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leDer

Det er på ingen måde en prangende 
overenskomstaftale, som CFu fik landet i 
februar på vegne af statens medarbejdere.

en lønstigning på 1,1 procent over to år 
ville have været uacceptabelt for få år 
siden, men nu er tiden en anden. 

Finansministeren meldte benhårdt ud, 
at der intet var at komme efter. Statens 
medarbejdere kunne alene se frem til 
forringelser. Ministerens argumenter var, 
at landet er midt i en økonomisk krise, 
at det private arbejdsmarked viser løntil-
bageholdenhed og at arbejdsløsheden er 
steget.

baggrundstæppet for forhandlingerne var 
derfor meget mere dunkelt end ved de to 
foregående forhandlinger. I 2008 havde 
vi længe haltet efter det private arbejds-
marked og fik et markant lønløft. I 2011 
gik vi over på ny løn og fik et lønløft i den 
forbindelse. 

Denne gang kunne finansministeren doku-
mentere, at de offentligt ansatte har været 
lønførende i forhold til de privatansatte, 
og denne føring skulle vi betale tilbage. 
Vi har nemlig en reguleringsordning, som 
sikrer, at lønnen følger hinanden på det 
private og offentlige arbejdsmarked. Det 
er en ordning, som normalt er til vores 
fordel, men denne gang virkede ordningen 
modsat. Som udgangspunkt skulle vi der-
for gå ned i løn i år.

Det er svært at plukke hår af en skaldet. 
Derfor må vi nok være tilfredse med, at 

vi undgik et lønfald i år, og at vi får en 
beskeden lønstigning til næste år.

Ministeren var også ude efter at forringe 
vores tjenestemandspension, forringe 
vores arbejdstidsregler og afskaffe regule-
ringsordningen. Ministeren var stålfast på 
alle områder. 

Fængselsforbundet har kæmpet hårdt for 
at undgå disse forringelser. Vi mener, at vi i 
høj grad leverede i forhold til tjenestemands-
pensionen ved de forrige overenskomst- 
forhandlinger, hvor den pligtige afgangs-
alder blev afskaffet fra 2019. Det var 
uacceptabelt for os, hvis afskaffelsen 
skulle fremrykkes til 2014.

Vi var alt andet end begejstrede for for-
ringelser på arbejdstidsområdet, som ville 
betyde, at aftentillægget først skulle udbe-
tales fra klokken 18 i stedet for klokken 17, 
og at der skulle indføres en kvartalsnorm. 
Det ville ramme vores medlemmers løn-
ningspose og give mere arbejde.

og vi var i høj grad interesserede i at bevare 
reguleringsordningen, som historisk set 
har været til vores klare fordel.

Det lykkedes os at få ministeren til at 
droppe alle tre krav. Det er vi glade for.

ud over en lille lønstigning rummer overens-
komsten altså også lyspunkter. Det er der-
for, at hovedbestyrelsen anbefaler med-
lemmerne at stemme for overenskomsten.

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 
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Som man kunne læse i en artikel i fagbladet i februar, får en 
fængselsbetjent og en politibetjent ikke nødvendigvis samme 
disciplinærstraf, selvom de begår samme tjenstlige fejl.

eksempelvis blev en fængselsbetjent i 2011 straffet med en bøde 
på 4.000 kroner af sin arbejdsgiver for at tillade en indsat at gå i 
Netto under en ledsaget udgang. Mens en politibetjent fik en bøde 
på 2.000 kroner, efter en fange flygtede, da betjenten faldt i søvn 
under en bevogtningsopgave på et hospital.

Michael gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns 
universitet, er overrasket over eksemplerne fra de to dele af rets-
systemet: ”Det virker som om, at der er en relativ hårdere kurs i 
fængselsvæsenet end i politiet.” 

Han tager forbehold for, at alle sager er individuelle og derfor ikke 
nødvendigvis helt sammenlignelige. Han formoder dog, at politi 
og kriminalforsorg anvender samme regler: ”Man må forvente, 
at der stilles nogenlunde samme krav til medarbej-derne. Vi er jo 
inden for samme branche, nemlig justitsvæsenet. Alligevel virker 
det som om, at tolerancen er væsentligt mindre i Kriminalforsor-
gen end i politiet.”

