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Ankomsten:
Friheden begynder
ved toilettet
Afsnit 1: På Kontraktpensionen Fyn nær
Kværndrup bor 16 kriminelle, som prøver kræfter
med friheden. Det er en stor omvæltning, når
man er vant til livet i fængslets små celler.
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Det første lange stykke tid, jeg var
her, pissede jeg i håndvasken.«
Bemærkningen hænger i luften.
Måske er det, fordi det er en sløv
morgen, og alle omkring spisebordet hellere
retter opmærksomheden mod de hjemmevarmede frostrundstykker med ost og syltetøj. Måske er det bare, fordi de fleste her har
prøvet det samme.
»Det var jo, fordi jeg havde været vant til
det i Nyborg,« uddyber manden, som hedder Philip og er ved at afsone en dom for røveri og narkosalg.
Han sad halvandet år i Statsfængslet i Nyborg, før han kom her til kontraktpensionen. Inden da to år i arresten.
»Når man har været i fængsel i mange år
med de faste rammer og rutiner, der følger
med, bliver man miljøskadet og et vanemenneske. Så gør man det bare pr. automatik. Det var først senere, at jeg lærte, at jeg
her bare kunne gå på toilettet. Og det er jo
nok også lidt mere hygiejnisk,« griner han.
Det lyder absurd, og det er det vel egentlig
også. Men Philip er på ingen måde den eneste.

udstår deres straf i et af landets åbne eller
lukkede statsfængsler, mens en mindre del
udstår straffen i et arresthus. På enhver given dag sidder omkring 4.000 indsatte bag
murene i et fængsel eller i en arrest, og af
dem vil over 40 pct. inden for to år efter løsladelsen falde tilbage i kriminalitet og få en
ny dom.
Og så er der dem, der prøver at blive fri.
Det er her, at fængselspensionerne kommer ind i billedet. Dem findes der otte af i
Danmark med i alt 180 pladser, alle mere
åbne end de åbne fængsler. Det er steder,
hvor kriminelle kan søge hen for at søge
væk fra kriminalitet. Såkaldte udslusningsinstitutioner, som i den sidste del af de
dømtes afsoning skal forberede dem til livet
i frihed. Her er det kun omkring hver femte,
som bagefter genoptager den kriminelle karriere.
Kontraktpensionen Fyn er den eneste af
pensionerne, som tager sig specielt af kriminelle misbrugere. Her skal hver enkelt beboer arbejde med de problemer, der gjorde
dem til misbrugere, og hver beboer forplig-

En mark fra Egeskov Slot
Vi er på Kontraktpensionen Fyn på Bøjdenvej 35 nær Kværndrup på Fyn. Her i huset,
kun en mark fra Egeskov Slot, bor en bankrøver og en narkosmugler. En, der har røvet
en pengetransport, og en, der er dømt for
grov vold og afpresning. En biltyv og en
hjemmerøver. I alt 16 kriminelle – fortrinsvis tidligere stofmisbrugere og flere med lange fængselsdomme bag sig – bor her i det røde murstenshus, mens de forbereder sig på
friheden.
For at forstå stedet må man først forstå
baggrunden.
De seneste år har der årligt været omkring
14.000 nyindsættelser i danske fængsler og
arresthuse. Langt hovedparten af de dømte

Skal du tisse, så er der
kun en vej, og det er
håndvasken – det er
lækkert, ikke? Men det
er sådan, det er.
Finn, beboer på
Kontraktpensionen Fyn.

ter sig ved indflytningen – ved at underskrive en kontrakt – til at være stof- og kriminalitetsfri.

Mere højskole end fængsel
»Vil du ikke have mere at spise?«
Kl. nærmer sig 08.30, og ved det lange
bord med plads til 12 er de fleste ved at være
mætte. Det halve rundstykke, der ligger tilbage, er koldt.
Som Philip sidder der og forsøger at få sin
lille datter til at spise resten af sin morgenmad – flyvemaskinen virker åbenbart ikke
altid – er det svært helt at begribe, hvor meget kokain der er forsvundet op i den 32-årige mands næse gennem årene. Men det er
ikke så lidt, forsikrer han os.
Ligesom de fleste andre her er han tatoveret. Her er faktisk en overflod af tatoveringer
fordelt på de store og ofte muskuløse kroppe, der sidder placeret på stolene. Op og ned
ad arme, på benene, op ad halsen og i nakken. »Thug life« – gangsterliv – står der på
en af dem. »666« – djævlens tal – på en anden. Mange års fængselserfaring samlet om
ét bord.
Men her er også noget andet.
Her er ingen tremmer for vinduerne. Ingen små celler, som beboerne bliver låst inde i om natten. Hverken hegn eller ringmur
omkring grunden. De ansatte – som sidder
med til bords, side om side med de indsatte
– griner hjerteligt, når de fortæller, at hoveddøren til huset kun bliver låst om aftenen for at holde indbrudstyve ude.
Stemningen er hyggelig, nærmest kammeratlig. Værelserne lyse og venlige. Pensionshunden Nuki – et roligt gadekryds i sort
og hvid – går stedkendt rundt og logrer med
halen. I haven er der både legeplads, trampolin og drivhus. I rammer på væggen ved
personalets kontorer – hvor dørene altid er
åbne – hænger billeder og vidner om de udflugter, som personalet og beboerne er på.
Faktisk minder her mere om en højskole
end om et fængsel.
»Det er det nu ikke, for her er nogle ret

skrappe konsekvenser,« forsikrer forstanderen for pensionen, Kim Damgaard, ved morgenbordet, mens han lader sine øjne glide
ned over en stor, hvid tavle, der hænger på
spiserummets ene væg.
Her vidner en liste på 16 navne om, at
personalet altid ved, hvor beboerne er. På
arbejde, i skole, ved kommunen, til læge –
eller bare hjemme. Man kan se, at Philip er
taget af sted for at se på lejlighed til ham og
børnene. Lasse er på arbejde i Odense, mens
Kenneth er taget i skole. Martin er på weekendorlov og kommer først hjem kl. syv.
Beboerne på pensionen deltager nemlig
aktivt i samfundet. Det er det, som det hele
handler om. Mens de er her, er beboerne både afsonere og samfundsborgere, og stedets
personale hjælper dem via samtaler og praktisk hjælp med at skabe en glidende overgang til et hverdagsliv uden kriminalitet.
Det er også derfor, at Philip kan tage sine
børn med til morgenmaden.
Men det er også et spørgsmål om tillid, og
hvis beboerne forlader området uden at få
lov, koster det en billet direkte tilbage til
spjældet. Derfor er der ikke mange, der gør
det. Kun en håndfuld beboere er gået uden
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Kontraktpensionen Fyn er
et udslusnings- og behandlingssted
for kriminelle.
Her bor 16 kriminelle, mens
de forbereder
sig på friheden.
Foto: Ditte Lysgaard Holm.

aftale i de 12 år, som pensionen nær Kværndrup har eksisteret.
»Hvis man gør det, er det jo fuld tid i lukket fængsel,« forklarer Robert, en gennemtatoveret mand, som har været på pensionen i
tre måneder.
»Man kender konsekvensen. Og hvis man
så gør det, er der igen en masse, man kommer til at skuffe. ”Det kunne han så heller
ikke finde ud af, den idiot – det kunne vi
næsten have sagt os selv”,« siger han.

