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Vi har fået ny regering og dermed ny 
politisk chef. 

så kære søren Pind. tillykke med posten 
som justitsminister og velkommen til 
Kriminalforsorgen. 

et område, der står over for omfattende 
forandringer og udfordringer, som jeg ser 
frem til at samarbejde med dig om i de 
kommende år.

Men også et område som jeg forventer, 
du vil sætte dit tydelige fingeraftryk på, 
ligesom du har gjort med de andre om-
råder, du tidligere har været minister for.

du har oven i købet for vane at opfinde 
dine egne kreative ministertitler: For 
eksempel har du kaldt dig selv ’friheds-
minister’ og ’assimilationsminister’. Jeg 
er spændt på, hvad du nu vil kalde dig? 
’sherifminister’ måske?

som jeg læser regeringsgrundlaget, 
tyder noget i hvert fald på en markant 
strammere kurs i retspolitikken. Mere 
konsekvens og  hårdere straffe. For rockere 
og bander. For udlændinge. og for de 
helt unge.

Hvad der dog bekymrer mig ikke så lidt, 
er, hvor de forebyggende og resocialise-
rende indsatser er henne i jeres politiske 
manual? 

For jeg håber ikke, at det alene handler 
om at spærre flere borgere inde, men 
også om at få flere på ret køl igen. det er 
i hvert fald det klogeste på lang sigt.

Hvad der bekymrer mig endnu mere, 
er spørgsmålet om fundamentet for 
din strammere og mere konsekvente 
retspolitik.

der er nemlig en række områder, hvor 
der er brug for at sætte hårdt ind i Kri-
minalforsorgen, hvis man ønsker færre 
kriminelle på gaderne.

Vi er for få medarbejdere i fængslerne 
til både at sikre sikkerheden og stå for 
resocialisering, afradikalisering, behand-
ling, uddannelse og så videre. Konsekven-
sen er, at volden stiger, og at de hårde 
kriminelle får lov til at styre alt for meget.

der er derfor brug for flere ressourcer i 
Kriminalforsorgen. Flere uniformerede 
hænder for at sige det lige ud.

For hvis vi skal gøre noget ved den nega-
tive udvikling, kræver det, at vi indretter 
Kriminalforsorgen på en ny måde. der 
skal være bedre sammenhæng mellem 
opgaver og ressourcer. Vi har brug for 
mindre og mere fleksible afdelinger med 
større personaletæthed. Personalet skal 
uddannes bedre. og bygningsmassen 
skal fornyes.

og så håber jeg, at der også fremover 
bliver plads til at udvikle resocialise-
ringsindsatser, som et moderne rets-
system kræver. 

Jeg håber derfor, at du ikke alene bliver 
’sherifminister’, men at du også fokuserer 
på rehabilitering og lever op til din gamle 
titel som ’frihedsminister’. 

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 
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12 børn 
bruMMer den 
HVer dag
Hver dag sidder der i gennemsnit 12 børn og 
unge under 18 år i danske fængsler eller arrest-
huse. Til trods for at der i øjeblikket er god plads 
på de sikrede institutioner. Det undrer eksperter.
  
Af Andreas Graae

det er en udbredt opfattelse, at børn ikke hører hjemme bag 
tremmer. også blandt dem, som har foreslået at sænke den 
kriminelle lavalder til 12 år.

Ikke desto mindre sidder der i gennemsnit 12,5 børn og unge 
mellem 15 og 18 år i fængsel hver eneste dag. sådan har det 
været fra 2010 og frem til 2015. og sådan er det aktuelle bil-
lede også i første kvartal 2015. det viser nye tal fra Kriminal-
forsorgens statistik.

tallet chokerer Jonas Keiding lindholm, der er konstitueret 
generalsekretær i red barnet: ”Jeg er bestyrtet over, at det 
er så højt. det er simpelthen 12 børn for mange. børn er 
følsomme væsener, som har brug for voksne til at beskytte 
dem og vejlede dem i deres psykiske udvikling. Men i et 
fængsel udsættes børn for et barskt miljø, der ikke tager højde 
for deres særlige behov. det har konsekvenser for barnets 
harmoniske udvikling og senere reintegration i samfundet.” 

Han noterer sig, at både den seneste regering og det nye blå 
flertal har meldt ud, at børn ikke skal sidde sammen med 
voksne kriminelle i fængsler og arresthuse.

”Jeg håber da meget, at politikerne vil holde deres løfter om 
at holde børn væk fra de hardcore kriminelle miljøer og gøre 
noget ved dette her problem,” siger Jonas Keiding lindholm.

InGen PlAdsmAnGel I sIkRede InstItUtIoneR
tallene undrer også juraprofessor eva smith, der er tidligere 
formand for det Kriminalpræventive råd. Ikke mindst fordi 
der tilsyneladende er god plads på de sikrede institutioner. 

”når børn og unge ifølge børnekonventionen ikke må anbringes 
sammen med voksne, er det jo fordi, de voksne indsatte er 
dårlige eksempler for dem. så jeg kan ganske simpelt ikke få 
det til at passe, at der sidder så mange børn i fængslerne, når 
der efter sigende skulle være plads på de sikrede institutioner,” 
siger hun.

Ifølge tal fra danske regioner er den samlede belægsprocent 
i de sikrede institutioner faldet markant – fra et overbelæg 
i 2008 på 102 procent til 79 procent fem år efter. det er med 
andre ord ikke pladsmangel, der er årsagen til, at børn og 
unge har en dagligdag i fængsel. 

”Jeg kan måske forstå, at der kan sidde en enkelt eller to, 
hvis de skal fremstilles i et grundlovsforhør – for så kan man 

beholde dem i arresten i kort tid. Men det forklarer ikke det 
høje tal,” siger eva smith.

en anden forklaring kan være, at de unge i fængslerne er blevet 
bortvist fra den sikrede institution. Men heller ikke den for-
klaring, køber juraprofessoren: ”der er selvfølgelig eksempler 
på, at beboere bliver bortvist for at være voldelige over for 
personalet. Men så vil de i langt de fleste tilfælde blive flyttet 
til en anden sikret institution – og ikke til et fængsel.”

dIRektoRAtet venteR På koRtlæGnInG
det lader da heller ikke til at være hverken ventelister eller 
bortvisninger, der er forklaringen, når man ser nærmere på 
danske regioners tal. 

regionerne konkluderer i 2012, at målet er nået og ingen 
unge er nødsaget til at vente i arresten på en sikret plads. 

der er med andre ord temmelig stor uklarhed om, hvorfor 
12 unge i snit sidder fængslet hver dag. I direktoratet for 
Kriminalforsorgen kan kontorchef i straffuldbyrdelseskontoret, 
tina engelbrecht Ising, ikke svare på, hvordan det kan gå til. 

Hun henviser i stedet til, at den forhenværende justitsminister, 
Mette Frederiksen (s), i november sidste år bad Kriminal-
forsorgen og rigsadvokaten om at lave en kortlægning på 
ungeområdet. 

”den kortlægning er vi lige nu i gang med, og jeg har derfor 
på nuværende tidspunkt ingen kommentarer på det område,” 
siger kontorchefen.