FoRseelseR i FRitiden
tjenestemænd risikerer også at blive straffet af deres arbejds-
giver, hvis de begår forseelser i deres fritid.

Hvis en fængselsbetjent eksempelvis dummer sig i beruset til-
stand og bliver straffet efter straffeloven, er der stort set garanti 
for, at vedkommende efterfølgende bliver afskediget fra Kriminal-
forsorgen. Sådan er det ikke i politiet. 

I 2011 blev flere politibetjente straffet efter straffeloven, uden at 
de blev afskediget. De slap i stedet med en advarsel eller en bøde.
Kun i én sag ud af 93 disciplinærsager blev en politibetjent afskediget 
i 2011. 

til sammenligning blev otte fængselsbetjente afskediget af disci-
plinære årsager samme år. Som udgangspunkt burde statistikken 
ellers se modsat ud, eftersom der er tre gange så mange politi-
betjente som fængselsbetjente.

FoRskel På
DISCIPlINærStrAFFe 
uNDrer ProFeSSor
Det er overraskende, at Kriminalforsorgen tilsyneladende forventer højere standard af 
sine medarbejdere, end man gør i politiet. Det siger Michael Gøtze, der er professor i 
forvaltningsret.
Af Søren Gregersen

Michael gøtze peger på, at kravene om decorum – altså at man 
skal vise sig værdig i stillingen – langt fra er knivskarpe: ”Der er 
et ganske stort råderum. Derfor kan der godt være forskel på den 
måde, to forskellige arbejdsgivere anvender reglerne på. Det kan 
være det, som gør sig gældende i Kriminalforsorgen og politiet i 
forhold til fejl, der begås uden for tjenesten,” siger han.

DISCIPlINærStrAF
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øKoNoMI

Hvad koster en plads i et dansk fængsel sammenlignet med vores 
nabolande? Det spørgsmål har retsordfører Karsten lauritzen (V) 
stillet til justitsminister Morten bødskov (S) i Folketingets retsudvalg.

Det overraskende svar fra ministeren er, at en dansk plads er 
væsentlig billigere.

Hvor en plads i et åbent fængsel koster 1.110 kroner i døgnet i Dan-
mark, er prisen 1.565 i Norge og 1.661 i Sverige i danske kroner. en 
åben plads i Danmark er dermed 29 procent billigere end i Norge og 
33 procent billigere end i Sverige.

Det samme billede gør sig gældende for lukkede fængsler. I Danmark 
koster en lukket plads 1.899 kroner i døgnet. I Norge koster den 2.332 
kroner og i Sverige 2.451 kroner. 

Man skal over den botniske bugt for at finde samme fængselspriser 
som i Danmark. I Finland er åbne pladser en smule dyrere end i Dan-
mark, mens lukkede pladser er cirka 350 kroner billigere per døgn.

PRoPFyldte FænGsleR
Fængselsforbundets formand Kim østerbye er ikke overrasket over, 
at danske borgere får noget for skattekronerne i danske fængsler. 
Han peger på, at antallet af indsatte er steget med 25 procent i løbet 
af de seneste ti år.

”Man har puttet flere og flere fanger ind i fængslerne, uden at kapa-
citeten er fulgt med. Alle kvadratmeter i fængsler og arresthuse er 
blevet udnyttet; selv motions- og besøgsrum.” 

og når antallet af indsatte stiger, falder gennemsnitsprisen per indsat: 
”Der er jo tale om de samme bygninger, og medarbejderstaben er 
stort set uændret. I det lys overrasker det mig ikke, at danske fængsler 
er billigere end norske og svenske.”

Kriminalforsorgen er i de seneste år blevet pålagt besparelser, som 
blandt andet har ramt bemandingen. Ifølge Direktoratet for Kriminal- 
forsorgen er der alene i perioden 2010-2011 sparet tre procent på 
vagtbemandingen.

