Rød-
bygaard i 70erne.

Anne-Marie Hellgren Larsen hedder hun. 
En grundig dame. Hun har på eget initiativ og 
løbende gennem 20 år interviewet tidligere 

beboere og ansatte på Rødbygaard. Hun disker 
op med kafe og hundredvis af artikler om det 
tidligere Rødbygaard.

Udviklingshæmmede institutionsbeboere 
kunne indtil midten af 70erne både blive udsat 
for tvangssterilisation og at få det hvide snit. 

Uterlige voksne beboere på Rødbygaard blev 
fastspændt til senge i celler i 70erne, kan man 
læse af dokumenter. Et billede viser, hvordan 
sengene var støbt fast i gulvet.

Patienterne blev spændt fast til sengene med 
remme. Faktisk havde Rødbygaard ansat lere 
syersker, hvis opgave blandt andet var at sy 
spændeseler.

Ifølge en tidligere ansat på Rødbygaard kom 
nogle af beboerne på institutionens værksted 
i kælderen og blev blandt andet bedt om at 
lave remme til fastspænding og »de kunne ri-
sikere at sy remme til sig selv«.

En nuværende medarbejder på Kofoeds-
minde fortæller, hvordan han på et tidspunkt 
var i gang med et større oprydningsprojekt med 
en beboer, og at de stødte på en af de gamle 
senge med remme. Hele barndommen vælte-
de ned over beboeren, og han blev så påvirket 
af synet, at han måtte hjælpes ud af rummet.

Bagefter ik han ekstraordinært lov til at 
sætte ild til remmene sammen med en med-
arbejder og lade fortiden brænde op.

Har Jørgen ret i, at beboerne blev udsat for 
vold fra medarbejdere på det tidligere Rødby-
gaard, og at volden ikke var undtagelsen, men 
en kultur blandt en lille gruppe medarbejdere? 
Udsagnet er svært at bevise.

Det foregik, før dokumentation blev demo-
kratisk, og alle kunne optage en video på mo-
bilen. Mange af beboerne fra dengang er døde.

Desuden er de anbragte udviklingshæm-
mede ikke mennesker med ordet i deres magt 
og struktureret overblik til at klage. Men arki-
vets artikler viser sig at være på Jørgens side.

En håndfuld artikler fra 1955 om en cirka 
tiårig dreng fra Rødbygaard viser, hvor kon-
kret det skal forstås, at nogle beboere ikke hav-
de ordet i deres magt: Drengen Bruno Rasmus-
sen var ikke bare udviklingshæmmet og dårligt 
gående. Han kunne heller ikke tale.

14. marts 1955 slog en vred ansat sin knyt-
tede næve ind i drengens mave. 32 timer se-
nere døde Bruno Rasmussen.

De udviklingshæmmede på Rødbygaard 
blev omtalt som alumner. Den ansatte var der-
for sigtet for vold med »døden til følge for en 
tiårig alumne«.

Ifølge artiklerne om dødsfaldet skulle bør-
nene lægges i seng klokken 17 om eftermid-
dagen. I retsreportagen bliver det beskrevet, 
hvordan overgrebet mod Bruno Rasmussen 
foregik, da han ikke ville i seng og så sit snit til 
at løbe ud i baderummet:

»Politifuldmægtigen til den sigtede medar-
bejder: »hvad gjorde De så?«

Den sigtede: »Gav ham en over nakken.«
Politifuldmægtigen: »Hvorfor?«
Den sigtede: »Fordi jeg blev gal på ham.«
En kvindelig medarbejder forklarede som 

vidne, at hendes kollega – udover et drag over 
nakken – også havde slået drengen hårdt i ma-
ven i baderummet. Drengen blev bagefter truk-
ket ind i sin seng, hvor han blev fastspændt i 
sele. Få minutter senere begyndte opkastnin-
gerne. Han døde dagen efter af indre blødnin-
ger. Slaget havde fået et mavesår til at springe 
op.

Den ansattes straf var tre måneders i fæng-
sel.

I 
rapporten »Anbragt i historien« om dati-
dens anbragte fortæller to tidligere med-
arbejdere om deres tid på Rødbygaard i 
60erne og 70erne, at Rødbygaard var et 
»forfærdeligt« sted at være.