Det er lækkert, ikke?
Ude i kontraktpensionens store have ligger
Finn på sine knæ. Han går hverken på arbejde eller i skole, så han er i gang med at rive
genstridigt ukrudt op mellem fliserne.
Hjemmegående beboere som ham – dem er
der en lille håndfuld af – har daglig beskæftigelse i huset fra kl. 10 til kl. 14.
Finn er novice her på stedet. Han har kun
været her en uge, og i forhold til de andre
stikker han ud på næsten alle måder.
Han har ingen tatoveringer. Hver dag går
han i pæne, blå jeans og nystrøget skjorte.
Han har aldrig røget cigaretter, drukket alkohol eller taget stoffer. Og så er Finn 60 år.

FRIHED PÅ PRØVE
Kontraktpensionen Fyn er en
udslusningsinstitution under
Kriminalforsorgen, hvor dømte,
tidligere stofmisbrugere kan søge
om at afsone en del af deres straf.
Her skal beboerne arbejde med de
problemer, der gjorde dem til
misbrugere, og får hjælp til at
vende tilbage til samfundet.
Jyllands-Posten har gennem tre
dage fulgt beboernes hverdag og
liv på pensionen.

Finn har arbejdet som autolakerer i 35 år
og kendt sin kone i 40 år. Han siger, at han
aldrig har været på kant med loven, før han
sagde ja til at opbevare nogle kasser på loftet
for en ven. Kasserne indeholdt blandt andet
bajonetter og våben fra Anden Verdenskrig,
og det kostede Finn to års fængsel. Fordi
dommeren var sur, mener han.
Alle andre beboere i huset har været i
fængsel, ofte flere gange og i mange år. Men
Finn nåede kun at sidde nogle måneder i arresten, før personalet besluttede, at det var
bedst at placere ham her.
Men månederne i arresten var nok til at
lære at sætte pris på friheden.
De første dage, Finn var her, spiste han
udenfor ved en af bænkene på den store
gårdsplads. Hvert eneste måltid. Bare fordi
han kunne.
»Det var mærkeligt at kunne se himlen
uden at se den gennem tremmer,« som han
siger.
Uforvarende binder han sløjfen på den
bemærkning, Philip lod hænge i luften. Ligesom de andre beboere måtte Finn nemlig
omstille sine natlige toiletvaner, da han sad
inde, hvor døren til den toiletløse celle låste

klokken ni. Det var grænseoverskridende, siger han. Derfor ved han også, hvorfor Philip
og så mange andre den første tid bruger værelsernes håndvaske på en måde, som næppe var tiltænkt ved installationen.
»Det er jo unormalt ikke at kunne komme
på toilettet, hvis du kan mærke, at du lige
pludselig skal noget kl. 23. Så kan du ringe
på, men det er ikke altid, vagten gider komme og åbne. Så må du holde dig, eller også
må du tage skraldespanden. Lægge en pose i
og slå et par knuder på den – sådan er det.
Og skal du tisse, så er der kun en vej, og det
er håndvasken – det er lækkert, ikke? Men
det er sådan, det er,« konstaterer han.
Det er sådan, det er. På Kontraktpensionen Fyn begynder friheden ved toilettet.
De beboere, der medvirkede i denne artikel, ønskede ikke
at få deres rigtige navne frem, fordi de frygter, at det kan
påvirke deres muligheder for at komme ordentligt tilbage
i samfundet. Derfor er navnene på beboerne opdigtet.
Beboernes rigtige identiteter er redaktionen bekendt.
Læs næste afsnit, hvor Kenneth fortæller om,
hvordan kokainen var hans kæreste.
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Fortiden:
Kokainen var
min kæreste
Afsnit 2: Historierne fra beboerne på Kontraktpensionen
Fyn er ofte ens: En ungdom fyldt med kriminalitet og stoffer.

PAUL SAUER
paul.sauer@jp.dk

P

å Kenneths værelse ligger en bunke
med breve, som han har modtaget i
fængslet. Over 100 breve er det blevet til, og de ligger alle deroppe,
oven på træhylden, lidt hulter til bulter.
Nogle med sirlig håndskrift, andre med
mere ubehjælpsomme kragetæer.
Han læser dem jævnligt. For at huske,
hvem der var der for ham, mens han sad
inde. Og for at glemme dem, der ikke var.
»Brevene holdt mig kørende. Det kan
godt være, at jeg ser stor ud og har tatoveringer, men jeg har jo også et hjerte,« siger
Kenneth, mens han står og kigger på et brev
fra sin kæreste.
»Jeg vil altid være der,« står der i brevet.
Sådan har det ikke altid været. I hvert fald
ikke fra Kenneths side. I mange år var det
stofferne, der var der for ham, og han kan
stadig fysisk mærke mundvandet løbe, når
han tænker tilbage på det.
»Stofferne var min rigtige kæreste. ”Hvad
hedder din kæreste? Kokain”,« svarer Kenneth sig selv og slår opgivende ud med armene.

En knægt med nosser
Som 23-årig er Kenneth en af de yngste beboere på Kontraktpensionen Fyn – et udslusningssted og behandlingssted for kriminelle stofmisbrugere, hvor fængselsindsatte
i slutningen af deres afsoningsperiode kan
bo og få hjælp til at søge væk fra kriminalitet og stofmisbrug.
Men hans historie er så typisk her i huset,
at den næsten er en kliché.
Som så mange andre her i huset kommer

Kenneth fra et hjem, hvor faderen tog stoffer, lavede kriminalitet og jævnligt bankede
Kenneth, mens moderen lukkede sine øjne.
Fra et hjem, hvor man aldrig viste følelser,
og hvor Kenneth fik at vide, at det ikke var i
orden at være ked af det.
Kenneth flygtede ind i stofferne. Han var
kun 16 år, da han tog en overdosis af kokain, men det skræmte ham ikke væk. Dagen efter han blev udskrevet fra hospitalet,
tog han den samme kokain, som han havde
fået en overdosis af.
»Det havde magten over mig. Jeg kunne
vende ryggen til mine venner, men jeg kunne aldrig vende ryggen til posen med kokain,« siger han.
Han var også 16 år, da han tævede en
taxachauffør med en ratlås og for første
gang blev anholdt.
»Jeg havde været på sygehuset for at få
syet min hånd, og da jeg kom ned til taxaen, ville chaufføren ikke have mig med. Jeg
havde blod på tøjet, og han var bange for, at
der ville komme blod i hele taxaen. Jeg prøvede at forklare ham, at det var blevet syet,
men han fattede ikke, at der ikke kom mere
blod ud. Jeg bad ham åbne bagagerummet,
og det gjorde han af en eller anden årsag.
Da han endnu en gang sagde, at han ikke
ville have mig med, slog det klik. Så tog jeg
ratlåsen i bagagerummet, og så gik det løs,«
forklarer han og hæver den tatoverede arm
for at vise hvordan.
Taxachaufføren kom slemt til skade. Han
var sygemeldt i lang tid, kunne Kenneth se
på de psykologregninger, han skulle betale.
Kenneth ved nu, at hans handlinger var forkerte, men dengang var han ligeglad – han
havde været væk på stoffer. Mest af alt syntes han faktisk, at det var sejt.