RIsIko FoR 12-åRIGe I FænGsleRne
tina engelbrecht Ising kan heller ikke svare på, hvorvidt 
der er en reel risiko for, at børn ned til 12 år også vil kunne 
placeres i fængsler eller arresthuse, som der har været tale 
om forud for folketingsvalget: ”Vi er ikke klar over, hvad det 
konkrete udspil på dette område vil blive,” siger hun. 

Men set i lyset af de nye tal er den borgerlige bloks forslag 
om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år endnu mere 
foruroligende, mener eva smith.

”tallene viser jo, at børn bliver placeret i fængslerne, selvom 
der er plads til dem på de sikrede institutioner. dermed må 
der jo også være en risiko til stede for, at børn ned til 12 år 
kan havne i fængsel.” 

det kan ifølge juraprofessoren ske, hvis man ikke har andre 
steder at gøre af de unge og ikke kan have dem på fri fod. 
eller hvis de for eksempel er en del af en bande, som har 
begået grov kriminalitet, mens politiet efterforsker sagen.

”det kan godt være, det ikke er hensigten med forslaget, at 
børn ned til 12 år skal i fængsel – men man kan bare ikke 
udelukke, at det vil ske. Især ikke, hvis de 12-årige hænger 
sammen med en bande af ældre unge, som begår alvorlig 
kriminalitet.”

Hun sætter dog sin lid til, at den nye regering vil holde sine 
løfter om, at ingen børn eller unge skal sidde i fængsel hverken 
nu eller i fremtiden. 

bØRN I FæNGSlER

Mere end 12 børn sidder hver dag i fængsel, når man ser på 
gennemsnittet fra 2010 til 2015.

Kilde: Kriminalforsorgen. note: tal for 2015 bygger på 1. kvartal.

antal indsatte under 18 år i fængsler og arresthuse per dag
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Kort nytKort nytudebleVne

nu er det næsten 
halVdelen, soM 
IKKe Møder oP tIl 
aFsonIng
Antallet af dømte der ikke møder op til afsoning, er 
steget markant, efter Kriminalforsorgen er begyndt 
at indkalde afsonerne med digital post. Kriminal-
forsorgen vil derfor igen gå over til papirbreve.

Af Søren Gregersen

landets fængsler er taknemmelige, når borgerne møder 
op til afsoning. Fængselspersonalet må nemlig ofte spejde 
forgæves efter nye afsonere ved hovedindgangen. afsonerne 
burde have været med bussen, men bussen var tom.

og personalet spejder mere og mere forgæves. da fagbladet 
skrev om problemstillingen i december 2014, var det hver tredje 
afsoner, som ikke mødte frem. nu nærmer vi os hver anden.

Meget tyder på, at den nye indkaldelsesprocedure, som blev 
indført sidst år, ikke har været en succes. I november 2014 
droppede Kriminalforsorgen at indkalde afsonerne med brev-
post. I stedet gik man over til kun at indkalde med digital post. 

Men mange dømte er åbenbart ikke dus med nem-Id og 
e-boks. Faktum er i hvert fald, at der på få måneder er sket 
en eksplosiv stigning i antallet af udeblevne. 

I de første fire måneder af 2015 mødte 45 procent af dømte 
på fri fod ikke op til afsoning. I 2014 drejede det sig om 34 
procent. og i 2013 kun 26 procent.

Problemet er størst i de åbne fængsler. Her har man i foråret 
2015 indkaldt 1.023 borgere til afsoning. af disse mødte 470 
ikke op til tiden.

det oplever personalet blandt andet i Fængslet Kærshoved-
gaard i Midtjylland, hvor man tager imod mange korttids-
afsonere. 

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant, Poul Hansen, 
mener, at det er et stort problem, at så mange afsonere 
ikke dukker op: ”det kan vi i høj grad mærke. det giver os 
problemer med at udfylde vores kapacitet,” siger han.

For at undgå tomme celler vælger fængslerne at overbooke, 
som man kender det fra flyselskaber. I stedet for blot at ind-
kalde én person indkalder man to, og så håber man, at en af 
dem finder det belejligt at møde op.

det giver dog problemer, hvis de begge møder op: ”Ja, så 
risikerer vi at mangle plads til den ene,” siger Poul Hansen.

På Kærshovedgaard kan man tydeligt mærke, at Kriminal-
forsorgen er gået over til digital indkaldelse af afsonere. det 
har medført væsentligt flere udeblivelser.

derfor hilser Poul Hansen det velkomment, at Kriminal-
forsorgen igen vil indkalde afsonerne med brevpost: ”Vi 
håber, at det giver effekt – så udviklingen vender igen.”

Han peger på, at det for mange afsonere er omkostningsfrit 
at udeblive. udeblevne personer bliver godt nok udgangs-
spærret, men det betyder ikke noget, hvis man afsoner 
en kort dom. Korttidsafsonere kommer nemlig slet ikke i 
betragtning til udgang og prøveløsladelser.

FIRe Ud AF tI I de lUkkede FænGsleR
også i de lukkede fængsler kender man til problemstillingen. 
Her er problemet dog mindre end i de åbne fængsler, da 
de fleste ikke indkaldes fra fri fod. Klienterne er i forvejen 
fængslet, når de begynder deres afsoning.

I årets første fire måneder har Kriminalforsorgen dog indkaldt 
137 personer fra fri fod til afsoning i lukkede fængsler. af 
disse dukkede 84 personer ikke op. der er tale om en ude-
blivelsesprocent på 39.

dIRektøR: ”mæRkbAR stIGnInG”
Kriminalforsorgens direktør, Johan reimann, er enig i, at det 
nuværende udeblivelsesniveau er for højt.

”Vi har holdt øje med udeblivelserne efter overgangen til 
digital post, og vi kan se, at der er sket en mærkbar stigning 
i antallet af udeblivelser,” siger han.

”derfor har vi besluttet, at indkaldelser til afsoning nu i 
en periode skal sendes både digitalt og fysisk, indtil vi får 
afklaret, hvad der skal ske fremadrettet,” siger Johan 
reimann.

PolItIsk dIskUssIon
Problemstillingen omkring udeblevne er flere gange blevet 
drøftet på politisk niveau. så sent som i februar redegjorde 
daværende justitsminister Mette Frederiksen (s) i et folke-
tingssvar til Peter skaarup (dF) for de initiativer, som rege-
ringen havde iværksat for at dæmme op for problemet. 

Hun pegede blandt andet på, at man havde forsøgt at gøre 
indkaldelserne mere pædagogiske, så de dømte bedre kunne 
forstå indholdet. Hun vedkendte dog samtidig, at den nye 
digitale indkaldelse potentielt vil forværre problemerne. 
den forudsigelse fik hun ret i.

dansk Folkeparti har foreslået hårdere sanktioner over for 
dømte, der ikke møder op. Partiet slår til lyd for, at dømte 
bør få forlænget deres straf med det antal dage, de udebliver. 
det har der dog ikke været opbakning til i Folketinget.

kriminalforsorgen kan nu udstede nem-id

der er godt nyt for indsatte, som ikke har adgang til 
digital post. Kriminalforsorgens personale kan nemlig 
hjælpe med at udstede nem-Id. nem-Id’et bliver enten 
udstedt på baggrund af pas eller kørekort, som det sker 
på borgerservice, eller på baggrund af Kriminalforsor-
gens egen identifikation.
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I 2011 var det hver femte afsoner, som ikke dukkede op. I 2015 er det knap hver anden.
Note: Udeblevne afsonere, der er tilsagt til møde fra fri fod. Tal for 2015 omfatter til og med april. Kilde: Kriminalforsorgen.

