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leder

sidste måned viste terroren for alvor sit 
grimme ansigt i danmark. to mennesker 
blev meningsløst myrdet. Fem betjente 
blev såret. mine tanker og dybeste med-
følelse går til deres pårørende.

terrorangrebet sendte ikke blot chok-
bølger ud over hele den frie verden. det 
sendte også røntgenstråler indad mod 
kernen i den måde, vi har indrettet vores 
samfund på. gør vi det godt nok? Kan vi 
gøre det bedre?

danske og udenlandske journalister fik 
lynende travlt med at vende hver en sten i 
forløbet op til terrorangrebet. nogen måtte 
have gjort noget galt, fornemmede man. 

selvfølgelig er det vigtigt at reflektere kri-
tisk over, om vi har været dygtige nok. det 
mener jeg sådan set, at vi har. med vores 
velfungerende indberetningssystem, ud-
dannede spottere og fængselsbetjentenes 
måde at arbejde med relationsarbejdet på, 
sikrer vi hele tiden samfundet mod trusler.

men det er ikke det samme som, at vi ikke 
kan gøre det bedre. For ja, der foregår radi-
kalisering i fængslerne. Vrede unge mænd 
fra syge subkulturer, der ser sig selv som 
modborgere frem for medborgere, mødes 
i fængslerne. de mødes primært om deres 
fælles vrede. Vreden mod samfundet.

en stor del af radikaliseringen handler altså 
ikke nødvendigvis om religiøs fanatisme, 
men bruges som en generel udtryksform 
blandt de unge vrede mænd fra udsatte 
boligområder med eller uden bande-

tilhørsforhold. den er blevet et tilflugts-
sted, en identitet i mangel af bedre.

I fængslerne skal vi hele tiden forsøge 
at modvirke radikaliseringens mange 
ansigter. Hvordan dette lader sig gøre, har 
Fængselsforbundet nogle bud på. 

Først og fremmest skal vi identificere den 
formentlige lille, men stærke gruppe af 
indsatte, der forsøger at hidse andre op 
med religiøst ekstreme formål, hvordan 
det end foregår. de må i større omfang 
end i dag anbringes på de særlige sikrede 
afdelinger i begrænset fællesskab. 

de vrede unge mænd fra de belastede 
boligområder skal adskilles i væsentligt 
mindre grupper. det kan for eksempel 
gennemføres ved at ændre sektioneringen 
af de store afdelinger med op til 40 indsatte 
ned til maksimalt 10 indsatte. det vil 
betyde, at der kan arbejdes meget mere 
målrettet med adfærdsændringer.

de mindre afdelinger vil være en stor 
fordel for både ansatte og indsatte. det vil 
gavne det gode relationsarbejde. og samti-
dig vil det sikkerhedsmæssigt være en stor 
fordel for fængselsbetjentene.

men det siger sig selv, at der skal følge 
penge med. mindre afdelinger med radi-
kaliserede indsatte kræver den nødven-
dige bemanding med personale, som er 
uddannet til at håndtere netop disse vrede 
unge mænd. ellers er vi lige vidt. så vokser 
vreden, indtil den igen en dag får frit spil 
uden for fængslets mure. 

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 
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reallønnen vil være sikret med overenskomstresultatet på 4,5 procent. 
Priserne forventes nemlig at stige med 3,8 procent i de kommende tre år. 
overenskomstpartnerne regner desuden med en såkaldt reststigning 
på 2,1 procent, hvilket omfatter lokal løndannelse som ny løn, ancien-
nitetsbaserede stigninger med videre.

det samlede forlig lyder altså på 6,6 procent i staten, hvilket er en 
smule bedre end i kommunerne, hvor forliget lyder på 6,47 procent. 
de kommunale medarbejdere kan se frem til større generelle løn-
stigninger, men en mindre reststigning.

Fængselsforbundets forhandler rené larsen er tilfreds med resultatet. 
Han hæfter sig ved, at reallønnen bliver sikret for alle medlemmer: 
”det giver de største lønstigninger siden 2008, og som også kan ses på 
lønsedlen. Jeg forventer mere end 1.000 kr. om måneden efter tre år,” 
siger han.

rené larsen peger samtidig på, at der de seneste tre år er udbetalt 
cirka 21 millioner kroner i engangs- og varige tillæg til Fængsels-
forbundets medlemmer via ny løn-ordningen.

”Vi har fået udbetalt 4,5 millioner kroner i 2012, 7,1 millioner i 2013 og 
knap 10 millioner i 2014. og heldigvis udbetales en større del nu som 
varige tillæg. Jeg forventer, at denne udvikling fortsætter de næste 
tre år, så vi som minimum kan komme op på en reststigning på 
2,1 procent, som der forventes generelt for statens medarbejdere.”

BedRe end i 2013
overenskomstresultatet på 4,5 procent er bedre end resultatet i 2013. 
dengang lød resultatet kun på 1,1 procent for en to-årig periode. 

I runde tal var der altså kun en lønstigning på 0,5 procent årligt i den 
gamle overenskomst, hvor der i den nye er 1,5 procent årligt.

overenskomsten omfatter også nye tiltag. For vordende fædre er der 
godt nyt. Fædre får nemlig med aftalen yderligere en uges forældre-
orlov med fuld løn, så de i alt er sikret mindst ni ugers barsel med løn. 
den ekstra uge forringer ikke moderens barselsperiode.

også på arbejdsmiljøområdet er der nye initiativer. der indføres en 
ordning, hvor en ekspertgruppe kan rykke ud på statslige arbejds-
pladser, hvis der meldes om problemer med det psykiske arbejdsmiljø. 

nu IndKaldes 
aFsonere med 
diGitAl PoSt
Peter Skaarup frygter, at flere vil udeblive fra 
afsoning, efter Kriminalforsorgen er begyndt at 
indkalde afsonere med digital post.

Af Søren Gregersen

som det fremgik af fagbladet i februar, mødte hver tredje dømte ikke 
op til den aftalte tid i 2014. denne statistik bliver måske forværret, når 
indkaldelsen af afsonere foregår digitalt.

dømte borgere på fri fod har nemlig siden 1. november 2014 skulle 
læse deres digitale post, hvis de vil vide, hvornår deres afsoning begynder.

retsordfører Peter skaarup (dF) synes, at digitaliseringen er en dårlig 
idé: ”det siger sig selv, at det ikke er alle dømte, som modtager digital 
post. det er noget, som mange andre danskere har problemer med, 
så det gælder helt sikkert også for dømte.”

Jens Højbjerg Petersen, der er Fængselsforbundets lokalformand i 
Fængslet Kærshovedgård, bekræfter, at mange indsatte ikke er 
fortrolige med digital post.

noget som nemt kunne være relevant for Kriminalforsorgen. 

På kompetenceområdet videreføres de nuværende elementer. det 
vil blandt andet sige, at Kompetencesekretariatet fortsætter sit 
virke.

det er også værd at hæfte sig ved, at pensionen hæves for de lavest 
lønnede. det er dog ikke noget, som gavner Fængselsforbundets 
medlemmer.

endelig indføres et privatlønsværn, som skal modvirke, at de stats-
lige medarbejdere får højere lønstigninger end de privatansatte. det 
er prisen, statens ansatte må betale, fordi den statslige lønudvikling 
siden 2011 har været højere end i den private sektor.

overenskomstresultatet udsendes til urafstemning blandt 
Fængselsforbundets medlemmer i løbet af marts. Forbundets 
hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme for overens-
komstresultatet, fordi det sikrer et reallønsløft for alle, hvilket var 
hovedkravet ved overenskomstforhandlingerne. Hovedbestyrelsen 
vurderer desuden, at der ikke kan opnås et bedre resultat ved at 
bruge konfliktvåbenet.

smalt ForlIg 
Sikrer 
reAllønnen  
Overenskomstforhandlingerne giver statens 
ansatte 4,5 procent mere i løn over de kommende 
tre år. Herudover forventes 2,1 procent i lokal 
løndannelse, så det samlede forlig lyder på 6,6 
procent. Fængselsforbundets medlemmer stemmer 
om resultatet i løbet af marts og april.

Af Søren Gregersen

lØN AFSONING

Statens og kommunernes medarbejdere kan stort set se frem 
til de samme lønstigninger over de næste tre år.

det SAmlede forliG StAten kommuner

Generelle lønstigninger 3,52 % 4,81 %

Reguleringsordning 0,93 % 0,61 %

Andet (herunder ATP) 0,05 % 0,05 %

Organisationsforhandlinger 0,00 % 0,40 %

Reststigning 2,10 % 0,60 %

i Alt 6,60 % 6,47 %

”Vi oplever mange, som ikke modtager digital post. der er mange af 
dem, som ikke har nem-Id, så de ved slet ikke, hvordan de skal komme 
i gang med at bruge digital post,” siger han.

Justitsminister mette Frederiksen (s) er opmærksom på, at den digitale 
indkaldelse potentielt vil forværre problemerne med afsonere, som 
ikke møder op til deres straf. det skrev hun i et folketingssvar til Peter 
skaarup i februar. 

GAmle initiAtiveR
ministeren redegør også for nogle initiativer, som blev iværksat for fire 
år siden for at mindske problemerne med udeblivelser. dengang be-
sluttede man blandt andet at gøre indkaldelserne mere pædagogiske.

det er dog ikke tilstrækkeligt for Peter skaarup. Han mener, at regeringen 
bør gøre mere for at begrænse udeblivelserne.

