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FORORD

Der er langt til forrige århundredes dogme om, at forsørgelse af åndssvage bedst skete gennem
opbevaring på fattiggårde eller i dårekister.
Der er langt ikke blot i år, men også i menneskelig opfattelse.

Hvor idioterne - som de dengang kaldtes - efter datidens opfattelse hverken havde sjæl eller
følelse, respekteres de i dag naturligvis som almindelige mennesker - der er tynget af et psykisk
handicap.
Denne udvikling startede med oprettelsen af De Kellerske Anstalter og blev yderligere
forstærket med socialreformen i 1933 og oprettelsen af Evnesvages Vel i 1952.
Men udviklingen tog først rigtiG fart, efter amterne i 1980 overtog den daværende Statens
Særforsorg. Derved fik Århus Amt ansvaret for tre nedslidte storinstitutioner, Vejlsøhus,
Sølund og Sødisbakke.

Forståelsen voksede hurtigt for, at den åndsvages udvikling er nøje forbundet med de bolig-,
aktivitets- og beskæftigelsestilbud, han/hun får. Og i 1984 vedtog Århus Amtsråd at Vejlsøhus
skulle lukkes og erstattes med fire mindre pensionater placeret i henholdsvis Silkeborg og
Hammel.
Det ville give de åndssvage små hjemlige boligforhold, som var til at overskue for den enkelte.
Samtidig skulle pensionaterne placeres centralt i byerne, så de åndssvage kunne tage del i - blive
en del af - byens liv.

1 1990 belv det sidste af de fire planlagte pensionater indviet.
Dermed var Århus Amt det første amt i landet, som afviklede en uhensigtsmæssig arv fra
fortiden.
Under oprydningen af arkiv-materiale på Vejlsøhus opstod tanken om at skrive en bog om livet
for beboere og personale på Vejlsøhus gennem årene.
Bogen er suppleret med et kort afsnit om husets år fra 1903, hvor Nationalforeningen til
Tuberkulosens Bekæmpelse byggede det - og frem til 1956, hvor Statens Åndssvageforsorg
overtog det. Ligeledes er der knyttet tråde op til Vejlsøhus nuværende funktion som
Ferskvandslaboratorium.
Hovedvægten ligger dog selvsagt på de år, hvor huset var ramme om de åndssvages hverdag og den udvikling, der fulgte af de nye tanker.
Min tak til forfatterne for en bog jeg håber, vil blive modtaget med interesse ikke mindst af de
mennesker, der har haft deres gang i og omkring Vejlsøhus.

Karen Krause-Jensen
Amtssocialdirektør
Århus Amt
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FORFATTERNES FORORD

Under arbejdet med denne bog har vi i stort omfang benyttet os af, hvad både tidligere og
nuværende ansatte har kunnet fortælle os.
Vi har talt med mange forskellige mennesker, som har kunnet huske fortiden og udviklingen.
Hver især har haft sin personlige opfattelse af, hvordan tingene hang sammen. Der har
selvfølgelig været det sammenfald af oplysninger, som realiteterne, - de faktiske hændelser
afspejles i, men vi har mødt varierende holdninger og indfaldsvinkler til de skiftende perioder
i det snart trediveårige forløb.
På dette grundlag er den fremstilling, vi giver årene på Vejlsøhus ikke ment - og skal heller ikke
opfattes -, som den historiske sandhed om institutionen. Det er i langt højere grad beretningen
om huset, dets mennesker og om livet, som det huskes af de, der i kortere eller længere tid har
været med i dagligdagen på Vejlsøhus.
Vi har mødt stor hjælpsomhed og venlighed fra alle, vi har haft kontakt med. Det vil vi benytte
lejligheden til at takke for.
En del af de personlige erindringer fremstår i teksten som direkte citater. Af hensyn til læserens
mulighed for at danne sig et overblik over hvem, der husker hvad, samt ikke mindst som en ekstra
tak for hjælpen, bringes der bag i bogen en oversigt over de citerede.

Mogens Kjær og Else Boddum.
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KAPITEL 1 ; SILKEBORG SANATORIUM
Sydfacaden.

I 1882 opdagede Robert Koch tuberkel
bacillen. Indtil da havde man regnet tu
berkulose for uhelbredeligt men efter op
dagelsen gik det stærkt, og tuberkulose
spørgsmålet blev belyst både videnskabe
ligt og populært. Præcist hvor mange der i
tiden omkring århundredeskiftet var an
grebet af tuberkulose i Danmark, var der
ikke noget klart overblik over, men der
regnedes med, at cirka 5-6000 dødsfald
årligt skyldtes tuberkulosen.

Dette kædet sammen med det faktum, at et
flertal i Rigsdagen hellere ville give
statsstøtte til private initiativer end selv gå
ind i arbejdet, gav stødet til dannelsen af
Nationalforeningen til Tuberkulosens Be
kæmpelse. Stiftelsen fandt sted den 16.
januar 1901 på Hotel Phønix i København.
Det første Sanatorium
Den voksende opmærksomhed for syg
dommen førte til planer om sanatoriebyggerier, der i den sidste ende udløste en
statsgaranti for et lån på 500.000 kr. I
november 1901 nedsatteRigsdagenTuberkulosekommissionen, hvis arbejde blev
stærkt præget af folk fra Nationalfor
eningen.

På 1-års dagen for Nationalforeningens
stiftelse vedtog man enstemmigt at bygge
et sanatorium med 110 senge ved Silke
borg og et mindre med 25 senge i Haslev.
S ilkeborg Byråd tilbød en grund på 30 tdr.
land skov og mark en fjerding vej fra byen,
ca. 1,5 km. Grunden var en del af freds
skoven Indelukket Arkitekterne Ingemann
fra København fik overdraget arbejdet med
at lave tegninger til Nationalforeningens
sanatorier. Deres stil med store hvide
bygninger kom til at præge landskaberne
over hele landet i de følgende år.
Grundstenen til det, der blev Natio
nalforeningens første folkesanatorium,
blev lagt den 17. august 1902. Byggeriet
gik hurtigt, og snart stod de to bygninger,
der i første omgang udgjorde Silkeborg
Sanatorium, hovedbygning og økono
mibygningen, færdig.
Indvielsen kunne finde sted allerede den
30. august 1903. Prisen for det nye sana
torium kom til at ligge på 3.000 kr. pr.
seng. Betalingen pr. seng pr. døgn blev sat
til 1,20 - 1,50 kr. Det var den pris hver
patient skulle betale, men da meningen
med et folkesanatori um jo var, at det skulle
belægges med ubemidlede, kom næsten
ingen til at betale noget.
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SILKEBORG SANATORIUM
Farvel til tuberkulosen.
Oprettelsen af sanatorier landet over, ind
førelse af de rullende røntgenvogne, der
var en del af de store undersøgelseskam
pagner, og de forbedrede muligheder for
at behandle sygdommen betød, at der efter
2. Verdenskrig var ved at være "mangel"
på danske tuberkuløse.
Som årene gik blev det spøgefuldt sagt, at
sanatorierne var ved at gøre sig selv over
flødige. En situation som alle kunne være
glade ved og stolte over.
De ledige pladser på sanatorierne blev

brugt til behandling af udenlandske pa
tienter - hovedsageligt tidligere KZ-fanger. Desuden blev grønlandske tuber
kuløse sendt til behandling i Danmark. Da
Grønland fik eget sanatorium, blev endnu
flere afdelinger overflødige.
Trods faldet i patienttallet og lukninger af
afdelinger på sanatorierne over hele lan
det, udviste Nationalforeningen til Tuber
kulosens Bekæmpelse en vis uvilje mod at
sælge sine ubenyttede sanatorier, og man
begyndte i folkemunde at tale om
"Nationalforeningen til Sanatoriernes Be
varelse".

Grønlandske patienter demonstrerer for personalet, hvordan man flår en sæl. (1956)
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KAPITEL 2 : SÆRFORSORG - ET TILBAGEBLIK
Den spæde start

I første halvdel af forrige århundrede havde
man et ret diffust billede af åndssvaghed.
Man skelnede ikke mellem forskellige
former for psykisk handicap, og forsør
gelsen fandt sted gennem opbevaring på
fattiggård eller i dårekiste. Det var også
tilfælde med andre handicapgrupper.

Herefter indrettede GI. Bakkehus sig på
opgaven: opdrage, pleje og passe.
I 1865 åbnede cand. theol. Johan Keller,
som var forstander på en døvstummeskole
i København, en afdeling for åndssvage
bøm.
Keller arbejdede ud fra tanken om livslang
forsorg i stedet for helbredelse og lagde
grunden til det, som skulle udvikle sig til
"De kellerskc Anstalter".

Hiibertz

Den kombinerede anstalt
Lægen Jens Rasmussen Hiibertz (1794 1855), var blandt de første, som gjorde sig
nogle tanker omkring åndssvaghed og
sindsyge. Han tog skridt til at definere det,
der senere skulle udvikle sig til Åndssva
geforsorgen. I bogen "Svagsindighed" fra
1854, skriver J.R. Hiibertz:
"Grundbetingelsen for curen mod den
croniske idiotisme, anses for at være en
anstalt... Har man nu en sådan anstalt, og
deri optages patienten, da undersøger læ
gen, om idiotismen ståer på en legemlig
sygdom, som lader sig udfinde og ophæve,
i hvilket tilfælde patienten derefter be
handles. Men denne medicinske cur lyk
kes ikke altid, og man må derfor ved un
dervisning og opdragelse søge at klare
idioternes begreber".

En sund sjæl i et sundt legeme
J.R. Hiibertz var meget optaget af tanken
om, at "idiotismen" kunne helbredes. Han
forestillede sig helbredelse gennem gym
nastiske øvelser, for man havde jo kon
stateret, at mange åndssvage tillige havde
fysiske mangler og problemer. Ved at
styrke fysikken ville psyken bedres til
svarende, - en sund sjæl i et sundt legeme.
På GI. Bakkehus, der var Danmarks første
Åndssvageanstalt med 20 børn, arbejdede
man ihærdigt efter disse principper. De
forventede resultater udeblev imidlertid.

Behovet for åndssvageanstalter voksede,
og trods gentagne udvidelser var der til
stadighed pladsmangel. I 1898 var der
cirka 1200 pladser, men ventelisterne
voksede og Rigsdagen vedtog derfor, at
yde "De kellerske Anstalter" et lån til
oprettelse af en anstalt i Jylland.
Den jydske anstalt blev placeret i Brejning
ved Vejle Fjord. Anstalten blev ud fra
tanken om livslang forsorg etableret efter
to hovedprincipper - hjemlige omgivelser
og klassifikation.
De hjemlige omgivelser skulle gerne være
smuktbeliggende, men frem foralt isoleret.
Derved kunne man indrette åbne afdelin
ger uden de mure og gitre, som ellers var
nødvendige, når man skulle beskytte de
åndssvage mod en uforstående omverden
- og omvendt!
Anlægget i Brejning opfyldte dette mål
perfekt.
Klassifikation bestod i at sortere de ånds
svage i ensartede grupper efter alder, køn
og funktionsniveau.
Derved kunne anstalten opdeles i mindre
enheder. Fra start skete der en tredeling i
skole, arbejdshjem og plejehjem.
Den kellerske Anstalt i Brejning blev
grundlaget forden institutionsmodel, "den
kombinerede anstalt", som principielt blev
videreført i de følgende mange år.
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SÆRFORSORG - ET TILBAGEBLIK
Socialreformen i 1933
Den statsadministration, som i større eller
mindre omfang støttede og førte tilsyn
med de forskellige forsorgsgrene, døve
forsorg, blindeforsorg, vanføreforsorg
m.v.kaldtes under et for "Abnormvæse
net". I forbindelse med den store social
reform i 1933 blev hele området samlet
under Socialministeriet og skiftede navn
til Særforsorgen.
Særforsorgen fik til opgave at varetage
den forsorgspligt, staten nu fuldt ud blev
pålagt.
Del indebar for åndssvageforsorgens
vedkommende, at staten overtog forpligt
elsen til "underhold, forsørgelse, opdra
gelse, kur og pleje" af personer inddraget
under forsorg hvad enten disse var anbragt
på statsanstalter, statsanerkendte anstalter
eller i kontrolleret familiepleje. S taten blev
også forpligtet til at sørge for, at der til
stadighed var pladser til rådighed på an
stalterne.
Dermed fik staten noget at se til, for re
formen medførte en stor stigning af an
bringelser under forsorgen, idet kommu
nerne benyttede lejligheden til at få ryddet
op i de lokale foranstaltninger.
Som følge af socialreformen vedtog
Rigsdagen i 1934 en åndssvagelov, hvor
der bl.a. fastsættes bestemmelser vedrø
rende inddragelse under forsorg og ad
gang til sterilisation af åndssvage.
Der skulle tænkes i økonomiske baner, for
tilgangen til forsorgen blev bestemt ikke
mindre med årene. Staten havde påtaget
sig nogle forpligtelser med hensyn til
forsørgelse, men strukturen i åndssvage
forsorgen var ikke et udpræget offentligt
anliggende.

Østifternes Åndssvageanstalt, Den kel
lerske Anstalt, Ribeanstalten og anstalten
i Vodskov var alle selvejende institutio
ner. Ledelsen af institutionerne blev va
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retaget af tre-mands bestyrelser. Den
daglige drift stod stod anstaltens leder,
overlægen, for.

Evnesvages vel

Så længe forsorgen ikke omfattede så
mange personer, og opgaven i øvrigt mest
bestod i opbevaring, var det meget prak
tisk at have de private bestyrelser. Som
årene gik, og aktiviteterne øgedes betyde
ligt, syntes staten, der jo betalte gildet,
imidlertid ikke længere, det var rimeligt,
at blive holdt uden for administrationen.
Man var fra statens side bekymret for den
udvikling, som var igang hen imod en
forskellig varetagelse af forsorgen fra
landsdel til landsdel. De åndssvage fik
ikke ensartede goder over hele landet.
Dette forhold blev man især gjort op
mærksom på ved oprettelsen af interes
seorganisationen Evnesvages Vel i 1952.
Evnesvages Vel bad i november 1953 so
cialministeren om at få nedsat en "hurtigt
arbejdende kommission med den opgave
at undersøge og kritisk gennemgå dansk
åndssvagevæsens organisation og arbejds
former, samt fremkomme med forslag til
rationalisering og forbedring af forsorgen."
Den 3. april 1954 nedsatte socialministe
ren den ønskede kommission, som senere
kaldtes Åndssvageudvalget.
Med afgivelse af Betænkning nr. 204 af
17. september 1958 sluttede udvalget sit
arbejde. Betænkningen kom til at danne
grundlag for en ny lov: "Loven om
forsorgen for åndssvage og andre særligt
svagtbegavede". Loven trådte i kraft den
1. oktober 1959.

1959-loven kom til at betyde et system
skifte i Åndssvageforsorgen. Organisa
tionsmæssig! blev Statens Åndssvagefor
sorg samlet under en fælles bestyrelse med
referencer til Socialministeriet. Struktu

SÆRFORSORG - ET TILBAGEBLIK
relt blev landet delt op i forsorgscentre,
som skulle dække hver sit lokalområde.
Hvert center havde max. 400.000 indbyg
gere, og man regnede med, at der ville
være brug for ca. 800 institutionspladser
pr. center.
Centeropdelingen
Hvert center bestod af en centralinstitution,
som regel en af de gamle kombinerede
anstalter og flere lokalinstitutioner samt
de eksterne institutioner.
Denne organisationsform skulle sikre, at
forsorgsarbejdet blev foretaget så ensartet
som muligt overalt i landet. Ikke udeluk
kende ud fra et centralt direktiv, men også
sådan at lokale udviklingsarbejder skulle
kunne udnyttes af andre institutioner, så
forsorgen løbende kunne udvikle målsæt
ninger.
Normalisering
Tyngdepunktet i målsætningen for den
nye lov var, at skabe en tilværelse for den
åndssvage så nær det normale som muligt,
på institution eller ude i samfundet Bl.a.
lagde lovgivningen vægt på den nyindførte
undervisnings- og oplæringspligt for alle
åndssvage mellem 7 og 21 år.
Forsorgscenteret skulle opfattes som et
servicesystem. Det tvangsmæssige aspekt
fik snævre grænser, forsorg skulle være
tilbud i lokalområderne.

Et fire-hovedet uhyre
Gjorde den ny struktur og ledelsesform det
lettere at drive moderne forsorg? Niels
Helbo Sørensen, afdelingsleder på Vejl
søhus, synes det ikke:
Lederstaben bestod af 1 centerinspektør,
1 overlæge, 1 socialleder og 1 undervis
ningsleder. Hver af dem havde egen kom
petence, men skulle iøvrigt samarbejde.

"Det kunne have været til gavn for såvel
klienter som personale, hvis det havde
virket efter hensigten. Men der opstod
hurtigt magtkampe og indre stridigheder,
som ikke gavnede nogen.
Ledelsesformen blev ret hurtigt og meget
betagnende kaldt for "det fire-hovede
uhyre". Sagsgangen blev meget tungere,
fordi der nu skulle opnås enighed mellem
fire. De hurtige afgørelser blev forhindret,
og man kunne til tider ønske sig tilbage til
enevældens/overlægens tid, da kunne der
dog træffes en beslutning."
o

Andssvag - evnesvag
Statens Åndssvageforsorg gik således ikke
uden problemer igang med at reformere
forsorgsarbejdet. Den ensartede admini
stration havde ret hurtigt succes med løs
ningen af de mest katastrofale problemer.
Det var dog en tungere skude end forudset,
at vende holdningen blandt forsorgens
personalegrupper, høj som lav.
Der var indenfor forsorgen vilje til en
ændring af forholdene, men der var også
tilkæmpede rettigheder, særinteresser og
almindelig trang til at gøre, som man ple
jede.
Forsorgscenteret var på trods af det nye
navn, dets karakter af servicecenter, dets
kollektive ledelse og den eksterne besty
relse en lukket verden.
Brugerne af centeret var fortsat en sårbar
gruppe uden tradition for at stille krav og
med en livslang erfaring i tilpasning.
Det hed ikke idioter mere, brugerne af
systemet. Hele spørgsmålet omkring be
tegnelser har gennem årene været disku
teret. Betegnelsen åndssvag var ikke sær
lig velset alle steder. Man fandt afløseren
i ordet evnesvag, der dog aldrig rigtig slog
igennem.
På institutionerne ændredes betegnelsen
også. "Patient" blev med årene til "klient",
og i de senere år til det mere neutrale
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SÆRFORSORG - ET TILBAGEBLIK
"beboer".
Niels Helbo Sørensen har været med
gennem hele udviklingen:
" Betegnelsen for beboerne ændredes gen
nem årene, ligesom hele ånden gradvist
ændredes. De moderne ideer kom jo tidligt
i toppen , men det tog tid at ændre tanke
gangen blandt personalet. Det kom kun
gradvist. Jeg kan i øvrigt ikke forstå, at
man ikke måtte kalde dem åndssvage, for
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det var dejo faktisk. Man måtte godt kalde
dem evnesvage, men de havde jo masser af
evner. Det er da for eksempel ikke alle, der
kan kniple, som en af dem, jeg havde på
min afdeling".

I det daglige arbejde, har det gennem en
lang årrække været udbredt blandt per
sonalet, at benytte sig af betegnelserne
piger og drenge for henholdsvis kvinde
lige og mandlige beboere. Personalet talte
også om henholdsvis store og små, af
hængigt af beboernes funktionsniveau.

KAPITEL 3 : VEJLSØHUS OPRETTES
Udvalgsarbejdet
I forbindelse med udvalgsarbejdet vedrø
rende Åndssvageforsorgens problemer,
satte Åndssvageudvalget en pladsunder
søgelse igang.
Behovet for institutionspladser var alarm
erende højt. På landsplan havde Ånds
svageforsorgen en overbelægning på
cirka 1400 personer og lange ventelister.
Pr. 1. april 1958 var behovet for instituti
onspladser således cirka 2900.

Åndssvageudvalget foretog beregninger
på de eksisterende institutioners mulighe
der for at komme problemerne til livs
gennem ombygninger og moderniseringer.
Man nåede frem til, at en investering på
cirka 79 millioner kroner kunne bringe
overbelægningstalletnedpå omkring500,
hvilket jo ikke var nok, og slet ikke løste
ventelisteproblememe.
I udvalget var man ret tidligt klar over, at
problemerne muligvis kunne afhjælpes
ved at rette opmærksomheden mod tuberkulosesanatorieme, som på det tidspunkt
stod med en omvendt problemstilling,
nedgang i belægningstallene.
I 1955 rettede udvalget derfor henven
delse til Nationalforeningen for at få
overført tuberkuløse åndssvage til et sa
natorium. Disse forhandlinger førte ikke
til noget, bortset fra at det vakte en smule
opmærksomhed i Silkeborg, da Silkeborg
Sanatorium blev nævnt i sammenhængen.
Således fremgik det af Silkeborg Avis i
januar 1957, at kommunen: "ikke er in
teresseret i, at få dette kontigent på sana
toriet, med dets nære beliggenhed ved
friluftsscene og byens lejrplads".
Senere samme år kunne man dog ånde
lettet op, da avisen den 19. oktober
kundgjorde: "Planerne er opgivet, der er
ikke åndssvage TB-ramte nok".
Det var der heller ikke. Postyret drejede
sig om ialt cirka 40 personer.

Kontakten til Nationalforeningen med
førte dog, at Åndssvageudvalget, da
patienttallet på sanatorierne blev ved at
falde, fandt det naturligt at gå ind i for
handlinger om køb af de overflødige
sanatorier.
Udvalget var fra starten opmærksom på,
at sanatorierne, hverken beliggenheds
mæssigt eller bygningsmæssigt var op
fyldelsen af ønskedrømme, men fandt
dog, at man trods ombygningsbehov her
havde en hurtig og billig løsning på
pladsmanglen.
Prisen
Socialministeriet mente, at de pladser der
kunne skabes på sanatorierne, skulle være
billigere end tilsvarende pladser skabt ved
nybyggeri.
Beregninger i Åndssvageforsorgen viste,
at en nybygningsplads stod i cirka 20.000
kroner, og Socialministeriet ville under
ingen omstændigheder give mere end
18.000 kroner pr. plads, hvis det skulle
overtage Silkeborg Sanatorium, forhol
dene iøvrigt taget i betragtning.
Efter mange beregninger enedes parterne,
og Åndssvageforsorgen overtog sanato
riet.
Overdragelsessummen beløb sig, efter
indløsning af et statspant på 700.000 kro
ner, til 821.250 kroner.
Man havde fra Nationalforeningens side
oprindeligt skønnet, at salget ville ind
bringe omkring 5 millioner kroner, så
skuffelsen var stor.
På et ekstraordinært Centralbestyrelses
møde i Nationalforeningen blev salget
ved den formelle vedtagelse af forhand
lingsresultatet den 10. januar 1959 en
realitet.

Kommunen

Da Silkeborg Byråd gennem pressemed
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delelser erfarede, at der var planer om
ændringer på Silkeborg Sanatorium, blev
man interesseret i at høre detaljer. I dece
mber 1956 bad byrådet derfor National
foreningen om en nærmere redegørelse
for planerne.
Nationalforeningen lovede at holde byrå
det orienteret om sagens forløb.
Da byrådet i 1958 erfarede, at National
foreningens forhandlinger med Åndssva
geforsorgen var gået igang, mistede man
tålmodigheden og rettede direkte henven
delse til de berørte ministerier, Socialmi
nisteriet og Indenrigsministeriet
Forbitrelsen var stor, da man fra ministe
rierne blot henviste til Nationalforenin
gen.

Lokale interesser
Årsagen til kommunens utilfredshed med
den manglende information var, at der
stod lokalinteresser på spil. Byrådet var
noget rystede over, hvilke perspektiver en
lukning af sanatoriet ville få for tuber
kulose-behandlingen i området. Den blev
udelukkende varetaget af sanatoriet.
I årene forud havde Indenrigsministeriet
og Nationalforeningen arbejdet hårdt på at
få nedlagt tuberkulose-stationerne på sy
gehuse nær sanatorierne. Nu stod man i
den situation, at der ikke fandtes tuber
kulose-afdelinger på noget sygehus i hele
Skanderborg amt.
Alene på den baggrund kunne byrådet nok
forvente at blive delagtiggjort i planerne
for sanatoriets skæbne. Et andet aspekt af
lokale interesser, som byrådet skulle va
retage, var hensynet til byplanlægningen.
Man fandt det besynderligt, at staten på
den ene side skulle godkende de kommu
nale byplaner, hvis kommunerne solgte
til institutioner, men på den anden side
ikke fandt det nødvendigt at orientere de
lokale myndigheder, når det drejede sig
16

om salg af statens egne institutioner.
Byplanmæssigt syntes byrådet, det var
uheldigt, at placere en åndssvageinstitution
i et kvarter, som qua bestemmelserne i
skødet fra 1904, var præget af koloniha
ver, kuranstalter, idrætsplads og rekrea
tive områder.
Byrådet lagde megen vægt på at under
strege, at det ikke var de åndssvage, man
havde noget imod. Spørgsmålet var sna
rere, om sanatoriet var det bedste sted at
anbringe åndssvage, og det syntes politi
kerne ikke, de havde fået nogen tilkende
givelse for.

Naboforhold

I august 1958 var forhandlingerne så langt
fremme, at man måtte forudse, at Ånds
svageforsorgen overtog sanatoriet, så by
rådet bad om en forhandling vedrørende
grund- og vejforhold omkring institutio
nen.
Man havde to ærinder. Dels ville man
gerne som i sanatoriets tid kunne dispo
nere over institutionens arealer langs
Remstrup Å. De lå i forbindelse med
kommunens anlæg Indelukket.
Dels ville man gerne ændre vejføringen til
institutionen. Begrundelsen for denne
ændring var den fremtidige mulighed for
at gennemføre byplanmæssige ændringer
i området. Silkeborg Kommune havde et
forslag til ændring af vejføringen, der også
tilgodeså kurstedet GI. Skovridergårds
interesse i at få åndssvageinstitutionens
trafik på betryggende afstand.
I det gode naboskabs ånd havde de nye
ejere ikke noget imod forslagene. Resul
tatet blev, at der etableredes en ny vej, som
mundede ud i Marienlundsvej, i stedet for
den gamle vej, som var en fortsættelse af
Sanatorievej. Nogle af de ansatte husker
den stemning, der var blandt visse af byens
borgere.
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Fyrbøder Kristian Johannesen:
" GI. Skovridergård var jo et kursted for
bedrestillede folk dengang. Det var dem
GI. Skovridergård levede af, så kurstedet
var meget lidt glade ved at få åndssvage
herud. Det var ikke den slags naboer, de
var interesserede i."

Gartnermedhjælper Egon Johnson:
" Folk i Silkeborg accepterede ikke rigtig
stedet i begyndelsen. Der blev skrevet
mange læserbreve i avisen mod, at de
åndssvage skulle herud.
Folk var ret agressive, der blev samlet
underskrifter ind i Åhavekvarteret. De
troede vel, at åndssvaghed smittede, eller
også var det fordi, de var ret snobbede."

de sidste tuberkulosepatienter havde for
ladt stedet, fandt Statens Åndssvage
forsorgs overtagelse af Silkeborg Sanato
rium sted.
Åndssvageforsorgen overtog en del af
personalet. Inspektør I.B. Gudnitz blev
som han selv udtrykte det: "solgt med
stedet
"Ved overtagelsen var der i sagens natur
ikke brug for alt personalet Nogle kom på
ventepenge, men for andet personale var
der umiddelbart rigeligt at gå igang med.
Et fuldt monteret sanatorium skulle ryd
des ,så ombygningen kunne komme igang."
Arbejdsmand Kristian Klode fortsatte også
under den nye arbejdsgiver. Han fortæller
om arbejdet:

Overgangsperioden

Mens forhandlingerne stod på, arbejdede
arkitektfirmaet C.F.Møller og ingeniør
firmaet Birch & Krogboe med planlæg
ning og økonomiske beregninger for om
bygningen af Silkeborg Sanatorium. Ma
skineriet var godt igang, da handlen blev
indgået, men Finansministeriet stod imid
lertid klar med en håndfuld grus. Som be
tingelse for tilladelsen til køb af sana
toriet, forlangte ministeriet, at ombyg
nings- og renoveringsarbejdet blev udbudt
i offentlig licitation.
Det var et ret besværligt krav at efter
komme, fordi det indebar en omfattende
detailplanlægning af arbejdet. En plan
lægning som var omstændig og uforudsi
gelig, når det som her drejede sig om
ombygningsarbejde.
Men kravet skulle efterkommes, og ar
bejdet kom til at strække sig over knapt to
år.

