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GODHAVNS BØRN: 
Filmen »Der kom-
mer en dag« er et 
opgør med en stadig 
aktuel trussel mod 
noget, der kan ske 
igen, hvis man for 
eksempel begynder 
at nedsætte den 
kriminelle lavalder 
eller hvis man igen 
accepterer straf i 
stedet for pædago-
gik.

Af Søren Skjødt
 forstander på Godhavn
 i Tisvilde  og formand for 
FADD,  Foreningen af Døgn 
og Dagtilbud
 Henrik Kaustrup
konsulent  i FADD  

Den sidder i kroppen læn-
ge efter, at rulleteksterne 
er stoppet og efter at ek-
koet fra det voksenorke-
strerede drengeråb: ”Gud-
bjerg-bank, Gudbjergbank”, 
har lagt sig.

Der kommer en dag - fi l-
men om en periode i God-
havns og andre børnehjems 
historie - er en stærk følel-
sesmæssig oplevelse for til-
skueren. Hvilket naturlig-
vis er for ingenting at regne 
i forhold til, hvad de børn 
oplevede, der i den virkelige 
verden blev udsat for den be-
handling, som vi bliver vid-
ner til i fi lmen. 

Som nutidens forvaltere 
af den kollektive omsorg for 
udsatte og sårbare børn, er 
dette vores hovedpointe: I 
et civiliseret samfund bør 
vi alle gøre, hvad vi kan 
for, at ingen  børn, hverken 
anbragte, udsatte eller ik-
ke-udsatte lider overlast 
- hverken fysisk eller psy-
kisk. Nu eller i fremtiden. 

Derfor er en fi lm om en 
50 år gammel historie både 
vigtig, interessant og højak-
tuel. Vi må og skal forholde 
os til de spørgsmål, som fi l-
men nådesløst stiller nuti-
den: Hvordan er tilværelsen 
for udsatte børn i dag? Kan 

det ske igen? Hvad gør vi for 
at undgå gentagelser?

Fremragende film
Lad det være sagt med det 
samme: Det er en fremra-
gende fi lm. Den er lavet af 
det stof, som gode fi lm er 
lavet af: Nærværende hi-
storie, fremragende spillet, 
eminent klippet.

Den gør det ved os, som 
gode fi lm gør: Den er be-
vægende, skræmmende og 
afslørende. Hvis man ikke 
bliver berørt af denne fi lm, 
er man en sten. Som repræ-
sentanter for det anbrin-
gelsesområde, der skildres 
i fi lmen, står vi ved vores 
historie. 

Dette gælder også for an-
dre sorte kapitler i menne-
skets historie. Kun ved at 
anerkende og at genfortæl-
le, hvordan tingene var, kan 
vi holde fast i at fravælge 
det, vi ikke bryder os om. 
Også selv om man troede, at 
det var det rigtige, mens det 
stod på.

I den forbindelse har vi 
en uafviselig samfunds-
mæssig forpligtelse til at 
anerkende og give plads 
til de historier tidligere 
og nuværende anbrag-
te har at fortælle. Det er 
fi lmen et velkomment 
kunstnerisk udtryk for. 
Igennem århundreder har 
opdragelsesanstalten, bør-
nehjemmet eller døgnin-
stitutionen været det sted, 
hvor samfundet har anbragt 
de mest udsatte og sårbare 
børn og unge. Børn og unge, 
der har haft så store indlæ-

ringsmæssige, psykiske, 
sociale og følelsesmæssige 
vanskeligheder - og dermed 
ofte tillige adfærdsmæssige 
udfordringer - at deres triv-
sel og udvikling har været 
alvorligt truet. 

Som udgangspunkt har 
der historisk set været tre 
årsager til en anbringelse: 
Enten har man vurderet, at 
de vilkår børnene har haft i 
familien, i daginstitutionen 
og i skolen ikke har kunnet 
matche børnenes omsorgs- 
eller udviklingsbehov. El-
ler også har man haft med 
børn og unge at gøre, der 
ikke har kunnet eller vil-
let tilpasse sig de skiftende 

standarder for, hvad der 
har været opfattet som god 
opførsel. Eller man har øn-
sket at statuere eksempler 
på, hvilke former for dårlig 
opførsel, man som samfund 
ikke har villet acceptere for 
at fastholde retsfølelsen i ci-
vilsamfundet.

Tæsk og ydmygelse
Filmen, der er instrueret af  
Jesper W. Nielsen efter ide 
og manuskript af Søren Sve-
istrup, tager udgangspunkt 
i to brødres liv i en tid præ-
get af økonomisk opsving, 
ungdomsoprør og teknolo-
giske landvindinger i slut-
ningen af 1960erne.