”nu har Kriminalforsorgen arbejdet med det her i nogle år, uden at det 
har givet resultater. tværtimod ser vi en udvikling, hvor flere og flere 
udebliver fra deres straf. det er krænkende for retsbevidstheden. det er 
ikke godt nok, at ministeren ikke har tænkt sig at gøre mere ved proble-
met. Vi er til grin i retsvæsenet, når dømte ikke møder op – og når det 
ikke får konsekvenser, når man udebliver,” siger han.

retsordføreren agter derfor at genfremsætte et forslag, som vil betyde, 
at dømte vil få forlænget deres straf med det antal dage, de udebliver. 
den samlede afsoningsperiode vil dermed blive forlænget.

Heller ikke Jens Højbjerg Petersen, som oplever problemerne med ude-
blivelser på første hånd i Fængslet Kærshovedgård, er imponeret over 
ministerens initiativer på området: ”der er ikke meget nyt i ministe-
rens svar. Hun henviser blot til gamle initiativer. det er for billigt,” siger 
lokalformanden.
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forSikrinG Af hund oG kAt

du kan også få din hund og kat forsikret hos 
tjenestemændenes Forsikring. Forsikringen dækker 
dyrlægeregninger og personskader. det er også 
muligt at opgradere med kiropraktor, massage, 
svømmetræning, tandbehandling med mere.

nedtællinG for VridSløSelille

Justitsminister mette Frederiksen har været 
på besøg i statsfængslet i Vridsløselille. Hun 
gentog budskabet om, at fængslet lukker ved 
årsskiftet 2016-2017.

nYe initiAtiVer mod rAdikAliSerinG 
i fænGSlerne

regeringen vil iværksætte nye initiativer, der skal modvirke, 
at indsatte bliver radikaliseret i fængsler og arresthuse. det skal 
ikke være muligt for indsatte med radikaliserede holdninger at 
påvirke andre i fængslet. nye initiativer kan for eksempel være 
øget adskillelse. overførsel af indsatte til andre afdelinger eller 
andre fængsler. udelukkelse fra fællesskab med øvrige indsatte. 
nægtelse af besøg af en bestemt person. øget overvåget besøgs- 
og brevkontrol. Justitsminister mette frederiksen åbner også for 
yderligere efteruddannelse af personalet.

Kort nytKort nytKort nytKort nyt

FleRe KRiStne FAnGeR

antallet af indsatte, der døbes og 
konfirmeres, er stigende, skriver 
Kristeligt dagblad. Fængselspræst i 
Vestre Fængsel, erik adrian, fortæller, 
at han i det seneste halve års tid har 
hjulpet en gruppe på syv indsatte, 
der har ønsket at blive døbt eller 
konfirmeret. også Hans raun Iversen, 
der er lektor på det teologiske Fakultet 
ved Københavns universitet, oplever 
en stigende kristen vækkelse bag 
murene. Han mener, at fangerne er 
blevet mere indstillet på at orientere 
sig etisk og eksistentielt. 

Julen VArer liGe til PÅSke

Forbrugsforeningen fejrer jul i marts. Vær med i lodtrækningen 
om daglige gaver for over 75.000 kroner. blandt andet en rejse for 
to til Kap Verde. tilmeld dig løjerne på www.forbrugsforeningen.dk.

forBudt for Børn

Den 25. februar lancerede DR Ultra udsendelses-
rækken Fængslet – Forbudt for børn? målrettet 
større børn. Serien er lavet af filminstruktør 
Finn Nørgaard, der på tragisk vis blev skudt 
og dræbt foran Krudttønden i februar.

Så mange 
indsatte blev 
i januar
overfaldet af 
medfanger i 
Statsfængslet 
i Nyborg.7

øStJYllAnd SAmler ind til JulemærkehJem

Indsatte og ansatte fra statsfængslet Østjylland samler penge ind 
til Kolding Julemærkehjem ved det årlige motionsløb i fængslet i 
juni. det er fængselsbetjent lilli søgaard, som har taget initiativet. 
Hun håber, at få sponsorer til at betale et beløb for hver kilometer, 
der bliver tilbagelagt: ”Hvis nogle af vores indsatte havde haft 
mulighed for et ophold på julemærkehjem, da de var børn, var de 
måske ikke endt i et fængsel i dag,” siger lilli søgaard til Kolding 
ugeavis, om hvorfor pengene går til julemærkehjemmet.

dAnneBroG er tillAdt oVerAlt 

godt nyt for de røde-hvide farver. Justitsministeren 
oplyser i et svar til martin Henriksen (dF), at man 
gerne må flage med dannebrog overalt i landet.

nYe Vinduer 
er ikke 
fluGtSikre

det viser sig, at de 
nye vinduer i Vestre 
Fængsel ikke er 
flugtsikre alligevel. 
Fængslet bliver nødt 
til at sikre vinduerne 
yderligere, efter det 
lykkedes en fange at 
ødelægge trærammen 
og fjerne vinduet 
i januar.
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Kommentar fra Fængselsforbundets 
formand, Kim Østerbye:

Vi mÅ AldriG ACCePtere Vold

Fængselsforbundets nye undersøgelse tyder desværre på, 
at udviklingen går i den forkerte retning. Vi er langt, fra en 
situation, hvor vold er et sjældent fænomen for fængsels-
betjente og værkmestre. I virkeligheden kan du stort set ikke 
finde et medlem, som ikke har oplevet vold mod sig selv 
eller sine kollegaer. Jeg håber derfor, undersøgelsen giver 
stof til eftertanke hos de ansvarlige i Kriminalforsorgen. 
Der er god grund til at sætte alle kræfter ind for at stoppe 
volden. Det handler om bedre dynamisk sikkerhed, større 
tilstedeværelse ude hos fangerne, bedre uddannelse af be-
tjente i konflikthåndtering, større opmærksomhed omkring 
farlige fanger og så videre. Som det fremgår af side 16, viser 
Statsfængslet i Ringe vejen med nytænkning på området. De 
tilbyder konfliktkurser til de indsatte. God idé. Vi har brug for 
flere initiativer som dette.

to ud Af tre 
Har Været 
udsat For Vold 
og trusler
Vold og trusler er et udbredt problem for det 
uniformerede personale i Kriminalforsorgen. 
Det er den overordnede konklusion i en spørge-
skemaundersøgelse, som Fængselsforbundet 
har gennemført blandt sine medlemmer. 

Af Søren Gregersen

de fleste er klar over, at fængselsbetjente risikerer at blive udsat 
for vold, men det er nok alligevel overraskende for mange, at 
omfanget er så stort. 

I Fængselsforbundets nye spørgeskemaundersøgelse om vold og 
det psykiske arbejdsmiljø svarer to ud af tre, at de har oplevet vold 
og trusler i løbet af deres karriere. 

Helt konkret oplyser 25 procent, at de er blevet udsat for vold og 
65 procent at de er blevet truet.

endnu flere har oplevet kollegaer blive udsat for vold. det svarer 
89 procent bekræftende til.

eksempelvis skriver et medlem sådan i undersøgelsens kommen-
tarfelt: ”Jeg er blevet overfaldet fire gange i løbet af de 13 år, jeg 

har været ansat. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har set 
kollegaer bliver overfaldet, men det er mange gange.”

det omfattende spørgeskema, som både indeholder spørgsmål 
om oplevelser med vold, reaktioner efter vold og vurdering af syge-
opfølgningen, er besvaret af 651 medlemmer fordelt på arresthuse, 
lukkede fængsler og åbne fængsler. respondenterne er i gennem-
snit 44 år, hvilket svarer til aldersgennemsnittet blandt Fængsels-
forbundets medlemmer.

blandt de over 500 kommentarer til undersøgelsen, er der også 
mange, hvor medlemmerne fortæller om overfaldene. et medlem 
skriver for eksempel: ”Jeg har selv oplevet kast med genstande 
og væsker efter undertegnede. er blevet spyttet i hovedet. blevet 
skubbet i brystet flere gange. Fået slag på armen og hånden et par 
gange. Har set flere kollegaer blive skubbet til og en enkelt, der har 
fået taget kvælertag på sig.”

UniFoRmen
medlemmerne er klar over, at det ikke nødvendigvis er dem per-
sonligt, som voldsmanden er sur på, men snarere den myndighed, 
som de repræsenterer: ”men vi er også mennesker og holder ikke 
til hvad som helst,” skriver et medlem. 

nogle oplever vold og trusler i forbindelse med, at de har givet 
den indsatte et afslag: ”det er ofte, fordi vores klienter er meget 
frustrerede over afgørelser, der bestemmes højere oppefra,” skriver 
et medlem. 

andre understreger, at overfaldene ofte sker i et øjebliks affekt: 
”nogle gange sker det, når den indsatte er presset, og efterfølgende 
undskylder de episoden,” lyder en kommentar.

PRoBlemet eR StiGende
undersøgelsen viser også, at volden stiger. det vurderer 79 procent 
af medlemmerne – fordelt på 33 procent som tilkendegiver, at 
problemet ’i høj grad’ er stigende og 46 procent, som tilkendegiver, 
at problemet i ’nogen grad’ er stigende.

medlemmerne kommer med flere bud på, hvorfor udviklingen går 
i den forkerte retning. Flere peger på, at klientellet i fængsler og 
arresthuse er blevet hårdere. det betyder, at tonen og den truende 
adfærd over for personalet er blevet værre. et medlem skriver: 
”der er ikke så meget respekt over for personalet længere.”

rockere og bandemedlemmer er også årsag til, at miljøet er blevet 
hårdere. de sætter sig på magten, styrer narkosalget med videre. 
et medlem skriver for eksempel: ”banden ltF har medført øget 
vold i fængslet.”