Lynhurtig overtagelse
Den 1. februar 1959, kun to dage efter, at

"Jeg var med til at pakke, tælle op og
sende inventar og møbler. Hovedbygnin
gen skulle ryddes for alt inventar - der
skulle kun være de rå vægge tilbage. Vi gik
og brækkede ned - skabe og alting.
Inventaret blev samlet i den store spisesal
i stue-etagen, hvor vi med kridt skrev
priser på de enkelte ting, som hver ugedag
blev solgt til folk, der kom alle vegne fra.
Vi solgte hylder, skabe, stole, borde osv.
Senge, enkelte maskiner fra vaskehuset og
visse møbler gik til andre sanatorier. Sa
natoriet havde en varevogn, som jeg brugte,
når jeg kørte ting til de andre sanatorier.
Jeg kom over det hele: Spangsbjerg,
Koldingfjord, Vejlefjord, Nakkebølle,
Juelsminde og Hjerting ved Esbjerg.
Der gik mindst et år, fra vi gik i gang, til
man var klar til den reelle ombygning. Der
var fliser overalt på væggene. De skulle
også hugges ned, men så vidt muligt uden
at gå i stykker. Vi fik efterhånden rutinen
og da vi var færdige, havde vi godt 80.000
fliser, som blev solgt for 10 øre stykket.
Alt blev solgt billigt, så det er begrænset
hvad man fik ind på det".
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Da folkene var færdige indvendigt, tog de
fat på at brække nogle af de gamle
liggehaller ned. Materialerne fra liggehalleme blev gjort klar til at indgå i om
bygningen.
Ved sådan at få noget konstruktivt ud af
ventetiden før licitationsmaterialet forelå,
afbødede Åndssvageforsorgen til en vis
grad den økonomiske øretæve, man var
løbet ind i med forsinkelsen. Det var ud fra
samme betragtning, at man i denne døde
periode tjente lidt ved at udleje værelserne
i den nye funktionærbygning til nogle af
byens kvindelige seminariestuderende. I
perioden boede ikke mindre end 23 lejere
i bygningen.

lige gode, men at han fandt opgaven van
skelig.
De nye forslag var:
Vejlsøvang, Vejlsøvænge, Vejlmosegård,
Marienlund, Remstrupvang, Gudenålund,
Gudenåvang, Gudenåvænge og Kobskovgård.
Marienlund var navnet på den gamle skov
ridergård, Kobskov-navnet på den stats
skov, der støder op til institutionens
grund, mens Gudenå, eller Remstrup Å,
har sit løb langs med grunden.
Den 6. april 1959 faldt afgørelsen. Besty
relsen for Den kellerske Anstalt beslut
tede, at stedet skulle hedde: Vejlsøhus.
Helt officielt blev navnet den 20. juni, da
det blev meddelt til såvel Silkeborg Byråd
som de involverede ministerier.

Institutionen får navn

Kort efter overtagelsen, skulle der findes
et passende navn til den nye institution.
Bestyrelsen for Den kellerske Anstalt i
Brejning, som stedet dengang hørte under,
lagde op til en demokratisk løsning.
Der var kun to begrænsninger: Navnet
skulle til en vis grad være geografisk af
hængigt, og måtte af hensyn til oprydnin
gen i sprogbrugen inden for forsorgen
ikke indeholde ordet "anstalt". Bestyrel
sen havde to forslag: Vejlsøgård og
Vejlsølund, og udbad sig inspektør I.B.
Gudnitz' kommentar til disse, samt
eventuelt andre forslag.
Inspektør Gudnitz var ikke umiddelbart
glad for de to forslag. Vejlsøgård fik ham
til at tænke på en opdragelsesanstalt, og
Vejlsølund mindede for meget om insti
tutionen Sølund ved Skanderborg.
Selv kunne inspektør Gudnitz foreslå
navnet: Remstruplund, men indrømmede
dog, at det måske var lige langt nok.
Der gik en tid med at tænke over sagen, og
den 15. marts 1959 var inspektør Gudnitz
klar med nye navneforslag. Inspektøren
indrømmede, at de måske ikke alle var
18

Licitationen
I oktober 1960 lå licitationsmaterialet en
delig klar, og den 14. november gennem
førtes licitationen. Trods skuffende få til
bud var det grundlaget for indgåelse af
kontrakter med en række firmaer. Kon
trakterne blev indgået i løbet af foråret
1961, men der skulle hurtigt opstå slinger
i valsen med hensyn til overholdelsen.
Forsinkelsen som følge af licitationen
havde ikke gjort pladsmanglen i Ånds
svageforsorgen mindre, snarere tværtimod,
så noget skulle ske så hurtigt som muligt.
Derfor gjorde man enkelte afdelinger fær
dig. Det indebar, at arbejdsgangen med
ombygningen blev omlagt væsentligt i
forhold til de afgivne tilbud.
En anden årsag til, at det blev svært at
overholde tilbudene var, at ombygningen
på trods af de detaljerede planer og be
skrivelser bød på helt uforudsigelige
overraskelser, da håndværkerne fik taget
hul på huset. Som en konsekvens af de
ændrede forhold, måtte store dele af ar
bejdet i stedet udføres efter regning.
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Ombygningen
Den væsentlige forskel på sanatoriets ind
retning og de krav, som Åndssvagefor
sorgen stillede til bygningerne, var, at der
skulle indrettes permanent beboelse til
over 200 personer.
Hvor man i sanatoriets drift tog sig af
sygepleje, og iøvrigt havde store fælles
opholds- og spisearealer, skulle forsorgen
bruge adskilte boafdelinger med hver deres
sove-, opholds-, spise-, bade-, og toilet
faciliteter.
På baggrund af beboernes generelle til
stand og mobilitet skulle der foretages en
omfattende brandsikring, og køkkenet
skulle renoveres.

Fordyrelser

Ombygningen ville efter licitationstilbud
ene koste ca. 2.9 millioner kroner, men der

løb en del merudgifter på.
Det forhold at bygningerne havde stået
tomme længe uden væsentlige vedligehold
elser, den etapevise indflytning med med
følgende midlertidige installationer og
generelle løn- og prisstigninger, gav ufor
udsete fordyrelser.
Den væsentligste udgift opstod dog i for
bindelse med selve indretningen af den
nye institution.
De oprindelige overslag for indretning og
montering var udarbejdet på grundlag af
lovgivningen fra før 1959. Men 1959loven stillede andre krav til indretningen.
Ifølge retningslinierne, skulle sovestueme
indrettes som sekundære opholdsrum. Der
skulle være "hyggeligt" med sovesofaer,
opbevaringsmøbler til personlige ejende
le, skrivepladser, siddepladser m. m., og
alt skulle være af ordentlig kvalitet.
Det samme skulle gælde for opholdsrum
mene, som skulle indrettes efter "civile"

Moderne opholdsstue. (1963)

19

VEJLSØHUS OPRETTES
normer.
Værelsernes størrelse skulle opfylde lov
givningens pladskrav. Der skulle være
mellem 4 og 6m pr beboer på sovestueme.
Luft manglede der ikke, for der var højt til
loftet. Til gengæld var der fyldt godt op i
etværelse på f. eks. 3,6 x 4,75 m (cirka 17
m) når der både var senge og opbe
varingsmøbler til fire voksne.
Da der efter ombygningen skulle gøres
rede for overskridelser på budgettet,
fremhævedes som " uforudsete udgifter"
ting som: håndvaske på værelserne, lys
over alle sengene, skabe til personlige
ejendele, telefonanlæg, skridsikker gulv
belægning i badeværelser, radio/TV- led
ninger samt den tidssvarende møblering.
En anden delvis uforudset udgift i forbin
delse med åbningen af afdelingerne var, at
beboerne kom til uden beklædning og
linned. De afgivende institutioner skulle
bruge beklædningen til nye beboere, og
Vejlsøhus måtte derfor påtage sig denne
udgift også.

Indvielse
I efteråret 1963 var ombygningen tilende
bragt, og institutionen fyldt op med be
boere.
Ved den officielle indvielse af Vejlsøhus
den 16. december 1963, blev fordyrelser
og besværligheder bestemt ikke fortiet På
trods af de forøgede udgifter blev resulta
tet alligevel fremhævet som værende godt
og billigt. En fuldt moderne institution til
en samlet pris af 5,2 millioner kroner, eller
cirka 25.000 kroner pr. plads.
Deltagerne i den officielle indvielse var en
lang række repræsentanter for såvel arki
tekt-, ingeniør- og håndværkerside, som
forsorgs- og lokalpolitisk side.
Særforsorgens direktør havde måttet melde
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afbud, men ellers var alle "de rigtige men
nesker" til stede.
Beboerne var kun indirekte med ved ind
vielsen, som bestod af en rundvisning på
stedet, med efterfølgende frokost.
H. O. Stryhn Jørgensen, der i egenskab af
centerinspektør på Hald Ege deltog i fest
lighederne husker
"Vi var en tur rundt på afdelingerne. Dér
stod patienterne sådan i geledder rundt
omkring - det virkede ret kunstigt."
Overlæge Gynther Nielsen fra Hald Ege
sagde ved frokosten blandt andet:
"Hvis vi skulle have bygget nyt, havde vi
ikke bygget en massiv fleretages bygning
med plads til 150 mennesker, men vi er i
Åndssvageforsorgen trænet i den form for
elskovskunst der byder, at "får man ikke
den man elsker, må man elske den man
får".
ForsorgschefN.E.Bank-Mikkelsen frem
hævede også det gode resultat, og fort
satte:
"Vi vil ikke lægge skjul på, at der var
nogen i kurbyen Silkeborg, der ikke var
særlig ivrige efter at få de nye gæster
hertil. Jeg tænker ikke på byrådet, som
hele tiden har stillet sig yderst velvilligt og
positivt. Men fra visse sider var der nogen
frygt for det ukendte....
Som mennesker kan vore åndssvage med
borgere sagtens konkurrere med andre,
men vi vil gerne have dem anerkendt, også
som medborgere - som gode borgere her i
Silkeborg."
Silkeborgs borgmester Åge Christensen
sagde hertil på byrådets vegne, at han var
dog sikker på, at Silkeborg ville sige vel
kommen til en institution, den havde fået
gratis.
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Indvielsen 16. december 1963.

Fra venstre ses: borgmester Aage Christensen, forsorgschef Bank-Mikkelsen, fuldmægtig
Wurr, kgl. bygningsinspektør C.F. Møller, overlæge Gynther Nielsen, overlæge HagnMeincke, bankdirektør Norup, inspektør Gudnitz, tandlæge Moth Pedersen, tilsynsrådets
formand fabrikant Paul Villadsen, Bjerringbro, tilsynsrådsmedlem Karl Pedersen, Vildbjerg
og tilsynsrådsmedlem sognerådsformand Arnold Daugaard, Houlbjerg.

21
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Indflytning i Skovhuset
I ombygningsfasen ændredes belægningsplanerne forVejlsøhus hele tiden.
Belægningstallet svingede fra 254 til 237,
og landede endeligt på cirka 200.
Det var meningen, at det fortrinsvis skulle
være en kvindeinstitution, men få mænd
havde man dog brug for. De første planer
omtalte cirka 31 arbejdsføre mænd, som
skulle bo i den gamle funktionærbygning.
Mændene skulle sammen med to arbejdsmænd, vedligeholde institutionens have,
skov og anlæg.
Der var dog kun 18 mænd, som kom til at
bo i den tidligere overlægebolig - kaldet
Skovhuset.

Kendt personale

Mændene kom til Vejlsøhus fra afdeling
Æ 2 i Brejning sammen med deres pleje
mor Gudrun Knudsen, der stod for at skul
le pensioneres.
Hun tilbragte således sine to sidste arbejdsmåneder på Vejlsøhus, og blev erstattet af
Niels Helbo Sørensen, som kom fra an
stalten på Livø.
Skovhuset var blevet gjort flot i stand, men
arbejdet var kun lige akkurat færdiggjort,
da beboerne ankom.

svarede sig med, at sådan var det skam på
selv de fineste hoteller. Så sagde jeg også,
at på hotellerne var der vel ingen som
skulle skrubbes på ryggen. Så blev det
lavet om. Selv om det bedste er fint og godt
på et hotel, er det ikke sikkert, at der også
er godt og egnet til vores beboere."
Indflytningen

Beboerne blev hurtigt installeret i værel
serne på 1. sal. Der var 2-, 3-, og 4sengsstuer. Der var ganske vist ikke me
gen plads i Skovhuset, men forholdene var
bedre end i Brejning.

Afdelingsleder Niels Helbo Sørensen:
" Brejning var et meget stort kompleks, og
meget lukket, hvorimod der var meget
åbent på Vejlsøhus. Klienterne fik jo også
en nøgle til deres eget lille skab, så de
kunne låse. Det var de ikke vant til. De fik
også lov til at gå rundt, både i anlægget og
i byen i deres fritid. I begyndelsen var vi jo
nødt til at vise dem rundt, men senere
kunne de klare sig selv.
Drengene blev hurtigt kendt i byen - og
genkendt. De fik snart tilnavnet" de grønne
drenge ", fordi de alle havde fået grønne
vindjakker. Da vi hørte om det, fik de
andre jakker."
Igang med arbejdet

Plejer Egon Berwald fortæller:
"Malingen var ikke engang tør i forgan
gen, da vi kom derover. Men ellers var der
fint. Det hele var jo arkitekttegnet og det
viste blandt andet, at ikke alle var klar
over, hvad åndssvage var for nogle stønei
ser.
Selv brusebadet var arkitekttegnet! Man
havde bare glemt at tage højde for, at den
der åbnede for vandet, ikke nødvendigvis
også var den der skulle bade - så hanerne
var indfældet i væggen.
Jeg brokkede mig til arkitekten, som for22

Mændene flyttede ind i et moderniseret
hus, men rundt omkring var der hektisk
aktivitet med at få færdiggjort andre af
delinger. Området bar stærkt præg af, at
stedet havde ligget hen i de to år der var
gået siden forsorgen overtog det, så der var
nok at gøre for de mænd der kom på
udeholdet. Det var ikke alle beboere i
Skovhuset, der arbejdede på udeholdet.
Nogle af dem var "stuedrenge". Deres
arbejde bestod i at vaske op, gøre rent,
hente mad osv. Det var et arbejde de selv
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valgte, og som de også havde haft i Brejning.
Om arbejdet fortæller plejer Egon Berwald:
"Det var dejligt at komme herop. Mit ar
bejde kom til at bestå i at passe udeholdet.
Jeg var vant til at arbejde i skoven fra min
ungdom, og vi fik frit slag med at lave
skovstier og fælde og plante træer. Vi
klarede det hele selv. Var der en stamme
der skulle bæres ud af skoven, var vi 8 -10
mand med bærestokke om det.
Jeg arbejdede altid med, når vi var i skoven.
Viste dem hvordan de skulle løfte, og
hvornår de måtte smide en stamme f.eks.
- ellers kunne der jo godt ryge et ben. Det
var et skønt hold, det var det. De gik
virkelig til den."

afdeling F - og allerede i 1964 kom den til
at hedde afdeling I.

De første kvinder

Beboerne var meget mobile kvinder, med
en gennemsnitsalder på 40 - 45 år.
Sonja Møgelby Sørensen var plejerske på
afdelingen og husker:
Pigerne var gode piger fra blandt andet
Brejning. Det første hold kom "med tøj
på", altså med fuld beklædning. Men det
hørte nu snart op, for det var en stor ud
skrivning for den afgivende institution, så
resten kom "nøgne"- kun med det tøj de
stod og gik i. Vi havde jo intet tøj her på
stedet, så vi skulle pludselig ud og købe
ind til dem. Men lige de første dage, måtte
vi låne hos dem, som var kommet først.
Det var ikke særligt rart."

Den 17. oktober 1961 blev 22 ældre da
mer overflyttet fra Brejning til Vejlsøhus.
Damerne - "imbicile kvinder af den noget
ældre og rolige type " - havde en gen
nemsnitsalder på cirka 60 år. De blev ind
logeret i stueetagen i den ny funktionær
bygning. Da kvinderne var ældre og flere
af dem var kørestolsbrugere, fik afdelingen
fra starten betegnelsen Alderdomshjem
met. Placeringen i bygningen med perso
nalebeboelsen skulle sikre fred og ro.

Hvad kvinderne ved ankomsten ikke vid
ste var, at inspektør I.B. Gudnitz - ufor
varende - skulle komme til at give dem et
kulturchok, i form af "passende påklæd
ning til damer". De blev nemlig forsynet
med brystholdere, og det var noget heltnyt
for dem. I deres høje alder måtte damerne,
trods voldsom protest, iføre sig disse
torturinstrumenter. Personalet var, udover
plejemor J. Marcussen, en førsteplejer
ske, tre plejersker og en medhjælper på
halv tid.
Alderdomshjemmet skiftede snart navn til

Behandlingsfløjen

Den tredie afdeling man tog i brug, var
afdeling B.
Det var den gamle behandlingsfløj sidefløjen til Hovedbygningen. I de tidlige
planer kaldtes denne afdeling: "Afdelin
gen for arbejdsføre kvinder".
Det var nødvendigt at være let til bens på
afdelingen, for den bredte sig over tre
etager. I kælderen var der blandt andet
beskæftigelsesrum og spisestue. I stuee
tagen var der opholdsstue og flere tre
sengsstuer, og på 1. sal var de resterende
to- og tre- sengsstuer.

Blandt dem, som flyttede ind på afdeling B
var Anna Kristensen, som fortæller om
indflytningen:
" Jeg havde været på Sølund her i Silke
borg, der kom jeg til i 1952. Sølund var
sådan et pigehjem. Det var et missionsk
sted. Vi sang morgensang, når vi spiste til
morgen, og aftensang når vi spiste aftens
mad - og bad Fader Vor.
Jeg var der knap 6 år, og så kom jeg til
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Vodskov i 1958. Den afdeling jeg kom på
i Vodskov hed Kvindehjemmet - det var
den bedste afdeling. Der var vi42. Såkorn
jeg 'il Vejlsøhus, det var i 1961. Vi var
flere, som kom fra Vodskov til Vejlsøhus
sammen. Jeg kan ikke rigtig huske hvor
mange, men jeg tror, vi var fire fra min
afdeling og et par stykker fra en anden
afdeling. Men der kom jo også nogen fra
Brejning og Ribe.
Det var den 6. november. Det var en vogn
mand der kørte os herned. Vi kørte fra
Vodskov klokken 7 om morgenen, så var
vi hernede ved halv-to tiden. Så var der
plejemor - det hed plejemor dengang - hun
hed Østerboel.
Jeg tror nok, vi selv fik lov at bestemme,
hvor vi skulle sove. Jeg kom til at bo
sammen med en fra Vodskov - en fra
Kvindehjemmet. Vi sov to på det værelse.
Der var også værelser, hvor de sov tre og
fem.
Jeg havde en kommode med fra Vodskov,
og så havde vi jo NOGET tøj med derfra.
Ja, hvad havde vi så? En kuffert. Dengang
købte inspektøren hjem til os - alt tøj og
sko og sådan. Senere blev det sådan, at vi
selv skulle bestemme og selv kunne være
med inde og købe tøj.
Det er nu rart nok selv at kunne bestemme."

vikling og ekspansion, Statens Åndssva
geforsorg stod midt i. Vejlsøhus var kun et
i en række af initiativer, som var taget for
at komme ventelisterne og overbelæg
ningen til livs. Nye institutioner skød frem,
men uddannet personale kunne kun fås fra
de eksisterende institutioner. Åndssvage
forsorgen var i gang med at etablere en ny
og bedre uddannelse, men foreløbig var
der altså kamp om at lokke personale til de
nye institutioner.
Silkeborg var godt nok kendt for sine
mange kursteder, men det klientel som nu
skulle bebo Vejlsøhus, havde man ingen
erfaring med, så arbejdskraften måtte stort
set importeres - og det var ikke let. I de
første år var der oftest utroligt få, eller slet
ingen ansøgere til opslåede stillinger på
Vejlsøhus.

Personalemangel

Stillingerne er søgt normcredo som tjenestemandsstil
linger i 3. lønklasse med begyndelsesløn 10.110 kr. år
ligt, stigende til 12.780 kr., hvortil kommer dyrtidstillæg
m.v. som for statens tjencslemænd.

LEDIGE STILLINGER
Under forbehold af socialministeriets godkendelse op
slås herved ved institutionen Vejlsøhus, Silkeborg, nogle
stillinger, som vil virre at besætte pr. 1. oktober eller
senere.
2, plejemodre

Stillingerne er søgt normerede som tjenestemandsstil
linger i 10. lønklasse med begyndelsesløn 13.200 kr. år
ligt, stigende til 15.120 ur., hvortil kommer dyrtidstillæg
m. v. som for statens tjencslemænd.
2 1. plejersker

Stillingerne er søgt normerede som tjenestemandsstil
linger i 7. lønklasse med begymlcisesløn 12.120 kr. år
ligt, stigende til 13.920 kr., hvortil kommer dyrtidstillæg
m. v. som for statens tjencslemænd.
<» plejerNker

På Vejlsøhus regnede man med, at hver
etage i Hovedbygningen skulle deles op i
to afdelinger, med ikke over 25 beboere
på hver. De planer gik centerledelsen dog
hurtigt bort fra. Dels var beskæftigelses
situationen indenfor forsorgen meget
vanskelig, dels forudså man, at det måske
ville føre til større ulemper end fordele,
når to afdelingsledere skulle komme
overens på samme etage.

Den vanskelige beskæftigelses-situation
var affødt af den nærmest eksplosive ud24

Til pensionering fradrages 4% af lønnen.
For cvl. ophold med fuld forplejning sker fradrag efter
reglerne i finansministeriets cirkulære af 20. marts 1961.
Ansøgning med oplysning om alder, uddannelse, tidli
gere ansættelse m. v.- med bekræftede afskrifter af an
befalinger stiles til bestyrelsen fur Statens Åndssvayeforsory og indsendes inden 15. september d. å. til inspek
tøren, Vejlsøhus, Silkeborg.
J. Tilsled Pedersen
centerinspekter

Kun få reagerede på stillingsopslaget i
Funktionærbladet (1961).
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Personalebeboelse

Hovedbygningen

For at lokke arbejdskraft til udefra, var det
vigtigt for Vejlsøhus at kunne stille or
dentlige bomuligheder til rådighed. På
Vejlsøhus var der værelser i funktionærbygningeme, hvor eleverne skulle bo
under uddannelsen. Det uddannede per
sonale kunne også, hvis de ønskede det,
bo der med kost, logi og vask som en del af
lønnen.

Efter den lange ombygningsperiode var
man i september 1962 klar til at befolke
Hovedbygningens tre etager. Den første
afdeling holdt sit indtog i den øverste
etage. Af praktiske grunde, gjorde hånd
værkerne bygningen færdig oppefra og
ned.
Beboerne kom i små hold. Sonja M. Sø
rensen var blevet udnævnt til plejemor for
den nye afdeling. Hun fortæller:

Inger Måhlmann var elev i 60'eme:
" Man skulle bo på institutionen 1. og 2.
elevår. 3. år kunne man søge om at bo
udenfor. Man skulle have nogle gode
grunde til at søge, for kost og logi var jo
med i lønnen.
Men det var nok lige så meget, fordi insti
tutionen godt kunne lide at have styr på
deres folk. Der kunne jo godt gå rygter
blandt inspektørerne om, at der kom no
gen "vilde elever". Eleverne imellem havde
vi den opfattelse, at det ikke var helt tilfæl
digt, at nogle kom til at bo oven på in
spektørens bolig her på Vejlsøhus."

Inspektør I .B. Gudni tz boede sammen med
sin familie i en lejlighed på institutionen,
men ellers var der ikke plads til familier på
området.
For at sikre sig egnede bomuligheder for
tilflyttende personale, købte Vejlsøhus
rettighederne til 10 lejligheder i det rela
tivt nybyggede højhus Silkeborghus. Men
det viste sig at være en dårlig ide. I begyn
delsen var der ikke personale til lejlighe
derne. Senere da personalet kom, var in
teressen for at bo i lejlighederne meget
lille. Det skyldtes blandt andet, at der på
lejlighederne var en klausul om at der
ikke måtte bo børn under 14 år. Vejlsøhus
solgte derfor ret hurtigt rettighederne igen,
og beholdt kun tre lejligheder, som det var
lykkedes at afsætte til ledende personale
uden børn.

" Jeg var uddannet på Ebberødgård, hvor
man jo havde kæmpestore sovesale. Så
kom jeg til Sølund, hvor der var 8 - 10sengsstuer og så endelig til Vejlsøhus. Jeg
syntes, det bare var lykken atkomme hertil.
Alt var så lækkert og indbydende. Det var
en klar forbedring i forhold til, hvad jeg
havde været vant til.
Vejlsøhus levede jo i fuldt omfang op til
1959-10ven og de krav, den stillede. På
det område havde vi også en kæmpe støtte
i inspektør Gudnitz. Alting skulle bare
være i orden. Det var vist også med til at
gøre ombygningen dyrere end man havde
regnet med, men han mente, at vore pa
tienter havde krav på en vis form for
kvalitet."

Så snart 2. etage var færdig, flyttede afde
lingen ned. Ialt 42 mobile og velfunger
ende kvinder fik ophold på denne afdeling.
Langt de fleste sov på fire-sengsstuer.
Afdelingen kom i 1964 til at hedde afde
ling E.
I februar 1963 var tiden kommet til ind
flytning på første etage. I løbet af somme
ren flyttede 46 kvinder ind. Beboerne var
relativt "tunge" rent plejemæssigt. De var
mobile, men ikke særlig selvhjulpne og
var generelt urolige med angstpræget ad
færd.
Plejemor for afdelingen Ellen K. Sørensen
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kom først til Vejlsøhus i september. Hun
kom fra Brejning, som ikke tidligere havde
kunnet undvære hendes arbejdskraft.
Afdeling A havde i lighed med de øvrige
afdelinger i Hovedbygningen flest firesengsstuer, otte ialt, men her var også to
fem-sengsstuer og en enkelt tre-sengsstue.
Afdelingen kom i 1964 til at hedde afde
ling C.

andet ved, at der var 6 smalle værelser med
franske altaner. Det var et levn fra sanatorietiden.
Værelserne kom til at rumme tre beboere
hver. De var multihandicappede, meget
lidt mobile og kørestolsbrugere. I tidens
sprog kaldt "de vandrette" eller "de pladaske".
Afdelingen blev Vejlsøhus' største med
48 beboere, og første plejemor var Rigmor
Westergård.
Afdelingen kom i 1964 til at hedde afde
ling A.

Efter at have fungeret som en slags
indslusningsenhed, blev tagetagen som
den sidste beboet i sommeren 1963.1 juli
flyttede 7 beboere ind og i august 15, og
afdelingen blev således den mindste i
Hovedbygningen, fordi halvdelen af eta
gen blev brugt som lager / depotrum. Af
delingens 22 kvinder var meget selv
hjulpne, mobile og velfungerende. Det var
også nødvendigt, beliggenheden taget i
betragtning, ikke mindst i tilfælde af brand.
Afdelingens første plejemor hed Anna
Mette Madsen.
Afdelingen kom i 1964 til at hedde afde
ling G.
Ikke alle passede ind

Plejemor E. Sørensen i uniform sammen
med en beboer i "forsorgstøj". (1963)

I juli 1963 flyttede der beboere ind på
afdeling K i stueetagen. Afdelingen lig
nede de to andre, men adskilte sig blandt
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Efter planen skulle Vejlsøhus' beboere
være " uproblematiske" i den forstand, at
de skulle være egnede til at leve under de
frie forhold, institutionens beliggenhed
lagde op til.
Der blev foretaget sorteringer både med
hensyn til egnethed og beboernes tilknyt
ning til området.
Et par eksempler fra Vejlsøhus' første tid
fortæller noget om, hvilke problemer, der
alligevel kunne opstå.

