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Forord
Ideen til denne bog opstod efter en ”fortælledag” på Dansk Forsorgshistorisk Museum. Gamle medarbejdere fra
Andersvænge var indbudt til at fortælle om deres oplevelser som ansatte på Andersvænge af Socialministeriets
projekt ”Anbragt i historien”. Projektet blev udført af en forskergruppe under Svendborg Museum, der bruger
øjenvidneskildringerne til at dokumentere de anbragtes historie i perioden 1940 til 1980.
Se www.anbragtihistorien.dk .
Da Andersvænge i 2015 fylder 75 år er det oplagt at udgive en bog, hvor institutionens historie fortælles gennem
beretninger fra de mennesker der har boet på Andersvænge og fra de mennesker, der har arbejdet på Andersvænge.
Bogen er ikke et videnskabeligt værk, men hviler på skriftlige og mundtlige beretninger og på nogle af de mange
optegnelser, som museets stifter Erling Kristensen har efterladt. Vi har illustreret bogen med nogle af de tusindvis af foto og lysbilleder, som findes i museets arkiv.
At læse denne bog kan indimellem synes som en barsk oplevelse. Der er næppe heller nogen tvivl om at mange
mennesker med udviklingshæmning igennem tiderne har været udsat for overgreb og ikke er blevet mødt medværdighed og forventninger . Få steder har ondskaben hersket, men de fleste steder er der handlet som man gjorde fordi man ikke vidste bedre. Det er derfor vigtigt for os at understrege, at der altid på de store anstalter og herunder Andersvænge har været ansatte, der har gjort deres ypperste for at beboerne skulle få et tåleligt og godt liv,
men at de har skullet agere under det menneskesyn, de ressourcer og de rammer, der var gældende på det pågældende tidspunkt.
Fortællingerne i bogen dækker perioden fra 1940 frem til i dag.
Ellen Johansen, Kirsten Rosenkilde, Leif Toft og Henning Jahn
Redaktionskomiteen

Rids af åndssvageforsorgens historie
Den første åndssvageanstalt blev taget i brug i 1855 (Gl. Bakkehus). Anstalten arbejdede ud fra et håb om helbredelse. I perioden fra ca. 1880-1906 var formålet dels at forbedre de indlagtes tilstand, dels at give de mest
handicappede en tålelig tilværelse. Der blev skelnet mellem arbejdsføre og asylister.
Formålet med de store anstalter blev senere at internere åndssvage og sølle eksistenser fra samfundets nederste
lag, da man betragtede dem som farlige for samfundet. Man mente at de var bærere af dårlige og i visse tilfælde
forbryderiske gener og at deres manglende hæmninger ville gøre at de formerede sig i stor hast. De ville komme
til at udgøre en for stor andel af befolkningen så samfundet ville blive pålagt store omkostninger til deres underhold og den danske befolkning ville degenerere.
I 1929 fik vi den første lov om sterilisation og i 1934 fik vi en åndssvagelov, der i vid udstrækning byggede på
racehygiejniske principper. Lægerne fik adgang til at sterilisere mennesker under åndssvageforsorg imod deres
vilje.
Frem til 1960 foretog man omkring 11.000 sterilisationer af mænd og kvinder under åndssvageforsorg og man
foretog omkring det dobbelte antal aborter.
En sort plet i danmarkshistorien, båret af racehygiejne, tog sin slutning i 1959, hvor man på baggrund af vedtagelsen af FN`s Menneskerettighedskonvention i 1948, men også under pres fra den forældreforening, der blev
oprettet i 1952, vedtaget en ny åndssvagelov. I forbindelse med forarbejdet til loven opfandt forsorgschef N.E.
Bank Mikkelsen det såkaldte normaliseringsprincip. Normaliseringsprincippet betyder i sin enkelhed, at mennesker med handicap skal have ret til en tilværelse så nær det normale som muligt, og i sin fulde udstrækning have
de samme rettigheder som alle andre mennesker.
Normaliseringsprincippet skabte forandringer for mange mennesker med handicap, men ikke for alvor for dem
der boede på de store anstalter.
Vi skal faktisk ind i 80`erne, før der også sker radikale forbedringer i beboernes liv på de store anstalter,.
I dag, har udviklingshæmmede i hvert fald i princippet de samme rettigheder som alle andre mennesker, selvom deres rettigheder stadig udfordres.

Dansk Forsorgshistorisk Museum
Dansk Forsorgshistorisk Museum er nordens største samling af effekter, der fortæller om åndssvageforsorgens historie.
Museet er grundlagt i 1980 af tidligere værkstedslærer Erling Kristensen og beliggende i den gamle køkkenbygning på det tidligere Andersvænge i Slagelse.
Udover effekterne har museet flere tusinde gamle fotos, dias, film og et bibliotek
med en stor samling af litteratur med relation til åndssvageforsorgens historie. Museets arkiver benyttes flittigt af forskere, studerende, journalister og forfattere, der
henter information til deres arbejde.
Museet driver også hjemmesiden www.forsorgshistorien.dk, der for mange er en
vigtig kilde til viden.
Museet har i de senere år haft lidt over 1000 besøgende årligt. Gæsterne er mange
slags mennesker, der har hørt om museet og af forskellige grunde er interesserede,
og studerende fra SOSU-skolerne, pædagogstuderende og sygeplejestuderende. De
fleste kommer for at høre foredrag om åndssvageforsorgens historie med efterfølgende guidet rundvisning.
Museet drives af en Støtteforeningen for et Dansk Forsorgshistorisk Museum og det
daglige arbejde varetages for tiden af syv frivillige, der alle er pensionerede medarbejdere fra den gamle åndssvageforsorg.
Slagelse Kommune har stillet den tidligere køkkenbygning på Andersvænge til rådighed for museet.
Alle indtægter fra museets virksomhed anvendes til fortsat udbygning af museets
udstillinger.

Erling Kristensen (1938 - 2010)
Grundlæggeren af forsorgsmuseet på Andersvænge,
Erling Kristensen, brugte en stor del af sin fritid på at
samle materialer og genstande til museet. Det andre
kaldte gammelt ragelse, gemte Erling på loftet på en af
de store afdelinger. Borde, stole, senge, væve m.m.
hejste han op over hanebjælkerne. Det var absolut ikke
ufarligt, og han arbejdede altid om natten og ønskede,
at være alene om opgaven.
Erling var egentligt gartneruddannet, men ville hellere
arbejde med mennesker. Han tog derfor i 1963 den dengang nye tre årige nye uddannelse til omsorgsassistent.
Han havde i sin elevtid oplevet mange ubehagelige voldelige ting, men kunne ikke gøre noget mod det, da han
frygtede at blive fyret. Han havde lovet flere af patienterne, at deres historie aldrig ville blive glemt.
Derfor begyndte Erling at samle effekter til et museum.
Værkstedet K-kælder blev hans arbejdsplads gennem
mange år. Han arbejdede sammen med Værkstedsleder
Ejner Nielsen, som også behandlede de 38 patienter
med megen stor empati.
Erling var med til at sætte en masse i gang, både rya syning og oliemaleri og sammen med Ejner Nielsen og
drengene blev der lavet fantastiske træsnit. Der blev
også udhugget de flotteste figurer i beton, der stadig
står i parken på det tidligere Andersvænge.

Erling brugte mange fritimer på museet. Han havde en
stor udstilling 5 juni 1988 i forbindelse med Slagelses
700 års jubilæum. Der var meget arbejde med udstillingen, så Erling havde ikke en eneste fridag i fem måneder. Alt derhjemme blev forsømt, fortalte han mig.
Men udstillingen var en dundrende succes.
Han holdt mange foredrag på museet og havde på trods
af al for lidt plads til sin udstilling, alligevel mulighed
for at lave små spændende rundvisninger.
Mange er blevet inspireret af museet til at studere fortiden, både pressen, tv, forskere, journalister og forfattere.
Erling var en ildsjæl, han lagde mange kræfter i ”sit”
museum.
Han havde også andre interesser. Han samlede på fossiler, insekter og sjældne planter. I kælderen havde han
en modelflysamling, muligvis nordens største private
samling af kampfly. Alle havde han selv limet og dekoreret i en tro kopi. Flyene blev i samråd med Erling
hentet af Egeskov slot, da han var klar over, at han kun
havde kort tid tilbage.
Erling Kristensen døde i 2010 og efterlod sig nordens
største forsorgshistoriske samling.

Den dramatiske opstart
og de første år

Østifternes Aandssvageanstalt på Andersvænge
”Slagelse by overlod et cirka 24 ha. stort velegnet areal
af sine markjorder ca. 2 km nord for Slagelses til byggeriet. Når valget faldt på Slagelse, skyldtes det flere
grunde: Byen havde fortrinlige tekniske værker, der
under normale forhold kunne yde god teknisk service.
Det nybyggede store centralsygehus med specialafdelinger var naturligvis medbestemmende i valget af beliggenhed som en værdifuld hjælp i det daglige lægearbejde, ligesom det store opland til Slagelse hidtil havde
været uden stadigt psykiatrisk tilsyn.
Hovedindgangen fører direkte fra den gamle Holbæk
Landevej mod administrationsbygningen flankeret af
bolig for overlæge og inspektør.
I forbindelse med administrationsbygningen, der rummer bestyrelsesværelse, kontorer for overlægen og inspektøren, er bygget en rummelig festsal til 225 personer.
Bagved denne bygning ligger økonomibygningen, der
rummer det store centralkøkken, vaskeriet, der for tiden
har en kapacitet af ca. 10.000 stk. vasketøj pr. uge, Kedelhuset, hvor 3 Reck stokerfyrede kedler sørger for
opvarmningen og damp til det samlede kompleks, end-

videre i samme bygning et stort lyst værksted for de
mandlige patienter.
På 1. sal findes værksteder for systue, væve– og reperationsstuer og depoter. Endelig er der på en enkelt fløj
indrettet værelser for økonomipersonalet.
Anstalten er bygget efter pavillonsystemet for lettere at
placere de enkelte patienter og for at fjerne mest muligt
af det dystre anstaltspræg.
Haveanlægget er projekteret af havearkitekt C. Th. Sørensen med en stor græsplæne udenfor hver pavillon,
som i øvrigt er omgivet af nyttehaver, ved pasning af
hvilke hver afdelings patienter tager del under ledelse
af afdelingslederne med gartneren som overtilsyn.
Bygninger veje og haveanlæg omfatter et areal på 8 ha.
Resten dvs. 16 ha. drives som landbrug. Dette ledes af
en avlsleder med udelukkende mandlige patienter til
hjælp”.
Kilde: Nordisk Tidsskrift for Åndssvageforsorg 1942
Forfattet af overlæge Georg Bredmose og inspektør F.
Stenstrup

Evakueringen af Hüberts Minde
Tyskerne havde besat Danmark den 9. april 1940, hvor
Andersvænge var tæt på at være klar til ibrugtagning.
Det forlød at tyskerne ville overtage Andersvænge og
bruge den til kaserne.
På Christianshavn i København lå anstalten Hüberts
Minde med 375 plejekrævende patienter. Hüberts Minde lå klods op ad Bådsmandsstrædes Kaserne, hvor tyskerne var, og frygten var stor for at de allierede ville
lave en fejlbombning og bombe Hüberts Minde.

Og der stod personalet så med 375 plejekrævende patienter på en ikke færdig institution beregnet til 250 selvhjulpne patienter.
Viggo Marker og Greve Hansen skulle komme i forvejen og planere området og deres fruer skulle rede op så
det var klart til de mange patienter ankom. Det var en
næsten umulig opgave for de to fruer, men de klarede
det til punkt og prikke.
Der blæste en kold og kraftig vind mellem bygningerne
der knapt var færdigbygget. Der mangle døre og vinduKontorchef Kofoed fra Østifternes Anstalter besluttede er i mange af husene og sække var hængt op i stedet.
at foretage en evakuering af patienterne fra HübertsPatienterne blev hurtigt fordelt efter ankomsten og perMinde og evakueringen foregik 25. april. Flytningen
sonalet måtte i den første tid sove på Andersvænges
skulle ske straks og i al hemmelighed så tyskerne ikke sygehus og på afdelingernes lofter.
blev opmærksom på at noget var i hænde.
Efter et par dage fik personalet deres egne værelser på
Kl. 12 startede flytningen i et forfærdeligt stormvejr og afd. D2, for byggeriet af Funktionærboligen var endnu
isnende kulde. Det var stærkt plejekrævende patienter ikke afsluttet.
og mange var urenlige. Sæderne i busserne blev totalt
ødelagt. Lastbilen med mad kørte i stykker ved Sorø.