Danmark har 
NORDENS BILLIGSTE 
fængsler 
Det er markant billigere at drive fængsel 
i Danmark end i vores nordiske nabo-
lande Norge og Sverige. Kun Finland kan 
matche de danske fængselspriser.
Af Søren Gregersen og Kristian Westfall

Kim østerbye mener, at sammenligningen med de øvrige nordiske 
lande bør give stof til eftertanke om den måde, vi har indrettet 
Kriminalforsorgen på i Danmark.

”Selvom vi er dygtige, er det svært at få de samme resultater ud af et 
budget, som er mindre end i vores nordiske nabolande. Når antallet 
af medarbejdere falder i forhold til indsatte, forringer det både sik-
kerheden og mulighederne for at hjælpe de kriminelle videre i livet,” 
siger forbundsformanden.

Han mener derfor, at det er vanskeligt at effektivisere yderligere: ”I 
den nye flerårsaftale blev det blandt andet besluttet at spare 63 mil-
lioner kroner på vagtplanlægningen. Det bliver meget svært at finde 
de penge uden at forringe vores opgaveløsning.”

HveRken FoR lidt elleR FoR meGet
Venstres retsordfører, Karsten lauritzen, er anderledes positiv over 
for de nye tal: ”tallene giver tryghed for, at vi hverken bruger for 
mange eller for få penge i Kriminalforsorgen i Danmark,” siger han.

retsordføreren har stillet spørgsmålet for at tjekke, om Kriminal-
forsorgen drives effektivt: ”Vi må hele tiden se på, hvad ressourcerne 
bruges til og sørge for, at vi hele tiden er så effektive som muligt.” 

 Åben PlAds lUkket PlAds

sveRiGe  1.661 kr.  2.451 kr.

noRGe  1.565 kr.  2.332 kr.

FinlAnd  1.162 kr.  1.527 kr.

dAnmARk  1.110 kr.  1.899 kr.

Note: 2011-priser i danske kroner. Kilde: Justitsministeriet.

PRiseR PeR døGn
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PSyKISK Syge

officielt sidder der ikke psykiske syge i fængsler og arresthuse. Det 
må der nemlig ikke ifølge i de europæiske fængselsregler. til trods for 
dette oplever landets arresthuse flere og flere problemer med psykisk 
syge.

tyve arresthuse har svaret på fagbladets rundspørge om problemstil-
lingen, og budskabet er klart: ”Ja, vi oplever psykisk syge blandt de ind-
satte”, ”Ja, problemet er stigende,” og ”Nej, vi er ikke klædt ordentligt 
på til at hjælpe dem.”

Det gælder for eksempel Arresthuset i ringsted. Her siger tillids-
repræsentant John Strandskov: ”Vi har masser af gange oplevet 
psykisk syge. Vi får tit indsatte direkte fra psykiatriske hospitaler, som 
vi så lukker inde 23 timer i døgnet.”

pSyKISK 
SyGE 
er et 
stigenDe 
problem

tilsvarende siger tillidsrepræsentant rené rasmussen i Arresthuset i 
Frederikssund: ”Vi har ofte psykisk syge siddende. De risikerer at sidde 
længe, da det kan være svært at få dem overført til et passende logi 
inden for psykiatrien.”

I Arresthuset i Køge bliver man nogle gange nødt til at fiksere de 
psykisk syge: ”Vi har næsten altid en eller flere indsatte med svære 
psykiske lidelser. Vi bliver ofte bedt om at tage en psykisk syg indsat 
fra de mindre arresthuse, hvis de ikke kan styre vedkommende. Hvis 
den indsatte går amok, er det eneste middel, som vi har i Køge, at 
bruge obs-cellen eller i yderste tilfælde sikringscellen. Det er jo helt 
galt, at vi kun har et middel til at håndtere psykisk syge, og det er ved 
at fiksere dem. Det gør dem absolut ikke raske,” siger tillidsrepræsen-
tant rolf Hansen.