Nu vil Kenneth
læse til pædagog, så han
kan arbejde
med unge
kriminelle.

»Da jeg et par år senere første gang kom i
fængsel, tænkte jeg ”wow, det er fedt”. Ikke
”jeg skal aldrig i fængsel”. Jeg sad inde for
salg af narko, og jeg syntes, at det var fedt,
at de andre indsatte tog sig af mig. De kunne se, at her var en knægt med nosser. De
tænkte: ”Ham kan vi godt bruge”. Jeg så slet
ikke, at de udnyttede mig. Jeg tænkte bare,
at her duede jeg til noget,« siger han.

Ideen om et bankrøveri
På kontraktpensionen findes der et bestemt
udtryk for at tale om fortiden. At tørfixe,
kalder personalet det, når beboerne svælger
i kriminelle højdepunkter. Taler om, hvilken kriminalitet man har lavet, og hvor god
man var til at lave det. Der er næsten ingen,
der gør det, og når det sker, slår personalet
ned på det.
Kenneth gider egentlig heller ikke høre
om de andres kriminelle karrierer. Han har
hørt om det så mange gange i fængslet, forklarer han. Beboernes historie er alligevel
ofte forbløffende ens.
»Der er nogle, der kommer herned og er
så slukkede i hovedet, at de kun taler om
det. Dem er personalet gode til at dæmpe.
Og hvis de bliver ved, så bliver de spurgt,
om de er sikre på, at det er her, de skal være.
Mange siger nej, det er det ikke, og så ryger
de tilbage,« siger Kenneth.
For Kenneths eget vedkommende eskalerede både kriminaliteten og stofmisbruget,
da hans far tog sit eget liv. Da var han blevet
18 år og begyndte at komme i kriminelle
miljøer, hvor festerne varede en uge og pengene kom i stakkevis. Ligegyldigheden fyldte ham op indvendig.
Det var også her omkring, at ideen om et
bankrøveri formede sig.
Der ligger meget forberedelse bag et bankrøveri. Man skal vide, hvor banken ligger i
forhold til politistationen. Vide, hvornår
der er flest penge at hente. Sørge for flugtbil,
flugtplan og sørge for, at man kan stole på
dem, man tager med. Det tager måneder at
få den slags på plads.
Alt det vidste Kenneth, da han gik ind i
banken. Det hele var, som det skulle være.
På politiradioen kunne han høre, at der ikke
var patruljevogne i nærheden. Han havde
taget kniven med, fordi det giver mindre
straf end røveri med pistol. Han havde endda husket at halte, så det ville blive sværere
at udpege ham på overvågningsvideoen.
Adrenalinen pumpede.
Hurtigt gik han i gang med at tømme
banken for mennesker, så der var så få vidner som muligt. Snart efter pressede han
kniven op i hovedet på ekspedienten.
Men han tøvede lidt, da han så den lille
pige.
»Jeg så ikke, at der sad en familie ovre
bagved. Der sad en lille pige med sin mor og

Jeg havde ikke nogen
selvtillid. Den fik jeg
gennem kokainen.
Kenneth
beboer på Kontraktpensionen Fyn

far. Jeg kan huske, at jeg så hendes øjne, og
hun var skræmt fra vid og sans,« siger Kenneth.
Han tøvede kun kort tid. 10 sekunder,
måske, men da var løbet kørt. En gående patrulje var nået frem – dem kunne Kenneth
ikke høre på politiradioen – og da den kvindelige betjent lagde an til et varselsskud,
vidste han, at det var slut.

Da besøgene stoppede
Kenneth kalder stadig sig selv kriminel,
selvom han har udstået sin straf. Han har
efter tre måneders afsoning på pensionen
fået sin prøveløsladelse, og han bor her nu
kun, indtil han har fundet en lejlighed i
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Beboeren Kenneth læser
jævnligt de
mange breve,
han modtog i
fængslet.
Fotos: Ditte
Lysgaard Holm

Svendborg. Men ligesom for mange af de
andre beboere på kontraktpensionen er
tankerne der stadig. Der er bare blevet langt
fra tanke til handling.
Det var der ikke, da han kom ud efter det
mislykkede bankrøveri. De vilde fester, stofmisbruget og kriminaliteten fortsatte ufortrødent, og det varede ikke længe, før Kenneth blev en del af endnu et væbnet røveri.
Denne gang mod en tankstation, men igen
gik det galt.
Kenneths mor havde trofast besøgt ham
hver uge, mens han sad fængslet for bankrøveriet. Men da han blev idømt to års
fængsel for endnu et mislykket røveriforsøg,
kunne hun ikke mere.
»Nu gør du noget ved dit problem, for
ellers er jeg der ikke mere,« havde hun sagt,
da han sad varetægtsfængslet.
Og så stoppede besøgene. Først gik der en
uge. Så to og tre. Da Kenneth ringede fra
fængslet, sagde hun kun, at hun mente,
hvad hun sagde. Han blev frustreret, følte
sig magtesløs. Hans søster havde allerede
skåret hånden af ham, og han ville ikke også
miste sin mor. Da han kom til Statsfængslet
i Ringe, gik han derfor i behandling for sit
voldsomme stofmisbrug. Med ryggen mod
muren og egentlig kun for at tilfredsstille

sin mor. Men efterhånden som stoffernes
tåge lettede, blev det mere for ham selv.
»Jeg fik øjnene op for det normale liv. Jeg
vil sgu godt det der – selvom der ikke er
penge, stoffer og damer,« siger Kenneth.
Det lyder nok lettere, end det er. For der er
langt fra vilje til virkelighed, når stofferne i
så mange år har været det eneste holdepunkt i livet.
»Jeg havde ikke nogen selvtillid. Den fik
jeg gennem kokainen. Da det blev taget fra
mig, var det svært lige pludselig at være
mig,« siger Kenneth.