Den daværende ansatte fortæller: »Første-
assistenten skulle tage mig med ud på et toi-
let, for der var en af beboerne, en lille pige, 
som kun kunne skrige og ikke kunne tale, og 
hun gemte sig altid på toilettet, for det var det 
eneste sted, hun havde frihed. Så kom første-
assistenten og trak sin livrem af, og så skulle 
hun nok banke hende. Og det skulle jeg altså 
stå og se på, for det kunne være mig i mor-
gen.«

En anden medarbejder fortæller fra samme 
periode om en episode, hvor vedkommende 
blev vist rundt på en kvindeafdeling af en kvin-
delig afdelingsleder:

»Mens hun viste mig ind, så sagde hun, at 
jeg ikke skulle snakke med dem (beboerne, 
red.), for de var ligesom grise. Det var ved ju-
letid, så afdelingen havde fået en kasse æbler 
ovre fra gartneriet. Dem smed hun bare ud på 
gulvet, så de måtte slås om dem. »Der kan du 
se,« sagde hun så. Der ik jeg det første chok, 
og det blev den værste kamp at være der, ind-
til jeg blev smidt ud, fordi jeg ikke kunne leve 
med de ting, der foregik.«

I 1970 bragte B.T. og Ekstra Bladet eksem-
pelvis artiklerne »Jeg blev slået, mens jeg lå i 
spændetrøjen og madet som et sygt dyr«, og 
en mand viser i en anden artikel sine sin arme 
med cirka 17 brændemærker og billedteksten: 
»Jeg brændte min arm med glødende cigaret-
ter for at få blodforgiftning og måske blive 
sendt væk fra Rødbygaard. Det hjalp ikke. I 
lørdags skar jeg pulsåren over.«

Flere beboere på Rødbygaard har været de-
sperate.

Undervejs i arbejdet med denne artikel, går 
Henning Jahn i kælderen på forsorgsmuseet i 
Slagelse og inder nogle lakerede trædøre fra 
Rødbygaard. Det er gamle døre fra beboernes 
celler, og de er udstyret med et kighul til per-
sonalet.

På dørene er der tydelige kradsemærker fra 
negle hele vejen rundt om kighullerne. Krad-
semærkerne stammer fra beboere, som har 
været lukket inde.

En mangeårig og nuværende ansat fortæl-
ler, at en gruppe medarbejdere i midten af 70er-
ne begyndte at batikfarve noget af beboernes 
grå institutionstøj, så de ik lere individuelle 
udtryk og kendetegn. Den gruppe progressive 
medarbejdere kæmpede også for, at beboerne 

Berlingske har fået unik adgang til 
Kofoedsminde, Danmarks eneste 
sikrede institution for dømte udviklings-
hæmmede. Her bor nogle af samfun-
dets dyreste og mest farlige borgere.

Hvorfor skal vi høre om beboerne? 
Fordi de indes.

Tidligere blev de udviklingshæmmede 
ikke anset for at være individer,  
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 Kofoedsminde 
af myndighederne, hvis man  
er udviklingshæmmet og dømt  
og vurderes »udtalt farlig«.

At være udviklingshæmmet betegnes 
som en »ufuldstændig eller utilstrække-
lig 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 selvstændig-
hed og social funktion i forhold til alder, 
og at tilstanden skal have været til 
stede siden barndommen.

FAKTA

Dømte 
udviklingshæmmede
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Jørgen er 57 år. Han kom på institution som ireårig og voksede op i den gamle 
åndssvageforsorg, hvor man ifølge Jørgen blev slået og lærte at slå fra sig. 

Jeg møder masser af velvilje i jagten på ske-
lethånden. Retsmedicinsk Institut har til op-
gave at undersøge og tidsbestemme arkæolo-
gisk skeletmateriale og nyere menneskeknog-
ler, som f.eks. bliver fundet på en strand. Rets-
genitiker Bo Simonsen mener, at sagen med 
skelethånden har ofentlighedens interesse, 
men han kan ikke genkalde sig sagen. Det sam-
me gælder Nationalt Kriminalteknisk Center.

Desværre nytter velviljen ikke noget som 
helst, for det viser sig, at skelethånden aldrig 
blev undersøgt. 

En aktindsigt hos lokalpolitiet dokumente-
rer, at politiet aldrig oprettede en efterforsk-
ning af knoglefundet. Sagen er kun noteret 
med én linje og kaldes en »hændelse uden sag«.