Rømningen af personalet fra Hübertz Minde
Personalet på Hübertz Minde ville ikke flytte til Andersvænge.
Mange var vrede over det korte varsel de fik. For nogle
var varslet 2 timer og for andre mindre, men som tjenestemænd kunne de ikke nægte at flytte. Mange, især de
unge sagde senere deres stillinger op og flyttede til København og fik arbejde på andre institutioner.
Frøken Nissens elevkammerat protesterede. ”Jeg bliver
her ikke!”. Så gik hun til bal i Anlægspavillonen og der
traf hun en ung bankmand og fortsatte sit arbejde på
Andersvænge.
Det var almindeligt at man rådede hinanden til at flytte
med ord som: ”Her skal du ikke blive og forsumpe!”
Den første aften efter evakueringen skulle nogle af plejerskerne sove på afd. D2, hvor der var redt op med madrasser på gulvet side ved side. På grund af mørklægningen måtte der ikke tændes lys.
Inspektør Steenstrup som havde taget imod plejerskerne

havde en lommelygte og han viste frøken Nissen over
på afdelingen og anviste en madras til hende. Hun vidste på grund af mørklægningen ikke hvem hun sov ved
siden af. Det viste sig næste morgen at være en ældre
plejerske.
Efter et par dage fik folk deres egne værelser på D2 for
funktionærboligen var ikke færdigbygget.
Lyskontakten til værelserne sad ude på gangen og der
skulle man ud og slukke når man ville sove. En aften
hvor det var mørkt kunne frøken Nissen ikke finde sit
værelse, så hun søgte efter en kontakt og hver gang hun
tændte en kontakt blev der råbt inde fra værelserne :”Sluk - jeg sover!”
Frk. Nissen skrev hjem til sine forældre og fortalte at
hun nu boede i Slagelse. ”Jeg bor langt udenfor lands
lov og ret. Jeg bor ikke inde i byen, men kan se byens
tårne herfra”.

Bygningernes indretning
”Bygningerne er indrettet som følgende:
Stueetagerne består af dagrummene: med 2 store opholdsstuer mod syg og vest, en stor spisestue, anretterkøkken, vagtstue med depotrum for linned, medicin
etc., toilet for funktionærer, skotøjs– og redskabsrum,
garderoberum for patienterne, et stort rummeligt vaskerum med særlige fodvaskekummer og toiletter.
På 1. sal ligger sovesalene hvoraf der findes to typer:
den ene type i 4 pavilloner med store fællesstuer med
indtil 10 senge på hver stue, samt enkelte 2 -sengsstuer
og et enkelt eneværelse. Af den anden type, hvoraf findes 5 pavilloner er der i hver 10 eneværelser og 5 værelser med 3- sengsstuer.
Endvidere findes på 1. sal på hver pavillon et stort vaskerum med toiletter, bruse– og karbad.
I samtlige afdelinger er loftsetagen indrettet til depot
for afdelingen.

Antallet af funktionærer er i dag ca. 120 grundet på den
store belægning med plejepatienter.
Andersvænge i den beskrevne form var beregnet til 125
debile og 120 lettere imbecile patienter af begge køn.
I dag er belægningen jo en ganske anden, idet forholdene nødvendiggjorde en rømning af Hübertz Minde i
København.
Således er belægningsforholdene på Andersvænge medio maj 1941 af patientgrupper:
80 arbejdsføre debile, 60 arbejdsføre imbecile, 118 imbecile asylister og 121 invalide idioter.
Kilde: Nordisk Tidsskrift for Åndssvageforsorg 1942
Forfattet af overlæge Georg Bredmose og inspektør F.
Stenstrup.

Andersvænge og tyskerne
Den meget forhastede flytning af Hüberts Minde til Andersvænge skyldtes netop tyskernes besættelse af landet .Man var bange for at tyskerne ville bruge den nybyggede institution til kaserne.
I de følgende år udspandt der sig mange episoder mellem tyskerne og Andersvænges personale, der jo skulle
passere tyskerne der holdt til på den gamle Slagelse
kaserne.
Personalet blev ikke dagligt kontrolleret af tyskerne,
men blev man standset skulle man vise sit ”aussweis”
ellers risikerede man at blive arresteret.
Plejer Ejnar Nielsen, der ofte kørte med illegale blade,
der skulle uddeles på Andersvænge blev således standset en dag. Han havde mappen fuld, men tyskerne opdagede det ikke.
Overlæge Bredmose opsøgte en dag plejer Madsen og
spurgte hvornår han havde aftenvagt på afd. D1.
På Madsens aftenvagt dukkede overlægen op og stod
med to helt nye dæk til sin bil og bad Madsen om at

gemme dem under afdelingen i det lange gangsystem,
der forbinder afdelingerne D1 og D2 med centralkøkkenet. (Det var i øvrigt via dette gangsystem at patienterne krøb over og stjal vin og spiritus i køkkenet!)
Overlægen fik gemt sine kostbare dæk til senere brug
(dæk var en mangelvare i krigsårene).
En aften der var luftalarm måtte Andreas Høj begive sig
til institutionen fordi han tilhørte bedriftsværnet. Ved
Stormbroen blev han standset af tyskerne og visiteret,
men de fandt ikke det illegale blad han havde stoppet
ned i strømperne.
Inspektricen havde en ung pige til at hjælpe sig i lejligheden. Pigen var lidt for gode venner med tyskerne og
ved befrielsen blev hun eftersøgt. Hun havde gemt sig i
en høstak på avlsgården, men uheldigvis for hende stak
hendes hvide træsko udenfor og hun blev arresteret og
ført væk. Hvad hendes videre skæbne blev, vides ikke.

Byggeriet af afd. M og K
Andersvænge var som alle landets andre anstalter plaget af en meget stor overbelægning.

rettet særligt for de dårligt gående og for de patienter
der var ”selvkørende”/kørte i kørestol.

Byggeriet af Andersvænges to store kæmpe afdelinger
K og M blev derfor påbegyndt i 1952.

Bygning K er den afdeling der først blev færdig, og da
afd. M skulle bygges spurgte arkitekterne personalet fra
afd. K, om der var ting de kunne tænke sig anderledes
og mere praktisk indrettet, for så ville man ændre det.

K var for kvinder med plads til 122 fordelt på to afsnit
og afd. M var med plads til 158 mænd fordelt på tre
afsnit.
Afdelingerne blev bygget til at modtage legemligt meget dårlige plejepatienter, dels sengeliggende krøblinge,
dels oppegående spastikere”.

Da man flyttede ind på afd. M var alle de gamle fejl
gentaget, og ingen af personalets ønsker var efterkommet.
Plejer Høj blev meget vred og gik til overlægen og klagede over at man ikke havde lyttet til personalet.
Det var af økonomiske grunde at man byggede de store Overlægens svar var: ”Ja, det er der ikke så meget at
afdelinger og man forlod hermed det pavillonsystem
gøre ved...tegningen var jo lavet, da arkitekterne spurgsom de øvrige afdelinger var opbygget efter.
te personalet!”
De store plejeafdelinger ansås for at være praktisk ind-

Funktioner og opgaver

Centralkøkkenet
Økonomaassistent Frk. Westergård var ansat på Ebberødgård, hvor der i 1940 var 1500 patienter. Hun havde
søgt stillingen på det dengang nyoprettede Andersvænge,
Da hun om morgenen den 25. april 1940 fik besked på
at hun skulle til Andersvænge svarede hun at hun ikke
længere var interesseret, for hvor tyskerne er bliver der
ballade.
Hun fik besked på straks at flytte til Hüberts Minde og
videre til Andersvænge og havde ingen anden udvej
end at følge den tjenstlige ordre.
I central køkkenet på Andersvænge stod der stadig mursten da hun ankom og meget manglede.
Morgenen efter flytningen af personale og beboere fra
Hüberts Minde stod køkkenpersonalet opmarcheret i en
lang række i køkkenet.
Frk. Westergård spurgte personalet hvad de dog stod
der for?
Vi venter på at blive sat i arbejde blev der svaret. Frk.
Westergårds rappe replik var, at der hvor hun havde
arbejdet var hun vant til at folk godt kunne gå i gang af
sig selv, og der jo var nok at tage fat på.
De kunne jo starte med at fjerne alle murstenene!

Hvor skal man starte ? havde personalet spurgt
Kaffe skal de i hvert fald have, tænkte frk. Westergård.
Hun vendte en taburet på hovedet og bandt en ble fast
til benene, rensede en gryde og satte gryden under bleen. Herefter kom der kaffe i bleen og hældt kogende
vand over.
Maden blev bragt ud til afdelingerne på en trækvogn i
aluminium.
”Trækhestene” var to af Andersvænges beboere og der
fulgte altid også en plejeelev med. Man startede på
kvindesiden og sluttede af med mandsafdelingerne.
I 1942 foretoges følgende anskaffelser til køkkenet:
1 stk. 250 liter gryde, 1 stk. 80 liter gryde og 1 stk.
”Rapid” kartoffelskrællemaskine.
Det anføres i overlægens årlige beretning at maskinen
synes at arbejde tilfredsstillende.

Centralvaskeriet
Vaskeriet har ved sin opstart en kapacitet på 11.000 stk.
vasketøj pr. uge.
Der er rigeligt brug for kapaciteten for hovedparten af
beboerne fra det evakuerede Hüberts Minde er stærkt
plejekrævende og mange er urenlige.
Vaskeriet er placeret i den såkaldte økonomibygning,
der også rummer centralkøkkenet.
I begyndelsen af 1970’erne bliver der vasket 10 tons

tøj om ugen svarende til ca. 35.000 stk. beklædning.
Det er faktisk noget mindre end årene før, hvor man
brugte stofbleer.
I 70`erne er man overgået til at bruge engangsbleer og
af disse bruger man ca. 22.000 stk. om måneden.
På mange måde var dette et kæmpe fremskridt , der var
med til at skabe bedre hygiejniske forhold på institutionen, og også gjorde tilværelsen væsentligt mere behagelig for dem der var afhængige af at bruge ble.

Avlsgården
Tidligere avlsforpagter Greve Hansen fortæller:

Arbejdet gik gnidningsløst og i en afslappet tone, men
vi så vel alle hen til forskellige afbrydelser af det dagli”Da Østifternes Åndssvageanstalter i 1939 - 40 bygge- ge arbejde. Det kunne være det årlige dyrskue, som vi
de Andersvænge, havde man det klare formål at det
altid besøgte og to gange udstillede avlsgården på dyrskulle være et sted der kunne udvikle flest mulige til en skuet.
tilværelse så nær det normale som muligt udenfor An- Anlægsfesten gik vi også til og så var der den månedlidersvænge.
ge biograftur og vores eget høstgilde.
Derfor blev der lagt vægt på oplæring til normalt arbej- Sammen med plejepersonalet arrangeredes sommerudde i gartneri og landbrug og der blev på Andersvænges flugter for både kvinder og mænd.
område etableret en lille landbrugsafdeling.
Turene foregik i hestevogn om eftermiddagen til et sted
Fra begyndelsen var der kun 14 hektar jord til og det
i omegnen for så at slutte i Slagelse Lystskov, hvor man
viste sig hurtigt at være alt for lidt, hvorfor Rosenkilde- spiste aftensmad.
gården blev købt april1942.
Det betød at arealet blev fordoblet og driften kunne gø- Det har været en stor glæde at se at mange af patienterres tidssvarende. Senere forpagtede man yderligere 15 ne blev udskrevet til arbejde i landbrug og mange søgte
hektar af Slagelse kommune og det bevirkede at man
senere over i andet arbejde, hvor de klarede sig godt.
blev helt selvforsynende med kartofler, mælk, kød og
senere også æg.
Når vi om søndagen havde besøg af gamle patienter
I det daglige blev alt arbejde udført af patienterne. Der var det med stolthed at de fortalte om deres arbejde”.
var kun ansat en assistent til at hjælpe patienterne.

