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Forord: 
Hvor det har været muligt er beskrivelsen kronologisk opbygget, da bestemte aktiviteter foregår 

i bestemte år, mens andet vil gå på tværs og dække hele perioden. 

Jeg var ikke ansat de første par år, hvor kontraktpensionen blev udtænkt og midlertidig etable-

ret - jeg blev først ansat den 1. august 2000. Beskrivelsen fra 1995 til august 2000 bygger der-

for på diverse notater fra direktoratets arkiv samt udtalelser fra det personale, som var med fra 

starten. 

Tak til Ena Døj i direktoratet, som har været i arkivet og været behjælpelig med at fremskaffe 

diverse tidlige dokumenter. Tak til den personalegruppe som var med fra starten, tak til dem som 

blev ansat senere – tak til alle, som har været en del af historien ”Om en Kontraktpension på Fyn”.  
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Optakten til en kontraktpension på Fyn: 
De første beskrivelser af en kontraktpension på Fyn i direktoratets arkivalier findes i en ”Hand-

leplan af forskellige initiativer indenfor Kriminalforsorgen fra 1995” udarbejdet til den daværen-

de justitsminister Bjørn West. Det hedder i denne handleplan bl.a.: ”Det er erfaringen, at sprin-

get fra den meget tætte kontakt med personalet i kontraktfængselsafdelingerne til et alminde-

ligt tilsyn er for stort. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at placere en pension på Fyn, hvor 

indsatte fra kontraktafdelingerne kan overføres til som et led i udslusningen. Afsoningen på pen-

sionen bør ske under strammere regler end, hvad der i almindelighed er gældende på pensioner, 

idet der på grund af klientellets forhold til narko er behov for en større grad af støtte. 

 
Regeringen henvender sig til direktoratet: Den 4. september 1997 om formiddagen modtager 

direktoratet en henvendelse fra den daværende regering, som ønskede at yde en særlig indsats 

indenfor misbrug og udslusning i Kriminalforsorgen. 

 

Finanslovsvedtagelse for 1998: Den 2. december 1997 meddeler Justitsministeriet indholdet af 

regeringens endelige ændringsforslag til Finansloven for 1998, for så vidt angår Kriminalforsor-

gen - herunder beslutningen om at etablere en kontraktpension på Fyn. De to fynske fængsler, 

hvor der var etableret kontraktfængselsafdelinger - Statsfængslet i Ringe og Statsfængslet i 

Nyborg - høres umiddelbart efter om deres synspunkter og behov omkring en kontraktpension på 

Fyn. 

På et møde på Statsfængslet i Ringe den 25. november 1997 med deltagelse af fængselsinspektør 

Bodil Philip, afdelingsleder Bent Erik Stålgren (senere viceforstander på Kontraktpensionen Fyn) 

og fængselsinspektør Lisbeth Knudsen fra Statsfængslet på Søbysøgård, drøftedes et muligt 

kommende belæg. De pegede på, at pensionen skulle kunne modtage betinget dømte med tilsyn, 

prøveløsladte med tilsyn, udstationerede og § 49, stk. 2 anbragte. Endvidere peger de på følgen-

de kategorier: 

 

# indsatte der udsluses fra kontraktfængselsafdelinger eller de stoffri afdelinger 

# betinget dømte med tilsyn og vilkår om behandling (forsøgsprojektet) 

# stoftruede indsatte og betingede dømte med tilsyn 

 

Gruppen pegede endvidere på ”at der ved valg af placering af pensionen burde lægges vægt på, at 

der var gode offentlige transportmuligheder samt mulighed for beskæftigelse. Vedrørende per-

sonalet blev der nævnt, at der burde tilknyttes socialrådgivere, pædagoger og håndværkere”. 

 
Fængselsinspektør Jens Tolstrup på Statsfængslet i Nyborg beskriver i et notat af den 30. de-

cember 1997 til Direktoratet for Kriminalforsorgen - på baggrund af hans erfaring med kon-

traktafdelingen i Nyborg – sine synspunkter. Han forestiller sig, at der kunne etableres en kon-

traktpension i en af fængslets lejeboliger med plads til 4-5 indsatte. Han skønner, at dette vil 

være det samlede behov for udslusning fra såvel kontraktafdelingen på Statsfængslet i Ringe 

som på Statsfængslet i Nyborg. Hans vurdering var, at det kunne etableres for kr. 736.000 og 

drives fra Afdeling K (kontraktfængselsafdelingen), som kun lå 75 meter væk. Han tænker den 

drevet som en personalefri afdeling med personaletilsyn fra Afdeling K. 
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Kommissorium for en arbejdsgruppe til etablering af en kontraktpension 

på Fyn: 
På baggrund af bevillingen på finansloven for 1998 blev der den 27. april 1998 af direkto-

ratet for Kriminalforsorgen nedsat en arbejdsgruppe vedrørende etablering af en kon-

traktpension på Fyn med følgende opgave: 

 

Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i indstillingen og evalueringsrapporten om kon-

traktfængsler planlægge etableringen af en kontraktpension, herunder: 

- Foretage en afgrænsning af målgruppen for pensionen 

- Fastlægge det pædagogiske indhold og de pædagogiske rammer for ophold i pensio-

nen 

- Fastlægge de beskæftigelsesmæssige forhold for beboerne 

- Fremkomme med forslag til placering på Fyn, samt krav til bygninger, inventar m.m. 

- Fremkomme med forslag til normativ på institutionen, herunder forslag til personale-

sammensætning 

- Fremkomme med forslag til visitationsprocedure og retningslinjer for samarbejdet 

mellem pensionen og Kriminalforsorgens øvrige institutioner 

- Arbejdsgruppens indstilling bør være ledsaget af et overslag over de økonomiske og 

personalemæssige konsekvenser, der må antages at være hermed. 

 

Sluttelig i skrivelsen til arbejdsgruppens medlemmer forudsættes det, ”at indstillingen 

foreligger så tidligt i 1998, at pensionen kan ibrugtages ultimo 1998”. 

 
Der blev nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen afholdte fire møder, hvoraf 

det ene var et todagesmøde. Sidste møde i arbejdsgruppen var den 7. september 1998, hvorefter 

arbejdsgruppen afleverede indstillingen ”Om en Kontraktpension på Fyn” til direktoratet for 

Kriminalforsorgen. 

 

Indstillingen om en kontraktpension blev et solidt gennemarbejdet pædagogisk, behandlingsmæs-

sigt, personalemæssigt og økonomisk arbejdsredskab for de kommende ledere, personale samt 

beboere. Den er temmelig omfattende og skal her kun beskrives i hovedtræk. I skrivende stund 

kan det konstateres, at på trods af en lang udviklingsproces er rigtig meget i dag stadig planlagt, 

tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med oplægget fra arbejdsgruppen. 

 

Målsætningen for den kommende kontraktpension tog udgangspunkt i indstillingen om kontrakt-

fængselsafdelingerne i Kriminalforsorgen: 

 

Den overordnede målsætning for en kontraktpension er, at beboeren efter endt ophold kan 

leve et kriminalitetsfrit og stoffrit liv, subsidiært være motiveret for fortsat behandling. 
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Delmål: 

- At motivere og hjælpe beboeren til at forbedre og styrke sin fysiske helbredstilstand 

- At motivere og hjælpe beboeren til at styrke de sider af personligheden, der vil gøre den 

pågældende bedre rustet til at leve et stoffrit liv 

- At motivere og hjælpe beboeren til i nødvendigt omfang at søge vejledning om og eventuel 

behandling af fysiske og psykiske vanskeligheder 

- At motivere og hjælpe beboeren til at deltage i almindelige aktiviteter og rutiner i samvær 

med andre under hensyn til almindelige sociale samværsformer 

- At motivere og hjælpe beboeren til at etablere, fastholde og styrke et socialt netværk 

- At motivere og hjælpe beboeren til at afklare de sociale forhold under og efter opholdet 

 

Målgruppen var tidligere stofmisbrugere henvist fra kontraktfængselsafdelingerne, fra fængsler 

i øvrigt, dømte uden forudgående afsoning (straffelovens § 49, stk. 2) samt klienter i tilsyn af 

Kriminalforsorgen. Der skulle kunne optages klienter af begge køn, par og efter konkret skøn de-

res børn. 
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Jagten på egnede bygninger til en kontraktpension på Fyn: 
Dette skulle fra starten vise sig at blive en særdeles vanskelig opgave. Umiddelbart efter den 

politiske beslutning og vedtagelse på finansloven for 1998, begyndte man at eftersøge egnede 

bygninger på Fyn. Dette udsprang i første omgang fra direktoratets 3. kontor, hvor man bad for-

skellige ejendomsmæglere på Fyn om at være behjælpelige med at finde egnede bygninger. Ar-

bejdsgruppen om en kontraktpension havde det endvidere som et punkt i deres kommissorium, og 

det fremgår af de fire referater, at følgende bygninger har været undersøgt: 

 

- ”Det Lille Hotel” i Dronningsgade, Odense 

- En del af Odense Kaserne, der var nedlagt 

- Højvang 38-42, Odense 

- En gård i Ryslinge 

- Motel Ansgarhus i Odense 

- Et plejehjem i Ryslinge Kommune 

 

Plejehjemmet i Kværndrup: Efter en bygningsmæssig besigtigelse af plejehjemmet i Ryslinge, 

der var sat til salg, anbefalede en af Kriminalforsorgens bygningssagkyndige Erik Frandsen fra 

Statsfængslet Møgelkær, at bygningerne var fornuftige, og at indflytning kunne ske uden alt for 

store ændringer. Vurderingsprisen var på kr. 4.300.000, hvilket bud Kriminalforsorgen afgav til 

den daværende Ryslinge Kommune. Der var lukket budgivning i forhold til højeste bud, hvilket 

viste sig at være Kriminalforsorgens.  

Den 20. marts 1999 skriver Fyens Stiftstidende, at ”der ved fristens udløb var afgivet fire bud 

på køb af bygningen – tre tilbud fra private købere og et tilbud fra en offentlig institution. Kom-

munaldirektør Keld Riber ønsker af hensyn til sin tavshedspligt ikke at udtale sig om hverken til-

budsgivere eller tilbuddenes størrelse. De fire tilbud vil blive gransket af økonomiudvalget efter 

påske, hvorefter kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning den 12. april”. 

 

Beboerreaktioner i Kværndrup: Som forventet gav salget af plejehjemmet uro i lokalområdet. 