I vinduet står en vase
På Kenneths værelse ligger flere minder fra
de år, han tilbragte i fængslet. Man ser dem i
mange af pensionens værelser. Klipklapper,
som har været med ham, hver gang han har
siddet inde. En badekåbe, som har oplevet
utallige arrester og fængsler. Og shorts med
brandhuller i skridtet, fra når han var så
skæv, at han ikke opdagede, at gløden faldt
fra jointen.
Men i vinduet står også en vase. Den er
fra hans mor. Nu snakker de sammen hver
dag og vender hver en ting, der sker i Kenneths liv.
Nu får Kenneth intensive psykologsam-

taler for at bearbejde den sorg, han før brugte stofferne til at lindre. Nu går Kenneth på
VUC, hvor han er ved at færdiggøre den 9.
klasseseksamen, han aldrig fik. Og nu håber
han at komme på pædagogseminariet, så
han kan forfølge sin drøm om at arbejde
med unge kriminelle.
»Fængslet blev min redning,« hører man
mange beboere på Kontraktpensionen Fyn
sige.
Men i fængslet tænker man ikke en uge
frem. Der handler alt kun om at klare de
næste 24 timer.
»Det blev min redning, at jeg fik muligheden for at komme herned på pensionen.
Ellers var jeg fortsat, og så var jeg ikke blevet
30 år,« siger Kenneth.
På opslagstavlen på værelset hænger et
billede. Det er Kenneths kæreste. Den rigtige af kød og blod.
Beboeren, der medvirkede i denne artikel, ønskede ikke
at få sit rigtige navn frem, fordi han frygter, at det kan
påvirke hans muligheder for at komme ordentligt tilbage
i samfundet. Derfor er navnet på beboeren opdigtet.
Beboerens rigtige identitet er redaktionen bekendt.
Læs i næste afsnit om, hvordan Martin falder i

FRIHED PÅ PRØVE
Kontraktpensionen Fyn er en
udslusningsinstitution under
Kriminalforsorgen, hvor dømte,
tidligere stofmisbrugere kan søge
om at afsone en del af deres straf.
Her skal beboerne arbejde med de
problemer, der gjorde dem til
misbrugere, og får hjælp til at
vende tilbage til samfundet.
Jyllands-Posten har gennem tre
dage fulgt beboernes hverdag og
liv på pensionen.
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Faldet:
En uren
urinprøve
Afsnit 3: At stoppe med stofferne er som at svigte en
gammel ven. Omkring én gang om måneden falder en
af Kontraktpensionen Fyns beboere tilbage i misbruget.
PAUL SAUER
paul.sauer@jp.dk

D

et skete en mandag eftermiddag.
De fleste af beboerne på Kontraktpensionen Fyn sad udenfor fordelt
på de to bænke i den store og flisebelagte gårdsplads. Enkelte havde taget
plads på stole i skyggen for at undslippe
solens svedfremkaldende stråler.
Stemningen var god, og folk grinede. Fra
et af vinduerne lød høj musik.
»Bad boys, bad boys, whatcha gonna do,
whatcha gonna do, when they come for
you,« lød teksten.
Næsten som et forvarsel om, hvad der
skulle ske.
Gert Lademann og Dorit Fick kunne se
det med det samme. Skyld med skyld på,
som de siger.
De to, som henholdsvis er uddannet
socialpædagog og lærer, og som begge har
arbejdet i fængsler, før de for over 10 år
siden blev ansat som personale på pensionen, kan spotte den slags fra lang afstand.
Martin var faldet i.

En del af resten
Det skønnes, at der findes omkring 33.000
stofmisbrugere i Danmark. Omkring 11.000
af dem skønnes alene at være hashmisbrugere, mens resten misbruger de såkaldt
hurtige stoffer som kokain, amfetamin og
heroin.
Martin er en del af resten.
Som 34-årig har han været i fængsel flere
gange, end han kan huske. Han har siddet
inde for de fleste typer af berigelseskriminalitet. Biltyveri, røveri, indbrud, you name it.
Siden han første gang kom i ungdomsfængsel som 16-årig, har fængslerne været en fast
del af hans liv.
Hans far har også været kriminel, og det
endte faktisk med at blive Martins redning.
En kvindelig fængselsbetjent genkendte
Martins efternavn og foreslog, at han skulle
søge om at afsone den sidste tid på udslusnings- og behandlingsstedet Kontraktpensionen Fyn, hvor kriminelle stofmisbrugere
i slutningen af deres afsoning kan få hjælp
til at søge væk fra kriminalitet og stofmis-

brug. Her kunne han få hjælp til at stable en
normal hverdag på benene, og det var bedre
end endnu en gang at blive løsladt til ingenting, mente hun. Hun hjalp ham herover.
Da han for en måned siden ankom på
kontraktpensionen, fik han som alle andre
stukket en kontrakt i hånden, som han skulle skrive under på. Det er derfor, det hedder
en kontraktpension.
»Som beboer forpligter jeg mig til under
mit ophold at afholde mig fra enhver brug
af euforiserende stoffer, spiritus og ikke-lægeordineret medicin,« stod der blandt andet
i kontrakten.
Martin vidste også, hvad konsekvensen
kunne være, hvis han ikke overholdt reglerne. Så var det lukt tilbage til Statsfængslet
Møgelkær.
Hjemvendt fra weekendorlov gik han nu
hen over gårdspladsen med direkte kurs
mod personalet. Den dårlige samvittighed
lyste ud af ham.
Han vidste godt, hvad der ventede.

Den grænseoverskridende prøve
I et klaustrofobisk rum forbundet til personalets kontor står et toilet. Det er her, urinprøverne bliver afgivet. Over toilettet hænger et stort spejl.
Det kan være grænseoverskridende de første gange, siger personalet. Men det er den
eneste måde at gøre det på, fordi der er så
mange måder, man kan snyde på.

Jeg ved jo godt,
hvad der skal til.
Jeg skal bare
handle på det.
Martin,
beboer på
Kontraktpensionen Fyn

Når beboerne kommer ind på det lille toilet, får de en hvid plastikkop i hånden.
Mens koppen bliver fyldt, står en ansat bagved og kigger i det store spejl for at sikre, at
strålen, der ender i koppen, kommer fra det
rigtige sted.
Herefter kommer engangspipetten i spil.
Forsigtigt suger personalet urin op fra
koppen og i pipetten og drypper tre dråber i
de nederste tre felter på en pladetest, som er
pakket ud og ligger på bordet. Den tester for
de fleste stoffer: kokain, hash, amfetamin,
ecstasy, opiater og andre af de ting, som de
fleste beboere på kontraktpensionen har
prøvet. Kommer der ikke en streg ud for et
af kontrolfelterne, er testen positiv, og beboeren har forbrudt sig mod reglerne.
»Nu kommer du tilbage med en ren urinprøve, ikke?« havde en kvindelig ansat sagt,
da Martin fredag fik sin weekendorlov og
drog af sted mod København.
»Jo, jo,« havde han svaret.
Da han gik rundt i København, vidste
Martin godt, at der ud for flere af felterne
ville mangle en streg, og han havde undervejs tilbage mod pensionen overvejet at
snyde. Det gør man automatisk, siger han.
Men han vidste også godt, at det ville blive
opdaget.
Derfor valgte han at lægge kortene på bordet, allerede før han fik koppen i hånden.