Et tilfælde fra november 1961 beskrives i
et brev fra overlægen på Forsorgscentret i

DE FØRSTE ÅR
Hald Ege til overlægen på institutionen i
Vodskov:
"Det viser sig, at vi på Vejlsøhus har me
get store vanskeligheder med NN. Dels
smutter hun væk fra afdelingen, hvor det
på grund af det ret fåtallige personale er
vanskeligtat føre tilstrækkelig kontrol med
en pige som NN. Man har allerede flere
gange måttet ud og lede efter hende i de
omliggende skove. Dels har hun kastet sin
kærlighed på inspektøren, som hun hjem
søger ved enhver given lejlighed.

Det er nu trods alt ikke det værste. Der er
et forhold, som gør det næsten umuligt at
have hende for tiden. Hun har en kedelig
tilbøjelighed til at smutte ind i Hovedbyg
ningen, der jo endnu er under ombygning,
for at komme i forbindelse med håndvær
kerne, overfor hvem hun er stærkt sexuelt
pågående. Almindeligvis er det naturlig
vis kun en gene, men i betragtning af den
skiften der er blandt de mere løse arbejdere,
kan det ikke helt udelukkes, at der kan
være en uheldig person imellem.

Hertil kommer, og det er i realiteten det
værste, at vi netop har taget fat på om
bygningen af elevatorskakten, og i den
anledning har fået en skriftlig advarsel fra
arkitekten, og en henstilling om, at passe
særligt på, at patienterne ikke kommer ind
i Hovedbygningen. Vi har låset alle de
døre, der med rimelighed kan låses, men
der vil jo altid være enkelte smuthuller
tilbage. Det er selv med den bedste vilje
ikke muligt at tage ansvaret for en pige
som NN under disse forhold.
Jeg beder Dem, i hvert fald indtil videre, at
tage NN tilbage til Vodskov, og bytte
hende med en af de andre piger, der tidli
gere har været på tale til Vejlsøhus."
I dette tilfælde kom der en hurtig løsning
på problemet, idet pågældende beboer
blev byttet med en anden, inden der var

gået en uge fra overlægens henvendelse.

Helt så let gik det dog ikke altid, hvilket en
anden sag fra 1962 viser.
I et brev til overlægen på Hald Ege gjorde
inspektøren på Vejlsøhus i oktober 1962
udførligt rede for problemerne med en
vanskelig beboer, og skrev blandt andet:
" (...) Som De sikkert erindrer, har PP
været en meget vanskelig patient på Brej
ning, og hun er mange gange stukket af fra
Den kellerske Institution. Desuden lider
hun i høj grad af kleptomani og hun er
psykopat uden nogen hæmninger.
I den første tid på Vejlsøhus gik det no
genlunde, men efterhånden som hun blev
gammel i gårde, er hendes opførsel blevet
dårligere.
Vi har forsøgt at beskæftige hende i haven
og gartneriet, men hun kunne ikke forliges
med sine kammerater.
Hun har ingen trang til at forsøge at finde
kammerater - hun vil helst gå ene omkring
og helst inde i byen.
Hun har en enkelt gang været borte i cirka
5 timer, og det er ikke muligt at få at vide,
hvor hun har været, eller hvad hun har
lavet. (.... )
Vi har haft vore bange anelser, og des
værre viser det sig nu at PP er godt kendt
inde i Silkeborg by, og at hendes færden er
til gene for andre. Der er således fra flere
sider oplyst at hun rapser, hvor hun kan
komme afsted med det. (...)
Det kommunale alderdomshjem, hvor hun
har en tante liggende, ønsker ikke PP's
besøg, og centralsygehuset, hvor hun og
så kommer og besøger en patient, har gi
vet besked om, at man frabeder sig hendes
besøg.
Vi blev ringet op fra Silkeborg jernbane
station, og stationsforstanderen meddelte,
at man ikke fortsat kunne tage ansvaret
for, at en af vore kvindelige patienter
færdedes på stationsterrænet. (....)
Plejemor og jeg har drøftet PP's opførsel,
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som desværre vil ramme hendes med
patienter, og give Vejlsøhus et dårligt
renommé, som vi ikke er tjent med."
Overlægen på Hald Ege var i sit svar på
inspektørens henvendelse fuld af forstå
else for Vejlsøhus' problemer med pågæl
dende beboer, men forsøgte dog at sætte
tingene lidt i perspektiv:

" At vi med hensyn til langt de fleste af de
patienter, lader dem få så frie forhold som
muligt, er jo helt i orden, men der vil altid
vise sig at være enkelte, som ikke kan leve
op til disse forhold. Jeg kan se af journa
len, at PP altid har haft vagabonderingsog rapsetilbøjeligheder. Det gjorde ikke
så meget i Brejning, der ligger længere
væk fra en større by, og som desuden har
et utal af omflytningsmuligheder indenfor
de forskellige afdelinger med mere eller
mindre frie forhold.
Desværre bliver det nok vanskeligt at få
Brejning til at tage hende tilbage. De er
efterhånden meget lidt imødekommende
på det punkt. De ser sådan på det, at vi som
selvstændigt center må prøve at klare vore
vanskeligheder selv. Et synspunkt man
vanskeligt kan protestere alt for meget
imod.
Med hensyn til PP må vi muligvis gøre det
sådan, at vi prøver at bytte hende med en
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patient fra Resenlund."
Overlægens løsning, at flytte PP til Resen
lund, var temmelig længe om at falde på
plads. Der kom til at gå knap tre år, før PP
endelig i 1965 kunne" bytte plads ” med en
beboer fra Resenlund.
Udearbejdende
En beboergruppe, der heller ikke passede
ind, var den lille gruppe der befandt sig i
grænseområdet til åndssvaghed. Dem
forsøgte man fra Vejlsøhus' side at finde
alternative tilbud til.

Afdelingsleder Sonja M. Sørensen husker
om dem:
" Det var nogle fantastisk godt fungerende
beboere, som sådan set var fejlplacerede
fra start af.
Vi var nødt til at prøve os langsomt frem
og finde nogle beskæftigelses muligheder
uden for institutionen. Vi fandt nogle ste
der, som var med på ideen, hvor beboerne
kunne komme i arbejdstræning. Det var
for eksempel i Forsamlingsbygningen, på
Frederiks Kro, på Hotel Silkeborg og hos
bagermester Sofus Kristensen."

Det var kun enkelte beboere, der kom til at
arbejde uden for institutionen.

DE FØRSTE ÅR

Dagligdag i 60'erne
Arbejds- og beskæftigelsesplan fra afdeling C
kl.
kl.

6.30
6.35

til
til

ca.
ca.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

7.40
8.15
9.15
10.00
10.15
11.15
12.15
13.45
15.00
16.00

til
til
til
til
til
til
til
til
til
til

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

kl.
kl.

17.00
17.50

til
til

ca.
ca.

kl.

18.55

til

ca.

EKSTRA ARBEJDE:

18. oktober 1968

6.35: Nattevagten afgiver rapport
7.40: Vask, påklædning og frisering af pigerne,
forberedelse af morgenmad
8.15: Morgenmad
9.15: Sengeredning og optælling af sengetøj
10.00: Spadseretur med pigerne
10.15: Uddeling af kaffe, saft og frugt til pigerne
11.15: Beskæftigelse af de dårligste piger
12.15: Forberedelse til middagsmad, spisning
13.45: Spadseretur med pigerne
15.00: Vasketøj sorteres, frugt uddeles til pigerne, toilettur
16.00: Beskæftigelse af de dårligste piger
17.00: Depotarbejde, pigernes tøj ordnes, forberedelse til
aftensmad
17.50: Aftensmad
18.55: De små piger lægges i seng, tøj lægges frem til
næste morgen
19.00: Afgivning af rapport til nattevagteme
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

: Søndagstøj ordnes + møde
: Badedag
: Skabe og depot gøres rene
: Sengetøj skiftes + møde
: Fodbadedag
: Skopudsning

Beskæftigelse af de dårligste piger / patienter

Man beskæftiger eller leger så vidt muligt med alle de dårlige patienter, men koncen
trerer sig især om 2-3 piger hver gang man beskæftiger og skifter så ved næste beskæftigelse med 2-3 andre piger.
Underskrevet

Margrethe Hansen
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" Et liv så nær det normale som muligt",
var en af lovgivningens hovedfilosofier.
Bestræbelserne for at efterkomme dette
formål var, som nævnt, kommet til udtryk,
da man indrettede Vejlsøhus. Her var in
gen af de store sovesale og gigantiske
afdelinger, som beboere og personale
kendte fra andre steder. Det var en klar
forbedring af forholdene, men det var
langfra et "normalt" liv, der kunne leves
på den enkelte afdeling.
På afdelingerne var det stadig det tradi
tionelle institutionshieraki og menneske
syn, der afstak rammerne. Hovedperso
nerne - de åndssvage - var stadig en flok,
som skulle opbevares, plejes og tilpasses
systemets rammer og rutiner. Afdelings
personalet, og dets indbyrdes forhold var
afgørende for kvaliteten af beboernes liv.

Plejemor/plejefar var som ansvarlig leder
toppen af hierakiet på afdelingen. Hun
afstak rammerne for livet på afdelingen,
fordelte arbejdet, fastlagde normerne og
styrede med mere eller mindre fast hånd
såvel personale som beboere.
Næsthøjest i afdelingshierakiet stod assi
stenterne. Assistenten med længst ancien
nitet, var som regel stedfortræder for ple
jemor/plejefar, men ellers var det dem,
som kom bedst ud af det med lederen, der
rangerede højest.
Rutinerne omkring beboerne blev primært
varetaget af" folkene på gulvet". Hvis man
skal generalisere var det sådan, at des
højere man befandt sigi afdelingens hieraki
- formelt som uformelt - jo mindre havde
man med beboerne at gøre.
Rutinerne var bygget op omkring de gode
gamle dyder Ro, Renlighed og Regel
mæssighed. Disse dyrkedes, om ikke li
gefrem religiøst, så dog med stor entu
siasme afplejepersonalet. Beboerne skulle
se ordentlig ud, de skulle have noget at
spise, de skulle være raske, og de skulle
have en adfærd, som ikke var forstyrrende
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eller ligefrem skadelig for dem selv eller
omgivelserne. Ud fra disse mål var daglig
dagen skemalagt. Den ene dag lignede den
anden, og derfor var livet på sæt og vis
præget af tryghed, i hvert fald for per
sonalet.
Anna Lise Bredahl husker fra sin elevtid:
"Sådan var det på afdelingerne i min elevtid
- også på Vejlsøhus - alt lå i faste rammer.
Det uddannede personale skulle for ek
sempel ikke have alt for meget at gøre med
beboerne, nej de skulle gå og nusse lidt
med potteplanterne, og lægge vasketøj
pænt på plads - og sådan."

Hospitalsstruktur

Personalet bar uniform. Det var også et
levn fra hospitalsstrukturen. Plejemor bar
hvid uniform. En plejefar gik i mørke
bukser og hvid jakke. Assistenter og ele
ver gik i blå kjole og hvidt forklæde, mens
den uuddannede hjælp, aften- og natte
vagter, gik i blå kittel.
Senere, da systemet blev mere fleksibelt,
var der mange som valgte, at lægge uni
formen, men en del beholdt den. Den var
jo stillet til rådighed af arbejdsgiveren.
Anna Lise Bredahl skulle for eksempel
vænne sig til tanken:
" Der var nogen, som gerne ville beholde
uniformen, for man kan godt gemme sig
lidt bag den. Jeg følte mig underlig tilpas,
hvis jeg gik i mit private tøj på afdelingen.
Det gav jo også en tryghed, at man kunne
se hvem, der var hvem."

Det stramme system kom også til udtryk,
når der kom besøg udefra, eller fra andre
afdelinger. Praksis var, at personalet uanset hvad man ellers var beskæftiget
med - skulle rejse sig og stå ret for den
besøgende. En praksis, man skal helt op i
70'eme, før nogen begyndte at sætte
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spørgsmålstegn ved.
Den helt store parade blev afviklet, når
overlægen kom på besøg. Så stod persona
let på rad og række.

en smule hektisk, når alle beboerne - de
første meget tidligt - skulle ud af sengene.

På trods af den nye ledelsesform, var det
stadig overlægen, som var centrets reelle
leder. Det var ham, der i langt de fleste
tilfælde sad med det afgørende ord, og
som traf beslutningerne efter samråd med
de øvrige ledere.
Overlægen stod for anbringelsen på den
enkelte institution og bestemte suverænt
over beboernes placering, behandling osv.
Det daglige lægearbejde var overladt til
læger ansat ved centret og alment prakti
serende, som kunne tilkaldes i nødstil
fælde. Alt omkring beboerne skulle no
teres minutiøst i rapportbøger, journaler
m. v., så ledelsen til enhver tid kunne få
overblik over afdelingernes, beboernes og
personalets gøren og laden.

Dagpersonalets første opgave var at få
afviklet beboernes morgentoilette. Bebo
erne skulle vaskes, have børstet tænder,
friseres og klædes på. Beboere, som ikke
var renlige skulle have ble på. Alle skulle
hjælpes i større eller mindre omfang.
Personalet klarede dette arbejde som
"samlebåndsarbejde". Så var det tid for
morgenmad. Det var kun de allerbedst
fungerende beboere, som spiste uden hjælp.
Mange blev madet. Det foregik på den
måde, at beboeren sad, og personalet stod
op og madede med ske.
Når morgenmaden var spist blev beboerne
placeret randt omkring på afdelingen. Det
var kun de færreste, som havde beskæfti
gelse, de fleste sad bare.

Vagter

Sonja M. Sørensen huskerom de første år:
"Rundt om på afdelingerne var der en
smule beskæftigelse. De der kunne, la
vede lidt håndarbejde, eller man hjalp dem
med at lære at skrive deres navn, det ville
mange af dem gerne lære.
Med tiden fik vi indrettet en slags hobby
rum, hvor der blandt andet var rya og
syning. Det foregik i det, vi kaldte Besøgs
stuen. Hver afdeling i Hovedbygningen
havde sådan én, men den blev ikke brugt
ret meget til sit oprindelige formål. For det
første kom der ikke overvældende mange
besøgende til vore beboere, og for det
andet lå den ret isoleret.
Mange af de der kom på besøg ville hellere
være på selve afdelingen, hvor de også
kunne få en snak med personalet."

I den første tid arbejdede personalet i
treholds-skift på afdelingerne. Alt uddan
net personale havde dermed nattevagter i
deres arbejdsplaner. Det var en ordning,
som i løbet af kort tid gav anledning til, at
personalet rejste spørgsmålet om det ri
melige i, at man ikke udnyttede den ud
dannede arbejdskraft til gavn for bebo
erne i dagtimerne. Løsningen blev, at der
blev antaget fast uuddannet nattevagt. En
beslutning, der blev truffet bemærkelses
værdigt hurtigt, kun en uge efter, spørgs
målet var blevet rejst.
Det var nattevagtens opgave at vække be
boerne og få dem op, inden dagpersona
let mødte om morgenen. Nattevagten var
jo ved slumingen af sin arbejdsdag på dette
tidspunkt, hun var træt, og tolerance
tærsklen var måske ikke altid lige høj.
Morgenstemningen kunne derfor godt blive

Rutiner

Brud i hverdagen

En gang om ugen var det badedag for
afdelingen. På afdelingerne var der bra-
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sebad, men i kælderen under hovedbyg
ningen var en badeafdeling, hvor beboemekunne komme ikarbad. På badedagen
kom beboerne i "stort bad", fik vasket hår
og ordnet negle. Ud over badedagen var
der kun få grunde til at forlade afdelingen.
Når beboerne skulle have ordnet hår, gav
det ikke anledning til en bytur. Det kunne,
som næsten alt, ordnes på Vejlsøhus.
Dagligdag i Skovhuset

Niels Helbo Sørensen giveren beskrivelse
af livet i Skovhuset:
"Dagene lignede hinanden en hel del. Langt
de fleste var jo ude hele dagen. Når de kom
hjem skulle de i brusebad og have skiftet
tøj. Så så de TV, gik i byen eller lavede
forskelligt hobbyarbejde. Hvis de gik i
byen, skulle de være hjemme klokken 20 21, så der var lidt styr på dem.
Der var hobbyrum på loftet, som mange af
dem benyttede sig af.
Lørdag var "store-bade-dag". Så kom
drengene i karbad og fik ordnet negle mm.
De stod faktisk på en lang række og kom
ind én af gangen.
Drengene ville gerne have en hund og
lagde tit annoncer om hundehvalpe ind på
mit skrivebord. Jeg var ikke meget for det,
for sådan en skulle jo passes. De mere
eller mindre lokkede så en nattevagts-afløser til at love dem en af hendes nyfødte
colliehvalpe. Men den knyttede sig nu
mest til mig."
Mændene fra Skovhuset blev som nævnt
hurtigt velkendte i byen. Én blev nærmest
maskot for en lokal fodboldklub og ople
vede den store glæde at få spilleme på
besøg til sin fødselsdag. En anden stod i
mange år trofast det samme sted ved
Horsenslandevejen og vinkede til de, der
kørte forbi. Han var så trofast, at man
savnede ham, når han engang imellem
ikke var der.
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Privatliv
Egon Johnson, der som gartnermedhjæl
per havde tæt forbindelse med blandt an
det mændene i Skovhuset, fortæller

"Det var ikke meget privatliv de kunne
have. Deres personlige ejendele havde de
i et lille skab med en låge forneden, det var
alt hvad de havde. De kunne selv låse
lågen, men de andre kunne ofte le.t låse den
op.
Så kunne de have et enkelt familiebillede,
men når man sådan så, hvad de havde i
deres gemmer - der var jo intet!
Der var selvfølgelig nogen, som aldrig
havde prøvet andet. Men de, der kom
direkte hjemmefra var jo vant til at have
ting og sager omkring sig. For dem var det
en stor omvæltning. De havde jo ofte levet
meget beskyttet og havde aldrig været ude
blandt andre og borte fra deres hjem."
Magtmidler
Flertallet af beboerne stiftede bekendt
skab med verden udenfor afdelingerne i
skemalagte ture. Kun de beboere, som for
det første var selvhjulpne og for det andet
havde en adfærd, så personalet var trygge
ved det, kunne bevæge sig rundt på områ
det på egen hånd og gå ind i byen.
De beboere, som måtte blive på afdelingen,
havde begrænsede muligheder for ople
velser. I det omfang personalet havde tid det praktiske havde jo 1. prioritet - var der
luft til det impulsive, men alt i alt blev det
ikke til så meget.

Beboerne klarede en sådan hverdag på
forskellig måde. Mange havde en lang
institutions-karriere bag sig og bar præg af
det, ved enten at være hensunkne i dyb
apati eller ved en veludviklet sans for
opmærksomheds-skabende adfærd.
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De apatiske beboere skabte ingen proble
mer for afdelingens liv. Det var sværere
med de mere oprørske, som kunne for
styrre rammerne i et omfang der gjorde
anvendelse af magtmidler nødvendig.
"De nødvendige magtmidler" var mange.
Det strakte sig fra almindelig irettesæt
telse, udskamning og stuearrest, til anven
delse af mere håndgribelige midler.
Hvis beboerens adfærd indebar risiko for,
at hun bragte sig selv, medboere eller
inventar i fare, kunne personalet bruge
forskellige former for fikseringsmidler.
Beboere som kradsede, rev, pillede ved
sig selv eller omgivelserne, kunne iføres
handsker eller muffetrøjer.
Handskerne blev låst om håndleddet, så
beboeren ikke selv kunne tage dem af.
Muffetrøjen var en trøje, som blev lukket
i ryggen. Den havde sammensyede ærmer,
hvilket begrænsede bevægelses-friheden
og gjorde det umuligt at kradse.
Begge disse midler kunne anvendes til
oppegående, men meget voldsom adfærd
krævede, at personen blev spændt fast til
seng eller stol.
Gik beboeren helt amok, havde personalet
som sidste udvej cellen.

Brugen af fikseringsmidler svingede me
get fra afdeling til afdeling afhængig af
beboernes kategori og personalets måde at
tackle problemer på.
Mange beboere havde en lang tradition
for fiksering med sig fra andre institutio
ner. Flere kunne således kun vanskeligt
falde til ro i deres seng, hvis de ikke blev
spændt fast, når de skulle sove.
Det var en naturlig del af afdelingernes
hverdag gennem en årrække at bruge disse
midler.

Kontakt med andre
For nogle af Vejlsøhus' beboere, har kon

takten med andre end personale og
medbeboere været meget begrænset. En
del beboere kom først under forsorg i
forbindelse med deres forældres død, og
havde ingen eller kun meget lidt kontakt
med anden familie.
Andre led under forældres og families
manglende vilje eller evne til at acceptere
tingenes tilstand. Forældrene følte måske,
at det var deres skyld, at barnet var ånds
svagt, at de havde et åndssvagt barn, eller
sågar bare at de var i familie med en
åndssvag. Der var også dem, der stadi
gvæk lå under for de gamle dogmer om, at
åndssvage havde bedst af at blive gemt og
glemt.

Initiativer
Fra Vejlsøhus' side, så man gerne, at bebo
erne var i kontakt med omverdenen. De,
der var i stand til det, kunne færdes frit i
området og i byen, og derudover arran
gerede institutionen blandt andet bazar,
forældredag mm., hvor de pårørende og
andre interesserede kunne komme.
Nogle beboere havde også kontakt med
enkeltpersoner, de såkaldte "tanter", som
de fik besøg af og skrev sammen med.
Flere beboere havde beholdt deres" tanter"
fra de andre institutioner, da de flyttede til
Vejlsøhus.

I midten af 60 'eme, blev Vejlsøhus kon
taktet af en kvindeloge i Silkeborg, som
"gerne ville gøre noget for patienterne".
Inspektør I.B. Gudnitz blev af logens
præsident bedt om, at udvælge "nogle
gode, pæne piger".
De blev udvalgt med omhu, blev hentet af
logens damer og blev kørt ind til byen, til
en lille festlighed med chokolade, kaffe og
kager.
Arrangementerne stod på nogen tid, og der
vistes også i enkelte tilfælde film.
Med tiden fik man fra Vejlsøhus' side
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opfattelsen af, at en del af logens medlem
mer følte, at det var et offer de bragte. Det
blev flere gange pointeret overfor inspek
tør Gudnitz, at "pigerne endelig ikke måtte
være dårlige".
Det medførte, at det var de samme, der
blev udpeget hver gang. Da de i forvejen
havde mest kontakt med familien, fandt
inspektøren det ikke tilfredsstillende. Han
syntes dog ikke, at han kunne bringe det på
bane overfor logens damer.
Det blev mere og mere klart, at arrange
menterne snart ville ophøre. Inspektør
Gudnitz havde under hånden hørt, at der
blandt damerne var en vis uenighed om
arten af "godgørenheden" ; at nogle af
damerne opfattede det som en pligt og at
enkelte endog nærede en vis ængstelse for,
at beboerne skulle begynde at opsøge dem
privat.
Arrangementerne døde efterhånden ligeså
stille hen, og kontakten til logen ind
skrænkede sig herefter til julehilsener.
Ligesom logen har en række enkeltperso
ner, virksomheder og organisationer gen
nem en årrække betænkt beboere på
Vejlsøhus uden pårørende med små gaver
op til jul.

Åbenhed
Vejlsøhus har altid været et åbent sted. På
samme måde som beboerne altid har kun
net komme ud,har folk altid kunnet komme
ind.
Da Vejlsøhus ligger i et område præget af
rekreative aktiviteter, er mange søndags
spadsereture lagt ind omkring området

Derudover har en masse mennesker haft
deres daglige, eller regelmæssige gang på
stedet. Alle er blevet mødt med glæde og
forventninger af beboerne.
Bydrengen, der knapt nåede at stille cyk
len fra sig, før han fik hjælp til at bære
varerne.
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Håndværkerne, der altid har haft interes
serede tilskuere til deres arbejde. Ved en
lejlighed endog så trofast en tilskuer, at
han tilsidst fik madpakke med, så han
kunne holde frokost sammen med hånd
værkerne.
Eller vaskerichaufføren, der her selv
fortæller
"Jeg kom kun på Vejlsøhus som afløser,
men nød det hver gang. Vi var tre, der kom
derud. Når jeg kom, var der altid beboere,
som hjalp mig med at få vasketøjskasseme
ud af vognen og få dem båret ind.
De andre steder vi kom, fik vi tit cigaretter
og cerutter, og da jeg ikke røg cerutter, gav
jeg dem til de beboere, der hjalp mig. Det
gik så til gengæld ud over en af de andre
chauffører, som selv røg sine cerutter.
Beboerne gav sig hurtigt til at lure rundt
om hjørnet for at se, hvem det nu var, der
kom dén dag, og hvis det var ham, der ik
ke gav cerutter, kunne han selv få lov at
bære vasketøjet ind. Der var også en af
beboerne, en dame, der meget geme ville
stjæle vores papirer. Der stak som regel
nogle regninger op af vores taske, og hvis
vi ikke lige tænkte over det, blev de snup
pet. Vi lærte nu hurtigt, at putte nogle
papirer i, som godt måtte blive taget - og
det var virkelig herligt at høre latteren, når
papirerne forsvandt."
Rejser

Lige fra starten er der blevet arrangeret
lejrture og udflugter for beboerne, og al
lerede i 1967, kom Skovhuset på den før
ste udlandstur. Den gik til Mallorca.

Niels Helbo Sørensen fik ideen:
"Den første rejse var meget billig. Jeg
havde snakket med Krogager fra Tjære
borg, som gav et godt tilbud, netop fordi
drengene var handicappede. 125 kroner
pr. person med fuld forplejning - det var en
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flot handling.
Men turen blev alligevel lidt besværlig.
Vi skulle flyve fra Kastrup, så vi var nødt
til at tage med nattog til København - med
liggestole. Da vi så kom til København,
skulle vi jo lige vaskes lidt inde på Ho
vedbanegården, og så havde vi en bus
derfra og ud til lufthavnen.
Vi var jo uvante med det, så jeg gik forrest
og et par plejere gik bages t, så vi havde styr
på drengene. Jeg sagde så gerne, at de var
mentalt retarderede, sådan at tolderen var
klar over situationen, og at der var så og så
mange.
Første gang havde vi noget besvær med at
styre det, men allerede anden gang var
drengene forberedte, og så holdt de ko
lonnen.
Drengene vidste jo nok hvad en flyvema
skine var, det havde de blandt andet set på
TV, men at de alligevel ikke helt forstod
det, viser en episode, hvor Valdemar kom
ned gennem maskinen. Jeg spurgte ham
hvor han skulle hen. "Jeg skal ud og kradse
min pibe ud", svarede han. Men vi fik ham
nu sat ned igen.
Vi oplevede ikke, at folk ikke ville have
handicappede omkring sig i deres ferie. De
var også gode, de klienter jeg havde med.
Norge

Rejsen sydpå, var dog ikke den første
udlandsrejse Vejlsøhus oplevede.
De nordiske lande havde i mange år haft et
samarbejde inden for åndssvageforsorg,
og ledelserne mente, at alle parter kunne
have godt af at komme ud og opleve for
holdene i de andre lande.
Vejlsøhus fik gennem centeret i Hald Ege
institutionen Trastadgård Åndsvakehjem,
ved Harstad som kontaktinstitution. Det
var den nordligste institution i Norge, et
par hundrede kilometer nord for Po
larcirklen.