Gartneriet
Viggo Marker var gartner på Andersvænge.
Han var en mand man virkelig så op til.
Han var valgt ind i Slagelse byråd for Danmarks kommunistiske parti og sad i mange udvalg
Viggo Marker fik oprettet Pensionatet Skovsøgård til
dem der blev udnyttet i familiepleje og det var der desværre mange der gjorde.
Han var en dygtig administrator og fik blandt meget
andet etableret flere aftenskolehold på Andersvænge.
Hans retfærdighedssans var stor og han skældte ud, når
han opdagede uretfærdigheder. Både inspektøren og
overlægen kunne han få til at løbe, alt hvad de havde
lært, når han først ”rullede” sig ud.
Alle boede på Andersvænge, man var som en stor familie, både læger, maskinmester, forvalter, inspektør, oldfrue, kantinebestyrer.
MEN IKKE VIGGO MARKER, han ville ikke risikere
at blive smidt ud, hvis han havde råbt højt eller forlangt
noget, der ikke behagede ledelsen.
I mange år var Viggo Marker berømt for sine mange
smukke tulipaner i parken på Andersvænge, folk fra
byen gik søndagstur for at beundre blomsterne og blev

fortrolig med beboerne på området (Det var omvendt
integration, inden begrebet blev opfundet!)
Han fik også oprettet et dyrehold i parken.
Han ”opfandt” frysehuset, så kunne drengene være i
marken og pigerne kunne forarbejde og snitte frugt og
grøntsager til fryseren.
Viggo Marker klarede alle problemer.
Hvis overlægen ikke var enig med Marker og råbte: Det
er mig der er overlæge” råbte Marker: ”Jamen det er
fand`me mig der er gartner”
Viggo Marker elskede patienterne og har en sød historie om dengang, han ville have Jens til at fælde en
busk .
Det ville Jens ikke, hvorpå Marker råbte:” Husk det er
mig der er gartner”, hvorpå Jens råbte:” Ja men det er
sgu mig der er åndsvag”
Den smågrinte Viggo Marker længe over.

Centerskolen
Skolen startede i begyndelsen 60erne, men uden at der
var blevet bygget lokaler til formålet.
Lokalerne til undervisning blev lånt på afdelingerne.
For det meste besøgsstuerne, men også andre lokaler.
Den første undervisningsleder (Børge Nielsen), blev
ansat i 1961.
I forbindelse med markeringen af Andersvænges 25-års
jubilæum 25.april 1965 nævnes ”at en halv snes børn
fra institutionens opland undervises i øjeblikket i de 7
børnehaveklasser, der er på Andersvænge. De hentes og
bringes daglig af en plejeassistent”.
Børge Nielsen afløses i 1966 af undervisningsleder
Herman Hunger.
Bank-Mikkelsen nævner i sin beskrivelse af Åndssvageforsorgens styrelse og organisation, perioden 195970, at man indførte i 60-erne tillige begrebet
”centerskole”, der dels er barneskole, dels voksenskole
på de interne institutioner.
I 1979 blev der indkaldt forslag og afholdt afstemning
blandt personalet om at give Centerskolen et nyt navn.
Der var flest stemmer for ”Trelleborgskolen”. Læreren,
der havde foreslået navnet fik 50 kr.

Det nye navn blev meldt ud i en artikel i Sjællands Tidende 1. marts 1980.
Amtsrådet vedtog i foråret 1984 en udbygningsplan,
hvorefter Trelleborgskolen blev nedlagt som selvstændig skole og lagt sammen med Træningsskolen i Hemmeshøj.
Den sammenlagte skole blev til Storebæltsskolen i Korsør. Den blev officielt åbnet i 1984 og fungerede som
områdeskole.
I løbet af nogle år (fra 1987) var alle elever flyttet til
Storebæltsskolen, som herefter var områdeskole for
børn i undervisningspligtig alder med generelle indlæringsvanskeligheder.
Den tidligere sortering af elever i debilskoleelever og
træningsskoleelever blev opgivet.
Voksne handicappede fik mulighed for at finde sig et
undervisningstilbud efter lov om specialundervisning
for voksne på Hellig Anders Skolen. Den blev områdeskole med specialundervisning for voksne.

Hjerner i sprit
Vi er på forskningsinstitutionen Andersvænge
Overlægen og en sekretær sidder for bordenden med
journalerne foran sig.
Ved langsiden af bordet sidder lægekandidaterne.
På bordet står alle hjerneglassene. Det er firkantede
cirka 30 cm. høje tykke glas med hjerner i sprit.
Så ringer man til en afdeling og beder dem om, at
sende en patient over, der fejler den sygdom, man
skal tale om i dag.
Der kommer en stor stærk plejer i hvid uniform og
holder et lille gråt hængehoved i armen.
Man skal holde et godt fast greb på patienten.
Overlægen siger til kandidaterne:” Her står et tilfælde
af microcephalus og her i dette glas, en tilsvarende hjerne.”
”I kan stille ham spørgsmål og se hvordan sådan en
hjerne fungerer,”
Nogle tog gas på ham, andre stillede relevante
spørgsmål.
Patienten var pinlig berørt af situationen, for han
vidste godt, at det kunne være hans kammerats hjerne,
der lå der i sprit, eller måske var det hans egen lillebror
der døde forrige år.
Når lægerne talte om beboerne, snakkede man ikke om

hvad de hed, men om et tilfælde af cerebral parese, et
tilfælde med hydrocephalus et tilfælde med Downs
syndrom.
Selv plejerne snakkede lidt med på de latinske verber,
så kunne 1. års eleverne jo ikke forstå, hvad man snakkede om.
Forældrene blev imponeret, når man kunne stå og sige
noget, som ingen forstod.
Jo flere latinske benævnelser man kunne, jo mere kvalificeret var man.
Larsen ankede altid over dette, men fik at vide: ” nu
skal du ikke begynde med det vrøvl igen, for patienterne tænker ikke så langt”.
Jo lige præcis, desto mere udviklingshæmmet man er,
desto mere offer er man for sin egen angst, man kan
ikke forvalte følelserne, så man bliver et meget nemt
offer, mere end vi andre bliver.
Det er ikke rigtigt, at de udviklingshæmmede ingen følelser har. Der er ingen forskel på deres og vores følelser.

Vægteren
Andersvænge havde en vægter som var
tjenestemand og en afløser.
Hver nat mellem 22:00 og 6:00 Cyklede
vægteren rundt på området for at holde
øje med uvedkommende færdsel. Han
kontrollerede på første runde om der var
åbne vinduer og ulåste døre. Vægteren
kom rundt i samtlige afdelinger, i kontorer, køkken, værksteder, vaskeri og gartneri.
For at kontrollere om vægteren nu også
kom rundt, var der ophængt kontrolnøgler op bestemte steder, som vægteren
stak ind i uret, så vægteren kunne bevise
at runderne blev fuldført.

par unge mennesker, der havde stjålet to
gæs, men da de så vægteren smed de
gæssene og løb ind over markerne uden
at få udbyttet med sig. Det skete også at
en ko havde revet sig løs. Køerne kælvede også nogle gange om natten.

Afdelingerne sendte tit bud efter vægteren. Det kunne være en urolig patient, et
praktisk eller teknisk problem, f.eks. en
knust rude eller toilet. Det forekom også
at en mus havde forvildet sig ind på afdelingen.
Det skete også at nattevagterne hørte underlige lyde, så måtte vægteren en tur
rundt i haven med lygten, men fandt som
Der skete faktisk mange mærkelige ting i regel aldrig noget. Men vagterne blev en
løbet af natten. Der var tyverier og tyve- smule beroliget, bare det at vægteren var
riforsøg fra købmandsbutikken, avlsgår- der.
den, børnehaven eller bilerne.
Om vinteren holdt vægteren også øje
Nogle gange havde vægteren held til at med vejene. Skulle der saltes eller rydforhindre et tyveri og sommetider måtte des sne, måtte vægteren tilkalde mandvi have hjælp af politiet.
skab, så vejene kunne blive farbare igen.
Avlsgården havde både gæs, grise og
køer. En gang kom vægteren bag på et

Nattevagterne
Når man i 1940`erne var udlært var det almindeligt at
blive pålagt at tage fast nattevagt i nogle måneder. Det
kunne man tjene lidt ekstra på for man fik 22 øre mere i
timen og på månedsbasis kunne det blive til cirka 25
kroner mere i lønningsposen.

På sygehuset lagde man sig ind på tandlægeværelset på
en båre der stod derinde.
Afd. D1 og D2 havde i mange år en fælles nattevagt der
gik fra afdeling til afdeling natten igennem.
Afd. D3`s børn skulle tages op og sættes på potte hver
anden time for at skåne sengetøjet. Nogen syntes at det
Nattevagten var en delt vagt, der strakte sig fra klokken var synd for børnene og lod dem sove i fred.
20 til klokken 7 om morgenen afbrudt af en times søvn Afd. D5 med de meget fysisk handicappede skulle skifmidt på natten. Hvornår man fik sin times søvn var af- tes to gange hver nat.
hængig af hvornår afløseren nåede frem.
Problemet var at der under besættelsen ikke var varmt
Afløseren var en vikar der cyklede rundt hele natten fra vand om natten så man kunne vaske patienterne. Først
afdeling til afdeling og afløste i en time hvert sted. Der kl. 6 mødte fyrbøderen og fyrede op.
var 9 afdelinger han skulle afløse på og man fik altså
sin times søvn når man var næste mand på turen.
Der var koldt på stuer og gange så der blev uddelt vinNogle fik deres søvn en time efter at de var mødt ind og terkåber, sivsko og tæpper til nattevagterne.
nogle fik deres søvn en time før de skulle hjem. Det var
helt tilfældigt hvor man kunne lægge sig til at sove.

Lynghuset
I året 1970 var jeg med ca. 30 børn fra Andersvænges
børneafdeling D3 på ferie i Lynghuset ved Bjerge
strand. Vi havde en fantastisk uge med sol næsten hele
tiden, så børnene var ude det meste af dagen. Vi var
ofte nede ved vandet, men kun med få grupper ad gangen, de fleste var nogle meget aktive børn.
Vi havde lige holdt frokost, min kollega J. havde gennet Peter ned fra træet og fundet Lise som legede skjul i
en busk og vi fik overbevidst tre børn om, at vi ikke
kunne komme ned til stranden før lidt senere.
Lederen havde hovedpine, så vi undte hende lidt hvile.
Så fik lille Lise en god ide: ”Skulle vi ikke bare lege
vandkamp i baderummet? Åh jo, sig nu ja
Det var faktisk en rigtig god ide……
Ja lederen sov heldigvis, tror ikke hun syntes om ideen,
hvad nu hvis ungerne faldt på det glatte gulv, eller fik
en vandstråle lige i øjet?
UHA UHA…. livet er fuld af farer, men vi var unge
med masser af mod på livet, så selvfølgelig skulle vi
have vandkamp i baderummet.
Badetøj på børnene, jeg havde en let bluse plus shorts
på, husker jeg, det havde J. og S. også.
Hold da op hvor vi morede os, vi havde vand helt ude
på gangen og vi grinede og sang: ” lad det øse, lad det
pøse …...”

Pludselig lød der et brøl fra en af ”mad- pigerne”, som
vi kaldte de to piger som stod for madlavningen.
”Forstanderinden kommer med sit følge! Hvad vil I gøre?” Vi kiggede på hinanden, hjælp …. det var ikke så
godt, men vi blev lynhurtigt enige om en plan.
Først måtte vi vække lederen, derefter ville J. og S.
tørre gulvet op og give børnene tørt tøj på. Jeg skulle gå
Forstanderinden i møde.
På vej derhen kom jeg i tanker om, at jeg i forvirringen
ikke selv havde fået skiftet mit våde tøj. Men det var
for sent nu.
Jeg gav dem hånden og sagde, at det var da en glædelig
overraskelse, at de kom og besøgte os. Jeg fortalte dem,
at vi desværre havde haft en lille vandskade, med lidt
vand på gangen, men det var ved at blive tørt op.
Foreslog gæsterne, at de skulle gå en lille tur ned til den
dejlige strand, så skulle vi nok være klar med kaffe og
kage.
DET gjorde de sørme.
Forstanderinden så med stor tilfredshed på disse meget
glade børn og roste plejemor for, at hun gav børnene
denne mulighed for at være i Lynghuset, hun kunne jo
se, at de trivedes.
Børnene fniste hele tiden, de havde lovet at holde tæt.

Fritidsbeskæftigelsen
Allerede fra Andersvænges allerførste år var der en fritidsbeskæftigelse for institutionens beboere.
Driftige medarbejdere fik sat gang i det hele og der blev
lavet mange fine ting.
Fritidsbeskæftigelsen blev vel modtaget af ledelsen,
men der var ikke penge til materialer. Problemer er til
for at blive løst, så blandt forskellige initiativer kørte
man til slagteriet og fik dyreknogler, der efterfølgende
blev kogt så det kunne anvendes til benanarbejde.
Løvsavene kom også frem og der blev fremstillet
smukke papirknive.
Patienterne fik hver tredje ting de fremstillede .og måtte
sælge det til egen fortjeneste, mens resten blev solgt af
institutionen.
Når overlægen havde gæster kunne han godt lide at forære gæsterne nogle af de smukke ting .
Det blev personalet ret sure over, for han betalte ikke
for det han forærede bort!