I stedet for blot at indkalde én 
person indkalder man to, og så 
håber man, at en af dem finder 
det belejligt at møde op.
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følg os på instagram

Fængselsforbundet følger tidens trend og 
er nu også til stede på Instagram. Vi vil 
bruge det sociale medie til at formidle gode 
motiver fra fængselsbetjentenes verden. 
altså ikke så meget tekst. Mest billeder.

søren pind er den syVende 
justitsminister på syV år

Man skal holde tungen lige i munden for at følge med 
i svingdøren i Justitsministeriet. Den gennemsnitlige 
embedsperiode er kun et år. Søren pind er den syvende 
minister, siden Lene espersen var minister i 2008. 
Mette Frederiksen nåede kun ni måneder i embedet 
og hendes forgænger, Karen Hækkerup, kun ti.

Kort nytKort nytKort nytKort nyt

falster Vil charmere 
fængselsbetjente 

står det til borgmesteren i guld-
borgsund Kommune, John bræd-
der, må de kommende betjente i 
statsfængslet nordfalster gerne 
bosætte sig i kommunen: ”Jeg 
vil gerne lave en tur for dem, 
der eventuelt kunne påtænkes 
at flytte hertil. dem vil vi gerne 
vise rundt,” siger han til lolland- 
Falsters Folketidende.

ny institutionsstruktur

Kriminalforsorgen skærer kraftigt ned i antallet af 
institutioner. Planen er at gå fra 80 til 25 ved at 
sammenlægge mange af de nuværende institutioner. 
eksempelvis lægges statsfængslet renbæk sammen 
med arresthusene i tønder og esbjerg og KiF i esbjerg. 
På samme måde lægges arresthusene på den anden 
side af sønderjylland sammen med arresthusene i 
Kolding og Vejle og KiF i Haderslev og Kolding. alt i 
alt bliver der derfor kun 25 institutionschefer frem-
over. Medarbejderne skal som udgangspunkt ikke skifte 
tjenestested.

Vi løber for højere løn

Fængselsforbundet deltager på 
dHl-stafetten i august under det 
mundrette navn ”Vi løber for højere 
løn til fængselsbetjentene.” 

landets mest uretfærdige job

Jobbet som fængselsbetjent er netop kåret som landets 
mest uretfærdige. det er det nationale Forskningsinstitut 
for arbejdsmiljø, som har undersøgt, hvilke medarbejdere 
på det danske arbejdsmarked som oplever mest uretfærdig-
hed i jobbet. og her topper vi listen sammen med politi-
betjente. selv servicemedarbejdere, skattemedarbejdere og 
buschauffører mener, at de bliver behandlet bedre.

hoVedstaden: 
6 institutioner

2 fængsler + 4 sammenbragte 
institutioner

sjælland: 
5 institutioner

3 fængsler + 2 sammenbragte 
institutioner

syddanmark: 
7 institutioner

5 fængsler + 2 sammenbragte 
institutioner

midt- og nordjylland: 
7 institutioner

4 fængsler + 3 sammenbragte 
institutioner

så er licitationen 
på plads

Kriminalforsorgens anlægsenhed 
underskrev midt i juni en aftale 
med det grønlandske firma Perma-
green om opførelse af den nye 
anstalt i nuuk. anstalten ventes 
klar i 2018.
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geert Wilders, frømandskorps og b52

Med over 100.000 gæster slog Folkemødet ny besøgs-
rekord. Dermed ødelagde valget ikke Folkemødet, som 
mange havde frygtet.

Tværtimod var mødet det mest folkelige af de fem folke- 
møder, som indtil videre er blevet afholdt. Politikere og 
lobbyister blev trængt i baggrunden for samfunds-
interesserede borgere i alle aldre.

Heller ikke frygten for terroraktioner på grund af besøget 
af Geert Wilders og højrefløjspolitikere fra Græken-
land afholdt tilsyneladende danskerne fra at besøge 
Allinge. 

Frygten betød dog, at sikkerheden var opgraderet 
betydeligt. Folkemødet blev beskyttet af flere hundrede 
kampberedte politifolk, og ud for kysten lå flåden og 
frømandskorpset klar.

Da det amerikanske flyvåben om lørdagen sendte to 
b52 bombemaskiner henover øen i lav højde, blev den 
trykkende sikkerhedsstemning forstærket. bombeflyene 
var en venlig hilsen til Rusland, som sidste år simulerede 
missilangreb på bornholm under Folkemødet.

Folkemødet endte dog med at være helt fredeligt, 
hverken terrorister eller russere gik i land. De mange 
politifolk blev kun belastet med én sag om spirituskør-
sel, én voldssag og seks sager om sikring af den offent-
lige orden. Det største problem var de mange bilister, 
som parkerede ulovligt i Allinges gader.

Og så gjorde det ikke noget, at Folkemødet blev velsignet 
af det smukkeste sommervejr.

FOlKEMØDE

Vores celle 
Var fyldt PÅ 
FolKeMødet
I modsætning til resten af landet var det nemt at fylde 
Fængselsforbundets fængsel på Folkemødet. Flere 
tusinde lagde vejen forbi vores telt i Allinge.

Af Søren Gregersen
 

For andet år i træk tog Fængselsforbundet til Folkemødet på 
bornholm for at slå et slag for jobbet som fængselsbetjent. 
Vi ville nemlig gerne fortælle de 100.000 gæster om det 
store arbejde, som betjente og værkmestre udfører for at 
få de kriminelle på ret køl igen.

I år havde vi arrangeret teltet med direktoratet for Kriminal-
forsorgen. Men folketingsvalget kom desværre i vejen, så 
direktoratet blev nødt til at blive hjemme. det måtte ikke 
hedde sig, at Kriminalforsorgen var en del af valgkampen. 
Fængselsforbundet var derfor alene om at fortælle om 
arbejdet i fængsler og arresthuse.

de mange tusinde gæster var dog heldigvis meget interes-
serede i at høre om fængselsbetjentenes opgaver. det hjalp 
nok også, at vi havde opbygget en celle med interiør fra 
arresthuset i rønne. den slags vækker nysgerrigheden hos 
mange. både dem, som aldrig har været i fængsel – hvilket 
mange bedyrede – og dem, som på et tidspunkt har stiftet 
nærmere kendskab med livet bag de lukkede døre. det var 
også overraskende mange. nogle genkendte ligefrem seng 
og tv fra rønne arrest.

Ideen med cellen var at vise befolkningen, hvordan en 
typisk celle ser ud i Kriminalforsorgen. det var ikke for at 
vise, at forholdene er specielt gode eller specielt dårlige. På 
sengen lå der to sæt høretelefoner, hvor man kunne høre 
lyde fra Vestre Fængsel og høre en indsat fortælle om dag-
ligdagen i fængslerne.

Cellen udløste mange forskellige reaktioner. der var en del, 
som kaldte det luksuriøse forhold, men lige så mange, som 
kaldte de seks kvadratmeter usle og klaustrofobiske. 

I teltet fremviste vi også noget af det sikkerhedsudstyr, som 
anvendes i Kriminalforsorgen. Vi havde blandt andet med-
bragt metalscannere, transportbælter og håndjern.