Og i 1964 kom 14 beboere på en ud
vekslingsrejse.
Anna Kristensen var en af dem:
" Det var en militærflyver vi fløj med, men
vi måtte nødlande i BodO, for lynet slog
ned i halen på maskinen. Så måtte den
laves i stand, og jeg kan huske, at vi kørte
i bil helt derop, hvor vi skulle være.
Maskinen var ikke så rar at flyve med, som
dem man har nu. Der var stole, men de stod
ned langs siden, ikke som nu, hvor de står
som i en bus. Og så blev vi jo spændt fast,
når vi skulle op, og når vi skulle ned.
Det var helt oppe i Nord-Norge vi var.
Køeme gik løs, de havde sådan en bjælde
eller klokke på, og gik overalt også lige ud
på vejen".
Danskernes ophold i Norge blev præget af,
at de norske beboere var af en noget dår
ligere kategori end de danske. Det ude
lukkede mulighederne for noget større
kontakt mellem dem.
En anden barriere var sproget, som også
generede personalet en hel del.
Et hold norske beboere kom siden på
udvekslingsbesøg på Vejlsøhus.

Sonja M. Sørensen havde udvekslings
beboere på sin afdeling:
"De norske der kom herned, kan næsten
sammenlignes med en flok tremmekalve,
der havde været lukket inde, og så kom ud
og virkelig hyggede sig.
Personalet, de havde med, troede åben
bart, at de var på ferie, de tog sig i hvert
fald ikke af dem. Vores egne beboere var
rædselsslagne.
Vi havde de norske med til Århus. Inde i
Salling gik der fuldstændig koks i. det.
Man måtte stoppe alt, hvad der hed rul
lende trapper og alt sådan noget. Og så var
det ellers bare med at få os ud igen."

Udvekslingsrejsen blev en éngangsfore
teelse.
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KAPITEL 5: 70 ERNE - DEN PÆDAGOGISKE TANKEGANG
I 1970 blev Statens Åndssvageforsorg en
del af Socialstyrelsen.
Det fik dog ikke den store betydning for
det daglige arbejde på institutionerne.
Som en medarbejder påVejlsøhus udtryk
ker det:
" Det eneste, vi mærkede til det, var, at vi
fik lov til at flage med splitflag."

Det var med at få noget fra hånden, og så
er det hurtigst at gøre tingene selv. Bebo
erne var umyndiggjort i en sådan grad, at
de intet gjorde uden at få lov. Så selv om
de ikke var fysisk handicappede, fik de
end ikke lært at spise selv, før man nu blev
opmærksomme på det."

Spisetræning
I begyndelsen af halvfjerdserne blev de
første forsigtige skridt ind i "den pæda
gogiske tankegang" taget.
Normalisering måtte have som konse
kvens, at dagliglivet, og ikke blot ram
merne, skulle ligne de normale som vel
muligt. Institutionen var veldrevet som et
bedre hotel, og der var ikke stillet andre
krav til beboerne, end at de helst skulle
forholde sig i ro og være til så lidt besvær
som muligt.

Nu skulle det være slut med at gøre alting
for beboerne. Slut med at made, bade,
børste tænder på og frisere personer, som
burde kunne lære det selv.
På de fleste afdelinger begyndte man med
småprogrammer for beboerne. Små skridt
i begyndelsen, man skulle jo nødigt falde,
og personalet var imponeret og forbløffet
over, at beboerne selv kunne finde ud af så
mange forskellige ting med blot en smule
hjælp og optræning.
Det var med optræningen som med mange
andre aktiviteter, de bedst fungerende be
boere man startede med. Forventningerne
til, at det kunne nytte, var ikke lige store
blandt alle, men som Anna Lise Bredahl
husker det, bestod fremskridtet først og
fremmest i at opmærksomheden blev ret
tet imod "systemets" indflydelse på, hvad
der var muligt:
"Man havde jo i mange år umyndiggjort
beboerne, de måtte jo ingenting selv. Det
var arven fra sygehussystemet. Et dygtigt
personale skulle være igang hele tiden.
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At lære beboerne at spise selv, indebar at
dele af personalet, som noget helt nyt,
skulle spise med. Der var en vis polemik,
før ordningen kom på plads, for det skulle
jo nødigt blive en skjult personalebe
spisning. En overgang var der tale om, at
det involverede personale selv skulle be
tale for maden, men man fandt dog en
ordning. Der skulle søges om spisetræ
ning, og medarbejderen blev bevilliget en
halv portion.
ForNiels Helbo Sørensen var spisetræning
også noget helt nyt:
"Spisetræningen var faktisk en rigtig god
ide. Der skulle tænkes og arbejdes på en
anden måde. Man trænede med nogle få
stykker ad gangen, det tog tid, men de blev
glade for at kunne selv. De oplevede at:
Jeg kan noget - jeg betyder noget."

At lære at gøre tingene selv, var længe et
mindretal beskåret Oplæringen tog lang
tid, og der var mange beboere at tilgodese.
Holdningsmæssigt blev der trukket fron
ter op i disse år. Noget personale mente, at
en pædagogisk indsats ville øge den en
keltes livskvalitet, og andre troede på det
bestående. Modsætningerne blev, efter
hånden som resultaterne viste sig mindre,
men udviklingen gik langsomt.
Behandlingsmøder
For mange var det nyt, at opfatte beboerne
som personer med individuelle egenska-

den pædagogiske tankegang
ber og hver deres krav til tilværelsen. Per
sonalet lærte metoder, man gjorde sig erfa
ringer. Men der blev først lagt op til en fast
pædagogisk struktur og fælles målsætning
omkring den enkelte, da bistandsloven fra
1976 krævede afholdelse af årlige
behandlingsmøder.
På behandlingsmødet skulle der gøres sta
tus over den enkeltes situation og lægges
planer for, hvordan man ville arbejde i det
kommende år.
Opmærksomheden overfor de "nemme"
eller "glemte" beboere blev hermed øget,
men der kunne være langt fra teori til
praksis. Medarbejdere med gode ideer og
optimistiske forventninger kunne godt
opleve, at der var begrænset forståelse for
gode intentioner.
Den linie afdelingen kørte efter, ændrede
sig ikke sådan lige med nye regler.
Masseflytning
Kønsopdelingen på institutionerne har
gennem tiden været ret streng. Vejlsøhus
var næsten udelukkende belagt med
kvinder og tilsvarende havde Resenlund
ved Skive flest mandlige beboere.
I forbindelse med tankerne om en større
grad af normalisering fik man øjnene op
for, at kvinder og mænd ikke burde holdes

adskilt Kønnene skulle lære at omgåes
hinanden.
I forbindelse med kommunalreformen i
1970 blev forsorgscentrene omlagt, og
Vejlsøhus kom pr. 1. januar 1972 til at høre
under Forsorgscenteret for Århus Amt
(Sølund). Op til omlægningen ville Hald
Ege have nogle beboere "hjem", og man
benyttede lejligheden til at blande køn
nene.
Det blev besluttet, at afdelingerne H og G
på Vejlsøhus fremover skulle være mands
afdelinger. Beslutningen blev truffet i Hald
Ege og skabte en del postyr på Vejlsøhus.
Ikke så meget fordi man var imod planerne,
men man syntes ikke, man fik tilstrække
lig tid til forberedelserne.
Ialt 44 kvinder skulle flyttes fra Vejlsøhus
og erstattes med mandlige beboere. Ud
over selve flytningen var der også tale om
en hel del omrokeringer med beboerne
afdelingerne imellem, for det var ikke
"hele afdelinger" der skulle afsted.
Flyttedagen blev af hensyn til planlæg
ningen udskudt en smule, men Vejlsøhus
skulle være klar den 31. august 1971.

For at sikre, at det hele skulle forløbe så
glat som muligt, afholdt administration og
afdelingsledere møder, som resulterede i
følgende plan:
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Angående overflytning af patienter:

1)

2 busser vil afgå fra Vejlsøhus den 31. august 1971 klokken 12.30, den ene til Resenlund og den anden til Hald Ege. Patienterne medtager personlig bagage m.v. (kufferter)
Der vil være personaleledsagelse.

2) Den 31. august klokken 11.00, vil man afsende en flyttebus med kommoder,
dukkevogne m.v. til Resenlund. Effekterne må være tydeligt mærket med navn og
institution (Resenlund). Ejendele, som skal flyttes til Hald Ege vil blive afhentet af
en vogn fra Viborg.

3)

4)

Forstanderinden undersøger, hvorledes man forholder sig med hensyn til lægejournaler
medicin osv.

Dåbsattester, CPR- beviser samt diverse flyttebeviser ordnes fra kontoret.

5)

Det aftaltes at hver af vore patienter får 12 par benklæder, 8 undertrøjer og 6 par strømpe:
eller strømpesæt med. Her udover får patienterne den beklædning og fodtøj med, som
er tildelt dem. Man vil sørge for, at den beklædning der medsendes er i pæn og ordent
lig stand.

6)

Hver afdeling tilsender kontoret en fortegnelse over den beklædning, der medsendes
til Resenlund eller Hald Ege, eller som afleveres til en anden afdeling på Vejlsøhus.

7)

Afdelingerne vil tilsende kontoret en liste over de patienter (angivet ved navn), som
overflyttes til en anden afdeling på Vejlsøhus.

8)

For patienter, som overflyttes til en anden afdeling på Vejlsøhus, afleveres patienter
nes kontokort og penge svarende dertil til den modtagende afdeling, der kvitterer for
pengene.

9)

For patienter, der overflyttes til Resenlund og Hald Ege, bedes kontokortene opgjort og
afleveret til kontoret i løbet af fredagen den 27. august 1971. Der afleveres samtidig
penge, der svarer til kontokortenes samlede sum. Kontoret sender lommepengene til
Resenlund og Hald

10)

Penge henstående på sparekassebog o.l. vil blive fremsendt af kontoret til Resenlund og
Hald Ege omkring den 31. august.

11)

Patienter, som er på ferie den 31. august, og som skal overflyttes, må efter ferien
tage til det nye bestemmelsessted.
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Ny afdeling: K

1 1974 blev der oprettet endnu en afdeling
på Vejlsøhus. Afdeling K, eller "afde
lingen for selvhjulpne klienter", som den
blev kaldt Afdelingen skulle huse en ud
valgt gruppe kvinder fra forskellige afde
linger. De var udvalgt af en arbejdsgruppe
bestående af forstanderinden og tre
afdelingsledere.
Formålet med afdelingen var, at opøve
beboerne i at være alene, og i at kunne
klare flere ting på egen hånd. Afdelingen
skulle være uden egentlig tilsyn, og kun
have to konsulenter tilknyttet. I første
omgang fik afdelingen til huse på 1. sal i
den ny funktionær-bygning.
Det var noget af en omvæltning for bebo
erne at lære at være alene, når de hele deres
liv havde været omgivet af andre mange
hjælpende hænder. Men det var ikke det
eneste, beboerne skulle lære.
De skulle også lære selv at sørge for byt
ning af sengetøj, håndklæder og andet
"fladt tøj". De skulle trænes i brug af
vaskemaskine, så de selv kunne vaske
deres personlige tøj, og de skulle oplæres
i pengeregning.
Det var dog først nogle måneder efter
starten, at der for alvor kom skred i tin
gene. Da inspektør Gudnitz gik på pen
sion, blev hans lejlighed i kontorbygnin
gen ledig, og her fik afdeling K de helt
rigtige rammer for den "botræning" der
skulle finde sted.

Ombygning af afdeling I
At afdeling K flyttede havde også en an
den årsag. Man havde nemlig planer med
1. sal i funktionærbygningen.
I stueetagen havde afdeling I i de første 15
år ret kummerlige forhold for både be
boere og personale.
Der var ved indflytningen f.eks. ikke taget
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hensyn til, at det var kørestolsbrugere, der
skulle bo der. Der var dørtrin, trange for
hold i toilet- og baderum og smalle døre.
Trods afdelingens placering i stueetagen,
var der en trappe, så kørestole havde pro
blemer med at komme ud. Når beboerne
skulle ud, tilkaldte man hjælp fra f.eks.
havefolkene, som så kom og bar beboerne
ned af trappen. Denne hjælp medførte gode
venskaber mellem beboere og havefolk,
men var jo ikke særlig praktisk.
Allerede i 1964 havde overlæge Gynther
Nielsen taget initiativ til at rette op på
problemerne. Han havde af Statens
Åndssvageforsorg fået tilladelse til, at
udarbejde et skitseprojekt for ombygnin
gen af afdelingen.
Overlægen ønskede, udover at gøre afde
lingen kørestolsvenlig, at inddrage endnu
en etage. Personalet var ikke længere in
teresseret i at bo på institutionen. Ved at
inddrage en etage mere, kunne afdeling
I's beboere få eneværelser.
Planerne var gode nok, men realiseringen
var problematisk og langvarig. 1 1968 fik
forsorgscentret byggetilladelsen, men
byggeriet kom ikke i gang. Inspektør
Gudnitz rykkede i flere år for at få sat det
igang, men det nærmeste, man kom en
afklaring var, da projektet i 1971 blev
omfattet af et statsligt byggestop. Så blev
planen lagt i mølposen.
Ved ophævelsen af byggestoppet i efterå
ret 1974, var forsorgscentret til gengæld
hurtigt ude. I løbet afkort tid blev de gamle
planer revideret, og efter offentlig licita
tion i december 1974, kunne en gennem
gribende ombygning påbegyndes i januar
1975.
I ombygningsperioden ( januar - maj )
flyttede beboerne til andre afdelinger på
Vejlsøhus.
Syv fik ophold på afdeling A og resten
boede i kælderen under afdeling H. Be-
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Flytningen
På afdeling G holdt man hyggeaften den
30. august. Ganske vist var der samme
aften arrangeret filmforevisning på afde
ling A med film fra nogle Spaniensture,
men beboerne valgte at være sammen
denne sidste aften inden de skulle spredes.
Nogle af afdelingens beboere kom til
Resenlund, hvor der var lavet en ny afde
ling til dem. Blandt det personale, der
modtog dem, var Anna Lise Bredahl:
" Der var 30 kvinder og 30 kommoder
med bussen. Der var ikke engang perso
nale med. Det var hårdt, de sølle piger f&r
forvirrede op og ned ad gangen, og per
sonalet var ligeså forvirret
Jeg var så heldig at have haft noget af min
elevtid på Vejlsøhus, så jeg kendte da i det
mindste navnene på pigerne. Vi fik dem så
placeret og fik sat navne på sengene, så vi
kunne se, hvor de hørte hjemme.
Sådan en flytning blev foretaget som en
ren administrativ ting."

Mændene

Det var ikke kun på Resenlund, der var
forvirring. De ny beboere på afdelingerne
G og H blev modtaget af et personale, som
var vant til kvindelige beboere, og det
krævede i sig selv en omstilling.
Endvidere var mange af de nye beboere
slet ikke så selvhjulpne og mobile ,som de
kvinder, der var flyttet.
Allerede dagen efter ankomsten, startede
en ny rytme for mændene. Seks af dem
skulle på udehold, og tre skulle møde på
værkstedet.
Nogle dage efter ankomsten fik mændene
besøg af deres tidligere plejemor. Hun
undrede sig over, at de mindst mobile var
anbragt på afdeling G med de mange trap
per. Hun havde ret. I tilfælde af brand,

ville det være svært at få beboerne hurtigt
nok ud, men også i dagligdagen var det
upraktisk.
Problemet blev løst året efter, ved at bytte
om på afdelingerne. Beboere og personale
fra G flyttede ned på afdeling H, som så
flyttede op under taget

Der var nu flere mænd på Vejlsøhus, men
der skulle komme til at gå yderligere nogle
år, før man begyndte at blande kønnene på
afdelingerne.

De store afdelinger deles
I 1972 steg antallet af afdelinger på
Vejlsøhus fra 7 til 10. Socialstyrelsen øn
skede mindre afdelinger. Der måtte helst
ikke være flere end cirka 20 beboere på
hver afdeling. På Vejlsøhus opfyldte man
kravet ved at dele afdelingerne A, C og E.
Ved delingen fik man realiseret de ønsker,
der fra starten havde været om to afde
linger på hver etage i Hovedbygningen.
Delingen af de store afdelinger skete stort
set ved at lave en kridtstreg midt gennem
hver etage i hovedbygningen. I praksis gav
det en del besvær med ombygning og nye
døre.

Afdelingsleder Sonja M. Sørensen var godt
tilfreds med delingen:
"Nogen syntes om delingen, og nogen var
imod. Jeg syntes, det var godt, for 44
beboere er for mange, hvis man skal have
det hyggeligt.
Men første gang jeg hørte om ideen, ville
jeg ikke være med, for jeg tænkte: Hvem
skal jeg af med, jeg kunne ikke undvære
nogen.
Men skønt der kom døre mellem afdelin
gerne, blev de aldrig hermetisk lukkede.
Der kom ikke noget skel. Vi delte stort set
beboerne, som de boede til."
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Mange gange var det slet ikke nødvendigt
at fiksere, det var bare noget man gjorde af
rutine. Det var det sidste man gjorde, når
man gik rundt og sagde Godnat, de kom jo
selv med benet....
Da de så blev løsnet, skete der ikke en pind
ved det. Nogle beboere måtte vi gå en
ekstra tur med, og en af dem fik en rem om
benet, uden at den blev spændt, for det var
hun nu mest tryg ved. Der var jo også
traditioner på beboernes side.
Det var ikke nødvendigt at give medicin
istedet, og allerede efter kort tid kunne vi
se, at det var en god ting at få fikseringerne
afskaffet."
Helt uden problemer afskaffede man nu
ikke den gamle vane. Der var fortsat en
kelte beboere på Vejlsøhus, som måtte
fikseres. Man insendte de lovbefalede ind
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beretninger til Socialstyrelsen, man søgte
om dispensation fra reglerne på grund af
specielle forhold, men styrelsen var ubøje
lig. Vejlsøhus rostes for det store fald i
fikseringerne, og Socialstyrelsen var
overbevist om, at man på Vejlsøhus også
kunne komme de resterende problemer til
livs.
Socialstyrelsens skrivelser foreslog om
lægning af arbejdsgangen på de berørte
afdelinger og udarbejdelse af behand
lingsplaner for de problematiske beboere,
som middel til at afskaffe fiksering.
Det kom til at tage et par år, før rutinefikseringerne var totalt afskaffet. Men i
betragtning af hvor lang tid det ellers tager
at ændre vaner og holdninger, var denne
proces temmelig hurtig og vellykket
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boerne spiste samlet i kantinen i hele pe
rioden.
Det havde holdt hårdt at få ombygningen
igennem, det var en omtumlet periode for
beboerne mens det stod på, men resultatet
var til gengæld fint. Der var enkeltværel
ser til alle, der var kørestolsegnede forhold,
og der var elevator, så beboerne lettere
kunne komme ud.
De tungeste og mindst mobile af beboerne
boede fortsat i stueetagen, mens de mere
mobile flyttede ind på den renoverede 1.
sal.

på nuværende tidspunkt er klar til at flytte.
Han har det godt på sin nuværende afde
ling, med sit arbejde er han fuldt tilfreds,
og han er glad for sine medklienter.
Han vil gerne tænke over sagen og vi
aftaler en ny samtale om en uge til fjorten
dage.
J foreslår spontant, at det kunne jo være,
at der var en anden der var interesseret i at
flytte derover.
J har fået tilbudt at se afdeling K, men
mødte ikke op."

Fikseringer forbydes
Afdeling M
Den 12. afdeling kom til at hedde afdeling
M. Den var oprindeligt tænkt som en
blandet ungdomsafdeling, men ret hurtigt
blev afdelingen mere en botræningsaf
deling. Her fik beboerne i lighed med
afdeling K? s beboere støtte og træning, så
de i størst muligt omfang lærte at klare sig
selv.
Afdelingen blev oprettet den 1. juli 1975
på 2. sal i den ny funktionærbygning. De
11 beboere blev indlogeret på enkelt- og
dobbeltværelser.

Det kunne være en stor beslutning for
beboerne, når de blev spurgt om de kun
ne tænke sig at komme på en botræ
ningsafdeling, hvad referat af en samtale
med en beboer fortæller lidt om:
" J har store betænkeligheder med hensyn
til at flytte over på afdeling K, og han ved
ikke rigtig, om han overhovedet kan tænke
sig at komme ud.
Vi taler om, at hvad meningen med an
bringelsen på K er. Jeg forklarer om den
nære tilknytning til socialrådgivere, og at
han selv må bestemme, samt at han altid
har mulighed for at komme tilbage.
J er interesseret i fortsat at tænke over
problemerne, men han synes ikke, at han

Som et led i den almindelige forsorgs
udvikling strammedes reglerne for an
vendelse af fikseringsmidler op gennem
70' eme. Cirkulære nr. 505 af 5. septem
ber 1977 pålagde institutionerne at ind
berette ethvert tilfælde, hvor beboere blev
spændt fast.
Indberetningen skulle detaljeret redegøre
for den enkelte fiksering. Hvor meget
personale der var på afdelingen, hvilken
form for fiksering der blev brugt, og hvor
lang tid fikseringen strakte sig over.
Gennem indberetningspligten ville Social
styrelsen afskaffe rutine-fikseringer og
kontrollere om formelle regler overholdtes.
Socialstyrelsen indskærpede, at fiksering
var et terapeutisk middel, som under ingen
omstændigheder måtte bruges disciplinært.
Da cirkulæret kom, tog personalet sig til
hovedet, man mente, at det var komplet
umuligt at afskaffe fikseringerne uden at
alt ville ende i kaos.

Anna Lise Bredahl:
" Da fikseringen blev forbudt, var vi i per
sonalegruppen bestyrtede: Hvad gjorde vi
så?
Jeg var på afdeling C, og jeg må da ind
rømme, at jeg i mit stille sind tænkte, at det
var godt, at jeg skulle ned på afdeling A,
for de beboere løb da ingen steder.
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Gruppeinddeling

På flere afdelinger blev beboerne delt i
mindre grupper. Grupperne, som blev
sammensat efter pædagogiske behov og
med så gode indbyrdes relationer som
muligt, fik tilknyttet fast personale og en
fælles målsætning for arbejdet.
De mindre enheder øgede overskuelig
heden for såvel personale som beboere.
En tættere kontakt mellem personale og
den enkelte beboer blev etableret ved at
knytte en kontakt-person til hver enkelt
beboer.
Det var kontakt-personens opgave at va
retage, at de individuelle behov blev til
godeset bedst muligt.
Nye principper
Den fremtrædende plads, som pædago
gikken fik, kom også til udtryk gennem
øget brug af "specialister" på afdelinger
ne. Ergo- og fysioterapeuter blev en stor
del af hverdagen, man fik en mobilityinstruktør med kendskab til blandt andet
blindes udviklingsmuligheder, og nye pæ
dagogiske principper indførtes i større og
større omfang.
Tegn-til-tale var et af disse principper. Om
det fortæller Anna Lise Bredahl:

"Tegn-til-tale er forsimplet tegnsprog,
der bruges til kommunikation med den
handicappede. Det bruges til de beboere,
som ikke kan tale, men som godt kan
forstå.
Det er ikke noget kompliceret system. Det
er helt enkle tegn for centrale ting i dag
ligdagen. Man indlærer nogle enkelte tegn
ad gangen - koncentrerer sig om dem, så
både beboer og personale lærer at bruge og
tolke dem.
Vores beboere er for manges vedkom
mende meget tidligt understimulerede, og
det kan vi ikke rette på. Men gennem tegn44

til-tale-systemet, kan vi give dem nogle
muligheder for at kommunikere på trods
af deres øvrige handicaps."

Et andet princip var Lilly Nielsen-metoden, som blev en succes for de svagest
fungerende beboere. Det er en metode,
hvor man går ind på det niveau, den en
kelte befinder sig på udviklingsmæssigt,
og stimulerer sansemotorisk.
Brugen af denne metode begyndte småt,
men det udviklede sig efterhånden til et
fast pædagogisk tilbud i "sansegruppen" i
Dagcentret.

Anna Lise Bredahl:
" På afdeling A havde beboere ikke noget
tilbud uden for afdelingen.
Men vi tog en medarbejder ud af vagt
planen. Hun havde så fri hver weekend og
mødte frisk hver morgen klokken 9, klar
til at gå igang. Vi inddrog et rum og be
gyndte så småt med sansemotorisk stimu
lation. Det var så den medarbejders ar
bejdsområde. Vi andre gik på skift ned for
at hjælpe hende, cg der blev koblet en
fysioterapeut på.
Det udviklede sig til sansegruppen, som
blev det tilbud, vi kunne give vore bebo
ere ud af huset."
Et tredie princip var Adfærdsmodifikation.
Adfærdsmodifikation tager udgangspunkt
i, at beboeren har en uhensigtsmæssig
adfærd, som personalet vil forsøge at æn
dre. Det kan blandt andet gøres ved, at
personalet indtager en meget konsekvent
holdning og fokuserer positivt på hen
sigtsmæssig adfærd, mens det negative
bliver negligeret elier straffet.
En del personale har gode erfaringer med
metoden, men pointerer, at den kræver en
stor indsats fra personalets side.

Anna Lise Bredahl:
"Mange gange er Adfærdsmodifikation

KAPITEL 6: 80 ERNE - NYE TIDER
Udlægningen af forsorgen fra Socialsty
relsen til amtskommunerne l.januarl980
blev på mange måder starten på en ny tid
med øgede muligheder, flere initiativer og
andre krav.
Ved overgangen fik de ansatte på Vejlsø
hus mulighed for at overgå til tjeneste
mandsansættelse under Århus Amtskom
mune. De skulle tage stilling til, om de
ville opgive det statslige ansættelsesfor
hold - en lidt svær beslutning for mange.
Amtets tilbud indebar imidlertid, ud over
visse økonomiske tillæg også avance
ments-muligheder, så et flertal af personalet
overgik hurtigt - og resten efter nogen
tøven - til amtskommunal ansættelse.
En ny samarbejdspartner
Embedsmænd fra Århus Amtskommune
tog ved overtagelsen rundt til de berørte
institutioner, hvor de fortalte om visio
nerne for det fremtidige arbejde. De fysi
ske rammer for beboerne og de personale
normeringer, dagligdagen var underlagt,
var centrale problemer på Vejlsøhus. Pro
blemer, som embedsmændene agtede at
arbejde med , og der blev lagt op til en
løsning i et samarbejde mellem forvaltning
og institution.

Pædagogikken

Fra forvaltningens side prioriterede man
det pædagogiske arbejde højt.
Som en styrkelse af det pædagogiske ar
bejde blev der ansat en pædagogisk kon
sulent - en såkaldt omsorgsinstruktør - på
hver af amtskommunens tre store institu
tioner: Sølund, Sødisbakke og Vejlsøhus.
Keld Møller kom til Vejlsøhus som
omsorgsinstruktør i efteråret 1980 og hus
ker fra den tid blandt andet:
"Indfaldsvinklen var bestemmelsen i bi
standsloven om mindst et årligt behand

lingsmøde, og kravet om, at der skulle
laves et behandlings-forløb for den en
kelte beboer.
Bestemmelserne havde egentlig som pri
mær årsag, at vurdere om den enkelte
stadig skulle have ophold på en § 112
institution eller skulle udskrives. Der gik
jo rygter, sande eller usande, om at der var
beboere, som ikke var åndssvage men blot
blevet anbragt og så ellers glemt.
Det meste var selvfølgelig snak, men der
var jo det i det, at amtskommunen stillede
med en bredere vifte af tilbud end Social
styrelsen havde kunnet Amtet havde bre
dere perspektiv. Man satte spørgsmåls
tegnved, om institutionslivet vardetbedste
for alle, uanset niveau.
Det var det jeg gik i gang med. Jeg kun
ne undersøge hvilke tilbud, der var for den
enkelte på forskellige områder. Om den
enkelte ville være bedre placeret på en
anden afdeling eller en anden institution.
På den måde havde jeg min gang på stort
set alle afdelinger og kunne bruges efter
behov.
Jeg havde også ansvaret for al uddannelse
på stedet. Jeg tilrettelagde kurser, og un
derviste også selv. Jeg etablerede for ek
sempel ret hurtigt et kursusforløb for vore
omsorgsmedhjælpere, dem havde vi ret
mange af på den tid. En indføring i pæ
dagogisk tankegang - hvad pædagogik
egentlig var for noget.”