Han peger på, at de psykisk syge påvirker de andre indsatte negativt: 
”Det har stor effekt på de andre indsatte, når der er en indsat, som 
råber hele natten, som ikke kommunikerer normalt og skaber panik. 
Nogle gange bliver vi nødt til at lukke hele arresten ned, hvis en 
psykisk syg indsat har forsøgt at sætte ild til cellen.”

også på Færøerne oplever man problemet: ”De psykiske syge er en 
stor udfordring for personalet i huset. De giver personalet en masse 
merarbejde, som gør, at vi har mindre tid til de andre indsatte,” siger 
tillidsmand bugvi Joensen i Arresthuset i tórshavn.

vi eR AbsolUt ikke RUstet
Arresthusene så helst, at psykisk syge slet ikke blev placeret hos dem, 
men hvis det alligevel sker, burde de ansatte være bedre forberedt til 
at tage sig af dem.

rolf Hansen siger: ”Vi er absolut ikke rustet til at håndtere psykisk 
syge. For det første er vi ikke uddannet i behandlingen af psykisk syge. 
For det andet har vi ikke den tid, den psykisk syge tager i forhold til 
andre indsatte. og for det tredje er der alt for lidt eller ingen bevillinger 
til psykologtimer eller lignende.”

I Arresthuset i århus efterlyser tillidsmand birgitte Høgh eksempelvis 
kurser til håndtering af PStD: ”Vi har flere med traumer fra krigene i 
Afrika, Mellemøsten og balkan. og fra bandekrigene i Danmark. Det 
kan godt være, at de ikke har en eksakt diagnose, men når man kom-
mer ind på livet af dem, har de oplevet en del,” siger hun.

PsykoFARmAkA
Psykisk syge er ifølge den internationale definition det samme som 
sindssyge. Det vil sige skizofrene eller maniodepressive. Forbunds-
sekretær rené larsen fra Fængselsforbundet mener dog, at man med 
en snæver definition risikerer at se bort fra mange mennesker, som 
kræver ekstra hjælp: ”Vi ved, at op mod hver femte af de indsatte i 
arresthusene får psykofarmaka. er man ikke opmærksom på hele 
gruppen, er der risiko for at overse indsatte, som bliver dårligere og 
dårligere uden at få behandling. Det kan i sidste ende betyde mere 
kriminalitet – herunder personfarlig kriminalitet,” siger han.

Arresthusene har flere og flere problemer med 
psykisk syge blandt de varetægtsfængslede. 
Det er konklusionen på en rundspørge, som 
fagbladet har gennemført.
Af Søren Gregersen

tidoblinG PÅ 30 ÅR 

Fra 1980 til 2010 er antallet af retspsykiatriske patienter, som 
er mistænkt eller dømt for kriminalitet, steget fra 297 til 2.638. 
I samme periode er antallet af psykiatriske sengepladser faldet 
fra cirka 11.000 til cirka 3.000.

HøjesteRet: Psykisk syGe mÅ GeRne PlAceRes 
i ARRestHUse

Selvom det er i strid med de europæiske fængselsregler, har 
Højesteret ved flere lejligheder accepteret, at psykisk syge 
kriminelle placeres i arresthuse. Hvor længe, har Højesteret 
ikke fastslået.
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rené larsen henviser til en ny svensk undersøgelse, som viser, at om-
kring 40 procent af de indsatte i fængslerne kan diagnosticeres med 
ADHD, hvor det samme gælder for 5 procent generelt i befolkningen: 
”De tal er sikkert de samme i Danmark,” siger han.

AFventeR UndeRsøGelse
Direktoratet for Kriminalforsorgen afventer i øjeblikket resultaterne af 
en screeningsøvelse fra Københavns Fængsler, hvor man har under-
søgt, hvor mange indsatte der har psykiske problemer.

Kontorchef Ina eliasen siger: ”Vi satte undersøgelsen i værk, fordi vi 
hørte, at det var et stigende problem. undersøgelsen skal dokumen-
tere problemets omfang.”

Hun kan derfor ikke sige på nuværende tidspunkt, hvad man konkret 
har tænkt sig at gøre: ”Vi forventer, at undersøgelsen giver nogle resul-
tater, der kan give os et mere håndgribeligt afsæt for nye tiltag.”

RetsoRdFøReR: det eR ikke tilFRedsstillende
Formanden for Folketingets retsudvalg, Karina lorentzen Dehnhardt 

ÅRHUs

AAlboRG

RAndeRs

silkeboRG

HelsinGøR

købenHAvn

søndeRboRG

esbjeRG

RinGkøbinG

næstved

slAGelse

AAbenRAA

koldinG
køGe

svendboRG

odense RinGsted

FRedeRikssUnd

toRsHAvn

Svaret er det samme, uanset hvor 
man ringer hen: 

”Ja, der sidder psykisk syge i 
vores arresthus.”