Plejehjemmet ligger kun ca. 500 meter i luftlinje fra Egeskov Slot, og Grev Michael Ahlefeldt 

havde haft planer om at indrette plejehjemmet til et mindre hotel. Han var ærgerlig over, at det 

ikke blev solgt til ham, men omvendt udtaler han, at han ikke vil være ”den sure greve på Egeskov” 

i denne sag – dette kom dog ikke helt til at holde stik. Han udtaler den 14. april 1999 til Fyens 

Stiftstidende, at ”han nok skal få et godt naboskab med den nye institution”. De nærmeste nabo-

er var dog noget bekymrede omkring det nye klientel fra Kriminalforsorgen. Den 8. september 

1999 blev der afholdt borgermøde i Kværndrup Forsamlingshus med deltagelse af lokale politike-

re, Fritjof Stern fra direktoratet, forstander Frede Kruse-Christiansen fra pensionen Lysholm-

gård og den nye forstander Victor Elisiussen. Et halvt hundrede mennesker mødte op. Man for-

søgte her at beskrive den nye institution samt at forklare, at erfaringerne fra de andre pensioner 

var, at det ikke giver anledning til øget kriminalitet i området. Frygten fra beboerne i Kværndrup 

var på ingen måde ubegrundet set i forhold til målgruppen for den kommende kontraktpension, da 

der i Ryslinge Kommune havde været omfattende narkokriminalitet og flere politiaktioner inden-

for det sidste år op til afholdelse af borgermødet. Fyens Amts Avis bragte den 9. september 

1999 en artikel efter borgermødet, hvor en del mennesker blev interviewet. En borger udtaler: ”… 
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jeg var før mødet utryg ved institutionen, som vi næsten er nabo til. Nu føler jeg mig mere bero-

liget”. En anden borger er dog knap så positiv: ”Jeg giver ikke meget for den rosenrøde fremstil-

ling fra Kriminalforsorgen her i aften. Min far er betjent, og jeg har selv arbejdet sammen med 

en fængselsbetjent, så derfor har jeg et andet billede af forholdene”. En tredje borger udtaler: 

”Jeg mener, at den nye institution skal have en chance. Vi skal alle være her, og jeg vil ikke afvise, 

at der kan etableres et samarbejde med de lokale foreninger”! 
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Ansættelse af ledelse og personale: 
Forstander/viceforstander: Den nye forstander til Kontraktpensionen blev Victor Elisiussen, som 

blev ansat den 1. december 1998. Han var bosiddende i Grenå, var uddannet pædagog og kom fra 

en stilling udenfor Kriminalforsorgen, hvor han var ansat som souschef på den sikrede institution 

Sørup. Han var dog kun ansat indtil april 2000, hvor han af familiemæssige årsager valgte at tage 

tilbage til Grenå. Viceforstander Bent Erik Stålgren blev ansat den 1. februar 1999 – han kom fra 

en stilling som afdelingsleder i Den Frie Kriminalforsorg i Odense. Han forblev i stillingen til den 

31. marts 2011, hvor han gik på pension. 

 

Det indledende arbejde: Da der ved forstanderens og viceforstanderens ansættelser ikke var 

fundet egnede bygninger til den nye kontraktpension, blev opgaven for dem at få beskrevet deres 

tanker og ideer omkring den nye institution på baggrund af indstillingen ”Om en kontraktpension 

på Fyn”. Da Victor Elisiussen på det tidspunkt stadig boede i Grenå og Bent Erik Stålgren i Oden-

se, foregik det indledende arbejde mest via mail og diverse møder indimellem. De udarbejdede i 

fællesskab ud fra arbejdsgruppens indstilling den første personalehåndbog, som kunne danne 

baggrund for de første drøftelser med det kommende basispersonale, som stadig ikke var ansat. 

 

Stillingsopslag/ansættelse af personalet: Det nye lederteam udarbejdede stillingsopslaget til 

det kommende pædagogiske personale. Der blev lagt vægt på ”et bredt sammensat personale med 

ligelig kønsfordeling. Vi ser gerne ansøgninger fra pædagoger, fængselsfunktionærer, lærere, 

socialrådgivere eller andre med døgninstitutionserfaring indenfor arbejdet med unge, misbrug og 

kriminalitet samt gerne personer med interesser og viden, der kan bruges i arbejdet med vore 

beboere”. 

 

De første seks medarbejdere blev ansat den 1. august 1999. Da der endnu ikke var fundet egnede 

bygninger, var det i første omgang en reduceret personalestyrke i forhold til den fastlagte nor-

mering. Det drejede sig om fem døgnmedarbejdere med forskellig faglig og fængselsmæssig bag-

grund samt en kontorassistent, som kom fra en stilling udenfor Kriminalforsorgen. Døgnmedar-

bejderstillingerne blev besat med betalt sovevagt. Ved jobsamtalerne blev der bl.a. lagt vægt på, 

”hvem der var gode til at lave handleplaner og gå ind i en udviklingsproces med klientellet. Endvi-

dere havde man lagt vægt på, at det kommende personale skulle byde på noget aktivitetsmæssigt 

i forhold til klienter”. 

  

Sommerkoncert på gårdspladsen 2002. 

Underholdning: Fynsk Harmoniforvir-

ring med Ove Bager i forgrunden 
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Opstarten i midlertidige bygninger på Søbysøgård:  
Aftalen om at overtage plejehjemmet i Kværndrup pr. den 1. oktober 2000 lå langt ude i fremti-

den, og det politiske pres for at komme i gang voksede dag for dag – pengene var jo bevilget. Da-

værende fængselsinspektør Lisbeth Knudsen, Statsfængslet på Søbysøgård, foreslog en midler-

tidig løsning og stillede en personalebygning til rådighed, hvor man så gradvist kunne påbegynde 

arbejdet med kontraktpensionen og høste de første erfaringer i forhold til det videre arbejde. 

Bygningen var ledig fra den 1. maj 1999, og en notits fra direktoratets 1. kontor fastslår, at ejen-

dommen ville kunne være klar til indflytning den 1. juli. Det viste sig dog, at bygningen var i langt 

dårligere stand end antaget, hvorfor dette tidspunkt endte med at blive den 23. august 1999. 

Tegninger og teknisk bistand blev udfærdiget via Teknisk Afdeling på Statsfængslet i Nyborg. 

Der blev plads til fem beboere til at begynde med, og man forestillede sig, at beboerne selv kunne 

være med til at indrette og male bygningen. Hele indretningen inkl. inventar kom til at koste ca. 

700.000 kr., som blev taget fra anlægsbevillingen. 

 

Starten på ”Figaro”: Den tidligere personalebygning på Søbysøgård hed fra starten Figaro. Hvor 

navnet stammer fra har ingen kunne svare på – det kan end ikke findes i det lokale museum på 

Søbysøgård. Efter et opstartsseminar på Endelave, hvor det nye personaleteam deltog, blev tiden 

indtil de første beboere flyttede ind brugt på at få indrettet bygningen, planlagt mødestruktur 

for personalet, mødestruktur med beboerne og aktiviteter med beboerne. Der blev malet, indkøbt 

inventar, lavet indkørsel m.m., så man var klar til at modtage de første beboere. Den 10. august 

1999 skriver det daværende 5. kontor til Kriminalforsorgens tjenestesteder: 

 

Kontraktpensionen på Fyn er klar til at modtage klienter fra den 23. august 1999. 

Pensionen er indrettet i midlertidige bygninger på Statsfængslet på Søbysøgård. 

Pensionen forventes at flytte til permanente lokaler i Kværndrup i efteråret 2000. 

Kontraktpensionen på Fyn vil i de midlertidige lokaler have plads til 5 klienter. 

Kontraktpensionen kan modtage klienter, der henvises fra kontraktfængselsafdelin-

gerne og fra fængsler og arresthuse for så vidt, at der er tale om dømte stofmisbru-

gere. Desuden modtager pensionen i et vist omfang fængselsdømte stofmisbrugere 

uden forudgående afsoning (§ 49, stk. 2-klienter) samt stofmisbrugere i tilsyn af Kri-

minalforsorgen. Det er en forudsætning, at klienterne er stoffrie ved optagelsen. 

Visitation sker ved henvendelse til kontraktpensionen. 

 

Med venlig hilsen 

Fritjof Stern 

Kontorchef 

 

Chefskifte: Forstander Victor Elisiussen valgte af personlige årsager at opsige sin stilling med 

udgangen af april 2000. Viceforstander Bent Erik Stålgren overtog ansvaret indtil Kim Damgaard 

blev ansat pr. 1. august 2000. Kim Damgaard kom fra en stilling som undervisningsleder på Stats-

fængslet i Ringe. De første par måneder med halv tid på Statsfængslet i Ringe og halv tid på Kon-

traktpensionen. 
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Opstarten i det gamle plejehjem i Kværndrup:  
Efter en kort introduktion på Figaro var den store opgave at danne sig et overblik over overtagel-

sen af plejehjemmet i Kværndrup, som på det tidspunkt stadig fungerede som plejehjem. De før-

ste besøg dér blev sammen med viceforstander Bent Erik Stålgren og personalet brugt til at få 

indtænkt fire administrationslokaler, 15 beboerværelser, badefaciliteter, køkkenombygning, 

overnatningsrum til døgnpersonalet, fritidsfaciliteter m.m. Præcis på samme måde som ved ind-

retningen af Figaro, viste det sig, at det blev en omfattende omgang, som naturligvis skulle kunne 

etableres indenfor rammerne af finanslovsbevillingen. Direktoratet udpegede arkitektfirmaet 

Alex Poulsen A/S som ansvarlig for hele ombygningsprocessen. 

 

Intentionerne bredt set omkring pædagogikken og behandlingen var at skabe et slags ”højskole-

miljø”, hvor den enkelte beboer kunne udvikle sig og få succes på en række områder, som ikke 

udelukkende var bogligt relateret. Faktum er, at hovedparten af de indsatte i Kriminalforsorgen 

ikke har haft det bedste forhold til den danske folkeskole og har mange nederlag med sig. Høj-

skoletanken var understøttet rent forskningsmæssigt af den amerikanske kognitive psykolog Ho-

ward Gardners teorier og erfaringer - bedst kendt for sin beskrivelse af ”De 7 Intelligenser”: 

- Musikalsk/kreativ 

- Sproglig/verbal 

- Kropslig/kinæstetisk 

- Logisk/matematisk 

- Visuel/rumlig 

- Interpersonel 

- Intrapersonel/personlig 

 

Ovennævnte udsprang af arbejdsgruppens indstilling, hvor såvel fysiske (ikke traditionelle) som 

kulturelle aktiviteter skulle være en integreret del af det samlede beboertilbud. Det var vigtigt 

allerede i denne opstartsfase at skabe vækst og succes for den enkelte beboer på en række af 

de ovenstående områder, som så samtidig kunne fjerne tankerne fra misbruget. Dette skulle vise 

sig at blive en succes, hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab skabte grobund for en række 

pædagogiske aktiviteter. Det var såvel dagsture som ture med overnatning med deltagelse af be-

boere og medarbejdere - og af og til også med deltagelse af ledelsen. 

 
Smukkere bliver det vist næppe!! 
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Opstartsseminar i Nab ved Fåborg: Der var nu ansat det basispersonale som foreskrevet i ind-

stillingen: ni døgnmedarbejdere, en administrativ medarbejder, forstander og viceforstander. 

Som ved opstarten i Figaro på Søbysøgård valgte vi at tage på et todages seminar på et mindre 

kursuscenter. Det blev ved Nab lidt uden for Fåborg. Vi skulle dels lære hinanden at kende, have 

undervisning omkring misbrug, udarbejde et værdigrundlag og endelig have fastlagt ansvars- og 

kompetenceområder for alle medarbejdere. Dette lykkedes til fulde.  