På kurserne brugte man blandt andet
videooptagelser fra afdelingernes daglig
liv og fik for alvor øjnene op for, hvor stor
forskel der kan være på, hvad man tror
man gør, og hvad der faktisk sker i en
bestemt situation. Opmærksomheden blev
mere bevidst rettet imod individuelle be
hov og udviklingsmuligheder. I stedet for
at tage udgangspunkt i hvad den enkelte
ikke kunne, og så forsøge at lære hende
det, indstillede man sig på at styrke de
evner, der var, at udvikle gennem succes.
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"Målsætning for Grøn gruppe:
0: At vi i det daglige har en ensartet holdning til beboerne og holder aftaler.
1: At skabe et fysisk og psykisk miljø i gruppen, så både beboer og personale
trives.
2: At styrke og bevare allerede indlærte færdigheder.
3: At selvstændiggøre den enkelte beboer i hverdagens færdigheder mest muligt.
4: At udarbejde detaljeret behandlingsplan for hver enkelt beboer.
5: At igangsætte beboerne med udadvendte aktiviteter.
6: At øge beboernes indflydelse på deres egen hverdag.
7: Et positivt tværfagligt samarbejde.
8: At bevare samarbejdet og kontakten til pårørende og bekendte."

Gennem en strukturering af dagsrytmen forsøger personalet at få dagligdagen til at
fungere optimalt i forhold til målene og de givne rammer. Der er med andre ord
prioriteret, og der er lagt en ensartet linie, som giver medarbejderne mulighed for at
sætte individuelle behov i centrum.

Uddrag af dagsrytmeplan for Grøn Gruppe:
7.00- 7.15:
7.15- 8.00:

8.00- 8.45:

8.45-9.15:

9.15 - 10.00:
10.00- 11.00:
11.00- 11.30:
15.00- 16.00:

16.00- 16.30:
16.30- 17.00:
17.00- 18.00:
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1 personale møder. Rapport.
Beboer A, B og C kaldes på og D hjælpes med bad og
soignering.
A vasker sig selv med en del hjælp fra personalet. Trækker
selv i tøjet.
D hjælpes færdig, skal evt. hjælpes i undertøj, kan ellers
selv.
Morgenmad
Alle beboere undtagen D og E smører selv. E skal have
hjælp og mades med skemad. Brød skæres i små stykker, får
lidt af gangen på tallerkenen / spiser selv / hjælpes ined at
drikke. C og evt. F hjælpes med at skære maden i stykker.
A, D og C soigneres / børster tænder / håndvask.
Evt. A barberes. A, D og C sendes på arbejde.
E ordnes, sættes på toilet og soigneres.
Rapportbøger og læsestof læses igennem. Drøftelse af
dagens arbejde.
Gå tur med E eller anden træning. Evt. alm. arbejde. C
trænes og F aktiveres.
E på toilet
Dække bord til eftermiddagskaffe. Tage beboerne op fra
middagshvil. E skal have saft.
Hygge med beboerne.
D dækker bord til aftensmaden, skal have megen vejledning.
Spisning.

nye tider
det eneste, der er at gøre. Adfærden kan
være så uhensigtsmæssig, at den enkelte er
til fare for sig selv.
Det behøver ikke være umenneskeligt, hvis
man lægger træningen ind i moduler. Hvis
beboeren for eksempel ikke kommer op til
morgenmad, bliver konsekvensen, at der
ikke gives morgenmad. Men så starter et
nyt modul, hvor der er chance for at få
succes. Det er ikke sådan, at beboeren
straffes hele dagen for en fejl begået tid
ligere."

Socialpædagog Finn Pedersen:
"Metoden kræver viden, forarbejde og
enighed. Man griber ind i personligheden
og i den personlige frihed, men man skal
vurdere, om det er en fordel for personen
at få ændret adfærden. Er det en person,
der er psykotisk, voldelig og selvdestruk
tiv, så kan den person få et væsentlig bedre
liv. Men metoden kræver viden og psyko
logbistand, og at man har en pædagog,
som sætter nogetpositivt ind istedetfordet
negative.

1984 - et øjebliksbillede
Vi er i Hovedbygningen på Vejlsøhus.
De fysiske rammer præges af den 25 meter
lange gang, som afdelingens 6 tosengs
stuer støder op til. I den ene ende af
gangen er der en opholdsstue og afdeling
ens kontor, og i den anden ende en lidt
mindre opholdsstue og bade-og toiletrum.
Her er også et lille enkeltværelse og et
depotrum.
Afdelingen er normeret til 13 beboere, 12
faste og en aflastningsbeboer, for tiden er
her 11 kvinder og 1 mand i alderen 30 til 74
år. Beboernes funktionsniveau er forskel
lig, en del er gangbesværede og må benyt
te gangstativ eller kørestol. Halvdelen af
beboerne er meget plejekrævende. De er
urenlige og skal hjælpes med alle daglige

fornødenheder, mens resten skal hjælpes
med flere ting.
Det er ikke let at få albuerum på de 15 rn
små værelser. De er 6 meter lange og 2,5
meter brede, så det er vanskeligt for per
sonalet at få plads til at yde en hensigts
mæssig hjælp, især til gangbesværede
beboere.
Særligt trangt er der i toilet- og baderum
mene. Toiletrummet med de tre toiletter til
afdelingens beboere er langt og smalt.
Døren er 64 cm. bred, så det kræver træ
ning at komme derind hvis man bruger
gangstativ. Der er også dårlig plads for det
hjælpende personale.
Det samme gælder baderummet, hvor en
bruser og tre håndvaske tager pladsen op,
så det for eksempel er umuligt at bruge
badebåre til de handicappede beboere.

De fysiske rammer er der ikke ændret på.
Det nye er, at man har delt beboerne i to
grupper. Rød gruppe, som er de 7 mest
plejekrævende beboere, og Grøn gruppe,
som er de mere selvhjulpne.
Hver gruppe råder over en opholdsstue,
som fungerer som både opholdsrum og
spisestue. De to grupper deles om toilet og
bad. På afdelingen er der som regel tre
medarbejdere i dagtimerne, to i aftenti
merne og en nattevagt.
Målsætning
For at skabe størst mulig trivsel og tryg
hed for såvel beboere som personale, har
personalet i hver gruppe udarbejdet en
målsætning. Målsætningen dækker alle
aspekter af arbejdet omkring den enkelte
beboer. Fra fokusering på behov og mu
ligheder til samarbejde internt, tværfag
ligt og med pårørende.

45

KAPITEL 7 : HVORFOR FORSORG

Fra plejer til pædagog

Vejlsøhus har gennem dets cirka 30- årige
historie også gennemlevet en udvikling af
personaleuddannelsen.
Før 1959-lovens ikrafttrædelse og Vejl
søhus' oprettelse, var uddannelsen af
Åndssvageforsorgens personale et lokalt
anliggende. Uddannelsen foregik på de
store gamle institutioner, hvor det var
overlægens ansvar, at de kommende ple
jere og plejersker kom omkring de forskel
lige aspekter af arbejdsområdet.
Uddannelsen var på denne måde ikke ens
artet fra institution til institution, og selv
lokalt var der stor forskel på hvilken del
af forsorgsarbejdet eleverne fik berøring
med.

Plejer / plejerske
På Den kellerske Anstalt i Brejning var
uddannelsen opdelt i tre moduler. Et halvt
til et helt år som fast nattevagt, derefter et
år som fast dagvagt og til slut et års arbejde
på lige vilkår med det øvrige personale.
Det blev ikke krævet, at eleverne skulle
skifte afdeling.
I løbet af det sidste elevår, var der to
ugentlige teoritimer, forestået af en læge.
En gang om ugen lærte eleverne at sy på
maskine og at stoppe, lappe og reparere
tøj. Al undervisning foregik udenfor nor
mal arbejdstid.

Egon Berwald fik sin uddannelse på Brej
ning i 50'eme. Han fortæller om tiden:
"I første omgang valgte jeg forsorg
sarbejdet af nysgerrighed. Efter tre måne
der af interesse - meget stor interesse end
da. Jeg kom fra landet og så en annonce i
avisen om, at de manglede plejere nede i
Brejning. Jeg blev frarådet at søge, for
"det var jo kun fede dovne mænd, der blev
plejere" - men det fik jeg da modbevist.
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Jeg besøgte min gamle lærer, og han skrev
hurtigt en ansøgning og tilbød at køre mig
derned til en samtale. Vi kom derned kl.
11, og kl. 12.30 var jeg ansat.
Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke vid
ste, hvad åndssvage var, jeg havde aldrig
set nogen, som var åndssvag, men jeg var
ik-ke bange for dem. Det var i februar
1954, og jeg var træt af landbruget.
Da jeg startede som elev, blev jeg natte
vagt for 80 patienter. Det var 12 timer, fra
7 aften til 7 morgen. Der var en ugentlig
frinat.
Starten på den lukkede afdeling foregik på
den måde, at jeg kom og ringede på og
kunne høre, at der blev låst op.
Der kom en ud og sagde: "Goddag, jeg
hedder Larsen. Her er nøglen, der er 34
indenfor - jeg skal gå nu." Og lige inden
for stod der en gammel sømand og drejede
sin kludesko: "Du ku' ellers godt få no
gen på ørerne!", men det fik jeg ham for
klaret, at jeg ikke var interesseret i.
Jeg kunne godt lide at arbejde på den
lukkede afdeling. Jeg har altid kunnet
godt med de kriminelle. De var ikke så
tunge, man kunne godt snakke med dem.
Man kunne få dem til at forstå grunden til,
at de var der, og hvad de skulle gøre for
ikke at skulle blive der."
Hanne Bøgeskov var også elev i 50'e me.
Hun fik sin uddannelse på Sødisbakke i
Mariager:
"Det var lidt tilfældigt, at jeg valgte ple
jeruddannelsen. Dajeg var stor pige, skulle
det være noget med børn, og siden skulle
det være sygeplejerske.
Min mor arbejdede på "anstalten" i Maria
ger. De manglede en plejeelev, da jeg var
17 år, det lå jo lige for."
Jeg begyndte som elev i 1958. Vi skulle bo
på institutionen. Værelserne var oven på
en afdeling og i en selvstændig funktio
nærbygning. I funktionærbygningen var

NYE TIDER
Det er et stort pleje- og omsorgsbehov, der
skal dækkes indenfor de daglige rutiner,
men beboernes selvstændige færdigheder
udnyttes og styrkes så meget som muligt
under spisning, soignering og påklædning.
Til gengæld er det nok begrænset, hvor
stor indflydelse på egen hverdag, der kan
blive under så fast en struktur.

Grøn gruppe var i 1984 således godt igang
med at tage hul på de nye tider. Tingene
forandrede sig, en udvikling var sat igang.
En udvikling, som indebar mange ændrin
ger og nye udfordringer, der skulle tages
stilling til og gøres erfaringer med. Det er
i høj grad erfaringer fra 80'emes Vejlsøhus,
man i dag bygger videre på i de nye insti
tutioner.
Om erfaringerne og den fortsatte udvik
ling fortæller socialpædagog Finn Peder
sen:
"Vi skal hele tiden tilstræbe, at få arbejdet
omkring den enkelte beboer koordineret i
størst mulig omfang. For at tage et eksem
pel: En beboer starter med en udhvilet
pædagog om morgenen og tager på Dag
center, hvor man f. eks. bager boller.
Beboeren vender hjem til en anden udhvi
let pædagog, som måske også bager boller
med hende. Og som rosinen i pølseenden
tager beboeren til madlavning om aftenen,
hvor det også meget vel kan være boller
det handler om. Det er jo ikke særligt
heldigt. Vi har også gearet ned m.h.t. fri
tidstilbud. Det er nok de færreste, der efter
en lang arbejdsdag har den helt store lyst
tilfritidsaktiviteter udenfor hjemmet op til
måske 4 gange om ugen. Jeg gad i hvert

fald ikke. Naturligvis skal der være
fritidstilbud, men det er også vigtigt, at
den enkelte beboer får mulighed for at
slappe af - være i fred om man vil.

Da vi startede herovre i lejlighederne på
Tulipanvej, var der på forhånd lagt en
relativ stram struktur på dagligdagen. Det
hele var nyt, og skulle køre fra starten. Nu
hvor alle har lært hinanden at kende, har
vi ændret en del på strukturen.
En af ændringerne handler netop om, at
beboerne skal have mulighed for at få fred.
Det er således ikke længere et krav at
beboerne går igang med et eller andet
praktisk arbejde kort tid efter, at de er
vendt hjem fra arbejde. Vi andre kan jo
også godt lide at dumpe ned i sofaen, når vi
kommer hjem.
Struktur på dagen er vigtig, hvis man har
sig for øje, at sætte brugeren i centrum.
Det skal hele tiden vurderes om det er
beboeren eller os selv vi laver strukturen
for. Jeg kan sagtens sætte mig ned og lave
en super-målsætning, og det har vi da også
gjort, men der er ikke rigtig noget at bruge
den til. Hvad skal man med en overordnet
målsætning? En målsætning skal være in
dividuel! Man har de 5 H V' er: Hvor er vi?;
Hvor skal vi hen?; Hvordan kommer vi
derhen?; Hvem involverer vi?; og Hvad
gør vi?
Det vigtige er delmålene. Delmålene skal
være målbare, så man hele tiden kan eva
luere og måske justere og tilpasse. Hvis
man er opmærksom på at sætte den enkelte
i centrum, er struktur og målsætning ud
mærkede ting."
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mene helt stramt ind til kroppen, og så stod
jeg der og skovlede mad ind, mens han
spruttede det hele ud igen med slim og
sager.
Så jeg tænkte på mine uudpakkede kuffer
ter, og at jeg skulle væk fra det her sted
igen. Men i løbet af et par dage var det som
om det gik bedre, og jeg blev.
Det var en hård start. Man Tik ikke noget at
vide om patienterne. Man måtte selv gøre
sine erfaringer, også med dem, som kunne
forskrække én.
Elevtiden blev afbrudt af to ophold på
Personalehøjskolen, Teori I og Teori II,
hver af fem måneders varighed. Vi havde
en lang række fag inden for psykologi og
pædagogik. Vi havde medicinske fag, so
ciale fag og mere praktisk betonede em
ner som regnskab, kontorfunktioner, fy
sisk træning, arbejdsstillinger osv.
Ud over skoleopholdet var der to hundrede
timers teori på praktikstedet. Det var sår
pleje, sengeredning, løfteteknik osv.
Efter Teori I fik man en bedømmelse gå
ende på flid, standpunkt og forsømmelser.
Efter Teori II var der eksamen i psyko
logi, pædagogik, psykiatri og anatomi/
fysiologi."

Socialpædagoger
Med oprettelsen af omsorgspædagog-ud
dannelsen i begyndelsen af 70'eme og
omlægning til socialpædagog- uddannel
sen få år senere fik man efterhånden en ny
personalegruppe ind i systemet

Hvor de tidligere uddannelser havde tyng
depunktet i det praktiske arbejde på insti
tutionerne, foregår socialpædagog-ud
dannelsen primært på Socialpædagogisk
Seminarium.
Uddannelsen vægter ikke pleje- og syg
domslære, men er baseret på det psykolo
gisk / pædagogiske aspekt i arbejdet med
mennesker. Den giver mulighed for at
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specialisere sig for eksempel mod psy
kisk handicappede ved hjælp af tilvalgs
fag.
Hvor omsorgseleveme fra starten havde
valgt at arbejde med psykisk handicap
pede, er der i socialpædagog uddannelsen
mulighed for at vælge senere. I den tre
årige uddannelse indgår 3 praktikperioder.
I perioderne skal den studerende arbejde
med henholdsvis bøm, voksne og psykisk
handicappede.
Finn Pedersen var en af dem, der valgte
retning i forbindelse med en praktikperiode
på Vejlsøhus:
"Min interesse for arbejdet med psykisk/
fysisk handicappede mennesker, blev jeg
for alvor opmærksom på, da jeg kom i
praktik på Vejlsøhus. Det var på afdeling
D, som var en lidt barsk afdeling. Der var
både psykisk og fysisk vold, men til gen
gæld var der et drønende godt perso
nalesammenhold. Det var Hans Jacobsens
afdeling. Han var en dygtig leder, progres
siv og engageret
Afdelingen var delt op i tre grupper. Hvis
man for eksempel havde en rolig dag i en
af grupperne, og man kunne se, at det gik
knapt så roligt til i en anden gruppe, vardet
en naturlig ting at tilbyde sin hjælp. Det
kan lyde som en selvfølge, men det er
faktisk ikke helt ligetil for alle.
Det er en spændende - men også kræ
vende - udfordring, at arbejde med/for
psykisk handicappede mennesker, og man
får utroligt meget igen. Jeg har fået en
masse."

Samarbejde

Med pædagogernes opdukken på afdelin
gerne, havde personalet efterhånden ret
forskellig baggrund og indfaldsvinkel til
arbejdet. Det stillede krav til samarbejdet.
Åbenhed for andres ideer og forståelse for
andres baggrund var nødvendigt, og når
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der klasseskel. Økonomaeleveme var lidt
finere end plejereleveme, og husassisten
terne havde lavere status. Der var ikke
megen snak de tre grupper imellem.
I funktionærbygningen boede der næsten
altid en plejemor eller en anden "voksen"
person. Hun vogtede på, at vi ikke havde
herrebesøg efter klokken 22, eller at der
ikke var for meget larm.

Den teoretiske uddannelse foregik på an
stalten. En læge fra en anden indstitution
kom og underviste en gang om ugen.
Emnerne var Åndssvageforsorgens histo
rie, sindssygdomme , forskellige former
for neuroser, kramptilfælde, arv, intel
ligensprøver, psykiatri og medicin .Vi af
sluttede med en prøve, der bedømtes be
stået eller ikke bestået.
Plejemødrene var sygeplejersker og på
afdelingerne blev vi undervist i praktisk
arbejde så som: Vask af sengeliggende
patient, sengeeredning, rengøring o.l.
Som elev lærte vi dengang, at de tre gan
ge R var det vigtigste: Ro, Renlighed og
Regelmæssighed. Vi lærte, at det var vig
tigt at se travl ud, at stå sig godt med
plejemor, at det var høg over høg og at
man måtte finde sig i at blive mobbet"
Ny uddannelse: Omsorgsassistent
Ved Vejlsøhus' start, var det uddannede
personale plejere. Det var faktisk ikke
muligt, at skaffe al den uddannede ar
bejdskraft, der var brug for, så man måtte
i stort omfang ansætte uuddannet hjælp.
I erkendelse af personalemanglen og de
krav moderne forsorg stillede til persona
lets kvalifikationer, blev Personalehøj
skolen oprettet og omsorgsassistent
uddannelsen etableret i 1961.
Sideløbende tog Statens Åndssvagefor
sorg fat på et omfattende efteruddannel
ses-program. I den ny uddannelse blev det
teoretiske styrket. Hovedvægten var fort

sat lagt på pleje-og omsorgsarbejdet med
sygdomslære, metodik omkring pleje
funktioner, hygiejneregler osv. Det nye i
uddannelsen var den vægt, der blev lagt
på fag som psykologi og pædagogik.
Eleverne

Omsorgseleveme fik ansættelse ved det
enkelte forsorgscenter. Forsorgscenteret i
Hald Ege, som Vejlsøhus dengang hørte
under, havde den regel, at eleverne skulle
være i en periode på hver af centerets
institutioner. På den baggrund kom alle
Hald Eges elever i en periode på Vejlsø
hus.
Blandt dem der fik sin uddannelse på For
sorgscenteret i Hald Ege, var Else-Marie
Madsen.
Om baggrunden for valget og om elevtiden
fortæller hun:
"Jeg tror, jeg valgte uddannelsen som
omsorgsassistent af nysgerrighed. Jeg ville
gerne arbejde med mennesker, og så lå mit
bandomshjem ikke langt fra Vodskov.
Vodskov var sådan et lidt spændende
sted, vi vidste jo ikke rigtigt, hvad der var.
"Du kan komme på Vodskov, der passer
du godt oppe", kunne der blive sagt i sjov.
Da jeg så skulle vælge uddannelse, købte
jeg bogen "Hvad kan jeg blive?", og be
skrivelsen af omsorgsassistent-arbejdet
tiltalte mig. Jeg blev elev på Hald Ege i
slutningen af 60'eme.
De første dage pakkede jeg ikke ud, jeg
havde lyst til at rejse igen.
Jeg startede på en afdeling for spastiske
børn. Der havde de den gruelige mani, at
eleverne lige så godt kunne prøve det hele
fra starten, så jeg blev sat til nogle af de
sværeste ting. Jeg kan huske, at jeg blandt
andet blev sat til at ordne en meget dårlig
patient, som man faktisk ikke regnede
med ville overleve. Vi havde også en, jeg
skulle made. Han blev spændt med ar
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Datter af lærer XX f. 1861 d. 19.11, og
hustru f. 1863.
Hun er født med Parese af underekstre
miteterne (delvis lammelse af benene) gik
først i 6-års alderen og gik derefter no
genlunde, dog mest med krykker eller
støtte. Siden 1962 har hun siddet i køre
stol.
Hun er ret kraftig, med især fortykkelse af
underhuden på benene og har krumbøjet
ryg, således at hovedet hænger ned mod
brystet
I sin barndom og ungdom opholdt hun sig
i hjemmet hos forældrene og var her op
lært i forskellige færdigheder.
Kan læse en lettere tekst, og kunne som
yngre strikke og hækle. Indkom til Brej
ning i 1934, da det var for stor en belast
ning at have hende i hjemmet. I 1936
overflyttet til Sølund og i 1973 til Vejl
søhus.
Hun kommer op hver morgen kl.7 og i bad,
hvilket er dagens højdepunkt for hende.
Hun er nogenlunde renlig, siger selv til,
men kan dog lade vandet i protest fordi
hun, hvis hun selv skulle bestemme, vil på
bækken hver halve time.

Hun forstår alt hvad man siger til hende,
og svarer igen. Hun har et stort ordforråd
og vil gerne, at man snakker med hende.
Hendes stemning er meget svingende, hun
græder og griner tit ud i ét og bliver nemt
utålmodig og gal, hvis hun ikke får sin
vilje. Så skælder hun ud, vil tilkalde po
litiet og truer os med alverdens ulykker.
Hun spiser selv, dog er maden skåret ud til
hende. Hun får dagen til at gå med at lege
og snakke med sine ting, som hun har på et
bord på kørestolen. Selv om hun kan læse
og lave forskellige ting (spil, perler osv.)
gider hun ikke. Hun vil bare sidde og
kikke og blive undertholdt af os.
Hun får en middagslur og forlanger at
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komme i seng lige efter aftensmaden, med
det resultat at hun i løbet af aftenen kalder
på os i både tide og utide og skal alt muligt:
på bækken, trække ur op osv.
Men udover disse raptusser er hun en sød
og omgængelig pige, for det meste glad og
hun bliver rørt, hvis der sker noget ekstra.
Hun har kontakt til sin værge og et par
niecer, som besøger hende af og til, og
sender pakker og brev til fødselsdag og
jul.

Diagnose:
Retarderet mentalt, moderat
Dobbelt spasticitet,langsomme uregel
mæssige spastiske bevægelser. Ringe ud
vikling af hjerneskal og hjerne. Medfødt
misformede hænder og fødder. Utilpassede
reaktioner. Følelsesmæssig svingende.
Svigtende hjertefunktioner. Nærsynethed.
Tilbagevendende blærebetændelse.
Behandling:
Personalet skal finde en bestemt holdning
overfor beboeren, sådan at hun ved, hvad
hun har at rette sig efter. (- og ikke misbru
ger personalets hjælpetrang i urimelig
grad.)"
Uddrag af beskrivelse til behand
lingsmøde i 1981:
"Kvinde født 1921.
Optaget i forsorg 1948.
Indskrevet på Vejlsøhus 1963.
Fysisk udvikling: Er en ret slank kvinde.
Men har elefanttisme i benene. Går lang
somt og stift med voldsomme armbevæ
gelser, især når hun bliver ivrig. Falder
ofte, har meget af tiden blå mærker og
mindre hudafskrabninger.
Psykisk udvikling: hun er meget stabil,
man kan altid stole på hende. Men har
meget svært ved at koncentrere sig - især
om alt det hjemlige - alt skal ske for
hurtigt. Kan godt koncentrere sig om at gå
simple ærinder til købmanden og kan
klare at gå til postkassen med breve.
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det lykkedes, kunne de forskellige grup
per trække på hinandens viden og erfaring
til gavn for beboerne. Uddannelsen har
gennemgået en udvikling og det har per
sonalet, uanset baggrund også. Uddan
nelse og teori er imidlertid kun en del af
den nødvendige ballast.
Socialpædagog Finn Pedersen mener at
der for personalet også drejer sig om at
respektere "arbejdsmaterialer", - menne
sket:

"For mig som socialpædagog handler det
foreksempel om, at man skal ind og lave
en psykologisk iagttagelse. Det er nød
vendigt for at komme videre: Hvor befin
der den fysisk / psykisk handicappede sig
udviklingsmæssigt?
Det er et levn fra gamle dage, eller i hvert
fald en kæmpe misforståelse, når nogen
giver udtryk for den generalistiske opfat
telse, at den enkelte åndssvage person
altid befinder sig på et enkelt udviklings
trin. Er at regne som et barn på et bestemt
alderstrin. Det er ganske enkelt noget
vrøvl. Den handicappede befinder sig ofte
på flere forskellige udviklingstrin. Det er i
høj grad det, man skal lave en analyse af,
derigennem at tage stilling til, hvor og
hvordan man går frem med det psykolo
gisk/pædagogiske og indlæringsmæssige
arbejde.
Et af de allervigtigste elementer er tryg
hed. Trygge rammer er fundamentet No
gen gange er det selvfølgelig svært at
vurdere, hvilke behov beboerne har. Be
boerne har måske intet verbalsprog, og
ofte er det måske lige så meget vore egne
behov, vi definerer. Via min uddannelse
må jeg hele tiden vurdere og sige, at det og
det er et basalt behov. Og man kommer
langt ved at lytte og være opmærksom på
de signaler, der kommer både verbalt og
via kropssprog. Ved at vise beboerne
respekt at være opmærksom, får man re

spons. Beboerne melder til og fra, og det
giver mulighed for udvikling.
Et af de vigtigste principper må være at
tage udgangspunkt i den enkelte beboers
behov.
Jeg arbejder sammen med mange om
sorgsassistenter, som har fulgt med gen
nem efteruddannelse og kurser, og der
findes ingen holdningsmæssige forskelle
mellem os. Men der findes fortsat både
omsorgsassistenter og pædagoger, som
fastholder den gamle holdning, hvor det
alene handler om pleje og behandling.
Altså en meget praktisk holdning til tin
gene."

Beboerne
Beboerne på Vejlsøhus var og er som
gruppe lige så uensartet som andre befolk
ningsgrupper. Fælles for dem er, at de er
anbragt under forsorg, fordi de ikke er
fundet egnede til at klare sig selv. Års
agerne kan være mange. Spekteret stræk
ker sig fra den multihandicappede, der
døv, blind, spastisk lammet og sprogløs
ligger hen og har behov for fuld pleje
døgnet rundt, til den selvhjulpne, som
blot kræver let støtte i dagligdagen. Man
kunne godt sortere beboerne efter byg
ningsindretning og behov for pleje, men
nuancerne i personlighed og relationer til
andre mennesker havde også indflydelse
på, hvordan hverdagen kom til at forløbe.
Beskrivelser, som er foretaget i forbin
delse med behandlingsoplæg, visiteringer
o.l. giveret indtryk af den enkeltes person
lighed, dagligdag og mulighed samt ikke
mindst personalets opfattelse af situatio
nen.
Beskrivelse udarbejdet til behand
lingsmøde i 1979:
"Kvinde. Født 1905.
Vægt 60 kg. Højde 160 cm.
IQ 60 (foretaget 1964, - 59 år gammel)
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KAPITEL 8 : ET LILLE SAMFUND
En institution af Vejlsøhus' størrelse kom
uværgerligt til at fungere som en by i byen
- som et lille samfund for sig.
I den daglige drift var der en række funk
tioner, som krævede at blive løst her og
nu, eller som lagde op til, at det både var
billigst og mest praktisk at ordne tingene
på selve institutionen. For eksempel kom
købmand og frisør ud til Vejlsøhus.
En del beboere kunne ikke komme ind til
byen, og når funktionerne alligevel var på
stedet, kunne alle ligeså godt benytte sig
af dem.

systuen fra begyndelsen tog sig af, kom
der nye opgaver. Da der var så mange
problemer forbundet med at få tøj til be
boerne, valgte man på Vejlsøhus at sy
tøjet selv og ansætte flere syersker.
Beboerne havde formiddagskjoler, efter
middagskjoler og søndagskjoler, men sy
et af det samme stof. Det blev købt, hjem
i kilometervis. De piger, der kom til Re
senlund i 1971 var let genkendelige på det
"Vejlsøhusstof, deres kjoler var syet af.