Da der var flest hold og fritidsbeskæftigelsen havde sin
storhedstid var der omkring 55 hold med 6-7 deltagere
på hvert hold helt fem til cirka år 2000 .
Herefter blev det markant dyrere at deltage, og det blev
forsøgt at køre holdene i kortere perioder for på den
måde fortsat kunne tilbyde både, musik, afspænding,
rytmik, madlavning, bagning og håndarbejde.
I nogle år var der også trafiktræning.
Undervisningen foregik i lokaler på Andersvænges område og skolekøkkenet på Nørrevangsskolen.
Det var således muligt for de fleste selv at komme til
det ønskede hold.
Der har også været biograf i festsalen hver anden søndag formiddag.
I dag er der kun enkelte hold med madlavning, bagning
og rytmik, samt weekend hold til halloween, jul, nytår
og påske.

Tandlægen
Knud skulle til tandlægen på Andersvænge.
Knud var bestemt ikke glad for dette, han vidste godt,
at tandlægen kunne være lidt brutal.
Jeg prøvede at berolige ham, men han blev ved med at
sige: ”Jeg skal ikke være bange, vel”? Jeg sagde, at
det nok skulle gå alt sammen.
Vi listede derefter ud til tandlægen og Knud sagde til
ham : ”Jeg skal ikke være bange, vel”?
Men tandlægen råbte:” Se at få lukket munden op, jeg
har ikke tid til det pjat”
Så kunne Knud godt høre, hvad vej vinden blæste, så
han lukkede munden i og skulle ikke nyde noget af at
lukke munden op.
Tandlægen råbte til klinikassistenten: ”Giv mig kæbepresseren” Da tandlægen havde fået denne, tog han fat
i håret på knægten og bøjede ham bagover i tandlægestolen. Så slog han Knud 2-3 gange med kæbeåbneren
direkte på læberne, som sprang op og blødte og knaldede den bagefter mod tænderne,.
Idet Knud så siger :”Av, av”, var det, at han skulle være
der med kæbepresseren, som pressede kæberne fra hinanden.
Tandlægen undersøgte ham og det gik sandelig hurtigt,

blod og tandkød røg til alle sider.
Tandlægen skælder atter og råber: ”Se at få ham ud,
han er jo færdig, der er jo ikke noget at hyle op for”.
Jeg hankede op i Knud, nu virkede præmedicinen, der
skulle have virket inden tandlægebesøget, jeg blev
smurt ind i blod på mit rene hvide forklæde.
Jeg slæbte ham forbi de fire der ventede på, at det blev
deres tur, så hylede de bare endnu højere derude, da de
så hvor ilde Knud så ud.
Sådan var vilkårene, samfundet havde ikke råd til at
have en ordentlig lønnet tandlæge, han havde 10 gange
så mange urolige og vanskelige patienter som andre
tandlæger.
Der var heller ikke råd til bedre udstyr, når det alligevel
bare skulle bruges til de åndsvage.
Når samfundet skal spare, er det andre, der skal betale
med en langt højere pris.

Funktionærforeningen
Funktionærforeningens første formand var køkkenbetjent Christensen og han blev senere afløst af Greve
Hansen fra avlsgården. Ved den lejlighed blev plejer
Andreas Høj næstformand og kom senere til at blive
formand og kasserer i hovedforbundet.
Ved en generalforsamling blev gartner Viggo Marker
formand ved lidt af et tilfælde. Han fik ved et kampvalg
en stemme mere end Høj, og det var fordi en af eleverne havde stemt på trods af at eleverne slet ingen stemmeret havde. Høj undlod at protestere for han havde
rigeligt at se til som kasserer.
Viggo Marker blev som kommunist valgt ind i byrådet
og sad i mange år som ”tungen på vægtskålen” og fik
på den måde nogle af sine mærkesager igennem.

var både en flittig skribent og debattør når det handlede
om forholdene indenfor åndssvageforsorgen.
Historien fortæller at Viggo Marker hver dag når man
mødte på kontoret i hovedforbundet havde lavet et humoristisk digt om en aktuel begivenhed eller person,
der så blev læst op under morgenkaffen.
Hans kongstanke var at lave et industriforbund, der omfattede alle ansatte indenfor åndssvageforsorgen, men
det lykkedes aldrig helt, da blandt andre speciallærerne
ikke ønskede at være med.

Funktionærforeningen blev i midten af 70`erne omdøbt
til Åndssvageforsorgens Personaleforbund , senere
dannedes Socialpædagogerne Landsforbund, som alle
Viggo Marker blev også valgt som formand for Funkti- de pleje– og omsorgsuddannede blev en del af.
onærforeningens hovedforbund.
De øvrige medlemmer af Personaleforbundet blev medHer kæmpede han med stor iver for en bedre uddannel- lemmer af deres respektive fagforbund.
se af personalet og for flere efteruddannelsesmuligheder. Han brugte også sin position til generelt at arbejde
for bedre forhold for landets udviklingshæmmede og

Beboerportrætter

Portrætter i glimt
De tre grønlandske børn var født med en speciel form
for dværgvækst. Når lægestuderende kom på besøg
blev børnene klædt af og stillet op på et bord, hvorefter
børnelægen holdt et foredrag om dem.
Når det var slut: "Så kan De godt tage dem væk."

Han kunne savle mønstre på sit røde tæppe. Og det
gjorde han, når han sad der i timevis. Alene i en sovesal
Lille Henrik på cirka seks år sidder i sin kørestol med
armskinner på de spastiske arme, så de ikke bøjer sammen og musklerne derved bliver for korte.
"Han er en køn dreng, men "tom"”, siger de.
En meget voldsom og råbende dreng med et glimrende Men hans øjne er ikke tomme. Jeg lægger en billedbog
ordforråd havde gjort noget, han ikke måtte, hvad det
foran ham. Bogen ligger på hovedet.
så var. Han blev under skrig og skrål lagt i seng i bælte Med møje og besvær får han den vendt, trods skinner
af to medarbejdere.
og spjættende bevægelser.
Der lå han i nogle timer indtil afdelingslederen "Store Da billedet ligger rigtigt får jeg et stjernesmil.
Fru X” kom.
Han er ikke tom.
Han fik et Anders And blad og bolcher i sengen.
.
Hun var bange for ham. Alle andre var forargede
Drengen sad i sengen iført sele, så han ikke kunne stå
op og forlade sengen.

Andersvængesange

I forbindelse med Andersvænges 50 års jubilæum i
1990, blev der udgivet et kassettebånd og et sanghæfte kaldet Andersvænge sange.
Sangene er alle digtet i gamle dage af beboere på
Andersvænge og beskriver længslerne efter familien, tvangen og magtudøvelsen og lysten til oprør.
Sangene blev uropført som ”musical” i det store
festtelt, der var lejet til jubilæumsarrangementet.
Sangene kan i dag høres på Dansk Forsorgshistorisk Museum`s hjemmeside
www.forsorgshistorien.dk hvor det også er muligt
at hente en kopi af sanghæftet.

Bondemand
Erling Kristensen havde ønsket at få Bondemand over
på værkstedet i K-kælder,.
Han vidste, at Bondemand havde haft en forfærdelig
opvækst med daglige tæv og at han ingen kontakt havde til nogen. Den eneste var hans farmor, som han sagde havde svigtet ham. Hun var pludselig holdt op med
at kontakte ham, muligvis var hun død, På Andersvænge var han heller ikke blevet behandlet for godt.
Bondemand var meget glad for, at han skulle være hos
Erling Kristensen, som var den eneste person i hele verden, han havde tillid til.
Det viste sig, at denne unge fyr der kunne blive meget
voldsom og havde en forfærdelig ballast med i
”bagagen”, lærte at sy smukke ryatæpper, som var meget populære dengang.
Bondemand syede store flotte tæpper, som Erling Kristensen tegnede.
Det var et velfungerende samarbejde.

sen, at hun måtte købe det tæppe, han var ved at sy.
Det forestillede tre smukke hejrer, der snoede deres
lange halse sammen og var syet i varme orange farver.
Men, fortsatte han, du kan blive skrevet op i Kristensens bog, så skal jeg nok sy et til dig.
Nu var Bondemand, ham ingen regnede for noget, pludselig en person der blev værdsat.
Når tæppet var færdigt, blev det fotograferet og billedet
sat ind i hans fotomappe. Han havde efterhånden en del
mapper.
Bondemanden havde et ønske: nemlig når han havde
solgt et tæppe, ville han gerne komme på besøg og se,
hvor tæppet skulle hænge og han forlangte, at der skulle
være kaffe og kage.

De beskyttede værksteder på Andersvænge blev oprettet i begyndelsen af 50`erne for at flere kunne komme i
beskæftigelse og for at skabe et mere varieret udbud af
beskæftigelse. Hidtil havde der stort set kun været beNår folk så de flotte ryatæpper, spurgte de, om han kun- skæftigelse på avlsgården og i Andersvænges gartneri.
ne sy sådan et til dem.
Dertil svarede bondemand med armene overkors, at de
måtte vente, for han havde altså lovet afd. leder Søren-

Udpluk fra min dagbog
Jeg skulle tilbage til Andersvænge, hvor jeg var til 1972
Jeg var sur over, at jeg skulle være på det lille sygehus,
da jeg ikke var syg. Jeg blev sur og klatrede op i et højt
træ i flere timer. Så kom der en, jeg ellers holdt meget
af, hun hed Birthe som sagde:” Kom nu ned Maria der
vil ikke ske dig noget”. Men det passede bare ikke, jeg
blev smidt i seng med bælte. Der var fem til at holde
mig, jeg ikke ville i bælte. Jeg var meget gal på de personer, som holdt mig fast,
Så fik jeg en sprøjte, for at jeg skulle sove, fordi de ikke
havde tid nok til at snakke med en på 14 år. Det er da
forkert, at de bare lagde os i bælte for et godt ord.
Efter det år kom jeg på en anden afdeling, hvor der boede mange piger.
Jeg mødte nogle af pigerne Karin og Helle, som også
havde været på Børnehjemmet Sølyst, ligesom jeg havde, så vi fik en længere snak om de gode gamle dage.
En dag blev jeg sur på en pige som hed Lise, hun tog
min grammofon fra mig. Så blev jeg sur på hende og så
blev der råbt højt. Så højt at plejemor kom ind:” Kan I
så falde til ro, ellers kommer en af jer to piger i bælte”.
Det blev mig, jeg var meget gal og så ringede hun til
mandsafdelingen, så kom der en stor mand og hjalp
hende med at få mig i seng i bælte og så fik jeg en

sprøjte. Otte dage lå jeg i bælte og kunne ikke røre mig
og heller ikke komme i skole, øv øv. De ringede til
skolen og sagde at jeg var syg. Jeg kom først i skole
igen, da kong Frederik den niende skulle begraves.
Det varede længe, før jeg sagde noget til nogle af dem
på afdelingen, fordi de havde lagt mig i bælte. Jeg var
så stille, at plejemor spurgte om der var noget jeg var
ked af. Men jeg sagde nej og ville passe mig selv og jeg
ville ikke tale med nogen.
Birthe og jeg var sure på hinanden, af en eller anden
grund. Jeg kan ikke sige, hvad der gik galt, så truede
hun mig med bælte for tredje gang, så sprang jeg ud af
vinduet og løb alt hvad jeg kunne.
Jeg ringede til min mormor, men hun var ikke hjemme,
Jeg husker en dejlig jul, jeg havde da jeg var 10 år. Jeg
var sammen med 25 børn, der blev tilbage til jul, både
piger og drenge, vi fik lækker julemad og julegaver,
men jeg snød med mandlen og havde gemt den, vi dansede bagefter rundt om det juletræ, vi havde været med
til at finde i skoven. Plejemor sagde engang, da jeg igen
gik ud på isen, at hun ikke ville miste mig, ”for jeg holder så meget af dig Maria ”
Det glemmer jeg aldrig, at hun sagde til mig, så jeg gik
kun ud på isen en gang mere.