Flere medlemmer peger på, at det ofte er psykisk syge indsatte og 
misbrugere, som står bag volden: ”Problemet afhænger af, hvor mange 
psykisk ustabile indsatte, som vi modtager,” skriver et medlem.

endelig er der mange medlemmer, som peger på, at manglende 
bemanding er en del af forklaringen: ”Flere dårlige fanger + færre 
personaler = mere frustration og vold,” skriver et medlem for 
eksempel.

KonFliKteR På væRKStedeR
også værkmestrene oplever en negativ udvikling i Kriminalforsor-
gens værksteder. et medlem skriver: ”når der er færre værkmestre 
på værkstederne, overlader man flere konflikter mellem indsatte 
til deres egne løsninger.”

VOlD

er du blevet udsat for vold og trusler fra indsatte?

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ja, Jeg er bleVet 
oVerFaldet

Ja, Jeg er bleVet 
truet

note: besvaret af alle respondenter. n=651.

25 procent af Fængselsforbundets medlemmer er blevet udsat for vold, 
og 65 procent er blevet udsat for trusler, fremgår det af spørgeskema-
undersøgelsen.

Kilde: Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse: Vold og det psykiske arbejdsmiljø.

tema
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VOlD

det er ikke de grove, fysiske voldshandlinger, som giver bjørn Heise-
berg søvnløse nætter, når han går hjem fra de grønne områder, hvor 
han er værkmester i statsfængslet på Kragskovhede.

det er til gengæld de mange små tilråb og hårfine antydninger. Ifølge 
værkmesteren er de del af en adfærdsændring blandt de indsatte, 
som er blevet værre over de senere år. 

”de indsatte respekterer hverken os eller reglerne længere. de skal 
hele tiden lige se, hvor langt de kan gå. Vi skal finde os i mere og mere. 
Jeg møder altid glad op om morgenen, men alt for ofte er smilet væk, 
når jeg går hjem,” siger han.

Chikanerne kan være alt fra tilråb, håndtegn og provokationer til 
mere truende adfærd. og de er med til at skabe utryghed for perso-
nalet, mener bjørn Heiseberg Poulsen.

”det gør, at man bliver mere anspændt og på vagt, når man går med 
de indsatte. man bliver mistroisk over for dem, og ved det mindste 
tegn tænker man, at de pønser på noget.” 

ChiKAneR i FRitiden
selvom han prøver ikke at tage sit arbejde med hjem, kan værkme-
steren dog ikke sige sig fri fra at blive en smule indebrændt af at blive 
chikaneret på jobbet.

”når man går og finder sig i så meget, så skal man jo have afløb på 
et tidspunkt, ellers bliver man indebrændt. det bliver så nogle gange 
derhjemme,” siger han.
 

”når jeg ser mine kollegaer bryde sammen og oplever, at nogle af 
dem ikke kommer tilbage på arbejde, kan jeg godt frygte for, om jeg 
selv sidder en dag og ikke længere er i stand til at møde op.” 

sådan lyder en blandt mere end 500 kommentarer i Fængselsforbun-
dets spørgeskemaundersøgelse om vold og det psykiske arbejdsmiljø.

Kollegaen, som har skrevet kommentaren, er en af mange, som 
overvejer at stoppe i jobbet på grund af trusselsmiljøet i fængsler og 
arresthuse.

I undersøgelsen svarer 20 procent ja til spørgsmålet, om vold og 
trusler har fået dem til at overveje at stoppe som fængselsbetjent. 
af kommentarerne fremgår det, at mange sætter spørgsmålstegn 
ved, om det er værd at udsætte sig selv for den risiko, som det er at 
være ansat i Kriminalforsorgen. at sikkerheden er for dårlig, og at 
lønnen ikke modsvarer arbejdsvilkårene.

”Jeg tænker jævnligt over, hvordan mit arbejde påvirker mig, min 
krop, min psyke, mit helbred, mit liv og min fremtid,” er der et 
medlem, som skriver.

andre mener, at det er for sent til et jobskifte, men fraråder andre 
at søge jobbet: ”Jeg er for gammel, men jeg ville dø, hvis mine børn 
kom og fortalte mig, at de skulle være fængselsbetjente,” skriver et 
medlem.

UtRyGhed i joBBet
overvejelserne om at stoppe i jobbet hænger formentlig sammen 
med oplevelsen af utryghed i jobbet. 21 procent svarer i undersøgelsen 
ja til, at de har følt sig utrygge eller bange, mens de var på arbejde 
inden for den seneste måned.

blandt dem som har følt sig utrygge, siger 7 procent, at det er et dag-
ligt problem, og 26 procent, at de oplever følelsen mere end en gang 
om ugen. ”Jeg er meget bekymret for, hvornår det går galt,” er der et 
medlem, som skriver. 

en anden skriver: ”der er flere gange, at min hånd har været klar med 
pebersprayen.” og en tredje skriver: ”det er ikke rart, når en indsat 
peger på dig og kører sin pegefinger over halsen.”

også dem, som føler sig trygge, er opmærksomme på risikoen, frem-
går det af kommentarerne.

et medlem skriver: ”synes det er sindssygt vigtigt, man mærker efter 
disse tegn.”

en anden skriver: ”er stadig glad for at komme på arbejde og gå ind 
ad porten. men arbejdet er meget mere stressende i dag end for 4-5 år 
tilbage, fordi vi har fået mange andre opgaver.” 

en tredje skriver: ”den dag jeg er bange, stopper jeg omgående i 
jobbet.”

vAR dU UtRyG, inden dU mødte På ARBejde?
utrygheden er ikke alene et problem på jobbet. For mange, er det 
også et problem uden for arbejdstiden. 

13 procent af medlemmerne tilkendegiver, at de inden for den seneste 
måned har følt sig utrygge eller bange, inden de tog på arbejde: ”Jeg 
kan mærke, at jeg reagerer ved at være på vagt, inden jeg går ind ad 
porten,” skriver et medlem. 

en anden skriver: ”man ved ikke, hvad man møder ind til.”
 

de KØrer lIge 
lIdt For tæt PÅ  

Her er de små chikaner i hverdagen, der giver værk-
mester Bjørn Heiseberg Poulsen fra Statsfængslet på 
Kragskovhede ondt i maven. 

Af Andreas Graae

HVer Femte 
FængselsbetJent 
oVerVeJer At 
StoPPe i JoBBet PÅ 
Grund Af Vold oG 
truSler  
Mange fængselsbetjente er så utrygge i jobbet, at de 
tænker på at finde et andet arbejde.

Af Søren Gregersen

”
tæt på bjørn Heiseberg Poulsens bopæl ligger et såkaldt ’hashhus’, 
hvor han blandt andet ser en del tidligere indsatte komme og handle 
hash. Han har flere gange oplevet at blive genkendt og chikaneret af 
personer i de forbipasserende biler.

”det er biler med tonede ruder, som kommer kørende i høj hastighed 
med hvinende dæk forbi mit hus. når jeg går tur med hunden, har 
jeg flere gange oplevet, at de passerer mig i lidt for høj fart og lige kø-
rer lidt for tæt på mig. og så skal der også pludselig bruges sprinkler-
væske, netop som de passerer mig,” siger værkmesteren.

Så tRUende indSAt i tv
bjørn Heiseberg Poulsen husker tilbage på en indsat, som gentagne 
gange havde været truende over for ham. På et tidspunkt kaster 
den indsatte et hakkejern efter ham. det ender med, at den truende 
indsatte bliver flyttet. nogle måneder senere ser han den indsatte i 
et program på tV2 om chikane af politibetjente. Programmet viser, 
hvordan den nu løsladte indsatte bruger sin tid på systematisk at 
forfølge politibetjente, når de har fået fri.

”det er klart, at jeg bliver lidt utryg, da jeg ser ham i fjernsynet. min 
kone fik det i hvert fald dårligt – og jeg tænkte, at jeg aldrig skulle 
have tændt for fjernsynet,” siger han. 

ACCePteRet AF ledelSen
uanset om det er chikane i eller uden for tjenesten, så finder bjørn 
Heiseberg Poulsen det helt urimeligt, at chikanen er blevet en accep-
teret del af de indsattes adfærd. Han savner i den grad, at ledelsen 
anerkender problemet.

”Vi udfører en vigtig samfundsopgave, så jeg synes ikke, vi fortjener 
den behandling. men det er som om, ledelsen har accepteret, at det 
er blevet sådan. som om, at det skal man bare kunne klare i det job. 
som ansatte har vi kun hinanden. Vi må bruge kollegaerne til at 
snakke med om problemerne og læsse af på,” siger han.

Ifølge værkmesteren bør der være skrappere sanktioner over for 
provokerende og chikanerende opførsel, så de indsatte bliver mere 
motiverede til at opføre sig ordentligt: ”en bøde på 50 kroner hjælper 
ikke ret meget. der skal mere til. og der bør være en gulerod, sådan 
at hvis man opfører sig pænt, så får man også noget ud af det,” siger 
han.

20 procent svarer ja til spørgsmålet, om vold 
og trusler har fået dem til at overveje at stoppe 
som fængselsbetjent.
Kilde: Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse: 
Vold og det psykiske arbejdsmiljø.
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Vold

Det er op til den 
enkelte medarbejder 

at vurdere, om man vil 
skifte til uniform eller 
eget tøj hjemme eller på 
arbejdspladsen, siger 
HR-chef Marianne Fæster 
Nielsen. 

