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EN NØDINDGANG TIL
RESTEN AF LIVET
Sølager er en af otte sikrede institutioner til børn og unge
i Danmark. Der er plads til i alt 15 unge på Sølagers fire
afdelinger i henholdsvis Skibby og Hundested, og for de
anbragte unge på Sølager handler hverdagen mest af alt
om bare at få tiden til at gå. For de ansatte, derimod, handler det om at opbygge solide relationer med de unge, opnå
deres tillid og forhåbentlig hjælpe til med at vise dem en
vej ud af den kriminalitet, der har bragt dem herhen.

Nødindgang.
Sådan står der faktisk på skiltet over en af dørene på Sølagers Afdeling Udsigten. Selvom skiltet ser helt officielt ud, er det hjemmelavet
og selvfølgelig en slags vittighed, men dog med en alvorlig ment pointe, fortæller lærer på Sølager, Casper Abdulrahman Bjarnø. For døren
leder ind til undervisningscenteret på Udsigten – og kan derfor vise sig
at være en indgang til et andet liv for de unge. For som Casper siger om
skolegangen: Det er det her, de har brug for.
Inde på skolestuen sidder Pelle og kæmper med de spanske navneord. Der terpes køn: Slutter de på a, er det hunkøn, og der skal et ”la”
foran. Slutter de på o, skal der et ”el” foran. De har kun arbejdet med
det spanske i få dage, så alting er helt elementært endnu. Går det hele,
som Pelle håber på, bliver han løsladt i tide til, at han til august kan
starte på en gymnasial uddannelse, så han kan sagtens se fordelen i at
opbygge et lille forspring på spanskkundskaberne. Og derudover er det
også sjovt, eller i hvert fald interessant, at lære et fremmedsprog, som
ikke så mange andre kan.
Klokken nærmer sig 12, og dermed middagspause, og intensiteten i
undervisningen er gået lidt ned. Casper hjælper Pelle gennem øvelserne, roser ham for sin udtale og beder ham om at tage det stille og roligt:
Despacito, amigo. Despacito.
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Hverdagens trummerum
Pelle har været på Udsigten i tre uger. Han er varetægtsfængslet i surrogat og sidder på afdeling sammen med i alt fem andre drenge, en
af dem er dog i retten i dag. Efter nogle nervøse dage i starten af sin
tid som anbragt på Sølager har hverdagen nu indfundet sig for Pelle.
Dagene ligner hinanden, og livet bag de låste døre keder ham, selvom
de voksne, pædagogerne, skolelærerne og faglærerne, gør deres for at
sætte kulør på det hele, fortæller han.
Pelle og Casper hjælpes ad med at pakke bøger, landkort og skriveredskaber sammen på skolestuen. Det er blevet tid til frokost. Efter frokost har drengene fri indtil klokken 13, og i dag bruger de overvejende
fritimen ude i den indhegnede gård, hvor de ryger et par cigaretter,
sludrer med Casper og faglærer Johnny og spiller lidt basketball. En af
de øvrige faglærere, Søren, støder til – og hurtigt får han en aftale om et
spil fodboldgolf op at stå med Pelle og to af de andre anbragte drenge.
Før de trækker ud i solen igen, er der dog lige et regnskab ved
pool-bordet, som også skal gøres op: Casper kan mere end bare øve
spanske verber, viser det sig – og to af de andre drenge udfordrer ham
efter tur til et hurtigt spil 8-ball ved det blå filtbord.
Men naturligvis er det her hverken en feriekoloni eller ren legestue.
Selv den mindste tur ud på terrænet skal ske med ledsagelsen af en
voksen, drengene bliver lukket inde på værelserne klokken 22.30 om
aftenen. Og hvis de en sjælden gang får lov til en tur uden for hegnet,
fx hvis de skal til læge, i retten eller til eksamen, så sker det kun iført
håndjern og med politieskorte. For drengene er her ikke for sjov, de er
her ikke frivilligt – og sådan er loven.
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Det er respekten, som tæller
Hullerne på Udsigtens fodboldgolfbane er opkaldt efter fodboldklubber i Superligaen, og det giver naturligt nok anledning til godmodige
drillerier mellem drenge og voksne – afhængig af om man nu føler
stærkest for eksempelvis FC København eller Brøndby. Allerede på
det fjerde hul, FC København-hullet, står det klart, at der er en vis
niveauforskel på spillerne: Pelle er måske ikke ligefrem den fødte fodboldspiller, mens Søren, faglærer i musik, viser sig at have en djævelsk
venstrefod og faktisk laver et sjældent hole in one på det ellers vanskelige par 4-hul.
Der bliver grinet, dasket på skuldrene, røget smøger og drillet igennem ude på fodboldgolfbanen. Faglærer Johnny slutter sig til flokken,
da spillet er overstået og scoren gjort op. Det her er Pelles første erfaring med at være anbragt på en institution som Sølager, men en af de
andre drenge er mere erfaren og har været flere steder.
Og han kan sætte nogle ord på, hvad der gør, at Sølager og Udsigten
efter hans vurdering skiller sig ud. Det handler hverken om muligheden for at spille fodboldgolf, udsigten over de grønne marker eller for
den sags skyld chancen for at lære spansk. Det handler helt enkelt om
de voksne og deres attitude:
Jeg kan mærke, at de respekterer os. De forstår, hvad det er, vi har
været igennem. Og de vil faktisk gerne hjælpe os. Og også have det sjovt
med os samtidig. Sådan er det ikke alle steder.

Pelle går lidt for sig selv i flokken. Han virker, som om han også
kunne trænge til en nål eller to i øret: Tiltagende rastløs. Han kan ikke
rigtig koncentrere sig om noget i ret lang tid ad gangen. Der er ikke
skyggen af aggression at spore hos ham – tvært imod: Hele tiden lurer
der ligesom et smil i mundvigen, der er kommet lidt ekstra liv i øjnene.
Fingrene spiller uroligt, han piller hele tiden ved småting, der ligger
på bordet, roder med fjernbetjeningen til fjernsynet. Går ud i gården,
kommer ind igen mindre end et minut senere. Går ned på sit værelse
for at hente cigaretter, men vender om på halvvejen.
Han får besøg, fortæller han så – og kan ikke længere holde forventningens smil tilbage: Hele ansigtet lyser op i hvide tænder og et varmt
glimt i øjet, idet han fortæller, at det er mor og papfar, som dukker op
klokken 17. De har mad med fra McDonalds, og Pelle glæder sig helt
åbenlyst.
Efterhånden som klokken snegler sig tættere og tættere på 17, har
han sværere og sværere ved at holde sig i ro. Han sorterer helt formålsløst et spil kort efter farve, blander dem rutineret – for at sortere dem
en gang til. Hans opførsel er ikke helt ulig et lille barn på juleaftensdag.
Og så, omsider, er klokken 17. Mor står klar i besøgsområdet med milkshake, der smager af livet uden for hegnet og ikke mindst varme knus,
og Pelle nærmest småløber ud ad døren:
I de næste to timer er det næsten, som om han ikke var anbragt bag
lås og hegn.

Milkshake og varme knus
Flokken trækker indenfor igen. Pelle skal have købt sig noget nyt tøj
på nettet, og en af de andre drenge følger ivrigt med i, hvilke valg han
foretager sig. Det er noget med en ærmeløs skjorte og en hættetrøje.
Der bliver røget nogle flere cigaretter ude i gården, spillet lidt bold –
men uden nerve. Drengene hører musik, tung rap-musik, og lige så
højt, som de voksne tillader det. Gerne lidt højere, indtil der igen bliver
skruet ned.
Ud på eftermiddagen bliver der arrangeret et fodbad til et par af
drengene. Frem fra gemmerne dukker to elektriske kar med massageruller i bunden. Det skummer voldsomt og giver anledning til flere
grin. Den ene af de to får desuden øreakupunktur af en af pædagogerne på afsnittet; nålene virker beroligende, forklarer drengen selv: Det
tager lige toppen af uroen i kroppen og dæmper de ulmende aggres
sioner.
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Sølagers etymologi
Institutionen Sølager er opkaldt efter en lille landsby uden for Hundested i
Nordsjælland. Området har været beboet i tusindvis af år: Udgravninger fra
1901 til 1907 har vist, at et flere meter tykt lag af gamle skaller fra østers,
muslinger og havsnegle stammer fra bosættelser i den Ældre Stenalder,
dvs. fra 5400 til 3900 f.Kr.
Selve navnet har ikke, som man måske ellers kunne fristes til at tro, meget
med ædelmetaller at gøre: Tvært imod. Det er en sammentrækning af
ordene søle og ager – altså en mudret, fugtig og smattet mark. Ironien
er både til at få øje på og ganske bitter, når man tager i betragtning, at
de børn og unge, som gennem 100 år har været anbragt på Sølager, netop er karakteriseret ved ofte at sidde fast i dyndet, i samfundets søle.
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1917-1976

Trappen på Børnehjemmet ’Solskin’ ca. 1910. Foruden de ca. 30 børn ses søstrene Anna
Pouline og Mary Jørgine Hansen.
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FORBRYDERISKE OG
VILDFARNE BØRN
Otte forstandere, masser af såkaldt vildfarne børn, spanskrør og
rømninger. De første 60 år af Sølagers historie er broget og til
tider voldsom. Målgruppen ændrer sig marginalt gennem årtierne – men langt mere iøjnefaldende er ændringerne i den pædagogiske tilgang til de unge. Retledninger med spanskrør afløses
af dialog og samarbejde, efterhånden som vi nærmer os nutiden.

For 100 år siden, i september 1917, oprettede to stærke kvinder, søstrene Anna Pouline og Mary Jørgine Hansen, et børnehjem tæt på Hundested. Reelt var der vel mere tale om en tilføjelse til deres eksisterende
børnehjem Solskin, som lå omkring en kilometer fra nyerhvervelsen.
Det nye børnehjem blev skabt i en landbrugsejendom, kaldet Brønden,
lå i landsbyen Sølager – og blev derfor navngivet Sølager Børnehjem.
Solskin var på dette tidspunkt fuldt belagt med omkring 50 hjemløse drenge og piger, som indtil konfirmationsalderen kunne finde et
hjem i søstrene Hansens private institution. Tanken bag Sølager Børnehjem var at lave et supplerende tilbud til drengene, som voksede ud
af Solskin ved konfirmationsalderen: På Sølager Børnehjem kunne de
således bo, mens de fik træning og uddannelse i gartneri, landbrug og
håndværksfag, så de blev rustet til et voksent liv uden for institutionens rammer.
Brønden købte søstrene med økonomisk støtte fra deres bror, skibsinspektør Hans Frederik Valdemar Hansen, og Sølager Børnehjem var
på denne måde et reelt familieforetagende. Og i virkeligheden er det
måske derfor mere korrekt at sige, at historien bag nutidens specialinstitution Sølager, som altså fejrer sit 100 års-jubilæum i 2017, startede
lang tid før – og et helt andet sted på Sjælland.

Hans Frederiks far var en stor mand i lokalsamfundet. Han var møller,
muligvis bagermester – kildematerialet er delt på dette punkt. Uanset
hvad leverede han mel og altså muligvis også brød til Dragonregimentet i Næstved.
Men han var også en tørstig mand med hang til hasardspil, og ifølge
familiens nulevende efterkommere var det netop i et drikkelaug, at
han satte hele familiens tilværelse over styr. Han tabte sin virksomhed,
om det så var en mølle eller et bageri, i et spil kort – og blev siden
tvunget til at flytte til Hellerup med sin hustru og deres syv fælles børn
for, med et strejf af skæbnens bitre ironi, at tage arbejde som menig
hestekusk for det dengang nystartede Tuborg Bryggeri.
Denne tunge skæbne formede familien: Alkohol var forbudt i hjemmet i Hellerup – og børnene voksede op med en stærk religiøs overbevisning samt en grundfæstet sympati for børn af misbrugshjem. Anna
Pouline Hansen rejste kort efter århundredeskiftet så langt bort som til
Palæstina for at missionere, før hun siden vendte hjem til Danmark og
sin søster og altså først startede børnehjemmet Solskin, siden Sølager
Børnehjem.

Stærk veneration for de svigtede børn
Vi skal, ifølge familiens fortælling, yderligere en generation tilbage og
så langt sydpå som til Næstved, hvor de tre søskende Anne, Mary og
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Anna Pouline og Mary Jørgine Hansen er hhv. nr. tre og fire fra højre.
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Statsligt optagelseshjem
Anna Pouline Hansen, 1867-1964, blev født i landsbyen Farendløse syd
for Ringsted. Hun var religiøs og virkede bl.a. som missionær i Palæstina i en
årrække, inden hun i 1905 vendte hjem til Danmark. Startede i 1908 Børnehjemmet Solskin og i 1917 Børnehjemmet Sølager. Forstander på Sølager
1917-1919.

Mary Jørgine Hansen, 1878-1967, blev født i Næstved. Hun var handelsuddannet og havde desuden en uddannelse som husholdningslærerinde.
Mary ejede en hattebutik på Amager, inden hun i 1908 sammen med sin
søster startede Børnehjemmet Solskin. Forstander på Sølager 1917-1919.

Søstrene Hansen kom dog kun til at stå som ejere af og virke som forstandere for institutionen i Sølager i ca. halvandet år. For allerede i
1919 solgte de, angiveligt på grund af økonomiske problemer, børnehjemmet til staten for den nette sum af 62.000 kr. Med i købssummen
fulgte ifølge skødet bl.a. 100 tønder kartofler, tre store heste, en gris
og 15 kreaturer. Desuden diverse udstyr som to mælkejunger, fem sæt
seletøj og en hesterive.
Med dette første salg af institutionen, skiftede Sølager også betegnelse for første gang i historien: Frem til 1924 drev staten Sølager
videre som et såkaldt optagelseshjem for kriminelle drenge eller unge
mænd under forstander Edvard Johannes Pinholts ledelse.
Optagelseshjemmene – undertiden også kaldet iagttagelseshjem
– var oprindeligt tænkt som en midlertidig foranstaltning, hvor de
anbragte børn skulle vurderes og siden enten sendes på børnehjem
eller på opdragelseshjem. Men i praksis fungerede optagelseshjemmene ofte som en mere eller mindre permanent anbringelse af børnene.
I begyndelsen af det tyvende århundrede var den pædagogiske tilgang til børnene selvsagt en noget anden end i dag: Den første danske
børnelov, Lov om Behandling af forbryderiske og forsømte Børn og
Unge Personer fra 1905, sidestiller på flere områder kriminelle børn og
unge med svigtede eller vanrøgtede børn og datidens åndssvage børn.
På både børnehjem, optagelseshjem og opdragelseshjem var det tilladt
at revse børnene – for opdragelseshjemmene var der endda udfærdiget
et særligt strafferegulativ, som slog fast, at børnene kunne straffes med
op til 25 slag med et spanskrør på halvanden tomme i omkreds og halvanden alen (ca. en meter) i længde.
Dette gjaldt jo så ikke på Sølager – eftersom stedet var et optagelseshjem. Alligevel var man, efter cirka et års drift som statsligt optagelseshjem, tvunget til at udspecificerer dette i et særligt sæt vedtægter.
Her fremgår det bl.a., at ved legemlig Revselse maa ikke benyttes noget
særligt redskab, navnlig ikke Spanskrør. Der maa kun slaas et eller dog
ganske faa Slag med den flade Haand paa Kinden.
Og videre, at det er forbudt Lærere og Medhjælpere paa Optagelseshjemmet at anvende legemlig Revselse uden særlig Bemyndigelse fra
Forstanderen.

Billedet fra omkring 1920 er et af de tidligste, der eksisterer af Sølager. Foruden hovedbygningen, der blev færdiggjort i 1919, ses de avlsbygninger, der lå, hvor der nu er kantine.
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Edvard Johannes Pinholt, 1886-1962, var oprindelig uddannet lærer. Han
arbejdede bl.a. som såkaldt rejsesekretær og forstander for Børnehjemmet
Bethlehem i Holte, inden han blev udnævnt til forstander på Sølager, hvor
han virkede i fem år fra 1919 til 1924.