Hvor er min mor ?
NU GRÆDER JYTTE
HUN TÆNKER PÅ SIN MOR
SOM DØDE FOR SYV ÅR SIDEN

JYTTE LO INDE PÅ KONTORET
ARMEN
TRYGHEDEN OG VARMEN

DENGANG
FORTALTE JYTTE SELV:
MIN MOR ER DØD

DU LYTTEDE LIDT
HØRTE NOGEN SIGE:
DET ER JO TRIST

SÅ LO JYTTE
JEG MÅBEDE
OG SAGDE
AT DET GRINTE MAN DA IKKE AF
JEG RYSTEDE CHOKERET PÅ HOVEDET

SENERE
NÅR ARMEN ER VÆK
OG KÆRTEGNENE PAKKET SAMMEN

I DAG
FORSTÅR JEG
DEN DAG DU FIK BESKED
BLEV DU KALDT IND PÅ KONTORET
EN KÆRLIG ARM BLEV LAGT OM DIN HALS
EN HÅND KLAPPEDE DIG PÅ KINDEN
SÆT DIG JYTTE OG HØR:
DIN MOR ER DØD

INGEN BESØG
FØLER DIG SVIGTET
VIL HJEM TIL DIN MOR
DU SLÅR TIL EN FLUE
MASER TI MARIEHØNS PÅ EN GANG
KVÆLER UNDULATEN
7 ÅR ER GÅET
DU GRÆDER ENDNU

Bodil
Bodil er død!
Det kunne da ikke passe, ikke dig.
Du blev 73 år.
Måske gav du op, da du blev syg og måtte sidde i kørestol.
Stakkels Bodil.
Jeg har kendt dig i mange år, ikke at du har været nem, overhovedet ikke,
Faktisk blev jeg ikke glad, da du skulle være i min gruppe på værkstedet.
Jeg havde hørt så meget om dig:
Du stjal som en ravn, skreg ofte højt, ødelagde alting
Det kunne ikke passe, at du skulle være i min gruppe………
Sprog havde du intet af, derfor de høje lyde.
Men du kom, og blev.
Det var ikke nemt.
Du havde altid noget der ikke var dit
Du kravlede under bordet:” Har du tabt noget Bodil ”?, spurgte jeg
naivt og opdagede, at du snuppede snørebåndene fra de andre brugere i gruppen.
Du vidste præcis hvem der ikke gjorde vrøvl.
Ofte når jeg skulle hjem, manglede snoren i min jakke.
Du var stofnarkoman, elskede flotte stoffer, altså gamle klude, dem
kunne du ikke få nok af. Du syede poser af dem og gemte deri både
de bordben du havde skruet af bordene, plus mange andre stjålne
ting.

Bodil
Du var så dygtig til at sy dine poser godt sammen, at vi
måtte nøjes med at føle udenpå posen, hvad den evt.
kunne indeholde.
En dag, jeg skulle vaske hænder, fik jeg meget våde
sko, du havde simpelthen taget røret fra under håndvasken.
Du rendte også med vores viskestykker, bordløbere,
Gretes pudebetræk og meget mere.
Meget af det gemte du under blusen og blev meget
vred, når vi opdagede en snip fra en dug, der stak ud
neden under blusen.
Jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor du ødelagde alt
det, du godt kunne lide for eksempel nye sportstasker
og nye kondisko. På dine gummistøvlerne røg både
skaftet og tåspidserne? Det forstod jeg ikke.
Men du havde fundet et genialt gemmested til dine
indsamlede effekter, nemlig i kloakken.
Der var en kant lige under risten, hvor mindre ting

kunne ligge. Men Falck måtte ofte komme og trække
dig op, når du tabte noget nede i risten og sad urokkelig fast.
Du havde et farligt job.
Bodil, du var kendt af alle også som den ”hvide dame”, når du om natten rendte rundt i gummistøvler og
hvid natkjole, både sommer og vinter.
Mange blev meget forskrækket når de mødte dig på
terrænet.
Men Bodil vi elskede dig, der kommer aldrig en Bodil
som dig.
Din latter var fantastisk, du kunne bare le og le, selv
om vi godt vidste, at du lo, fordi du havde en plan.
Din kiste med den stjålne røde taske og din elskede
bamse som sad på kistelåget var rørende og gav en
klump i halsen og tårerne frit løb.
Bodil vi elskede dig.

Kan man holde af sådan nogle ?
Jeg begyndte på Andersvænge d. 1/6 1967. havde kun
et halvt år tilbage af min 3 årige uddannelse. Jeg havde
været på Lillemosegård (Buddinge) og derefter Vangede børnehospital som det hed dengang. Jeg kunne absolut kun få lov til at flytte i min elevtid, fordi jeg skulle giftes.
Men der gik 6 år før jeg blev gift.
Det var som at komme hundrede år tilbage i tiden.
Den første dag på M2 nåede jeg lige på slaget 7.00 at
stille op på rækken langs væggen, manglede kun at
binde det hvide forklæde. Jeg ventede nu på at blive
præsenteret for de andre, men det skete aldrig.
Lederen fortalte os, hvilke stue man fik denne dag.
Disse sovende drenge og unge mænd skulle vækkes,
vaskes i hoved og hale med hver sin klud, have tøj på.
Toiletbesøg måtte vente til efter morgenmaden, der var
ikke tid før og så op i spisestuen med dem.
Tilbage igen nu skulle sengenes redes, lagnerne skulle
ligge helt stramt, det var meget, meget vigtigt.
Jeg lærte, at man kun skulle bruge én klud til alle hovederne og gøre de andre klude våde og derefter hænge dem op, så man tror de er blevet brugt, på den måde
kunne jeg blive lige så hurtig færdig som de andre.
Morgenmaden bestod ofte af enten havregrød/øllebrød
og ostemad.
Dem der ikke kunne tygge maden hurtig nok, fik brækket brødet ned i grøden og hældt kaffen plus medicinen

ned i så skulle der røres rundt i det hele. Frokosten
kom fra køkkenet, pænt pyntet spegepølse, leverpostej, m.m. på rugbrød. Det hele blev blandet på samme
måde. Spegepølsen blev helt gennemsigtig, pillerne
gav farven.
Man fik altid god mad, men det så naturligvis ikke
lækkert ud efter den blanding.
Bagefter blev alle patienterne flyttet ind i den store opholdsstue. Nogle blev spændt fast på de hårde bænke,
mange havde nu fået spændetrøje på, så de ikke kunne
bruge armene, da dragten blev bundet sammen på en
sindigt måde. En stor gut blev fikseret med læderbælte
rundt om søjlen, men han havde frie hænder og elskede sit rødternede spisestykke, som han svingede med
hele dagen. Men en dag havde han proppet spisestykket helt ned i halsen, så han var ved at blive kvalt.
Så var det slut med den fornøjelse.
Vi hører ofte om de helt urimelige forhold, der ofte
eksisterede på forskellige afdelinger, men aldrig om de
positive historier.
I begyndelsen undrede det mig, at se en del personale
der havde været længe på afdelingen, vise stor kærlighed til patienterne, på trods af disse savlende, urenlige,
snotnæsede, mærkelige mennesker der var på afdelingen. Hvordan kunne man holde af sådan nogle?
Men jeg opdagede, at når man lærte disse personer at
kende, kunne man slet ikke lade være.

- en hverdag på godt og ondt

Ro - renlighed og regelmæssighed
Store sovestuer med otte og ti senge. En taburet til at
lægge tøjet på. Intet privatliv. De udviklingshæmmede
skulle også skiftes et par gange om natten, så deres
søvn blev altid afbrudt.
De udviklingshæmmede kom i seng over middag og fik
deres aftensmad i sengen. Her lå de til næste morgen.
Samtlige var fikseret enten med læderbælter, seler eller
tøjremme.
En af stuerne blev kaldt Brækstuen: her sov fire drenge,
som alle sad i kørestol. Samtlige drenge gylpede og kastede op. Det var altid eleverne, der skulle have denne
stue. Eleverne var altid de sidste, der gik til frokost. Så
når vi vendte tilbage og vores vomme var fyldte, kunne
vi gå i gang med disse drenge. Når jeg havde vasket
den første og var gået i gang med den næste, ja så havde den første gylpet igen.
De udviklingshæmmede kom kun i bad en gang om
ugen på ”Store badedag”. De blev klædt af på sovestuerne og blev fulgt splitternøgne ud til baderummet. Så
var der et personale der vaskede, en anden der tørrede
og en tredje som soignerede.
Vi madede de udviklingshæmmede. Størstedelen af maden blev blendet, puha, leverpostej og rødbede. Sikken
en farve!

Samtlige udviklingshæmmede fik medicin. Store doser
og ofte sad de og sov. Deres tandkød havde taget skade
af al den medicin. Det tog to timer pr gang for at øse
medicin op.
Når jeg skulle gå tur med de udviklingshæmmede skulle jeg have ti med. Fem i hver hånd. Samtlige fik seler
på og hver enkelt bændel blev snoet om mine fingre.
Det gjorde ondt.
Størstedelen af formiddagstimerne tilbragte de udviklingshæmmede samlet i opholdsstuen. Mange sad fastspændt med bælter på bænke. Intet legetøj og ej heller
blomster i vindueskarmene. Der var en radio, som var
låst inde i et skab samt en tissespand med Rodalon, som
vi brugte til at tørre tis op med.
Det var ikke nogen rar tjans at have skyllerumsvagt.
Det var ofte elevernes tjans at ordne skyllerummet. Der
var en stor tønde med vand og rodalon. Her skulle man
lægge stofbleerne i, når der havde været afføring i .På
det tidspunkt var der ikke adgang til engangsbleer. Tønden var stor og tung, så når man skulle hælde indholdet
ud i afløbsvasken gjaldt det om ikke at spilde på sig
selv.

Ny som elev
Næste dag cyklede jeg med tungt hjerte ud til den afd.
jeg skulle begynde på. Jeg skulle ringe på døren for at
komme ind, hvorefter der kom et personale og lukkede
mig ind. Omkring hende stod en håndfuld piger, der
skreg og kom med underlige lyde, rokkede og så mærkelig ud. Ikke nok med det, de tog fat i mig og ville ikke slippe, før medarbejderen råbte" om de så for fanden
ikke kunne opføre sig ordentlig og ikke overfalde folk".
Pigerne havde alle ens tøj på, kjole forklæde og bomuldsstrømper, senere viste det sig også at de havde livsstykke og underkjole på. Pigerne så usoignerede ud.
Der lugtede af en blanding mellem øllebrød og afføring. Jeg blev præsenteret for frk. J og fru K, som satte
mig til at rede senge på en af de 12 sengs stuer der var.
Der stod fem senge i hver side og to i midten. For enden af hver seng stod en taburet. For enden af væggen
var der en håndvask. På væggen var der 12 tandkrus og
12 håndklæder der hang snorlige (jeg oplevede aldrig at
de fik børstet tænder).
Af de der kom op, (for det var ikke alle) kom de første i
seng igen kl.14. Alle andre i seng til vagtskifte kl 15.
På nær de" store" som var lidt bedre fungerende og
kunne opføre sig "pænt". Mange af de der var kommet i

seng gjorde alt for at gøre opmærksom på deres utilfredshed, rev sengetøjet i stykker, kastede med afføring
og hvad de nu ellers kunne få tiden til at gå med. Flere
havde muffetrøje på, som var en særlig anordning hvor
ærmerne var så lange, at de blev bundet bagpå, så man
ikke kunne få hænderne frie. Bælter og handsker var
også et meget almindelig redskab til at holde personerne i sengen og i al almindelighed sad hænderne løse på
personalet, så tjat og småslag var hverdagskost.
Sengene jeg skulle rede, bestod af en madras, gummiunderlag, et lagen, et overlagen og et tykt tæppe. Jeg
begyndte at rede sengene, nogle lå stadig på stuen og
der gik andre personaler, men der var ingen der talte til
mig, ingen fortalte, at jeg ikke redte sengene som jeg
skulle, så da jeg have redt halvdelen, kom fru K og rev
alle senge op og fortalte mig at, nu skulle hun nok vise
mig, hvordan man skulle rede en seng. Jeg har aldrig
glemt, at rede en seng meget stramt.
Jeg var grædefærdig og havde mest af alt lyst til at løbe
min vej. Mest af alt var jeg chokeret over, at nogle
mennesker var så handicappede og så svagt fungerende,
at de var så afhængige af andre og de andre ikke behandlede dem ordentlig.

Oprør
Som 23-årig (1971-1981) blev jeg afdelingsleder på en
stor afdeling for piger og kvinder:

Vi begyndte at arbejde med opdeling i bo grupper .
Arbejdet blev tilrettelagt sådan, at grupperne så vidt
muligt havde det samme personale hver dag.
Medicinen blev nedtrappet og nogle blev helt medicinfrie.
Beboerne fik deres eget private tøj, som vi selv vaskede.
Beboerne kom først i seng til normal tid om aftenen og
vi påbegyndte træning i almindelig daglig levevis
(ADL) og sad og spiste i små grupper og beboerne
hældte selv mad op.