Kokain og mærkelige tanker
Martins historie er ikke usædvanlig her på
kontraktpensionen. Omkring én gang om
måneden oplever personalet, at en beboer
får et tilbagefald og tager stoffer. Det sker
oftest på weekendorlov, hvor beboerne
risikerer at ryge i den gammelkendte rille
og falde for fristelsen. For mange af dem har
stofferne været en fast del af livet, og at
holde op er som at svigte en gammel ven.
Derfor skal beboerne også altid afgive en
urinprøve, når de kommer retur fra orlov.
Men det er også den eneste urinprøve, som
beboerne ved, hvornår kommer. For de kan
komme når som helst, personalet, og prikke
beboerne på skulderen. Der kan gå en dag,
der kan gå to uger – men når personalet vil
have en prøve, skal den ligge i koppen
senest tre timer senere.

Tilbage på det lille toilet ramte dråberne
én efter én pladetesten, og Martin konstaterede hurtigt, at han havde ret. Prøven var
positiv. Der kom ikke nogen streg uden for
hverken kokain eller metamfetamin – de to
stoffer, han havde taget.
Han havde ellers lagt en plan for sin
weekendorlov. Han skulle være sammen
med sin kæreste og hygge om fredagen, og
lørdag skulle de på Bakken for at fejre hendes fødselsdag, som hun havde haft tidligere på ugen. Men han fulgte ikke sin plan.
I København mødte han en gammel
kammerat, og i stedet for at tage hjem til
sin kæreste, tog Martin til fest.
De første to gange kokainen røg forbi, sagde han nej. Men tredje gang var han blevet
så fuld, at han ikke kunne modstå fristelsen.
Han overbeviste sig selv om, at han bare
kunne drikke masser af vand og tisse stofferne ud. Han gav slip og gav den fuld gas. Han
sagde ikke længere nej.
Dagen efter fyldte den dårlige samvittighed alt. Både over for kæresten, som var
skuffet og ked af det, og over for de ansatte
på kontraktpensionen, som han havde lovet
en ren urinprøve. Egentlig skulle han først
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Martin faldt i. Det er ikke unormalt, og personalet på Kontraktpensionen Fyn oplever ca. én gang om måneden, at en beboer
ryger tilbage i misbruget. For at droppe stofferne er som at svigte en gammel ven. Foto: Ditte Lysgaard Holm

være tilbage mandag klokken syv, men han
tog et tidligere tog.
»Jeg kunne jo lige så godt få det overstået
i stedet for at trille rundt i København og
lige pludselig få en eller anden mærkelig
tanke,« fortæller han.

Havde jo prøvet det før
Det blev Martins held, at han lagde kortene
på bordet, da han vendte tilbage, siger personalet. Beboerne bliver nemlig ikke nødvendigvis bortvist fra pensionen og sendt
tilbage til fængslet, hvis de kommer tilbage
med en positiv urinprøve. Men hvis de
lyver, har de et dårligt udgangspunkt.
»Hvis urinprøven viser, at de har taget
stoffer, og de pure benægter det, så kan vi
ikke hjælpe dem. Så er der jo ikke noget
samarbejde, og så får vi ikke noget ud af det.
Hvis de bliver ved med at benægte det, er
der ikke nogen grund til, at man er her,«
som pensionens forstander, Kim Damgaard,
forklarer det.
Hvis de derimod samarbejder, er der muligheder. Så kan personalet indlede en række
behandlingssamtaler og sammen med beboeren lægge en ny tilbagefaldsstrategi, så han

FRIHED PÅ PRØVE
Kontraktpensionen Fyn er en
udslusningsinstitution under
Kriminalforsorgen, hvor dømte,
tidligere stofmisbrugere kan søge
om at afsone en del af deres straf.
Her skal beboerne arbejde med de
problemer, der gjorde dem til
misbrugere, og får hjælp til at
vende tilbage til samfundet.
Jyllands-Posten har gennem tre
dage fulgt beboernes hverdag og
liv på pensionen.

eller hun bliver bedre rustet til at klare sig.
Alt det vidste Martin godt, men han havde også prøvet det en gang før. Det var kun
tre uger siden, at han sidst faldt i. Dengang
havde han taget beslutningen, allerede inden han var taget af sted, og efter en overdosis af benzodiazepiner, kokain og heroin
røg han på hospitalet.
Nu er han grounded. Har husarrest på
ubestemt tid. For at passe på ham, forklarer
forstander Kim Damgaard. Og som han ligger på sengen i sit værelse tirsdag eftermiddag, ved Martin godt, at hans chancer snart
er ved at være opbrugt.
»Jeg havde en snak med Kim i dag, og han
sagde, at nu går den ikke mere,« siger han.
Tilbagefaldene har også andre konsekvenser. Han får ikke sin prøveløsladelse om 30
dage, som han havde håbet på, men må i
stedet vente fire måneder, til hele straffen er
udstået. Og det er op til fængslet i Møgelkær
at vurdere, om det skal ske på pensionen
eller hos dem.
Alligevel ser han lettet ud. Tror på fremtiden. For han vil ud af stofferne, og han
ved, at kontraktpensionen er stedet, der kan
hjælpe ham. Nu har han bedt om at få mere

behandling og komme på antabus, så han
får sværere ved at falde i stofferne.
»Jeg ved jo godt, hvad der skal til. Jeg skal
bare handle på det,« siger Martin.
I dagene efter sit tilbagefald skulle Martin
afgive en urinprøve hver dag for at sikre, at
han holdt sig fra stofferne. Tager man stoffer i selve huset, er det nemlig en billet
direkte tilbage til fængslet. Kokain er først
ude af kroppen nogle dage efter, at man har
taget det, og derfor var urinprøven stadig
positiv både tirsdag og onsdag. Torsdag var
den ren. Statsfængslet Møgelkær var enige i
Kontraktpension Fyns vurdering om at beholde Martin på pensionen.

Beboeren, der medvirkede i denne artikel, ønskede ikke
at få sit rigtige navn frem, fordi han frygter, at det kan
påvirke hans muligheder for at komme ordentligt tilbage
i samfundet. Derfor er navnet på beboeren opdigtet.
Beboerens rigtige identitet er redaktionen bekendt.
Læs i næste afsnit om Philip, der er dømt til at
betale flere millioner kroner i erstatning.
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Hjælpen: Betal
inden 20 dage
Afsnit 4: På Kontraktpensionen Fyn får beboerne hjælp til at vende tilbage til
samfundet. Der skal både styr på bolig, job og gæld – og beboerne selv.

PAUL SAUER
paul.sauer@jp.dk

S

e her,« siger Philip og peger på et brev,
som han har fundet i en stak på sit
værelse.
Han er dømt for røveri og narkosalg og har været på Kontraktpensionen
Fyn, et udslusnings- og behandlingssted for
kriminelle stofmisbrugere, siden slutningen
af 2012. Og han kan helt tydeligt ikke vente
med at vise sit fund.
»Læs i bunden,« siger Philip insisterende.
Brevet, han holder, er en regning for sagsomkostningerne i forbindelse med hans
retssag. Mere end 600.000 kr. lyder den på.
»Til betaling inden 20 dage,« står der i
bunden af brevet.
»Det er helt vildt. Det kan jeg jo ikke,«
siger Philip med vantro i stemmen.
I forvejen er han dømt til at betale flere
millioner kroner i erstatning.