Kristent opdragelseshjem
I 1924 overdrog staten driften af Sølager til den private forening Kristelig Forening til vildfarne Børns Redning. Som navnet antyder har
foreningen sit udspring i den kristne tro og havde på dette tidspunkt
allerede næsten et kvart århundredes erfaring med at redde og retlede
såkaldt vildfarne børn: Siden 1900 havde man drevet et iagttagelseshjem på Orø i Holbæk Fjord, og målet med foreningens arbejde var

at forebygge, at de vildfarne børn, i foreningens tidlige år fortrinsvis
drenge og unge mænd, havnede i fængsel.
Fængselspræst Siegfried Hedegaard Nissen var drivkraften bag. Han
oplevede, at selv børn, som blot var fængslet for tyveri af enkelte madvarer, blev ”disciplineret” med såkaldt rotting – slag med spanskrør. Og
han er citeret for at sige, at det var især Skrigene, som plagede. Skrigene
fra Børnene, naar de blev pryglet”. Derfor blev målsætningen med først
Ourø Iagttagelseshjem, siden andre institutioner i både Jylland og på
Sjælland, at få de kriminelle børn på ret kurs, så de efterfølgende kunne komme i privat familiepleje.
Forud for den kristelige forenings overtagelse af Sølager var der
allerede et vist uformelt samarbejde mellem hjemmene: I 1922 hed
forstanderparret på Orø Karen Højer og Niels Marius Østergaard, og de
fortæller muntert i årsberetningen for Kristelig Forening til vildfarne
Børns Redning, at i Aarets Løb har vi haft Besøg af Elever fra Flakkebjerg, Ondløse, Skibby og Sølager. Vi var glade derfor og tog Broderparten af Sejrene i de tilhørende Fodboldkampe uden at blive for vigtige,
ihukommende at Kampene var paa vores Bane.
Naturligvis var alting ikke bare blå himmel, sjov og vundne fodboldkampe: I indledningen til samme årsberetning fortæller initiativtageren Siegfried Hedegaard Nissen om dalende elevtal på hjemmene,
økonomisk hårde tider og vanskeligheder med at nå egne erklærede
målsætninger. Men han giver også plads til at antyde et spirende nyt
pædagogisk blik for det enkelte menneske, som gemmer sig bag den
anbragte unge: Man kan næppe dele Børnene her efter Alder, som man
i sin Tid tænkte paa mellem Plejehjemsforeningerne og Kristelig Forening, eller efter Forseelsernes Størrelse, men rent individuelt efter det
enkelte Barn eller den Unges Natur.
Da foreningen overtog Sølager to år senere, blev det netop Niels Marius Østergaard fra Orø, som blev udnævnt til forstander. Med ejerskiftet
fulgte også et navneskifte: Nu blev Sølager til et opdragelseshjem. For
Kristelig Forening til Vildfarne Børns Redning måtte erkende, at det
var vanskeligt dels at finde gode, kristne hjem til de vildfarne børn – og
dels at retlede børnene tilstrækkeligt til, at de faktisk kunne fungere i
en plejefamilie. Derfor var der brug for nye institutionelle ”hjem”, de
unge kunne anbringes i – for dog at undgå, at de havnede i et egentligt
fængsel.

Billede fra beretning fra Sølager for årene 1935-1938. Der var nu eneværelser til alle
elever.
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Niels Marius Østergaard, 1884-1966, blev født ved Jelling i Jylland. Som
den tidligere forstander Edvard Johannes Pinholt var han uddannet lærer,
og bestred en række lærerjob, indtil han blev ansat af Kristelig Forening til
Vildfarne Børns Redning som forstander på først Ourø Iagttagelseshjem
derefter Sølager Opdragelseshjem. Forstander på Sølager 1924-1947.

ridsen 2 slag med spanskrøret, og dokumentationen for hustugten er
blevet forevist overinspektøren for Børneforsorgen, som har godkendt
den i februar året efter.
Set med nutidens øjne ligner det unægtelig et pædagogisk skridt
tilbage i forhold til 1920’ernes specifikke forbud mod at anvende
spanskrør på Sølagers elever. Ikke desto mindre var det også i denne
periode, at der blev indrettet eneværelser til alle elever på Sølager, så
en eller anden form for udvikling og et øget hensyn til det enkelte menneske var der også rum til.

Spanskrøret genindført
I 1932 måtte Kristelig Forening for Vildfarne Børn lade driften af Sø
lager gå tilbage til staten: Det var umuligt for den private og filantropiske forening at finde midlerne til at fortsætte, og dermed skiftede
institutionen endnu engang betegnelse: Nu blev Sølager til et Statsungdomshjem – dog stadig ledet af forstander Niels Marius Østergaard.
Ved Socialreformens ikrafttrædelse i 1933 blev jurist og tidligere
dommerfuldmægtig Oluf Peter Jensen Skjærbæk udpeget til den første
Overinspektør for Børneforsorgen – en institution, statsungdomshjemmene herefter skulle referere til, blandt andet gennem årlige beretninger.
Førkrigs- og besættelsesårene var præget af økonomisk depression i
samfundet som helhed. Det satte også sit markante aftryk på et statsungdomshjem som Sølager, hvor den pædagogiske udvikling, i hvert
fald ifølge Sølagers 75-års jubilæumsskrift, forfattet af den senere forstander Svend-Ejner Pejstrup, står noget i stampe.
Pejstrup underbygger ikke selv sin påstand, men eksempelvis kan
man konstatere, at spanskrøret nu er genindført på Sølager: I den
såkaldte Hustogtsbog, indviet i april 1932, har man nøje bogført de
unges forseelser mod reglementet – og de tugtmidler, der er taget i
brug for at straffe dem. De mest anvendte former straf og irettesættelser var lussinger og betænkninger, en slags isolation af den unge i
et udmålt antal dage. Men flere slag med spanskrøret er absolut ikke
ualmindeligt.
I december 1933 modtager en H. S. Jacobsen således fem slag med
spanskrøret, efter at være stukket af sammen med kammeraten L. Ø.
Lauridsen, hvor de ifølge hustugtsbogen tog en Baad og søgte at ro over
Fjorden (formentlig mod Kulhuse). For denne forseelse fik L. Ø. Lau-
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Forseelser og straffen for dem blev noteret i såkaldte ’Hustogtsbøger’.
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Morgengymnastik, aftensang
– og en sjælden cigaret:
Hverdagen i slutningen af 30’erne
En dagsplan fra slutningen af 1930’erne viser, at dagen for de unge på Sø
lager starter med morgengymnastik allerede kl. 5.45. Herefter er der afsat
tid med nærmest militær præcision i planlægningen til styrtebad, påklædning og sengeredning, inden morgenmaden, som består af te og to stykker
smørrebrød. I de følgende knap to timer står den på morgengerninger, så
serveres der frokost (havregrød med sødmælk og sukker, te og endnu to
stykker mad). Nu er klokken blevet 9 om formiddagen, og frem til middagsmaden serveres kl. 12, skal de unge arbejde.

Den nødvendige beskæftigelse
Sigtet med de unge drenges ophold på det, der nu var et statsungdomshjem, var fortsat at give dem færdigheder, så de kunne begå sig i det
almindelige, borgerlige liv som voksne. Og når dagsplanen omtaler de
unges arbejde, bestod det typisk i, at de blev trænet i forskellige håndværk og landbrug, som tillige indgik i institutionens drift.
Men de blev også introduceret for mere husligt arbejde. Igen var
målet for hele indsatsen, at de unge i sidste ende blev klædt på til at
kunne klare en selvstændig og lovlydig tilværelse som voksne. Forstander Niels Marius Østergaard beskriver hygiejnereglerne i forbindelse
med madlavningen i sin beretning til overinspektør Oluf Peter Jensen
Skjærbæk fra 1941:

Efter to retters middagsservering er der indlagt tid til hvile og kaffe i skemaet, før de unge igen skal enten arbejde eller lave husflid i halvanden time.
Om vinteren skal de herefter tre timer på skolebænken – om sommeren
bruges samme tid til mere arbejde. Mellem kl. 18 og 20.30 serveres aftensmaden, som består af brød, fedt og pålæg, og der skal også være tid til
enten en times skolearbejde eller gymnastik. Inden lyset slukkes klokken
21.30 er der aftensang. På fødselsdage, tilføjes det, serveres varm chokolade og, som det hedder i dagsplanen,

Køkkenet ca. 1921

Hænderne vaskes altid ved Ankomst i Køkkenet og mange Gange
i Løbet af Dagen, altid, naar man har været paa Toilettet. Naar man
skal der, lægger man Forklædet og det maa ikke vare over 5 Minutter.
Man forlader ikke Køkkenet uden særlig Tilladelse, støjende Optræden
taales ikke.
Reglerne lader med andre ord til at være klare og, skulle man mene,
vanskelige at misforstå for drengene på Sølager i besættelsesårene.
Ikke desto mindre kan man mellem linjerne på næste års beretning
fra forstanderen til overinspektøren læse, at drengene, også dengang,
afsøgte grænserne for det tilladte og tilladelige på institutionen:
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Om Sommeren er der ingen Skole, skriver Niels Marius Østergaard
i 1942 og fortsætter: saa da varer Arbejds- og Beskæftigelsestiden hele
Dagen. Dette maa jeg anse for en Nødvendighed; thi hvis ikke vi sørger for Beskæftigelse til Eleverne, saa sørger de for Beskæftigelse for vi
voksne, mere end vi skøtter om, og mere end godt er for vort gode Navn
og vort Rygte på Egnen kan bære.

Et kig ned i ”fængselsgården”

flå tøjet af den lille dreng, men Ole Santon lykkes med at sno sig ud
af sit tornyster, som han har på ryggen, og stikke af. Ned til sin far på
værkstedet. Sammen går de omgående til forstander Andersen og får
fortalt om episoden.
Han beklager selvfølgelig mange gange. Af protokollerne kan han se,
hvem der har fri lige nu – og han kan derfor med det samme regne ud,
hvem den formastelige er. Forstanderen forsikrer os, at vedkommende
får en passende straf og spørger os, om der er noget, de fra Sølagers side
kan gøre for at kompensere, forklarer Ole Santon, som i dag er blevet
76 år og pensioneret eksportkonsulent. Han understreger, at episoden
med overfaldet i skoven er den eneste, han erindrer – både på egen
krop og blandt brødre og kammerater – hvor det var tæt på at gå rigtigt skidt for naboerne til Sølager-drengene. Ellers var naboskabet med
statsungdomshjemmet udramatisk.
Og udgangen på overfaldet blev da også en ordning, som familien
Santon faktisk fik god gavn af: Fremover kunne de eksempelvis få omsyet deres tøj på Sølagers systue, faren kunne låne værktøj til sine egne
projekter osv. Forstanderen havde jo lovet en form for kompensation.

Det er omsider blevet sommer – og den er ventet med længsel over
hele landet: Dette år satte februar måned rekord som den koldeste
nogensinde, men nu! Nu er varmen kommet. Solen skinner ned på fem
drenge i førskolealderen med bare knæ. Drengene, Bent, Leo og de tre
brødre Steffen, Claus og Ole, har sneget sig væk hjemmefra og op på
toppen af grusgraven for at kigge ned i ”fængslet”, som de kalder Sølager Statsungdomshjem. Drengene dernede er meget større end de fem
venner. Og voldsommere. Ikke så lidt voldsommere. De fem drenge ved
udmærket, at de skal holde sig på afstand af de store drenge fra Sølager,
men nysgerrigheden vinder over frygten for repressalier.
Sølager-drengene har gang i en slags halefanger-leg, hvor det gælder
om at stjæle et stofbånd fra hinanden. Og de går op i legen med liv
og sjæl. Løber råbende og prustende rundt efter hinanden, ind og ud
mellem træerne – og også op ad den stejle bakke, op mod toppen af
grusgraven. Pludselig befinder Ole, Steffen, Claus, Bent og Leo sig midt
i en drabelig kamp mellem tre af drengene fra Sølager, og seks-årige
Ole ender med at træde ud over kanten på skrænten og rutsje på halen
hele vejen ned ad grusgravens gule sand – lige ned i hjertet af Sølagers
udeområder.
Vi skriver 1947. Forstander Niels Marius Østergaard går på pension, og den nye forstander hedder Svend Aage Andersen. Brødrene Ole,
Steffen og Claus bor som nærmeste nabo til Sølager Statsungdomshjem sammen med deres far, Johannes Santon. Han underviser på
statsungdomshjemmet i landbrugsteknikker og har gang på gang indskærpet for sine drenge, at de skal holde sig væk fra naboerne. Denne
sommerdag sker der ikke noget med den lille Ole, som med lidt besvær
får kæmpet sig op ad skrænten igen – væk fra de store og voldsomme
drenge nede i ”fængslet”.
Men et par år senere bliver det anderledes alvorligt: På vej hjem fra
skole bliver Ole Santon antastet af en af de unge fra ungdomshjemmet,
som lokker drengen væk fra vejen, ind i skoven. Her forsøger han at

Svend Aage Andersen, 1901-1969, var læreruddannet i 1926. Herefter
arbejdede han som lærer på institutionerne Flakkebjerg og Bøgildgaard, indtil han blev udnævnt til forstander på Sølager. Efter tiden på Sølager vendte
Svend Aage Andersen retur til Bøgildgaard som forstander dér. Forstander
på Sølager 1947-1954.
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Flere tilbud til de unge på Sølager
Efterkrigsårene bød også på et nybrud i den pædagogiske tilgang til de
statslige ungdomsinstitutioner. Fokus var stadig på at klæde de unge
på til en tilbagevenden til et liv uden for institutionen, og derfor blev
der mere eller mindre uændret undervist i en række færdigheder, som
skulle gavne dem i deres voksenliv. Men man havde nu den overbevisning, at for at give de unge de bedste odds for faktisk at skabe sig
en lovlydig og uafhængig voksentilværelse så skulle deres ophold på
statsungdomshjemmet være så kortvarigt som muligt.

Jens Ravn Thomsen afløste Svend Aage Andersen som forstander i
1954. Efter nogle få år blev han imidlertid syg, og en kort periode var
Poul W. Perch, konsulent ved Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen, konstitueret som forstander, indtil Gunnar Nordstrand Nielsen
kom til i 1958. Nordstrand ender med at bestride forstanderposten på
Sølager i 20 år, og senere har han selv beskrevet sine første år på statsungdomshjemmet:
Da jeg begyndte på Sølager, var der een lærer til at tage sig af undervisningen. Eleverne var glade for at gå i skole, men der måtte gøres
noget for at holde dem fast. Det klarede vi ved at tilknytte forskellige
lærere fra Hundested til at være med i undervisningen. I en årrække
havde vi den glæde, at sognepræsten i Torup kom til Sølager een gang
om ugen. Hans timer var meget populære. Det gav mange nye kontakter, som eleverne var glade for.
Året efter Nordstrands tiltrædelse udvides paletten af tilbud og
lærere på Sølager yderligere, da smeden Johannes Vestergaard Andersen bliver ansat til at skabe et smedeværksted på institutionen. I lighed
med forstanderen kommer smeden til at sætte sit præg på de næste
mange år på Sølager, og i forbindelse med sit 30 års jubilæum i 1989
udtaler han til Frederiksværk Ugeblad om opstarten af smedeværkstedet:
Der var op til 32 elever dengang, og disciplinen var hård. Ind imellem
lavede drengene jo en masse spræl, nok mere end nu, men jeg lærte
hurtigt at råbe højt ligesom de øvrige lærere. Nu tager jeg det mere med
ro, og hvis der er problemer snakker jeg stille og roligt med de unge om
det. Hvis der er nogen, der synes ”jeg er en dum skid” kan de frit forlade
værkstedet og arbejde i en anden afdeling.
Gunnar Nordstrand Nielsen havde tilsyneladende en klar strategi
med at ansætte flere lærere, tilknytte præsten, etablere smedeværksted
osv. Det handlede om at udvide buketten af tilbud og mulige kontakter
for de unge – for her ligger nøglen til at skabe et godt ophold for den
unge, forklarer han senere:
Det er svært at pege på, hvad der er det væsentligste under et ophold
på en institution. Lægger man tingene sammen, så summen af tilbud
nærmer sig den tilværelse, som de fleste unge lever, så kommer man
nok tættest på et svar.
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Jens Ravn Thomsen, 1898-1971, havde en teologisk baggrund med et
ganske vist ikke færdiggjort universitetsstudium i bagagen, inden han
begyndte en karriere på de statslige institutioner. Han arbejdede bl.a. på
Holsteinsminde, Gelsted og Flakkebjerg, inden han kom til Sølager. Forstander på Sølager 1954-1958.

Specialafdelingen besluttes
Samme år som Gunnar Nordstrand Nielsen tiltræder som Sølagers
ottende forstander nedsætter Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen det første pædagogiske nævn, der to år senere barslede med en
Betænkning vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige
tilpasningsvanskeligheder.
Socialminister Julius Bomholt tildelte nævnet en særlig opgave med
denne betænkning – nemlig at drøfte spørgsmål i forbindelse med
oprettelsen af eventuelle specialafdelinger ved hjemmene for unge
mænd samt tilrettelæggelsen af forsorgen for unge mænd med særligt
alvorlige adfærdsvanskeligheder.
Baggrunden for dette kommissorium var ligetil: Opgaven med at
sikre en samfundsmæssig tilpasning af de adfærdsvanskelige unge
mænd lykkedes ganske enkelt ikke ret godt i de eksisterende tilbud. Af
betænkningen fra 1960 fremgår det, at kun omkring 20 procent af de
unge mænd fra hele landets ungdomshjem opnåede såkaldt relativ stabil beskæftigelse i løbet af fem år efter deres udskrivning fra hjemmet,
mens over 70 procent af de unge mænd fik en dom i samme periode.
Statsungdomshjemmene havde altså ikke held med at bringe de
unge mænd på ret køl. Og derfor foreslog betænkningen blandt andet,
at institutionen i Sølager blev ombygget og tilføjet en ny specialafdeling. Dette blev bevilliget af Socialministeriet – og dermed kunne et
nyt kapitel i Sølagers levetid tage sin start.