Omkring misbrugsdelen havde vi inviteret en konsulent med bred misbrugserfaring som fore-

dragsholder. Han havde arbejdet med misbrugere gennem en årrække, havde haft eget bosted 

for misbrugere og var nu selvstændig konsulent. Han blev senere ansat som supervisor og var helt 

frem til 2012 en vigtig brik i udviklingen, pædagogikken, misbrugsbehandlingen og samtaleforløbe-

ne på kontraktpensionen. 

Vi fik i fællesskab udarbejdet et værdigrundlag, som helt frem til 2013 blev et inkorporeret ar-

bejdsredskab for alle. 

 

Tesen var, at når vi i dagligdagen lever op til værdigrundlaget og et positivt menneskesyn, giver 

det grobund for udvikling for den enkelte beboer. Det giver grobund til, at den enkelte beboer 

kan ændre en kriminel og stofrelateret tankegang til accept og forståelse for, hvad der skal til 

for at leve som en ganske almindelig borger og således skabe en helt ny identitet. Endvidere hav-

de vi en tro på, at vold og trusler kunne undgås ved den tætte relation mellem beboer og persona-

le. 

 

Huset på Bøjdenvejen 35 i Kværndrup: Bygningen i sig selv er en smuk gammel bygning med røde 

mursten og rødt tegltag omkranset af en hyggelig gammel have med træer, buske, frugttræer og 

en stor græsplæne. Den er placeret i landlige omgivelser med marker på alle sider og Egeskov 

Slot liggende nogle få hundrede meter væk. Den var oprindelig bygget som landsbyskole i 1931, og 

fungerede som sådan frem til 1975. Her blev bygningen købt af to sygeplejersker, som indrettede 

et privat plejehjem. Det fungerede sådan i 10 år. I 1985 købte den daværende Ryslinge Kommune 

bygningen og indrettede kommunalt plejehjem. I den forbindelse blev der bygget en fløj på byg-

ningen mod Bøjdenvejen, så bygningen nu fremstår som en trelænget bygning. Der er hvide spros-

sevinduer i hele bygningen, og netop denne byggestil har vi videreført gennem alle årene, når der 

skulle laves renoveringer. Bygninger skaber ikke i sig selv et positivt miljø, så fra starten lagde vi 

vægt på, at huset skulle være beboernes ”hjem” under deres ophold, så indretning og udsmykning 

blev tilstræbt familielignende karakter med så lidt institutionspræg som muligt. Det familielig-

nende blev understøttet af, at der i indretningen også blev taget højde for beboernes børn, som 

så ofte som muligt skulle kunne besøge forældrene. I haven blev der placeret en legeplads med 

gynger, legehus, rutsjebane m.m. – lavet og opstillet af produktionsskolen på Søbysøgård. Endvi-

dere en professionel trampolin som skulle bruges både af beboerne og børnene. I huset blev der 

indrettet et legehjørne på 1. salen med legoklodser, spil, tegnemateriel m.m. Huset skulle være 

basen, hvor der altid var rart at være, hvor der var en god stemning og samtidig et hjem uden 

stoffer og alkohol. Overordnet set, har det altid været beboernes ansvar at sørge for et stof- og 

alkoholfrit hus – at sørge for selvjustits på en positiv måde. I arbejdet med misbrugere ville det 

være utopisk at forestille sig, at der ikke ville ske tilbagefald, og at der ikke nogen gange ville 

være narko i huset. Men den tætte beboerkontakt og det positive miljø har gjort, at vi gennem 
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alle årene kun har fundet ganske små mængder narko – lidt oftere en tom flaske. Vi har jævnligt 

gennem årene haft besøg af Kriminalforsorgens narkohunde. 

 

Overlæge Peter Ege beskriver i bladet Stof nr. 5 (2005) vigtigheden af en solid base for, at en 

behandling kan lykkes:  

Hvis en behandling skal have nogen effekt, er det en afgørende forudsætning, at be-

handlingen etableres i et særligt miljø, som dels fungerer som en ”helle” i forhold til 

det kaotiske liv udenfor, dels signalerer at man er her for at blive hjulpet. 

Et miljø, hvor klienten behandles respektfuldt og ikke udsættes for nedværdigende 

eller ydmygende behandling. At der i dette miljø etableres et særligt forhold, en te-

rapeutisk alliance mellem klienten og behandlingsinstitutionen/behandleren. 

 

Øvrigt personale: Ovennævnte er af allerstørste vigtighed for den samlede personalegruppe – 

ikke kun for døgnmedarbejderne (behandlergruppen), men alle ansatte på en behandlingsinstituti-

on skal besidde den fornødne empati og have forståelse for den situation, som misbrugeren be-

finder sig i. Vi tilstræbte fra starten at møde beboerne i øjenhøjde og indretningen af bygningen 

understøttede dette. Alle beboere kommer naturligt forbi personalegangen midt i bygningen med 

de fire kontorer (personalekontor, administrationskontor, viceforstanderkontor og forstander-

kontor), og dørene til kontorerne har altid været åbne, så beboerne har kunnet kigge ind og få 

afklaret aktuelle udfordringer – eller blot få en snak om oplevelser fra hverdagen.  

 

Efterbehandling / udslusning: Huset på Bøjdenvejen har altid levet op til at ”være beboernes 

hjem” i en periode af deres liv. Faktisk har mange beboere gennem tiden givet udtryk for, at det 

er det første ”hjem” de nogensinde har haft. Men huset gør det ikke alene. Der var fra starten 

ikke indtænkt nogen form for formel undervisning eller formaliseret beskæftigelse på pensionen. 

Dette skulle foregå i samfundet på samfundets præmisser. Den pædagogiske opgave var så for 

personalet at understøtte undervisningsforløb, aktivering, arbejde i det omkringliggende samfund 

og undervisningsstederne primært i Odense og Svendborg – i tæt samarbejde med undervisere og 

studievejledere på skolerne samt arbejdsgivere, når der var tale om ordinær beskæftigelse. Ak-

tiviteterne på pensionen skulle være projektorienterede. 

  

Mødeaktivitet: Efter indflytningen den 1. maj 2000 gennemførtes ugentlige møder med hele per-

sonalegruppen for at få implementeret alle de mange forskellige opgaver, som er forbundet med 

opstarten af en ny institutionstype: tjenestetilrettelæggelse, behandling, pædagogik, misbrugs-

problematik, interne regler, kompetenceudvikling, regelsættet omkring pensionerne, princippro-

grammet, Kriminalforsorgens cirkulæresamling m.m. Det gav også udfordringer at ”slå bro” mellem 

medarbejdere, som kom fra Kriminalforsorgen og medarbejdere, som ikke kendte Kriminalforsor-

gen i forvejen. Hvor restriktiv skulle man på nogle områder være og omvendt, hvor stor grad af 

frihed skulle den enkelte beboer have for at skabe personlig vækst og udvikling – inden for Krimi-

nalforsorgens rammer og regler? 

 

Pædagogik og behandling: Indstillingen ”Om en Kontraktpension på Fyn” var gennem flere år vo-

res nedskrevne ”bibel”, som vi loyalt arbejdede ud fra. Den var på den ene side specifik i forhold 

til opgaven – omvendt gav den os mulighed for på flere områder at eksperimentere og afprøve 
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forskellige nye tiltag. På det pædagogiske område arbejdede vi fra starten ud fra tre hovedind-

satsområder: ADL-træning, udfordringspædagogik og relationspædagogik. På det behandlings-

mæssige område var det ud fra en individuel tilrettelagt behandling, der tog udgangspunkt i den 

enkelte beboers aktuelle situation. 

 

Lokalbefolkningen informeres om den nye institution: Lokalbefolkningen havde gradvist vænnet 

sig til tanken om de nye beboere i Kværndrup, men usikkerheden var der stadig. En af medarbej-

derne havde gennem mange år boet tæt på kontraktpensionen, og hun kunne berette om behov for 

bred information. Den bedste måde at nå en bred befolkningsgruppe er via medierne. Såvel Fyens 

Stiftstidende som flere lokalaviser blev kontaktet og inviteret indenfor for at få dem til at be-

skrive, hvad der foregik i huset på Bøjdenvejen. Under byggeprocessen dukkede de første journa-

lister op – dels for at beskrive ombygningen – dels for at få et interview med de beboere, som var 

med i renoveringsprocessen sammen med personalet. Efter indflytningen bragte Fyens Stiftsti-

dende den 20. maj 2001 en artikel fra Kontraktpensionen. Overskriften lød: ”To narkodømte tror 

på deres fremtid efter turen omkring Egeskov”. Beboerne forklarer, at ”de nu har droppet narko-

en, og er ved at få styr på deres liv igen – ikke mindst forholdet til familien: Det går ad helvede 

til med familien, når manden har været i fængsel. De kender ikke hinanden mere, og hun kan ikke 

forstå, hvorfor han reagerer så voldsomt på idiotiske småting!”. Radio Fyn var også på besøg un-

der byggefasen og sendte stemningsbilleder direkte i æteren. Vi valgte også bevidst fra starten 

at handle lokalt samt benytte lokale håndværkere, så det gradvist rygtedes i lokalområdet, at der 

nok ikke var nogen reel trussel fra de nye kriminelle beboere. Vi har i alle årene levet vores eget 

stille liv på Bøjdenvejen og været accepteret i lokalområdet. 
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Behandlingskonceptet:  
Som tidligere beskrevet i begyndelsen af denne historiske beretning, så er hovedformålet med 

pensionen naturligvis beboernes ophold og indholdet i forhold til et helhedsorienteret behand-

lingskoncept. De tre hovedingredienser er pædagogikken, behandlingen/efterbehandlingen samt 

udslusningen. For at målsætningen omkring en fremtid for beboerne uden stoffer og kriminalitet 

skal lykkes, skal der arbejdes intenst med alle tre områder. 

 

Pædagogikken er primært fastlagt omkring ADL-træning, relationspædagogik samt udfor-

dringspædagogik: 

 
ADL-træning (almindelig daglig livsførelse): 

Mange misbrugere har gennem en årrække levet et liv uden en fast struktur, hvor livsindholdet 

har været styret af misbrug og kriminalitet. Dagligdagen på Kontraktpensionen ligger derfor i 

faste rammer med en fast dagsrytme. Vi spiser på faste tidspunkter, møderne er skemalagt, di-

verse aktiviteter er skemalagt. Vi støtter den enkelte beboer i almindelig personlig hygiejne, or-

den på værelset, madlavning, økonomi, aktiviteter m.m. Personalets opgave er i den forbindelse at 

være støttende og motiverende i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen – endvidere at 

gå med i aktiveringen i huset sammen med beboeren. Nogle beboere er meget selvhjulpne, mens 

andre i den grad skal have hjælp til den faste struktur. Et hyppigt problem i den henseende er at 

få ændret deres døgnrytme. Mange beboere har ofte svært ved at falde i søvn om aftenen. Det 

kan være på grund af uro i kroppen, tanker der dukker op, når stofferne er lagt på hylden, eller 

at mange har en uvane med at sove om eftermiddagen. Uddannelser går tabt og job mistes, hvis 

man ikke er stabil og kan møde til tiden. 