”
ny loV sKal 
BeSkYtte 
mod 
ChikAner 
i fritiden
Kriminalforsorgen har med ny lov fået skærpet sit ansvar 
for at beskytte personalet mod vold og chikaner i fritiden 
såvel som på internettet. Derfor er man i gang med at 
iværksætte nye initiativer, siger HR-chef. 
 
Af Andreas Graae

der kommer flere og flere episoder med vold, trusler og chikane 
af offentligt ansatte i fritiden. I 2013 viste en undersøgelse blandt 
forbundets medlemmer, at hver tredje har oplevet chikane i 
fritiden. 

dette problem har politikerne bemærket. derfor har Folketinget 
i januar besluttet at skærpe arbejdsmiljøloven. I lovforslaget, der 
ligger til grund for lovændringen, nævnes fængselsbetjente lige-
frem som det første eksempel på en faggruppe, der ofte udsættes 
for vold og chikane.

med den nye lovændring stopper arbejdsgiverens ansvar ikke 
længere, når medarbejderen går ud ad porten fra arbejdspladsen. 
Fremover har arbejdsgiveren også ansvar for, at medarbejderen 
undgår chikane i fritiden.

Konkret skal arbejdsgiveren vurdere risikoen for vold, fastlægge 
retningslinjer for at håndtere volden og følge op på volden, når 
det sker. Initiativer som Kriminalforsorgen lige nu er i gang med 
at kigge på, oplyser Hr-chef i direktoratet for Kriminalforsorgen, 
marianne Fæster nielsen. 

”når det drejer sig om nye initiativer som følge af lovændringen, 
har vi bedt en arbejdsgruppe under sikkerhedspartnerskabet til 
at se på sagen. Fængselsforbundet involveres i arbejdet,” siger hun. 

et bærende element i forebyggelsesarbejdet vil være relations-
arbejdet mellem ansatte og indsatte, ligesom konflikthåndtering 
og efteruddannelse af erfarne betjente indgår.

desuden kan der blive tale om at ændre på retningslinjerne i for-
hold til uniformsreglerne: ”det er op til den enkelte medarbejder 
at vurdere, om man vil skifte til uniform eller eget tøj hjemme eller 
på arbejdspladsen. Hvis drøftelserne med Fængselsforbundet 

viser, at der er en risiko i form af chikane forbundet med at bære 
uniform til og fra arbejde, så giver det god mening at informere 
og vejlede herom,” siger marianne Fæster nielsen.

KAtAloG oveR indSAtSeR På vej
Hun oplyser desuden, at der i dag er systematisk opfølgning til 
ansatte, der udsættes for chikane i form af vold og trusler og 
hærværk – hvad enten det er i tjenesten eller i fritiden: ”de skal 
tilbydes defusing og debriefing, og de kan få psykologhjælp via 
Kriminalforsorgens sundhedsordning. men arbejdsgruppen skal 
se på, hvilke yderligere indsatser og tiltag, som Kriminalforsorgen 
kan gøre for at forebygge vold og trusler mod ansatte og mellem 
indsatte, og dermed også nedbringe antallet af episoder.” 

et nyt tiltag vil ifølge Hr-chefen være et katalog over indsatser, 
der direkte eller indirekte retter sig mod at nedbringe antallet af 
episoder. Kataloget skal bruges systematisk i forebyggelses- og 
opfølgningsarbejdet og skal sikre, at alle episoder bliver evalueret.

det nuværende system til registrering af chikane skal også justeres 
i lyset af lovændringen. arbejdstilsynet vil fremover kunne påbyde 
arbejdsgiveren ’straks’ eller ’inden for en frist’ at undersøge, om 
en medarbejder bliver chikaneret uden for arbejdstiden.

”direktoratet er allerede i dialog med arbejdstilsynet for at sikre 
overensstemmelse mellem vores omfattende praksisinitiativer 
og de gældende krav til retningslinjer,” siger marianne Fæster 
nielsen.

indSAtS mod netChiKAneR 
den nye chikanelov omfatter også chikaner på internettet. 
netchikanerne er et stigende problem for offentligt ansatte, som 
i deres arbejde er i direkte kontakt med borgere. Herunder altså 
også fængselsbetjente, der risikerer at blive lagt for had på hjem-
mesider og sociale medier af utilfredse indsatte. og den slags 
anklager kan være særdeles svære at fjerne igen. 

marianne Fæster nielsen ser meget alvorligt på netchikaner mod 
ansatte og overvejer derfor, om Kriminalforsorgens retningslinjer 
skal ændres på dette område: ”Vi er i gang med at se på retnings-
linjerne for adfærd på de sociale medier og internettet, og om 
der kan gøres mere ad den vej. en afdækning af chikanen vil 
derudover kunne give et indtryk af, hvilke tiltag der i øvrigt kan 
være relevante i forhold til at forebygge og håndtere chikane på 
de sociale medier.”

Kim øSteRBye: PoSitivt At voReS nødRåB BliveR høRt
I Fængselsforbundet glæder forbundsformand Kim Østerbye 
sig over, at arbejdsgiveren nu får skærpet sin forpligtelse til at 
beskytte ansatte. Han frygter dog, at initiativerne kan ende med 
at løbe ud i sandet.

”det er positivt, at man endelig lytter til de nødråb, som vi er 
kommet med i årevis om kollegaer, der bliver chikaneret uden 
for tjenesten. en ting er, at vi påtager os et af landets farligste job. 
men når vold og trusler sniger sig ind i privatlivet, så må nogen 
reagere. Jeg håber inderligt, at Kriminalforsorgen vil tage det 
ansvar på sig og være den, der tegner en streg i sandet,” siger han.

tema



14 FængselsForbundet nr. 3. mar 2015

FængselsbetJente lærer 
unge Indsatte At StYre 
dereS AGGreSSioner

Vold

”selvfølgelig er der konflikter, men vi er gode til at løse dem 
internt.” sådan lyder det fra de fem indsatte, som vi møder i 
statsfængslet i ringe i begyndelsen af februar.

de unge kriminelle er lige gået i gang med et konflikthånd-
teringskursus og stiller sig altså umiddelbart skeptiske over 
for, om de har behov for kurset.

Ifølge Kriminalforsorgens brugerundersøgelse burde der dog 
være potentiale for forbedringer. statsfængslet i ringe havde 
nemlig den højeste voldsstatistik i undersøgelsen fra 2014. det 
fremgik, at fire ud af ti fanger udsættes for vold fra medindsatte. 
det er fire gange så meget som i de fredeligste institutioner i 
Kriminalforsorgen.

og blot en uge efter fagbladets besøg blev en 22-årig indsat groft 
overfaldet med to billardkugler i en sok i fængslet. Han blev efter-
følgende opereret i fire timer, og risikerer en varig hjerneskade.

afdelingsleder allan Petersen peger på, at ringe er et ungdoms-
fængsel, og at konfliktniveauet derfor er højere end i andre 
fængsler: ”Vi har de unge under 25 år. derfor har vi konflikter 
på en anden måde end i andre fængsler. Hormonerne pumper 
rundt i kroppen. de er ikke gode til at vende den anden kind til. 
det strider mod deres æresbegreber,” siger han.

den kedelige placering på listen over vold mellem indsatte var en 
af årsagerne til, at fængslet i 2014 besluttede at tilbyde et kursus 
til de indsatte: ”Vi har puslet med tanken i nogle år. Vi har jo i for-
vejen konfliktuddannelse for medarbejdere. måske kunne man 
tilbyde et lignende kursus for de indsatte,” siger allan Petersen.

nu er tre fængselsbetjente uddannet og godkendt af amu som 
instruktører, så de kan undervise de indsatte i konflikthåndtering. 
en af dem er Paw Harder, som ikke var i tvivl, da muligheden 
kom for at arbejde med de indsatte på en ny måde.

”Jeg vil gerne undervise – og nu har vi et produkt at tilbyde. det 
giver bedre muligheder for at lave relationsarbejde,” siger han.

et tilBUd til Alle indSAtte
Fængslet har skræddersyet kurset, som minder om et 
eud-forløb, og de indsatte modtager et amu-bevis, når de har 
gennemført uddannelsen. de får altså noget med i hånden, 
når de bliver løsladt.

og fordi der er tale om et amu-kursus, får Kriminalforsorgen 
refusion for konfliktinstruktøren, så uddannelsen er gratis for 
fængslet.

målet er, at kurset bliver obligatorisk for alle indsatte. de første 
fem som vi møder på kurset, har dog meldt sig til frivilligt – og 
her på førstedagen er de forbeholdne, men også positive over 
for kurset.

”Jeg vil gerne deltage i programmer, som kan hjælpe mig,” 
siger dan.

tilsvarende siger Kasper: ”Hvis man arbejder med tingene, tror 
jeg, man kan blive bedre til at løse konflikter.”

de unge ser også en styrke ved, at de bliver undervist af fængsels-
betjente. at det er en person, som de kender og har en person-
lig relation til.

åBne oG æRliGe
efter afslutningen af førstedagen på kurset er instruktør søren 
Hansen overrasket over, hvor åbne og ærlige de unge har 
været.

”de har taget godt imod de ting, som jeg kom med. og de 
har haft nemt ved at reflektere over tingene og komme med 
eksempler fra hverdagen i fængslet,” siger han.