Maskinhuset

En af de funktioner, der ikke blev klaret på
stedet, var tøjvask. Der fandtes ganske vist
fra sanatorietiden et vaskehus, men det
blev nedlagt i forbindelse med overtag
elsen, da det ville have krævet en del
investeringer at få det til at fungere til
fredsstillende. I stedet fik man en aftale
med et lokalt vaskeri om at få vasket dér.

Sompåenhveranden institution var der en
række pedelfunktioner på Vejlsøhus. De
blev klaret af mændene i maskinhuset.
Deres arbejdsområde strakte sig vidt, og
de måtte i mange tilfælde nærmest være
tryllekunstnere, for at få tingene til at fun
gere igen hurtigst muligt.
De var i stand til at tage sig af lidt af hvert
i forbindelse med dagligdagen. Lige fra at
skifte en smadret rude og til at bygge en
legeplads til beboerne.
Maskinhuset var i mange år også arbejds
plads for en beboer. Hans arbejde bestod
blandt andet i at pumpe kørestole, cykler
m.m.
Systuen

Efterhånden som beboertallet steg, blev
der slidt mere på linnedvarer og beklæd
ning. Det var ikke længere nok med repa
ration foretaget i hånden af uuddannet
konehjælp, så i 1963 blev der ansat en
syerske på Vejlsøhus. Syersken fik hur
tigt nok at lave i forbindelse med de "altid
fornødne ændringer i kjoler forårsaget af
patienter med legemlige defekter".
Det var ret almindeligt at beboerne ikke
kunne passe tøj med standardmål. Så ud
over de reparationer og tilpasninger, som
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Vask

Rengøring
Ved Vejlsøhus' oprettelse blev der ansat
konehjælp til at stå for rengøringen på
institutionen, men i forbindelse med et
ønske fra Statens Åndssvageforsorg om
større ensartethed, i såvel arbejde, som
pris, gik man over til at blive betjent af et
rengøringsselskab. Det var et stort arbejde
at få på plads, idet hvert rum skulle be
skrives for sig m.h.t. rengøringens art,
kvalitet og frekvens.
To afdelinger - Skovhuset og afd. I blev
dog holdt udenfor aftalen, da de gerne
ville beholde de rengøringsassistenter, der
havde arbejdet dér i flere år.

Købmand

Mens ombygningerne stod på i 1960/61
kom en nærliggende købmand på Vejl
søhus og solgte til håndværkerne i deres
frokostpause.

HVORFOR FORSORG
Spisesituationen: Kan spise med kniv og
gaffel, men det går for hurtigt, der skal
helst holdes øje med hende, ellers spiser
hun så hurtigt, at det løber ned ad hage og
tøj. Hvis hun er med inde i byen og spise,
er der intet i vejen, så tager hun det roligt
og afslappet og spiser virkeligt pænt. Kan
dække og rydde af bordet, det klarer hun
fint efter den turnusordning ,vi har på afde
lingen. Kan hjælpe med opvask, men også
det skal hurtigt overståes. Skal derfor
vejledes.
Af- og påklædning: Klarer selv det hele, er
nærmest pyntesyg, især med tørklæder og
halskæder. Har nogen sans for tøjsam
mensætning, især for farver. Ikke direkte
for hvad der passer til årstiden. Skifter dog
kun tøj på opfordring.
Sprog: Taler i hele sætninger, men taler
hurtigt, det kan være svært for udenforstå
ende at forstå hende. Vi prøver at få hende
til at tale langsomt. Når hun er meget ivrig,
og man har svært ved at forstå hende,
bruger hun mange armbevægelser til
hjælp.
Tal og tid: Kender ikke klokken, men har
en god tidsopfattelse. Kender ikke penges
værdi. Kender sine arbejdstider, samt uge
og helligdage, og forskellige datoer for
ting, der skal ske på afdelingen.

Arbejde: Går på arbejde tre timer daglig.Er
ansat til lettere industriarbejde, men da
hun ikke kan koncentrere sig om dette, har
hun i stedet lettere rengøring på værkste
det. Har forskellige småpligter på afdelin
gen, hjælper ofte med sammenlægning af
tøj. Er god til at ordne småærinder. Er
meget tjenstvillig, gør alt hvad man beder
om. Når hun bare giver sig tid, bliver alt
ordnet på bedste måde Tjener cirka 40 kro
ner om måneden på værkstedet. Fast lommepengbeløb 190 kroner om måneden.
Fritid: Gåren gang om ugen til gymnastik
og en gang om ugen til hjemlære under
aftenskolen. Er meget flink til at gå tur

alene i naturen og småture til købmand.
Der skal hele tiden ske noget, derfor går
hun mange ture.
Er flink til at følges med en medklient, da
de lufter afdelingens hund flere gange om
dagen. Hun kan ikke læse, men det sker at
hun kikker i blade, men ikke i ret lang tid
adgangen. Er god til at beskæftige sig selv
med at lægge lettere puslespil, kan bare
ikke stilles ved det. Kan ikke stilles ved at
høre radio eller se TV, går hellere en
ekstra tur i naturen.
Social tilpasning: Er faldet godt til på af
delingen , kommer godt ud af det med alle
sine medklienter. Ervellidtafalle.Udover
den lille tur til købmand, skal hun altid
ledsages , når hun skal på bytur. Opfører
sig pænt, når hun er med i byen, har sin
egen mening om, hvad hun vil købe. Er
noget dominerende, men på en venlig
måde. Vil helst at alt skal være i orden, og
det skal gå hurtigt.
Vil blande sig i forskellige ting, da hun er
bange for, at det ikke bliver ordnet til tiden.
Tager ikke andres ting. Har ikke samler
mani, men passer godt på de ting hun har,
ved hvis noget er forsvundet.

Sexuel kontakt: Har ingen interesse og
har aldrig haft. Hun har et stort kontakt
behov overfor både medklienter og perso
nale. Kommer ikke på besøg hos sine
søskende, men får besøg af sine søstre et
par gange om året. Der kommer pakker til
jul og fødselsdag, og engang imellem tele
fon og brev.(.„.)
Sundhedstilstand: Går med ortopædiske
sko, som ordineredes i 1977, ellers er der
ordineret skala sko. Har haft protese siden
1969. Bærer til daglig briller.
Medicin: Vanddrivende.
Konklusion: Eftersom klienten bliver 60
år til foråret, mener vi, at hun er vel
anbragt. Hun befinder sig godt, er altid
glad og tilfreds."

ET LILLE SAMFUND
rammer. Helt praktisk i forhold til det
daglige arbejde blev det aldrig, dertil var
afstandene for store mellem køkkenet og
de forskellige specialrum.
Personalet bestod af økonoma, økono
maassistent , en kokkepige og en række
medhjælpere. Gennem mange år var køk
kenet også den daglige arbejdsplads for 45 beboere. De skrællede kartofler, gjorde
grønsager rene og vaskede op. I de første
år gjorde de også de mælkejunger rene,
som mælken blev leveret i.
Køkkenpersonalet var glad for hjælpen,
men lærte vist først omfanget rigtigt at
kende i de sidste år. Da blev hjælpen
nemlig indskrænket på grund af beboer
nes andre beskæftigelsesmuligheder, de
res alder, eller fordi de flyttede fra
Vejlsøhus.

Varm mad

I mange år blev den varme mad serveret
til middag. Først da mange beboere ikke
længere var på Vejlsøhus i dagtimerne
p.g.a. beskæftigelse andet steds, gik man
over til at spise varm mad til aften. I de
første år var den varme mad god og solid
kost med masser af kalorier. Økonomaen
havde traditionen for solid og nærende
kost med fra sanatorietiden, hvor patien
terne skulle fedes godt op i forbindelse
med indlæggelsen Der blev serveret 2 retter til middag. Grød, vælling eller suppe
som forret, efterfulgt af en hovedret med
fortrinsvis kartofler, - eller hovedret med
dessert.Eksempleme her er fra de kostpla
ner, der blev lavet for en måned af gangen:

Kostplan for Oktober 1961:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

d. 9.
d. 10.
d. 11.
d. 12.
d. 13.
d. 14.
d. 15.

Brødsuppe
Kæmemælkssuppe
Sagosødsuppe
Vandgrød m. rosiner
Gule Ærter
Bygvælling
Millionbøf

Stegt flæsk / stuv kål
Labskovs m. rødbeder
Irsk stuvning
Stegt sild
Flæskeben
Medisterpølse
Æblekage

Kostplan for December 1964:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
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d. 21.
d. 22.
d. 23.
d. 24.
d. 25.
d. 26.
d. 27.

Kæmemælkssuppe m. rosin
Sagosødsuppe
Ungamsk gullaschsuppe
Andesteg
Fricandeau / røget spæk
Flæskesteg / rødkål
Skinke m. grønærter

Forloren hare m. surt
Torskerogn m.citronsovs
Kråseragout med surt
Ris a la mande / jordbærsovs
Triflø / flødeskum
Chokoladeis / vafler
Jordbærgrød
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Det viste sig at være en god forretning, for
også beboerne vænnede sig til, at han
kom. Da håndværkerne var færdige, var
det blevet en tradition, at han kom to
gange om dagen.
Det var daglige højdepunkter for både
beboere og ansatte, der med lige stor utål
modighed kunne vente på, at købmanden
skulle komme med bilen fyldt op med slik,
kager, cigaretter m.m.

Frisør

Gennem årene havde en del forskellige
frisører deres gang på Vejlsøhus. Det var
måske ikke altid de mest moderne frisurer,
der blev brugt, og ind imellem kunne det
også knibe med de store variationer.
Mændene blev for det meste klippet på
deres afdeling, selv om det også skete, at
de bedst fungerende dukkede op i frisørens
salon.
Tandlæge
I forbindelse med ombygningen blev der
lavet en moderne tandlægeklinik på
Vejlsøhus. En del af inventaret blev købt
af Nationalforeningen. Til indretningen
fik man hjælp af en lokal tandlæge, som
også begyndte at modtage patienter fra
Vejlsøhus i sin privatpraksis, mens arbej
det stod på.

Ved klinikkens ibrugtagning i efteråret
1963, kom tandlægen på klinikken en dag
om ugen, men på grund af problemer med
Tandlægeforeningen ophørte ordningen
igen allerede i februar 1964. Forsorgs
centret i Hald Ege rykkede i flere år Sta
tens Åndssvageforsorg for at få en
centertandlæge ansat. Dette skete først i
1971.1 de mellemliggende år klaredes de
mest akutte tandbehandlinger i først og
fremmest før omtalte tandlæges privatprakis, men regelmæssig tandeftersyn
af Vejlsøhus' beboere kom først i stand,
ved ansættelsen af centertandlægen. I
1971 var udstyret i klinikken på Vejlsø
hus selvfølgelig noget utidssvarende, så
den næsten ubrugte klinik måtte mo
derniseres.

Centralkøkkenet

Centralkøkkenet i kælderen under hoved
bygningen var stort, koldt og upraktisk.
Mens ombygningen stod på, blev beboer
nes varme mad leveret fra "Dinetra". Det
kolde og mellemmåltideme blev tilberedt
i et midlertidigt køkken i den gamle funk
tionærbygning.Ved ombygningen blev
køkkenets rammer ikke ændret væsent
ligt. Der kom elektriske installationer som
afløsning for de gamle dampgryder, og
gaskomfurer og moderne fryse- og køle
anlæg blev indpasset i de eksisterende

Køkkenet som det så ud efter moderniseringen. (1963)
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led overlast eller gik igang med arbejde,
de ikke magtede.
Sidst på året i 1964 blev det bestemt, at
visse beboere skulle have et mindre beløb
i arbejdsdusør oven i lommepengene. De
fik henholdsvis 3 og 5 kroner pr. uge for
deres indsats.
Der blev ikke ruttet med pengene, så de 5
kroner blev kun givet til "de der kan ar
bejde selvstændigt eller har visse selv
stændige arbejder".

En fryd for øjet

Som tiden gik, og udeholdet fik styr på
tingene, blev anlægget omkring Vejlsøhus
en fryd for øjet. Alt var utroligt velholdt
og friseret. Vejene blev holdt, fortovene
fejet, skovstierne blev revet en gang om
ugen, kanter blev stukket af, trapper va
sket og rengjort m.m. I skoven blev ned

faldne grene lavet til brænde, klar til salg
sammen med de bæer, der blev fældet.
Langs vejen til kolonihaverne var der
pynteroser, som skulle klippes og passes
hver eneste dag.
Der måtte ikke være noget at udsætte på
det ydre.Var der det, kom der hurtigt be
sked fra inspektøren om, at få det bragt i
orden med det samme.
Egon Johnson husker:
"Vi skrev dagbog, så vi altid kunne gå
tilbage og se f.eks. hvordan vinteren hav
de været, hvad vi havde lavet hvornår, og
hvor de forskellige løg og urter var blevet
sat. Rundt i anlægget var der sat cirka 10 12.000 sommerblomster, og dermed var
det nødvendigt, at vide nøjagtigt hvilke
løg der var sat hvor, så vi var sikre på
farvesammensætning m.v.
Man kunne også risikere, at inspektør

Udeholdet laver pejsebrænde ved en af liggehalleme.
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Statens Vitaminlaboratorium
Da køkkenet havde været i brug et års tid,
aflagde Statens Vitaminlaboratorium sit
første besøg på Vejlsøhus.
Man besigtigede forholdene i køkkenet
og på afdelinger, man studerede kostpla
ner, overværede serveringen og smagte på
maden.
Forholdene var efter laboratoriets skøn
meget tilfredsstillende, men man havde
selvfølgelig gode råd at give:

"Det anbefales at være tilbageholdende
med søde sager....
Til kaffen anvender man en blanding af 3
dele Richs og 4 dele kaffe.....
Det anbefales at gå væk fra de mættende
forretter som øllebrød, grød og lignende
og i stedet servere hovedretter med kød
først, efterfulgt af en lettere dessert eller
frugt. Der skal serveres flere grønsager.
Mindst to gange om ugen bør der gives
grønsager ud over kartofler til hovedretten."

Køkkenassistent Ebba Busk fortæller:
"Det var godt nok besværligt at få det
gennemført. Det var jo ældre beboere med
indgroede kostvaner, og især drengene
havde vi besvær med. De var jo vant til at
få en dynge kartofler med tyk sovs, og
elskede den solide mad. Jeg tror, der gik et
år, før de fik lært, at der ikke skulle så
mange kartofler til. Helbo var tosset over,
at vi ikke sendte så mange kartofler over til
dem."

Udehold og gartneri
Statens Åndssvageforsorg overtog ikke
bare et stort bygningskompleks fra
Nationalforeningen. Man overtog også et
stort areal med skov, plæner og anlæg,
som mændene fra Skovhuset skulle holde.
Kvinderne kunne komme til at arbejde i
drivhus og urtehave.
I starten var udeholdet under opsyn af
plejere fra deres afdeling. Plejerne skulle
hjælpe beboerne igang, og se til at de ikke

Anna Kristensen igang med opvasken.
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Kristian Klode:
"På byttedagen byttede vi også beklæd
ning, linned, håndklæder m.m. Der kom så
en tøjkurv fra hver afdeling. Inspektøren
hjalp med at gå det hele igennem, og lige
se om det var helt kassabelt. Hvis der var
noget, personalet ikke syntes om, der ikke
lige passede i farven o.s.v. ville de have det
byttet. Værst var det næsten med strøm
pebukser, dem kunne damerne ødelægge
lige så hurtigt, som de kunne få dem på.”
Personalet på afdelingerne havde ikke al
tid den samme opfattelse af systemet som
indkøbsafdelingen, hvilket blandt andet
kommer til udtryk, når brugerne af syste
met mindes gamle dage.

Anna Lise Bredahl husker:
"Så var der den her rædselsfulde byttedag.
Hvis der var en bluse, der var blevet slidt
og grim, kunne vi være nødt til at rive den
mere i stykker, for ellers kunne vi risike
re, at den bare blev repareret.
Det var noget af det, der efterhånden blev
lindet lidt ved. Det kunne jo ikke være
rigtigt, at det var to mænd på 60 år, der
skulle bestemme, hvad beboerne skulle gå
i. Vi fik ikke indflydelse på, hvad der blev
købt ind, men vi fik lov til at komme
indenfor på depotet, og se hvad de havde.
Så fik vi lov til at vælge ud. Vi begyndte
altså med små skridt, men der var jo mod
stand hver gang noget skulle ændres.
Der blev også foretaget fejlindkøb. Den
gang depotet lukkede stod man med meget
ubrugeligt tøj. Inspektøren tømtejo fabrik
ker for tøj, som var billigt, men ikke altid
brugbart.
En overgang i 60' eme fik beboerne sådan
nogle små fikse Ole Lukøje natkjoler med
masser af flæser. Altså, at se sådan en stor
åndssvag kone på 50 i sådan en, og den
strammede og var modbydelig at ligge i.
Men de var jo uopslidelige, og vi havde
dem i mange år."
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Beskæftigelse
I 1962 startede Egon Berwald sløjdun
dervisning for beboerne på et loftsværelse
i Skovhuset. Der var stor interesse for
undervisningen, der foregik om aftenen.
Egon Berwald havde altid haft interesse
for hobbyarbejde, og det blev besluttet at
organisere beskæftigelse for beboerne.

Om værkstedet fortæller Berwald:
"Det var gode klienter, vi fik på værkste
det. De kunne meget mere end bare gå til
hånde på afdelingen og rende ærinder, så
vi startede en industri.
Den første arbejdsgiver vi fik, var firmaet
Følsgård, som vi lavede forskelligt
monteringsarbejde for. Vi lavede, hvad
jeg vil kalde en fabrik, for vi havde jo
leveringstider, der skulle overholdes. Vi
måtte hele tiden vurdere, hvor meget vi
kunne klare med de klienter, vi havde.
Havde vi sagt ja til et stykke arbejde,
skulle det jo også være færdigt.
Jeg lavede hjælpeværktøj af træ, og så var
den enkelte hurtigt med på, hvad der skulle
laves.
Det er ikke småting, der blev lavet med at
lodde ledninger, sætte kabelsko på o.s.v.
Det var forøvrigt os, der lavede mange af
de lyskæder, der bruges til Regatta i Silke
borg.
Jeg holdt strengt på, at det skulle være en
almindelig arbejdsdag. Fra klokken 8 til
middag og derefter til klokken 16, omk
ring 7 timer. Jeg kunne ikke have det der
med halvdags. De sagde, at jeg var hård,
men det er svært, når man har 54 klienter
og flere forskellige fabrikanter at arbejde
for. Så kan det ikke hjælpe , at klienterne
pludselig skal på tur eller ferie, uden at
lade os det vide.
Klienterne vidste, før de kom på værkste
det, at de ville blive taget alvorligt, og at
det skulle køre."
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Gudnitz pludselig en dag fandt på at spør
ge hvilken slags løg, der var sat på et
bestemt sted, og så var det klogt at vide
besked.
Drivhuset var storproducent af agurker,
tomater og blomster. Der var store blom
sterkummer på alle afdelinger, og afde
lingerne kunne også få afskårne blomster
1 - 2 gange om ugen.

personligt, med navnet indbroderet, så det
kunne finde tilbage til den rette ejermand
efter vask. Da det blev bestemt, at "for
sorgstøjet" - de ternede kjoler - skulle
væk, fik beboerne også personligt daglig
tøj.
Når beboerne skulle have nyt tøj, kom de
ned på depotet, hvor de prøvede det tøj, der
var på lager.

Ude godt.......

I en årrække var Kristian Klode bestyrer af
depotet, og han husker:
"Tøjet blev købt, hvor det var billigst.
Inspektør Gudnitz forhørte sig altid om
priser, og kunne han spare bare én øre,
købte han. Han kunne næsten regne en
hver stykpris ud i hovedet. Det med at
købe ens tøj var kun noget, vi gjorde til at
begynde med. Da beboerne blev kaldt "de
grønne drenge" oppe i byen, gik vi væk
fra det.
Terylenebukser blev der også brugt en del
af. Men det var et problem, for mange af
bukserne var for korte i livet og for små i
bagdelen. Så fandt vi et firma i Randers,
som kunne klare det problem. Der kunne
vi også få bukser, der ikke var lagt op i
benene, det gjorde systuen her, så de pas
sede.
Engangsbleer blev der brugt styrtende
masse af. Man startede med at bruge
stofbleer, men det var for dyrt og for
besværligt Der kom en sættevogn fra
MOlnlycke en gang om måneden.”

Selv om nogen syntes, at det var nedvær
digende for beboerne at være på udehold,
var det sådan, at mange af beboerne ikke
ville andet. De elskede at gå ude og ar
bejde. De havde deres rutiner, deres egne
arbejds- og ansvarsområder, den friske
luft o.s.v. Der var flere, der prøvede at
arbejde i værkstedet i stedet, men de fleste
kom tilbage til udeholdet. De kunne ikke
stilles ved det indendørs arbejde.
Beskæftigelsen blev også brugt i mere
terapeutisk øjemed. Ofte kunne nye bebo
eres medicinforbrug nedtrappes, når de
kom på udehold. De fik brugt deres kræf
ter og opnåede en sund og naturlig træt
hed. Tidligere var de måske blevet dopet
trætte.

Depotet

Alle de varer, der skulle bruges på Vejl
søhus, blev indkøbt igennem depotet. De
potet havde til huse i kælderen og på 1. sal
i kontorbygningen. En depotbestyrer stod
for modtagelse, oplagring og udlevering
afalle dagligdags fornødenheder. I starten
gik man ikke så meget op i, om beboerne
havde deres eget personlige dagligtøj.
Kvinderne gik i ternede bomuldskjoler og
forklæder, og mændene gik i blåt arbejds
tøj.
Der var tre størrelser tøj, og man fandt så
den størrelse, der passede den enkelte be
boer bedst. Aften- og søndagstøjet var dog

Byttedag
En gang om måneden var der "Stor bytte
dag ".
På byttedagen kunne afdelingerne komme
med ting, der var gået i stykker eller var
slidt op, og få det byttet. Systemet inde
bar, at afdelingerne skulle gemme alt
hvad enten det drejede sig om smadret
porcelæn, defekte elpærer eller slidte
tandbørster.
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Det var de mest plejekrævende, der ikke
fik noget tilbud om beskæftigelse.
I 1972 slog afdelingerne A og B sig sam
men om at etablere fysisk træning for 16
multihandicappede beboere. En træning,
som ud over at være godt for forkrampede
muskler og fastlåste lemmer, også var en
slags beskæftigelsestilbud.
Men den beskæftigelse, der foregik på
afdelingerne var kun en nødløsning i for
hold til et reelt brud i dagligdagen.
Mange fik ikke tilbud om et dagligt
miljøskift, for der var ikke rigtig plads til
flere foranstaltninger på Vejlsøhus under
de givne rammer. Lidt luft gav det, da
Lillehøjcenteret blev åbnet i 1974. DengangheddetlndustriserviceSilkeborg, og
var tænkt som beskæftigelsestilbud for
hjemmeboende klienter, men fra starten
fik 10 beboere fra Vejlsøhus også beskæf
tigelse der.
Aftenskole
Nærmest ved et tilfælde skete der i 1972 en
meget positiv udvikling i udbuddet af
aktiviteter.
Niels Helbo Sørensen, der dengang sad i
bestyrelsen for Personaleforbundet, for
tæller:

"Vi fandt ud, af at vi kunne lave undervis
ning under aftenskolen.
Der blev lavet folkedans, og det var bebo
erne vældig glade for. De morede sig ovre
i kantinen , og læreren Lauritz Winther
var meget tålmodig med dem. Det kørte i
mange år.
Det var personalet, som startede meget af
undervisningen for beboerne under AOF.
Der blev oprettet hold i rya, metalsløjd,
træsløjd, knytning o.s.v.
Undervisningen foregik i AOF's lokaler
oppe i byen, og var tilrettelagt, så det
passede ind i personalets vagter".
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Dagcenter
Som led i opprioriteringen af den pæda
gogiske dimension blev det i starten af
80'er-ne cirkulærebestemt, at alle be
boere havde krav på et dagligt miljøskift.
Det betød, at der SKULLE skaffes
beskæftigel-sestilbud til alle beboere. Tilbuddet skulle, i højere grad end før, juste
res efter brugernes behov.
Da der efterhånden var en del beboere på
værkstedet, der ikke deltog i det rent indu
strielle arbejde, var der lagt op til en æn
dring.
Den industribetonede del af beskæftigel
sen blev udskilt fra Vejlsøhus og flyttede
til værkstedet på Lillehøjvej. En del af
brugerne - cirka 20 - og to af værkstedets
medarbejdere fik herefter beskæftigelse
på Lillehøjcentret.
Resten af beskæftigelsen blev samlet un
der ét i Dagcentret, der fik til huse i de
tidligere beskæftigelseslokaler.

Grupper

I Dagcenteret var brugerne delt i grupper,
som arbejdede emnecentreret. Der var en
køkkengruppe, en udegruppe, en ældre
gruppe og en sansegruppe. Hver gruppe
var opdelt i henholdsvis formiddags- og
efterm iddagsgruppe.
Indholdet i centerets hverdag blev en ræk
ke af de ting, som afdelingerne blandt
andet havde ønsket med hensyn til ud
viklende aktiviteter. Der var byorientering,
buskørsel,biblioteksorienteringm.m. Man
arbejdede med begrebsdannelse i sam
menhæng med årstider og natur, og med
afsæt i praktiske gøremål forsøgte man at
bibeholde og styrke de færdigheder, bru
gerne bragte med sig. Med den helt nye
struktur skulle Dagcenteret selvfølgelig
også gøre sig sine erfaringer. I samarbejde
med afdelingspersonalet justerede man
løbende både emner, gruppeopdelinger
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Løn
Værkstedsarbejdet var for de bedst fun
gerende beboere, men deres arbejdsevne
var forskellig.
De blev delti tre kategorier, alt efter evne
og lyst til arbejdet.
I et brev til forsorgscenteret i Hald Ege,
gør inspektør I.B. Gudnitz i 1967 rede for
denne opdeling:
"Gruppe 1 omfatter de bedste patienter,
der alle er klar over betydningen af arbej
dets kvalitet, og disse patienter aflønnes
med en fast "ugeløn" på 5 kroner hver.
I gruppe 2 arbejder patienter, som ikke har
forståelse for arbejdets kvalitet, men som
ellers gør en indsats, og "ugelønnen" for
denne gruppes vedkommende udgør 1 til
3 kroner efter værkstedslærerens skøn.
Endelig omfatter gruppe 3 de patienter,
som intet selvstændigt kan foretage sig,
men som hjælper til, hvor de kan ."Uge
lønnen" udgør her 0,50 kroner.
Ingen af patienterne lider afkortning af
lommepengebeløbet, selv om de oppebæ
rer "ugeløn".
Vejlsøhus modtog betaling for det arbejde,
der blev udført på værkstedet, efter samme
akkord, som gjaldt for hjemmearbejde i
Silkeborg. En akkord der forøvrigt var
godkendt af Kvindeligt Arbejderforbund.
Vævestuen

Som beskæftigelsestilbud til de lidt dårli
gere fungerende beboere blev der i sep
tember 1966 oprettet endnu et værksted,
som fremstillede mere håndarbejdsprægede ting.
Håndarbejdslærerinde I. Gudiksen starte
de værkstedet i den gamle værkstedsbyg
ning. Hun anskaffede nogle væve, der
efter en del begyndelsesvanskeligheder,
blev brugt flittigt til vævning af viske
stykker, duge og andet. Ud over vævning
var beboerne beskæftiget med alle former

2 plejersker med beboer-arbejder, som
solgtes på den årlige bazar. (1963)

for traditionelle håndarbejder.
En førsteplejerske oprettede endvidere en
"håndarbejdsstue", hvor hun, i det omfang
tiden tillod det, beskæftigede nogle be
boere med ryasyning m.m.
De ting, som i årets løb blev fremstillet,
blev solgt ved den årlige bazar, der blev
afholdt i slumingen af november. Til
bazaren indbød man alle med tilknytning
til stedet Der var rift om varerne, så der
blev stort set udsolgt hvert år.
Flere kom med

Beskæftigelsesmæssigt så det allerede i
1968 rimeligt godt ud for lidt under halv
delen af Vejlsøhus' beboere. Men der var
stadig den anden del.
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sig pænt og være stille og rolige og nem
me at have med at gøre. Det var idealet
dengang .Var man urolig, fik man medi
cin eller blev spændt fast Nu ser vi urolig
hed, som et forsøg på at meddele sig, et
forsøg på at sige at der er noget, man ger
ne vil. I undervisningen forsøger vi at få
eleverne til at være aktive og kommuni
kere. Det er helt modsat af, hvad det var
dengang."