Nok at tage fat på
Det er onsdag eftermiddag, og tre mænd fra
Den Sociale Retshjælp er på vej til kontraktpensionen. Helt som de plejer.
Mændene er frivillige jura- og finansøkonomstuderende, og de kommer til huset på
Bøjdenvej 35 omkring en gang om måneden for at hjælpe beboerne med at administrere den gæld, de har opbygget blandt
andet som resultat af deres fængselsdomme.
Sagsomkostninger, erstatningskrav, børneog hustrubidrag, forbrugslån. Der er nok at
tage fat på.
»For de fleste er gælden på sagsomkostninger alene på minimum 50.000 kr.,« forklarer Lene Skjelmose ude i pensionens
gårdsplads.
Hun har arbejdet på pensionen i mange
år og oplevet mange skæbner. Og hun ved,
at en uoverskuelig gæld kan knække en
beboer, som er ved at tage sidste skridt ud i
friheden.
Det er netop derfor, de tre mænd kommer, forklarer hun, før hun vender sig mod
Mathias.
»Hvor meget er det, du skylder?« spørger
hun den 27-årige beboer, som netop er
kommet tilbage fra en løbetur og sidder på
en bænk i gårdspladsen. Han afsoner en
dom for narkosmugling og mangler endnu

knap to år, før han kan få sin prøveløsladelse.
»370.000 kr. alene i sagsomkostninger. Så
kommer alt det andet oveni,« svarer han.

Styret af stofmisbruget
Der er mange ting, der kan gøre det svært
for kriminelle stofmisbrugere at vende tilbage til et normalt liv. Mange ting, som kan
lede dem tilbage til det liv, de kender bedst.
Gælden er kun én af dem.
De fleste af Kontraktpensionen Fyns beboere har i mange år levet et liv uden en fast
struktur, hvor livsindholdet har været styret
af stofmisbruget. Mange af dem har ikke
været på arbejdsmarkedet i umindelige
tider, har aldrig taget en uddannelse og har
mistet deres sted at bo i den tid, de har siddet inde.
Alt det øger risikoen for, at beboerne falder tilbage i kriminalitet og stoffer efter løsladelsen. Og det skal kontraktpensionen
hjælpe med at lave om på.
»Vi skal være med til at levere dem tilbage
til samfundet. Og det kræver noget ballast
og en god overgang. Derfor er det også vigtigt, at der er styr på bolig, økonomi, relationer og andre problemstillinger, før de forlader vores sted,« som pensionens forstander,
Kim Damgaard, forklarer det.
Det handler om at lære beboerne almindelig daglig livsførelse. Om at få skabt faste
rammer om hverdagen og om at få løst de
praktiske udfordringer, der kan sende bebo-

Vi hører jo nogle
historier en gang
i mellem, som vi
får ondt i ørerne
af.
Dorrit Fick, ansat på
Kontraktpensionen Fyn.

erne tilbage til gammelkendte vaner.
Det er derfor, personalet tager med beboerne til de første møder i kommunen, indtil
beboerne er trygge ved situationen. Derfor,
at personalet i samarbejde med kommunen
og beboeren finder en relevant praktikplads,
som kan give indkomst og erhvervserfaring.
Og det er derfor, at personalet både hjælper
med at finde en bolig og med at indrette
den, hvis beboeren ikke selv kan overskue
det.

Var det forkert?
Men det handler også om noget andet og
meget mere end almindelig daglig livsførelse. Det handler om at ændre de vaner, som
har fastholdt beboerne i kriminalitet og
misbrug. Om at hjælpe beboerne til at indse
de fejl, de har begået, så de kan undgå at begå dem i fremtiden.
Ude i gårdspladsen er Kenneth kommet
hjem. Den 23-årige beboer har været til et
kriminalforebyggende program ”Nye Veje”
og sidder nu på en af bænkene og sunder
sig.
Han er træt. Det tærer meget at skulle forholde sig til alle de ting, man før bare gjorde
automatisk, siger han.
Som nu dengang han stod i banken.
Kenneth havde ikke været lang tid på
kontraktpensionen, da han en måned ikke
havde fået sin overførselsindkomst. 8.000
kr., som han havde brug for, og som han
blev mere og mere gal over ikke at få.
Så Kenneth gik ned i banken. Og efter at
have råbt og skreget og tilsvinet ekspedienten længe nok, fik han både en vicechef i
tale og pengene udbetalt.
En succes, mente Kenneth.
Men da han kom tilbage til kontraktpensionen og næste dag sad til en af de faste
psykologsamtaler, blev han stillet et spørgsmål.
»Var det forkert?« spurgte psykologen.
Det tog lidt tid, men så sank det ind.
Damen i banken havde jo bare været budbringeren. Kenneth fik dårlig samvittighed.
Da han næste dag gik ned i banken og
trak et nummer for at undskylde, hamrede
hjertet løs. For nok har Kenneth lavet bankrøveri, men han har aldrig været så nervøs
over at stå i en bank før.
»Da jeg lavede bankrøveri, vidste jeg ud-

mærket, hvad jeg gik ind til. Men da jeg
stod der og skulle til at gå op og sige undskyld til hende, fik jeg en klump i maven og
havde lyst til at stikke af. For hvad nu, hvis
hun ikke tog imod undskyldningen?« siger
han.
Men det gjorde hun, og siden har Kenneth og hende hilst, når de er stødt på hinanden. Det er de små ting, siger Kenneth.
»Før det kunne jeg ikke se problemet i, at
jeg gav hende en sviner. Jeg kunne ikke se,
hvad der var galt med det. Det er sådan
nogle små ting i min verden, som hele tiden
rykker sig,« siger han.

Skeletterne ud af skabene
Man kan ikke lære en gammel cirkushest
nye tricks, siger man. Ikke desto mindre er
det præcis det, de prøver at gøre på Kontraktpensionen Fyn.
Det foregår blandt andet i det lille mødelokale helt oppe under loftet, hvor de tre
mænd fra Den Sociale Retshjælp nu sidder
og tager imod beboerne én for én. Det er
her, på blåt betrukne stole under skråvæggene, at fortiden bliver vendt. Her, at skeletterne bliver flået ud af skabene og stillet til frit
skue, når beboerne i samtaler med personalet og en psykolog krænger deres sjæle ud.
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I et lille mødelokale helt oppe under loftet
snakker beboerne om fortiden og fremtiden. Foto: Ditte
Lysgaard Holm.