Fra tugt og straf til korrektioner
Her i 1960’erne er spanskrøret endnu engang blevet udfaset. Der føres
stadig en omhyggelig hustugtsprotokol, men nu omtales metoderne til
straf som korrektioner – og består udelukkende af lussinger og betænkninger. Dokumentationen af forseelsens art er desuden udbygget
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betragteligt i forhold til tidligere. For eksempel noterer en medarbejder følgende om en episode fra den 31. oktober 1963, som omhandler
den 17-årige B. Andersen:
I dag til morgen har B. A. været lidt usædvanlig vanskelig at have at
gøre med. Han har forsøgt helt at få morgenopkaldet til at gå i fisk for
Damstrup – han vil ikke stå op – han vil ikke vaske sig – han vil ingenting overhovedet. Damstrup tabte til sidst besindelsen og gav ham et
spark bagi. B. A. har i den sidste tid været usædvanlig vanskelig. I alt er
han provokerende og lader tingene udvikle sig til det yderste af, hvad
personalet kan stå for. Man har indtryk af, at deres irritation fryder
ham, så er der noget at hænge folk ud for. Hele episoden blev udartet
med, at B. A. slog efter Damstrup med håndklædet. Efter Damstrups
reaktion tilbyder B. A. yderligere klø og stiller sig op i bokseposition, da
Damstrup nærmer sig, falder B. A. over sine egne ben.
Som såkaldt korrektion er, noget uortodoks, anført et spark bagi – og
valget af korrektionsmetode påtales da også nogle måneder senere af
den tidligere konstituerede forstander Poul W. Perch, som nu er returneret til Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen. Påtalen sker i
forbindelse med, at den samme elev er blevet tildelt en lussing af medarbejder Kristiansen, fordi eleven mente, at han skulle bestemme alt
omkring sig. Kristiansen kunne ikke dele denne opfattelse, hedder det,
ganske lakonisk, videre i hustugtsprotokollen.

Nogle år senere, i 1965, hed det i en rapport fra Sølager til Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen, at man samme år oplevede hele
56 rømninger fordelt på 21 forskellige elever. Hovedårsagerne anføres
til at være, at den unge er blevet lokket til rømning af en kammerat, at
den unge har en asocial indstilling – og dermed lokker andre med til
rømning samt simpel eventyrlyst. Det får viceforstander Henriksen til
at konkludere følgende:
Disse tre grupper mangler ofte enhver form for positiv fritidsbeskæftigelse. De er for godt vant til mere ”spændende” fritidssysler og har i
forvejen fået adskillige tilbud om herværende beskæftigelser – har prøvet – gider ikke.

Moderne fri dressur – nye pædagogiske vinde over Sølager

Rømninger fra ungdomshjemmene er en særskilt udfordring – også på
Sølager. I Pædagogisk Nævns betænkning fra 1960 skriver de, at ved
Nævnets besøg på Sølager i foråret 1959 var det store problem for hjemmet det voldsomme antal rømninger. Der havde således inden for de
sidste par måneder før besøget været ikke mindre end 20 rømninger,
som næsten alle var fulgt af kriminelle handlinger.
Af betænkningen fremgår det, at Sølagers ledelse og personale stort
set står uden muligheder for at forhindre de unge i at stikke af. Og videre at de tiltag, man har taget for dog at holde øje med, om drengene
forbliver på Sølager, måske ikke er de heldigste:
Forstanderen har fundet det nødvendigt at sætte dørspioner i elevværelsernes døre, for at man altid kan konstatere, om en elev er til stede. Nævnet finder anvendelsen af dørspioner mindre heldig og ville
foretrække almindelige små ruder, så at eleven selv ved, at han bliver
iagttaget.

I 1968 står den nye udgave af Statsungdomshjemmet Sølager med specialafdeling omsider færdig. Og det er netop med øje for det høje antal
rømninger, at forstander Gunnar Nordstrand Nielsen ser frem til at
tage de nye bygninger i anvendelse. Til Sjællandsk Weekend fortæller
han den 5. oktober 1968:
Bl.a. mener vi at kunne begrænse rømningerne. Når en elev rømmer,
begår han gerne en række kriminelle handlinger, inden han kommer tilbage. Så bliver han urolig for sin fremtid – og rømmer igen. Derfor kan
man konstatere, at rømninger altid sker i serier. Når en fyr er stukket
af, får vi nu den mulighed at anbringe ham på en lukket specialafdeling – dog højst i to måneder. Der er læger, psykologer, psykiater og
fritidspædagoger til at hjælpe ham og få ham indstillet på samarbejde.
Og samme år fortæller han i et foredrag i Holbæk Amts Børneværnsforening, at specialafdelingerne må først og fremmest være behandlingsafdelinger, hvilket indebærer, at anbringelse i specialafdeling så
vidt muligt bør undgå at få karakter af straf. Anbringelsen bør have til
formål gennem individuelle samtaler og gruppebehandling så hurtigt
som muligt at nå en foreløbig stabilisering, der kan bygges videre på
ved overflytning til almindelige afdelinger.
Det handler altså nu om at samarbejde med den unge, og til det formål benytter man sig af psykologer og pædagoger. Det er ganske tydeligt, at der blæser nye vinde over den pædagogiske tilgang til de unge.
I det hele taget er sker der store forandringer på Sølager i disse år. Fem
år tidligere, i 1963, udtalte Gunnar Nordstrand Nielsen til Sjællandske
Tidende:
Jeg havde aldrig troet, at kvinder, og slet ikke unge kvinder, kunne
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Men drengene stikker stadigvæk af

arbejde her. Jeg har tidligere anset det for helt umuligt. Men det har
jeg med glæde måttet tage i mig. Vi har i knap et halvt år haft en ung
pige fra forsorgsseminariet i Jægerspris. Hun går godt i spænd med det
mandlige personale og har øvet en pædagogisk heldig virkning på eleverne. Vi får snart en kvindelig forpraktikant, og det er jeg ikke spor
nervøs ved. Og man siger jo, at rengøringsdamer er de største pædagoger. De ved ofte betydeligt mere end vi. Sølager er også for kvinder, de
stærke og sikre kvinder.

Fjernsynet afgør sengetiden:
Hverdagen i 60’erne
I 1960’erne publicerede Sølager en introduktionsskrivelse til eleverne og
deres forældre. Heraf fremgår det bl.a., at hverdagen stadig ligger i faste
rammer, men at disse dog er til diskussion:
Kl. 7.00 – 7.05: Opkald.
Kl. 7.15 – 7.45: Morgenmad.
Kl. 7.45 – 11.45: Arbejde, evt. skole til 9.30 eller 11.45.
Kl. 11.45 – 13.00: Middag med alm. fritid.
Kl. 13.00 – 16.45: Arbejde. Køkkenfolk 1 time i skole.
Kl. 16.45 – 18.00: Vask og omklædning.
Kl. 18.00 – 18.30: Spisning.
Kl. 18.30 – 20.30: Fritid med hobby mv.
Kl. 21.50:		
A-elever på værelse.
Kl. 23.00:		
Ro på afdelingerne.
På afdeling A og specialafdelingen lukkes eleverne på værelset kl. 21.50.
Særlige film og TV-udsendelser kan dog forrykke tiden. Afdeling B er en
friere afdeling, hvor eleverne selv passer deres sengetid.
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De nye tider finder også vej til festsangene, der bliver forfattet til rejse
gildet på den nye specialafdeling, som afholdes den 13. september
1968. Forfatteren til sangen er ukendt, men på melodien Fra Engeland
til Skotland konstateres det blandt andet:
I psyk’logi vi lærer
at være tolerant,
det skal man også være
når der stjæles ”proviant”,
når drenge ta’r en tur,
til jeres flaskeskur.
Det er jo blot et led i vor moderne ”fri dressur”.
Selvom der ironiseres over de pædagogiske tanker i festsangen, og selvom der fra flere sider i samfundet var stærke forbehold over for de nye
pædagogiske strømninger, så holdt forstander Nordstrand fast i det ny
menneskesyn på Sølager. Han havde nemlig, fortalte han efter indvielsen af den nye specialafdeling til Frederiksborg Amtsavis, et, måske
naivt, håb om, at det faktisk kunne nytte noget:
Tendensen i øjeblikket er dog, at et mindre antal end tidligere klarer
sig fri af kriminalitet efter udskrivningen, og vi mener, det er fordi vi
ikke er effektive nok. Vi håber at den nye specialafdeling vil virke som
en forebyggende faktor – også på langt sigt, men vi ved ikke, om vi er
for blåøjede.

Gunnar Nordstrand Nielsen, 1917-2004, var læreruddannet og arbejdede
som lærer på både ungdoms- og efterskoler, inden han i 1948 blev fængselslærer på Søbysøgård. Senere kom han til institutionen Bråskovgård,
hvor han bl.a. blev konstitueret forstander, inden han blev udpeget som forstander på Sølager og virkede fra 1958-1978.
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Sølager

1976-2007
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FLERE OG MERE
INDIVIDUELLE TILBUD
I 1980’erne og 90’erne gennemgår Sølager en rivende udvikling.
Institutionen vokser markant – både målt på antallet af unge
og medarbejdere. Men også målt på antallet af afdelinger, for de
næste forstanderes erklærede mål er at splitte Sølager i tusinde
stumper. Der oprettes Søfartsafdeling, Støttefamilieafdeling,
udslusningstilbud, botilbud – og ikke mindst en eksperimenterende Projektafdeling. Fællesnævneren for alting er en ny pædagogisk tilgang, hvor den enkelte unges unikke behov står helt
centralt.

bejder ikke har kontrol med og ikke kan se, i meget høj grad handler
om at gøre overgreb på de svageste, lyder det fra Svend-Ejner Pejstrup i
1997 i anledning af Sølagers 80 års jubilæum. Han taler her om den tid,
hvor han trådte til som viceforstander i 1980 – og fortsætter:
Jeg har senere fået at vide, det vidste vi ikke, at et indvielsesritual
på Sølager var, at de unge blev slæbt igennem møddingen i landbruget. Hvorfor skal de på institution og få sådan en oplevelse? Det var de
oplevelser, der gjorde, at vi sagde: Lad os få det her splittet ad i tusinde
stumper!

Søfartsafdelingen ser dagens lys

Meget er sket i de første cirka 60 år af Sølagers historie. Således også
med prisen: I 1919 blev bygninger, inventar og husdyr som tidligere
beskrevet solgt for i alt 62.000 kr. 69 år senere, den 29. november 1978,
er prisen næsten 100-doblet, da amtsborgmester i Frederiksborg Amt
Svenn Schmidt (K) overtager institutionen fra staten for 5,5 millioner
kr.
I realiteten har amtet allerede drevet Sølager i over to år, da købskontrakten endelig bliver underskrevet i slutningen af 1978. Nu er
Sølager ikke længere et statsungdomshjem, men et Ungdomsbehandlingshjem. Og denne overgang varsler endnu engang nye tider – ikke
mindst på den pædagogiske front.
Den nye ledelse på Sølager arbejder aktivt med en opsplitning af
eller forgrening af institutionen. I 1980 består Sølager af tre åbne afdelinger med plads til 25 unge og en lukket med plads til otte. Og det er
ikke nødvendigvis noget særlig behageligt sted at havne for de unge,
fortæller daværende viceforstander Svend-Ejner Pejstrup:
En af de ting, der var forfærdelige at se på, når en ung kom på Sølager, var de overgreb, de svageste blev udsat for. Både af den pædagogik,
der var på stedet, men i meget højere grad af de andre unge. Det er i sig
selv et overgreb at anbringe en ung et sted, hvor de bliver misbrugere
eller mere kriminelle, og hvor hele den underverden, man som medar-

Første skridt mod en opsplitning af Sølager i, om ikke tusinde, så
i hvert fald adskillige stumper, blev taget i 1981: Her køber ledelsen
nemlig Emanuel. Emanuel er et gammelt træskib fra 1902, der under
reparationsarbejdet havde fungeret som et beskæftigelsesprojekt for
arbejdsløse i Frederiksborg Amt. Nu skulle skibet for alvor ud at sejle
igen, og til det formål blev det tilknyttet Sølager under den såkaldte
Søfartsafdeling.
På Emanuel tog man hånd om behandlingen af op til seks unge
med sociale eller adfærdsmæssige problemer. De unge boede på skibet
i hele sommerhalvåret og tog på både kortere og længere togter – i Danmark og i udlandet. Med ombord var undertiden også andre unge fra
området. I datidens velkomstskrivelse fra Emanuel hedder det blandt
andet, at formålet med skibet er tosidigt:
På den ene side anvendes det til at give den faste elevbesætning et
grundlæggende kendskab til sejlads. På den anden side er formålet at
give andre unge i Frederiksborg Amtskommune muligheder for at deltage i en anden form for feriekoloni eller en anden form for undervisning.
Det handler altså om uddannelse i sejlads og om at tilbyde andre
unge fra området udflugter og oplevelser. Men hovedformålet med
skibsprojektet var at oprette et tilbud, der kunne rumme nogle af de
unge fra Sølager. I samme velkomstskrivelse står der om de pædagogiske tanker bag:
Det er også en del af formålet at give disse unge muligheder for, under
ekstreme forhold at afprøve sig selv i forhold til andre mennesker, at
give dem selvtillid ved at lade dem løse opgaver, der skal løses – og kun
kan løses ved deres hjælp. I forbindelse med livet om bord i en snæver
kahyt, vil der uvægerligt opstå en række konflikter, som kræver løsning
her og nu – der vil ikke være flugtmuligheder, og de unge vil kunne lære,
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eller være tvungne til at lære forskellige konfliktløsningsmuligheder.
For at være helt sikre på, at der ikke er muligheder for at flygte –
hverken fra opgaveløsning, konflikter eller skibet i det hele taget –
opholder man sig gerne så lang tid som muligt på søen. I en artikel
i Frederiksværk Ugeblad hedder det i juni 1988, at tit og ofte kan der
ske sammenstød omkring almindelige adfærdsnormer, og det hænder,
at der er utilfredse unge, der rømmer, når Emanuel anløber sjællandsk
havn. For at undgå fristelser sejles der for det meste på langfart, bl.a. til
Norge, Sverige og Tyskland.

den møder de unge, han har haft ombord i en ældre udgave, senere i
livet: Det er dét, der giver benzin til motoren. Jeg møder dem med barnevogne, og de er nu over 30 år. Jeg møder specielt dem, der har fattet
interesse for sejlskibsverdenen. Når vi er Fyn Rundt møder jeg en firefem stykker, der er ansat på nogle af de sejlskibe, der er med rundt.

Styrmand – og pædagog
I en film om Emanuel og Søfartsafdelingen fra 1985, lavet af Palle
Høgild, taler Peter og Poul, to drenge ud af den på det pågældende
togts fem mand store besætning, om at være en del af skibsprojektet:
Vi har været på skibet et halvt års tid, og det er sådan lidt både-og. Der
er ikke ret meget frihed, lyder det fra Peter, som suppleres af Poul: Skipper og styrmanden er nogle være bisser over for os. Vi må ikke engang
sove længere end til klokken 7 om morgenen.
Nogle år senere forklarer den daværende skipper på Emanuel, Jan
Jensen: Min indfaldsvinkel til de unge er, at jeg er sømand, styrmand.
De unge ser os sømænd som noget andet end pædagoger. Vi er selvfølgelig pædagoger, ellers havde vi ikke lyst til at arbejde med det her,
men vi er først og fremmest sømænd. Den autoritet, som er nødvendig
ombord på skibene, falder helt naturligt. Når en styrmand eller kaptajn
siger noget, så tænker den unge ”Han ved sgu noget om det her”. Der er
sådan en automatisk autoritet indbygget i, at vi er søfolk.
Men trods den noget kontante omgangstone, så er der en pointe i,
at alting ikke udelukkende består af kæft, trit og retning ombord på
Emanuel. Skipper Jan Jensen forklarer videre: Jeg interesserer mig for
dem som personer og for deres liv uden at gå hen og pille i: Drikker din
mor nu igen? Jeg lukker op for: Jeg er interesseret i dig, og så kommer
de selv med, hvad de har brug for. De unge er rå nok, men overfladen
er blevet tyndere, der skal ikke så meget til at prikke hul i den. Derfor
skal vi også være mere påpasselige. Humor bruger vi meget. Hvis man
bruger humor med et glimt i øjet, er humor enormt forløsende. Humoren piller brodden ud af det her dybt tragiske og alvorlige, som deres liv
i virkeligheden er.
Og det nyttede, forklarer skipperen. Han fortæller, at han underti-
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Amtskommunaldirektøren
afmønstrer tidligt

