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om UDREDNINGEN
Udredningen udføres af Danmarks Forsorgsmuseum og er 

igangsat af Social- og Indenrigsministeriet. 

Ud fra arkivstudier, interviews med tidligere anbragte, 

pårørende og ansatte samt eksisterende forskning skal 

udredningen bl.a. undersøge følgende:

Livsforholdene for de anbragte under deres ophold på 

en af sær- og åndssvageforsorgens institutioner, med et 

særligt fokus på svigt og overgreb, som f.eks. fysiske/

seksuelle overgreb, psykisk vold, alvorlige mangler ved 

den lægelige, praktiske  eller følelsesmæssig omsorg. 

 

om interviewet
||    Interviewet er frivilligt og vil foregå i dit eget hjem  

med mindre andet aftales. 

||   Dit interview anonymiseres i udredningen.

||    Det er frivilligt, om du vil svare på de enkelte spørgsmål, 

og hvor uddybende du vil gøre det.

 ||    Du er velkommen til at have en ven, et familiemedlem  

eller en støtteperson med til interviewet. 

||    Interviewets varighed afhænger af, hvor længe du har  

lyst til at snakke. Vores erfaring er ca. 1-3 timer, men vi  

har som målsætning at tage os den tid, der er nødvendig.

||    Dit interview optages på diktafon og gemmes efter- 

følgende som lydfil.

Hvis du har nogle relevante minder som breve eller foto-

grafier, må du gerne finde disse frem til interviewet. 

De er gode, når erindringer skal aktiveres.

Vi er opmærksomme på, at interviewet kan aktivere 

ubehagelige minder. Skulle du efter interviewet ønske 

at tale med en psykolog, formidler vi kontakten.

KONTAKTOPLYSNINGER
Har du spørgsmål i forbindelse med interviewet 
eller om udredningen, er du velkommen til at
 kontakte os på:

udredning@svendborgmuseum.dk  
Tlf.: 29 16 99 01

Hvem er omfattet af udredningen?

Udredningen omfatter alle, der har været anbragt i en 

eller flere af sær- og åndssvageforsorgens institutioner 

i perioden fra 1933-1980. Har du været anbragt, ansat 

eller er du pårørende til en, der har været anbragt i 

perioden, og har du lyst til at blive interviewet om 

dette, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Hvem er vi?

Udredningen udføres af Danmarks Forsorgsmuseum 

sammen med Center for Velfærdsstatsforskning ved 

Syddansk Universitet. Danmarks Forsorgsmuseum 

arbejder med anbragte og socialt udsatte borgeres historie. 

Vi har mange års erfaring med projekter, 

hvor vi samarbejder med de mennesker, der selv

har oplevetat være anbragt og/eller udsat. 

På hjemmesiden:   www.anbragtihistorien.dk 
kan du læse mere om udredningen

 Her kan du også indsende din historie skriftligt 

eller som lyd/video. 

Vi søger vi interviewpersoner, der har lyst til at fortælle om livet som anbragt 
under sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980. 

Historisk udredning om vilkårene på 
sær- og åndssvageforsorgens institutioner
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