Som så ofte før kom jeg en dag ind i i opholdsstuen og
så at der var flere udviklingshæmmede, som sad med
våde underbukser. Medarbejderen fortalte, at de ikke
havde flere underbukser, og at de kun måtte få et vist
antal underbukser pr dag.
Fluks cyklede jeg til oldfruen og sagde, at fremover
skal jeg have de underbukser, der er brug for og i forskellige og passende størrelser.
Det er ikke behagelig at have en størrelse 44 på og uden
elastik i benene, hvis man er 10 år, og man får lavet
Beboerne fik deres eget private tøj og sovestuerne blev
stort.
indrettet hyggeligere med blomster og personlige ting.
Derefter fik jeg hver dag de underbukser og størrelser,
der var behov for.
Bælter og andre fikseringsmidler blev afskaffet og dørene var ikke længere låste.
Der var meget at tage fat på og fremskridtene begyndte Forældrene fik adgang til afdelingen.
at tage form:
Afdelingen blev delt til to selvstændige afdelinger med
hver sin afdelingsleder og beboergruppen blev af blandet køn.

Bal i salen
Der var bal i salen fire gange om året, for dem der havde gået på danseskole. Der lærte de bedst fungerende
patienter at danse de nye danse og der var eget personaleorkester.
Men vi ville gerne lave diskotek for alle de unge mennesker, så aftenskolerne tog alle drengene med over i
salen første mandag i hver måned, sjovt nok samme dag
hvor vi, som også havde aftenskole, havde taget alle
pigerne med over i salen.
Hvad stiller man op med så mange mennesker?
Joh, man kan jo altid spille noget musik for dem. Vores dygtige udeholds leder Anders Kikkenborg havde
sin båndoptager plus grammofon med, Det blev sat op
på scenen og så spillede vi musik og det var jo ikke vores ansvar, at de dansede med hinanden.
Men der skulle lynhurtigt laves nogle regler, for ellers
ville det blive lukket, når der kom nogle fra afdelingerne og så det.
Personalet måtte ikke danse med hinanden, for ellers
troede de, at det bare var derfor vi kom derover. Der
måtte heller ikke være øl eller spiritus på området.
Vores opgave var alene at tage os af beboerne, bænkevarmere og hindre evt. konflikter. (Men det var der ikke
noget af.)
Det var en dundrende succes uden lige.

Penge fra sommerfesten 1971 gik til forstærkeranlæg,
musikanlæg med mikrofon, så især pigerne kunne få
lov til at synge de frække protestsange og smædeviser
om personalet.
Sange som patienter helt tilbage fra 1940 havde med til
den lukkede afd. på Andersvænge. Sangene stammede
fra Brejning, Rødbygård og Ebberødgård .
Pigerne blev dengang lagt i seng med bælte på, hvis de
sang sangene, men det fik dem bare til at synge endnu
højere.
Det skete også, at nogle af pigerne ”smuglede” noget
andet tøj med over i salen, noget som plejemor nok ikke ville godkende, så de skiftede først, når de var ovre
ved ballet.
AK så, at den lille grønlandske pige Malene havde en
meget kort kjole på, lavet af små skindstrimler. Han
spurgte hende om, hvor hun havde gjort af den uldne
skotskternede nederdel, hun havde på da hun kom?
”Joh ser du, den hænger ude på lokummet” svarede
Malene. ”Er du da rigtig klog, tænk hvis den bliver
stjålet, du tør da ikke komme hjem i den nederdel”?
”Nej jeg bliver sendt af helvedet til”
”Så hæng den om bag min jakke, så er der ingen der
kan se den”.” Ja ja den er god”, grinte Malene.
Så dansede Malene videre i sit smarte tøj.

Medicinen
Patienterne på afdeling M (mænd og drenge) fik udleveret rigtig meget medicin, især hvis de var urolige,
hvad de fleste var på grund af manglende beskæftigelse.
Erling Kristensen var elev på denne afdeling, hvor der
var mange psykisk og fysisk handicappede .
Han nægtede at give så meget medicin, uden selv at
have prøvet bare lidt af medicinen og for at opleve
eventuelle bivirkninger af disse.
Han tog 15mg Truxal som er et psykofarmaka.
Og 15 mg var den mindste dosis man kunne få
Truxal i.
Virkningen var enorm. Af de kun 15mg blev han
enormt fuld, og det var den dårligste brandert han nogensinde havde oplevet. Han sejlede, gik baglæns og
faldt.
Kollegaerne spurgte, om han var blevet dårlig og han
simulerede en influenza, der var i omløb og tog hjem.

Han fortalte, at han blev så afsindig tør i halsen, at han
skulle drikke vand hele tiden for at holde det ud.
Mange patienter drak meget vand, men der blev sagt,
at det var fordi de var åndsvage.
Erling Kristensen kunne ikke tåle 15mg, men skulle
give en lille dreng 10 gange så meget som han selv havde taget. I alt to gange 150 mg om dagen
Man fyldte dem med medicin.
En læge fortæller: ”At da klorpromazin kom frem i
1952, var det en mægtig landvinding. Man blev meget
apatisk af det. ”
Erling Kristensen tog også engang 25 mg Prozil piller
og satte sig bagefter ind på kontoret. Han blev så apatisk, at ingen kunne komme i kontakt med ham.
Alligevel skulle han uddele 900 mg Prozil til patienterne.
Børn der voksede op med så store mængder medicin,
blev skadet på deres udvikling.

Min første arbejdsdag
Jeg skulle nu starte hos de allermest handicappede beboere på afdeling M stuen. Som jeg husker det var der
40-50 beboere på store sovesengsstuer.

tryk og som jeg aldrig glemmer. Han var en lille mand
der sad i kørestol, kunne snakke og virkede meget bedre end de andre beboere. Hørte ikke til der, men der var
ingen andre steder til ham dengang, så alle handicaps
Første dag jeg møder ind til morgenvagt er vi kun to til var blandet sammen uanset intelligens. Han havde hud
at klare det hele. Jeg får vist en stue hvor jeg bare kun- på ansigt, hænder og fødder, men resten af kroppen var
ne gå i gang (ingen til at hjælpe eller forklare noget om ligesom en stor hudafskrabning. En dag blev jeg bedt
beboerne)
om at være med til at bade ham, et stort badekar var sat
Tøjet ligger foldet sammen på en taburet for enden af
op på hans stue, han lå på sengen, kroppen var dækket
hver seng, jeg går i gang med at klatvaske og tøj på,
med bomuldsklude smurt ind i lapissalve, omsorgsassiløfter en ud af sengen, står pludselig med en i armene, stenten begyndte at pille disse af, det lugtede slemt. Jeg
han kan ikke gå, må bruge alle mine kræfter, op i seng fik det varmere og varmere og dejsede om på gulvet,
igen. Finder den anden der er på arbejde, hun fortæller blev samlet op og sat uden for døren, herefter var jeg
at der står kørestole på gangen, aner ikke hvad for en
ikke med til badning af ham længere.
jeg skal ta', finder en der ser ud til at passe til hans størrelse.
Jeg var på denne afdeling i 3 måneder, har aldrig forståTo af beboerne kommer aldrig ud af deres seng, de hav- et helt, at jeg ikke løb skrigende hjem til mine forældre.
de kæmpe hoveder, der skulle tages meget forsigtigt på, Men jeg blev jo bidt af at være på Andersvænge, som
anede ikke dengang hvad der var galt med dem, kunne heldigvis de fleste bliver. Kom til at holde af hver enemærke hovederne var meget bløde og geleagtige, jeg
ste beboer, med hvert deres handicap, og selv om de
var rædselsslagen. Fik senere af vide de havde vand i
ikke har noget sprog, blev jeg fascineret af, hvordan
hovedet.
man kan forstå deres behov, bare ved øjenkontakt og
kropssprog.
Derudover var der en beboer der også gjorde stort ind-

Besøgsstuen
Årstallet er 1970, jeg er elev
(omsorgsassistentuddannelsen) på centralinstitutionen
Andersvænge.
Jeg er i praktik på afd. K2, en afdeling med cirka 60
kvindelige beboere i alderen 15-60 år, de fleste med
alvorlige multihandicaps.
Det er søndag eftermiddag og det ringer på døren til
afdelingen. Jeg går ned ad den lange gang midt i afdelingen og låser yderdøren op.
Udenfor står Helles (navnet er opdigtet) forældre. Helle
er en ung pige med spasticitet, uden sprog og fixeret i
kørestol . Jeg finder senere ud af at Helles forældre
kommer hver søndag og besøger deres datter.
De skal besøge Helle, siger de og jeg siger : ”Værs´go´
at komme indenfor". Nej, nej, det vil de ikke. De vil
sætte sig i besøgsstuen.
Det hører med til historien at udenfor afdelingen var
placeret et rum med sofa og stole og skilt på døren:
"Besøgsstue".
Jeg går tilbage ad den lange gang og da jeg når kontoret, spørger afdelingslederen mig: "Hvem var det"? og
jeg svarer :"Det var Helles forældre. Jeg inviterede dem
indenfor, men det ville de ikke . De ville sætte sig i besøgsstuen".

Ups, så fik jeg læst teksten: jeg skulle aldeles ikke invitere nogen indenfor !
Så blev Helle vasket og klædt om og kørt ud til sine
forældre i besøgsstuen sammen med en bakke med kaffe og sandkage. (Der blev altid serveret kage til alle om
søndagen). Da der var gået et par timer, ringede forældrene igen på døren, Helle blev afhentet, og forældrene
tog hjem .
Fem år senere var jeg ansat som assistent på samme
afdeling, meget var forandret, herunder kontakten med
pårørende og jeg fik lejlighed til at høre Helles forældre
fortælle deres historie som forældre til et handicappet
barn:
De havde taget sig kærligt af deres barn indtil syvårsalderen, så måtte de give op og Helle flyttede ind på Andersvænge. De var vidne til at hendes hårdt erhvervede
færdigheder forsvandt og de vidste intet om hendes liv i
dagligdagen.
Heldigvis nåede de at se Helle udvikle sig under nye og
friere forhold.....

En tur i det fri
Alle kvinderne var klædt i kjolerne og kjoleforklæderne, ”patienttøjet", som blev hentet i skabene på
gangen. Der var forskellige størrelser, men var den rigtige størrelse ikke kommet hjem fra vaskeriet, så måtte
man tage det, der var. Det så nogle gange meget mærkeligt ud med korte kjoler til store piger og omvendt
store kjoler til små spinkle piger.
På afdelingen var der mange unge kvinder uden sprog
og mange blev spændt fast både nat og dag. Der var
overhovedet ingen former for beskæftigelse, leg, hygge
eller indlæring og tonen var meget rå og brutal.

( havde måske engang haft det på grønlandsk ? )
Hun var lille og spinkel og meget yndig.
Hun spiste ikke selv, men blev madet ved måltiderne,
ligesom de fleste. Det foregik i et voldsomt tempo, for
der var mange munde, der skulle mættes samtidig.
Så en dygtig medarbejder var en, der kunne skovle ind i
et rask tempo. Der var en uuddannet medhjælper, dem
var der mange af, hun var rigtig hurtig !
Men den lille grønlandske pige bed tænderne sammen
og ligegyldigt hvor meget, de prøvede at vriste hendes
mund op og holdt hende for næsen (for at tvinge hende
til at åbne munden ! ) så kunne de ikke få en skefuld i
Jeg kan huske mange navne, de gjorde stort indtryk på hende.
mig, især de grønlandske piger.
Så fik jeg lov at prøve og ved at vi snakkede og sang
En af de grønlandske piger, (som jo var anbragt langt
lidt, så ville den lille "patient" spise!
fra deres hjem og uden nogen der henvendte sig til dem Og så var det jeg fik at vide at jeg skulle passe på at jeg
på deres oprindelige sprog og som på denne måde fik
ikke kom til at gøre mig for lige med dem!
forstærket deres handicap....) fik jeg en dag lov til at
Sådan var holdningen og menneskesynet dengang i
tage med ud i parken.
1971, heldigvis kom der snart store forandringer, da
Hun var i kørestol og hun blev så betaget og henrykt.
Åndssvageforsorgen blev nedlagt.
Hun havde måske ikke været udendørs i månedsvis, så
det var en stor oplevelse. Hun rakte ud og rørte ved træernes blade , tog dem op til sit ansigt og nærmest kærtegnede dem. Hun havde ikke noget verbalt sprog

Spy i maden
Maden kom fra det store køkken af. Morgenmad, middagsmad. Aftensmaden kom ud sammen med at der
blev samlet beholdere ind fra om middagen. Det var
rugbrød der var smurt og stod på bakker. Ern meget
varm sommerdag opdagede en kollega og jeg, at der var
gået spy i bl.a. leverpostejen. Vi havde ingen muligheder for at få ny mad, men måtte kigge godt efter, om
der var spy. Vi måtte dele det der var tilbage ud til patienterne, og de fik kun ca. hver to stykker, resten blev
smidt ud. Næste dag ringede vi i køkkenet og sagde det
til personalet. Der kunne ikke gøres noget ved det, det

skyldtes at kasserne var skæve, og låget passede ikke
mere, der var store åbningen i enderne. Der var ingen
der tog skade af lidt spy, fik vi af vide. Vi blev enige
om på afdelingen at vi ville ringe til embedslægen
(kredslægen) og det gjorde vi. Næste dag blev jeg og en
anden kollega kaldt til inspektøren til en stor skideballe.
Vi skulle ikke ringe nogen steder hen over klage, for
sådan var det nu engang når det var varmt og sommer.
Det skulle vi ikke blande os i. I løbet af ca. 14 dage var
al maden trukket over med tætsluttet film på alle bakker.