Opsplitningen af Sølager var kun lige begyndt med oprettelsen af
Søfartsafdelingen. Og der var altså tale om en helt bevidst strategi fra
ledelsens side, fordi tingene langt fra fungerede optimalt på institutionen i starten af 1980’erne.
Der var 33 udadreagerende, voldsomme, øretæveindbydende og

hårdt slående unge, som røg hash, drak bajere, slog på tæven og gik på
rov fra institutionen, lyder karakteristikken af Sølager anno start-firserne fra Svend-Ejner Pejstrup. Senere skulle han blive forstander, men
på dette tidspunkt er han endnu forholdsvis nytiltrådt viceforstander,
og som sådan giver han også et bud på, hvorfor man på Sølager havde
mistet grebet om de unge på dette tidspunkt:
Det var nogle demokratiske strømninger der var i samfundet.
60’er-bevægelsen var slået igennem. Det var 60’er forældrene, der var
begyndt at komme og som blandt andet sad i lærerstillinger. Børnene var blevet doseret med, at de skulle tænke selvstændigt. De unge
mennesker, som havde store sociale vanskeligheder, havde også fået
nedbrudt autoritetstroen. De ville selv bestemme. Fuck Sølager. Fuck
pædagogerne osv. Det var en meget svær tid. De ældre medarbejdere
syntes, det var uendelig svært at se på, hvad der foregik. Det var også
noget skidt, der foregik, det var der ingen tvivl om.
Derfor skabte forstander Finn Hugo Jensen i samarbejde med
Svend-Ejner Pejstrup bl.a. en støttefamilieafdeling, hvor de hurtigt
begyndte at placere de unge på opholdssteder, i plejefamilier, i skibsprojekter mv. Alt sammen på andre matrikler end Sølagers egen. Med
denne afdeling gik man midt imod den gængse pædagogik på daværende tidspunkt, fordi de unge, med Pejstrups eget udtryk, var så
karakterafvigende, og derfor af andre institutioner ikke blev anset som
egnede til at være andre steder end netop bag en institutions tykke
mure.
I en metodebeskrivelse fra Sølager hedder det blandt andet, at tidligere sagde man, at det ikke kunne lade sig gøre – med held – at anbringe tidligt skadede børn og unge i plejefamilier. Støttefamilieafdelingen
har betragtet opgaven som et stykke professionelt arbejde, og konsulenterne har nøje udvalgt de familier og de opholdssteder, der har skullet
arbejde med denne type af børn og unge. En lang række unge med en
sådan diagnose har været anbragt i støttefamilier og opholdssteder af
forskellig art. I mange tilfælde er anbringelserne forløbet overraskende godt og i de fleste med en væsentlig bedre indflydelse på de unges
adfærd end det forudgående institutionsophold kunne præstere.
Denne tilgang til de unge var altså et helt bevidst skridt, for Finn
Hugo Jensen og Svend-Ejner Pejstrup ville netop bryde de hårde og
næsten uigennemtrængelige fællesskaber blandt de anbragte unge
ned. Og opsplitningen af institutionen fortsatte skridt for skridt: Der
blev oprettet støtteboliger i Frederikssund, Helsingør og Hillerød som
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Søfartsafdelingen er på mange måder en stor pædagogisk succes. Og
Emanuel er med sine talrige udflugter arrangeret for andre af lokalområdets
unge også med til at løfte Sølagers image og omdømme i lokalområdet. I
tre år, 1985, ’86 og ’88 gennemfører Sølager en række såkaldte søslag ved
Hundsted for andre træskibe, som sejler med et lignende socialt formål.
Det er en organisatorisk krævende opgave, som faktisk oprindeligt blev
udtænkt i amtsrådsregi, og der var da også både begejstring og opbakning
i de år, den stod på. Meget sigende lyder et muntert tilsagn om at deltage
i det sidste af søslagene fra amtskommunaldirektøren til forstanderen på
Sølager i sin fulde ordlyd:

Kære Pejstrup
Det glæder mig, at vi i denne tid med så megen diskussion om fremmede krigsskibes anløb af danske havne stadig har vore træskibe i behold,
således at ”søslaget ved Hundested” igen kan løbe af stablen i år.
Jeg vil gerne deltage i stævnet lørdag den 28. maj d.å. med afgang fra
Hundested Havn kl. 10.00, men vil samtidig tilkendegive, at jeg gerne
vil modtage tilbuddet om at kunne ”afmønstre” først på eftermiddagen,
idet jeg for længst har accepteret en middagsinvitation samme aften.
Brevet er dateret den 13. maj 1988 – tre dage efter folketingsvalget, Poul
Schlüter havde udskrevet i utide som følge af en voldsom sikkerhedspolitisk debat om fremmede krigsskibe og ubådes anløb i danske havne. Efter
tre succesfulde søslag ophører traditionen igen, men Emanuel med besætning fortsatte med at sejle kapsejlads nogle år endnu.

Uden for murene

en slags mellemtilbud til unge, der ikke havde gavn af at være på Sølager, men omvendt ikke fungerede i eget hjem. Støtteboligerne kunne
også anvendes som en overgang fra Sølager til en tilværelse på egne
ben. En slags udslusning til samfundet om man vil.
Denne opsplitning og udflytning af unge havde også en række afledte konsekvenser. Blandt andet at der pludselig opstod en overkapacitet
af værksteder på de lukkede og åbne afsnit på selve Sølager. Derfor tog
man beslutningen om at etablere beskyttet beskæftigelse for voksne
udviklingshæmmede på Sølager – og dermed blev en helt ny målgruppe introduceret på matriklen i Hundested.

Institutionen har vokseværk
Den nye pædagogiske tilgang til de unge var, sammen med den underliggende strategi om opsplitning af institutionen, en succes – og det
var medvirkende til, at Sølager i løbet af 1980’erne havde vokseværk:
Først etablerede man en sikret afdeling i Skibby, Nøddebakken, i 1983.
Nøddebakken var egentligt tænkt som en afløser for Afdeling Spidsen
i Hundested, men Spidsen forblev kun lukket i knap to år, før den genåbnede i 1985.
I Frederiksborg Amtsavis hedder det i januar 1985 om baggrunden
for genåbningen af Spidsen: Afdelingen blev 1. februar 1983 lukket af
amtsrådspolitikerne, fordi de ikke mente, der vare et reelt behov for
den. Siden dengang har adskillige knægte på 16-17 år ventet på deres
dom i Vestre Fængsel i København, fordi der er for få plaser på de lukkede institutioner. Det har fået byretsdommer Niels Waage og adskillige ansatte indenfor fængselsvæsnet til at protesterer voldsomt, fordi de
ikke mener, det kan være rigtigt, at børn skal sendes i fængsel.
Nøddebakken havde oprindeligt ti pladser, men ti kriminelle og
meget vanskelige unge er for mange på én sikret afdeling, hvis der skal
laves et pædagogisk behandlingsarbejde, som Pejstrup konstaterer. Og
derfor oprettede man endnu en afdeling, denne gang på den anden
side af fjorden, i Kulhuse. Den nye afdeling døbes Kulhuset, starter
som et projekt i 1988 og etableres som selvstændig afdeling året efter.
Og når Svend-Ejner Pejstrup i jubilæumsskriftet fra 1997 gør status
over arbejdet i 1980’erne, er det med en vis tilfredshed, fornemmer
man: Årtiet startede, som tidligere beskrevet, i en stemning af mismod
og pædagogisk opløsning, hvor de unge havde deres egne skjulte og
skadelige fællesskaber, og pædagogerne ganske enkelt manglede de
rette redskaber til at løse konflikterne.
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Men, fortæller Pejstrup, det lykkedes også i begyndelsen af 80’erne
at få skabt en særlig vilje blandt både nye og gamle medarbejdere til
at løse problemerne, en særlig vilje til at stille sig til rådighed. Der blev
skabt en kultur, hvor de fleste medarbejdere gik ind for ”vi skal løse problemerne”. Er der en afdeling, der har problemer, kan en anden afdeling
hjælpe til. Der er medarbejdere, der knokler en vis del ud af bukserne.
De bruger langt flere timer på at løse problemerne, end de skal.
I 1986 ansættes den senere forstander Mette Vestergaard som familieplejekonsulent i Støttefamilieafdelingen. Hun fortæller om sin
arbejdsplads i de tidlige år:
Sølager var en af de der multiinstitutioner, som vi pædagoger i hvert
fald ikke skulle arbejde på! Dels fordi den var meget præget af at være
styret af faglærerne, og dels fordi der gik rygter om, at ungerne fik tæsk.
Så det var sådan set ikke en interessant institution for mig. Men så blev
stillingen som familieplejekonsulent slået op, og det lød tilpas interessant til, at jeg alligevel tog chancen og søgte. Og hvad jeg så ikke vidste
var, at Sølager allerede på det tidspunkt havde undergået en rigtig stor
udvikling, hvor man begyndte at tænke meget mere i omsorg, udvikling
og indhold for de unge. Forstander Finn Hugo Jensen var meget interesseret i at oprette de nødvendige tilbud til de unge, og han stod bag
rigtigt mange interessante nye tiltag.
Bare to år senere, i 1988, dør forstander Finn Hugo Jensen som
44-årig, og Svend-Ejner Pejstrup indsættes som ny forstander til at fortsætte den rivende udvikling, Mette Vestergaard omtaler – og som Pejstrup altså allerede som viceforstander havde været en del af at sætte
i værk.

Finn Hugo Jensen, 1944-1988, var uddannet lærer og arbejdede som lærer
og talepædagog, inden han først blev pædagogisk konsulent for Frederiksborg Amt, siden udpeget til forstander på Sølager, da Gunnar Nordstrand
Nielsen gik på pension. Forstander på Sølager 1978-1988.
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Kommunernes antiinstitutionelle holdning
De unge, som henvises til Sølager, har ændret sig op gennem 1980’erne.
Her omkring 1990 er ”lømlerne” stort set forsvundet – og i stedet er de
unge piger og drenge, som modtager undervisning og behandling på
Sølager, en mere skrøbelig flok, kan man forstå af et større virksomhedsportræt af Sølager, som udsendes i avisformat i 1991 med Frederiksborg Amt Avis.
Her hedder det bl.a., at den gruppe af unge, som af den ene eller
anden grund har brug for hjælp fra Sølagers socialpædagoger, socialrådgivere, psykologer og faglærere har ændret sig. For ti år siden var
den typiske beboer på Sølager den hashrygende, øldrikkende knallertbisse, der passede sin læreplads om dagen og lavede indbrud om natten
– når han ikke var involveret i slagsmål på gaden eller værtshuse. I dag
er det i højere grad unge med personlige vanskeligheder i forholdet til
forældrene eller kammeraterne, som kommer her – psykisk skrøbelige
unge, der er fuldstændig ligeglade med sig selv.
Sølager er på dette tidspunkt normeret til 112 elever og har 80
fuldtidsansatte. Opsplitningen, som indledtes cirka ti år tidligere, er
en realitet, og institutionen råder over både lukkede og åbne afdelinger, decentrale enheder og en slags social ambulancetjeneste, Cirkus
Umulius, som kan rykke ud over hele landet og afdække og forsøge at
medvirke til at løse de unges sociale problemer lokalt i tæt samarbejde
med den involverede kommune. Den udgående tjeneste slog dog aldrig
for alvor igennem – ifølge Svend Ejner Pejstrup fordi kommunerne på
denne tid havde en udtalt antiinstitutionel holdning:
Kommunerne syntes, at institutionerne var for dårlige, og at institutionerne skulle koncentrere sig om at blive bedre og ikke bruge kræfter
på et udrykkerhold. De syntes også, at institutionerne var for magtfulde. Når først de havde fået anbragt en ung på en institution, mente de,
at institutionen overtog hele arbejdet. I nogen grad er det også sandt,
men det skyldtes også kommunerne selv. For i det øjeblik de havde fået
anbragt en ung, glemte de ham. Det var en af årsagerne til, at kommunerne ikke ville tage imod tilbuddet om Cirkus Umulius.

efter at være blevet misbrugt af sin stedfar begyndte at trække på
Vesterbro i København. Og hvordan hun omsatte sin daglige indtjening
på 6-8.000 kr. på fortrinsvis speed og hash. Og hvordan hun faktisk slet
ikke overvejede at forlade dette miljø:
Jeg syntes, der var fedt derinde, og jeg syntes, jeg gjorde det rigtige.
Jeg havde selv valgt det. Men nu hvor jeg ikke er derinde, kan jeg godt
se, det er noget lort. Jeg trængte virkelig til hjælp, og den kunne jeg ikke
have fået, hvis jeg ikke var spærret inde her.
Efter to måneder på Spidsen tog pigen folkeskolens afgangseksamen – og efter at have afsluttet sit ophold på Sølager begyndte hun
på en håndværksuddannelse: Jeg tror aldrig, at jeg vil sætte mine ben i
Istedgade igen. Det vil være at bedrage mig selv. Før jeg kom her, ønskede jeg friheden til at trække på gaden og måske fixe mig ihjel. Nu vil jeg
have friheden til at leve et normalt liv.
Men Sølager rummede mange andre typer af unge på denne tid:
17-årige Johnni fra Jyderup fortæller i 1991 om sit ophold på Birkevænget i Frederikssund: Det er godt at bo her. Hvis vi har brug for det,
er der nogen at spørge til råds. Jeg tror ikke, at jeg er selvstændig nok til
at bo alene endnu. Det er godt, her er nogle til at holde sig i ørerne, så
man ikke roder sig ud i noget skidt. Her er det som et kollegium, hvor
den eneste forskel er, at vi kan gå til pædagogerne.
Ved Sølagers 75 års jubilæum i 1992 gør Svend-Ejner Pejstrup status: Institutionen er normeret til 121 elever eller klienter i vidt forskellige foranstaltninger. Klienterne er anbragt i afdelinger og støtteboliger
i Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Hundested og i støttefamilier i det
ganske land. Institutionen modtager fortsat unge – såvel piger som
drenge – til anbringelse i almindelige åbne institutionsafdelinger. Den
mindre anvendelse af Sølager som døgninstitution har givet plads til en
helt ny klientgruppe: voksne med psykiske handicap.

Det lange seje træk

Selvom Cirkus Umulius hurtigt blev nedlagt igen, var viften af tilbud
stadig meget bred i starten af 1990’erne. Og gruppen af unge var tilsvarende forskelligartet. I portrætavisen fra 1991 fortæller en anonym
16-årig pige fra Spidsen om sin baggrund: Hvordan hun som 13-årig

I publikationen Opgaver og Metoder på Sølager fra 1992 beskrives
institutionens cirka 120 pladser hver for sig. Her hedder det blandt
andet om målgruppen til de åbne døgninstitutionspladser – herunder
Søfartsafdelingen, at der er tale om omsorgssvigtede og mishandlede
unge, ofte med en længere kriminel karriere bag sig. Tit er der tale om
unge, der enten er seksuelt misbrugte, og/eller som selv har begået seksuelle overgreb. Deres fattigdom, hvad angår sunde og aktive oplevelser, er åbenlys og begrænser deres handleberedskab betydeligt.
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Nye unge til mange forskellige tilbud

Og videre om den pædagogiske tilgang til denne gruppe af unge: Der
arbejdes generelt på at ændre de unges negative selvfølelse og deres
negative følelser over for voksne i almindelighed. Det gøres dels gennem terapeutiske forløb og dels ved at knytte positive og udviklende
følelsesmæssige kontakter mellem medarbejderne og de unge, og ikke
mindst øges den enkeltes selvværd gennem arbejdstræning og praktisk
oplæring i et eller flere fag.
Nogen enkel opgave er det naturligvis ikke, og den samme udgivelse
slår da også fast, at 15-17 års fejludvikling kan ikke ændres med et trylleslag eller med smarte pædagogiske teorier, men kan måske ændres
gennem sej og vedvarende pædagogisk og medmenneskelig påvirkning.
Negative forventninger til voksne kan ændres ved at forsøge igen og
igen, ved at ændre de aftalte planer og finde på nye tiltag lige så hurtigt, som de unge har behov for at afprøve vores vilje til at blive ved med
at ”ville dem”.
I 1993 skifter Pejstrup job til en stilling som vicekontorchef i Frederiksborg Amt, og Steen Jørgensen overtager stillingen som forstander.
Forud for dette var han afdelingsleder på Kulhuset, som var et højt specialiseret tilbud til unge, der var for udadreagerende til at kunne være
andre steder. I Frederiksborg Amts Avis’ portræt af Sølager fra 1991
karakteriseres de unge på Kulhuset som havende en ekstremt kaotisk,
udadvendt, truende og til tider farlig opførsel. Og det kunne både mærkes og ses, forklarer socialpædagog Miriam Al-Erhayem til avisen:
Vi reparerer konstant på huset. Hærværk er efter vores opfattelse
en reaktion på mange måneders kaotisk liv. De har nogle frustrationer,
som de ikke kan komme ud med på andre måder.

Projektafdelingen opstår
Kulhuset skulle vise sig at være en forløber for et helt nyt tilbud i Sølagers historie. Den nytiltrådte forstander Steen Jørgensen forklarer: Kulhuset var måske en forløber til Projektafdelingen, måske ikke så meget
tankemæssigt, men alligevel en forløber. De tiltag og metoder vi brugte
i Kulhuset: Vi tog mange chancer i forhold til det etablerede system. Vi
placerede de unge på værelser i Frederikssund. Vi gav dem den person,
som fængede mest hos dem, som deres personlige værge. Vi lavede en
række ”lige på kanten foranstaltninger”, som flere gange lykkedes. Det
var en forløber for Projektafdelingen, nemlig at arbejde meget individuelt.
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Projektafdelingen blev bemandet af to konsulenter, Mette Vestergaard og Mogens Meldgaard, og den varslede en helt ny og stærkt individualiseret tilgang til de unge. I det pædagogiske jubilæumsskrift fra
1997 hedder det blandt andet om den eksperimentelle tilgang til de
unge i projektafdelingen: Der rådes ikke over faste pladser i etablerede rammer, men hver enkelt forløb med en ung gennemføres indholdsmæssigt og placeres geografisk i overensstemmelse med problemets
karakter. Med andre ord: omgivelser og rammer, der kan modsvare den
aktuelle unges behov.
Derfor var Projektafdelingen heller ikke nødvendigvis bemandet
af pædagoger – udgangspunktet var den enkelte unges helt særegne
behov, og derfor kunne det sagtens være en håndværker eller en ufaglært, som var den rette til opgaven. I 1997 forklarede daværende konsulent, senere forstander, Mette Vestergaard rekrutteringsstrategien på
følgende måde:
Det er de almen menneskelige kvalifikationer og det grundlæggende
menneskesyn, der er det væsentlige. Det er vigtigt, at medarbejderne
går ind i forløbene med en holdning af respekt og ligeværdighed. Er der
tale om en ung med megen rastløshed, ukoncentration samt manglende
respekt og forståelse for sanktioner, vil kravene til medarbejderne være
en udstråling af ro og tålmodighed samt at kunne acceptere, at konsekvenser eller afstraffelser ikke har effekt.