På ARbejde bAG mURen
For at være sikker på, at alle forstod Fængselsforbundets 
budskab om fængselsbetjentens faglighed anno 2015, havde 
vi også medbragt flere tusinde fagblade og pjecer om det 
arbejde, som betjente og værkmestre udfører hver dag i 
fængsler og arresthuse. 

Fængselsforbundets pjece ”På arbejde bag muren” tager 
udgangspunkt i fem cases, som viser forskellige aspekter af 

faget. For eksempel sikkerhed i form af Kriminalforsorgens 
hundeførere, uddannelse i form af Kriminalforsorgens værk-
mestre og behandling i form af betjente på Kriminalforsor-
gens behandlingsafdelinger.
 
det var meningen, at narkohundene også skulle have været 
forbi teltet i levende live, men denne aktivitet blev – til-
svarende en række andre – aflyst på grund af valget. Vi må 
have det til gode til næste år.

I den mere lette afdeling havde gæsterne også mulighed for 
at få taget en selfie som fængselsbetjent. Vi havde nemlig 
medbragt en papfigur uden hoved. Vi ser de mange billeder 
– der efterfølgende blev lagt op på de sociale medier – som 
et stort skulderklap for vores fag. 

debAtteR
Fængselsforbundet var også medarrangør af to debatter på 
Folkemødet, som det fremgår af næste side i bladet. 

Ved den ene blev den kriminelle lavalder debatteret. og den 
anden gik på arbejdsmiljø og ledelseskvalitet. Forbundets 
formand deltog desuden ved debatter rundt om i Folkemødets 
mange telte.
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FolKeMøde

debat om fængsler 
og arbejdsmiljø
Skal børn bag tremmer? Kan musik dæmpe volden 
i fængslerne? Og hvad kan god ledelse gøre ved det 
psykiske arbejdsmiljø? Dette og meget andet blev 
vendt og drejet ved Fængselsforbundets debatar-
rangementer på Folkemødet.
  
Af Andreas Graae

Klokken slår tre torsdag den 11. juni. Folkemødet 2015 er 
netop skudt i gang fra den store scene på Cirkuspladsen. I 
den modsatte ende af allinge, i et telt på Kæmpestranden, 
myldrer det ind med folk, der gerne vil høre en debat om de 
borgerliges forslag om at sænke den kriminelle lavalder til 
12 år.  

debatten – der er arrangeret af Fængselsforbundet sammen 
med dansk socialrådgiverforening, red barnet og den rets-
politiske tænketank Forsete – starter med at give ordet til 
den person, der nok bedst kan fortælle, hvordan et barn 
oplever det at komme i fængsel.

abdullah, som i dag er idrætsinstruktør, har siddet fængslet 
i mere end seks år af sit 22-årige liv henholdsvis i syrien, 
tyrkiet og danmark. Han har denne kommentar til debatten 
om børn i fængsler: ”der kan man kun lære at blive psykopat”. 

Fængselsforbundets formand, Kim østerbye, sidder i panelet. 
Han bekræfter abdullahs historie: ”Jeg har set det mange 
gange. Helt unge mennesker, der krymper sig den første 
gang, de bliver vist ned af fængselsgangen. Men de ender 
med at komme ud af fængslet som nogle fandens karle, der 
kopierer de andre indsattes adfærd. For at vise styrke og for 
at overleve.”

konsekvens eR Ikke kUn stRAF
selvom forbundsformanden tager kraftigt afstand fra de 
borgerliges forslag om, at børn ned til 12 år i yderste instans 
havner i fængsel, er hans holdning ikke silkeblød. 

”Jeg har ikke denne her meget humanistiske tilgang, at nåh 
hvor er det synd for de små pus, der har været ude at slå en 
gammel dame ned. nej, der skal være en konsekvens. Men 
den konsekvens må under ingen omstændigheder være det, 
som du har været udsat for abdullah. Konsekvensen må 
være en socialfaglig indsats,” siger han.

det synspunkt støtter socialrådgivernes formand, Majbritt 
berlau: ”selvfølgelig skal der være en konsekvens. Men der 
er forskel på konsekvens og juridisk straf. de skal have 
følelsen af at gøre det godt igen. Har man røvet en kiosk, 
ja så må man ned og arbejde i den kiosk. Har man lavet 
graffiti, så må man ud og fjerne graffitien. Har man slået et 
andet menneske ned, så må man møde det menneske i en 
offerkonfrontation og give en undskyldning.”

Ifølge børnepolitisk konsulent i red barnet, Inger neufeld, 
forstår børn ikke konsekvenserne af deres handlinger – og 
derfor er de per definition mindre skyldige end voksne. 
”det skal vi holde fast i. Vi skal huske, at børn har behov 
for kærlig vejledning fra deres familie. og kan familien ikke 

give dem det – som i abdullahs tilfælde – så er det altså det 
sociale system, der skal række ud og hjælpe børnene. det 
er enormt vigtigt, at børnene oplever, at samfundet ikke er 
ligeglad med dem,” siger hun.

evA smIth: jURIsteR FåR bøRn tIl At lyve
også juraprofessor og tidligere formand for det Kriminal-
præventive råd, eva smith, sidder i panelet. og hun lægger 
ud med at aflive myten om, at børn ingen retssikkerhed har 
i det nuværende sociale system.

”det er jo ikke én socialrådgiver, som alene sidder og 
bestemmer, om et barn skal tvangsfjernes eller ej. det er 
børne- og ungeudvalget i kommunen, hvor der blandt andet 
sidder en dommer. og skulle forældrene være uenige i det, 
så kan de anke til den sociale ankestyrelse – eller i sidste 
instans gå videre til domstolene,” slår hun fast. 

Juraprofessorens frygt for at sænke den kriminelle lavalder 
til 12 år går desuden på, at børn ifølge hende tilskyndes til 
at lyve i en retssal: ”Hvis børn kommer ind i det juridiske 
system, siger forsvareren jo ikke ’du skal bare indrømme, 
alt hvad du har gjort.’ næ, han siger, at hvis de ikke kan be-
vise det, så skal du bare holde mund med det. og det sætter 
barnet i en situation, hvor det bliver tvunget til at lyve og 
skjule noget for systemet. Myndighederne bliver en fjende.”

I stedet mener hun, at man bør opdrage barnet til at sige 
sandheden, uden at det nødvendigvis udløser en straf: ”Vi 
skal sætte os ned med barnet og sige ’nu fortæller du alt, 
hvad I har lavet, og så tager vi den derfra.’”

mUsIk I FænGsleRne 
det er blevet fredag på Folkemødet, hvor forbundsforman-
den indgår i en debat om, hvordan musik kan bruges som 
afstressende og anti-voldeligt middel i offentlige institutio-
ner som fængsler og arresthuse.

det kan for eksempel være såkaldte ’streamscapes’ baseret 
på lyde i naturen, som giver indsatte et afslappende afso-
ningsmiljø.

”Jeg skal slet ikke afvise, at man kunne tænke mere i, hvor-
dan musik kan dæmpe vold og aggressivitet, som flere under- 
søgelser viser. så hvorfor ikke afprøve det, når man nu 
alligevel skal indrette et nyt fængsel på Falster?” siger Kim 
østerbye. Han tilføjer dog: ”Men det skal nok ikke lige være 
aC/dC eller Metallica, man spiller for fangerne.”

thUe oG monoPolet
lørdagen på Folkemødet byder blandt andet på en arbejds-
miljødebat i Folkets Hus, som lo har installeret i det gamle 
Posthus på Kirketorvet. 