Efter nogle rapserier, mo-
rens sygdom og en onkels 
begrænsede muligheder 
for at tage sig af brødre-
ne anbringes drengene på 
Gudbjerg. Et drengehjem 
med metoder og vilkår, der 
desværre var alt for almin-
delige på den tid. Det bliver 
starten på en tid med tæsk, 
ydmygelse og hårdt arbejde.

De brutale omstændighe-
der balanceres i fi lmen af 
solidaritet mellem børne-
ne, stædighed og troen på et 
bedre liv.

Filmens stærke virkemid-
ler spiller konsekvent på 
sammenhængen mellem en 
lang række parvise mod-
sætninger: Mellem drøm og 
mareridt, mellem det åbne 
rum og det lukkede børne-
hjem, mellem tradition og 
fornyelse, mellem anstæn-
dighed og afstraffelse, mel-
lem modstand og medspil, 
mellem stædighed og op-
givelse og mellem kontrol 
og frihedslængsel. Mellem 
kærlighed og had.

Der var fl ere fællestræk 
ved de første børnehjem el-
ler opdragelsesanstalter, 
der i Danmark var blevet 
etableret i det 18. århund-
rede op til 1960erne. Arbej-
det med børn, der udviste 
»upassende opførsel« eller 
børn, der var efterladte 
handlede om afsondring, 
straf, disciplin og kontrol. 
Sådan var børnesynet i de 
årtier, også udenfor institu-
tionerne.

Områdets aktører i denne 
periode har også haft om-
sorg som en fælles referen-
ceramme. Mad i munden, 

Lad børnene bevare håbet

De brutale omstændigheder balanceres i � lmen af solidaritet mellem børnene, stædighed og troen på et bedre liv. Scene fra � lmen.  
 Foto: Christian Geisnæs 

»Der kommer en dag« - har premiere på torsdag 

FAKTA

 Spille� lmen »Der 
kommer en dag« er 
inspireret af God-
havn-børnenes kamp 
for at få en o�  ciel 
undskyldning for de 
behandlingsformer, 
der blev benyttet 
under deres ophold 
på døgninstitutionen 
Godhavn i Tisvilde.

 Filmen er produceret 
af Zentropa, instru-
eret af Jesper W. 
Nielsen efter idé og 
manuskript af Søren 
Sveistrup.

 Filmen har premiere i 
dag torsdag.  

 Blandt premiere-bio-
graferne er Tisvilde 
Bio, hvor � lmen vises 
fra i dag til og med 
mandag 2. maj , alle 
dage 20:00. Filmnen 
vises dog ikke tirsdag 
26. april.

Søren Skjødt, forstander på 
Godhavn, har sammen med 
konsulent Henrik Kaustrup, 
FADD, Foreningen af Døgn og 
Dagtilbud, været til forpremi-
ere på Zentropas � lm om God-
havnsbørnene, »Der kommer en 
dag«.

»  Der er alt for stor 
forskel på kommunernes 
indsatsniveauer. Tiden 
er inde til et opgør med 
kommunernes selvbe-
stemmelse i forhold til 
indsatserne. 
Sagsbehandlingstiden 
bør speedes op. Der er 
for meget ventetid for 
børn og forældre - fra 
problemanerkendelse 
til indsatsigangsættelse. 
Mens disse mennesker 
venter, forværres proble-
merne.

Søren Skjødt og 
Henrik Kaustrup
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Gilleleje 
Jagtforening.Jagtforening.

Gilleleje 
Jagtforening.

Gilleleje 

Skydebanen, 
Pårupvej 

holder åbent 
d. 22., 23., 24. april d. 22., 23., 24. april 

kl. 9.00 til 17.00kl. 9.00 til 17.00

»  Kun ved at aner-
kende og at genfortælle, 
hvordan tingene var, kan 
vi holde fast i at fravæl-
ge det, vi ikke bryder os 
om. Også selv om man 
troede, at det var det 
rigtige, mens det stod 
på.

Søren Skjødt og  
Henrik Kaustrup

tøj til kroppen og en seng at 
sove i var båret af ønsket om 
at ville gøre noget godt for 
nogen, der hverken havde 
mad, tøj eller seng.

A nbr i ngelsessteder ne 
og tidens autoritetsbegreb 
var desuden præget af, at 
enkeltpersoners ansvar, 
indflydelse og magt var 
uindskrænket. Det var såle-
des i disse enkeltpersoners 
lod - typisk den stedlige for-
stander eller forstanderin-
de - uimodsagt at vurdere, 
hvad der skulle til for hvem 
og hvornår. Ifølge overleve-
ringer var form og indhold 
ofte bestemt af lige dele »kla-
re regler« og »dagsformen« 
hos den enkelte forstan-
der eller forstanderinde.  
Det er denne historie som 
filmens voksne hovedper-
son, forstanderen på Gud-
bjerg og hans medarbejdere 
er rundede af.