Afreaktion
Brugere og personale på værkstedet fik en dag en ganske særlig oplevelse, da personale fra den tidligere lukkede afdeling afleverede noget gammelt fikseringsudstyr, som det siden 1980 var blevet forbudt at bruge på
afdelingerne.
Der var mange slidte læderbælter med låse, læderhandsker, fodremme, muffetrøjer og andet udstyr.
Alt dette lå i en meget stor kasse.
Kassens indhold blev væltet ud på gulvet.
Øjeblikkelig bredte en uhyggelig stemning sig blandt
brugerne i lokalet.
Alle havde ubearbejdede oplevelser med disse genstande.
Det var tydeligt, at her var også midler til at få løst op
for indeklemte frustrationer og fortrængte oplevelser og
følelser.
En af de bedre fungerende unge piger blev bedt om at
give en værkstedslærer en muffetrøje på.

Hun turde overhovedet ikke, men blev opfordret til dette og at det bare var for sjovt.
Så tog hun også selv en muffetrøje på og et øjeblik efter
jublede hele holdet.
Andre kom løbende til.
Alle skulle prøve et eller andet.
En voldsom forløsning bredte sig, flere skulle overgå
hinanden med at fortælle og berette om, at sådan et bælte eller fodrem eller muffetrøje havde de skam også
prøvet, men aldrig fortalt det til andre.
En af brugerne tog en kuglepen og viste, at det var den
modbydelige sprøjte, de altid fik, når de var blevet lagt
i bælte.
De ville gerne fotograferes med hele udstyret på.
Aldrig havde personalet oplevet så voldsom en afreaktion, her var en opgave, der skulle løses og kunne løses.

De uopnåelige æbler
Jeg husker at jeg blev bedt om at vaske en hel kasse
Mine kollegaer havde fortalt mig, at jeg godt kunne
æbler ude i køkkenvasken. Andersvænge var selvforregne med at blive fyret. Jeg fik godt nok en opsang af
synende med frugt, herunder mange skønne æblesorter. forstanderinden, med besked at passe på den nøgle, som
jo passede til alle yderdøre på hele Andersvænge undtaDa jeg havde vasket alle æblerne, kom der en plejer
gen de lukkede afdelinger L1 og L2.
som tog kassen, gik ud på gangen, og smed alle æblerne
Forstanderinden spurgte om jeg var faldet til på afdelinned af gangen.
gen, og om der ellers var noget. Jeg fortalte det med
Patienterne hvor af mange lå i deres senge kom ud af
æblerne, og syntes det var synd for de patienter der var
dørene fra sovestuerne for at få æbler. Til min store
afskåret fra at få æbler.
skræk opdagede jeg at flere af dem kunne ikke få fat i
æblerne, de havde fod rem på, og kunne kun komme til Hvortil hun svarede: ”De skal lige tænke på De er trods
døråbningen. Sengen kunne ikke komme ud af døren.
alt lige blevet ansat, så stik De lige fingeren i jorden”.
Nogle dage efter havde jeg mistet min nøgle, og måtte
gå den tunge gang til forstanderinden og meddele det.

Et liv i passivitet
Nogen af kvinderne gik med muffetrøjer med krydsede
arme hele dagen. Enkelte i hele muffedragter, der blev
snøret på ryggen . Det var for at forhindre , at de klædte
sig af, slog sig selv, smurte sig ind i afføring eller ødelagde det almindelige tøj.
Mange af kvinderne sad i opholdsstuen det meste af
dagen, hver dag på den samme plads.
De sad uden ble og tissede på gulvet, vi havde derfor en
gulvspand stående i et hjørne.
Så skulle man tørre op med en gulvklud , den samme
var i brug hele dagen. Der var Hibitane i vandet. Hibitane var et desinfektionsmiddel, det var rødt med en karakteristisk lugt,
En lugt jeg vil kunne genkende overalt!
Til middag kom der mad fra centralkøkkenet, der var
meget med grød, sagosuppe og lignende.
Der var også kartoffelmos med brun sovs og noget spe-

ciel Andersvængemad, der hed TRILLEKØD ( hakket
kød ) jeg har ikke set det, de andre steder indenfor
Åndssvageforsorgen, jeg har været.
Det smagte udmærket, der var ofte noget tilovers, som
vi spiste bag køkkendøren. Det skulle nemlig i grisespanden som blev afhentet og kørt over til Rosenkildegården.
Det var jo et lille selvforsynende samfund og mange af
de anbragte mennesker, der var i stand til arbejde udendørs, havde på den måde en meningsfyldt beskæftigelse.
Men de mange multihandicappede, der var stuvet sammen på de store afdelinger, havde ikke meget mening i
deres liv.
Og derfor er det vigtigt at dokumentere , hvad der skete
dengang, så vi er sikre på ikke at gentage historien.

Frihed
En ting som gjorde stort indtryk på mig personligt, var
da vi ikke måtte fiksere beboerne længere (1978).

der var fastspændt med bælte i sengen, kunne man tage
bæltet fra med det samme og hos andre skete det gradvist.

Forbuddet gav stor uro hos personalet, vi kunne jo godt
Der var beboere der havde det svært med at vænne sig
se at det ikke var så godt at de var fikseret, men vi fik
af med bæltet, de stod op hele tiden, fik ikke megen
bare besked om, at nu var der kommet nye regler og
søvn, vi fik så lov af lægen til tage bæltet af gradvis, for
dem måtte vi bare finde ud af at administrere.
eksempel ved at undlade at låse bæltet. Hos en var det
nok at bare bæltet lå der, og så gik der ikke mere end to
Ud af 12 beboere var to eller tre fikseret med bælte i
-tre uger før vi kunne fjerne det helt. Forbuddet gjorde,
sengen. I opholdsrummene og spiserummet var ingen
at vi "turde" gøre tingene anderledes, vi hjalp hinanden
fikseret, for vi var faktisk rigtig meget personale om
dagen, men fra kl.19 til 07 næste dag var der 1 styk per- med gode råd og samtaler. Der skete jo en meget stor
sonale, så det kan havde været årsag til fikseringen, og udvikling både for beboere og personalet.
så boede de fleste på eneværelser, som lå langt fra de
Nogle af mine yngre kollegaer har tit sagt; hvordan
andre værelser, hvor man boede to eller tre.
kunne i finde på at spænde med bælte eller binde dem
Som altid når der skete ændringer så råbte vi op om at på en stol, på toilettet eller på en bænk?
der måtte tilføres flere ressourcer, for beboerne ville jo Ja men vi vidste ikke bedre, det var jo det vi lærte, men
aldrig være der, hvor vi gerne ville have dem. Men det heldigvis var der nogle der kunne fortælle os, at vi kunskulle jo vise sig at vores modstand ikke holdt ret læn- ne gøre tingene anderledes og at det ville blive bedre
ge. Der hvor jeg var ansat skete det stille og roligt, dem for beboerne og os som personale.

Personlige ejendele
Beboerne havde en lille trækasse med hængelås til deres private ejendele. Den stod i træskorummet, hvor
fodtøj og udendørs tøj blev opbevaret.
Kassen blev senere udskiftet med et vægskab, med en
rigtig Ruko lås i. Oven på skabet kunne stå nips og billeder.
Der kom også Ruko lås i dørene til enmandsværelserne
og beboeren fik nøgle til sit eget værelse. Det var lykken!
Elektrisk barbermaskine fik de også.
Der var ansat en barber på Andersvænge. Når han bar-

berede beboerne, så blev der indsæbet tre til fire af gangen. Det tog ikke lang tid, heller ikke når han klippede
dem.
Han var ellers god til at klippe når det var personalet
han klippede.
Barberen havde ofte hovedpine og så spurgte han om
han måtte få en pille. Vi gav ham en kalktablet eller to,
og det havde altid en god virkning!

Den ene
vrælet
livets første signal
blomster til mor og barn
to dejlige piger
født samme dag
ligger nu på stue 7
blev beundret
begge to

eller et mægtigt skænderi
måske sy og bage
tapetsere
rejse bort
eller bare hygge ved pejsen
senere børnebørnene
gik på aftenskole
tiden bare fløj afsted

den ene lærte hurtigt at kravle
at gå tale og spise selv
voksede
fik eksamen
blev feteret
forelsket
og gift
fødte børn
havde job og venner

den ene
blev ældre
pensioneres
tid til haven
eller en god bog
kortspil
eller en lille svingom

den ene
vågnede hver morgen
til netop denne dag
med alt hvad der måtte komme
af både godt og ondt
et hyggeligt besøg
et lille kys

den ene
blev gammel
dør
stort følge ved kisten
megen gråd sorg og savn

Den anden
vrælet
livets første signal
blomster til mor og barn
to dejlige piger
født samme dag
ligger nu på stue 7
blev beundret
begge to
den anden
lærte sent at kravle
at gå
og havde svært ved at tale
voksede
men fik lært så lidt
hjælpeskole
institution
resten af livet
den anden
vågnede hver morgen
klædte sig på
og satte sig ned
spis
du spiste

tis og børst dine tænder
nu kommer bussen
og kører dig på arbejde
hvor du mange klemmer skal
samle
den anden
adlyder
det har du altid gjort
du kunne også blive glad
eller vred
og føle dig svigtet
så sparkede du
råbte
og satte dig ned
gik tur
og hørte mange plader
den anden
blev gammel
dør
få fulgte kisten
ingen
gråd sorg og savn

De store begivenheder

Basarene
To gange årligt holdt Andersvænge en kæmpe basar.
Det var i foråret og ved juletid i salen.
Hele salen var pyntet op med alle de ting, man som
man ikke havde fået solgt direkte fra værkstederne.
Der var fantastiske kniplinger, knive udskåret af ben,
ting af kokosskaller og mange flotte træfigurer i alle
størrelser. Et møbelsnedkerværksted havde foræret
værkstedet træ til disse mange træsnitsarbejder, lige
fra figurer til smykker i forskellige træsorter.
På ribberne i salen hængte store flotte hjemmevævede
duge plus tilhørende servietter til 12 personer, vævede
viskestykker, bordløbere og meget mere. Der var indviklede korstingsbroderier, fine broderede puder og forklæder, anretterborde flettet i pil og kurve af forskellig
slags.
Der kom så mange mennesker til basarerne, at man
måtte lukke dem ind i hold.

Overgartner Viggo Marker stod uden for salen, han
solgte blomster og planter fra drivhuset.
Det var en kæmpesucces.
Pengene man samlede ind ved at sælge tingene på basaren, blev brugt til at bygge feriehuset Lynghuset ved
Bjerge strand.
Dejligt, at man nu havde sin egen feriekoloni, så kunne
man komme derop i højsæsonen, ellers kunne man kun
komme udenfor feriesæsonen ved at leje sig ind i Audebo, som var blindeinstituttets ferielejr.
Mange afdelinger tog senere til Lohals på Langeland,
Bønnerup strand, Djursland, Fåborg plus andre steder.
Senere blev det populært at rejse til udlandet.
I 2015 blev Lynghuset solgt af Slagelse Kommune fordi det ikke længere blev anvendt til det oprindelige formål.