Fængselsforbundet har arrangeret debatten sammen med 
lo og FtF, og den er inspireret af radioprogrammet ’Mads og 
Monopolet’. blandt de arbejdsmiljømæssige dilemmaer, som 
panelet diskuterer, er en case om ledelsens håndtering af 
chikane uden for arbejdstiden. et dilemma, som i høj grad 
er relevant i Kriminalforsorgen.

”det er enormt vigtigt, at ledelsen reagerer prompte og støtter 
op, hvis en medarbejder bliver udsat for chikane i sin fritid. 
det er en tillid, som skal være der mellem ledelse og med-
arbejdere. ellers får vi ikke et bedre psykisk arbejdsmiljø,” 
siger Kim østerbye under debatten.

”

Jeg har ikke denne her 
meget humanistiske til-

gang, at nåh hvor er det synd 
for de små pus, der har været 
ude at slå en gammel dame 
ned,” siger Kim østerbye.

”
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 d
et er en gammel skik, at bygherren holder 
rejsegilde for håndværkerne, når spærene 
er rejst. den tradition holdt Kriminalforsor-
gen i hævd tre et halvt år efter, det første 
spadestik blev taget til statsfængslet på 
nordfalster.

omkring 200 mennesker var mødt op til rejsegilde den 19. 
juni i en gigantisk betonsal med en elendig akustik.

”det er en god dag for alle byggerier, når man kan fejre 
rejsegilde,” rungede områdedirektør rasmus andersens 
stemme ud i salen: ”For ganske få år siden var der ikke 
andet end en bar mark, men nu her arbejdspladser og om 
kort tid 250 nye beboere.” 

også chefen for Koncern anlæg i direktoratet for Kriminal-
forsorgen, erik bang, hilste velkommen. og efter guldborg-
sund Kommunes borgmester John brædder og byggeleder 
Filip behrens havde rost samarbejdet med Kriminalforsorgen, 
stod den på ristede pølser og Cocio-bajere udenfor på den 
regnvejrsvåde byggeplads.

I køen til pølsevognen spørger fagbladet fængselschef Michael 
gjørup, hvordan det er at se sin nye arbejdsplads tage form: 
”det er meget specielt at stå her i dag. det er jo en milepæl 
af de helt store, når man holder rejsegilde. så begynder det 
at ligne noget. selvom det eneste der lige nu minder om et 
fængsel, er ringmuren.”

bag pølsevognen, nogle gravkøer og en afspærring skimtes 
ganske rigtigt dele af ringmuren. Men som den står der 
ufærdig, ensom og isoleret fra resten af byggeriet, minder 
den mest af alt om de fragmenter af berlin-muren, der 
endnu er bevaret.

det nye fængsel bliver dog ifølge Michael gjørup meget 
andet end en ringmur: ”Vi har prøvet at tænke arkitektur 
og funktionalitet sammen, så det ikke bliver for instituti-
onspræget – men samtidig skal vi kunne håndtere alle slags 
indsatte. sikkerheden skal være i top.”

boRGmesteR: kom tIl FAlsteR
en medister og en ristet hotdog tungere spotter vi borgmesteren. 
John brædder benytter lejligheden til at gøre reklame for sin 
kommune: ”det er et meget stort aktiv for en kommune som 
vores at få så stort et byggeri. det skaber ikke bare arbejds-
pladser, men også et stort potentiale for udvikling.”

når byggeriarbejderne er færdige i starten af 2017, håber 
han at kunne lokke både uniformeret og civilt personale til 
at bosætte sig i kommunen.

”der følger mange muligheder med, når man bygger sådan 
et nyt moderne fængsel – som for eksempel nye boliger og 
uddannelse til de indsatte. Men hvorfor ikke også flytte ud-
dannelsen af fængselsbetjentene hertil? det er noget, jeg vil 
drøfte med direktoratet og Fængselsforbundet,” siger han.

stoR smIdIGhed oG FRemtIdssIkRInG
nu er det blevet tid til en rundvisning. Fagbladet slutter sig 
skyndsomst til flokken, der vandrer af sted med anlægschef 
erik bang i spidsen. Vi starter i et af de nærmeste celleafsnit.

”Vi står lige i hjertet af fængslet. Med celleafsnittene spredt 
rundt omkring os,” siger han og peger videre hen mod den 
særligt sikrede afdeling. 

Her skal en ekstra indvendig ringmur og større personale- 
tæthed sikre, at rammerne er på plads til at rumme for 
eksempel rockere, bander og ekstremister. 

Flokken fortsætter ind i, hvad der ligner konturerne til et 
gårdareal med massive betonvægge til alle sider: ”som I kan 
se, er her mange muligheder for opdeling. Vi kan for eksempel 
opdele gårdarealet her til mindre enheder,” siger erik bang.

bAdevæRelseR ImPoRteRet FRA tjekkIet
Vi går indenfor og ned ad en lang dunkel korridor med 
vandpytter i hjørnerne og huller ind til cellerne. 

byggeleder Filip behrens fra rambøll forklarer om konstruk-
tionen: ”alle celler er 12 kvadratmeter og har eget bad og 
toilet. Cellens vægge og gulv er lydisoleret. derved undgår 
vi, at de indsatte larmer og forstyrrer hinanden.”

Vi tager et kig ind i badeværelset, der består af nydelige 
turkise klinker i et enkelt design: ”badeværelserne er netop 
blevet importeret fra tjekkiet,” forklarer Filip behrens.

gruppen fortsætter frem til vagtstuen. den ligger centralt 
med åbent udsyn til alle gangene, der fordeler sig ud i en 
stjerneform. Faktisk ligesom det klassiske panoptikon, der 
blev udviklet af Jeremy bentham i 1700-tallet. 

Men til forskel fra benthams fængsel, hvor ideen er, at 
fangerne bliver overvåget konstant uden at kunne se deres 
overvågere, er bygningen i det nye fængsel tænkt anderledes.

”Ideen om det panoptiske fængsel er slet ikke så tosset – og 
tanken har vist sig at være langtidsholdbar. Men i dag hand-
ler det om andet og mere end overvågning,” siger erik bang.

Han uddyber: ”det har været vigtigt for os at skabe et 
fængsel med et menneskeligt ansigt. Personalet skal kunne 
overvåge de indsatte, men de indsatte skal også kunne se 
personalet. det giver en tryghed for de indsatte.” 

teknoloGIen skAl Ikke tAGe oveR
arkitekturen understøtter altså ifølge anlægschefen åben-
hed og relationsarbejde – frem for alene at fokusere på 
overvågning og kontrol. 

”Vi skal passe på med at overdrive overvågningen, så tek-
nologien ender med at overtage de menneskelige opgaver. 
I mange af de ældre fængsler kan de fysiske rammer i sig 
selv skabe barrierer for den dynamiske sikkerhed. det har vi 
mulighed for at undgå i et nyt byggeri,” siger han.

Vi er nået ud til portbygningen, hvor rundvisningen slutter. 
Her kigger vi op til centralvagten på første sal, hvor det 
kommende personale vil overvåge hele fængslet. 