Fængselsbetjenten håber, at kurset vil være med til at så nogle 
frø hos de indsatte, så de fremover har nemmere ved at tøjle 
aggressionerne.

”Vi kan ikke lave om på dem, hvis de ikke selv vil. så bare 
det, at de accepterer undervisningen er et skridt i den rigtige 
retning. Forhåbentlig vil det hjælpe dem med at nedtrappe 
konflikter,” siger søren Hansen.

PoSitive tilBAGemeldinGeR
det ser da også ud til, at de unge faktisk fik noget ud af kurset. 
om fredagen efter afslutningen af de fem kursusdage, spurgte 
allan Petersen de indsatte om forløbet. og her var der kun 
positive tilbagemeldinger.

”det her er noget helt anderledes, end jeg tidligere har set. det 
har været en oplevelse,” lød en af kommentarerne.

”det er vigtigt, at både indsatte og vagterne får den her viden,” 
lød en anden.

Kursisterne peger også på, at de har haft gode relationer med 
instruktøren – og at det i sig selv har skabt mulighed for god 
læring.

Underviser Søren Hansen 
var overrasket over, hvor 
åbne og ærlige de unge 
var: ”De havde nemt ved 
at reflektere over tingene,” 
siger han.

Er det muligt at undervise unge kriminelle i at styre temperamentet? 
Det spørgsmål har Statsfængslet i Ringe sat sig for at besvare. 
Fagbladet var med, da det første hold startede på skolebænken.

Af Søren Gregersen
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retSordfører toG udfordrinG oP

”Send politikerne i spjældet”. Det var overskriften på et 
debatindlæg i Ekstra Bladet, som opfordrede til, at flere 
folketingspolitikere tog ud i fængsler og arresthuse for med 
egne øjne at se, hvordan det står til med sikkerheden. 

Og den udfordring tog den socialdemokratiske retsordfører, 
Trine Bramsen op. Da Fængselsforbundet delte artiklen via 
Twitter skrev hun prompte, at den invitation tog hun meget 
gerne imod.

Vold

PolItIKer 
i PrAktik 
Fra morgenvækning til forhør og fangevold. Social-
demokraternes retsordfører, Trine Bramsen, fik det hele 
med, da hun tilbragte en dag på vagt i Arresthuset i 
Svendborg og Statsfængslet i Søbysøgård. 
 
Af Andreas Graae

trine bramsen skal til at takke af efter en lang dag på vagt med 
mange indtryk, da hun pludselig står over for en indsat med 
ansigtet smurt ind i blod.

det er på trappen til sidebygningen af statsfængslet ved søby-
søgård. Han kigger kort på hende og mumler så: ’Jah, jeg gik sgu 
lige ind i en dør.’ en fængselsbetjent følger ham ned mod parke-
ringspladsen og videre på skadestuen.

Vi skruer tiden nogle minutter tilbage. Her interviewer fagbladet 
retsordføreren om hendes dag. Vi går på gårdspladsen med de 
toppede brosten foran den gamle herregård, da en gruppe unge 
passerer os. de råber noget, griner og poserer for kameraet. 

det må have være kort forinden, lige bag de gamle gule herre-
gårdsbygninger, uden for overvågningskameraernes rækkevidde, 
at den indsatte fik en på hovedet. 

trine bramsens ønske om at opleve en helt almindelig arbejds-
dag i et fængsel ’råt for usødet’ ser med andre ord ud til at være 
gået i opfyldelse.

”det er ikke noget glamourøst billede jeg har fået. så på den 
måde er missionen med dagen – at komme fra skrivebordet og 
ud i virkeligheden – fuldført,” siger hun.

væKninGen 
Vi skruer tiden yderligere tilbage. 10 timer tidligere, mens de 
første solstråler endnu lader vente på sig bag horisonten, møder 
trine bramsen på vagt i arresthuset i svendborg. Første opgave 
er morgenvækning af fangerne klokken syv.

efter tre resolutte bank på celledøren følger retsordførerens blide 
røst: ”så står vi op.” 

og så skal der deles morgenmad ud. med generøs bevægelse 
deler hun en velvoksen skefuld havregrød ud til hver – og så på 
med plastichandsken: ”Vil du have to eller tre stykker toastbrød?”

Vækningen og uddelingen af morgenmad er med til at give rets-
ordføreren et realistisk billede af forholdene for landets afsonere: 
”det er jo helt tydeligt for enhver, at det her er en frihedsstraf 
med et sparsomt traktement, som ligger meget langt fra myten 
om et hotelophold.”

FoRhøRet
lidt oppe ad dagen deltager trine bramsen i et forhør af en fange, 
som har aflagt positiv urinprøve. Konfronteret med prøvens 
resultat indrømmer den indsatte, at han har røget hash. Han 
nægter dog at fortælle noget om, hvor han har fået det fra. 

”Han var temmelig hård i filten og erklærede, at han ville 
fortsætte med at ryge hash,” siger trine bramsen, som nu bedre 
forstår udfordringerne med at holde stofferne ude af fængslerne. 

Fordi det ikke var første gang, den indsatte blev taget med hash 
i urinen, idømte fængselsbetjentene ham fem dage i isolation. 
efter forhøret tager retsordføreren hatten af for betjentenes ro og 
professionalisme.
 
”Jeg er imponeret over den ro og balance, som betjentene udviser 
over for fangen. selvom han spiller hård og stædig, rækker de 
hele tiden en hånd ud og tilbyder ham hjælp og behandling. så 
kan han selv vælge mellem det eller konsekvenser,” siger hun.

lUKKet oG åBen eFteRmiddAG
denne og en række andre erfaringer rigere rykker den social-
demokratiske retsordfører videre til statsfængslet på søbysøgård, 
hvor hun skal forrette tjeneste resten af eftermiddagen. 

For at få så bredt et billede af virkeligheden som muligt er hun 
rundt i både den åbne og den spritnye lukkede afdeling. under-
vejs er hun med til at dosere medicin. Hun møder en fange, der 
mener, at nogen har stjålet fra hans celle. Hun trøster en, der har 
fået afslag på at komme ind på sin uddannelse. og en som bare 
savner sine børn.

”børnene af de fængslede er for mig at se de største tabere. så 
det er godt, at vi har fået øjnene op for vigtigheden i at skabe 
ordentlige rammer for børnene. For eksempel her på den nye 
lukkede afdeling, hvor der nu er en hel børneafdeling med 
mulighed for, at familier kan overnatte. det skal vi have mere 

af. børnene skal skånes for det rå miljø,” siger trine 
bramsen. 

Betjente hUSKeR 50-åRS FødSelAR
I løbet af eftermiddagen får hun indsigt i, hvor hurtigt 
tingene kan skifte og accelerere i et fængsel, og hvor 
hurtige fængselsbetjentene derfor skal være til at 
omstille sig. det er noget af det, hun ser tilbage på sidst 
på eftermiddagen, lige inden vi støder ind i den forslåede 
indsatte.

”nu har jeg selv oplevet, hvor hurtigt tingene kan skifte, 
og hvor mange forskellige kasketter betjentene skal 
have på. der gemmer sig kæmpestore menneskekendere 
bag uniformen. både når der skal håndteres konflikter, 
og når de skal lægge øre til de indsatte, som for eksempel 
savner deres børn,” siger hun.

Hun hæfter sig især ved den passion for de indsatte 
og deres arbejde, som hun mærker hos betjentene. For 
eksempel i arresthuset i svendborg, hvor en indsat har 
fødselsdag. Han fylder 50 år. 

”det havde han bare selv glemt. men personalet 
huskede ham på det – og alle fængselsbetjentene kom 
faktisk forbi og sagde tillykke. det viser virkelig over-
skud,” siger hun. 

tilFRedS med tURnéen  
og så står han der, fangen, på trappen med blod ud af 
næsen. episoden minder retsordføreren om den jungle-
lov, der hersker i fængslerne, hvor fanger hele tiden 
overfalder hinanden – og personalet.

”Jeg kan jo se udfordringer med mine egne øjne – for 
eksempel hvor meget bemandingen betyder. Her på 
søbysøgård sidder der én betjent og holder øje med to 
etager. det er klart, at hun ikke kan nå rundt til alle 
eller se alting,” siger trine bramsen.

lige netop dette – tid og bemanding – er noget af det, 
som er blevet særligt betonet af de kollegaer, som 
retsordføreren har været på vagt med. 

trine bramsen er således tilfreds med, hvad hun 
betragter som et meget ærligt billede af en almindelig 
arbejdsdag i henholdsvis et arresthus, et åbent og et 
lukket fængsel.

”det har været en god turné. og jeg sætter stor pris 
på hver eneste af de erfaringer, jeg har gjort mig. det 
er guld værd, når vi skal til at forhandle en ny aftale 
for Kriminalforsorgen. så jeg kan kun opfordre andre 
politikere til at gøre det samme.”

tema
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tAk for JereS indStillinGer 
til ÅretS kolleGA

Det har været temmelig svært at pege på en enkelt person 
til titlen som ’Årets kollega’. Vi har nemlig fået ti rigtig 
gode indstillinger. Tak for det! 

Fængselsbetjent Aage Vestergaard Sørensen fra Stats-
fængslet Renbæk er en opmærksom kollega, der slet ikke 
kan lade være med at tage del i sine kollegaers ve og vel.

Fængselsbetjent Brian Rose fra Statsfængslet i Nyborg 
står altid forrest, støtter altid op og er altid klar med en 
hjælpende hånd.