 

Relationspædagogik og den terapeutiske alliance: 

Mange kriminelle har i årevis levet udenfor samfundets almindelige regler og normer, hvor de har 

skabt sig en slags overlevelsesstrategi for at kunne klare sig i det kriminelle miljø. Dette ikke 

mindst i forhold til at kunne købe stoffer og endvidere få misbruget finansieret. Det betyder så 

på negativsiden, at de har særdeles svært ved at indgå i sociale relationer. Strategien for med-

arbejdergruppen var fra starten at få opbygget et hus med en tæt daglig kontakt til beboerne 

samt et fritidstilbud, der giver mulighed for oplevelser og personlighedsopbygning. 

 

Kostordningen: Fra starten var beslutningen, at alle måltider skulle indtages i den fælles spise-

stue, hvor både personalet og beboerne spiser sammen ved alle måltider. Dette ikke kun døgn-

medarbejdergruppen, men også de øvrige medarbejdere og ledelse. Endvidere er dette også gæl-

dende, når der kommer gæster. De fælles måltider giver grobund for træning af sociale færdig-

heder (mange lider af socialangst), træning i smalltalk omkring dagligdagens samfund: aktuelle 

begivenheder, sport, politik m.m.) samt ganske almindelig bordskik. 

 

Samtaler: Her kan nævnes tokantsamtaler typisk mellem beboeren og kontaktpersonen, trekant-

samtaler (beboeren, kontaktpersonen og psykologen), gruppemøder med deltagelse af hele grup-

pen samt det tilknyttede personale samt fælles mandagsmøder for alle beboere. Endvidere tilby-

des parsamtaler, hvis der er ”knas” i parforholdet. 
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Aktiviteter: Hovedparten af alle aktiviteter sker med personaledeltagelse. Dette drejer sig om 

såvel dagsture som ture med overnatning. Disse ture giver grobund for mange fælles oplevelser 

og en tættere kontakt mellem beboere og personale. Den tætte kontakt har gennem årene vist 

sig at være af særdeles stor betydning for det samlede behandlingsarbejde. Der opstår hvad 

psykolog Per Revsted kalder ”den terapeutiske alliance”, som er af altafgørende betydning i de 

svære samtaler.  

 

Udfordringspædagogik:  

Kravet fra indstillingen var, at fritiden skulle udfyldes med et varieret tilbud, ”hvor aktiviteterne 

kunne understøtte de planlagte behandlingsmål”. Arbejdsgruppen pegede på diverse sportsaktivi-

teter, men ikke de traditionelle som fx billard, bordtennis og fodbold. Vi har i dag ansat kvalifice-

ret personale, som qua egen erfaring og målrettet kompetenceudvikling kan tilbyde friluftsliv 

bredt set: klatring, rappelling, windsurfing, sejlads med havkajak, skiture, dykning. Frem til 2015 

har vi opereret med en årsplan, hvor ture med overnatning bliver planlagt et år frem. Desværre 

skete der i 2015 en indskrænkning i turene med overnatning efter en sand mediestorm i BT. De 

kortere ture arrangeres i samarbejde med personale og beboere i fællesskab ud fra aktuelle øn-

sker og interesser. Disse kan etableres ganske hurtigt. 

 

At kende egne grænser: Vi arbejder bevidst med begrebet ”udfordringspædagogik” som inspire-

rer deltagerne til at kende sine grænser, lære at sige fra, lære at stole på andre, samt lære at 

tage ansvar. Endvidere udvikles natursyn og forståelse, og den fysiske tilstand styrkes. Beboerne 

præsenteres for forskellige aktiviteter, der kan give inspiration til egne fritidsaktiviteter samt 

give "legale adrenalinoplevelser", hvor individet arbejder med sin angst og kontrol. Hvornår man 

fx skal sige fra? Vi lærer beboerne/deltagerne ikke at komme i Rød Zone (den dumdristige zone 

med fare for liv og lemmer). Deltagerne skal lære at identificere denne zone. Vi introducerer Gul 

Zone (zonen for udvikling og udfordring). Alle aktiviteter indenfor friluftsliv og ture handler også 

om socialt samvær. At indgå i relationer med andre, samarbejde og tage ansvar for at gennemføre 

en planlagt aktivitet. Vi oplever en stolthed og gejst i beboergruppen, når sejrene dukker op i 

forbindelse med aktiviteterne. Alle aktiviteter er på forhånd gennemarbejdet og nøje planlagt. 

Det er blevet til et meget varieret tilbud gennem årene.  

 
Behandling/efterbehandling: 

Set i et historisk perspektiv har der i hele perioden været tilknyttet tre supervisorer, som alle 

har deltaget i trekantsamtalerne. Den første supervisor var tilknyttet i ganske kort tid på Søby-

søgård og var ”udlånt” fra kontraktafdelingen på Sdr. Omme. Vores næste supervisor blev ansat 

på konsulentbasis i 2002, og fungerede i stillingen indtil 2013. Hans mangeårige erfaring med mis-

brugere i privat og kommunalt regi blev vigtig for hele personalegruppen set i et kompetence-

mæssigt perspektiv. Vores nuværende supervisor – nu benævnt behandlingsleder – er uddannet 

psykolog, og samtalerne er af mere terapeutisk karakter integreret i institutionen som et be-

handlings-/efterbehandlingsprogram tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte beboer. Som 

supplement til samtalerne med psykologen og kontaktpersonen tilbyder vi endvidere mindfulness, 

massage, kraniosekral terapi samt NADA. 
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Psykiatrisk tilsyn:  

Jf. indstillingen og bevillingen var der fra starten tilknyttet en psykiater. Alle beboere i perioden 

fra 1999 – 2013 havde kort tid efter indflytningen en samtale med psykiateren. Samta-

len/tilsynet indeholdt som minimum en psykiatrisk anamnese og objektiv psykiatrisk undersøgelse 

samt en behandlingsplan, hvis der forekom psykisk lidelse. Formålet med denne udredning var at 

afklare følgende: 

#  forekomst af psykisk lidelse 

#  forekomst af alkohol-, medicin- og stofmisbrug 

#  nærliggende og væsentlig selvmordsfare 

#  nærliggende og væsentlig risiko for vold 

# andre helbredsmæssige forhold, herunder væsentlige somatiske sygdomme 

 

Den tilknyttede psykiater valgte i 2013 at gå på pension, og pensionen valgte på hans anbefaling 

ikke at fastansætte en ny psykiater. Han pegede på, at der i forhold til udviklingen på pensionen 

og i Kriminalforsorgen generelt på misbrugsområdet – nu var mere behov for pædagogisk og psy-

kologisk støtte. I dag henviser vi beboere til den Psykiatriske Skadestue i Svendborg, og tilkalder 

en ansat psykiater på Ringe Fængsel og Søbysøgård Fængsel, hvis behovet opstår.  

 

Gruppemøder: 

Døgnpersonalet arbejder i tre teams som er tilknyttet tre beboergrupper. På teamets gruppemø-

der koordineres den samlede indsats omkring den enkelte beboer. Erfaringerne fra den daglige 

pædagogiske indsats/ADL-træning sammenholdes og afstemmes med erfaringen fra behandlings-

samtalerne. Der evalueres fortløbende på beboerens samlede udvikling, såvel som behandlings- og 

udslusningsplanen. 

 

Personalemøder: 

På personalemøderne, hvor alle døgnmedarbejdere deltager, fremlægges de enkelte beboeres 

aktuelle situation og behandlingsstatus af kontaktperson og psykolog. Ved behov drøftes udvalgte 

problemstillinger i fællesskab. 

 

Udslusningen: 

Udslusningen starter i princippet den dag, hvor beboeren flytter ind på pensionen. Det optimale 

er, at der allerede er lagt planer omkring dette fra moderinstitutionens side, men tit er spørgs-

målet uafklaret. En del af formålet med opholdet bruges ofte til at få afdækket, hvor beboeren i 

virkeligheden skal opholde sig efter endt ophold og løsladelse. En del har allerede en lejlighed 

eller et værelse, som det er lykkedes at beholde under deres afsoning, men mange er ikke afkla-

ret omkring en kommende opholdsadresse. Et typisk spørgsmål er, om beboeren skal tilbage til 

det oprindelige sted, hvor det kan være svært at løsrive sig fra gamle venner og det kriminelle 

miljø – eller man skal starte på en frisk et andet sted. Mange beboere har en helt urealistisk for-

ventning om, at kommunen finder en lejlighed til dem, betaler indskuddet og møblementet. Øko-

nomisk set er det billigere at bo på en af Kriminalforsorgens pensioner end på et værelse et an-

det sted. Derfor er forventningen fra de fleste kommuners side, at beboeren har lagt penge til 

side eller i det mindste sparet op til en del af indskuddet. Kontaktpersonens opgave er i den for-

bindelse at få lavet et budget, så en opsparing etableres. Dette giver store problemer, da mange 
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beboere er særdeles uansvarlige i forhold til deres pengeforbrug. Her skal de gamle kriminelle 

vaner lægges på hylden, så der ikke skal begås ny kriminalitet for at dække et for stort forbrug. 

Det lykkes dog et langt stykke hen ad vejen at få fremskaffet en bolig, som er et vigtigt element 

i den gode udslusning og den gode løsladelse. Den bedste løsladelse opnås ved, at boligen er på 

plads senest et par måneder før løsladelsen, så det økonomiske og boligindretningen er på plads i 

god tid. 

 

Uddannelse, praktik, job: En anden væsentlig del af udslusningen er at få uddannelse, praktik 

eller job sat i værk. Målet er, at alle beboere i en eller anden udstrækning dagligt deltager i akti-

viteter i samfundet. For de flestes vedkommende drejer det sig om uddannelse, da målet i sam-

fundet p.t. er, at alle unge skal i uddannelse. Færre og færre er nu på kontanthjælp. Enkelte har 

en tidligere uddannelse og er i job. Ganske få er inden indsættelsen tilkendt en pension. De ar-

bejder med forskellige opgaver i huset – typisk vedligeholdelsesopgaver, indkøb, rengøring m.m. 
 

 

 
Pegasus på kajen i Fåborg bådehavn – klar til 

sommerens togter efter bundsmøring 
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Justitsministeren og retsudvalget på besøg: 
Midt i august 2001 fik Kontraktpensionen besøg af retsudvalget og Justitsminister Frank Jensen. 