RUndsPøRGe blAndt ARRestHUse

røNNe

(SF), kalder det et stort problem, at der sidder psykisk syge i Kriminal-
forsorgens institutioner. 

”Det er ikke tilfredsstillende, at der er problemer på dette område. Det 
er tankevækkende, at en meget stor del af dem, der sidder i fængslerne, 
er behandlingskrævende.”

Ifølge hendes oplysninger har en tredjedel af indsatte psykiske udfor-
dringer lige fra karakterafvigelser til svære psykiske sygdomme. 

Hun håber, at den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen vil afhjælpe 
problemet. I aftalen er der afsat penge til psykiatriske konsulenter, 
som skal hjælpe arresthusene.

Formanden erkender dog, at problemet er vanskeligt at løse: ”Det kan 
være svært at finde et sted, hvor de psykisk syge kan komme hen. Det 
er jo udfordringer, som slet ikke hører til Justitsministeriets område, 
men snarere til Sundhedsministeriet,” siger hun.
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bonus til comwell-hoteller
Fængselsforbundets medlemmer får automatisk 200 
point, hvis de tilmelder sig Comwells bonusklub. 200 
point har en værdi af 200 kroner på hotellerne. Man 
tilmelder sig på hotelkædens hjemmeside. Husk at 
skrive kampagnekoden ’FF’.

Fest FoR tRoFAste medARbejdeRe

For 11. gang blev der i februar afholdt jubilardag for Kriminalforsorgens 
medarbejdere. Jubilarer og ægtefæller blev underholdt med jazz, pinde-
madder og taler. Kriminalforsorgens direktør, Johan Reimann, roste 
jubilarerne for deres trofasthed og loyalitet. Til stede i forsamlingen var 
blandt andre tre 40-års jubilarer.

sejR i FeRiePenGesAG

Forbundet har vundet over Moderniseringsstyrelsen i et 
spørgsmål om feriepenge.

Der er tale om et langt, juridisk forløb om feriepenge for 
flere hundrede afskedigede fængselsbetjente, som blev 
omtalt i fagbladet i oktober. I 2009 slog en EU-dom fast, at 
afskedigede tjenestemænd har ret til deres feriepenge, også 
selvom de var syge før afskedigelsen. 

EU-dommen betød, at alle som blev afskediget efter 2009, 
har fået efterbetalt deres penge. Men hvad med kollegaer, 
som blev afskediget før 2009? Moderniseringsstyrelsen 
mener, at kravene på feriepenge er forældede efter tre år. 
Fængselsforbundet mener derimod, at fristen er fem år. 
Det er dette spørgsmål, som nu er blevet afklaret. Kammer-
advokaten har anerkendt, at fristen bør være fem år.

Forbundet er i kontakt med 250 af vores tidligere medlem-
mer, der kan have krav på efterbetaling af feriepenge. Men 
hvis du kender nogen, der er blevet afskediget på grund af 
sygdom i perioden fra februar 2004 til februar 2008, må du 
meget gerne gøre dem opmærksom på sagen. De kan have 
penge til gode.

§§§§§§§
Hvor skal vi hen?
Fængselsinspektører, arrestinspektører 
og organisationsformænd i Kriminal-
forsorgen mødes midt i marts for 
at udtænke en strategi for den nye 
flerårsaftale. Strategien skal sætte 
retning for arbejdet med flerårsaftalen 
de kommende fire år.
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Kort Nyt

500

Som det fremgik af en artikel i fagbladet i februar, slipper 
politibetjente ofte med mildere disciplinærstraffe end fæng-
selsbetjente. Denne problemstilling er ikke ny. Økonomi- og 
Budgetministeriet satte allerede fokus på problemet for 40 
år siden. I et cirkulære fra 1973 fremgår det, at ministeriet er 
”blevet opmærksom på”, at statsansatte i nogle sager ikke altid 
behandles ens, hvis de har gjort sig skyldige i lovovertrædelser. 