Umiddelbart og udefra set 
dygtig og vellidt i sin samtid, 
fordi han løste den opgave, 
han var sat i spidsen for at 
løse: At skabe den nødvendi-
ge ro for og med den gruppe 
af børn, han var blevet bedt 
om at tage vare på. 

Det var denne forestil-
ling, de havde om, hvad der 
var deres opgave. Lige ind-
til samfundets daværende 
kontrolinstanser åbnede 
øjnene for, hvad der foregik. 
Revselsesretten var blevet 
afskaffet to år inden filmens 
handling foregår.

Forholdene i dag
Men hvordan er det så i dag?

De væsentlige forskelle 
handler om værdi og værdi-
er og den måde vi italesæt-
ter forholdet mellem børn 
og udsathed. Vi har som 
samfund anerkendt ved  lov-
fæstelse, at udsatte børn og 
unge har den samme værdi 
som ikke-udsatte børn og 
unge. Udsatte og sårbare 
børn og unge skal have de 

samme muligheder som 
ikke-udsatte børn og unge. 
Udsatte og sårbare børn og 
unge skal i forlængelse her-
af tilbydes den nødvendige 
omsorg, behandling, hjælp 
og uddannelse, så de rent 
faktisk kan opnå det samme 
som ikke-udsatte børn og 
unge.

Den socialpædagogiske 
faglighed har altid været 
et spejl på samfundsmæs-
sige værdier og normer. Og 
på ændringerne i synet på 
børn og unge. En af bevæ-
gelserne, som i det øvrige 
samfund, er gået fra, at bør-
nene som udgangspunkt 
skulle tilpasse sig, til at bør-
nene nu som udgangspunkt 
skal udvikle sig.

Børnesynet på anbringel-
sessteder er og skal være  
synkront med det børnesyn, 
vi har på ikke-udsatte børn 
og unge.

I 2016  er det begreber som 
inddragelse, respekt og an-
erkendelse af barnet (ikke 
nødvendigvis barnets ad-
færd) og forståelse for (ikke 
nødvendigvis accept af) 
barnets kulturelle udgangs-
punkt. 

Drømmen om normalitet
Den moderne døgninstituti-
on arbejder derfor i spændet 
mellem at skabe et internt 
miljø præget af fællesskab, 
hjemlighed, fred, tid og rum 
til at blive klogere og adgan-
gen til og samarbejdet med 
en række eksterne miljøer 
med individuelt tilrettelag-
te udfordringer, hvis svær-
hedsgrad er besluttet i et 
samarbejde mellem barnet, 
forældrene, anbringende 
kommune og døgninstituti-
onen.  

Døgninstitutionens legi-
timitet er til alle tider knyt-
tet til, om anbragte børn og 
unge vil være bedre rustet 
til at indgå aktivt i sam-
fundslivet, end da de blev 

indskrevet. 
Langt de fleste anbragte 

børn og unges ønsker mest 
mulig normalitet i deres 
liv. Deres drømme går som 
oftest i retning af »et godt 
arbejde, en sød kæreste, et 
godt sted at bo«, osv.

Det er derfor medarbej-
dernes opgave at kompen-
sere for de anbragte børn og 
unges vanskeligheder og at 
medskabe forudsætninger-
ne for, at de anbragte børn 
og unge kan træne, udvikle, 
udvide og nuancere de kom-
petencer, der skal til for, at 
de (igen) kan blive en aktiv 
del af samfundet på lige fod 
med deres jævnaldrende. 
Det bliver man ved at være 
i arbejde eller under uddan-
nelse, betale skat og ikke 
begå kriminalitet. 

Det kan ske igen
Kan det ske igen? 

Ja. Først og fremmest fordi 
historien viser det. Og fordi 
afmagt og frygten for kon-
troltab kan få brutale frem-
trædelsesformer.

Hvis det samfundsmæssi-
ge syn på  børn ændrer sig, 
så vil nye antagelser få be-
tydning for den måde, vi be-
handler udsatte og sårbare 
børn på.

I den forbindelse kan føl-
gende scenarier ses som ad-
varselstegn på tendenser, 
der vil kunne medvirke til, 
at forholdene for udsatte 
børn og unge rulles tilbage: 

Hvis vi som samfund igen 
beslutter at straffe børn.

Hvis vi igen be-
slutter at indføre 
hårdt-mod-hårdt-pædago-
gikken. 

Hvis vi igen beslutter os 
for, at det afgørende vigtige 
er at få ro, renlighed og re-
gelmæssighed.

Hvis de pædagogiske in-
stitutioner igen får lov til at 
isolere sig.

Hvis offentlighedens og 

enkeltpersoners kritik igen 
bliver automatik-afvist.