”Portbygningen er bombesikret og har et meget effektivt 
visitationsområde, så vi kan kontrollere alt og alle, der skal 
ind og ud af fængslet,” siger erik bang. 

Han viser vej videre ud til den ydre perimeter, der fungerer 
som parkeringsplads. Fagbladet takker anlægschefen for en 
spændende rundvisning, og vi glæder os til at vende tilbage, 
når fængslet står færdigt om halvandet års tid.

ringmuren 
Vokser PÅ 
Falster
Et topmoderne højsikkerhedsfængsel er ved 
at tage form på Nordfalster. Fagbladet var 
med til rejsegilde.
  
Af Andreas Graae

nyt Fængsel
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jyderups 
Værkmestre 
Har Været PÅ 
sKolebænKen
Værkmestre fra Statsfængslet i Jyderup har netop 
afsluttet et stort undervisningsforløb, hvor de har 
styrket deres evner i at uddanne og motivere de 
indsatte.

Af Søren Gregersen

normalt er det værkmestrene, som uddanner de indsatte. 
Men i løbet af foråret har Jyderups værkmestre oplevet, hvor-
dan det er at sidde på skolebænken.

over ti arbejdsdage er Jyderups værkmestre og tre værkmestre 
fra anstalten ved Herstedvester og arresthuset i roskilde ble-
vet skolet i at håndtere undervisning af indsatte via temaer 
som didaktik, vejledning, evaluering, motivering med mere.

Jyderup har dermed taget den politiske opfordring op fra 
den seneste flerårsaftale, som i høj grad giver værkmestrene 
ansvaret for at løfte uddannelsesindsatsen i fængslerne. 
beskæftigelse og uddannelse skal gå hånd i hånd.

Fængselsforbundets værkmesterrepræsentant, Michael Heit-
mann, er derfor også glad for, at Jyderups værkmestre med 
det nye undervisningsforløb har fået chancen for at styrke 
deres evner.

”det er fantastisk med muligheden for at få uddannelses-
lektioner og udveksle erfaringer med kollegaerne,” siger han.

FUsA-PenGe
Forløbet er finansieret af midler fra Fonden til udvikling af 
statens arbejdspladser (Fusa), og det er konsulentfirmaerne 
thor-pro og Jano Consult, som har stået for undervisningen.

de to direktører lars thore Jensen og torben Jano understreger, 
at forløbet både handler om at styrke undervisningen af de 
indsatte i løbet af afsoningen og motivere dem til at uddanne 
sig, når de slutter afsoningen.

”Vi vil gerne klæde værkmestrene bedre på til at påtage sig 
undervisningsopgaven i fængslet. samtidig handler det også 
om at forberede de indsatte på tiden efter fængslet,” siger 
lars thore Jensen.

Han fortæller, at mange afsonere tror, at der venter dem 
førtidspension, når de forlader fængslet. den idé skal 
værkmestrene hjælpe med at få aflivet.

”Værkmestrene skal basalt set fortælle de indsatte, at det 
ikke er det, de skal, når de blive løsladt. til gengæld skal 
værkmestrene give dem et billede af verden udenfor og de 
muligheder, der er i forhold til job og uddannelse,” siger han.

som en del af undervisningsforløbet har værkmestrene der-
for fået input fra nogle af de institutioner, som de indsatte 
møder, når de bliver løsladt.

blandt andet har Københavns Jobcenter, High Five og KiF 
været forbi, og værkmestrene har været på besøg hos 
selandia, som er et center for erhvervsuddannelse.

”uddannelsesaspektet har mange facetter. derfor er det 
vigtigt, at værkmestrene er opmærksomme på omverdenens 
lys på de indsatte, når de forlader Kriminalforsorgen,” siger 
torben Jano.

PosItIv evAlUeRInG
der ser ud til, at værkmestrene har taget godt imod under-
visningsforløbet. I evalueringen af forløbet er langt de fleste 
i hvert fald positive.

det gælder blandt andet værkmester sisse Knudsen: ”Jeg 
har lært meget, som jeg ikke vidste i forvejen,” siger hun til 
fagbladet på den sidste undervisningsdag.

den samme holdning har værkmester tine Petersen: ”Jeg kan 
rigtig godt lide at lære nyt – og jeg har fået meget ud af dette 
forløb,” siger hun.

Ifølge værkmester Pia nielsen var det dog lige i overkanten at 
sidde på skolebænken i så mange dage: ”der var meget, som 
jeg vidste i forvejen. Men jeg har fået genopfrisket min viden, 
og besøget hos selandia var rigtig godt,” siger hun.

konkURRence UdeFRA
Inspektør i statsfængslet i Jyderup, troels bloch, runder 
undervisningsdagen af med at understrege over for værk-
mestrene, at forløbet også har til formål at forsvare faget fra 
konkurrence udefra.

”Vi skal holde fast i det, vi kan med produktionen og kombi-
nere det med uddannelse. det kan eksterne udbydere ikke 
tilbyde. derfor håber jeg, at I har fået noget ud af forløbet, 
og at I griber muligheden fremover,” siger inspektøren inden 
værkmestrene får overrakt kursusbeviser.

UDDANNElSE

” Mange afsonere tror, 
at der venter dem 

førtidspension, når de 
forlader fængslet. den idé 
skal værkmestrene hjælpe 
med at få aflivet.
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PensIonIster

senIorer 
med slag i
Julefrokoster, skovture, middage, banko, kortspil, 
foredrag og bare gode gamle minder. Det hører til 
de aktiviteter, som seniorerne jævnligt mødes om i 
Fængselsforbundets lokale pensionistklubber. 

Af Andreas Graae

Hvad sker der, når porten smækker i for sidste gang efter lang 
og tro tjeneste? er det så slut med det kollegiale sammenhold 
og fælles aktiviteter? 

nej, det behøver det slet ikke at være. I hvert fald ikke, hvis 
man har gjort tjeneste ved for eksempel statsfængslet i 
nyborg, Vridsløselille, anstalten ved Herstedvester eller 
Københavns Fængsler – eller som arrestforvarer.

Her er der nemlig lang tradition for at fortsætte det kollegiale 
fællesskab i de lokale pensionistklubber. 

I statsfængslet ved nyborgs Pensionistforening, der tæller hele 
142 medlemmer, mødes man eksempelvis og spiller kort hver 
onsdag, fortæller foreningens formand, albert Hein. 

”det er helt fast, at vi mødes hver uge til kage og en tår kaf’ og 
spiller kort. Men vi laver også mange andre ting. en gang om 
måneden er der banko. og en gang om året har vi fællessang, 
hvor der kommer en og spiller og hjælper os med at synge.”

og til den slags større årlige arrangementer er der ifølge 
formanden stærk tilslutning. det gælder ikke mindst de årlige 
fester og middagsarrangementer, hvor der ofte møder små 50 
mennesker op. 

”der er forårsfesten og sommerafslutningen, hvor der plejer 
at komme mange mennesker. og så har vi også en grillaften i 
juli, en stiftelsesfest i september og så selvfølgelig julefrokosten, 
hvor vi også spiller banko. Vi har vist fået forvænt medlem-
merne til, at hver gang der er arrangementer med spisning, så 
er der også levende musik, så vi kan danse,” siger han.

en anden fast tradition er, at statsfængslet i nyborg en gang 
årligt inviterer på gule ærter. Her kan de pensionerede med-
arbejdere høre lidt om, hvad der er sket, siden de selv gik på 
cellegangene. 