Ministeriet henstiller derfor til, at der følges ensartede ret-
ningslinjer på området. Ministeriet peger blandt andet på, at 
man ikke behøver at afskedige en tjenestemand, som har gjort 
noget forkert. Man kan nøjes med at flytte vedkommende til 
en anden stilling. Tak til konsulent Henrik Witt fra OAO for 
denne oplysning.

så er vi på facebook
Fængselsforbundet har oprettet en 
facebookside. Vi vil bruge siden som et 
supplement til vores hjemmeside – både 
til at fortælle om forbundets arbejde og 
som debatforum for vores medlemmer. 
Skriv og kommentér endelig. Find siden 
på facebook.com/faengselsforbundet.

kAcHotten 
FyldeR ti ÅR

Købmanden i Statsfængslet i Jyderup, 
populært kaldet Kachotten, fejrer ti 
års fødselsdag i denne måned. Køb-
manden fungerer som arbejdsplads 
for de indsatte. De cirka 500 kroner, 
som de indsatte får i madpenge om 
ugen, skal helst bruges her. Priserne 
er rimelige, og det beskedne over-
skud går tilbage til de indsatte.

”butikken er en af fængslets mest 
populære arbejdspladser,” siger 
fængselsbetjent Pia Nielsen. Hun 
oplyser, at det tidligere var en lokal 
købmand, som stod for driften, men 
det fungerede ikke. Derfor valgte 
fængslet selv at stå for butikken. Pia 
Nielsen ses på billedet sammen med 
to af butikkens medarbejdere.

FødselsdAGstilbUd: 
Mars, Snickers, twix eller bounty. 
to styk – ti kroner!

FoRskel PÅ disciPlinæRstRAF: Sådan var det også for 40 år siden

Vi har nu rundet 500 underskrifter 
mod forringelser af psykologhjælpen. 
Medarbejderne i Statsfængslet i 
Jyderup har taget initiativ til under-
skriftindsamlingen som protest mod, 
at det ikke længere er muligt at få 
gratis psykologhjælp, hvis det drejer 
sig om private problemstillinger. I 
kan stadig nå at støtte indsamlin-
gen ved at sende navn og adresse til: 
underskrift@faengselsforbundet.dk. 
underskrifterne sendes til skattemini-
steren, når de er samlet ind.



De sjællanDske 
arresthuse smideR 
FløjlsHAndskeRne

Arresthusene har 
fungeret som et 
attraktivt føde-

sted for banderne. Det har 
givet dem alle tiders chance 
for at rekruttere blandt helt 
almindelige mennesker. 
Men nu kan vi forhåbentlig 
få sat en stopper for denne 
fødekæde til banderne,” 
siger Henning Mørck.

Nye fællesskabsregler i de sjællandske arresthuse er dårligt nyt for 
rockere og bandemedlemmer – og godt nyt for alle andre indsatte. 
Konsekvensen er øget sikkerhed, mindre banderekruttering, men også 
mere alenearbejde.  
Af Andreas Graae

”
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v  
oldelige overfald, trusler og magtpres fra rockere 
og bandemedlemmer har de senere år været en 
voksende del af dagligdagen i de 14 sjællandske 
arresthuse. Men det er fortid nu. Den 1. januar i år 
trådte et nyt sæt fællesskabsregler i kraft på Sjæl-

land og øerne, som begrænser fællesskabet og adskiller rocker- 
og banderelaterede indsatte fra arresthusenes øvrige fanger.

Når opstramningen kun gælder øst for Storebælt, er det fordi, 
de sjællandske arresthuse i længere tid har været plaget af stort 
overbelæg, hvoraf mange har været rockere. Men det skyldes 
også en kulturforskel, hvor man historisk set har været mere 
restriktiv vest for Storebælt end i de sjællandske arresthuse, 
hvor de indsatte har gået mere frit rundt.