Fængselsbetjent Søren Skerra fra Statsfængslet i Vrids-
løselille gør et fantastisk stykke arbejde.

Fængselsbetjent Troels Andersen i Statsfængslet i Nyborg 
er altid hjælpsom og professionel og indgyder ro, når der 
er alvorlige episoder.

Overvagtmester Torben Givskov i Arresthuset i Holstebro 
er den bedste kollega, som indstilleren har mødt i sine 29 
år i Kriminalforsorgen.

Fængselsbetjent John Rasmussen fra Anstalten ved 
Herstedvester er altid klar til at hjælpe kollegaer, som 
har brug for hjælp, og han følger alle sager til dørs.

Fængselsbetjent Jonas Kjær Nielsen i Københavns 
Fængsler engagerer sig i sin arbejdsplads og tager ansvar.

Fængselsbetjent Kurt Rosenfeldt fra Statsfængslet på 
Søbysøgård er altid positiv og møder alle med et smil og 
en sjov bemærkning.

Overvagtmester Kurt Vernersen fra Arresthuset i 
Hjørring har været med til at binde samarbejdet mellem 
medarbejdere og ledelse sammen i en meget svær tid.

Tillykke med de flotte skudsmål til alle!

Støttede oG 
oPmuntrede 
syg Kollega
Årets kollega er fundet. Valget faldt på fængselsbetjent 
Jan Severini fra Arresthuset i Nykøbing Falster, som 
over flere år viste sig enestående omsorgsfuld over for 
en sygemeldt kollega. 

Af Andreas Graae

”Jan har ydet en kæmpe indsats igennem snart to år med at 
støtte, trøste, opmuntre, være bisidder og i det hele taget bare 
’være der’ for en kollega, som har gennemgået en utrolig svær 
periode af sit liv.” 

sådan lyder indstillingen af fængselsbetjent Jan severini til 
Årets kollega. det er tillidsmand i arresthuset i nykøbing Fal-
ster, Peter steen Hansen, som har indsendt den til forbundet.

den sygemeldte kollega blev efterfølgende afskediget helbreds-
betinget. ”men han er ved godt mod. og jeg er ikke et øjeblik i 
tvivl om, at Jan bærer en kæmpe del af æren for dette,” siger 
Peter steen Hansen.

Jan severini har ifølge tillidsmanden ydet en indsats og støtte, 
som ligger helt ud over, hvad man normalt ville forvente af en 
kollega. dette har konkret betydet, at kollegaen er på vej til at 
komme videre i sit liv på en god måde. 

”man kan kun ønske sig en kollega som Jan, hvis man en dag 
skulle stå i en lignende situation,” siger Peter steen Hansen.

da kollegaen gik ned med stress og fik erklæret Ptsd, frabad 
han sig at blive kontaktet. men det accepterede Jan severini 
ikke. Han ringede, kom på besøg og tog på fisketure med den 
stressramte kollega.

”det gjorde mig tryg, at Jan holdt kontakten til ham. det ved jeg, 
at han satte stor pris på,” siger Peter steen Hansen.

en GlædeliG oveRRASKelSe
alt ånder fred og ro, da fagbladet ankommer til arresthuset i 
nykøbing Falster en sen februar-aften sammen med tillidsman-
den, arrestforvareren og fællestillidsmanden for de sjællandske 
arresthuse, Henning mørck. 

Planen er at tage den intetanende prismodtager på sengen. og 
Jan severini aner da heller intet, så stor er forbløffelsen, da der 
pludselig står fire velvoksne mænd i arrestens trange vagtstue.

”nå, det havde du nok ikke regnet med,” buldrer hans kollega, 
steffen Helvig, som i løbet af aftenen har gjort sit bedste for at 
lade som ingenting. 

”Jan er den bedste kollega, jeg har,” siger han til fagbladet. ”Han 
er god og behagelig at tale med, ligegyldigt hvad det er. man kan 
altid komme til ham med sine problemer og få et godt råd med 
på vejen.”

Hans arrestforvarer, Jimmy Padtoft, er af samme mening: ”Han 
er en loyal og empatisk kollega, og han har virkelig fortjent 
denne anerkendelse.”

da Jan severini får overrakt det indrammede diplom, blomster 
og et gavekort, er smilet stort, og måske aner man en mikro-
skopisk tåre bag brillen. 

”tusind tak. det er jeg virkelig glad for,” siger han. da fagbladet 
vil høre, hvorfor han tror, han har fået titlen som Årets kollega, 
fortsætter han: ”Jeg går ud fra, at det har noget at gøre med, at 
jeg har taget mig af John [den sygemeldte kollega, red.]. det var 
helt naturligt for mig. For mig handler det om at være en god 
kollega og om at være ærlig. at turde sige tingene ligeud – og at 
turde være et menneske og ikke bare en uniform.”

efter solide håndtryk, klap på skulderen og varme lykønsknin-
ger siger Henning mørck halvt henvendt til kollegaerne og halvt 
til fagbladet: ”Jeg kan jo kun erklære mig stolt af, at det er en 
af mine drenge fra arresthusene, som bliver den første til at 
modtage titlen som Årets kollega. godt gået!”

Årets Kollega

Fra venstre: Steffen 
Helvig, Henning Mørck, 
Jan Severini, Jimmy 
Padtoft og Peter Steen 
Hansen.
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FæNGSElSHISTORIE

besØg PÅ 
sØnderborg slot
Sønderborg Slot er mest kendt for at være logi for 
Christian II, men har været aktivt i brug som fængsel 
gennem Slesvigs historie. Her har både siddet danskere, 
tyskere, stikkere og landsforrædere.  

Af Peter Kyhl Olesen

en august aften for lidt mere end 100 år siden i sønderborg 
sås en flok mænd på rad og række traskende igennem byen. 
de blev bevogtet af tyve soldater med skarpladte geværer og 
opplantede bajonetter. grunden til denne opmærksomhed 
skyldtes, at de var en forsamling af toneangivende danske 
sønderjyder, som på grund af 1. Verdenskrigs udbrud otte dage 
tidligere blev betragtet som en fare for det tyske kejserrige. 
ergo skulle de interneres. de var nu på vej til sønderborg slot. 

den firefløjede bygning i renæssancestil med tårne og prydgavle, 
der ligger i centrum af byen og ud til als Fjord, var nemlig stedet, 
hvor dansksindede civilfanger fra als, sundeved og broager blev 
interneret. stuerne var indrettet med jernsenge i to etager og 
med halmsække og tæpper. 

en af de tilfangetagne har fortalt følgende om opholdet: ”Hvad 
der taltes og drøftedes i det gamle slot, var ikke just ærbødigt 
over for myndighederne eller staten, og talen faldt højt og 
forblommet”.

et AF RiGetS StæRKeSte FæStninGeR
sønderborg slot blev oprindeligt grundlagt som en borg i første 
halvdel af 1200-tallet. Fra et centralt tårn udviklede borgen sig 

gennem middelalderen til en af rigets stærkeste fæstninger 
med ringmursanlæg, hjørnetårne og flere murede bygninger. 
det var først senere, at bygningerne blev kaldt for et slot. 

I perioden 1532-1549 sad Christian II fængslet i det fornemste 
tårnværelse. I modsætning til en anden statsfange, struensee, 
der vansmægtede under sit ophold i Fængslet ved Kastelskirken 
(se Fængselsfunktionæren, november 2014) fik Christian II en 
fyrstelig beværtning på sønderborg slot.   

regnskaber fra den tid viser, at han dagligt fik serveret blandt 
andet laks, vildsvin, hummer, øl og rhinskvin. Han havde et 
uroligt sind og forsøgte alligevel at flygte. det resulterede i, at 
meget af servicen forsvandt, indespærringen intensiveredes, og 
at han kun fik én tjener. mikkel hed han og er hovedpersonen 
i Johannes V. Jensens ’Kongens Fald’. I bogen beskrives kongens 
ændrede situation således: ”Han sneg sig hen til døren og 
strakte en Haand ud og prøvede, om den var lukket, jo den 
var forsvarligt laaset og riglet til. aa, han trak Vejret dybt, gik 
skælvende til en stol og sank om dødelig mat”.

SøndeRBoRG Slot UndeR 1864-KRiGen
sønderborg slot blev ikke brugt som fængsel under krigen i 
1864. efter den danske hærs tilbagetog fra dannevirke i februar 
samme år, blev slottet benyttet som lazaret. som det grundigt 
og grufuldt visualiseres i sjette afsnit af ole bornedals tV-serie 
udsættes sønderborg i april for voldsomme preussiske bombar-
dementer. Her bliver hele bykvarterer ned mod slottet nærmest 
lagt i ruiner. slottet blev ramt af adskillige træffere, men der 
opstod ikke brand. da de preussiske styrker gik over alssund 
den 29. juni, måtte danskerne i hu og hast rømme slottet. 
slesvig blev kort efter indlemmet i Preussen, og sønderborg slot 
blev fra 1867 og frem til august 1914 anvendt som preussisk 
infanterikaserne.

StiKKeRe oG SS-FRivilliGe
sønderborg slots sidste epoke som fængsel var efter befrielsen 
i 1945 og et års tid frem. det var nu ikke dansksindede, men i 
stedet tysksindede som stikkere og ss-frivillige, der af mod-
standsbevægelsen blev anbragt på slottets østlige og sydlige 
fløj. den 25. juni var der over femhundrede fanger anbragt på 
slottet. Kun godt halvdelen af dem havde en seng med madras. 
den anden halvdel måtte tage til takke med halm. 