”Førhen var det inspektøren selv, der kom og fortalte om, hvad 
der var sket for nylig – for eksempel byggerier, besøgsafdelinger, 
og så videre. Medlemmerne synes det er sjovt at komme tilbage 
og se, hvad der er sket,” siger albert Hein, som var kendt under 
øgenavnet ”Kong albert”, da han var overvagtmester på afdeling K.

diverse foredrag fylder også op i pensionsforeningens årshjul. 
Man har for eksempel haft fængslets tidligere inspektør, 
Jens tolstrup, ude og fortælle om ’the Modern territory’ – et 
kæmpestort fængselsdistrikt i australien, som han har været 
direktør for. 

nU eR vI Alle lIGe
I Københavns Fængslers pensionistforening ’seniorklubben’ 
finder man tilsvarende høj aktivitet blandt medlemmerne. 

Højdepunkterne er julefrokosten og sommerfesten, fortæller 
formanden, Helmuth Jørgensen.

”og så har vi vores kulturafdeling, som arrangerer forskellige 
besøg på museer og institutioner. Vi har for eksempel været på 
besøg på Politigården og Politimuseet. Illum har faktisk også et 
museum, og der har vi også været.”

Medlemmerne mødes fast i personalehuset en gang om måne-
den til en ostemad og ’en genstand’ og hyggesnakker om deres 
fælles fortid: ”det er festligt og folkeligt. Vi sludrer og fortæller 
de samme historier, som vi efterhånden har hørt så mange 
gange før: ’Kan du huske dengang…’ så kører den.” 

der er dog ifølge formanden en væsentlig forskel nu i forhold 
til tjenestetiden: ”nu er vi alle sammen lige – betjente, vagt-
mestre, overvagtmestre og så videre. Meget mere lige end vi 
var dengang. Klubben er åben for alle.”

senIoRklUb holdeR 10 åRs jUbIlæUm 
det behøver imidlertid ikke være en gammel tradition at 
mødes med sine tidligere kollegaer. eksempelvis tog tidligere 
arrestforvarer Per larsen Jensen i 2005 initiativ til at danne en 
seniorklub for pensionerede arrestforvarere. og det har været 
en stor succes.

”selvom vi er spredt over hele landet, så mødes vi en gang om 
året forskellige steder i danmark. Vi har blandt andet været 
med den gamle veteranjernbane fra Hobro til Mariager, i ope-
raen, på arbejdermuseet, og vi har besøgt slotte og domkirker 
over hele landet,” siger han.

I år kan arrestforvarernes seniorklub så fejre 10 års jubilæum, 
og det markerer man med en tur til ærø: ”Vi har planlagt et 
weekendophold på Hotel troense på tåsinge. Fra hotellets 
bådebro sejler vi til Valdemar slot,” siger han.

de Fleste tænkeR nok: Godt det eR slUt
også pensionistforeningen i albertslund byder medlemmer 
velkomne. det gælder både betjente, der har gjort tjeneste ved 
Vridsløselille eller Herstedvester. 

Her starter sæsonen i september med en lille udflugt til en 
aktivitet i byen. det kan for eksempel være en havnerundfart 
eller et slotsbesøg, siger foreningens kasserer, gerd ny Chri-
stensen.

”Vi har for eksempel for nylig været en tur på rosenborg. og 
så har vi den årlige skovtur i maj. Her sørger foreningen for 
transport i busser. I år skal vi til naverhulen i Helsingør, hvor 
der både er museum og restaurant. som regel får vi os en god 
middag på en kro. Vi har for eksempel også været på gavnø 
nede ved næstved og ved Møns Klint, hvor der ligger et geolo-
gisk museum.”

også her er banko og gule ærter en fast tradition: ”gule ærter. 
det var jo det, vi spiste, da vi var unge, og det er altid en stor 
succes. et par gange om året har vi også bankospil – gerne lige 
omkring Mortens aften, for der vil man jo gerne vinde en and,” 
siger kassereren.

og foreningen holder også løbende seniorerne orienteret med 
foredrag: ”sikkerhedschefen var for eksempel herude for nogle 
år siden. Han fortalte om alle de ideer og tanker, der ligger bag 
reorganiseringen. Vi kan jo godt lide at høre lidt om alle de nye 
tiltag. Men de fleste tænker jo nok: ’godt det er slut med det!’ 
Vi har vel en alder nu, hvor vi ikke rigtig kan overskue det. der 
skal nye friske kræfter til,” siger gerd ny Christensen.

Medlemmer af Fængselsforbundets pensionistafdeling er 
passive medlemmer, men har adgang til samme medlems-
fordele som forbundets øvrige medlemmer. Medlemmerne 
har for eksempel ret til at leje forbundets ferieboliger og 
de er omfattet af Fængselsforbundets gruppelivsforsikring 
indtil de fylder 70 år

Her er Arrestforvarernes 
Seniorklub på guidet 
vandretur i Ribe.
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uro i ellebæk

16.20 
Ballade bryder ud på Afdeling 18, og ellebæk anmoder om 
assistance fra Københavns Fængsler

16.25 
Indsatte sætter ild flere steder i ellebæk 

16.30
Københavns Fængsler sender ni mand af sted med 
udrykning

17.00 
Indsatsholdet ankommer samtidig med politiets indsatsle-
der og får sammen med betjente på ellebæk situationen 
under kontrol

17.30 
Seks indsatte overføres fra ellebæk til Københavns 
Fængsler

19.20 
Københavns Fængsler modtager de seks indsatte

19.45 
Briefing af indsatsholdet

20.15 
Briefing af det øvrige personale

henning mørck

afdelingsformand for Fængselsforbundet på sjælland.
ansat i 1986. Har været i Herstedvester, Pensionen på Hols-
bjergvej og arresthusene i Vordingborg, Køge og næstved. 
begyndte sin tillidskarriere i Fængselsforbundet i 1990.

brian hedensted

afdelingsformand for Fængselsforbundet i Midt- og nord-
jylland. ansat i 2004. Har været i statsfængslet Møgelkær 
og statsfængslet østjylland. begyndte sin tillidskarriere i 
Fængselsforbundet i 2009.

udrykning 
tIl ellebæK
En almindelig tirsdag aften i Institutionen Ellebæk 
udviklede sig dramatisk til fangeoprør med ildspåsæt-
telse. Heldigvis kom et udrykningshold fra Københavns 
Fængsler til undsætning og fik situationen under kontrol.
  
Af Andreas Graae
 

tirsdag den 5. maj 2015 får vagthavende på Københavns 
Fængsler en noget usædvanlig opringning fra Institutionen for 
Frihedsberøvede asylansøgere i ellebæk. 

”der bliver anmodet om hurtig assistance, da der er udbrudt 
voldsomme optøjer på afdeling 18 i ellebæk,” siger den vagt-
havende, Henrik thøgersen.

Københavns Fængsler begynder derfor straks at mønstre ni 
mand og udstyr.

Kort tid efter henvender den vagthavende fra ellebæk sig igen 
til Københavns Fængsler, da situationen er forværret. de ind-
satte i ellebæk har nu også sat ild flere steder, og man frygter, 
at situationen udvikler sig yderligere til fare for både ansatte og 
indsatte.

efter lynhurtig accept fra politiet beslutter Henrik thøgersen 
at sende to biler med ni mand til ellebæk med udrykning. de 
kører straks af sted, og er fremme samtidig med politiets ind-
satsleder.  