»Vi hører jo nogle historier en gang i mellem, som vi får ondt i ørerne af,« forklarer
en af de ansatte, Dorrit Fick.
Historierne handler ofte om vold og misbrug. Om overgreb i beboernes barndom.
Om, hvordan de begyndte at tage stoffer for
at slippe væk fra deres opvækst. For at lægge
låg på minderne om den.
Men de handler også om noget andet.
De handler om ofrene for de forbrydelser,
de har begået. Om de mennesker, som de
har såret og forbrudt sig mod gennem år
med stofmisbrug. Og om, hvor svært det er
at lære at leve med deres fortid.
Når man går rundt på gangene i Kontraktpensionen Fyn, mærker man ikke meget til
den, angeren. Det er for svært at forholde
sig til ofrene, samtidig med at man skal lægge hele sit liv om, siger beboerne. Så ville al
tiden gå med det, siger de.
Men ifølge personalet findes angeren. Og
det er i det lille rum helt oppe under loftet,
at den kommer frem. Det er her, over for
psykologen og under de skrå vægge, at tårerne triller frem, når beboerne bearbejder
konsekvenserne af deres handlinger.
»De er ikke stolte af det, de har gjort.
Bestemt ikke. Men til hverdag lægger de
måske lidt låg på for at kunne komme vide-

re,« som forstander Kim Damgaard forklarer.
»Jeg tror, de angrer. Men de kan jo ikke
lave om på den kriminalitet, de har begået,
og den fortid, som de nu er ved at lægge bag
sig.«

Tilbage at vente

FRIHED PÅ PRØVE
Kontraktpensionen Fyn er en
udslusningsinstitution under
Kriminalforsorgen, hvor dømte,
tidligere stofmisbrugere kan søge
om at afsone en del af deres straf.
Her skal beboerne arbejde med de
problemer, der gjorde dem til
misbrugere, og får hjælp til at
vende tilbage til samfundet.
Jyllands-Posten har gennem tre
dage fulgt beboernes hverdag og
liv på pensionen.

I aften triller tårerne ikke i det lille mødelokale ved tv-stuen. Her sidder de tre mænd
fra Den Sociale Retshjælp stadig og tager
imod beboerne, som ofte har stakke af regninger med.
Mændene kan ikke trylle beboernes gæld
væk, men de kan hjælpe med at samle den
og få etableret afdragsordninger, så gælden
bliver overskuelig. De kan undersøge mulighederne for gældssanering. Hjælpe med at
få skabt ro i kaos, når rudekuverterne strømmer ind.
»Jeg ved ikke, hvor meget jeg skylder i
sagsomkostninger,« siger en af beboerne,
Jens, der har taget plads over for en af de tre
mænd.
Den 23-årige beboer afsoner en dom for
røveri og har to måneder tilbage til sin prøveløsladelse. Han har en dreng på fem år og
en lille pige på vej, og han vil uddanne sig
til ejendomsmægler, når han kommer ud.

Det er hans første møde med retshjælpen.
»Det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke skylder
til pengeinstitutter. Jeg vil godt vide, om jeg
står i RKI,« siger han.
Manden fra retshjælpen grifler ivrigt detaljerne ned, før han vender et stykke papir
mod Jens.
»Skriv dit navn her, og så skal du skrive
under forneden,« siger han.
»Det er en fuldmagt, så vi kan indhente
sagsoplysninger fra blandt andet Skat og
RKI. Og så får vi styr på det,« lover manden i
den blå skjorte.
Jens skriver under. Han tror ikke, at han
skylder mere end 30.000 kroner, men han er
ikke sikker. Han håber.
Nu er der bare tilbage at vente.

De beboere, der medvirkede i denne artikel, ønskede ikke
at få deres rigtige navne frem, fordi de frygter, at det kan
påvirke deres muligheder for at komme ordentligt tilbage
i samfundet. Derfor er navnene på beboerne opdigtet.
Beboernes rigtige identiteter er redaktionen bekendt.
Læs i næste afsnit, hvordan Mads fortæller om
frygten for at vende tilbage til samfundet.
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Frygten:
Den farlige verden
Afsnit 5: På Kontraktpensionen Fyn fylder frygten for fremtiden meget.
»Den farlige verden« kalder de det samfund, som de er på vej tilbage til.
PAUL SAUER
paul.sauer@jp.dk
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dstødt, står der på bogryggen.
Fotobogen med billeder af alkoholikere, stiknarkomaner og prostituerede er nærmest ironisk fejlplaceret mellem titler som ”Easy thai mad” og
”Flere suveræne salater” på den hvide bogreol i Kontraktpensionen Fyns spiserum. Og
alligevel kunne den næppe have stået et
mere rigtigt sted.
I køkkenet, der støder op til spiserummet,
går Mads rundt. Det er egentlig ikke hans
tur til at lave aftensmad, men han kan ikke
lade være med at hjælpe. Derfor står han nu
og snitter grøntsager til salaten.
På Kontraktpensionen Fyn får beboerne
også hjælp. Alle de 16 dømte, som bor her
på udslusnings- og behandlingsstedet i slutningen af deres afsoning, bliver både mentalt og praktisk klædt på til at søge væk fra
stoffer og kriminalitet og tilbage til samfundet. Alt imens ligger den og lurer, frygten.

Nervøsiteten kryber
Pensionshunden Nuki har været en fast del
af huset på Bøjdenvej 35 i omkring et år.
Det sorte og hvide gadekryds mellem en
dansk-svensk gårdhund, en beagle, en labrador og en cockerspaniel er den tredje hund i
de 12 år, pensionen har ligget her. Den første blev kørt over ude på hovedvejen, nummer to døde af kræft.
Nuki har ikke nogen fast adresse i huset.

Den går rundt, som den vil, ind og ud af
kontorer og værelser. Og så alligevel. For når
aftenen trænger sig på, og søvnen melder
sin ankomst, går Nuki altid ind til Mads og
sover.
Mads er veteran her på stedet. Både når
det gælder alder og den tid, han har været
her. Med sine 44 år på bagen og seks måneder på kontraktpensionen holder han andenpladsen i begge kategorier.
Mads beskriver sit barndomshjem som »et
fint hjem med vold«. Han begyndte med
stofferne som 11-årig, fordi »et svin syntes,
det kunne være fedt at introducere mig for
sådan noget«. Alle hans teenageår står i en
tåge, og da han fyldte 27 år, havde han siddet i fængsel i ni år. Da han for 11 måneder
siden droppede stofferne og skippede hele
sin gamle omgangskreds – det er for mange
den eneste vej ud af stoffer og kriminalitet –
begyndte han at isolere sig i sin lejlighed.
Dels havde han ikke længere et netværk,
dels havde mange års stofmisbrug givet
ham en skizofrensygdom med i bagagen.
Mads er faldet godt til her på kontraktpensionen. I begyndelsen var det angstprovokerende, men nu har han efterhånden
vænnet sig til de mange mennesker, siger
han. Men ligesom det er tilfældet for så
mange andre på pensionen, kan han mærke
ængstelsen krybe rundt under huden, når
han tænker på fremtiden. Tænker på, når
han om tre måneder må vinke farvel til
pensionen og goddag til samfundet.
»Jeg vil jo faktisk gerne integreres i sam-

På Kontraktpensionen Fyn
lurer frygten
under overfladen.