Et tilbud til dem der falder ved siden af
Projektafdelingen bliver, som tidligere nævnt, en gedigen succes. I en
tidlig evaluering af arbejdet med 18 af de første projekter skriver klinisk psykolog Nike Brandt Poulsen blandt andet: På det institutionelle
niveau må man sige, at det at lave en afdeling, hvis definerede målgruppe er unge, hvis væsentligste fællestræk består i, at der egentlig ikke er
plads til dem i nogen institutionel ramme, er et udtryk for nytænkning,
set på den måde, at der kan være en tilbøjelighed til at betragte verden
ud fra de institutionelle muligheder, der findes. Er der ikke en ramme,
som den unge kan indgå i, er det traditionelt et problem for den, der
falder udenfor, ikke for institutionerne. At etablere en sådan afdeling
på en institution, er nytænkning, det er et udviklingsarbejde, der må
arbejdes på, at det finder sin form, og dermed må der gives rum for
afprøvning og måske endda også til fejltagelser.
Tilbuddet er altså skræddersyet den enkelte unge, som ellers falder
uden for normerne – og derfor oftest også en særdeles bekostelig affæ-
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re for hjemkommunen. Skræddersyet kunne i denne sammenhæng
nemlig betyde mandsopdækning med adskillige medarbejdere for den
unge i uge- eller månedsvis. Eller det kunne betyde et længere pædagogisk forløb i Sydeuropa eller et besøg hos den unges familie i USA.
Fokus var i langt højere grad på det, projektmedarbejderne kunne
identificere var den enkelte unges behov, end det var på bundlinjen.
Men de unge har gavn af projekterne, og afdelingen kan derfor – på
trods af udgiftsniveauet – søsætte mange individuelle projekter hen
over de kommende år.
Vi starter med meget få projekter, men det vokser hurtigt. Meget
hurtigt – og derfor starter vi rigtigt mange og mange forskellige projekter de næste år. Afdelingen vokser, fordi – jamen, fordi vi var gode
til det, vi gjorde. Vi havde en forståelse af, at man var nødt til at gøre
noget andet end det traditionelle, forklarer Mette Vestergaard om tiden
med Projektafdelingen. Hun fortsætter:
Vi gør meget op med den tankegang, at man bare leder efter en ledig
plads til den enkelte unge. I stedet for mener vi, at vi er nødt til at finde
ud af, hvad det er for kompetencer, de unge har. Vi vælger at se på, hvad
den unge har brug for for at ende med at få et fornuftigt voksenliv. Og
hvis vi ikke kan se det, så må vi afdække det – og det gør vi blandt andet
i de her projekter. Vi gjorde simpelthen det, vi mente, der skulle til for
den enkelte unge. Projekterne var dyre, men det er de almindelige pladser på en sikret institution også – og en sikret institution kan altså ikke
rette op på noget, som er gået skævt de sidste 15 år.

Svend-Ejner Pejstrup, født i 1947, er uddannet børneforsorgspædagog,
og arbejdede bl.a. som afdelingsleder på Torup Observationsskole i seks år,
inden han blev ansat som viceforstander på Sølager. Denne stilling bestred
han fra 1980 – 1989, hvorefter han tog over som forstander indtil 1993.

”Man skal være halv idiot”
I 1996 fortæller forstander Steen Jørgensen til Frederiksborg Amts Avis,
at han med amtets godkendelse har oprettet i alt 15 pladser i den nye
Projektafdeling, som henvender sig til det, han kalder de grå unge: Disse pladser skal bruges af unge, der ikke umiddelbart er ”kvalificeret” til
andre afdelinger. Det er unge som ikke nødvendigvis er kriminelle, men
har andre problemer. Det er unge, med psykiske komplikationer, sentudviklede, mobningstruede, misbrugstruede etc. Disse unge er ukendte
unge, som vi ikke ved, hvor vi skal visitere hen. Vi skal lære dem at
kende, før vi kan placere dem det rigtige sted.
Projektafdelingen tiltrækker sig en vis opmærksomhed, og eftersom
en af filosofierne med afdelingen er at udvikle nye pædagogiske metoder til at nå denne gruppe af unge, passer det glimrende, at der også
bliver skrevet pædagogiske projektopgaver om arbejdet på Sølager. I
1996 definerer Mogens Meldgaard et projekt i Projektafdelingen på
følgende måde i en pædagogisk projektrapport:
Det består af det, vi finder ud af. Vi må jo sige, at vi får mange sager
på unge ind ad døren, og de ting, der har været afprøvet over for de
unge, det må man sige har været fiaskoer. Det er ikke, fordi Projektafdelingen har noget færdigt sammenstrikket. Vi sætter os ned og ser på,
hvad det er for en ung og prøver nogen gange også, hvis der er tid til det,
at tage ud og se på den unges familie. Det væsentlige er, at der er nogle
voksne, der gider at have med de unge at gøre, som ikke har det sådan,
at det er, fordi de skal tjene til deres levebrød. Man skal være dybt engageret, og man skal være halv idiot, for at være med i det her arbejde
– fordi man skal lægge så mange ressourcer i det, så det næsten ikke er
til at beskrive. Der er nogle folk, der er væk hjemmefra i en 6 til 8 uger.
Der stilles store og meget forskelligartede krav til medarbejderne i
Projektafdelingen – og der stilles også store krav til samarbejdspartnerne. Senere i samme projektrapport anslår Mogens Meldgaard, at han
har taget afsked med omkring 150 plejefamilier i sin tid i afdelingen.
Fordi familierne ikke matcher det, de unge har brug for.

Blikket for den enkelte unge
Projektafdelingen fylder meget i sine velmagtsår: Der trædes helt nye
veje i det pædagogiske arbejde, og det vækker opsigt. Men Sølager er dog
stadigvæk meget andet end de individuelt tilrettelagte projekter ude af
huset. Både de åbne og de sikrede afdelinger fungerer fortsat – og fællesnævneren i de forskellige tilbud er tilsyneladende blikket for den unge.
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I 1996 udgiver Socialforvaltningen i Frederiksborg Amt et såkaldt
Tema-Nyt om unge, og heri kan man blandt andet stifte bekendtskab
med Pers historie. Per er 17 år i 1996, har røget hash siden 9-års alderen og boet på et utal af institutioner, siden han var 13. Med egne ord
føler han sig især svigtet af pædagogerne, han har mødt i sit liv indtil nu. Han er ankommet til Afdeling Spidsen på Sølager efter at være
varetægtsfængslet i isolation i Vestre Fængsel – og med egne ord er han
”rimelig negativ” ved ankomsten til endnu en institution i rækken.
Men på Spidsen sker der noget nyt:
Så kom Peter, og så talte han meget med mig, og jeg fandt meget hurtigt ud af, at Peter egentlig var en meget flink fyr, og jeg fik en kontaktperson, og de kom ind og talte meget med mig, brugte vel en 3-4 timer
første dag, jeg var her. De kom, de var her ikke, de skulle slet ikke have
været på arbejde den dag, jeg kom, men de blev tilkaldt, fordi Peter kunne se på mig, at hvis der ikke blev talt ud om de ting, jeg havde været
igennem de sidste fire døgn, så var der ikke noget afdeling tilbage, når
jeg var færdig. Så var de der et helt døgn og snakkede med mig, og der var
ikke lås på min dør, fordi de ved godt, hvordan det er at sidde isoleret.
Synet på de ellers så forhadte pædagoger i Pers verden er pludselig
blevet nuanceret en smule. For det, Peter på Spidsen kommer med,
er nærvær og en udstrakt hånd. Han tilbyder Per en form for håb for
fremtiden. Per forklarer selv:
Jeg er aldrig blevet spurgt, hvad jeg ville selv. Peter kom og spurgte
mig efter tre dage: Per, hvad vil du, når du kommer ud herfra? Vi skal
begynde at arbejde med noget. ”Hvaffor noget”?!

Jeg havde ikke forstanderambitioner, men trivedes godt som afdelingsleder. Jeg kunne rigtig godt lide kontakten til de unge og syntes,
jeg var god til det. Men jeg endte med at søge stillingen, fordi jeg nu
havde været konstitueret så længe og sat udviklingsprojekter i gang og
tænkt tanker om fremtiden. Dem ville jeg gerne gennemføre med mig i
forstanderstolen.
Som bekendt fik hun jobbet. Og dermed bliver en af de større cirkler i Sølagers brogede historie fuldendt: Næsten præcis 80 år efter det
første kvindelige forstanderpar tiltrådte på Sølager, bliver den næste
kvinde først konstitueret og altså halvandet år senere formelt udpeget
til forstander. Og en af de første opgaver for den nye forstander er ikke
en af de sjoveste:
En af mine første handlinger som forstander blev i virkeligheden at
sælge Emanuel. Det var ikke nogen sjov beslutning. Emanuel er på det
tidspunkt en stor del af Sølagers identitet og er også baggrund for vores
logo. Men derfor starter vi også med, at jeg får overbevist kontorchefen
i amtet om, at vi skal nøjes med at leje det ud. Så vi starter med at leje
det ud til et opholdssted ved Vordingborg, men efter to år er vi nødt til
at se i øjnene, at vi ikke får det tilbage: Der er ikke nogen kommuner,
som er villige til at betale de dyre pladser, det er på et skibsprojekt. Og
så går amtet ind og overtager og sælger skibet. Dermed var det slut med
Søfartsafdelingen på Sølager, fortæller Mette Vestergaard.

De mindre hårde drenge forsvinder

Steen Jørgensen beklæder forstanderposten på Sølager indtil 1998.
Mette Vestergaard bliver konstitueret som forstander efter hans
afgang. Og i dag, 20 år senere, er hun stadig forstander på Sølager. Det
er blevet til mange flere år, end hun havde forestillet sig, da hun tog
imod konstitueringen.
I forbindelse med sit eget 30 års jubilæum på Sølager i 2016 fortæller hun om sin konstituering: Når jeg spurgte, om ikke stillingen skulle
slås op, skete der ikke noget. Efter et helt år blev stillingen endelig slået
op, men Mette Vestergaard søgte ikke, fordi hun ikke havde forstander
ambitioner. Ansøgerne til jobbet var ikke de rette, og stillingen blev
derfor ikke besat i denne første ansættelsesrunde, men i stedet genopslået et halvt år senere – og nu søgte Mette Vestergaard jobbet:

Frem mod kommunalreformen i 2007 fortsætter Sølager samme
udvikling, som blev sat i gang helt tilbage i starten af 1980’erne: Mette
Vestergaard arbejder med sine medarbejdere med stadig mere individualiserede tilbud og dermed en stadig bredere vifte af behandlingsmuligheder og en stadig større og mere facetteret målgruppe.
Viceforstander Anette Christensen blev oprindelige ansat som
pædagog på Sølager i starten af 1990’erne, og hun sætter ord på nogle
af forskellene på dengang og i dag: Dengang havde vi også de hårde
drenge, som vi har i dag. På den måde er den enkelte unge sådan set
ikke værre i dag end for 25 år siden. Men forskellen er, at tidligere havde vi ikke udelukkende de hårde drenge: Der var også unge, som blev
varetægtsfængslet for småting, forklarer hun og uddyber:
Generelt var Sølager jo dengang et meget større sted med åbne afdelinger og så videre. En anden forskel er også, at normeringen i dag er
langt bedre end tidligere: Dengang for 20-25 år siden var vi typisk to
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En cirkel bliver slået

pædagoger på arbejde til ti unge. I dag hedder det tre pædagoger til
seks unge. Og der er endda mulighed for at øge normeringen ved behov
til fire eller fem pædagoger.
Pædagog Jane Jacobsen har været på Sølager næsten lige så længe
som Anette Christensen. Også hun understreger, at de hårde drenge
har været på Sølager lige så længe, hun husker. Men at rammerne for
det pædagogiske arbejde har ændret sig markant:
Tidligere kunne vi jo tage dem med ud og handle, og så kunne vi
spise en is sammen på havnen. Det er helt umuligt i dag, fortæller hun.
Og selvom målgruppen – bortset fra at være blevet mindre sammensat
– ikke har ændret sig voldsomt, så var der alligevel en anden aura af
uskyld over det, når hun erindrer, hvordan drengene i hendes første år
på Sølager var optaget af at bytte kassettebånd med musik og Anders
And-blade med hinanden. Men der sker også en anden markant udvikling, som er med til at tegne billedet af Sølager i dag, forklarer Jane
Jacobsen:
En af de ting, som springer mest i øjnene, er nok, at skolearbejdet
er blevet voldsomt opprioriteret gennem de 25 år, jeg har arbejdet her.

Steen Jørgensen, født i 1945, er uddannet pædagog og var ansat på
Behandlingshjemmet Egevang, inden han i 1989 blev ansat som afdelingsleder for Sølagers sikrede afdeling Kulhuset. Blev forstander for Sølager i
1993 og bestred posten indtil juni 1998.
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UNGE DRENGE FRA
BELASTEDE MILJØER
Siden nedlæggelsen af amterne i 2007 er der sket store forandringer på Sølager. Det har været ti år med en voldsom nedgang i
udbuddet af tilbud og en tilsvarende nedgang i normering. I dag
er Sølager en højt specialiseret institution på det sociale område, som udelukkende har sikrede pladser til de mest kriminelle
unge. Alligevel insisterer ledelse og personale på en pædagogisk
udviklende tilgang til de unge.

morer sig over, at de faktisk kender en af dem fra fjernsynet. De ser videre på programmet, som nu følger en vild biljagt gennem en provinsby.
På en dag som i dag handler det mest om relationsdannelse, hvis vi
skal bruge et fint pædagogisk ord for det: Ahmed skal ikke læse op til
eksamen, og derfor bruger jeg i stedet for tiden i UC til at få skabt et
godt og tillidsfuldt forhold til ham, forklarer Maria. Efter frokost skal
de i stedet for ned på værkstedet, hvor Maria blandt andet skal undervise de unge i at lave stoftryk på deres trøjer og støbeforme til en ring.

Delt i to over natten

Ahmed ligner en teenager som de fleste andre: Han nærmest flyder ud
i sofaen med halvt lukkede øjne og en dunet hage, og som han sidder
der, iført gråt joggingtøj, omvendt hvid kasket og badesandaler, kan
hans udstråling bedst af alt betegnes som lettere ugidelig. Ikke desto
mindre kommer der liv i øjnene, og gummiansigtet lyser op i et stort
smil, da han får øje på pædagogen Maria.
Hva’ så! Skal vi gå ned på UC, Maria? Hilser han hende efterfulgt af
et håndtryk og sammen går de småsludrende ned ad gangen på Spidsen, ud af døren og over mod skolestuen på Afdeling Buen. Udenfor er
en af de andre unge lige blevet eskorteret retur af politiet, og Ahmed
udveksler nyt om den nytilkomnes tur til retten på arabisk, inden
Maria låser dem ind på undervisningscenteret.
Det er muligt, at Ahmed kan forveksles med de fleste andre teenagere, men hans skoledag ligner ikke for alvor den danske gennemsnits
teenagers. Jo, der er både globus på bordet, ark med regnestykker og
danskopgaver på hylderne, geografiske kort på væggene og undervisningsbøger i reolen. Men Ahmed koncentrerer sig udelukkende om at
åbne en browser på computeren: Han vil læse nyheder fra sit lokalområde i Odense.
Så du hvem det var oppe på p-pladsen? Spørger Maria og fortsætter:
Det var Peter fra Nordsjællands Politi! Til en start er Ahmed ikke helt
med, men det viser sig, at en af betjentene, som udgjorde eskorten,
er kendt fra TV. Og nu hjælper Maria Ahmed med at finde et af programmerne, betjentene har deltaget i. De sidder og griner lidt sammen,

Den 1. januar 2007 undergik det offentlige Danmark en voldsom forandring. Strukturreformen, også kaldet Kommunalreformen, trådte i
kraft efter at have været vedtaget i Folketinget to år tidligere, og det
betød blandt andet, at de 13 amter blev nedlagt og erstattet af fem regioner. Landet over fusionerede en lang række kommuner, så de hidtidige 271 kommuner blev reduceret til 98, som til gengæld – logisk nok
– generelt var blevet noget større.
I slipstrømmen på kommunalreformen skete der også store forandringer på Sølager: Væk var den hidtidige ejer af institutionen, Frederiksborg Amt, eksempelvis. I stedet hed ejeren nu Region Hovedstaden.
Og opgaverne ændrede sig også: De nye, større kommuner valgte at
trække en lang række af de knap så specialiserede opgaver hjem for
at løse dem i kommunalt regi. Det betyder blandt andet, at Støtte
familieafdelingen lukker forholdsvis kort efter reformen, akkurat som
de åbne børneafsnit, mens Projektafdelingen minimeres, inden den i
2012 lukker helt.
Samtidig undergår selve matriklen i Hundested også store forandringer. Nogle bygninger med tilhørende funktioner overgår til Halsnæs Kommune, andre til Region Hovedstaden. Kolleger, som hidtil har
arbejdet samme sted, gør det stadig rent fysisk, men har nu forskellige
arbejdsgivere. Pludselig er Svend-Ejner Pejstrups vision om at splitte
det hele ad blevet til praktisk, matrikulær virkelighed omend på en
noget anden facon, end han havde forestillet sig – endsige ønsket.
Det var voldsomt, erindrer forstander Mette Vestergaard i dag om
tiden lige op til reformens ikrafttrædelse. Så retter hun sig selv: Det
var ikke bare voldsomt – det var faktisk helt vildt! På ti minutter – helt
bogstaveligt – overtager Halsnæs Kommune alle værksteder, og hvad
der ellers knytter sig til de udviklingshæmmede, som indtil da havde
været en fuldt integreret del af tilbuddene på Sølager.
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Efter et byrådsmøde ringede de mig op og meddelte, at de lige kom
forbi. I al hast lavede vi en rundvisning – min kontorchef i amtet på
daværende tidspunkt nåede kun lige akkurat at være med. Så tog de
hjem og ringede til kontorchefen om eftermiddagen og meddelte, at alt,
hvad der hedder beskyttet beskæftigelse, overgik til kommunen fra første januar. Det sker så at sige hen over natten og uden at undersøge,
hvordan det praktisk skal foregå, om der er andre løsninger, som indebærer færre gener for driftsherren eller noget andet.
Ud over de følelser, der knytter sig til sådan at få sin arbejdsplads
splittet op og skåret i udefra, så medførte manøvren også en lang række
rent praktiske problemer: Der blev brugt flere år på at få delt alting i to
matrikler: Der var bare én varmeindgang og tilsvarende én varmeudgang. Én leverance af vand, osv. Og øvelsen er stadig ikke afsluttet: De
beskyttede værksteder har i dag kontorer i Sølagers lokaler, som Halsnæs Kommune stadigvæk bare låner af Sølager som en følge af aftalen
fra 2006/07.