Desuden deltog hele ledelsen i direktoratet. Ikke uden en vis nervøsitet tog vi imod, og havde i 

den forbindelse besluttet, at beboergruppen skulle være en del af besøget. De var med til rund-

visningen i huset samt den efterfølgende frokost. Det var første gang for alle beboere, at de 

pludselig kom tæt på folketingsmedlemmer og sågar en justitsminister. En beboer fik ministerens 

autograf som et evigt minde om dagen. Der blev taget en del billeder den dag, som vi sendte til 

Frank Jensen. Frank Jensen skrev senere tilbage til kontraktpensionen: 

 
Kære Kim 

Tak for billedreportagen fra besøget på Kontraktpensionen. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den varme og gæstfri modtagelse. 

Jeg er sikker på, at Retsudvalget – lige som jeg selv – fik det allerbedste indtryk af 

Kontraktpensionen, de ansatte og beboerne. 

Jeg beder dig viderebringe min tak til alle. 

 

Med venlig hilsen 

Frank Jensen 
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Kompetenceudvikling: 
Arbejdet med gruppen af belastede misbrugere gav fra starten store udfordringer for hele per-

sonalegruppen. Kontraktpensionen var sat i verden for at lave udslusning og efterbehandling. Det 

viste sig dog hurtigt, at mange af beboerne de første par år dybest set ikke var parat til udslus-

ningsdelen og de mange krav, der blev stillet fra samfundets side, når man skal tilbage til samfun-

det efter en dom.  

På en måde er misbrugsbehandling i et fængsel en slags ”helle”, hvor man i en periode er fredet 

for samfundets almindelige krav. Der er tid til at komme i dybden med de ganske mange proble-

mer, som misbrugeren typisk har i bagagen. Men fra dag ét på en pension ændres verden pludselig 

radikalt. Der skal fra starten være styr på kontanthjælp eller SU, der skal betales kostpenge og 

husleje, transport til udgang er nu af egen lomme, diverse rudekuverter og gæld kommer dumpen-

de. Der skal påbegyndes uddannelse, praktik eller egentligt arbejde. Rigtig mange beboere havde i 

starten svært ved at honorere kravene, og pludselig kom der tilbagefald efter typisk 14 dage til 3 

uger. Fængslerne var ganske enkelt i starten ikke gode nok til at forberede de indsatte på det liv, 

der nu ventede på pensionen og i ”friheden”, og vi var omvendt ikke gode nok til at informere 

fængslerne og de kommende beboere om livet og hverdagen på en pension. Endvidere besad per-

sonale og ledelse på kontraktpensionen endnu ikke tilstrækkelige kompetencer til at kunne leve op 

til den komplekse behandlingsmodel, der var lagt op til samt de svære problemstillinger, som et 

misbrug ofte har været med til at lægge en dæmper på. Arbejdet med misbrugere er utrolig 

komplekst. Der blev fra starten løbende på alle behandlermøder arbejdet intensivt med mis-

brugsproblematikker, tilbagefaldsstrategier, diagnoser, dobbeltdiagnoser, alkoholproblemer, sek-

suelle overgreb, vold, ludomani, spiseforstyrrelser m.m. – en proces som i virkeligheden aldrig er 

stoppet. Der dukker konstant nye udfordringer op i forhold til arbejdet med misbrugere, nye ty-

per beboere dukker op, nye stoffer indfinder sig i samfundet, nye strategier skal implementeres 

og nye problematikker skal inddrages i behandlingen. Endvidere var det nødvendigt at uddanne 

personalet indenfor vores mange forskelligartede aktiviteter på fritidsområdet. Intensiv kompe-

tenceudvikling blev således påbegyndt fra starten. Herunder fx i samarbejde med Odense Social-

pædagogiske Seminarium, Dolygaer Education Center i Wales, Kempler Instituttet, familiekurser 

og temadage. 

 
Generelt: Ikke mindst på baggrund af den intensive kompetenceudvikling er Pension Kværndrup i 

dag gearet til at modtage beboere med vidt forskellige diagnoser, kompetencer og baggrund. Vo-

res tidligere tilknyttede psykiater Sigurd Benjaminsen udtrykte stor beundring i forhold til at 

kunne lykkes med vanskelige beboere. Han gav personalets mange kompetencer, store tålmodighed 

og rummelighed – og alligevel konsekvente pædagogik – æren for dette. 

 

 

  

Teamwork på toppen – alle støtter 

og hjælper hinanden 
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Ombudsmandens besøg i 2004:  
Midt i en hektisk opstartsfase kom der fra direktoratet besked om, at Folketingets Ombudsmand 

ville gennemføre inspektion. Inspektionen fandt sted den 24. marts 2004, og en vis nervøsitet 

bredte sig over hele institutionen. Var vi nu i stand til at leve op til de mange formelle krav, som 

løbende stilles til en nyoprettet selvstændig institution – ville vores nuværende status kunne til-

fredsstille ombudsmanden? Besøget varede tre timer, og deltagergruppen syntes besøget var 

gået godt. Man afventede nu selve rapporten. Den fyldte ikke mindre end 53 sider. Af gennemgå-

ede emner kan nævnes: bygninger, arealer, administration, beboerværelser, fællesrum, persona-

lerum, kapacitet, klientel visitation, afvikling/aflønning af døgntjeneste, behandlingstilbud, husor-

den, lægelig betjening, retsgrundlag, notatpligt, partshøring, tilbageførsler m.m. 

Den interesserede læser henvises til at læse den samlede rapport, som kan findes på ombuds-

mandens hjemmeside. En detaljeret gennemgang af rapporten vil være ganske omfattende, så her 

kun ombudsmandens samlede vurdering og nogle enkelte anvisninger til pensionen fra ombudsman-

den: 

Anbringelse på en pension sker oftest som led i den dømtes overgang fra fængslets 

faste rammer til et almindeligt liv efter endt straf (udslusning). I forbindelse med en 

sådan udslusning i en pension er det den pædagogiske grundtanke, at dagligdagen så 

vidt muligt skal fungere på samme måde som udenfor Kriminalforsorgens system. 

Et sådant arbejde kræver på den ene side, at personalet har forståelse for beboernes 

– i nogle tilfælde – vanskelige situation, men kræver på den anden side, at personalet 

kan behandle beboerne således, at deres egne handlinger og valg får konsekvens for 

deres forhold (herunder og især deres mulighed for fortsat anbringelse i pensionen). 

Kontraktpensionen har ud over det nævnte almindelige formål et andet behandlings-

mæssigt formål på grund af det særlige klientel, som pensionen har. Pensionen har 

dermed et andet udgangspunkt også, og især, i henseende til hvilke konsekvenser den 

enkelte beboers overtrædelser af kontrakten med pensionen (og/eller husordenen) 

skal have og bør have i relation til den pågældendes mulighed for fortsat ophold på 

pensionen. Holdningen er den, at kontraktpensionen i højere grad end i andre af Krimi-

nalforsorgens pensioner må bedømme den enkelte beboer og dennes eventuelle regel-

/kontraktbrud individuelt. 

Under mit møde med en af beboerne gav denne udtryk for, at der er en meget god to-

ne på pensionen, og at man som beboer har det godt der. 

Det er min overordnede opfattelse, at pensionen opfylder begge de nævnte formål på 

en udmærket måde. Under inspektionen fik jeg indtryk af en god og idealistisk, men 

samtidig også realistisk indstilling hos personalet. Jeg fik endvidere indtryk af, at der 

er en behagelig og tillidsfuld tone mellem beboere og personalet og grupperne indbyr-

des. 

Rapportens indhold: Ovennævnte konklusion fra ingen ringere end Folketingets Ombudsmand 

”lunede” for såvel ledelse som medarbejdere. Den første hårde opstartsfase havde båret frugt – 

vi var på rette spor. Rapporten afstedkom dog en del korrespondance frem og tilbage mellem om-

budsmanden og pensionen – faktisk over en to års periode. Der var punkter i husordenen, som 

skulle justeres; fremadrettet opmærksom på partshøring ved bortvisning, der skulle etableres en 
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formel talsmandsordning (ikke nok med fællesmøder), der skulle ophænges instruktionsplancher i 

motionsrummet m.m.   
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Arbejdstilsynets besøg i 2007 og 2013:  
I begge tilfælde dukkede to medarbejdere fra Arbejdstilsynet op uanmeldt, og igen var der nye 

udfordringer, der skulle tages stilling til. Det første besøg var især koncentreret omkring det 

daglige arbejde med diverse kemikalier, maling og rengøringsprodukter samt belastningsgraden i 

arbejdet med vanskelige beboere. 

 

Ved besøget i 2007 startede vi med en rundvisning, og der blev gjort notater hvert sted, hvor 

der blev opbevaret og arbejdet med en eller anden form for kemikalier eller rengøringsmidler. 

Efterfølgende blev vi pålagt, at der skulle indhentes en beskrivelse fra fabrikanterne, der be-

skrev farlighedsgraden, og hvilken reaktion der skulle iværksættes, hvis det opstod skader på 

personale og beboere ved brug. Vi fik oprettet en mappe, hvor man hurtigt kunne overskue alle 

produkter i huset. Vi blev endvidere pålagt, at ved indkøb af nye produkter, skulle der så indhen-

tes en beskrivelse af produktet ved fabrikanten. 

  

Arbejdet med kriminelle og misbrugere afstedkom en del diskussion, hvor vi blev bedt om at 

fremlægge dokumentation for de fysiske overgreb, som personalet havde været udsat for siden 

opstarten af pensionen. Vi forklarede, at vi ikke havde den slags fysiske konfrontationer på pen-

sionen, men det nægtede de to medarbejdere i første omgang at tro på. Vi forklarede, at vores 

tætte relationsarbejde med beboerne forhindrede den slags overgreb, hvilket til sidst blev taget 

ad notam. Vi blev dog pålagt at udarbejde en mappe, hvor alt omkring enhver form for truende 

adfærd eller ”farlige” situationer skulle registreres. 

 

I 2013 foregik besøget ved et interview med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten. Det blev 

et noget mere behageligt og nemt besøg. 

 

Ved begge besøg fik vi en af de så berømte ”smileys”. Endnu et par kvalitetsstempler var på plads. 

 

 

 
En sej kvindelig beboer viser stolt fin fangst 
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10 års jubilæum: 
Den 13. august 2009 inviterede vi til 10 års jubilæum på Kontraktpensionen Fyn. Der blev inviteret 

gæster bredt i Kriminalforsorgen og heldigvis dukkede rigtig mange tidligere beboere op til denne 

festlige lejlighed. I alt kiggede ca. 125 mennesker forbi den dag. Indendørs har vi ikke plads til 

mange mennesker, så jubilæet blev afholdt i et lejet telt på plænen. Vejrguderne var med os. Me-

nuen bestod af salat, kartoffelsalat, frikadeller og helstegt pattegris. Grilningen af grisen blev 

foretaget af en tidligere beboer, som var uddannet kok. 

Der var i dagens anledning hyret et band, hvor en af medarbejderne spillede med. Der blev holdt 

fine taler af vicedirektør Annette Esdorf, Kim Damgaard og (særdeles glædeligt) også af naboen 

til Kontraktpensionen. Sidstnævnte kunne berette om et særdeles godt naboskab gennem årene. 