I slutningen af juli overgik interneringslejren på sønderborg 
slot til det danske fængselsvæsen, der nu stod for bevogtningen 
og måtte ansætte 40 arrestmedhjælpere. ændringen til statslig 
anstalt betød, at der nu var formelle regler og normer, der skulle 
efterleves. de internerede blev stillet for en dommer og fik nu 
status som varetægtsfanger.

I september 1946 blev det besluttet at afvikle arrestafdelingen 
ved sønderborg slot, og de på det tidspunkt 249 tilbageværende 
fanger blev overført til Fårhuslejren.

”I den almindelige offentlige bevidsthed spiller slottets historie 
som interneringssted i 1914 og 1945 ingen rolle mere. Interne-
ringen af civilfangerne er glemt, og retsopgøret er navnlig knyttet 
til Fårhuslejren ved Padborg. men vi betragter begge begiven-
heder som vigtige dele af slottets og sønderjyllands historie, og 
derfor formidler vi historien i vore udstillinger, i vore publika-
tioner og i vore foredrag,” fortæller museumsinspektør rené 
rasmussen.

PRøv jeSPeRS RinGRideRPølSeR

Når du nu har vandret rundt på slottet, været kulturel 
og maven knurrer, så bør du sætte tænderne i den lokale 
specialitet; de kød- og smagfulde ringriderpølser! Jeg 
lagde vejen forbi Jespers Pølsevogn ved parkeringspladsen 
skråt overfor Sønderborghus. Men ringriderpølser findes 
rundt omkring i flere pølsevogne i byen.

Sønderborg Slot har blandt 
andet udstillinger om De 
slesvigske Krige 1848-50 
og 1864.
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Jeg Ved det virker. Jeg vil til hver en tid stå tidligt op og vise 
mit arresthus frem med stolthed. Her i huset er kulturen, at 
det er helt legalt at tale med de indsatte, men vigtigere, at det 
er helt accepteret, at de indsatte taler med os. derfor foregår 
hverdagen i en munter tone, og det kan ligefrem forekomme, 
at det er hyggeligt at være på job (mere reglen end undtagelsen).

med venlig hilsen

Fængselsbetjent Kenneth Højhus Platz
arresthuset i næstved
 

Kære Kenneth

Fængselsforbundet er enig med dig i, at vi skal have en bedre sikker-
hedsvurdering. 

De alvorlige overfald, der desværre skete på kollegaerne i arresthusene 
i Tønder og Sønderborg, som har skabt fokus på og kritik af sikkerheden 
i de små arresthuse, kan ske overalt. Men risikoen øges, når de kan 
bruges i forbindelse med flugt.

Alle Kriminalforsorgens institutioner har styrker og svagheder. De små 
arresthuse har mange kvaliteter, men også en sikkerhedsmæssig sårbar-
hed i og med, at der kun er to på vagt. Det må der gøres noget ved. Vi 
kan ikke leve med, at kollegaer overfaldes på denne måde.

I de sidste 10 år er der sket 75 undvigelser ”over muren”. Heraf er 64 
i arresthusene (14 fra små sjællandske arresthuse) og 11 i de lukkede 
fængsler. Fem af undvigelserne omfattende 13 indsatte er sket med 
vold mod fængselsbetjente i arresthuse. Fire af disse undvigelser er fra 
små arresthuse (heraf et sjællandsk).

Løsningen er ikke at lukke alle små arresthuse, men situationen 
kræver, at man hus for hus under inddragelse af ledelse og personale 
kigger på bemanding, procedurer, udstyr, regimer og rutiner for at 
forebygge fangeflugter og overfald. Forbundet har konkret foreslået 
følgende tre initiativer:

1. En bedre visitering af alle indsatte. De farligste fanger   
 bør ikke placeres i små arresthuse.

2.  En systematisk og grundig gennemgang af sikkerhedsprocedurerne 
i alle arresthuse. Sikkerheden i arresthusene skal forbedres. Der bør 
indføres en systematisk sikkerhedsvurdering af samtlige indsatte. 
Procedurer og udstyr skal gennemgås hus for hus.

3.  Inddragelse af det lokale niveau i denne gennemgang. Gennem-
gangen af sikkerheden i husene skal inddrage den lokale ledelse og 
personale. Det er dem, der har skoen på, der ved, hvor den trykker.

Disse initiativer er direktoratet nu ved at iværksætte. Samtidig er det 
bestemt, at der i flerårsaftalen skal laves en analyse af arresthusene. 
Og desuden er justitsministeren kaldt i åbent samråd om de små 
arrester og fangeflugter og om, hvilke initiativer der vil blive taget for 
at sikre personalet i de små arrester samt for at undgå fangeflugter.

Med venlig hilsen

René Larsen
Forbundssekretær for arresthusene

Indlæg

JA, undsKyld mIg !!!
Jeg kunne godt tænke mig, at vi diskuterer på et oplyst 
grundlag. der er godt gang i debatten om nedslidning, vold og 
trusler, overfald på kollegaer, tilbagetrækningsalder og sikker-
heden generelt.

Jeg er stor tilhænger af, at der er fokus på disse forhold, og 
endnu mere tilhænger af, at man så agerer på en måde, der 
imødekommer løsninger på samme.

Vi har oplevet voldsomme flugter og grove overfald, senest af 
en forvaringsdømt, som efter mine ”efterretninger” er flyttet 
fra et mellemstort arresthus til et lille arresthus med to mand 
i tjeneste. Hvor sulan er Kriminalforsorgens risikovurdering 
henne i denne sag? en ting er, at vi stort set altid ser følge-
sedlen udfyldt med: ”ikke farlig” eller ”undvigelsestruet” fra 
politiets side, men kunne vi ikke optimere egne dispositioner 
og vurderinger inden for etaten?

Jeg efterlyser en løbende kvalificeret sikkerhedsvurdering af 
indsatte på afdelinger, der personalemæssigt er udfordret, 
ligesom der tilvejebringes måder at handle på, når man 
vurderer, at overførsel er nødvendig. Jeg skal hilse og sige, 
at det er ret svært i dag.

På sjælland har vi haft stor succes med at nedbringe antallet 
af overfald og voldelige flugter gennem et intensiveret og 
konsekvent brug af relationsarbejde i forhold til de indsatte. 
Herunder brug af styret åbent fællesskab. dette til trods for 
at vi gennem de senere år har haft mange negativt stærke 
indsatte siddende i vores institutioner.

man kan, når der opstår situationer af voldsom karakter, høre 
det sædvanlige kor, der brøler, at nu skal de små arresthuse 
lukkes, og højere fokus på statisk sikkerhed. Jeg hører sjældent 
nogen prædike dynamisk sikkerhed – ud over i fine hensigts-
erklæringer og fornemme politikker. det er min påstand, at 
dynamisk sikkerhed er et vigtigt redskab til større tilfredshed 
generelt i Kriminalforsorgen.

Jeg skal gøre opmæksom på, at mit udgangspunkt er et lille 
arresthus på sjælland med to mand i turnus, hvor man 
opererer med styrede åbne fællesskaber, der muliggør løbende 
vurderinger af de indsatte, ligesom observationer fra med-
indsatte her bidrager til det samlede billede, som muliggør, at 
der kan handles på ændret adfærd. der sker Intet relations-
arbejde gennem lukkede døre, eller når der observeres på 
gårdtur. relationsarbejdet sker på stengangen. Jeg er bekendt 
med, at man i en del små huse kører med mere lukkede 
regimer, hvor der nemt kan ske ophold på cellen i 23 timer 
og en times gårdtur, hvis den indsatte da vælger at anvende 
den. derudover er der mulighed for cellefællesskab, som jeg 
opfatter regimet.

min påstand er, at der er stor berettigelse for at bevare de små 
huse. Jeg har følgende antagelser, som jeg gerne ser Fængsels-
forbundet fremskaffe tal på. der er således i de sidste otte år 
”kun” oplevet få voldsomme episoder i de små huse på sjælland. 
en voldsom befrielsesaktion i Frederikssund med pistol – også 
her kan man stille spørgsmålstegn ved placeringen af indsatte 
– derudover et meget voldeligt overfald i Hillerød, hvor personalet 
blev ”hjulpet” af andre indsatte (styret åbent fællesskab). der-
udover voldsomme episoder i Køge og Helsingør, som præcis 
er den vej, man vil gå, altså større arresthuse. For Ja, vi må 
forberede os på, at vores job Kan medføre, at vi kommer ud 
for lidt af hvert – uanset hvor man gør tjeneste.  

men kunne jeg af Fængselsforbundet få svar på nogen af mine 
spørgsmål – f.eks. nedenstående. Jeg er ikke så blåøjet, at jeg 
ikke ser fordele ved mellemstore arresthuse, men jeg mener 
ikke, at det udelukker de små. Hvor er der størst personaletilfreds-
hed i den uniformerede gruppe: I de små arresthuse eller i de store ar-
resthuse og lukkede fængsler? Hvor sker der flest overfald på ansatte: 
I regimer med styrede åbne fællesskaber eller med cellefællesskab?
Hvor sker der flest flugter med trusler om eller anvendelse af vold: I 
regimer med styrede åbne fællesskaber eller hvor der kun er cellefæl-
lesskab? Hvad er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra de 
små huse kontra de store enheder?