Mens alt dette sker, gør Københavns Fængsler sig klar, hvis 
yderligere foranstaltninger skal iværksættes.

”Jeg sender besked ud til fløjene om skærpet opmærksomhed, 
hvis det er nødvendigt at lukke huset ned på nat, fordi ellebæk 
har brug for yderligere assistance,” siger Henrik thøgersen. 

det bliver dog ikke nødvendigt, da den hurtige tilstedeværelse 
af indsatsholdet fra Københavns Fængsler gør, at man sammen 
med betjente i ellebæk og Politiet hurtigt får situationen under 
kontrol. 

seks af urostifterne bliver taget med retur til Vestre Fængsel.

På Københavns Fængsler ser Henrik thøgersen med tilfredshed 
tilbage på, hvor godt tingene klappede i den højspændte situa-
tion: ”Vi får tilladelse fra politiet til at køre med udrykning lige 
med det samme. og så er alle klar. Fløjene har lavet en plan, og 
alt fungerer perfekt, så man er klar til at rykke.”

Fængselsinspektør ved Københavns Fængsler, arne tornvig 
Christensen, roser også fængselsbetjentene for en veludført 
hjælpeaktion. 

”Jeg ved, at der både fra ellebæk og fra områdets sikkerheds-
chef er udtalt stor ros og anerkendelse for den hurtige hjælp og 
indsats, og den tilslutter jeg mig. episoden blev løst i bedste KF-
ånd, hvor alle var klar til at yde deres bedste på en professionel 
og ordentlig måde,” siger han.

erik h. larsen

afdelingsformand for Fængselsforbundet i Hovedstaden. 
ansat i 2004. Har været i Københavns Fængsler alle årene. 
begyndte sin tillidskarriere i Fængselsforbundet i 2009.

nyt Fra ForbundetIndsatsaKtIon

FængselsForbundets 
fire nye områdefælles-
tillidsrepræsentanter

mette nielsen 

afdelingsformand for Fængselsforbundet i syddanmark. 
ansat i 2005. Har været i statsfængslet i nyborg alle årene. 
begyndte sin tillidskarriere i Fængselsforbundet i 2009.
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ledige uger

der er stadig ledige uger i sensommeren og efteråret 
i Fængselsforbundets to ferieboliger i Fjand og Kram-
nitze. tjek vores hjemmeside under: For-medlemmer/
medlemsfordele/ferieboliger.

debat
Debatindlæg (max 750 ord) sendes til 
redaktion@faengselsforbundet.dk senest 
den 14. i hver måned. Følg også debatten 
på Facebook: Faengselsforbundet og på 
Twitter: @Faengselforbund.

flemming solberg 
gÅr PÅ PensIon

Af Søren Gregersen

samtidig med at nixon forlod det Hvide Hus, trådte Flem-
ming solberg ind ad døren til statsfængslet i Horsens. 

det var i juli 1974. og mens hippietiden var ved at afblomstre 
i det omkringliggende samfund, var den først lige begyndt i 
landets fængsler. nu hed det ikke fængselsvæsen længere, 
men kriminalforsorg. arbejdet i fængslerne skulle mere 
handle om omsorg og rehabilitering og mindre om straf og 
forbedring.

Hele denne proces blev den nye fængselsbetjent Flemming 
solberg en del af. og som det fremgik ved afskedsreceptionen 
den 26. juni, fik han hurtigt en fornemmelse af, at ”det kom-
mer nok til at vare mange år”.

det fik han ret i. Flemming solberg nåede nemlig at være 
ansat i Kriminalforsorgen i 41 år, inden han gik på pension. 
den lange karriere blev fejret i arresthuset i aalborg ved 
en reception, hvor vejret artede sig fra sin bedste side. de 
omkring 100 deltagere nød sol og helstegt pattegris i arrest-
husets gårdhave.

områdedirektør una Jensen roste Flemming solberg for 
hans store indsigt i Kriminalforsorgen og evne til at tænke 
på tværs: ”Jeg har været glad for at have dig om sparrings-
partner,” sagde hun blandt andet i sin tale. Hun roste ham 
også for et godt menneskesyn og for at være en rollemodel 
for både indsatte og ansatte.

Flemming solberg har været arrestforvarer i aalborg siden 
2012. Før det har han blandt andet været arrestforvarer i 
arresthusene i randers og Hobro og arbejdet som betjent i 
arresthuset i Århus.

Han har også været stærkt involveret i Fængselsforbundet. 
I de seneste otte år har han været formand for forbundets 
lederafdeling. Her har han altid været en saglig, velforbe-
redt og vidende kollega.

Vi ønsker held og lykke fremover!

til medlemmer aF 
FængselsForbundet

Vi havde fornøjelsen af at gøre brug af ferieboligen i Fjand i 
uge 20 i år – og sikken overraskelse. I huset var der alt, hvad 
man kunne finde på at bruge på en ferie. lækker indendørs- 
komfort udi møbler, borde og senge. et dejligt køkken med 
opvaskemaskine og i stuen en pejs samt et dejlig stort bade-
værelse, hvor der også var vaskemaskine og tørretumbler. 

udendørs var der en lille terrasse med borde og stole, hvor 
man kunne sidde og kikke mod klitterne og Vesterhavet. der 
var også en grill, liggestole i et redskabsskur samt en bænk 
foran huset. Virkelig et dejligt hus at gøre brug af.

I gåafstand fra huset – cirka en lille kilometer – er der en 
lille havn med fiskerbåde, og foran havnen er der en stor 
legeplads for børn. Vi kunne gå til Vesterhavet på cirka tyve 
minutter. 

nyt Fra Forbundet

når man som os kommer fra sjælland, var der mange ting 
at opleve i det jyske. der var ikke langt at køre til ringkøbing 
eller torsminde. lidt længere til fuglereservatet tipperne i 
den sydlige ende af ringkøbing Fjord.

tager man nordenfjords, kan man besøge thyborøn, hvor 
man kan se sneglehuset. Ja, der er virkelig mange muligheder 
for at få én på opleveren med udgangspunkt i ferieboligen i 
Fjand.

da vi skulle aflevere nøglerne igen ved Feriehus udlejning 
I/s i ulfborg, snakkede vi lidt med personalet, og her fik vi 
en forståelse af, at der ikke kom nogen i huset ugen efter os. 
det var meget svært at forstå, at det ikke var lejet ud. Jeg 
kan nemlig på det varmeste anbefale feriehuset i Fjand.
 
god sommer
søren V. andersen



taK tIl 
dansKernes 
syMPatIerKlærIng: 
Vi er alle 
fængselsbetjente
Folkemødets gæster fik mulighed for at se sig selv som 
fængselsbetjent i Fængselsforbundets telt. en idé som 
vores nabotelt – politiet – også benyttede sig af. I mod-
sætning til politiet iklædte vi dog ikke de besøgende en 
rigtig uniform, men lod dem blot stå bag et papskilt. 
Mange danskere benyttede sig af muligheden – både 
voksne og børn – og de gjorde det i den ånd, som det 
var tiltænkt. nemlig som et skulderklap og en sympati-
erklæring til jobbet som fængselsbetjent.