Nyt fra Kriminalforsorgen bragte i septemberudgaven 2009 en fyldig beretning fra jubilæet. Her 

blev bl.a. citeret fra Annette Esdorfs tale: 

 

”…det er en svær balancegang, når Kontraktpensionen Fyn tilbyder et behandlings-

koncept, som bygger på et højt aktivitetsniveau med mange udflugter, og at der sam-

tidig skal tages hensyn til samfundets retsfølelse og retshåndhævelse. Men stor ros 

til kontraktpensionens evne til at have skabt et unikt og spændende koncept, som  

Kriminalforsorgen kan være stolt af. Hvis vi mødes igen om 10 år, så er det spænden-

de at se, om andre har taget ved lære af jeres erfaringer, så I ikke længere er så 

unikke.” 

 

Stemningsbilleder fra 10-års jubilæet: 

 

 
God stemning i haven - Victor følger med i, hvad der sker 

 

 
Annette Esdorf holder hovedtalen 
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Akkreditering: 
Direktoratet for Kriminalforsorgen havde i 2005 besluttet, at alle behandlingsprogrammer i Kri-

minalforsorgen skulle akkrediteres, hvilket var den officielle garanti for kvalitetssikring af be-

handlingen. Kontraktpensionen Fyn var derfor også en del af dette system. Den 25. februar 2009 

poppede denne mail fra akkrediteringskonsulenten i direktoratet op i min indbakke på kontrakt-

pensionen: 

 
Henvendelse vedrørende start på akkrediteringsproces 2009. 

Siden 2005 har direktoratet igangsat en række akkrediteringsprocesser på Kriminalforsor-

gens institutioner for at få beskrevet og vurderet alle behandlingsprogrammers kvalitet. 

Tiden er nu kommet til Jeres institution og Jeres misbrugsbehandling. 

I løbet af foråret (marts/april) vil jeg derfor gerne afholde et møde med relevante personer 

på pensionen og de personer, som har ansvaret for misbrugsbehandlingen. Hensigten er at 

få startet en akkrediteringsproces hos Jer, således at misbrugsbehandlingen kan blive ak-

krediteret i løbet af efteråret 2009. 

Undertegnede vil på mødet gerne fortælle om baggrunden for akkreditering, hvilken ar-

bejdsopgave det er og give råd og vejledning til, hvordan I kommer i gang med at skrive en 

ansøgning om akkreditering og ikke mindst, hvad den skal indeholde. 

Vil I henvende Jer til mig vedrørende en mulig dato i marts eller april, hvor jeg kan komme 

ud til Jer? 

Med venlig hilsen 

Kuno Herman Lund 

Dokumentationsfuldmægtig 

 

Justitsministeriet 

Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Straffuldbyrdelseskontoret 

 
Det var den største udfordring, som vi til dato var blevet bedt om at sætte i værk. Der blev 

holdt indledende møder med de tilknyttede medarbejdere i direktoratet, og så var det om at gå i 

gang med en meget omfattende analyse og beskrivelse af stort set alt, hvad pensionen havde ar-

bejdet med siden opstarten. Hele konceptet omkring en kontraktpension på Fyn var baseret på 

indstillingen fra 1998 ”Om en Kontraktpension på Fyn”, og ingen havde på det tidspunkt indtænkt 

en akkrediteringsproces. Alle var derfor spændte på, om alt det vi havde arbejdet med siden op-

starten også kunne godkendes af akkrediteringspanelet, som bestod af særdeles kompetente 

personer med bred misbrugserfaring. Kim Damgaard påtog sig opgaven med at få samlet alle trå-

dene, og få det hele beskrevet og indflettet i de otte punkter, som en akkreditering foreskriver: 
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Kriterium 1: forandringsmodellen 

Kriterium 2: etik 

Kriterium 3: målgruppen 

Kriterium 4: metode og motivation 

Kriterium 5: varighed, intensitet og struktur 

Kriterium 6: Individuel planlægning og koordinering 

Kriterium 7: Dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 

Kriterium 8: Medarbejdere, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø 

 
Mandag den 29. marts 2010 afholdt akkrediteringspanelet møde med ansøgerne fra Kontraktpensionen 

Fyn, hvor de vurderede ansøgningen om akkreditering af efterbehandlingstilbuddet på pensionen. 

 

Ansøgningen blev bedømt efter akkrediteringskriterier af februar 2008 

Indledende drøftelse af ansøgningen fra Kontraktpensionen Fyn 

Panelet tilkendegav indledningsvis, at ansøgerne forstår at skabe en god stemning i programmet og ikke 

mindst en systematik med handleplaner og samarbejde med andre myndigheder. Panelet fremhævede, at 

efterbehandlingen er klart beskrevet, hvorfor man får et godt indtryk af hverdagen og af de mål og ydel-

ser, der arbejdes med. Endvidere fremhævede panelet, at man på Kontraktpensionen gennem diverse 

aktiviteter opnår at skabe et tillidsfuldt forhold til klienterne, hvor ansvar og medindflydelse kan udvikle 

sig. 

Bedømmelse 

 

Panelets tilbagemelding til ansøgerne var, at det er en rigtig god ansøgning, hvor niveauet, systematik-

ken og gennemsigtigheden blev komplimenteret. Tilbuddet er efter panelets vurdering interessant og 

unikt. 

Alle otte kriterier blev fuldt akkrediteret. 

 

Det var en stolt og meget glad medarbejderstab, som modtog den flotte bedømmelse. Vi havde 

bevist, at vores institution levede op til alle kravene i akkrediteringsmodellen – endvidere at vi var 

”bestået” ved første akkrediteringsmøde. Men som ved ombudsmandens besøg, så var der anbefa-

linger fra panelet, som der skulle arbejdes videre med for at optimere behandlingen. Her er nogle 

af anbefalingerne: 

# Hvad var ambitionsniveauet fremadrettet 

# Var der forskel på gennemførselsprocenten på danske statsborgere og beboere 

med anden etnisk baggrund? 

# Panelet savnede erfaringer med unge under 18 år 

# En monitorering af gennemførselsprocenten i forhold til opholdstiden 
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De pædagogiske aktiviteter: 
Opgaven fra den oprindelige indstilling var at etablere en række forskelligartede aktiviteter om-

kring bl.a. fysiske aktiviteter og kultur: 

 

”Det er vigtigt, særligt for tidligere stofmisbrugere, at aktiviteterne bygges op om-

kring fysisk aktivitet og psykisk udfoldelse, kropskendskab og fysisk udvikling, hvilket 

erfaringsmæssigt modvirker mange behandlings dropouts på grund af manglende for-

ståelse”. Endvidere påpeger arbejdsgruppen, at ”sportsaktiviteterne ikke alene bliver 

det traditionelle billard, bordtennis og fodbold”. 

 

”…fritidsaktiviteterne bør planlægges på en sådan måde, at også andre sider end fy-

sisk aktivitet tilgodeses. En styrkelse af den ”åndelige” og kulturelle udvikling hos be-

boeren er lige så vigtig som den fysiske …” 

  

Vi har igennem hele perioden arbejdet med dagsaktiviteter samt ture med overnatning. Fra star-

ten var der ikke de store begrænsninger i forhold til at gennemføre disse aktiviteter, men den 

15. marts 2002 blev der fra direktoratet udsendt justerede regler og praksis for udflugter i 

Kriminalforsorgens institutioner. Det blev i denne skrivelse indskærpet, at hverken dagsudflugter 

eller udflugter med overnatning måtte gennemføres, hvis de kunne opfattes som luksusprægede 

eller have ferielignende karakter. Endvidere blev det fastslået, at ledsagede udflugter med over-

natning primært skulle have en socialiserende eller personlighedsopbyggende funktion. Det blev 

endvidere fastslået, at skiture og kanoture med overnatning ikke længere måtte finde sted. 

Direktoratet besluttede endvidere, at alle ture med overnatning i en seks måneders periode skul-

le forelægges og godkendes af direktoratet. 

I 2006 kom der igen nye retningslinjer, som til gengæld betød mere lempelige regler for pensio-

nerne generelt: 

 

”Direktoratet har besluttet, at indsatte på pensionerne generelt – som et væsentligt 

led i behandlingen – fx. kan tage på kanoture med overnatning eller på ture i camping-

vogn i et almindeligt sommerhus eller i en spejderhytte. Udflugterne må dog ikke have 

turistagtig eller ferielignende karakter eller have karakter af luksus. 

 

Da behandling af stofmisbrugere kræver noget særligt, vil den ovennævnte justering 

af regler og praksis navnlig finde anvendelse overfor indsatte på Kontraktpensionen 

Fyn.” 

 

De nye retningslinjer gav altså i videre grad mulighed for at gennemføre, hvad arbejdsgruppen i 

sin tid havde peget på. Det næste år skulle alle ture med overnatning dog godkendes af direktora-

tet. 

 

Aktiviteter uden overnatning: 

Her skal nævnes et udpluk af de mange aktiviteter, som vi gennem årene har gennemført med 

stor succes indenfor såvel overnatning som kultur. Faktum er, at mange kriminelle aldrig har del-
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taget i samfundets mange tilbud – end ikke været klar over, at de eksisterede. Samtidig skal man 

være klar over, at en misbruger stort set bruger døgnets 24 timer på at finansiere misbruget. 

Disse timer skal nu erstattes med andre aktiviteter, hvor netop fritidsdelen er vigtig. Følgende 

aktiviteter er med stor succes gennemført gennem årene: 

Fysisk prægede aktiviteter: vandreture, cykling på mountainbikes, faldskærmssejlads, træklat-

ring, rappelling, sejlads i egne havkajakker, svømning, dykning, skiture m.m. 

Kulturelle aktiviteter: koncerter, biografture, teaterforestillinger, dilettant, revyer m.m. 

Andet: teambuilding, Den Blå Planet, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Domkirke, Randers Regnskov, 

svæveflyvning, Brandts Klædefabrik, fisketure fra egen båd/put and take/kysten, Bon Bon Land, 

årlig fælles julefrokost, Knuthenborg Dyrepark, zoologisk have, Fjord og Bæltcentret m.m. 

  

Ledsagede udflugter med overnatning: skitur til Norge, sejlads på Gudenåen, klatring og rappel-

ling på Bornholm, familieture til Kullen i Sverige, kanosejlads i Odense Fjord, sommertur på Syd-

langeland, vandretur på Øhavestien på Langeland, fisketur på Det Gule Rev i Nordsøen, windsur-

fing på Ringkøbing Fjord m.m. 

De ledsagede udflugter med overnatning har krævet langsigtet planlægning – dels i forhold til 

selve turenes afvikling – dels i forhold til pensionens tjenestetilrettelæggelse.  

 

Pensionens hunde: 

Pensionen har gennem årene haft tre ”pensionshunde”, der boede fast på pensionen. 