Hvis vi igen stiltiende 
accepterer at børn bruger 
junglelovsmetoder over for 
hinanden.

Hvis vi igen insisterer på, 
at forældre ikke skal have 
mulighed for at være sam-
men med deres anbragte 
børn.

Al sammenligning med 
aktuelle diskussioner i ti-
den er tilsigtet.

Vi tænker bl.a. på forslaget 
om at nedsætte den krimi-
nelle lavalder, straf i stedet 
for pædagogik og hele rets-
følelsesdebatten. 

Hele mennesker
Hvad gør vi for at undgå gen-
tagelser? For det første skal 
vi insistere på, at barndom 
og ungdom er perioder i et 
menneskes liv, som vi til-
lægger selvstændig værdi. 
Alt tyder på at trivsel, leg, 
nysgerrighed, beskyttelse 
af rettigheder, opfyldelse af 
basale omsorgsbehov og af-
passede udfordringsniveau-
er medvirker til at skabe 
hele mennesker.

Tilskyndelse til frihed, de-
mokrati og ansvarlighed sti-

muleres bedst ved, at vi også 
tager vare på de svageste og 
mest udsatte.

Dernæst må vi sikre de 
bedst tænkelige betingelser 
for forholdet mellem trans-
parens, kontrol og vedhol-
dende dialog med og om de 
udsatte børn og unges vil-
kår. Herunder effektive til-
syn samtaler med børnene, 
inddragelse af familier og 
ressourcepersoner, medier-
nes adgang m.m.

Lige som vi på området 
selv vedholdende skal dis-
kutere og forholde os til ba-
lancen mellem at insistere 
på en indsats og barnets 
oplevelse af integritet. Hvor-
når er det vi foretager os 
godt eller ikke godt for bar-
net?

Alle aktører har en for-
pligtelse at give modmagten 
sprog og plads.

Vi skal fastholde, at ud-
dannelse, beskæftigelse, 
fællesskaber og sundhed er 
den bedste måde at forebyg-
ge udsathed, ensomhed, kri-
minalitet og misbrug.

Det kræver blandt an-
det veluddannede ledere 
og medarbejdere, der har 
evne og format til at vurde-
re, hvad kvalitet er set fra 
både børnehøjde og fra sam-
fundsperspektiv. På områ-
det skal vi tænke mere »både 
og« - end »enten eller« - i 
form af mere sammenhæn-
gende indsatser for at skabe 
nænsomhed i overgangene 
i børns liv. Og de professio-
nelle omkring barnet skal 
mere konsekvent samar-
bejde med udgangspunkt i 
en koordineret løsningsfo-
kuseret indsats. Herunder 
også sikre, at beslutninger, 
opfølgninger og priorite-
ringer er tilpasset barnets 
behov for oplevelsen af med-
spil, respekt, og positiv ud-
viklingsforventning.

Der er alt for stor forskel 
på kommunernes indsats-

niveauer. Tiden er inde til 
et opgør med kommunernes 
selvbestemmelse i forhold 
til indsatserne. 

Sagsbehandlingstiden bør 
speedes op. Der for meget 
ventetid for børn og foræl-
dre - fra problemanerken-
delse til indsatsigangsæt-
telse. Mens disse mennesker 
venter, forværres proble-
merne.

Selv iført de mest kynisk 
økonomiske briller, er en 
tidlig investering en god 
idé. Ethvert udsat barn, der 
bliver i stand til at deltage i 
samfundet, er ikke blot en 
stor menneskelig triumf. 
Det er også rigtig sundt for 
samfundsøkonomien.

En nekrolog
Filmen kan forhåbentligt 
ses som en nekrolog over be-
greber som blind lydighed, 
hård disciplin, ufølsom ens-
retning, de voksnes uind-
skrænkede ret  og afstumpet 
vold.

En ting var slagene og de 
andre fysiske overgreb. De 
var slemme nok i sig selv. 
Men det værste var måske, 
at håbet og troen på en bedre 
fremtid så konsekvent blev 
frataget børnene i filmen.

Vi, der arbejder inden-
for området møder jævn-
ligt tidligere anbragte, der 
kommer forbi os på institu-
tionerne. Vi lytter til deres 
historier og bliver berørte af 
dem. Den helt overskyggen-
de forpligtelse er at gøre det 
bedre.

Forstanderen blev betragtet  
som dygtig og vellidt i sin  
samtid, fordi han løste  
den opgave, han var sat  
i spidsen for at løse:  
At skabe den nødvendige  
ro for og med den  
gruppe af børn, han var  
blevet bedt om at tage  
vare på, mener Søren Skjødt  
og Henrik Kaustrup.   
Scene fra filmen.  
Foto: Christian Geisnæs