Målgruppen og rammerne ændres
Størstedelen af ændringerne på Sølager i kølvandet på Kommunalreformen sker dog gradvist – og det hele er ikke ren afvikling af opgaver.
For det sikrede område ekspanderer på Sølager samtidig med, at de
øvrige aktiviteter forsvinder. I årene 2007-2011 skal der oprettes flere
sikrede pladser, og i denne periode opstår også de såkaldt særligt sikrede afdelinger rundt om i landet. I alt er der på landsplan 15 af disse
pladser til de voldsomt udadreagerende og voldelige unge, og på Sølager omdannes Spidsen til en særligt sikret afdeling.
I praksis har vi nedlagt den særligt sikrede afdeling i dag, fortæller
Mette Vestergaard. Det giver ikke mening at samle fire eller fem voldsomt udadreagerende unge med voldelige tendenser på én afdeling. Vi
har prøvet det, og det er ikke godt for hverken personalet eller de unge.
Det ender i én stor slåskamp, og rent pædagogisk er det også et dårligt
udgangspunkt.
Det bliver meget let en form for selvopfyldende profeti: Hvis du som
ung får prædikatet ”særlig voldelig”, fordi du bliver placeret på en specifik afdeling, så bliver det på en måde din identitet. Vi lavede derfor
meget hurtigt en aftale om, at vi her på Sølager stadig kan tage unge fra
den målgruppe, selvom vi ikke har en specifik afdeling til dem – i stedet
integrerer vi dem i de øvrige afsnit.
I takt med at målgruppen ændrer sig, ændrer rammerne for opgave
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løsningen på Sølager sig også. På sikrede og særligt sikrede institutioner
er der stærkt begrænsede muligheder for eksempelvis at tage de unge
med uden for de sikrede områder. Det sker kun, hvis det er en absolut
nødvendighed, fx hvis de unge skal til læge, i retten eller lignende – og
i så fald kun med politieskorte.
Det begrænser selvsagt de pædagogiske udfoldelsesmuligheder en
del – særligt hvis man sammenligner med Projektafdelingens arbejde
nogle år tidligere. Men Sølager nyder i den sammenhæng godt af det
tætte naboskab med den beskyttede beskæftigelse på Hundested-matriklen, fordi man her eksempelvis stadig kan ride med de unge. For
institutionen hører stadig under Serviceloven og ikke eksempelvis
Straffeloven. Dermed er en anbringelse på Sølager ikke udelukkende
at betragte som en straf – den er også et forsøg på at rehabilitere den
unge. Ifølge Servicelovens §55 skal børn og unge på en sikret institution derfor modtage omsorg og personlig støtte såvel som socialpædagogisk rådgivning og behandling.
I 2011 udgiver Danske Regioner et hæfte om de i alt syv sikrede
institutioner under Danske Regioner, og her hedder det om opgaven,
at selvom de sikrede institutioner er en del af et sanktionssystem over
for børn og unge, er den socialpædagogiske indsats en central del af
arbejdet på institutionerne. Da Danmark i 1991 tiltrådte FN’s Børnekonvention forpligtigede vi os på at bygge indsatsen på rehabilitering
i stedet for straf.

Fra vækst til et voldsomt fald
Som en følge af den større efterspørgsel på sikrede og særligt sikrede
pladser op gennem 00’erne, besluttede man at udvide kapaciteten på
Sølagers afdeling i Skibby og byggede derfor Afdeling Udsigten. På
samme måde udvider man rundt omkring på landets andre sikrede
afdelinger – og beslutter tillige at bygge to nye institutioner i henholdsvis Nord- og Sønderjylland.
Den sidste bliver dog aldrig til noget, fordi udviklingen pludselig
vender, og der ikke længere er behov for det samme antal pladser på
landsplan. På Sølager er konsekvensen af denne udvikling, at man i
første omgang lukker nogle af de pladser, som er dyrest i drift, og dermed går fra at have 32 pladser til at have plads til 26 indskrevne unge.
Og den nye udvikling fortsætter op gennem 2010’erne: Behovet for
sikrede pladser går bare én vej, og det er nedad – både i Region Hovedstaden og på landsplan. Derfor lukkes der også pladser på de forskellige
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institutioner, og i dag er Sølager normeret til 15 pladser – ud af i alt
cirka 120 på landsplan.
Generelt er ungdomskriminaliteten faldende i Danmark. Det er jo en
positiv udvikling, hvor nogle af kommunerne har haft succes med deres
forebyggelsesprojekter. Særligt Københavns Kommune har gjort en stor
indsats i nogle af de mest belastede områder, og det kan vi mærke her
på Sølager, fordi vi stort set ikke længere modtager unge fra fx Mjølnerparken, Tingbjerg, Kokkedal osv., siger Mette Vestergaard i et forsøg
på at finde i hvert fald en del af forklaringen på, hvorfor der i dag er
væsentligt mindre behov for de sikrede pladser.
Og så er der lige den ekstra krølle på udviklingen, at der efter flere
års kontinuerlig nedgang i antallet af unge, som henvises til en sikret institution, helt aktuelt er ikke bare en stigning, men en ganske
voldsom stigning: Siden december 2016 har der nærmest ikke været en
ledig plads på nogen af landets sikrede institutioner.
Men uanset om der er brug for mange eller færre pladser, så ændrer
det jo ikke ved den udvikling, Sølager har gennemgået siden Kommunalreformen, samler Mette Vestergaard op: Vi er endt med at være en
højt specialiseret afdeling, som kun tager sig af de mest belastede unge.
Det er egentlig en udvikling, jeg altid har talt imod og har håbet, aldrig
ville ske. Men nu er vi der – og så må vi skabe de bedste rammer og det
bedste tilbud til de unge, vi får henvist.

Personlig og professionel
Somaira Syeda er pædagog. Hun har arbejdet hele sin karriere på
Sølager – i alt 17 år. For Somaira er arbejdet personligt – der er meget
på spil, hver dag og hele tiden. For drengene på Sølager er ”hendes”
drenge, og når hun skal give et eksempel på en god dag på jobbet, så
lyder det første svar, at næsten alle dage er gode dage. Og dernæst:
Når jeg har holdt ferie i to uger og kommer på arbejde igen, og et par
af de unge slipper alt, hvad de har i hænderne og spørger ”hvor har du
været henne? Vi har savnet dig!”, giver en stor krammer og bare smiler,
så er det en god dag!
Det siger næsten sig selv, at når man bliver i et job i 17 år – endda et
krævende og potentielt ret belastende job, så er det, fordi man trives.
Somaira Syeda er meget bevidst om sin professionelle rolle på Sølager, men hun er, som antydet ovenfor, heller ikke bange for at bringe
sin egen person i spil i arbejdet. Og sådan bliver det nødt til at være,
siger hun, hvis man for alvor vil nå ind til de unge. Og det kan Somaira
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netop – nå ind til de unge. Hun fortæller selv historien om 16-årige
Markus, som for år tilbage var anbragt på Sølager: Markus var en vanskelig dreng med flere diagnoser i bagagen; han led bl.a. af ADHD med
autistiske træk. I dag er Markus blevet 20 år – og har flyttet sig i livet.
Men for fire år siden så verden helt anderledes ud:
Markus var en meget speciel dreng. Han gemte sig i skabene og var
svær at skabe kontakt med. Samtidig kunne han lave konflikter ud af
mærkelige ting, som måske bundede i noget helt andet. Og vi lavede
også en magtanvendelse på ham, fordi han var, som han var – han ville
udfordre alting og alle synspunkter. Men ikke desto mindre har Markus
været en kæmpe succeshistorie for mig.
Jeg har siden fået hilsner fra Markus, og han vil meget gerne have,
at jeg kommer og besøger ham i dag. Jeg ved, at han har giftet sig med
en pige, og at han nu går i skole, selvom han altid har hadet det. Mens
Markus var på Sølager, kom vi tæt på hinanden, og han brugte mig som
sin fortrolige, viste mig tillid og stor respekt. Og det er lige præcis derfor,
at jeg faktisk kom i en position, hvor jeg kunne hjælpe ham. Fordi jeg
vandt hans tillid på trods af alting, forklarer Somaira Syeda.

Børnerådet:
Det engagerede personale har
afgørende betydning
I december 2015 udgav Børnerådet publikationen Jeg var faktisk en god
dreng engang, som er baseret på 53 interview med unge på landets sikrede
institutioner. På den baggrund konkluderes det blandt andet:

Nogle unge fortæller, at de oplever en ligegyldighed fra personalets side
og har en fornemmelse af ’bare at være personalets arbejde’. Oplevelse
af ligegyldighed og manglende interesse fra personalet er noget af det,
de unge reagerer allermest på. De vil have et personligt engageret personale, der tør give lidt af sig selv, og et personale, der interesserer sig
for dem som mennesker.
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Et lille lys i mørket
Historier som Markus’ er der flere af på Sølager. Men desværre er Markus og hans lige ikke sædvanen. En undersøgelse fra CFK (i dag Defactum) lavet i 2014, men baseret på tal fra 1986-2006, viser, at andelen af
unge på en sikret institution, som i løbet af en toårig periode fra deres
udskrivning ikke falder tilbage i kriminalitet både på landsplan og på
Sølager specifikt, ligger på omkring 20 procent.
Altså fortsætter fire ud af fem den kriminelle løbebane, som indtil
videre er kulmineret med en anbringelse på en sikret institution. Og
ikke bare det: I de fleste tilfælde fortsætter de unge herfra med at begå
enten alvorlig eller personfarlig kriminalitet.
Undersøgelsen konkluderer, at det formentlig skyldes, at en sikret
institution som Sølager er den alvorligste sanktionsmulighed, samfundet har over for unge kriminelle. At den kriminelle karriere derfor må
formodes at være startet lang tid inden anbringelsen – og at det derfor
er tiltagende vanskeligt at bremse denne karriere. En præventiv indsats, der kan forhindre handlinger, der fører til en anbringelse på en
sikret institution, forekommer således at være det bedste værn mod,
at unge påbegynder længerevarende kriminelle karrierer, hedder det
afslutningsvis.
Ikke desto mindre tændes der også et lille lys for de unge, som nu
engang er havnet på Sølager og lignende institutioner: For halvdelen af
den gruppe af unge, som ikke begår ny kriminalitet i løbet af de første
to år efter anbringelsen, holder sig helt ude af kriminalitet de næste
25 år. En af nøglerne til at nå dette er at få flyttet de unge mentalt – fx
ved at få motiveret dem til at prøve kræfter med uddannelsessystemet.

at begynde at lave diktat. Men i arbejdet med at motivere dem, er der i
sidste ende kun én ting, der tæller, og det er dig selv: Hvis ikke eleverne
bryder sig om mit selskab, så kommer jeg ikke til at lære dem noget som
helst. Så det kan sagtens være, at de første tre-fire gange, vi mødes, sidder vi og spiller 500 for ligesom at lære hinanden at kende, forklarer en
af Sølagers lærere, Anna Rieck. Hendes kollega Casper Abdulrahman
Bjarnø supplerer i et interview publiceret på Den Sociale Virksomheds
hjemmeside i juni 2017:

Skolearbejdet står centralt
På Sølager lægger man derfor stor vægt på undervisningsopgaven. Der
er ansat både uddannede folkeskolelærere og faglærere på institutionen. Og selvom de unge i gennemsnit kun er anbragt på Sølager i cirka to måneder, og selvom de fleste kommer med meget ringe boglige
forudsætninger og tilsvarende lav motivation til overhovedet at sætte
deres ben på skolestuen, så lykkes det faktisk hvert år at føre fem–seks
elever op til folkeskolens afgangseksamen.
Undervisningen tilrettelægges individuelt for hver enkelt elev, og
første skridt på vejen er oftest at få ”lokket” dem med ind på skolestuen: Det er klart, at der ofte er et stykke vej at gå med at få motiveret de
her unge. De kommer ikke direkte ind fra gaden og sætter sig ned for

Vi kan fx have en ung, der har smadret et lokale, men det betyder
ikke, at vi giver op. Vi møder dem dagen efter med et ”Er du klar?” De
er slet ikke vant til voksne, der holder ved på den måde. Også helt små
ting, som ”fedt at se dig” betyder rigtigt meget for dem. Selvom det kan
lyde som en floskel, er vi gode til at se, hvor barnet er. Og de kan hurtigt
aflæse, om du er falsk, eller om du virkelig vil dem.
Når det alligevel lykkes at få enkelte elever gennem eksamen hvert
år, så er det lidt mod alle odds. Ikke bare spiller elevernes egen bagage
ind, men i selve systemet er der også indbygget nogle barrierer: For

58

59

eleverne på Sølager kan kun gå til eksamen samtidig med eleverne på
resten af landets skoler – og det er to gange om året. Så det sker jævnligt, at en elev udskrives fra institutionen kort før eksamen med det
resultat, at han ikke går op.
Derfor definerer Anna Rieck også sine succesoplevelser i jobbet ud
fra det helt nære. Der er simpelthen for langt til den næste eksamen,
når man arbejder på Sølager, som hun formulerer det. I stedet er det
en succes at lære den enkelte unge noget nyt. At give dem en positiv
skoleoplevelse. Og en rigtig stor succes, hvis de lærer det så godt, at de
faktisk er i stand til at lære det videre til de andre elever bagefter. Men
de største oplevelser er naturligt nok, når de unge, som er kommet ud
på den anden side, pludselig henvender sig igen:
Vi bliver ikke venner med eleverne på Facebook, og generelt har vi
ikke kontakt med dem udenfor. Men for noget tid siden var der alligevel
en af de unge, som havde fundet mig på Facebook og skrev til mig. Han
havde brug for at fortælle mig, at han endelig var blevet færdig med
den der forbandede tiende klasses eksamen, som jeg havde fablet så
meget om. Og at han nu var startet på en højskole med noget film og
fjernsyn, som vi også havde haft et langt forløb om herinde. Så giver det
hele bare rigtig god mening.

Lone på 17 år
Lone har været tre uger på Sølager. Hun er 17 år og kommer fra Jylland, hvor
hun går på VUC. Drømmen er at starte på en erhvervsuddannelse som kok
senere i livet. I går var Lones første tur uden for Sølager i den tid, hun har
været på institutionen – hun var nemlig til eksamen.

Jeg skulle til eksamen i skriftlig dansk og blev kørt til Hillerød, hvor jeg
kunne tage den. Det gik faktisk rimeligt godt, selvom jeg er meget nervøs, fordi jeg skal i retten i morgen. Men jeg er tilfreds, og jeg håber, at
jeg får en okay karakter, så jeg kan komme videre bagefter.
Lone er anbragt på Sølager efter en episode med grov vold, hvor hun sammen med tre andre piger er anklaget for at have overfaldet en jævnaldrende.
Det er første gang, Lone er anbragt uden for hjemmet, og selvom hun savner
både kæreste, familie og venner, så er hun lettet over, hvordan opholdet har
formet sig:

Det er faktisk hyggeligt. Der er gode pædagoger; de er sig selv, kan
man mærke. Der er ikke så meget at lave herinde, men det er også
meget rart at få lidt ro til hovedet. Og så troede jeg måske på forhånd,
at det var lidt ligesom et voksenfængsel. Men det er det slet ikke. Det
værste er, at jeg er alene. I mandags så jeg mine forældre for første
gang i tre uger. Det var hårdt. Jeg har aldrig set min far græde før.