 

   
 Skipper Victor Nuki 
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Åbenhed og pressen: 
Et af principperne fra indstillingen i 1998 var ÅBENHED. Kim Damgaard har tidligere beskrevet 

vores arrangementer på Bøjdenvejen, hvor vi inviterede lokalbefolkningen indenfor til åbenthus-

arrangementer. Det gav god lokalomtale, så alle kunne se, at der ikke var noget at frygte. Vi har 

senere ved et par lejligheder deltaget i Kværndrup-ugen, hvor alle kunne komme på besøg ved 

diverse virksomheder og institutioner. Vi har gennem alle årene benyttet os af lokale håndværke-

re og handlende, og ved enhver given lejlighed benyttet chancen for at forklare vigtigheden af 

misbrugsbehandling og udslusning. De lokale håndværkere og virksomheder har også været meget 

velvillige til at tage beboere i praktik, og alle disse praktikforløb er startet med en grundig orien-

tering om kontraktpensionen. 

Vi gjorde os fra starten umage med at invitere pressen indenfor, når der var specielle omstæn-

digheder, som kunne være af almen interesse. Pressen har også selv opsøgt os, hvis der var speci-

elle begivenheder, der havde offentlighedens interesse. Vi har oftest kunne fortælle om positive 

ting fra pensionen, men i arbejdet med kriminelle stofmisbrugere vil der desværre også være 

ting, der får negativ presseomtale, fx da en beboer var væk fra pensionen om natten og i Odense 

lavede et bevæbnet røveri. 

Vi har på pensionen gennem alle årene samlet alle avisartikler om pensionen i en scrapbog, så har 

nogen lyst til at se den, så skal man være hjertelig velkommen til det. 

 

Fyns Amtsavis den 27. juni 2000: Anspændt forhold skal lindres: Den ny leder af institution for 

kriminelle på det tidligere Egeskov Plejehjem, Kim Damgaard, vil skabe et godt forhold til lokalbe-

folkningen. 

 

Fyns Amtsavis den 14. august 2000: En artikel om tankerne omkring den kommende ombygning 

af det gamle plejehjem.  

 

Midtfynsposten den 1. januar 2001: ”En fremtid efter fængslet”. En journalist laver en artikel 

om ombygningen - også billeder i den forbindelse. 

 

Fyns Stifttidende den 20. maj 2001: ”Her bliver vi mennesker igen”. En journalist laver inter-

view med to af de første beboere. De udtaler bl.a.: ”Det er et godt sted. Vi bliver behandlet som 

mennesker og får hjælp til at blive os selv igen.” 

 

Fyns Amts Avis den 27. august 2001: ”Fra helvede til paradis”. En artikel om at slippe stoffer-

ne, fængslet og blive hjulpet videre”. 

 

Stof nr. 16: ”Kontraktpensionen Fyn ruster institutionens beboere, der kommer fra fængslers 

kontraktafdelinger, til et liv uden stoffer”. En beskrivelse af de første aktiviteter samt behand-

lingssamtalerne. 

 

Fyens Stiftstidende den 28. august 2001: ”Et gensyn med det gamle plejehjem”. En artikel ef-

ter det første åbenthus- arrangement. 
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Fængselsfunktionæren den 4. april 2002: En artikel af Kenneth Skipper om Kriminalforsorgens 

nyeste institution. 

 

Fyns Amts Avis den 22. juli 2002: ”Friluftskoncert skal fjerne fordomme. Ove Bager og Fyns 

Harmoniforvirring og Los Fiakos spiller, når behandlingsinstitutionen for kriminelle byder naboer 

på kaffe.” 

 

Midtfyns Posten den 30. juli 2002: ”Bygger på tillid og fællesskab. Onsdag den 7. august invite-

rer Kontraktpensionen Fyn indenfor i haven til sommerkoncert med to fynske orkestre.” 

 

Fyns Amts Avis den 8. august 2002: ”Trængsel i frihedens forgård”. Artikel om den første 

koncert med åben deltagelse for lokalbefolkningen. 250 mennesker deltog i arrangementet. 

 

Cassiopeia den 1. november 2002: ”Mareridtet er ovre. Christian og Lars har klaret livet, selv 

om de er på stoffer og har følt sig svigtet mange gange. De er nu så langt, at de kan komme ud på 

arbejdsmarkedet igen.” 

 

Fyens Stiftstidende den 27. februar 2003: ”Tyveri af kostkasse.” Via den lokale politirapport 

kom denne artikel i avisen. En beboer havde brudt ind på personalekontoret og stjålet beboernes 

egen kostkasse. Efterfølgende blev der monteret tyverialarm på alle kontorer. 

 

Den Lille Avis den 6. august 2003: ”Kom ud og mød folk med en beskidt fortid.”  

 

Midtfynsposten den 12. august 2003: ”Koncerthygge i Kontraktpensionen.” 

 

Fyens Stiftstidende, den 8. juli 2004: ”21-årig mand begik tankrøveri under afsoning.” 

 

Fyens Amts Avis den 25. januar 2005: ”Tyveri på udslusningsinstitution. En kædesav og en flis-

hugger er blevet stjålet fra en garage på Kontraktpensionen Fyn.” 

 

OSS–nyt (Odense Socialpædagogiske Seminarium) maj 2005: Artikel om samarbejdet med OSS 

omkring temadage, kompetenceudvikling og organisationsudvikling. 

 

Fyns Amts Avis den 14. juli 2007: ”Førstemanden fik en chance. På Gundestrup Mejeri er Rüdi-

ker Müller Grosse i gang med en ny tilværelse efter en fængselsdom.” Den omtalte beboer star-

tede i ulønnet praktik og blev senere fastansat som leder af mejeriet, der producerer rygeost. 

 

Fyens Stiftstidende den 27. oktober 2008: ”Forstander udlover dusør på kajakker”. Vores otte 

havkajakker samt havkajaktraileren blev stjålet, og dukkede desværre ikke op igen. 

 

Nyt fra Kriminalforsorgen den 12. april 2010: ”Misbrugsbehandling for kvinder og efterbe-

handling på Kontraktpensionen Fyn er blevet fuldt akkrediteret af Kriminalforsorgens ekspertpa-

nel i første omgang.” 
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Jyllandsposten den 15. – 20. juli 2013: En journalist og en fotograf fra Jyllandsposten fulgte i 

tre dage livet på kontraktpensionen, og det blev til seks artikler i alt – en bragt hver dag. Over-

skrifterne var: 

- Ankomsten: Friheden begynder ved toilettet 

- Fortiden: Kokainen var min kæreste 

- Faldet: en uren urinprøve 

- Hjælpen: betal inden 20 dage 

- Frygten: den farlige verden 

- Seks artikler – så mangler der en titel ??? (kommer fra Kim Damgaard) 

Nogle meget flotte og realistiske artikler baseret på interviews med beboere, som satte fokus på 

den svære del det er at forlade misbruget og det kriminelle miljø og få dette erstattet af en ny 

borgerlig tilværelse. 

 

Fyens Stiftstidende den 26. oktober 2014: ”I dag kan jeg se mig selv i øjnene: Søren afsoner 

den sidste del af sin dom på Fyns eneste pension for kriminelle. Her ruster han sig til livet –og 

ikke kun for sin egen skyld.”  

En del af den indgåede resultatkontrakt med direktoratet 2014 var, at Kriminalforsorgen skulle 

blive bedre til at fortælle samfundet om livet under en afsoning. Denne artikel blev en del af Kon-

traktpensionens bidrag på området. 

 

BT den 18. – 22. januar 2015: For første gang i pensionens historie havnede vi på forsiden af 

formiddagspressen igennem en hel uge, og måtte her sande en uhyggelig aggressiv form for ensi-

dig journalistik. Forsiden på BT søndag den 20. januar var som følger:  

”I fængsel på 1. klasse: Kriminelle får gratis skiture, dykning samt aktiviteter og underholdning i 

hele landet, alt sammen under deres afsoning.” 

BT havde bedt om aktindsigt i samtlige udgifter og aktiviteter indenfor de sidste fem år. Hele 

listen blev lagt på nettet, så alle kunne se, hvad vi havde haft af aktiviteter og brugt pengene til.  

I gennemsnit havde pensionen brugt ca. kr. 250.000 om året til de pædagogiske aktiviteter, hvil-

ket var en integreret del af behandlingen og opgaven fra starten. 

Hele sagen havnede på ministerens bord, og Dansk Folkeparti kaldte daværende justitsminister 

Mette Frederiksen i samråd. Desværre fremførte Dansk Folkeparti sine synspunkter ud fra de 

oplysninger, som de havde fra BT. Dette gav i den grad en fordrejning af hele sagen. ”Dykkerferi-

er” var i virkeligheden prøvedyk i svømmehallen og ”skiferier” var i virkeligheden tre dagsture til 

et begynderområde i Sydsverige. For såvel Dansk Folkeparti som ministeren var deres opfattelse 

af behandling og udslusning udelukkende job og uddannelse. Desværre var der ingen forståelse 

for indholdet i fritiden, og de pædagogiske aktiviteters betydning i resocialiseringsarbejdet. 

Inden samrådet havde direktoratet udarbejdet et fyldigt notat til ministeren. Her overskrifter-

ne (den 10. marts 2015): 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen fremsender hermed redegørelse til ministeren for 

afholdte udflugter og fritidsaktiviteter på Kontraktpensionen Fyn. Direktoratet kon-

kluderer på baggrund af redegørelsen, at: 
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# at Kontraktpensionen Fyn langt overvejende har administreret indenfor de rammer 

og retningslinjer, der hidtil har været udstukket 

# at betaling af klienternes parkeringsbøder og fritidstøj til personalet ikke må fin-

de sted 

# at skiture og klatreture til udlandet (Sydsverige) ikke må finde sted 

# at surfture og kajakture fortsat bør kunne finde sted – men turene skal gennem-

føres på steder, der på ingen måder kan opfattes som turistprægede, også selv om 

turene finder sted udenfor den almindelige turistsæson 

# at fisketure – herunder fra egen båd – fortsat bør kunne finde sted 

# at der skal ske en skærpet vurdering af, hvorvidt biograf- og teaterture er at be-

tragte som led i behandlingen eller som ren underholdning. I sidstnævnte tilfælde 

skal klienterne selv afholde udgiften 

# at alle teater- og biografture, der sker på klienternes egen foranledning, i alle til-

fælde skal betales af klienterne selv  

 

At mange aktiviteter har ligget på grænsen af, hvad den almindelige retsfølelse er, har vi fra 

starten været klar over. Omvendt var opgaven fra politikere og direktoratet, at der skulle iværk-

sættes nye aktivitetstyper. Endvidere har alle vore aktiviteter med overnatning har været god-

kendt af direktoratet efter de daværende retningslinjer. 

Indstillinger fra direktoratet til ministeren er der stadig ikke kommet svar på her mere end et år 

efter – og nu er der en ny justitsminister. Vi forholder os indtil videre til de skærpede retnings-

linjer i notatet. Direktoratet har udsendt midlertidige retningslinjer for ture med overnatning, 

som nu kun må finde sted på meget primitiv vis med overnatning i telt eller shelters. De nye ret-

ningslinjer er stramme, men der kan dog stadig etableres god behandling, god udslusning og godt 

relationsarbejde med vores beboere. 

