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Godhavnsdrengene: Endelig anerkendelse af samfundets svigt 

Deres kamp gør en forskel for nutidens anbragte 

Det officielle Danmark undskylder i dag for fortidens behandling af drenge på Godhavn og andre institutioner. 

Tvangen, misbruget og den systematiske fornedrelse er en skamplet på Danmarks socialvæsen, men 

Godhavndrengenes livslange kamp for oprejsning fortjener stor anerkendelse.  

Navnet Godhavn har gennem en årrække stået for en uhyggelig fortælling om samfundsvigt. I dag giver historien alle 

ansatte følelsen af en særlig forpligtelse. En forpligtelse til konstant at arbejde for sund pædagogik og et tilsyn, der 

udmærker sig ved grundighed og transparens.  En forpligtelse til aldrig at glemme fortiden og de, der led under svigtet 

og til at skabe en institution, vi som samfund kan være stolte af. Det er en opgave, som aldrig slutter. 

Selvom nutidens Godhavn blot har et navn og nogle få tilbageværende mursten tilfælles med det sted, hvis massive 

omsorgssvigt er blevet dokumenteret og dramatiseret i litteratur, film og TV de senere år, var det netop i de gamle 

bygninger i Tisvildeleje, at volden og vanrøgten foregik indtil for mindre end 50 år siden. 

Gruppen af såkaldte Godhavnsdrengene fra især 50’erne og 60’erne har utrætteligt arbejdet for en offentlig 

undskyldning og en anerkendelse af det svigt, som det danske samfund gjorde sig skyldig i, og som de måtte lide under. 

I dag er de voksne mænd at betegne som venner af huset. Vel at mærke venner af den moderne institution, Godhavn. 

Og nutidens ledelse mener, at det er på sin plads med en anerkendelse af Godhavnsdrengenes kamp for at blive set: 

”Ikke alene har Godhavnsdrengene stor ære af den utrættelige indsats for at råbe det officielle Danmark 

op. Deres arbejde er med til at sikre et fokus på gennemsigtighed og beskyttelse af de børn, der er vores 

fælles ansvar. Deres lidelser kan aldrig blive ugjorte, men de skal vide, at deres kamp og deres fortælling 

vil give ekko i dansk socialindsats mange år frem i tiden. Det må aldrig ske igen,” siger forstander Søren 

Skjødt.  

Godhavnsdrengene har i årevis deltaget i arrangementer med det nuværende personale og ledelse på Godhavn. De har 

sammen bidraget til Zentropas fim ”Der kommer en dag”, og begge parter regner med, at den positive kontakt vil 

fortsætte. I et brev til nutidens institution, udtrykker foreningen betydningen af forandringen: 

”Der vælter stadig mange rædselsminder frem når vi besøger Godhavn, men I har formået at vi føler os 

velkommen når vi gang på gang dukker op... Vi har rigtigt mange af “de gamle” som frygter at vende 

tilbage, og vi har haft flere med som vendte om da de så bygningerne. De kan ikke forstå at man i dag 

bliver mødt med venlighed når man besøger stedet. Så stor tak til personalet for det store arbejde i gør i 

dag. I låser ikke børn inde som dengang vi var anbragt, men lærer dem at blive voksne.” – underskrevet 

”Med stor tak fra Godhavnsdrengene”  

Forstander Søren Skjødt mener, at relationen har en positiv effekt for både institutionen og Godhavnsdrengene: 

”Den levende historie er brutal, uretfærdig og meget nærværende, når man står i de gamle lokaler med 

de, der oplevede vanrøgten. Men netop derfor skal vi ikke vende den ryggen, og netop derfor fortjener 

disse mennesker tak for deres indsats. Vi skal lære af historien og hjælpe hinanden til at leve med den, 

fremfor at feje den ind under gulvtæppet. Derfor hylder vi i dag Godhavnsdrengenes styrke og siger 

både tillykke og tak.” 

Forstander Søren Skjødt deltager i det officielle arrangement på Marienborg, hvor Statsminister Mette Frederiksen 

overrækker Danmarks undskyldning til Foreningen Godhavnsdrengene senere i dag. 

For yderligere kommentarer, information eller materiale, kontakt venligst: Rasmus G. Kristensen på tlf. 22184156 

Godhavn er i dag en specialiseret behandlingsinstitution med ca. 80 anbragte piger og drenge i alderen 9-20 år. Institutionen drives efter moderne 

behandlingspædagogiske principper og arbejder med at tilskynde udvidet sikring af anbragte børns rettigheder. Forstander Søren Skjødt er 

desuden formand for Foreningen af Dag- og Døgntilbud for udsatte børn og unge. En forening der samler socialpædagiske non-profit institutioner. 

 