Legemsdelene blev aldrig sendt til retsme-
dicinsk institut, men hvor er de så? Ligger de 
på et nyt loft? Ingen i lokalpolitiets ledelse me-
ner at kende til sagen. Den ene tilkaldte betjent 
fra 2007 kan ikke huske sagen, hans kollega er 
ikke længere ved politiet. Nu ligger det fast, at 
Sytter Kristensen ikke får mulighed for at be-
grave legemesdelene som en form for værdig 
afslutning. Hun kalder det grotesk, at menne-
skedelene aldrig blev undersøgt:

»Man kan inde menneskerester, alevere 
dem til politiet, og så kan de bare forsvinde? 
Arkæologiske mosefund bliver undersøgt grun-
digt, men nyere legemsdele fra en udviklings-
hæmmet beboer bortkommer bare. Det er 
uhyggeligt.« 

 idne@berlingske.dk

skulle have mulighed for skolegang fremfor 
at sidde og glo ud i luften hele dagen.

J
ørgen siger, at vold også foregik i 1983. 
Der er ingen artikler om revselse fra de 
år.

Men jeg har knap sat mig ved map-
perne på lokalarkivet, før en frivillig  

arkivmedarbejder, Aksel Poulsen, beretter, 
hvordan han søgte job som socialpædagog på 
stedet omkring 1980-1981. Da han skulle til 
jobsamtale, stødte han på lere medarbejdere, 
som i en ophidset tilstand tog deres briller af 
»for nu skulle de eddermame ind og sætte en 
beboer på plads. Der ville jeg ikke arbejde. Jeg 
ville ikke slås«.

Rødbygaard har formodentlig været et ud-
mærket sted at bo og arbejde for nogle, og in-
stitutionen var ikke nødvendigvis mere brutalt 
end andre af datidens institutioner for udvik-
lingshæmmede. Det var en anden tid, som man 
siger. Revselse og tvang var en udbredt opdra-
gelsesmetode både i det ofentlige og i de pri-
vate hjem.

Men arkivets dokumenter om Rødbygaard 
fortæller en tidløs historie om, hvilke struk-
turer, der kan forstærke dehumanisering af en 
gruppe:

– De blev ikke anset som ligeværdige men-
nesker med individuelle behov: Åndssvage 
var en mængde.

Indtil cirka midt 1970erne blev beboerne 
klædt ens i institutionens grå tøj. Ifølge en gam-
mel instruks på Rødbygaard skulle de krimin-

nelle beboere klædes nøgne, inden de kom i 
seng klokken 20 om aftenen, og i et inter-
viewudskrift fortæller en tidligere medarbej-
der, hvordan han ikke kendte beboernes nav-
ne, men ik til opgave at sende cirka 50 alum-
ner i seng.

– Få mennesker havde uendelig magt over 
andres liv.

I en artikel fra 1970 fortæller en tidligere 
beboer, at to plejere slog og sparkede hans kam-
merat, men at han ikke turde sige noget som 
beboer, fordi han risikerede at få forlænget sin 
tidsubestemte straf af Rødbygaards læger, hvis 
han kom i unåde hos dem.

– Stedet var et lukket kredsløb.
Rødbygaard havde eget sygehus, egen sy-

stue, eget kapel, egen tandlægeklinik indtil 
midt i 70erne og rundt om Rødbygaard var der 
bygget en betonmur. Der var ikke ret mange 
udefrakommende blikke og spørgsmål. Stedet 
var stærkt hierarkisk, og ifølge dokumenterne 
gjorde forskellige ledere det klart for kritiske 
ansatte, at de skulle forlade stedet, hvis de be-
tvivlede metoderne.

Jørgen siger, at han ved sin ankomst til Rød-
bygaard i 1983 kun ejede det tøj, han kom i og 
lidt tobak. I dag er han godt tilpas med sin til-
værelse på Kofoedsminde. Han arbejder på 
Kofoedsmindes eget savværk med lis som sit 
ansvarsområde. »Brændeholdet« står der med 
sprittusch på ryggen af hans arbejdsjakke. Når 
han holder pause, kan han sætte sig i den fri 
luft og babbe på sine cigaretter, sin pibe eller 
sine cigarer.

»Arkæologiske 
mosefund bliver 
undersøgt 
grundigt, men 
nyere legemsdele 
fra en udviklings
hæmmet beboer 
bortkommer 
bare. Det er 
uhygeligt.«
SYTTER KRISTENSEN,  
TIDL. FORMAND FOR LEV, DE  
UDVIKLINGSHÆMMEDES FORENING