  

To beboere på ski for første gang på løjperne i Vallåsen 
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Små historier fra dagligdagen: 
Som sidste punkt inden konklusionen har jeg valgt at skrive en række små episoder fra hverdagen 

på Kontraktpensionen. Dette for at understøtte den mere formelle gennemgang af historien: 

 

Positiv urinprøve: En kvindelig beboer kommer tilbage søndag aften og aflægger en positiv urin-

prøve. Hun nægter at have indtaget stoffer. Næste morgen tager hun sammen med kontaktper-

sonen en tur i Svanninge Bakker. Efter en times gåtur vælter tårerne frem, og hun forklarer om-

stændighederne. Hun havde mødt en gammel veninde fra misbrugsmiljøet. De tog hjem og fik af-

talt en række trekantsamtaler. 

 

Økonomi: En beboer brokkede sig voldsomt over det lille rådighedsbeløb der var tilbage af kon-

tanthjælpen, når de faste udgifter var betalt. Det kunne vi kun give ham ret i. Der blev aftalt 

budgetmøde med kontaktpersonen. 

 

Friske skrubber: Fredag formiddag blev der købt 50 kg. skrubber, og under Jespers (tidligere 

fisker) kyndige vejledning blev der fileteret og lagt i fryseren. 

 

Mortens aften: Lykke er når personalet laver andesteg Mortens Aften. 

 

Generhvervelse af kørekort: En beboer skal have generhvervet kørekortet efter mange års af-

soning. Hele institutionen følger med i forløbet, og heldigvis går det godt. Mange klap på skulde-

ren, og så må beboeren hoste op med kager til eftermiddagskaffen. 

 

Vaniljekranse til jul: En lille gut på 3 år fik fri fra børnehaven, da der skulle bages vaniljekranse 

til jul. Far og søn var engageret fra morgenstunden. Sønnen fik et glas vaniljekranse med hjem. 

 

En teenagepige: ”Tøsen” var førstegangsafsoner, latent motiveret, temperamentsfuld, dårlig op-

vækst m.m. Ville absolut INTET i starten, men hun fik chancen for at falde til. Hun præsterede i 

protest at servere krydderkage til frokost. Hun voksede gradvist via samtaler, ros, oplevelser 

m.m. Vi hører stadig fra hende flere år efter. Hun har nu to børn og er stoffri. 

 

Den 3-årige og hunden: Han og hunden var perlevenner. Når han kom på besøg, var det første 

han sagde: ”Hvor er Victor”, og så blev der leget med bolden. 

 

Børn og tur til Sverige: To søskende, som var sammen med forældrene på en weekendtur til Kul-

len, spurgte efterfølgende: ”Må vi ikke komme med igen efter far er løsladt???” 

 

Sejlads: på en sejltur på Storebælt måtte der rekvireres hjælp fra SOK, da motoren nægtede at 

starte. Så døgneren og beboeren måtte slæbes ind til havnen i Nyborg. 

 

En l-a-n-g trekantsamtale: En beboer var særdeles skeptisk overfor opstarten på trekantsam-

talerne. ”Jeg siger altså ikke noget!!!” Det kom dog til at gå anderledes. Efter to timer måtte man 

bede ham om at stoppe snakken – og ny samtale blev aftalt.  
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I banken: Vores administrative medarbejder skulle med en beboer i banken for at få oprettet en 

konto. Hun sagde: ”Jeg venter udenfor”! Altså –jeg tør sgu ikke gå ind selv – sidst jeg var i ban-

ken, lavede jeg væbnet røveri.” 

 

Mountainbike efter løsladelsen: En medarbejder og tre løsladte beboere kører nu jævnligt moun-

tainbike sammen. Interessen blev skabt på kontraktpensionen. 

 

Mor laver mad: En ældre iransk beboer spurgte, om hans mor måtte komme og lave mad til bebo-

erne den dag, han blev løsladt. Det fik han selvfølgelig ja til. Så mødte en 80-årig dame med slør 

op fra morgenstunden, var i køkkenet hele dagen og serverede lokale specialiteter for alle. 

 

Sælkød: En ung grønlænder insisterede på, at på hans maddag ville han servere sælkød. Det blev 

bestilt hjem, men det blev ingen succes. Alle prøvede det specielle måltid, men måtte give op. Kun 

grønlænderen hyggede sig. 

 

Lidt gæld: En beboer kiggede forbi mit kontor og sagde, at han havde økonomiske problemer. Jeg 

sagde: ”Godt du så får kontanthjælp i næste uge”. Det er vist ikke nok, sagde han. Jeg har fået 

et girokort på sagsomkostninger på kr. 514.000.” Og så har jeg ikke som andre borgere fået tre 

girokort men kun et. Konklusion: Der blev lavet en afdragsordning på kr. 200 om måneden. 

 

Bornholmerturene: Personalet vidste, at der ikke var netdækning i området omkring huset på 

Bornholm, hvor de skulle bo. Alle beboere rendte forvildet rundt for at se, om der ikke kunne fin-

des netdækning et eller andet sted omkring huset - forgæves. Personalet smågrinede og hyggede 

sig. 

 

Hunden faldt i søvn: En formiddag er pensionens hund Victor pludselig væk. Alle leder febrilsk i 

hele huset og haven, men ingen kan finde ham. Pludselig hører en beboer en piben fra mødelokalet. 

Victor deltog tit i morgenmøderne, men denne morgen faldt han i søvn under bordet, og blev 

glemt. ”Tænk at morgenmøderne er så kedelige”!!! 

 

 

  

Billede malet ef en kvindelig beboer 

som en del af et terapiforløb 
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Konklusion: 
Det er godt 21 år siden, at de første tanker om en Kontraktpension på Fyn så dagens lys. Disse 

tanker blev heldigvis til virkelighed, hvilket denne historiske beretning vidner om. Kompleksiteten 

er tydelig, men alt i alt er det lykkes at komme rigtig godt i mål efter arbejdsgruppens indstilling 

i 1998. 

 

Huset på Bøjdenvejen fremkommer såvel udvendigt som indvendigt velholdt og i god stand. I hele 

perioden er der foretaget løbende renovering. Vi har fået nyt tag, nye vinduer, ny belægning på 

gårdspladsen, selv bygget carport og hus til havkajakkerne, og netop nu er vores gamle garage til 

pensionens maskiner til drift og vedligehold af have og bygninger taget i brug. 

Det er lykkedes at skabe et hyggeligt hus, som ikke virker institutionspræget. Mange beboere 

beskriver, at dette er deres første rigtige hjem. 

Huset er altid åbent for beboernes familier, deres børn eller de nye venner, som beboerne møder 

i forbindelse med uddannelse eller job. 

Det er lykkedes at holde huset stof- og alkoholfrit med ganske få undtagelser. 

 

Det er lykkedes at etablere et rigtig godt forhold til såvel naboer som alle andre i Kværndrup og 

omegn. Den frygt, som lokalbefolkningen havde i starten, taler ingen om længere. Rigtig mange er 

kommet i praktik hos lokale firmaer. 

 

Personalet har gennem løbende kompetenceudvikling erhvervet den viden der skal til for at arbej-

de med misbrug bredt set. De er rustet til at klare en særdeles vanskelig opgave med en svært 

belastet beboergruppe.  

 

Vi har formået at skabe en god afslutning på arbejdslivet for en del medarbejdere i flexjob. 

 

I dag gennemfører ca. 95 % af alle beboere deres ophold hos os. Ganske få tilbageføres til mo-

derinstitutionen grundet disciplinære forseelser.  

 

Det er lykkedes at fastholde mange beboere i behandlingen trods et eller flere tilbagefald under 

opholdet. Behandlingsintensiteten øges i forhold til bl.a. tilbagefald, og beboerne kommer godt 

videre. 

 

Vi er lykkedes rigtig godt med at fastholde beboerne i de uddannelser og planer, som var lagt fra 

moderinstitutionernes side. Vi har omvendt kunnet justere på planerne, hvis der var behov for 

dette. 

 

Vores pædagogiske aktiviteter har gennem årene i den grad været medvirkende til at skabe den 

nødvendige relation ikke blot mellem beboere og personale, men også beboerne imellem. Beboerne 

har fået oplevelser, som de aldrig vil glemme, og som de fremadrettet kan bruge i deres forhå-

bentlig nye liv uden kriminalitet og stoffer. 
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Vi har aldrig haft vold mod personalet, og kun i et enkelt tilfælde var det nødvendigt at melde en 

særdeles vred beboer til politiet. 

 

Mange tidligere beboere kigger tit forbi til en sludder eller et godt råd. Dørene står altid åbne. 

 

Vi er vidende om, at rigtig mange beboere i dag er stoffri og lever et ganske normalt borgerligt 

liv uden stoffer og kriminalitet. Omvendt arbejder vi med en særdeles belastet gruppe, og vi er 

vidende om 12 tidligere beboeres dødsfald grundet overdosis, drab, selvmord samt uforsvarlig 

kørsel. 

 

Vi har klaret alle de formelle krav fra forskellige offentlige myndigheder. Her tænkes især på 

ombudsmandens besøg og de uddelte ”smileys” fra Arbejdstilsynet. 

 

Vi blev akkrediteret i første omgang af direktoratets ekspertpanel, hvor panelet bl.a. fremhæve-

de, at efterbehandlingen var godt beskrevet. Panelet fik et godt indtryk af hverdagen, og af de 

mål og ydelser, der arbejdes med. Endvidere fremhævede panelet, at man gennem diverse aktivi-

teter opnår at skabe et tillidsfuldt forhold til klienterne, hvor ansvar og medindflydelse kan ud-

vikle sig. 

 

Det mest unikke ved Kriminalforsorgens pensioner er stadig, at beboerne på den ene side stadig 

afsoner deres dom – og på den anden side er en del af samfundet med ret til kontanthjælp, SU, 

egen lønindtægt, retten til at benytte det almindelige lægesystem m.m. Mit ønske for fremtiden 

vil være, at pensionerne får lov til at blive mere integreret i samfundet og langt mindre koblet op 

på Kriminalforsorgens ofte stramme regelsæt. Der burde udarbejdes et nyt pensionscirkulære, 

som tager højde for det. Det ville blandt andet betyde, at vores pædagogiske aktiviteter igen 

kunne gennemføres som tidligere. 

 

Mit håb for fremtiden er, at der vil blive iværksat et egentligt forskningsprojekt, så man efter 

løsladelsen kan følge den enkelte beboer og dermed vurdere opholdets effekt. 

 

Endvidere er mit håb er, at Pension Kværndrup i mange år fremover fortsat vil være en del af 

Kriminalforsorgens samlede behandlings- og udslusningstilbud, hvor tidligere stofmisbrugere kan 

blive sluset trygt og sikkert tilbage til samfundet igen til et liv uden stoffer og kriminalitet. End-

videre at pensionen fortsat kan være et trygt og rart sted, hvor beboernes koner, kærester, 

børn, familie og venner kan komme på besøg i kortere eller længere perioder og understøtte be-

handlingen. 

 