fundet på en eller anden måde,« siger Mads.
»Men jeg er nervøs.«

Lyst til at blive her
Han er ikke den eneste. I det røde murstenshus på Bøjdenvej 35 har beboerne faktisk et
udtryk for det samfund, der venter dem, når
de bliver løsladt.
»Den farlige verden« kalder de det sted,
som ligger lige på den anden side af den
usynlige linje mellem kontraktpensionen
og samfundet. Der, hvor fristelser og faldgruber lurer om hvert gadehjørne.
I huset er der trygt, siger de. Nok er der
ikke tremmer for vinduerne eller ringmur
rundt om grunden, men alligevel føles
stedet som en osteklokke. Helt afsondret fra
den virkelige og farlige verden.
»Jeg har lyst til at bare blive her. Lige nu
går jeg i skole i den farlige verden, og bagefter kommer jeg tilbage hertil, hvor der er
trygt. Det er meget roligt her, og det er
godt,« som en af beboerne, Kenneth, formulerer det.
For beboerne er bange for at falde i, når de
sidder alene i en lejlighed fredag aften og
keder sig. For at flygte ind i stofferne, fordi
det er det eneste, de har kendt til. De frygter
at blive fristet af kriminaliteten, som har
præget deres liv i så mange år. De er nervøse
for at falde tilbage i det gamle liv og endnu
en gang skuffe dem, de har omkring sig.
På bænken i gårdspladsen foran pensionens hovedindgang sidder Martin. Han er
stadig grounded – har husarrest – efter at
være faldet i stofferne på sin weekendorlov,
og nu sidder han her og ryger en cigaret, inden han skal løfte vægte i husets træningslokale. Den 34-årige mand, som første gang
kom i fængsel som 16-årig og siden har siddet inde flere gange, end han kan huske, er
stadig fire måneder fra sin løsladelse. Også
han har angsten for fremtiden i sindet. Han
frygter, om han overhovedet kan finde ud af
det normale liv på den anden side.
»Jeg har jo aldrig været en del af det,« som
han siger.

Flygter af frygt
Frygten findes ikke kun bag hegnet omkring
kontraktpensionens grund. Det vidner en
scrapbog på forstander Kim Damgaards
kontor om. Den høje og sorte bog fylder
omkring fem centimeter på en bogreol og
indeholder alle artikler, der nogensinde er
skrevet om kontraktpensionen. På store,
tykke sider og beskyttet af gennemsigtige
plastiklommer ligger de, artiklerne, og vidner om, at det normale liv også kan blive
bange.
Kværndrup er en søvnig by, en lille sta-

tionsby på det centrale Fyn med omkring
1.600 indbyggere, som huser en Super Brugsen, en Andelskasse, et pizzeria og en kiosk.
Gennem årene har byen især været kendt
for én ting: Egeskov Slot. Byens stolthed fra
1554, som tiltrækker besøgende fra både
Danmark og den store verden.
Men da Kriminalforsorgen i slutningen af
seneste årtusinde begyndte at pusle med
planerne om at åbne et udslusningssted for
kriminelle stofmisbrugere i det gamle plejehjem kun en mark fra slottet, vågnede byen
op.
»Vi er meget bekymret for fremtiden, hvis
plejehjemmet skal indrettes til pension for
kriminelle – vi er rigeligt plagede i for-

Frygten for at falde i
vil altid være der. Det
er en kamp for resten
af livet.
Lasse, beboer på
Kontraktpensionen Fyn.
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løsladt men
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andre beboere
er han nervøs.
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vejen,« lyder det i en avisartikel fra dengang.
»Jeg er nabo til plejehjemmet, som jeg har
frit udsyn til, og da jeg første gang hørte om
den nye institution, var min umiddelbare
reaktion, at vi måtte flygte af frygt for indbrud i virksomheden,« lyder det i en anden.
Siden er frygten i lokalsamfundet forstummet. De er jo slet ikke så farlige, siger
flere af indbyggerne nu. Vi er glade for at
have dem som kunder, siger brugsuddeleren. Naboen har ikke gjort alvor af sin trussel om at anskaffe sig to store hunde til at
»holde skidtet væk«, og flere virksomheder
har taget kontraktpensionens beboere ind
som praktikanter.

Fjenderne lurer derude
Der er ikke længere mange modstandere i
lokalsamfundet. Men det er jo også kun en
del af den fare, som kan lure på dem for enden af den grå gårdsplads, hvor samfundet
starter. For der er stadig modstandere i beboernes fortid. Både dem, der kan lokke med
det gamle liv, og dem, beboerne har gjort sig
uvenner med i et miljø præget af stoffer og
kriminalitet. Fjenderne.

»Det er bare et spørgsmål om at møde de
forkerte,« forklarer Robert, som har under to
måneder tilbage, før friheden kalder.

Epilog

FRIHED PÅ PRØVE
Kontraktpensionen Fyn er en
udslusningsinstitution under
Kriminalforsorgen, hvor dømte,
tidligere stofmisbrugere kan søge
om at afsone en del af deres straf.
Her skal beboerne arbejde med de
problemer, der gjorde dem til
misbrugere, og får hjælp til at
vende tilbage til samfundet.
Jyllands-Posten har gennem tre
dage fulgt beboernes hverdag og
liv på pensionen.

Onsdag. Aftenen går på hæld, skyerne er
ved at dræne sig selv for de sidste dråber.
Den regnvåde gård henviser beboerne til
huset. Mange sidder på værelserne og slapper af, enkelte sidder i spiserummet og ser
reality-tv på fjernsynet.
I husets ene fløj bliver lyden af en fugl –
en hvid af slagsen, som skræpper hele dagen
– og den sagte mumlen fra værelserne kun
brudt af lyden af håndvægte, der bliver i
husets træningslokale. Og af et enligt bjæf
fra pensionshunden Nuki, som leger med
en kvindelig beboer på gangen foran personalets kontor.
Beboerne har noget at have deres frygt i,
siger personalet. Det er ikke let at vende
både livsstil, venner og bekendte ryggen og
starte forfra. Fra nul. Men der er også håb,
siger statistikken. For mens over 40 pct. af
de indsatte i danske fængsler vender tilbage
til kriminalitet og får en ny dom inden for
to år efter, at de er blevet løsladt, er den kun

omkring det halve på de otte fængselspensioner, hvor de indsatte får hjælp til at vende retur til samfundet. Her er det 22 pct.,
der fortsætter den kriminelle karriere, når
straffen er udstået.
Men det er jo bare tal.
Lasse står uden for sit værelse. Den 39årige beboer er kommet hjem efter en lang
arbejdsdag og veksler et par ord med et par
andre beboere, før han skal i seng. Med få
ord indrammer han den følelse, som ulmer i
gangene på Kontraktpensionen Fyn.
»Frygten for at falde i vil altid være der.
Det er en kamp for resten af livet,« siger
han.
De beboere, der medvirkede i denne artikel, ønskede ikke
at få deres rigtige navne frem, fordi de frygter, at det kan
påvirke deres muligheder for at komme ordentligt tilbage
i samfundet. Derfor er navnene på beboerne opdigtede.
Beboernes rigtige identiteter er redaktionen bekendt.
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