Hvor er der størst sygefravær – gerne renset fra skiulykker og 
faldulykker på cykel i fritiden, som mit arresthus f.eks. har 
været voldsomt plaget af: I små huse eller i store enheder?
Hvor er der størst fangetilfredshed: I regimer med styrede 
åbne fællesskaber eller regimer med cellefællesskab?

Jeg tænker ikke, at det er helt bandlyst fortsat at arbejde for 
størst mulig tilfredshed i personalegruppen, ligesom trivselen 
blandt indsatte naturligt ligger ligefor i forhold til at tilveje-
bringe muligheden for dette. det er i hvert fald min påstand, 
at lukker man folk inde bag højere og højere hegn og i længere 
og længere tid af deres vågne timer, så skaber man et miljø, 
hvor trivsel for alle parter vanskeliggøres, idet ekstremt pres-
sede mennesker agerer på desperat vis.

derfor er mit råd, at man arbejder for bevarelse af de små 
huse i personaletilfredshedens tegn. Få sat en løbende pro-
fessionel sikkerhedsvurdering i stand og muliggør, at vi kan 
handle på det. tilvejebring en højere grad af normalisering, 
således at relationsarbejdet kan virke, eksempelvis med øget 
brug af åbne fællesskaber.

Er overenskomstresultatet prangende? Nej, det kan man vist 
ikke sige. Kunne vi have fået mere ved at gå i konflikt? Nej, 
for det var formentlig endt med et regeringsindgreb, som 
ville have været ringere end resultatet på 4,5 procent. Det er 
måske ikke nogen god undskyldning, men det er en forklaring. 
Er vi så et lavlønsområde? Tja, det kommer an på, hvem vi 
sammenligner os med. Vi ligger dårligere end politiet og skole-
lærerne, men lunt i svinget i forhold til andre statsansatte for 
eksempel sygeplejerskerne. 

Det er vigtigt at huske, at vi forhandler side om side med alle 
andre statsansatte. I alt cirka 185.000 mennesker. Vi står skulder 
ved skulder med for eksempel Politiforbundet. Det betyder, at 
vi ender med nøjagtig den samme lønstigning. Hvordan kan 
det så være, de tjener mere end os? Det er desværre historisk 
betinget, og noget som en overenskomst ikke kan rette op på. 
Selv hvis vi lokker fællesskabet til at afsætte en særlig pulje 
til os, ville alle andre kræve det samme. 

De statsansattes lønninger er nemlig forbundet med hinanden. 
Det betyder, at den eneste måde vi kan gøre noget særligt 
for vores medlemmer, er gennem lokale forhandlinger med 
Kriminalforsorgen – som når vi forhandler rammen for den 
lokale lønudvikling en gang om året. I 2014/15 har vi lokalt 
forhandlet 10 millioner kroner hjem til medlemmerne. Penge 
som for eksempel Politiforbundet ikke har haft til rådighed. 
Det betyder, at mange medlemmer har haft en gunstig løn-
udvikling, som ligger over det gamle lønsystem.

Men hvorfor kræver vi ikke for eksempel 10 procent mere 
i løn for alle? Det er der også en forklaring på. Den offentlige 
lønudvikling er tæt forbundet med udviklingen på det private 
arbejdsmarked. Det er jo i virkeligheden dem, som betaler 
vores løn. Fra 2008 og frem til nu har der været meget små 
lønstigninger på det private arbejdsmarked og derfor også 
på vores område. Flere brancher har været ramt af direkte 
lønnedgang. Når de privatansatte og virksomhederne betaler 
mindre i skat, mangler der penge til vores løn. Ja, siger nogen, 
men vi betaler jo også skat. Problemet er bare, at det er af penge, 
som i forvejen betales af statskassen. Altså ikke nye penge.

Vi hører ofte, at hvis vi bare slog os sammen med for eksempel 
Politiforbundet, ville det gå meget bedre. Intet kunne være 
mere forkert. Vi ville nemlig ikke kunne gøre krav på at blive 
ansat på samme overenskomst af den grund. Vi ville fortsat 
være ansat på samme betingelser som nu. Politiet har de seneste 
tre år sparet 500 politifolk væk. Vi har faktisk ikke tilnærmelsesvis 
sparet det samme. Selvom vi også har været hårdt ramt.   

Så når vi anbefaler et ja, er det primært, fordi det er det bedst 
opnåelige resultat set ud fra en kalkuleret overvejelse om, at 
et nej ville stille os væsentligt dårligere.

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
Forbundsformand

kommentAr til indlæG Af elSeBeth 
helBo kriStenSen i feBruArBlAdet 
om en forÅrS-/efterÅrStrøJe

Da vi fik den nye uniform (kan ikke lige huske årstallet), 
henvendte jeg mig som tillidsmand i Arresthuset i 
Holbæk til Uniformsudvalget og beklagede, at der ikke 
fandtes nogen form for trøje/cardigan/slipover, idet den 
ellers så udmærkede vintersweater er for varm at gå med 
hele året. Og især for os kvinder, som ikke har lyst til 
kun at gå i skjorte. Dengang fik jeg besked om at lave en 
undersøgelse blandt fængselsbetjentene. Dette blev gjort, 
og den tilbagemelding jeg fik, var, at cirka 80 procent af 
de kvindelige betjente og cirka 25 procent af de mandlige 
betjente meget gerne så, at der kom en tyndere trøje. Jeg 
rykkede igen de uniformsansvarlige/direktoratet samt 
vores fællestillidsmand, men desværre er der jo ikke sket 
mere i den sag, uagtet at jeg rykkede nogle gange! Men jeg 
håber da, at det vil lykkes for mine snarligt forhenværende 
kollegaer. Jeg går nemlig på pension 31. marts.

Med venlig hilsen

Fængselsbetjent Helle Holm Petersen
Arresthuset i Holbæk

kAn Vi Være 
tilfredSe med 
oVerensKomsten?



sØnder omme og 
nyborg løB med 
meSt Guld
Lørdag den 31. januar havde Krifo et fremragende 
badmintonstævne i Langeskovhallerne på Fyn 
med 69 tilmeldte. 

Af Anders Strandhave, Krifo

Krifos formand, søren tolderlund, bød velkommen. Herefter 
fløj spillerne ud på banen. der blev svedt og jublet til den helt 
store guldmedalje frem til de spændende finaler. 

undervejs blev der uddelt en masse præmier, som foregik ved 
lodtrækning. til sidst blev der trukket lod om en badminton-
ketsjer til 1.800 kr. Henning rughave fra nyborg var den hel-
dige vinder. der var også slikposer fra Krifo til børnene, som 
fulgte med fra sidelinjen. 

efter et hurtigt bad mødtes vi til præmieoverrækkelse i 
hallens cafeteria. sønder omme og nyborg tog sig af flest 
guldmedaljer.

til slut spiste vi af den store lækre buffet, som hallens perso-
nale flot havde lavet til os. dem som ikke har prøvet at være 
med til badminton, skulle prøve at melde sig til for at opleve 
den service, vi får som spillere og arrangører i langeskovhallerne.

alt i alt et supergodt stævne, hvor der blev grinet og hygget. 
Krifo har allerede fået mange gode input til forbedringer til 
næste år, men hører stadig gerne fra de glade badminton-
kollegaer. næste års stævne ligger ikke helt fast endnu.

herre SinGle A 
1. ulrik thorsen, nyborg
2. Kenneth Winther, FIoV
3. anders strandhave, midtjylland

herre SinGle B
1. Peter Johansen, nyborg
2. Jakob Falkenby, Østjylland
3. Claus spangsgaard, IFa

herre SinGle C 
1. ted Hansen, sIr
2. Preben Vestergaard, sønder omme
3. morten larsen, nyborg

herre douBle A 
1. ulrik thorsen, nyborg/Claus spangsgård, IFa
2. Kenneth Winther/Jens-Henrik lose, FIoV
3. allan lyholm/Viggo Føns, IFa

herre douBle B
1. Peter Johansen/lasse stausholm, nyborg
2. Knud Kim Hansen, IFa/tom Hansen, sIr
3. Jan s. Petersen/michael Jensen, FIoV

herre douBle oldBoYS
1. Jørgen mark/erik Jeppesen, sønder omme
2. Knud Kim Hansen/allan lyholm, IFa
3. rene adolph/Frederik nielsen, FIoV

mix douBle A 
1. louise Kolind/anders strandhave, midtjylland    
2. gitte d. Hansen/Jørgen mark, sønder omme
3. bettina bjarnø, nyborg/allan lyholm, IFa

mix douBle B 
1. Hanne Hansen, Jyderup/Jakob Falkenby, Østjylland
2. maria H. lindahl/Frederik nielsen, FIoV
3. marianne augustenborg/Jakob nielsen, sIr

mix douBle C 
1. marlene Petersen/Jan Kousgaard, sønder omme
2. Helle nørtoft/Preben Vestergaard, sønder omme
3. gitte Johansen/Kim breum, nyborg

dAme SinGle B 
1. Pia thøgersen, Østjylland
2. Hanne Hansen, Jyderup
3. michelle nielsen, nyborg

dAme douBle A
1. louise Kolind, midtjylland/gitte d. Hansen, sønder omme
2. marianne augustenborg/terese nielsen, sIr
3. bettina bjarnø/maria Hedelund, nyborg

dAme douBle B
1. Helle nørtoft/marlene Petersen, sønder omme
2. birgit Hansen/Herdis Jensen, Horserød
3. maria H. lindahl/tina andersen, FIoV

og sPorten