Den 1.april 1977 lukkede skolen på
Vejlsøhus. Undervisningsefterslæbet, der
var opstået med 1959- loven, var nu iflg.
Socialministeriet indhentet, og dermed
var institutionernes skoler overflødige.
Da fritidslovene samtidig åbnede øgede
muligheder for undervisning af voksne,
ville Socialministeriet ved at lukke skoler
ne, undgå at to ministerier gav parallelle
tilbud.

Lysbro
I forbindelse med Åndssvageforsorgens
udlægning til amterne skete der ændringer
på det undervisningsmæssige område.
Undervisningspligten blev omlagt fra 721 år til 7-18 år, og dermed blev gruppen
mellem 18 og 21 år "voksne". Børnene
skulle nu undervises efter Folkeskolelo
vens § 19 stk. 2.
Helt tilbage fra 1961 var åndssvage børn i
Silkeborgområdet blevet undervist på
forsorgens skole i Lysbro. I forbindelse
med lovændringen oprettedes her en lille
underafdeling, hvor de 18 - 20 årige kunne
få undervisning.
Der blev dog hurtigt for trangt i Lysbro,
og man etablerede sig i nye lokaler på
Torvet i Silkeborg. Her fungerede under
visningen i et par år. I tilknytning til
lokalerne var der en øvelejlighed, hvor
eleverne kunne prøve at bo selv.
I august 1983 opnåede Voksenskolen
selvstændig status. Da børneskolen flyt
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tede til Dybkær, hvor den blev tvilling
skole til Dybkær Skole, flyttede vok
senskolen til lokalerne i Lysbro.
Ledelse

Ledelsesmæssigt skete der store skift på
Vejlsøhus gennem årene. Fra at være en
lokalinstitution under skiftende forsorgs
centre, blev Vejlsøhus ved udlægningen
til amteti 1980en selvstændig institution.
På det nære plan gik skiftet fra at blive
ledet af en administrativt uddannet in
spektør, til at blive ledet af en omsorgs
uddannet forstander.
De tre ledere gik til arbejdet med hver
deres baggrund og forudsætninger, og
med forskelle i personlighed og ledelses
stil. Inspektør I. B. Gudnitz havde en
millitær baggrund, som i mange tilfælde
skinnede igennem med orden og præcission. Inspektør H.O. Stryhn Jørgensen
var administrativt uddannet og havde, in
den han kom til Vejlsøhus, været inspektør
på to forsorgscentre. Forstander Keld
Møller derimod havde en baggrund som
omsorgsassistent suppleret med admini
strativ efteruddannelse.
Egon Johnson arbejdede under alle tre
ledere og fortæller om nogle af forskel
lene:
"Ved Gudnitz skulle man bestille tid og
være præcis. Han havde en utrolig orden,
og det skulle vi også have. Stryhn kunne
til gengæld komme ud og give en besked,
det gjorde Gudnitz aldrig. Han skrev en
masse små sedler, som han sendte ud.
Stryhn kunne man bare gå ind til, men så
sad han jo tit med en masse papirer, og så
forstyrrede man måske.
Keld Møller var bare en almindelig mand,
som man kunne snakke med. Der var nok
nogle, der gerne ville have haft, at Keld
Møller var mere leder i gammeldags for
stand, men vi havde jo vænnet os lidt til
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og tilbud. I perioder betød brugernes
forskellighed, at dagcenteret følte sig
trængt, personalemæssigt, men også her
måtte man tilpasse forventningerne til de
givne muligheder og arbejde henimod
realistiske mål.
Den gruppe, der nok profiterede mest ved
de nye tilbud, var de beboere, der kom i
sansegruppen.
Leder af Dagcenteret Hans Frederiksen:

"Før sansegruppen, var der ikke rigtig
noget tillbud til de svagest fungerende
beboere. Sansegruppen var en helt klar
kvalitetsforbedring af deres dagligdag.
Den konstante sansemotoriske påvirk
ning er med til at vække beboerne og give
dem nogle oplevelser. Det blev startet som
etforsøg, og fik lov atfortsætttepågrund
af de virkeligt gode resultater".
Det nye sted

I forbindelse med Vejlssøhus' afvikling
og omlægningen af beskæftigelsestilbu
dene i hele Silkeborgområdet, blev Dag
centeret i 1987 økonomisk selvstændigt
og begyndte at se sig om efter andre lo
kaler.
Forskellige løsninger var på tale, men re
sultatet blev, at amtet i samarbejde med
Evnesvages Vel's byggeselskab KOLLE V, erhvervede de tidligere Pasilac-byg
ninger på Viborgvej. Her etableredes i
Januar 1989 Aktivitetscenteret, Viborgvej.

gyndelsen af 1962. En del af Vejlsøhus'
beboere havde modtaget undervisning
under en eller anden form, enten på deres
tidligere institutioner eller i almindelig
skole inden inddragelsen under forsorg .
De blev fundetegnede til atmodtage mere
undervisning. Skolen var iflg. inspektør I.
B. Gudnitz også et udmærket beskæftigel
sestilbud.
Allerede i maj samme år, var 17 kvinder i
skole under ledelse af lærerinde Connie
Jensen.

Undervisning
Undervisningen blev, som i almindelig
skole, tilrettelagt efter den enkelte elevs
standpunkt og indlæringsmuligheder,
Rammerne var anderledes. Antallet af
elever var 5-6 af gangen, og timetallet
varierede meget.
Efterhånden som skolen kom igang, blev
udbuddet af "fag" øget Blandt de, der
kom til var rytmik, skolekøkken, musik
m.m., og det blev nødvendigt at øge antal
let af lærere.

Skolen

Med tiden blev undervisningen mere og
mere helhedspræget og tog sigte på, at
lære eleverne at klare sig selv i en række
almindelige dagligdags situationer.
Der blev lagt så mange færdigheder som
muligt ind i de enkelte fag. Dansk drejede
sig ikke kun om at læse og skrive, men
også om f.eks. forbedrelse af sprog,
avisorientering, orientering om klokken,
årstiderne, vejret o.s.v.

Vejlsøhus havde gennem mange år sin
egen lille skole.
Skolen blev oprettet, som et resultat af
1959-lovens krav om undervisningspligt
indenfor Åndssvageforsorgen. Dette krav
medførte et gevaldigt efterslæb m.h.L un
dervisning af voksne åndssvage.
Skolen på Vejlsøhus blev oprettet i be

Annette Lindberg arbejdede en årrække
som lærer på Vejlsøhus og hun husker:
"Jeg kom til Vejlsøhus i februar 1972. Da
havde skolen eksisteret i 10 år.
Det var kun de bedst fungerende, der fik
undervisning, men de sidste par år fik vi
også nogle af de svagere fungerende elever.
I gamle dage skulle de åndssvage opføre

KAPITEL 9 : VEJLSØHUS FORSVINDER
Sangen til amtet.
(Mel.: Glemmer du...
Tekst: Jubilæumsgruppen.)
Det er jubilæumsdag,
derfor hejser vi vort flag.
I skal holde fødselsdag,
derfor siger vi til jer:
Glemmer I,
så husker vi det ord for ord,
alt I svor,
betyder det da ikke spor,
bussen, som I skulle ha' betalt,
del blev en sag, den blev også kvalt.

Vi skal mange penge ha',
så vi får en bus en dag,
vi vil gerne køre ud,
og se skoven den står brud,
derfor siger vi til jer:
Glemmer I,
så husker vi det ord for ord,
alt I svor,
betyder det da ikke spor,
hver en dag ja hver en time har vi talt,
glemmer I, så husker vi alt.

Amtskommunens overtagelse

Forud for udlægningen af særforsorgen
fra Socialstyrelsen til amtskommunerne
den 1. januar 1980, blev der gjort forbe
redelser. Amterne skulle overtage en lang
række institutioner, værksteder m.m., og
der var mange praktiske og administra
tive ting, som skulle klares.
Der var forhandlinger staten og amtskom
munerne imellem m.h.t. diverse fremti
dige udvikling.

Louis Rolander, formand for Social- og
Sundhedsudvalget i Århus Amt, fortæller
om perioden omkring udlægningen:
"Fra statens side havde man nogle ønsker
om, at der skulle ske forbedringer på om
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rådet Derfor lavede staten de såkaldte § 7planer, som var planer for udbygning af
området på landsplan. Planerne var ret
overflødige, for det viste sig, at der i amts
kommunerne var både vilje og evne til
forbedringer, som lå langt ud over § 7planeme.
Der skete ikke så meget på særforsorgs
området i 70'eme - udviklingsmæssigt.
Jeg tror, udviklingen gik i stå, da det stod
klart, at opgaven skulle lægges ud.
I virkeligheden blev der spildt nogle år
indtil amtskommunerne overtog i 1980.
I dag har vi meget store amtskommunale
socialvæsner, men da vi startede i 1970
var der faktisk intet socialvæsen i amts
kommunen. Det er bygget gradvist op.
Socialvæsnet udbyggedes især i forbin
delse med bistandsloven, og da også sær
forsorgen kom til Fik amtskommunen
nogle fordøjelsesproblemer.
Det var en stor opgave, faktisk "på den
bare mark", at opbygge et socialvæsen af
dels ting man selv lavede, og dels de ting,
som blev bragt sammen.

"Louis Rolander var ikke med til selve
udlægningen. Han blev først valgt til for
mand for socialudvalget 1. januar 1982.
Men det nyvalgte socialudvalg tog hurtigt
efter tiltrædelsen i 1982 rundt og så på
amtets institutioner."
Louis Rolander husker:
"Vejlsøhus var noget af det første, det
nyvalgte udvalg så, - det må have været i
februar 1982. Det var rystende. Det gjorde
et dybt ind-tryk på alle. Bygningen var
nedslidt, der var fleresengsstuer, og der
var højt til loftet. Den foretrukne farve var
lortebrun, - for at sige det rent ud. Der var
gulvtæpper på gulvene, og de lugtede
ikke særligt rart. Det var deprimerende.
Vejlsøhus var nok noget af det ringeste, vi
havde. Selvom de gamle pavilloner på
Sølund ikke var noget at skrive hjem om.
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det i Stryhns tid.
Det ville have været en forfærdelig over
gang, hvis vi var gået direkte fra Gudnitz
til Keld Møller."
Forstanderinde

Til ledelsen hørte også forstanderinden,
AnnaK. Sørensen. Stillingen som forstan
derinde var på landsplan blevet oprettet
som forsøg på at kompensere for den
økonomisk uddannede ledelses mang
lende baggrund i arbejdet omkring bebo
erne. Forstanderinden skulle være syge
plejeuddannet, og skulle fungere som
overlægens repræsentant på lokalin
stitutionen.
Ved stillingens oprettelse og i flere år
frem, var der på landsplan uklarhed og
uenighed om forstanderindernes kompe
tence- og arbejdsområder.
På Vejlsøhus kom arbejdet bl.a. til at om
fatte medicinadministration, organisation
afelevuddannelsen, medvirken ved ansæt
telser og højnelse af syge- og sundheds
plejen.
Anna K. Sørensen var den eneste forstan
derinde på Vejlsøhus gennem årene. Hun
bestred stillingen i henved 20 år, før den
med den ny struktur midt i 80'eme blev
overflødiggjort.
En institution af Vejlsøhus' størrelse
frembød en hel del administrativt ar
bejde for såvel afdelingspersonalet som
kontorpersonalet. Der var mange menne
sker at holde rede på, rundt regnet lige så
mange ansatte som beboere, og alt hvad
dertil hører af bogholderi, lønninger m.m.
Kontoret var også i en årrække arbejds
plads for en af beboerne. Hun gik med
post til afdelingerne.
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på, ikke at save den gren over, I selv sid
der på"."
Også Niels Helbo Sørensen havde forven
tninger:
"Da amtet tog over, havde vi jo regnet med
noget stort, fordi vi ventede, at vi på afde
lingerne kunne få noget mere selvbestem
melse. Det kunne vi også, hvis inspektø
ren ville gå ind for det, men det ville han
ikke."

påstand og det var ret ørkesløst.Vi fandt
så den løsning, at vi ville lave vores egen
lille miljørapport.
Vi udarbejdede spørgeskemaer o.s.v.
Rapporten blev et opgør med den klippe
faste opfattelse: "I har det jo godt venner,
lad nu være med at brokke jer!" Denne
gang indgik alle 12 afdelinger på Vejl
søhus i undersøgelsen - og konklusionen
blev, at forholdene var meget værre end i
den oprindelige rapport

Miljørapport

I en periode efter udlægningen arbejdede
Socialpædagogisk Landsforbund (SL) på
en miljørapport, hvor man beskrev ar
bejdsmiljøet på forskellige institutions
typer, store som små over hele landet.
Vejlsøhus indgik også i den undersøgelse.
Folk fra SL kom og talte med personalet
fra en afdeling, der blev taget billeder af
forholdene o.s.v.
Da rapporten udkom i 1983, skabte den
furore mange steder, også på Vejlsøhus.
Forstander Keld Møller fortæller om føl
gerne:
"I rapporten blev der konkluderet på for
holdene over hele landet, og dermed også
på Vejlsøhus. Det var drøje ting, der blev
sagt. Det var et meget dårligt både psykisk
og fysisk arbejdsmiljø, personalet havde.
Rapporten blev taget op på det første
samarbejdsudvalgsmøde efter udgivelsen
- og der blev diskuteret.
Vores inspektør var stærkt uenig i konklu
sionen på rapporten.Vi var nok det sted i
landet, som havde det bedste arbejdsmil
jø, vi skulle ikke klage, alle havde det godt
mente han. Personalerepræsentanterne
stod lige så hårdt på det modsatte syns
punkt. "Vi har et elendigt arbejdsmiljø, vi
har tunge løft og ikke tilstrækkelig med
hjælpemidler, vi har alenevagter, vi har
bebo-ere, der slår o.s.v."
Diskussionen bølgede, påstand stod mod
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Der blev diskuteret overalt, og det udløste
nogle stormøder. Vi havde et stormøde
med et panel bestående af forstander
inden, inspektøren og mig. Personalet
kunne stille spørgsmål, både personligt og
anonymt - og det blev noget forfærdeligt
noget. Det var faktisk oprøret mod det
gamle autoritære system, der viste sig.
Ikke med inspektøren personligt, han
havde i forhold til sin baggrund en egent
lig god forståelse. Skurken var det gamle
system med administration for og bag.
Det var nok tilfældigt, at det blev på dette
møde, at der blev lukket op for folks fru
strationer, men det hang sammen med de
forventninger til det samspil, vi nu skulle
til at have med amtet. Et samspil, som efter

Badebåren blev et godt hjælpemiddel til
de fysisk handicappede..... hvis der var
plads.
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Sødisbakke i Mariager heller ikke.
Det var lidt uheldigt for amtskommunen,
sådan at overtage tre store institutioner.
Det betød vi andre skul ie planlægge nyt og
samtidig afvikle de store gamle institutio
ner.

Der er en lige linie fra socialudvalgets
besøg på Vejlsøhus i 1982, og frem til
beslutningen om Vejlsøhus' afvikling i
1984.
I sommeren 1982 var jeg i Norge til en
konference, hvor der blev holdt foredrag
om nedlæggelse af store institutioner, - og
der fik jeg noget med mig hjem. I løbet af
1983-84 konkretiseredes tingene.
Flemming Højriis, der dengang var sags
behandler og trak et stort læs i planlægnin
gen af afviklingen, begyndte at regne på,
hvordan en nedlæggelse kunne foretages.
§7-planen opererede med et pensionat i
Silkeborg - det var faktisk det, der kom til
at ligge på Arendalsvej. Men ambi
tionsniveauet voksede fra 1982 til 1984,
og det endte med, at vi ville have nedlagt
Vejlsøhus. Dermed var det ikke bare et
pensionat i Silkeborg, vi talte om, men
flere erstatningsbyggerier i den vestlige
del af amtskommunen.
Flemming Højriis lavede bl.a. en grundig
beregning af det fremtidige behov for
pladser i regionen. Beregninger, som hav
de sit udspring i en af de målsætninger, vi
prioriterede højt nemlig nærhedsprin
cippet.
Forældre der havde børnene boende hjem
me til de blev voksne, ønskede, når der
blev behov for det, at deres børn kunne få
en institutionsplads i nærheden.
Ud over at kunne tilbyde en bolig, ville vi
også sikre en beskæftigelsesmulighed i
området. Derfor var nedlæggelsen af
Vejlsøhus kombineret med udbygning af
dagtilbudene i Hammel og Silkeborg.
Aktivitetscentrene i Hammel og på Vi

borgvej i Silkeborg er resultater af denne
målsætning.
Planerne for nedlæggelsen tog mere kon
kret form i løbet af 1984, og vi havde den
politiske behandling i efteråret 1984.
Der var stor enighed om planerne i amts
rådet Vi havde nok været lidt spændte
på, hvordan planerne ville blive modta
get, for vi syntes selv, det var et ambitiøst
projekt".
Forventninger til amtet

På Vejlsøhus havde personalet store for
ventninger, til hvad der skulle ske, når
særforsorgen på Vejlsøhus ville blive
selvstændig, altså ikke længere være un
derlagt Sølund i Skanderborg.
Personalet regnede med, at der ville ske
væsentlige forbedringer i såvel de ydre
rammer som i arbejdsmiljø og -vilkår.
Beslutningsprocesserne ville komme tæt
tere på den enkelte institution til forskel
fra tiden under Socialstyrelsen, hvor det
kunne tage mange måneders korrespon
dance at få ting gennemført
Afdelingsleder Sonja Møgelby Sørensen
husker om tiden:
"Udlægningen var noget, vi havde set
frem til, for vi var ved at være utilfredse
med staten. Men jeg tror ikke, vi alle var
lige lykkelige, da det blev en realitet Vi
havde nok skruet forventningerne for højt
op. Vi havde regnet med, at der ikke var
så langt til Århus som til København, men
det var der stort set alligevel."
tf

Egon Johnson:
Ved overgangen til amtet mente meget af
personalet at INTET på Vejlsøhus var
godt nok. ALT var jo forfaldent.
Der var møder, og der sagde inspektør
Stryhn: "Pas nu på, I tror, at fordi vi er
kommet under amtet, så kan alt lade sig
gøre, men der skal penge til. I skal passe
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fik vi en skrivelse fra forvaltningen, hvor
vi blev opfordret til at nedsætte en bredt
sammensat arbejdsgruppe på institutio
nen. Den blev jeg sat til at sammensætte,
og det havde vi en del møder om, både i
samarbejdsudvalget og med afdelingsledeme.
Med hensyn til arbejdsgruppen gik amtet
så langt - og det synes jeg egentlig er
ekseptionelt - at man i forhold til afvik
lingen af Vejlsøhus, satte samarbejdsud
valget ud af funktion. Forstået på den
måde, at beslutninger truffet i arbejds
gruppen ikke kunne væltes i S.U. Selv
følgelig skulle S.U. og alle andre udvalg
orienteres løbende, og det gjorde vi også.
Vi infor-merede i det hele taget alle de
steder, vi kunne komme afsted med det,
men alligevel hørte vi tit: "Vi får aldrig
noget at vide".

Egon Johnson var blandt dem, der mente
at der manglede information. Han forkla
rer:
"Så rullede lavinen, og det var ikke alle,
der var lige begejstret for det her på ste
det. Det var meget usikkert, man blev
bange for, om man nu også kunne beholde
jobbet o.s.v. Med al den utryghed både
blandt personale og beboere, så var jeg
glad for, at jeg kunne gå på efterløn. Det
harjeg ikke fortrudt. Folk var frustrerede
over, at de ikke vidste, hvad der skulle
ske. Der var ingen, der fik besked. Noget
af det blev jo bare trukket ned over hovedet
på dem.Vi fik en masse papirer, men det
kunne vi ikke bruge til noget."
Louis Rolander fornemmede nok, at der
var en vis usikkerhed blandt de ansatte på
Vejlsøhus. Han fortæller:
"Jeg var med til et møde med personalet på
Vejlsøhus efter vedtagelsen. Jeg for
nemmede ikke nogen modstand mod pla
nerne, men nok at der var en vis reserva
tion. Jeg kan tydeligt huske en, der sagde,
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at han godt kunne forstå, at Vejlsøhus
skulle nedlægges, men ikke at de nye insti
tutioner skulle spredes ud. Der var jo
plads nok på Vejlsøhus' grund. Det var
fint med bygningsmæssige forbedringer,
men ligefrem at flytte....
Det viser også, at på daværende tidspunkt
var personaleholdningerne til decentrali
sering og nærhed til det omgivende ikke
så avancerede. Man var stadig forankret i
den gammeldags tankegang om, at det
omgivende samfund ikke spiller så stor en
rolle.
Det gjorde det selvfølgelig heller ikke i
forhold til den beboergruppe, der var på
Vejlsøhus i 1984 - for det var meget få af
dem, der havde tilknytning til den vest
lige del af Århus Amtskommune. Men nu
handlede det også om at lave et institu
tionstilbud for de mennesker, som i de
næste 20-30-50 år får behov for en plads.
Der er det vigtigt, at kunne leve op til
nærhedsprincippet.

Nogle af Vejlsøhus' beboere har måske en
overgang haft det dårligt med flytningen,
men hvis man vil af med de forfærdelige
storinstitutioner, hvis man vil forbedre,
så er man nødt til at lave sådan et hug, som
vi gjorde.
Der har været levet fuldt op til garantien ,
om at ingen skulle fyres, selv om der da
har været nogen usikkerhed omkring
fremtiden i personalegruppen. Det er me
get iøjnefaldende, at de fysiske rammer
blev anderledes, men undervejs er der og
så sket en ganske dramatisk ændring i
tilbudet til den enkelte. Der er sket et
skift i holdninger. Den vigtigste foran
dring i forbindelse med udlægningen til
amtet i 1980 var nok, at socialpædago
gerne tog over. Pædagogernes indfalds
vinkel fokuserede på den enkelte beboers
muligheder for selvudvikling. Det var en
indfaldsvinkel, der kom til at betyde me
get for institutionernes udvikling. Æn-
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3 år ikke var kommet. Det kørte stadig,
som under Socialstyrelsen. Det var de fru
strationer, som havde samlet sig, og plud
selig vældede ud."
Beslutningen

Den 4. december 1984 vedtog Århus
Amtsråd at nedlægge Vejlsøhus. Der
skulle herefter ske en omlægning af
botilbuddet til voksne med vidtgående
psykiske handicap i Silkeborgområdet. Der
skulle ialt etableres 96 erstatningsplad
ser. Ved vedtagelsen om nedlæggelsen af
Vejlsøhus havde man allerede planer for,
hvorledes de første 24 erstatningspladser
skulle etableres. Det blev foreslået at op
føre en institution for 12-14 beboere på
Aren-dalsvej i Silkeborg og samtidig leje
et antal lejligheder i et nærliggende al
mennyttigt byggeri.
Alle på Vejlsøhus var enige om, at der
måtte gøres noget. Men reaktionerne var
alligevel lidt blandede. Sonja Møgelby
Sørensen var blandt dem, der ikke syntes
om tanken.

18 nye huse ud af Sortesøvej sagde de: "Vi
får aldrig mulighed for at være andet end
en institution, med afdelinger og alt fæl
les." Vi vidste godt, at nedlæggelsen ville
tage nogle år, og skeptikerne mente, at det
nok aldrig blev til noget. Det var nok
grunden til, at folk tog det så roligt fra
begyndelsen. Det berører mange meget,
når en sådan arbejdsplads skal nedlæg
ges. Kolleger, som har gået op og ned af
hinanden, skal skilles og måske have hver
deres nye arbejdsplads. Beboerne skal
måske skilles, og der skal sammensættes
helt nye beboergrupper. Personale og be
boere, som har været sammen i årevis,
skal tage afsked med hinanden. Samtidig
kunne alle se, at forholdene var for dår
lige. Vi gik og sagde til hinanden: "Tænk
hvis det var dig, der boede her, tænk på,
atefterotte timer kan du gå hjem, men der
er altså nogle, der skal gå her 24 timer i
døgnet år efter år. Nogle som bor på de her
4 - sengsstuer uden private ejendele, ud
over hvad man kan have i en lille kom
mode ved sengen"."

Stormøde
Hun fortæller:
"Der var delte meninger om, at Vejlsøhus
skulle nedlægges. Jeg syntes ikke om tan
ken. Det var det her med at flytte beboerne
så voldsomt omkring, jeg ikke kunne lide.
De kendte jo hinanden, byen, gaderne - det
forsvinder når man bliver fly ttet langt væk.
Og så i deres alder."
Keld Møller:
"Alle syntes det var en god ide at lukke,
det skal der ikke være nogen tvivl om,
men der er stadig uenighed om, hvordan
placeringen skulle have været. Der er nog
le, der synes, at vi skulle have bygget de
nye pensionater på Vejlsøhus' grund, ne
de i skoven. De hundrede pladser, som
skulle afløse Vejlsøhus, burde ligge sam
let, synes de. Men på Sølund, der byggede

Efter vedtagelsen i amtsrådet, blev der
afholdt et stormøde med alt personale og
et panel bestående af embedsmændene
Henning Olesen og Hemming Højriis og
politikeren Louis Rolander fra amtet.
Om mødet fortæller Keld Møller:
"De spørgsmål, der blev stillet var meget
af kategorien : "Hvad nu med mig , kan
jeg risikere at blive arbejdsløs ?" Panelet
gav den garanti, at det ikke skulle komme
til at koste nogen af de fastansatte deres
job. Man kom også ind på mere overord
nede ting. Blandt andet blev det lovet - og
det var amtets faste mening fra starten at den afvikling af institutionen, der skul
le foregå, skulle foregå på institutionen og
ikke ude i Amtsgården. Efter stormødet
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udenamtsbeboere blev hjemtaget. De 4
nye pensionater, der skulle erstatte Vejl
søhus, skulle altså fortrinsvis rumme be
boere fra Århus Amt. Til gruppen af
beboere, der ikke blev hjemtaget til eget
amt, måtte man finde alternative løsnin
ger.