Et møde med de voksne i øjenhøjde
Jeg har personligt oplevet to unge, som jeg har været med til at føre op
til eksamen. De gik til afgangseksamen i både dansk, engelsk og matematik, bestod og blev også erklæret egnet til gymnasiet. Det er jo en
succes i sig selv, fordi det er med til at give dem nogle nye muligheder,
fortæller pædagog Bican Kani Kaya, som har været fastansat på Afdeling Spidsen i cirka et halvt år.
Det er Bicans første job som pædagog, og han tøver ikke med at kaldet det et drømmejob, fordi udfordringerne med netop den type unge,
som findes på Sølager, byder på mange udfordringer. For ham står relationsdannelsen som noget helt centralt i arbejdet – altså at nå frem til
en form for fortrolighed med den unge, så det er muligt sammen at
begynde at se fremad.
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Børnerådet om:
De unges opvækst og baggrund
Børnerådets publikation Jeg var faktisk en god dreng engang slår fast, at
seks punkter om de unges baggrund er vigtige for at øge chancen for at
ændre de unges livsforudsætninger:
• Personale, sagsbehandler og andre fagfolk skal interessere sig for de
unges baggrund og livshistorie.
• Personale, sagsbehandlere og andre fagfolk skal anerkende, at der tit er
en sammenhæng mellem svigt i de unges opvækst og den kriminalitet,
de har begået.
• Der skal være øje for, at omgangskredsen har en stor betydning for, om
man havner i kriminalitet – og om man falder tilbage i kriminalitet.
• Sagsbehandleren i kommunen skal holde fast og ikke opgive de unge,
hvis de er på vej ud i kriminalitet.
• Undervisning skal tilrettelægges med øje for, at de unge ofte har haft en
svær skolegang.
• De unges erfaringer skal bruges til at sætte tidligt ind over for andre unge,
som er på vej ud i kriminalitet.

Det er vigtigt at vide, hvornår man skal snakke med de unge for at nå
ind til dem. Situationen kan opstå når som helst – også når man ikke
rigtigt venter det. Det kan ske under en FIFA-kamp på Playstation.
Pludselig er der bare et godt flow og den rigtige kemi. Så kan han nævne
noget om sin families frustrationer og den dom, han sidder med – og så
er der hul igennem. Så kan man snakke med ham om, at det vigtigste
er at komme videre i sit liv. At gøre sin familie stolt fremover. Acceptere
at man har gjort noget dumt, men arbejde på at komme videre. Jeg bruger meget relationen til familien i mit arbejde med den unge, forklarer
Bican Kani Kaya og fortsætter:
En gang imellem møder du de der unge, som er så omsorgssvigtede i
deres miljø, at det er meget svært at nå ind til dem. Du bliver nærmest
rasende indvendig og tænker, hvad er det, jeg gør forkert? Hvorfor kan
jeg ikke nå ind til ham? Men det vigtige er, at du ikke vil for meget på
én gang. Du skal tage det med ro. Det vigtigste er næsten, at vi ikke
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møder de unge som de kriminelle, de også er. Vi skal se på mennesket
inde bag ved. Også selvom de ind imellem har lavet endda meget grov
kriminalitet. Sølager er ikke noget fængsel og skal ikke være det.
Den holdning kan også aflæses af sprogbrugen blandt personalet på
Sølager. Her handler det om unge drenge, og ind imellem unge piger,
som har problemer, ofte store problemer. Det handler netop ikke om
kriminelle, der er anbragt her som en straf. Det handler om at forsøge
at se nogle muligheder og udveje for den unge, der er hastigt på vej i
en forkert retning.
I nogen kontrast til dette står tilsyneladende de unges egen opfattelse af situationen. For eksempel er Victor en 17-årig dreng, som egentlig
gerne vil være tømrer. Han er god til at bruge hænderne og arbejdede
som arbejdsdreng hos en tømmermester, inden han – med sine egne
ord – ”røg ind at sidde”. Igen med sine egne ord er han i gang med at
afsone seks måneder efter en dom for fire væbnede røverier og vidnetrusler. Han omtaler konsekvent sin egen situation i fængselstermer,
men er naturligvis helt med på, at Sølager ikke er at sammenligne med
et voksenfængsel:
Det er et udmærket sted at sidde inde. Hvis du laver lort herinde, så
sætter de grænser for dig. Men hvis du opfører dig ordentligt, så har
du mulighed for at komme i skolestue eller lave andre aktiviteter. Så
du bestemmer på en måde selv, hvordan du vil have det, når du er her,
siger Victor, som ifølge sig selv har været på vej ned ad det forkerte spor
i livet, siden han var 14-15 år. Der begyndte han at gå ud med de forkerte venner, ryge hash hver dag, drikke tæt i weekenderne. I det hele
taget kan den forkerte omgangskreds ødelægge en del, lyder hans egen
nøgterne analyse. Og der er han helt på linje med Bican Kani Kaya:
Vores opgave som pædagoger er at acceptere de unge, som de er.
Men samtidig konfrontere dem med, at alle begår fejl i deres liv – det
vigtigste er, at man kommer videre. Vi skal forklare dem, at de skal vælge det rigtige fællesskab. Man bliver ikke født kriminel. Du bliver bygget op af dårlige miljøer, en dårlig omgangskreds. I mange tilfælde af
din familie, fordi du er udsat for omsorgssvigt; fordi du mangler noget
derhjemme. Der skal vi tilbyde noget andet – vise dem en ny vej, de kan
gå, siger Bican – og det kan mærkes hos de unge, understreger Victor:
Nogle af de voksne her på Sølager kan jeg rigtigt godt lide. De vil
gerne det her. De interesserer sig for, hvordan vi har det. De er interesserede i deres arbejde – man kan mærke på dem, at de godt gider. Det er
ikke bare sådan, at de tænker, at dagen lige skal overstås. De vil faktisk
gerne hjælpe mig, forstå mig.
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mellem personale og de unge, er heldigvis yderst sjældne på Sølager.
Til gengæld er trusler forholdsvis normalt forekommende.
Niels Jensen har været ansat som pedel på Sølager i en lang årrække,
og igennem årene har han været med til at indsamle og konfiskere en
række effekter, som de unge enten selv ulovligt har tilvirket på Sølager
– eller er blevet forsøgt smuglet ind på institutionen. Alt overvejende
drejer det sig om varianter, enkelte meget fantasifuldt udformede, af
tre hovedkategorier: Telefoner, våben og rygeudstyr.
Vi er udfordret af en voldsom kreativitet, når det kommer til indsmuglinger af forskellige effekter. Men også af, at de unges nærmeste
pårørende, i hvad der vel kun kan betegnes som misforstået loyalitet,
ind imellem forsøger at forsyne de unge med enten mobiltelefon, hash
eller sågar våben, fortæller forstander Mette Vestergaard – og suppleres af pædagog Bican Kani Kaya:
Engang imellem skulle man tro, at de unge tog kurser i at skjule og
gemme indsmuglede effekter på deres værelser. De får en ”kaster”, som
vi kalder det – altså fx en mobiltelefon smidt ind over hegnet. Eller de
får hash eller stoffer smuglet ind. Enten kastet over hegnet eller via
besøgende. Det er næsten altid det, det drejer sig om: Mobiltelefoner
eller hash. Men så kan vi lave rumundersøgelse, vi kan aftale med politiet, at de laver ransagninger med en hundepatrulje, så det synes jeg
egentlig, at vi har ret godt styr på.

Hverdagen i fleksible rammer:
En dag på Sølager anno 2017
Nutidens unge på Sølager lever som deres forgængere på stedet stadig
efter et skema. Men i dag er forholdene mere fleksible og med større selv
bestemmelse:
Eleverne vækkes kl. 8.00 til morgenmad.
Efter maden går de i UC – undervisningscenteret.
Kl. 12-13 er der frokost.
Kl. 13-15 er de igen i UC.
Kl. 15-16 er der stille- eller hviletime
Kl. 16-22.30 står den på forskellige aktiviteter samt aftensmad. Udendørs
kan der bl.a. spilles basketball, volleyball og fodbold i haven. Indendørs
bordtennis og playstation. Man kan se film i fællesrummet – og med særlig
tilladelse kan de unge også komme lidt ud på terrænet.
Kl. 21.45 gøres der klar til at sove. Det er tid til dagens sidste cigaret, til
oprydning osv.
Kl. 22.30 er det sengetid – i hvert fald i hverdagen: I weekenderne er
sengetid rykket til kl. 23.30.

Hverdagens udfordringer anno 2017
Selvom den moderne pædagogiske tilgang til de unge på Sølager har et
udgangspunkt, som hedder, at målgruppen er nogle unge drenge, der
har brug for at blive anvist en anden vej i livet, så er det stadig en gruppe stærkt belastede unge med en kriminel baggrund, som ofte har en
ganske voldsom karakter. Derfor er det vanskeligt at undgå, at Sølager
også med mellemrum danner ramme om større og mindre konflikter.
De unge, der bliver anbragt på Sølager, er ikke en del af det kriminelle bandemiljø. Men vi oplever ofte, at de selv har en fascination
af det – og også identificerer sig med forskellige grupperinger. Og på
den baggrund kan vi godt opleve konflikter og sammenstød mellem de
unge, hvis vi ikke bliver opmærksomme på problemet helt fra starten og
får dem placeret på forskellige afdelinger, forklarer forstander Mette
Vestergaard.
Deciderede voldelige sammenstød, både internt mellem de unge og
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nødvendigt at
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Magtanvendelser på Sølager
Selvom Sølager havde ry for at være et sted, hvor man ikke stod tilbage for
fysisk afstraffelse af de unge, så sent som da den nuværende forstander
begyndte som pædagog for cirka 30 år siden, så er man i dag for længst
gået bort fra korporlig afstraffelse.
På Sølager arbejdes der målrettet med at forebygge konflikter, og personalet uddannes specifikt i konfliktnedtrapning. Det er dog (endnu) ikke muligt
helt at undgå at anvende magtmidler overfor de unge. Hvis der eksempelvis
er tale om, at personalet er nødt til at fastholde en aggressiv ung eller fysisk
adskille to unge i en konflikt, så registreres det omhyggeligt. Præcis som
man i tidligere tider skulle registrere og indberette brug af tugt. Statistikken
for de seneste fem år fortæller, at man på Sølager har stor succes med at
forebygge magtanvendelserne:
2012: 78 magtanvendelser
2013: 64 magtanvendelser
2014: 54 magtanvendelser
2015: 36 magtanvendelser
2016: 49 magtanvendelser
Som det ses, er der registreret en stigning i antallet af magtanvendelser
fra 2015 til 2016, men det hører med til billedet, at kun de 21 af episoderne omhandlede såkaldt fastholdelse eller føren. De øvrige 28 var i stedet
undersøgelser af personer eller opholdsrum – altså undersøgelser af person og rum efter stoffer og andre indsmuglede effekter.

større byer herhjemme, et lavere forbrug af alkohol og andre rusmidler blandt de unge samt introduktion af medicin mod blandt andet
ADHD, fordi der tilsyneladende er en sammenhæng mellem ungdomskriminalitet og denne type diagnoser.
Denne udvikling har også en direkte indflydelse på institutioner
som Sølager: Jo mindre ungdomskriminalitet – jo mindre behov for
sikrede pladser. I 2007 var der samlet set 878 anbringelser på de otte
sikrede institutioner i Danmark. I 2015 var samme tal faldet til 532.
Når vi på tværs af landet kan se, at der i længere perioder har været
ledig kapacitet på de sikrede institutioner, så har vi et problem, som vi i
regionerne må løse. I Region Hovedstaden har vi derfor reduceret Sølagers kapacitet betragteligt over de senere år, men aktuelt er der så igen
stort pres på de nuværende 15 pladser – og det illustrerer problemet:
Det er meget vanskeligt at lave fornuftige prognoser på det her område,
og det giver os en stor styringsmæssig udfordring, siger direktør i Den
Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden, Søren Torpegaard Bech.

Otte sikrede institutioner i Danmark
Sølager er en af i alt otte sikrede institutioner i Danmark. Syv af dem drives
af regionerne – foruden Sølager i Region Hovedstaden drejer det sig om
Kompasset i Region Nordjylland, Grenen og Koglen i Region Midtjylland, Egely i Region Syddanmark samt Stevnsfortet og Bakkegården i Region Sjælland. Den sidste institution, Sønderbro, drives af Københavns Kommune.

Styringsmæssig udfordring
Som allerede nævnt er ungdomskriminaliteten faldende i Danmark –
akkurat som i en række andre vestlige lande. Antallet af mistanker og
sigtelser mod de 10-14-årige er på landsplan faldet med ikke mindre
end 67 procent fra 2006 til 2014 og med 41 procent for de 14-17-årige i
samme periode ifølge en rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor udgivet i 2015.
Det er vanskeligt at komme med entydige forklaringer på denne
udvikling. Samme rapport peger dog på socialpræventive indsatser i de
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En humanistisk institution med en ny filosofi
På Sølager har Mette Vestergaard øje for den samme styringsmæssige
problematik. De sikrede institutioner bliver finansieret på den måde,
at den enkelte unges hjemkommune betaler for anbringelsen på en
institution. Det giver et stærkt kommunalt ønske om en tydelig sammenhæng mellem prisen på en institutionsplads og den ydelse, der
leveres på institutionen.
Jeg kan sagtens forstå, at kommunerne ønsker gennemsigtighed
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i opgaveløsningen og sammenhængen med økonomien. Men det er
svært, fordi vi ikke nødvendigvis har samme tilgang til vores kerneydelser på tværs af de forskellige institutioner i Danmark. På Sølager
tænker vi eksempelvis pædagogik, før vi tænker på sikkerhed. Og det et
helt bevidst pædagogisk valg, fortæller hun og fortsætter:
Jeg sætter en stor ære i, at Sølager i dag er en humanistisk institution. Vi skal behandle de unge ordentligt uden at skele til, hvad de har
lavet. Vores opgave er ikke at være dømmende. Vi skal være rummelige
og behandle de unge med respekt.
Der er sket en stor udvikling på Sølager de sidste 20 år, og i dag drives
institutionen med en helt anden filosofi end tidligere: Dengang var det
de voksne, som bestemte – uanset hvad. Og vi skulle i hvert fald ikke
indrømme det, hvis det viste sig, at vi tog fejl. I dag har vi en helt anden
respekt for mennesket. Vi gør faktisk en indsats for at ændre den unges
forudsætninger på den korte tid, vi har dem. Og det, synes jeg, at vi alle
sammen kan være stolte af.

Mette Vestergaard, født i 1954, blev uddannet pædagog i 1975. Hun arbejdede på en ungdomspension i Hellerup, inden hun blev ansat som familieplejekonsulent på Sølager i 1986. I 1995 blev hun viceforstander, inden
hun i 1998 først blev konstitueret forstander – og i 1999 formelt udpeget
til forstander på Sølager.
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Sølager

NU OG I FREMTIDEN
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DER SKAL LEVERES ET HÅB
OM FORANDRING
Hvordan tegner fremtiden sig for en institution som Sølager?
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp
Andersen, direktør i Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden Søren Torpegaard Bech og forstander på Sølager Mette
Vestergaard er ikke nødvendigvis enige om fremtidsperspektiverne – men dog helt på linje, når det gælder kerneydelsen.

Gennem 100 år har Sølager indtaget nogenlunde den samme position
i samfundet: At lede unge, der af den ene eller anden årsag er kommet
i uføre, på ret kurs i livet igen. Den pædagogiske metode har varieret
gennem tiderne – fra stram disciplin og kontant afstraffelse til nutidens ønske om at samarbejde på de unges præmisser.
Man kan anlægge det synspunkt, at institutioner som Sølager udgør
lidt af et paradoks: På den ene side må det siges at være en kerneydelse
i den danske udgave af velfærdssamfundet, at vi som samfund forsøger
at hjælpe personer, som på den ene eller anden måde er ilde stedt. På
den anden side har målgruppen i dette tilfælde netop valgt at placere
sig helt ude over kanten af vores samfund ved at bryde vores fælles love
og regler. Søren Torpegaard Bech er direktør i Den Sociale Virksomhed
i Region Hovedstaden, som Sølager organisatorisk hører under. Og han
ridser opgaven op på følgende måde:
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En institution som Sølager har et dobbeltsigte: Den har en pædagogisk omsorgsopgave, men samtidig skal den også sikre, at de unge forbliver der, hvor de er blevet anbragt. Og begge dele lykkes de ret godt
med på Sølager. Vi har tidligere lavet tilfredshedsundersøgelser, som
viser, at de unge faktisk er glade for at være på Sølager. Og det kræver
vel alligevel noget, at de siger det – med det udgangspunkt, at de er
anbragt der mod deres vilje.
Jeg er enig i, at Sølager rummer et paradoks, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og uddyber: På den måde, at de
ansatte på stedet kæmper en sej kamp for at vende en udvikling, hvor
samfundet har svigtet de unge, som nu er blevet anbragt på Sølager. At
der overhovedet er behov for den slags institutioner er i sig selv et tegn
på, at vi som samfund har fejlet. Man kan sige, at institutionen forsøger
at være et anker for en gruppe af unge, som allerede er i drift ned af den
forkerte vej, siger hun og suppleres af forstander Mette Vestergaard:
De unge på Sølager er unge, som har lavet en kriminel handling.
Ellers var de her ikke. Men det er stadigvæk også børn! Og det er først
og fremmest vores opgave at tage vare på de børn. Det kræver meget af
medarbejderne på et sted som Sølager, fordi de skal kunne se ressourcerne i de unge, de skal kunne få øje på kompetencerne, så de kan starte
den rigtige udvikling hos dem.

