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› HÆDRET

 H vis en vej til at cementere psykologiens betydning i sam
fundet går gennem den synlige anerkendelse af faget og 
dets udøvere, så har 2014 været et umådelig godt år. Uden 

knæfald for ydre glimmer tør man glæde sig, hver gang medaljen 
bliver sat på psykologens bryst – i direkte eller overført betydning 

De mest sårbare børn var det klientel, behand-
lingshjemmet i Skodsborg tog sig af indtil luknin-
gen i 2012. en af hovedfigurerne bag Skodsborg-
modellen, psykolog Inger Thormann, er blevet 
hædret – og driver på med nye initiativer.

Med hjerte og fors tand

FO
TO

S:
 A

N
N

-S
O

FI
e 

SK
O

VL
u

N
D



PSYKOLOG NYT NR. 20  |  2014  |  SIDe 15

PriS & fremTid

Om fonden ”en God Start i Livet” og årets  
prismodtager kan man læse på hjemmesiden 
www.fonden-engodstartilivet.dk”, hvor også  
talerne ved arrangementet er gengivet.

 
Om planerne for ”Villa Skodsborg”, 
se www.villaskodsborg.dk.

– eller hver gang en psykolog modtager personlige midler til kom
mende års forskning. I det forgangne år er det sket talrige gange.

Skal det imidlertid være spektakulært, kommer man ikke uden 
om den prisoverrækkelse, der fandt sted den 3. oktober i København. 
Her modtog cand.psych. Inger Thormann årets pris fra fonden En 
God Start i Livet. Prisen lød på 50.000 kr., men var jo alligevel mest 
et symbolsk udtryk for, hvad arrangementet markerede. Med 175 
gæster repræsenterende kultur og samfundsliv, med festtaler og 
glans og med sundhedsministerens deltagelse stod det klart, at der 
her blev ydet anerkendelse til en person, som har virket på et eks
traordinært niveau.

 Skodsborgmodellen. Det ord alene sammenfatter, hvorfor hæ
deren så oplagt gik til Inger Thormann. Navngivet efter Skodsborg 
Observations og Behandlingshjem, der i årtier frem til lukningen 
i 2012 fungerede som en af landets mest succesfulde døgninstitu
tioner, og hvor prismodtageren gennem 30 år var en tydelig front
figurer i at skabe og udvikle stedets særlige pædagogiske og psy
kologiske metodik.

’Noget’ er på vej –
Klientellet på Skodsborg var omsorgssvigtede børn, eller med si
deblik til fondens navn: børn, der havde haft en særlig vanskelig 
start i livet. Børn af psykisk syge forældre, børn af stofmisbrugere, 
alkoholikere, og børn, der tidligt havde været udsat for seksuelle 
krænkelser og vold.

Altså yderst sårbare børn, der på Skodsborg til gengæld blev 
mødt af nærhed og tryghed og den helt særlige tilgang til perso
nen, som Skodborgsmodellen udtrykker helt ned i detaljen: det 
fysiske miljø, stedets karakter af hjem, de ensfarvede gardiner, per
sonalets dresscode, de genkendelige dufte, betydningen af ro og 
opmærksomhed mod barnet i egentligste forstand.

Hertil hele menneskesynet, der af fondets formand, Cecilia 
Virgin, blandt andet kunne formuleres gennem Inger Thormanns 
forholden sig til forældrene: ”Til Skodsborgmodellen hører, at I 
også altid er omsorgsfulde over for forældrene. Om så forældrene 
er alkoholikere, stofmisbrugere eller har udsat barnet for vold, får 
de at vide, at det er dem, der har den største betydning for barnet, 
og at de altid er velkomne.”

Men velkomne hvor? kan man spørge, når behandlingshjem
met ikke længere eksisterer.

’Noget’ er imidlertid på vej, en afgørende udvikling, som pri
sen til Inger Thormann kan være med til at befordre. Sammen med 
andre gode kræfter indgår hun nemlig i en initiativgruppe til ”Villa 
Skodsborg”. Man har kig på et hus, der kan rumme en opfølger for 
Skodsborg Observations og Behandlingshjem. Huset er beliggen
de i Hørsholm i Nordsjælland og vil få plads til 16 børn.

Donationer er strømmet ind, også dette projekt har fået en god 
start i livet – og endda mere til. Inger Thormann har i den ånd, 
der kendetegner hendes virke, stillet sig til disposi tion og ønsker, 
som hun siger, ”at være med til at løbe det i gang”. Er den pris, hun 
modtog for to måneder siden, givet som værdsættelse af udøvet 
gerning, peger den altså også frem. ”Villa Skodsborg” ventes at bli
ve en realitet allerede i 2015. 

Jørgen Carl, redaktør
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