Jubilæum

Midt i hele processen kunne Vejlsøhus
fejre sit 25 års jubilæum. Repræsentanter
for amt, kommune, erhvervsliv m.m.blev
budt til reception den 15. marts 1986.
Beboerne fejrede jubilæet den 20. marts.
Egentlig skulle festlighederne havde fun
det sted den 28., men uheldigvis faldt det
sammen med Påsken - det var langfredag.
Forud for jubilæumsdagen havde Dag
centeret lavet en jubilæumsgruppe. Den
arbejdede blandt andet med at finde ting
fra Vejlsøhus tilbage i tiden. Den lavede
interviews om beboernes liv i gamle
dage; lavede en udstilling på Silkeborg
Bibliotek omVejlsøhus med gamle effek
ter: beklædning, spændetrøjer m.m.
Gruppens arbejde mundede ud i opførel
sen af små sketches på jubilæumsdagen
med sange om livet på Vejlsøhus gennem
tiden. Festlighederne fandt sted i Dag
centeret. Gennem mange år havde Vejl
søhus ønsket sig et forsamlingshus, men
det var aldrig blevet bevilliget Derfor
måtte festlighederne foregå over to gange,
så alle kunne være med.
I anledning af at Institutionen »Vejlsøhus«

har 25 års jubilæum, indbydes herved til reception
på institutionens dagcenter,
lørdag den 15. marts 1986 fra kl. 10-12.
Der vil blive serveret en lille forfriskning.

Arendalsvej
Pensionatet på Arendalsvej var det første,
der blev bygget. Det er en trelænget byg
ning med plads til 14 beboere. Dertil
kommer tre prøvelejligheder i umiddel
bar nærhed. I hver lejlighed er der plads
til to beboere. Senere blev endnu tre
lejligheder tilknyttet, som bofællesskab.
Pensionatet stod klar til indflytning i
sommeren 1986. Anna Kristensen var en
af de første beboere, der flyttede ud fra
Vejlsøhus. Hun fortæller om udflytnin
gen:
"Det bliver 6 år siden nu i november, at vi
flyttede op på Arendalsvej.
Gerda Dam og mig bor sammen i en lej
lighed. Vi har to pædagoger, der kommer
og hjælper os, når vi skal lave mad, ellers
klarer vi alt andet selv.
Vi kendte godt hinanden, selv om vi ikke
kom fra samme afdeling. Det var vores
afdelingsleder, der spurgte, om vi ikke
ville bo sammen. Det var dejligt at flytte
ud. Jeg har slet ikke savnet Vejlsøhus. Vi
var oppe og se på Arendalsvej, da vi skulle
flytte. Deførstel4dagesovvipå Vejlsøhus
om natten og om dagen var vi så ude og
købe møbler og sager. Det var spændende
at flytte."

Oprindeligt var tanken , at de nye pensio
nater skulle spredes over hele den vestlige
del af amtet i henholdsvis Gjern, Them,
Hammel og Silkeborg. Undervejs i plan
lægningen mente man dog fra amtets
side, at det kun var i Hammel og Silke
borg, der kunne skabes tilfredsstillende
muligheder for integrering og aktivisering
af beboerne.

fenllg hllten
BEBOERE OG PERSONALE
VejlMbu*.

Salg af Vejlsøhus

(Erl. pdnenkt opmarktomhed imodetes gerne i form at pengebelob med henblik
yA tenere indkob af but til glade for beboerne).

Invitation til 25 års jubilæum.
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Kontakten mellem amtet og Silkeborg
Kommune fik, i følge Louis Rolander, på
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dringeme kom gradvist, efterhånden som
det nye personale kom ind. Det handler
ikke om enkeltmennesker, men om kuk
tur. Ved amtskommunens overtagelse skete
et kulturskifte - og det var helt rimeligt."

Arbejdsgrupperne
Den arbejdsgruppe, forvaltningen havde
opfordret nedsat, skulle tage sig af det
praktiske omkring oprettelsen af pensi
onaterne. Den fik hurtigt følge af en
anden arbejdsgruppe, som skulle tage sig
af de lokale problemer for begge arbejds
grupper. Keld Møller var formand for
begge arbejdsgrupper:

"Arbejdsgruppe 1 lavede alt benarbejdet
til det, der skulle ske. Vi var meget tidligt
med i samarbejdet med arkitekten, som
blev gennemgående i de nye byggerier.
Alt arbejde blev gjort her på stedet, vi fik
ikke direktiver i ret stort omfang. Selvføl
gelig blev alle vores vilde ideer og forslag
forelagt Kaj Westergaard, som var vores
kontorchef i Socialforvaltningen på
Amtsgården. Han havde nogen gange
ideer, vi ikke havde tænkt på m.v. Men
vi oplevede aldrig, at noget blev fejet af
bordet med beskeden: "Duer ikke”
For at undgå, at det hele skulle gå i stå på
Vejlsøhus, nedsatte vi endnu en arbejds
gruppe.
Arbejdsgruppe 2 skulle holde hjulene
igang. Problemet var også: Hvad nu?
Hvordan skal beboerne fremover mixes,
hvordan skal beboergrupperne være, hvil
ket personale skal ud, hvordan gør vi det,
og hvem skal blive tilbage?? Det var et
kolossalt spændende arbejde, og det var
også hårdt. Det var vores arbejde, amtet
blandede sig ikke ud over den bundne del,
at de nye pladser primært var tiltænkt
beboere hjemmehørende under amtet."
Ved siden af arbejdet med planlægning af

henholdsvis udflytning og forbliven på
stedet, skulle arbejdsgrupperne også holde
personalet ajour med udviklingen.
Anna Lise Bredahl var med i gruppearbej
det:
"Der blev selvfølgelig nogen murren
rundt omkring, men det skyldtes nok
mest, at folk ikke følte, at de fik nok
information. Det forsøgte vi at tage brod
den af ved at lave et ugendigt informati
onsmøde. Det kørte også et stykke tid,
men så kom der ikke nogen fra personalet
mere, og det gik i sig selv igen. Vi holdt
også et møde, hvor personale fra Vodskov
og Brejning kom og fortalte om deres
erfaringer med udflytning af beboere. En
del af brokkeriet gik ikke så meget på, at
det var en arbejdsplads, der lukkede. Det
gik mere på, at det var synd for beboerne.
Mødet tog meget af brodden af denne
utilfredshed. Samtidig begyndte der at
ske noget. Der kom tegninger på bordet,
som man kunne forholde sig til o.s.v. Og
da først Arendalsvej kom op at stå, var der
ingen, der var urolige mere. Der var jo
garantier for, at ingen skulle fyres, og det
har amtet stort set holdt."

Fremtidigt behov
Ved amtets overtagelse i 1980 ophørte
visiteringen af beboerne til Vejlsøhus.
Beboertallet lå på dette tidspunkt, omk
ring 130 - 140. Der var udarbejdet en
prognose, som viste, at der fremover ville
være behov for cirka 100 institutions
pladser i den vesdige del af Århus Amt.
Ud fra disse tal spurgte Århus Amt
naboamterne om deres fremtidsplaner.
Man ville gerne vide, om naboamterne
agtede at hjemtage beboere i større stil,
da det ville have indflydelse på planlæg
ningen. Der blev holdt en del møder på
Vejlsøhus med repræsentanter fra de an
dre amter. Det resulterede i, at de fleste
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andre amtskommuner. Vore naboamter var
også igang med at bygge en række mini
institutioner og sagde: "Vent lige lidt, vi er
færdige med vore byggerier om halvandet
år. Kan I ikke holde vore beboere på
Vejlsøhus til vi er parate, - så tager vi
dem hjem."

Det var ikke mindst det, der gav anledning
til store omrokeringer med vore beboere.
Vores primære mål var, at beboerne skulle
opleve så få flytninger som muligt. Men
nogen har oplevet både tre og fire flyt
ninger. Beboere, som skulle hjemtages,
skulle ikke flyttes med når deres afdeling
lukkede. De måtte på en anden afdeling,
hvor der var plads, og den afdeling skulle
måske også flytte ud efter en tid o.s.v. Der
var også rokeringer afhensyn til beboerne.
F. eks. stodafd. C og D med tre-sengsstuer
da afdeling E og F var flyttet. Der var altså
tomme lokaler på etagen ovenover og så
sagde personalet selvfølgelig: "Må vi ikke
flytte ovenpå ? Nu kan vore beboere ende
lig få enevæ-relser, og der er halvandet år
til vi skal flytte ud!" Det kunne jeg dårligt
sige nej til. Jeg ville også , at beboerne
havde det så godt som muligt, det var jo
bl.a. derfor jeg var her. Men det kostede.
Der gik ikke lang tid, før der skulle lidt
maling til værelserne, en ny gulvbelæg
ning o.s.v., men den slags kan ikke
undgåes."
En ny institutionsmodel

Der var problemer undervejs med finan
sieringen af det omfattende afviklings
projekt.
En ting var de "menneskelige" omkost
ninger med diverse flytninger og medføl
gende utryghed, noget andet var omkost
ningerne i "kolde kontanter".
Socialudvalgets midler var ikke ubegræn
sede, og for at sikre sig, at afviklingsprojektet kunne realiseres, skulle
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der tænkes kreativt.
Der blev tænkt så kreativt, at amtet - ud
over at løse finansieringsproblemet - også
fik udtænkt en hel ny institutionsmodel.
Louis Rolander mener det lykkedes:
"Udflytningsforløbet var lidt ujævnt. Vi
indviede pensionatet på Arendalsvej i
1986 ogTulipanvej i 1988, men først hen
i 1990 kunne vi indvie i Hammel og på
Solbakkevej i Silkeborg. Den lille pause
i forløbet skyldtes praktisk økonomiske
problemer. Men det havde også sine for
dele. Havde vi haft penge nok, havde vi
måske banket 4 institutioner op på en
gang. Sådan gik det altså ikke. Det gav
mulighed for, at de erfaringer, vi fik på
Arendalsvej og Tulipan vej, kunne omsæt
tes i den nye institutionstype.
Den nye model med kemeinstitutionen og
de tilknyttede bofællesskaber åbnede mu
lighed for at få bofællesskaberne finans
ieret over ældrebolig - lovgivningen.

Det indebar et samarbejde med kommu
nerne, for kun kommunerne har lov til at
udnytte ældrebolig-lovgivningen. Selve
institutionsdelen, som drives efter bi
standslovens § 112, står vi på denne måde
selv for, mens bofællesskaberne, der er
§ 68 - institutioner, falder indenfor æl
drebolig-lovgivningens meget gunstige
finansieringsbetingelser. Vi kalder mo
dellen for Kerne-Satellitmodellen, og jeg
tror den vil danne forbillede for såvel vore
egne fremtidige institutionsbyggerier som
andre amtskommuners. Med modellen
opnår man en god kombination, hvor be
boerne kan udnytte de fordele, som fæl
lesskabet giver, men også har mulighed
for privatliv og et liv så nær det normale
som muligt.
Udviklingen op gennem 80'eme har gået
mod en stadig mindre grad af "institutio
nalisering". Folk, som for ti år siden blev
visiteret til § 112- institutioner, bliver det
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flere måder et heldigt forløb:
"I forbindelse med erhvervelsen af byg
gegrunde til de nye pensionater kom
kommunerne ind i billedet. Der var man
ge problemer i planlægningen, bl.a. også
al komme af med bygningerne på
Vejlsøhus. Det var heldigt for os, at Silke
borg Kommune var interesseret i at er
hverve byg-ningeme med henblik på, at
etablere Ferskvandscenteret. Det var jeg
begejstret for. Handelen understøttede i
høj grad planlægningsprocessen, for den
indebar at vi, på et givent tidspunkt, skul
le være ude af bygningerne, og dermed var
det stensikkert, at planerne blev realiseret.
Silkeborg Kommune overtog Vejlsøhus
den 1. november 1987. Handelen blev
koblet sammen med erhvervelsen af
byggegrun-de til de øvrige to planlagte
pensionater i Silkeborgområdet. Grunden
påArendalsvej var førstedel af handelen,
og den gav efterfølgende nyttige erfarin
ger for planlægningsgrupperne.
Keld Møller fortæller:
"Da pensionatet på Arendalsvej var fær
digt, kunne vi allesammen se, at det lå for
langt ude. Det var en hel dagsrejse, når
beboerne skulle ned til byen. De havde
svært ved at tage med bussen og også
personalet havde svært ved at komme på
arbejde i visse vagtskift, o.s.v.
Det fremførte vi overfor amtet, som kon
taktede Silkeborg Kommune, og sagde at
de næste grunde skulle ligge mere centralt
i forhold til byen.
Kommunen var meget imødekommende,
og vi fandt sammen grundepåTulipanvej
og Solbakkevej, der lokalplanmæssigt
gav mulighed for vore byggerier. Det var
beliggenheder, som vi syntes var helt
ideelle."

Byggeriet på Tulipanvej kom hurtigt på
plads. Her opførte amtet et pensionat efter
samme model som på Arendalsvej. Man

brugte samme arkitekt, som Arendalsvej
og havde hermed mulighed for at rette et
par fejl og "børnesygdomme", som per
sonalet havde konstateret Bl.a. fik man
på Tulipan vej mere plads, så brug af
kørestole og andre hjælpemidler blev let
tere. Pensionatet på Tulipanvej, som stod
færdigt den 1. oktober 1988, har plads til
22 beboere og i de tilknyttede lejligheder
er der 6 beboere.
De nødvendige rokeringer
Ved udflytningen til Tulipanvej var for
holdene på Vejlsøhus efterhånden præget
meget af, at afviklingsprocessen var godt
igang. Det stod klart, at der ville komme
et pensionat i Hammel, og som Keld
Møller husker det, var der nok at se til
for alle:

"Da pensionatet i Hammel dukkede op i
planerne, kom pesonalereaktioneme. For
at få problemerne frem i lyset lavede vi en
undersøgelse af, hvor folk kunne tænke
sig at arbejde fremover. Vi lavede faktisk
flere undersøgelser. I den første var der
kun een, der kunne tænke sig at arbejde i
Hammel, men efterhånden som planerne
begyndte at tage form, ændredes det allige
vel. Folk indså, at de kunne blive nødt
til at gå lidt på akkord med egne behov
og ønsker. De kunne risikere at få et
tjenstligt pålæg om at arbejde i Hammel.
Det var et krav fra amtet, at vi skulle
tømme hovedbygningen på Vejlsøhus
ovenfra.
Det vil sige at ved ibrugtagningen af
Arendals vej lukkedes afd. H og G, ved
Tulipanvej lukkedes afd. E og F, ved
Hammelprojektet lukkedes afd. C, D og
M , og endelig ved indvielsen af pensio
natet på Solbakkevej lukkedes afd. A og
B. Det var planen som sådan. Men i
forløbet skete der en del hjemtagelser til
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Resultatet
Resultatet af den opslidende afvik
lingsproces, kan de involverede parter
kun være stolt af. Der er endog folk, som
mener, at det blev lige flot nok, som bl.a.
en af veteranerne, Niels Helbo Sørensen:

"Afdelingernes selvstændiggørelse og he
le udflytningen har været gode ting. Jeg
har ment helt fra starten, at det var synd at
samle så mange på et sted. Det er meget
bedre, som det er nu, hvor beboerne har
fået hver deres eget. Det kan man også
mærke på dem, - de er glade for det. Selv
de dårligste har vist en fornemmelse af
mere råderum.
Men jeg vil også sige, at de efter min
mening næsten har fået mere, end de har
behov for - rent pladsmæssigt. De har jo
forstue til deres værelser, selv om de også
har fælles opholdsrum. Det er vel ikke
nødvendigt til de helt dårlige. Det er ikke
nemt at se på byggeriet, at amtet skal spa
re. De bruger en masse penge til døde ting,
mon der bliver penge til personale ? Der er
jo både spa-bad og sager ude på
Solbakkevej...."

til at stå de næste 30-40 år. Hvis vi bygger
for skrabet nu, bliver det meget hurtigt
utidssvarende. - Og så skal vi igang igen.
Det kan være, at vi om 30 år har et andet
syn på, hvordan samfundet udvikler sig,
men jeg tror dette holder sig nogle år.
Alt i alt synes jeg , at Vejlsøhusprojektet
er lykkedes. Vi havde en tidsramme på 5
år, og den overskred vi kun med cirka et
halvt år. Det synes jeg er flot, og det er
jeg stolt af. Det er et projekt, som jeg har
været med til at igangsætte, det har så at
sige været mit "hjertebarn".
En ting man også kan glæde sig over. Der
har ikke været borgerdemonstration eller
lignende. Naboerne rundt omkring har ta
get godt imod beboerne fra Vejlsøhus.
Har der været problemer omkring det, har
de i hvert fald ikke været så store, at det
har sat sig spor i henvendelser til os eller
til pressen.Både Silkeborg's ogHammel's
borgere har taget godt imod. Vi kan vel
godt kalde det en "succeshistorie fra det
virkelige liv". Men jeg håber, at man også
om 40-50 år vil sige, at vi gjorde det
rigtige.”

Integrationstanken,
- så nær det normale som muligt

Kritiske bemærkninger til trods, synes
politikerne dog, at der i det opnåede re
sultat, er flere positive end negative ting.
Louis Rolander kender godt argumen
terne mod de "gode pladsforhold" i de nye
institutioner men mener, at det også er
hans opgave at tænke fremadrettet:
"De nye institutioner er lavet først og
fremmest af hensyn til brugerne, mensom
sidegevinst har personalet fået ordentlige
arbejdsforhold. Når vi bygger institutio
ner, hvor de kan komme omkring med
hjælpemidler, badebårer, kraner m.v.,
giver det personalet nogle helt andre ar
bejdsvilkår. De nye institutioner kommer
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Med afviklingen af storinstitutionen er
man kommet endnu et skridt videre mod
opfyldelsen af målsætningen fra 1959.
Et normalt liv indebærer udover opfyl
delsen af elementære behov for ordentlige
bolig-og aktivitetstilbud også interaktion
med det omgivende samfund.
Den mulighed er med de nye pensionater
og bofællesskaber blevet større. Også når
det gælder integration af psykisk handi
cappede, er det et spørgsmål om holdnin
ger. Holdninger hos den handicappede,
hos personalet og ikke mindst i samfun
det. Målsætningen giver anledning til
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ikke i dag. Der har vi nu bofællesskaberne.

Vejlsøhus

Dem vi fremover skal tilbyde deciderede
institutionspladser, er de aller dårligste,
og derfor har vi lavet de nye steder med
god plads, så personalet kan komme rundt
med hjælpemidler. Det koster kvadrat
meter, men jeg er sikker på, at det vil vise
sig holdbart i mange år fremover ."

Med udflytningen til det sidste pensionat
i efteråret 1990 var nedlæggelsen af
Vejlsøhus formelt afsluttet Tilbage på
Vejlsøhus blev en lille restgruppe, som
ikke ønskede at flytte, og som man af
menneskelige årsager syntes, det ville
være synd at pålægge en flytning. Det
drejer sig fortrinsvis om gamle beboere,
med en lang tilknytning til stedet. På
lejebasis frem til år 2000 forbliver to små
afdelinger således i den ny funktionær
bygning.

Pensionatet i Hammel
Kerne-Satellitmodellen udmøntes i pen
sionatet i Hammel i et kompleks bestå
ende af tre huse. En amtskommunal del
med plads til 6 faste og 1 aflastningsbe
boer, og to bofællesskabshuse med hver 7
beboere. Hertil kommer 7 beboere, som
bor i parcelhusbyggeri tæt på pensiona
tet.
Alle beboere har egen lejlighed bestående
af soverum, stue, tekøkken og toilet. De
beboere, der bor i satellitlejlighedeme
(§68) er pensionister og betaler selv der
es boligudgifter.
Pensionatet på Solbakkevej

Solbakkevej er et pensionat med 14 be
boere og består af tre bygninger. En byg
ning til 6 meget fysisk handicappede be
boere, som har hver deres store værelse,
og en aflastningsplads. I huset har tre be
boere eget badeværelse, mens fire deles
om et hygiejnerum. Kernebygningen
rummer også kontorer, personalerum m. v.
Den anden bygning er H-huset, - et §68
bofællesskab. Her bor 7 beboere i hver
deres lejlighed, men med fællesarealer.
Den tredie bygning er Aktivitetshuset,
hvor 7 beboere hver dag har deres aktivi
tetstilbud, - fortrinsvis sansemotorisk sti
mulering. Her findes bl.a et spa - bad, som
også benyttes af andre pensionaters be
boere.

Opbrud
Afviklingsårene var præget af opbrud og
forvirring. Den gradvise udflytning,
rokeringer med beboere og personale,
omlægning af aktivitetstilbudene, udvik
ling af det pædagogiske arbejde og - midt
i det hele, en ny forstander, Keld Møller:

"Noget af det første vi gjorde, var at dreje
nøglen til tøjdepotet og prøve at selv
stændiggøre afdelingerne. Vi uddelte alt
det tøj, der var, til dem, der gad have det.
Vi holdt simpelthen "udsalg", og så kom
folk fra afdelingerne og hentede.
Afdelingerne fik deres budgetter lagt ud,
øremærkede til hver enkelt konto. Det var
afdelingerne selv, der sagde stop med hen
syn til selvstændiggørelsen. De sagde: "Nu
vil vi ikke have flere konti ud, vi skal
først lige have check på det, vi har fået..."
Selvstændiggørelsen var en stor forand
ring, nogle syntes det var fint, og andre
blev noget forskrækkede.
Der var mange hurdler, som skulle klares.
Selv om dele af personalet i perioder syn
tes, at nu blev opløsningen da total, var
det kun få, som mistede tålmodigheden.
De fleste gik på med krum hals.
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sagtens leve med. Men vi kan ikke gå ind
i en tøjforretning og prøve nyt tøj på ham
og så regne med, at folk synes, det er helt
i orden.
Vi skal se kritisk på, hvad vi byder andre
mennesker. Vi skal nok ikke regne med
at vores beboere bliver integreret, men vi
kan tale om, at der kan blive en større
accept af dem. Vi forsøger at være åbne
overfor omgivelserne. Fritidscenteret
overfor besøger os, bruger vore rum og
leger sammen med vores beboere. Ved at
byde dem indenfor kan vi opnå forståelse.
Vi kan åbne vores aktivitetshus for nabo
erne. Vi har f.eks. sagt, at de er velkom
men til at låne huset, hvis de skal holde
fester og lignende. Det skal være sådan,
at omgivelserne synes, at det er i orden
at komme hos os. Men vi går ikke
uinviteret på besøg hos dem, for det kan vi
ikke regne med er i orden.
Med flytningen er vi ikke længere en
"stat i staten". Vi er ude i små klumper,
der ligger ligesom andre institutioner, sko
ler, fritidshjem o.s.v., og kan blive accep
teret for det vi er. Beboerne har fået en
anden status."
Det er også pædagogik

Socialpædagog Finn Pedersen fra bo
fællesskaberne på Tulipanvej mener, at
udflytningen er en god basis for integre
ring, men der skal fortsat gøres en indsats:

"Jeg hører til dem, som mener, man ikke
skal flytte ud for enhver pris. Ressour
cerne skal også flytte med.
Der er ikke meget ved at flytte psykisk
handicappede mennesker ud i lejligheder,
hvis der ikke er folk til at tage sig af dem.
Men jeg tror på, at hvis ressourcerne er
der, så har beboerne de optimale betingel
ser i bofællesskaberne.
Integrering er mange gange et spørgsmål
om, hvordan man griber tingene an.Vores
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nærmeste naboer har vi et specielt godt
forhold til. Der bliver sagt farvel, når be
boerne tager på arbejde om morgenen og
go'da' igen , når beboerne vender hjem.
Der bliver talt sammen over hækken. Der
ersmåopmærksomheder til jul og fødsels
dage, og nytårsaften er der besøg her og
der, hvor vi sidder og får en lille ting
sammen.
Med andre ord : - Et helt normalt nabo
forhold, og det er legalt at melde fra, hvis
det bliver lidt for meget.
Jeg mener ikke, at det er en særlig god ide
at tage ned i Føtex eller et andet sted, for
at spise bøffer med f.eks. 20 svært handi
cappede beboere. Man kan lige så godt
være ærlig og indse, at 20 svært handicap
pede mennesker kan efterlade et stærkt
indtryk, som mange ikke kan kapere. Man
opnår ingen forståelse. Nærmere tvært
imod. Forståelsen vil derimod ofte være
til stede, hvis man ikke er så mange. Det
virker mindre overvældende.Det, man
efter mine begreber må gøre op med sig
selv, er, om vi vil chockere eller vinde
folk. Det handler om at gå pædagogisk
frem. Jeg synes, vi skal have lov til
at være alle steder, men for at få lov, skal
vi gå frem på en hensigtsmæssig måde."
Fra sanatorium til Ferskvandscenter

Silkeborg Kommune købte Vejlsøhus af
Århus Amtskommune. Grund og bygnin
ger, skal fremover anvendes af den selv
ejende institution, Ferskvandscenteret.
Ferskvandscenteret bliver, når det står
færdigt, et kompleks af konference- og
kursusfaciliteter, kontorer, forsknings-la
boratoriet og levende udstillinger om livet
i og omkring ferskvandsområder .En stor
del af de gamle bygninger skal bevares
efter ombygning og restaurering, og nye
bygninger skyder op. Der er taget hul på
en ny og spændende fremtid for bygninger
og sted.
Indvielsen af centret fandt sted i 1991.
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overvejelser. Er det realistisk at tale om
fuld integrering i et samfund, som på den
ene side nok er funderet på alles ligeværd,
men som på den anden side består af
stadig flere "definerede" grupper, som
mere eller mindre falder udenfor "det
normale"? Hvordan man forholder sig til
målsætningen, og hvordan man griber de
øgede muligheder an, har personalet på de
nye steder gjort sig tanker om og set ud
fordringen i.

Tidl. lærer på Vejlsøhus, Annette Lindberg, der nu arbejder med fremtidens
brugere - de handicappede børn på
Dybkær specialskole mener, at integra
tion bedst foregår gennem styrkelse af de
psykisk handicappede:

"Integrationstanken er også blevet ændret
med tiden. Åndssvage mennesker skal
deltage i livet og hverdagen på egne præ
misser og skal være med til at påvirke
samfundet, lige som vi andre gør.

Jeg synes ikke, man bare kan sætte to
beboere fraVejlsøhus ud i et villakvarter,
og så forvente, at almindelige mennesker
skal begynde at omgåes dem. Naboerne
kommer ikke og inviterer på kaffe - det
gør vi jo ikke engang selv. Det er for
idealistisk og naivt at tro, at integration
bare kommer.
Åndssvage mennesker har brug for ven
ner og for nogen, der er ligesom dem selv.
Derfor er det godt, når der bor et rimeligt
antal i nærheden af hinanden, så de kan
komme sammen. De bliver ikke normale,
uanset hvor meget normal maling vi gi
ver deres tilværelse. De er sig selv, de er
specielle og de har brug for hinanden. De
behøves ikke at blive lavet om, for at få lov
til at være i samfundet. Da integrations
tankerne startede, var det som om de ånds
svage skulle gøres normale, det skal de

ikke. De skal have en plads i samfun
det, men de skal også have plads til at
dyrke deres "sub-kultur"."

En proces med to sider
Forstander Klaus Persson, pensionatet i
Hammel, ser integrationen som en dob
beltsidig proces, det vil tage tid at igang
sætte:

"Integration skal være dobbeltsidig. Det er
også omgivelserne, der skal indrette sig
på, at åndssvage mennesker eksisterer.
Vi har problemer med naboerne, eller ret
tere omvendt, for vi har beboere, der skri
ger, og det har naboerne svært ved at
klare. Der er kun fem meter mellem vores
og naboernes soveværelsesvinduer, og
især om sommeren kan det give proble
mer. Havde vi haft lidt længere til nabo
erne, eller havde vi haft en anden
beboerkate-gori , ville tingene have set
anderledes ud. Det er helt klart svært at
snakke normalisering og integration med
naboer, der ikke kan få deres nattesøvn.
I Hammel fødes der også åndssvage børn,
derfor skal der også bo åndssvage her,
som bruger byens faciliteter. Så lærer
folk i byen med tiden at acceptere, at
åndssvage mennesker eksisterer, og at de
ikke er farlige".

Åbenhed - og en finger i jorden
Leder afpensionatetpå Solbakkevej, Anna
Lise Bredahl, er også opmærksom på,
hvor langt man kan regne med at nå:
"Vi kan ikke flytte vore beboere ud og så
tro, at de kan integreres som ligestillede i
et nabokvarter. Vi kan ikke regne med, at
alle de omkringboende vil synes, at vore
beboere er noget så dejlige. Vi har en
beboer, som konstant savler. Det kan vi
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