Revyerne
Der var både tale om revyer og dilletant forestillinger,
der blev opført på scenen i Andersvænges festsal. Ved
disse lejligheder var salen altid fyldt til bristepunktet.
Fyrbøder Rasmussen passede scenetæppet
Maskinmester Christensen havde det tekniske ansvar
Ejner Nielsen malede kulisser og bagtæppe
Erna Knudsen var sufflør (hun havde tidligere været
instruktør i en patientrevy).
En gruppe interesserede medarbejdere gik på aftenskole
i Slagelse i faget amatørteater.

Der blev også vist en skyggeforestilling, hvor det hele
foregik i en operationsstue. En kraftig lampe skabte
skyggerne når narkosen skulle klares med en kraftig
hammer. Store operationer blev gennemført og udtagne
dele hængt op på en snor. Efter operationen blev alt atter sat på plads hos det stakkels menneske og såret syet.
Des værre hang hjertet stadig på snoren efter operationen.
De deltagende skuespillere kom også på sminkekursus
så man kunne lære hvordan det unge menneske ”Mad
Larsen” (medarbejder i køkkenet) kunne blive til
De store stykker hed ”Biskoppen” og ”Selskabsrejsen”. ”Jeppe på bjerget”.
Der var også revyer som ”Intelligensmaskinen”, skrevet
af Gartner Viggo Marker i anledning af at overlæge
Forfattere til revyerne var ofte frøken Nissen, Økonoma
Bredmose havde været i USA for at lære om moderne frøken Westergård og plejer Høj.
åndssvageforsorg.

Andersvænges orkester
I starten var det bare nogle få der spillede lidt sammen, senere fik de ideen til at lave et rigtigt orkester.
Alfred Madsen blev spurgt om han ikke ville slå på tromme,
for han havde spillet tuba i sin unge dage i DUI. Flere kom
til og orkesteret var dannet.
Det bestod af snedker Welast, plejer Danneman Johanson,
Verner Andersen, barber Larsen, Andreas Høj og Gerda.
I begyndelsen skrev Høj og Larsen noder af og Johanson
duplikerede dem.
Da de fik en musiklærer, der havde en musikforretning på
Løvegade, havde han noder med til orkesteret.

Man mødtes en gang ugentligt til øve aften og havde det
hyggeligt og skægt.
Fritidsbeskæftigelsens folk begyndte at arrangere baller i
salen for Andersvænges beboere en gang månedligt. De fik
15 kr. ekstra i timen for dette arbejde.
Da orkesteret ikke fik ekstrabetalingen på 15 kr. blev de meget vrede og gik til inspektøren. Han nægtede pure at yde
merbetalingen og herefter blev orkesteret opløst.

Kongebesøget
Kongebesøget af Kong Frederik og Dronning Ingrid i
1955 krævede mange forberedelser.
Alle patienterne skulle i bad og alle pigerne skulle have
en rød sløjfe i håret.
De udvalgte førsteplejersker og andre skulle stå i række
og geled ned langs indkørslen, alle med nyvaskede uniformer.
Gartneren havde fået besked om at gøre grundigt rent.
Ikke et blad måtte der ligge og alle redskaber skulle være sat på plads. Intet måtte ligge og flyde.
Overlægen var meget nervøs over besøget.

Nogen sagde at de ikke stod ud af vognen fordi der ikke
var lagt rød løber ud. Andre hævdede at de i virkeligheden skulle åbne en nybygget kommuneskole og da de jo
ikke havde kunnet været tilstede ved Andersvænges
åbning på grund af besættelsen benyttede de lejligheden til at gøre det godt igen.
Patienterne troede at en embedsmand der kørte foran
kongevognen var kongen. Embedsmanden havde nemlig en stor hat på med en hvid dusk.

Der skulle gå mange år før Andersvænge igen fik kongeligt besøg og denne gang var det af Prins Henrik, der
Nede ved Andersvænges sygehus var der dækket bord sammen med Dronning Magrethe gæstede Slagelse by i
med vin, hvis majestæterne ønskede at nyde noget. De anledning af byens købstadsjubilæum.
stod nu aldrig ud af bilen, men kørte blot igennem om- Prins Henrik så ved denne lejlighed det næsten nybygrådet efter et kort stop hvor de hilste på overlæge Bred- gede botilbud, Specialcenter for syns- og hørehæmmemose.
de.

Sommerfesterne
Andersvænge Sommerfest fandt sted første gang i
1970. Der var et behov for et sted hvor Andersvænges
beboere kunne holde fest og samtidig have besøg af deres pårørende ,som var den største del af gæsterne, men
festen har altid været åben for alle.
De første år foregik det på pladsen foran festsalen, senere på fodboldbanerne og de sidste år i parken indtil
den sidste sommerfest blev afholdt i 2010.
Der var salg af pølser og kaffe og som en del af underholdningen var der fodboldkampe mellem personalet og
beboerne, samt amerikansk lotteri, tombola og dåsekast.
Festen sluttede med smørrebrød, musik og dans.
Festen blev efter hånden udvidet med flere boder med
lykkehjul, fiskedam og vandmand, hvor du med en
bold skulle ramme en plade hvorefter en person røg i
vandet.
I mange år var der et fint lille tog med vogne som kørte
rundt i parken .
Underholdningen var mest kendte dansktop kunstnere
som: Keld og Hilda, Ricard Ragnwald, Jodle Birge,
Birthe Kjær, Tommy Seebach, Bjørn Tidmand og man-

ge flere. Derudover var der optræden af klovne, folkedansere, sangkor og gymnaster .
Alle gevinster til lykkehjul, fiskedam, tombola og dåsekast blev sponsoreret af butikker og virksomheder i Slagelse og omegn samt af diverse leverandører.
Der var i mange år 1000 l fyringsolie som hovedgevinst
i det amerikanske lotteri. Uden alle disse mange sponsorer og de mange frivillige var der ingen Sommerfest.
Slagelse Garden var også et fast indslag. Det var en dag
som også gardisterne satte pris på og Kresten Fisker fra
Rosenhaven gik i spidsen som tamburmajor.
Da Sommerfesten var på sit højeste var der 2000 gæster. Det har altid været gratis at komme til Sommerfesten.
Der har gennem årerne været mellem 50 og 100 frivillige, en del fra bostederne, men også familie og venner
har med glæde været med til denne dag.
Overskuddet fra Sommerfesten skulle bruges til gavn
for så mange som muligt. Det blev til månedlige baller i
festsalen og materialer til fritidsbeskæftigelsen.

Sansefestivalen
Sansefestivalen så første gang dagens lys i 2004 - en
og hvor den enkelte selv skaber nye udviklingsmulighefestival som var tilegnet de svageste og mest handicap- der
pede udviklingshæmmede.
At bidrage til at fremme forståelsen for en forbedret
indsats overfor mennesker, der er udviklingshæmmede,
Egentligt var det hele startet med et projekt for pædai forhold til de administrative og politiske systemer og
gogstuderende på tværs af ”Det kan nytte” institutioner- overfor befolkningen som helhed.
ne i Vestsjællands Amt.
Det kan nytte projektet var et stort udviklingsprojekt
Sansefestivalerne blev en kæmpe succes med et deltastøttet af Socialministeriet, hvor formålet var:
gerantal på omkring 1000 deltagere hvert år.
Festivalen fik også stor opbakning lokalt, hvor både
At forbedre udviklingsmulighederne og livskvaliteten
Slagelse Brandvæsen og gardehusarerne mødte op for
hos mennesker der er udviklingshæmmede
at gøre dagen festlig.
Sansefestivalen blev lukket i 2013, fordi det viste sig
At bidrage til personaleudvikling, der er baseret på en vanskeligt at skaffe det fornødne antal frivillige hjælpesådan faglig viden og forståelse, at den enkelte medar- re til at afvikle festivalen.
bejder føler sit arbejde som ansvarsfuldt og værdifuldt,

Sjællandsfestivalen
I 1987 sad to forstandere i deres lille motorbåd og fiskede ved Sprogø. Der var ikke rigtigt noget der bed på,
så i stedet udviklede de ideen om at arrangere en årlig
musikfestival for udviklingshæmmede med navnet
Sjællandsfestivalen.
Ideen fik opbakning fra de øvrige forstandere i Vestsjællands Amt og den første festival fandt sted på Slagelse Gymnasium den 15.maj 1987.
Der var 700 deltagere og en forstander sørgede for forplejningen sammen med sin familie. De smurte 2.300
stykker smørebrød hjemme i deres private køkken. I alt
var der omkring 40 frivillige, der fik det hele til at fungere.
Musikken bestod i de første år af et professionelt hovednavn og så en masse lokale amatørorkestre der stillede op til vennepris.
Hurtigt voksede Sjællandsfestvalen sig større og måtte
flyttes til Nordhallen i Slagelse. Her blev forholdene
også hurtigt for trange og bestyrelsen for festivalen be-

sluttede sig for at arrangere en udendørs todages festival på selve Andersvængeområdet. Det blev en kæmpe
succes !
Musikerne var nu de store navne indenfor dansk musikliv, der spillede på hele to scener og i nærheden af festivalpladsen rejste der sig en hel by af telte og campingvogne for de mange overnattende gæster.
Mange store navne har været forbi Sjællandsfestivalen.
For blot at nævne nogle få : Birthe Kjær, Kim Larsen,
Medina, Danser med Drenge, Lis Sørensen, Marie Key,
Dr. Hook, Nick og Jay og Safri Duo.
Det hele kan kun lade sig gøre fordi en hel hær af frivillige stiller op hvert år og gør det muligt at afvikle Sjællandsfestivalen.
I dag gæstes Sjællandsfestivalen af knapt 3000 mennesker med udviklingshæmning fra hele landet.
Overskuddet fra festivalen udmøntes i den såkaldte
Sjælepris, der uddeles for at skabe nye oplevelser til
udviklingshæmmede.

Der summer af liv
Det tidligere Andersvængeområde summer stadig af liv. I dag hedder området Rosenkildeparken. De gamle Andersvænge bygninger og nogle nybygninger på området rummer Autismecenter Vestsjælland, Specialcenter Øst og VASAC`s Kulturhus,
med eget galleri. Mange mennesker med udviklingshæmning eller autisme har fået
deres egen to værelses lejlighed med eget bad og toilet. Området rummer masser af
kvaliteter og aktivitet og er samlet set en af de største arbejdspladser i Slagelse
Kommune.
Hvert år i maj måned er området rammen om en af de største festivaler for udviklingshæmmede - Sjællandsfestivalen, hvor små 3000 mennesker over to dage deltager i en kæmpe havefest med masser af god musik.
Hele området er også et stort rekreativt område - inklusiv den gamle park, der benyttes af institutioner, skoler og folk, der bare vil gå en tur i et meget smukt område af
Slagelse, hvor der bor masser af venlige mennesker.
Tæt ved indkørslen til Andersvænge ligger Dansk Forsorgshistorisk Museum i Andersvænges gamle køkkenbygning, hvor vi formidler åndssvageforsorgens historie
så den ikke glemmes og så historien ikke gentager sig.
Kig bare forbi. Se vores åbningstider på www.forsorgshistorien.dk

Tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget til denne bog. Først og
fremmest tak til Erling Kristensen, der har efterladt sine mange optegnelser og et
vældigt fotoarkiv.
Tak til de frivillige på museet, for
indspark og for at passe butikken,
mens redaktionsgruppen har arbejdet.
Tak til bidragsyderne på fortælledagen på museet.
Tak til Birgit Kirkebæk for at gennemse bogen og rette de værste historiske fejl.
Tak til Hanne Jahn for at læse korrektur på bogen.
Tak til Stine Grønbæk Jensen fra Svendborg Museum, der satte det hele i gang.
Tak til Sjællandsfestivalen for økonomisk støtte til udgivelsen af bogen. Uden jer
havde det ikke været muligt.

Litteratur
Bøger af Birgit Kirkebæk:
”Da de åndssvage blev farlige.”
”Uduelig og ubrugelig. Åndssvageasylet Karens Minde
1880-1987.”
”Defekt og deporteret. Livøanstalten 1911-1961”
”Letfærdig og løsagtig. Kvindeanstalten Sprogø 19231961.”
”Normaliseringens periode”
Alle udgivet på forlaget SocPol
Lene Koch:
”Tvangssterilisation i Danmark 1929-1967.”
Gyldendal
Svendborg Museum:
”Rapport fra projekt anbragt i historien”
Kan downloades gratis på www.anbragtihistorien.dk
Poul Duedahl:
”Billeder fra en anden verden.”
Kan bestilles på www.kellersminde.dk

Besøg også vores hjemmeside:
www.forsorgshistorien.dk