Sølager anno 2017
Sølager er i 2017 en lukket institution aktuelt normeret til 15 pladser. Medarbejderne på Sølager har en bred vifte af forskellige fagligheder i bagagen.
Den største faggruppe er pædagogerne, men der er også ansat uddannede skolelærere, faglærere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund,
pedeller mv.
Sølager består af i alt fire afdelinger: Nøddebakken og Udsigten i Skibby,
opført i hhv. 1975 og 2002, samt Buen og Spidsen i Hundested, begge bygget i 1969, men løbende moderniseret og tilpasset.
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Resocialisering frem for straf
Umiddelbart er de tre altså enige om, at mødet med de unge på Sølager
skal bære mere præg af resocialisering end straf, hvilket da også ligger
helt i tråd med blandt andet FN’s børnekonvention. Sophie Hæstorp
Andersen understreger, at vi som samfund ikke må glemme hensynet
til ofrene, og at de unge kriminelle på Sølager og lignende institutioner
skal forstå, at deres handlinger har konsekvenser. Men hun insisterer
også på, at:
Det ikke har nogen gavnlig effekt af straffe de her unge mere, end de
allerede er blevet i deres opvækst. Jeg tror i stedet for, at håbet tæller
meget mere end straf – og at håbet har langt større potentiale for at
bryde den negative cirkel, disse unge er i.
Med mellemrum opstår der både et politisk og et samfundsmæssigt
pres for, at behandlingen af de unge anbragte skal skærpes, så de får en
tydeligere oplevelse af at blive straffet for deres kriminelle handlinger.
Men Søren Torpegaard Bech har oplevelsen af, at dette ønske blegner i
takt med, at man faktisk møder de unge:
Det er en gruppe udsatte unge, vi har med at gøre. Det er ikke bare
hærdede kriminelle. Vi lavede en undersøgelse for noget tid siden, og
der var der nogle af de unge, som fortalte, hvordan det gjorde en stor
forskel for dem, at de nu var et sted, hvor der faktisk var nogen, der
sørgede for, at de for eksempel regelmæssigt fik noget at spise. Det viser
også lidt om, at omsorgsopgaven er ganske betragtelig på en institution
som Sølager. De her drenge kommer fra nogle opvækstbetingelser, som
vi næsten ikke tror er mulige i Danmark, siger han og fortsætter:
Og når man arbejder et sted som Sølager, så kommer man jo tæt på
de unge. Personalet på Sølager ser nogle unge, som nok har brudt loven,
men som også er skrøbelige, sårbare, har haft en elendig opvækst og har
alle mulige andre problemer i bagagen. Derfor formår de – heldigvis, vil
jeg sige – at se mennesket bagved dommen.
For Sophie Hæstorp Andersen handler det også om at fokusere på,
hvad det er, vi som samfund betragtet får mest gavn af – straf eller
resocialisering. Det handler om at træffe et, i hendes optik både ligetil
og rationelt valg, i tilgangen til de kriminelle unge:
Det er, som om vi fra samfundet billedligt talt vil slå de her unge
hårdt over fingrene og sige ”SÅ kan du lære det!” Men hvad er det lige,
vi forestiller os, at vi lærer de her unge, hvis vi straffer dem hårdere,
hvis vi billedligt talt slår på dem? spørger hun retorisk og anviser selv
en anden vej: I stedet for at fokusere på at straffe dem, skal vi i stedet
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give dem en drivkraft for at lave noget andet end den ballade, de måske
mest af alt har lavet indtil nu.

Undervisning er ikke bare undervisning
Mette Vestergaard er helt på linje med regionsrådsformanden – og det
gennemsyrer hele hendes tilgang til forstanderjobbet på Sølager:
Vi gør faktisk en indsats for at flytte de unge. Vi har et ønske om
at ændre dem på de – trods alt – få dage, vi nu har dem. Det er selve
udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og i det arbejde spiller
uddannelse også en central rolle: Vi tilbyder de unge skolegang, som
ligner den, deres jævnaldrende får ude i samfundet. Men ofte er vi nødt
til at møde dem på en anden måde, fordi deres motivation til at gå i
skole er meget lav. Og så kan vi fx ”snige” læring og undervisning ind
hos dem på vores faglige værksteder, forklarer hun.
Institutioner som Sølager er ifølge Serviceloven forpligtiget til at
undervise de anbragte unge. Men som Mette Vestergaard forklarer, kan
den undervisningsopgave ind imellem antage en noget anden form,
end man er vant til – og det kan give anledning til nogle diskussioner,
fortæller Søren Torpegaard Bech:
Vi står ind imellem lidt på skud fra kommunernes side, hvad angår
skolegangen. De siger, at de unge ikke får de timer, de egentlig skal.
Men vi bliver nødt til at tage med i betragtning, at den her gruppe unge
mildest talt ikke har fulgt deres skolegang til punkt og prikke, indtil de
bliver anbragt her. Der er rigtigt mange huller i skolegangen, så opgaven er svær. Man bliver nødt til at tage fat i dem, der hvor det overhovedet et muligt at lære dem noget. Og ikke mindst motivere dem.
De er kun på Sølager i ganske kort tid, cirka to måneder i gennemsnit, men det lykkes faktisk at få startet noget undervisning. Det lykkes
endda at få bragt flere af de unge op til eksamen. Det er ikke sikkert, at
det rykker afgørende på deres livssituation, men det viser dem og resten
af os, at man faktisk KAN gøre noget, understreger han.

Mere fleksibilitet, tak!
På Center for Rusmiddelforskning i Århus har man lavet en undersøgelse, som viser, at i den første måned efter en fængselsdom, så er den
indsatte meget åben over for at ændre sit liv og modtage hjælp. Men
forskningen viser også, at efter tre måneder så svinder den indsattes
håb. Så ser de ikke længere nogen grund til at gøre noget anderledes.
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Den samme mekanisme kender man fra hjemløseproblematikken: Der
skal sættes tidligt ind, ellers bliver det markant sværere at lave permanente ændringer. Det er jo meget interessant viden – også i den her
kontekst, lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen:
For mig siger det, at vi som samfund skal tilbyde nye måder at leve
sit liv på. Nye udveje, nye muligheder. Som jeg sagde tidligere, skal vi
levere noget håb til de her unge. De skal have en tro på, at tingene kan
ændre sig. Så når vi griber ind, skal vi gøre på den måde, som har den
bedste fremadrettede effekt – ikke bagudrettede. Derfor skal vi fokusere mindre på straf og mere på at finde muligheder for at ændre livsstil.
En af udfordringerne for en institution som Sølager er, at skolen er
underlagt de samme regler som den almindelige folkeskole. Derfor
kan man eksempelvis kun føre de unge til eksamen to gange om året
– samtidig med resten af landets skoleelever. Det kan være et problem,
erkender regionsrådsformanden, men også et problem der burde være
til at løse, siger hun:
Jeg er meget enig i, at vi som samfund kan blive meget bedre til at
være fleksible på det her område. Det gælder børn på institutioner som
Sølager, men det gælder også børn, som lider af kræft, kronisk sygdom,
psykiatrisk sygdom eller andet. Der skal vi sørge for, at de også kan gennemføre en uddannelse – på trods af, at de falder ved siden af normalen. I sidste ende er det dét, vi skal bygge fremtiden på.
Og det kan vi også. Jeg forestiller mig, at man måske kunne oprette
et censorkorps, som kunne rejse rundt og eksaminerer de unge, selvom
det var på skæve tidspunkter af året. Problemet er, at systemet er for
stift i dag. Det kan være et spørgsmål om, at eksamensspørgsmålene
skal anvendes på samme tid i hele landet for at mindske risikoen for
snyd. Men mon ikke vi meget nemt kunne finde en teknologisk løsning
på dette? Jeg tror mere, det er et spørgsmål om vilje, end om at det ikke
kan lade sig gøre.

ved, hvad der skal ske med den enkelte unge, når de forlader os. Den
overlevering er de rigtig gode til i nogle kommuner – i andre kommuner
halter den. Vi har den udfordring, at der bare i Region Hovedstaden er
29 kommuner, og der er stor forskel fra den ene til den anden. Jeg kunne
godt ønske mig, at samarbejdet med kommunerne i fremtiden bliver
mindre personbåret end i dag.
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen ser og anerkender
problemet, men i dette tilfælde har hun vanskeligere ved at få øje på
de umiddelbare løsninger:
Heldigvis er det jo – trods alt – meget få unge, der er tale om. Mange
kommuner har ganske enkelt ikke ret meget erfaring med den her type
unge, mens andre kommuner sikkert føler, at de kender den her gruppe
lidt for godt. Generelt tror jeg, at de her unge ikke er ret højt oppe på den
politiske dagsorden – og at det er derfor, det også bliver meget person
båret, når det kommer til løsninger. Det er et problem, som jeg tror er
svært at løse, fordi de her unge alt andet lige er en belastning for kommunerne. Derfor kommer det måske i nogle tilfælde til at handle mere
om at få placeret det juridiske ansvar for dem et andet sted og mindre
om at finde frem til noget, som faktisk hjælper til at løse problemerne.

Overgangen til kommunerne
Generelt er der et godt samarbejde mellem Sølager og kommunerne.
Men som vi hørte ovenfor, så kan der opstå uenighed i tolkningen af
opgaveløsningen. Samme type udfordringer ses også ind imellem, når
den unge skal retur til sin hjemkommune efter sin anbringelse. Søren
Torpegaard Bech fortæller:
Det ville være rigtigt fint, hvis vi kunne få et endnu bedre og tættere samarbejde med kommunerne og Kriminalforsorgen, så vi præcist
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En vanskelig styringsopgave
Efter 20 år som forstander og mere end 30 års ansættelse på Sølager
har Mette Vestergaard været en del af mange forandringer. De senest ti
år har været præget af en stigende specialisering og en stadig snævrere
defineret målgruppe. Og dermed også af, at en række funktioner er
flyttet væk fra Sølager eller helt lukket.
Jeg synes, at den største udfordring er den her usikkerhed på fremtiden. Jeg aner ikke, hvordan Sølager ser ud om ti år. Ind imellem kan
jeg godt blive bekymret, for det er hårdt, at belægningen svinger sådan
op og ned, som den gør. Og når det er hårdt for os i ledergruppen, så
kan det helt sikkert også mærkes ude blandt medarbejderne. Der har
været stor usikkerhed om Sølagers fremtid. Det er der ikke i samme
grad mere, men jeg er stadig spændt på, hvordan de næste år vil forme
sig, siger hun.
Vi er helt klart udfordret af, at vi af hensyn til samfundsøkonomien
er nødt til at gøre det, der skal til, så vores kapacitet passer til opgaven,
supplerer Søren Torbegaard Bech: Når der er færre ungdomskriminelle, er vi nødt til at lukke pladser – sådan er det. Og vi har svært ved at
påvirke efterspørgslen på den ydelse, Sølager tilbyder. Der vil man ind
imellem opleve relativt store udsving i belægningsprocenten. Det betyder også, at personalet hele tiden skal leve med en situation, hvor de
føler sig truet på brødet. Og den usikkerhed smitter af på andre områder. Jeg er sikker på, at den fx påvirker sygdomsfraværet, som er noget,
vi er udfordret af på Sølager – i øvrigt i lighed med resten af de sikrede
institutioner i Danmark.
Direktøren og forstanderen er enige om, at udfordringerne om
belægningsprocenten ikke sådan lader sig løse, men Mette Vestergaard
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har dog et bud på, hvordan man kunne mindske belastningen på de
enkelte institutioner en smule:
Jeg er en varm fortaler for, at vi får lavet en fælles visitation til de
sikrede institutioner. Lige nu visiterer hver enkelt institution den unge
ind. Hvis vi så ikke har plads på Sølager, så er vi forpligtiget til at finde
en plads på en af de andre institutioner. Det ville spare os for en del tid,
hvis man lavede en visitation, som fordelte de unge i hele landet.
I dag er Sølager en af i alt otte sikrede institutioner i Danmark. De
fem regioner samt Københavns Kommune driver hver især en eller to
institutioner, og det har også været på tale, at denne opgave slet ikke
hører hjemme i et regionalt regi. Men Sophie Hæstorp Andersen har
svært ved at få øje på et reelt alternativ:
Det er så specialiseret en opgave, at den ikke hører hjemme i kommunerne. Man kan ikke rigtigt forestille sig, at hver enkelt kommune i
Danmark har hvert deres tilbud på det her område. Det vil være en dårlig løsning for alle. Skulle staten i stedet for løfte opgaven? Tjah – det
kunne staten vel godt. Men jeg vil nødig stå i en situation, hvor staten
eksempelvis skulle prioritere fængselspladser over for sikrede institutionspladser – og man måske fandt ud af, at det var billigere at bruge
fængslerne. I forlængelse af vores snak tidligere om straf eller resocialisering, så tror jeg ikke på, at det vil være en farbar vej. Vi må bare se
i øjnene, at styringsopgaven er vanskelig – og det vil den være, uanset
hvor opgaven ligger.

Mere af det samme
En ting er den svingende belægningsprocent, som altså både kan være
en praktisk og mental udfordring for medarbejderne. Noget andet er,
at der også med mellemrum sættes spørgsmålstegn ved selve kerneopgaven, for med seks forskellige driftsherrer af de otte sikrede institutioner i Danmark vil der også være forskel i den pædagogiske metode.
Søren Torpegaard Bech forklarer:
Egentlig burde det jo være sådan, at når man bliver anbragt på en
sikret institution, så får man de samme ydelser – uanset hvor man havner. Sådan er det bare ikke, fordi de her institutioner hver især har en
lang historie med forskellig kultur og tilgang til opgaveløsningen. Det
betyder, at der er relativ stor forskel på tilgangen til de unge.
Der kan vi godt blive bedre til at forklare den professionalisme, som
hersker på Sølager såvel som hele det sociale område. Vi kan blive tydeligere i vores retorik om, at det ikke bare er pædagoger, som sidder og
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spiller guitar omkring et lejrbål, men at der hersker en professionalisme i omgangen med målgruppen. Det vil også have en betydning for
rekrutteringen, tror jeg: Det vil øge respekten for området og dermed
også sikre, at Sølager står på et bedre fundament, fortsætter han. Og
når forstander Mette Vestergaard tidligere luftede en vis usikkerhed
for fremtiden, så deles den i hvert fald ikke af regionsrådsformanden:
Vi kommer nok ikke uden om, at der desværre altid vil være en målgruppe til en institution som Sølager. Der vil altid være behov for, at
nogle unge bliver løftet ud af deres miljø og får en ny retning i livet.
Derfor vil Sølager naturligvis bestå. Og også leve højt på det menneskesyn, som Sølager bygger på. For få år siden talte den daværende regering for en nedsættelse af den kriminelle lavalder – det skete heldigvis
ikke. Vi skal altså ikke til at sætte 12-13-årige i fængsel! De unge skal
mærke konsekvensen af deres handlinger, det er klart, men vi skal give
dem noget andet. Danmark er et velfærdssamfund, og vores opgave
er derfor at tilbyde de unge, der træder ved siden af, et håb om noget
andet, end det de kender i forvejen, siger hun, og Søren Torpegaard
Bech byder i forlængelse af det ind med et konkret tiltag, der kunne
øge udbuddet af muligheder for de unge:
Noget af det, man kan se virker på det sociale område generelt, er,
når der bliver opbygget relationer. Man har i andre sammenhænge
brugt mentorer, hvor man kobler ikke-professionelle på et forløb. Det
er personer, som har et engagement og en vilje til at gøre en forskel for
den unge. Og det kan have en stor betydning. Det kunne være meget
spændende at overføre til det her område: De unge er vant til ustabile
relationer, men hvis man så kan tilbyde dem det modsatte: En voksenrelation, som er stabil og som vil dem det bedste, så kan vi måske give
dem en stabilitet, som de ikke har oplevet før. Så kan vi måske i flere
tilfælde lykkes med at flytte noget på den længere bane, siger han – og
får opbakning af Sophie Hæstorp Andersen:
Hvis jeg skulle tilbyde Sølager noget i fødselsdagsgave, så ville det
være at give dem endnu flere muligheder for at overkomme barriererne
og åbne for, at de i virkeligheden kan gøre mere af det samme: Det kunne fx være at arbejde med muligheder for at sende de unge i en form for
praktikophold eller netop at arbejde med mentorer og øge deres uddannelsesmuligheder. Som samfund vil vi kun få gavn af, at vi ændrer på
disse unges løbe- og livsbane, slutter hun.
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Tusindvis af unge mænd og kvinder, drenge og piger, har gennem de sidste 100 år i kortere
eller længere tid været anbragt på Sølager. Institutionen har gennem årene haft en række
forskellige ejere, men kernemålgruppen har hele vejen igennem været den samme: Børn og
unge, som af den ene eller anden grund er kommet på afveje i livet.
Denne publikation forsøger at tegne et billede af udviklingen på Sølager. En udvikling, der
gennem årene har været tæt knyttet til det gældende menneskesyn og det omliggende
samfunds normer i øvrigt. Og derfor har strakt sig fra at betragte de anbragte unge som
forbryderiske børn, der skulle spærres inde og straffes – om nødvendigt korporligt med
lussinger, spanskrør og isolation, til at se dem som unge mennesker, der af livsomstændighederne er slået ind på den helt forkerte kurs. Og nu gerne skulle anvises en ny vej i livet.

Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstaden
Milnersvej 35B
3400 Hillerød
www.densocialevirksomhed.dk