Det mener i hvert fald formand for Ao Sjælland, Henning Mørck, 
som siger: “Vi havde behov for at få indført et sæt fælles regler 
på Sjælland og øerne, så regimerne er de samme, uanset om du 
sidder i Helsingør eller i Maribo. Nu gælder det alle steder, at vi 
kun tillader otte fanger at være ude ad gangen, mens rockere og 
bander aldrig er ude sammen med andre.”

og det er især godt nyt for de svage indsatte, mener Henning 
Mørck: “Det er en stor fordel for de fanger, som ikke er bande-
medlemmer. tidligere var det de stærke, som trænede, havde 
bordet og havde besøg. Men nu kommer de svage også ud og 
konditræner og har fællesskab på gangene. Stemningen er blevet 
meget bedre blandt de almindelige indsatte. Den minder mere 
om de gode gamle dage, inden alle de stærke kom og satte dags-
ordenen.”

God stARt PÅ ReGelstRAmninG
På linje med andre fængselsbetjente havde Henning Mørck frygtet 
modreaktioner fra de stærkere fanger på det, han kalder den 
største sikkerhedsmæssige opstramning i de sjællandske 
arresthuses historie. 

“Vi frygtede, at det kunne gå hen og udvikle sig til voldelige over-
fald, optøjer og aktioner mod personalet. Men det har vi heldigvis 
været forskånet for indtil videre,” siger han og roser i samme 
åndedrag sine kollegaer for godt samarbejde.

“Kollegaerne har tacklet det rigtig godt. Det er lidt en knibetangs-
øvelse, hvor det handler om at skabe forståelse og accept blandt 
fangerne om, at det her er noget, der kommer oppefra og ikke er 
til diskussion – uden at de føler, man har været en nazibetjent. 
Det har de løst meget professionelt. Samtidig har lederne haft 
et stort medansvar for at gå positivt ind og inddrage og støtte 
personalet.”

bRydeR RekRUtteRinGsFødekæden
De nye regler handler ifølge Henning Mørck ikke kun om at 
skærpe sikkerheden – men også om bedre resocialisering, da det 
stikker en kæp i hjulet på bandernes rekruttering i arresthusene. 

“Arresthusene har fungeret som et attraktivt fødested for 
banderne. Det har givet dem alle tiders chance for at rekruttere 
blandt helt almindelige mennesker. Men nu kan vi forhåbentlig få 
sat en stopper for denne fødekæde til banderne,” siger han.

Rød-GUl-GRøn-Fest
I flere arresthuse er man desuden begyndt at bruge en ny praksis 
til at vurdere, hvilke indsatte der er egnede til at være sammen 
med andre, ved at inddele dem i rød, gul eller grøn kategori. 
Det gør man blandt andet hos Henning Mørck i Arresthuset i 
Næstved.

SIKKerHeD

“Sammen med ledelsen tager vi hver dag stilling til hver enkelt 
indsat: er han klar til stort fællesskab, er han grøn. Har han 
udvist dårlig adfærd, bliver han gul. og er han helt uegnet til 
fællesskab, bliver han rød. Det system er med til at give os auto-
riteten tilbage – det er et godt pædagogisk værktøj,” siger han.

Det glæder formand for Fængselsforbundet, Kim østerbye, efter-
som rød-gul-grøn-systemet oprindelig var Fængselsforbundets 
forslag: “Det er meget positivt at se, at arresthusenes inddeling af 
indsatte i kategorier tilsyneladende fungerer efter hensigten. Det 
giver personalet et dynamisk redskab til at forholde sig til den 
enkelte – både dem som laver ballade, og dem som opfører sig 
ordentligt.”

Formanden tager i det hele taget godt imod de nye regler, som 
han mener, er en tiltrængt håndsrækning til de pressede arrest-
huse.

“Man har ladet arresthusene sejle deres egen sø alt for længe. Så 
det er godt, at arbejdsgiverne nu har rettet lyskeglen derhen, hvor 
bandeproblemerne virkelig er store. Det er en god begyndelse – 
både for de indsatte og for personalet – men det løser selvfølgelig 
ikke hele rocker-bandeproblemet,” siger Kim østerbye.

FleRe GÅRdtURe GiveR meRe AleneARbejde
et minus ved de nye regler er, at arrestbetjentene har fået mere 
alenearbejde, da der nu kun må være otte indsatte i fællesskab 
ad gangen. Det betyder flere gårdture, som ifølge fællesskabs-
bestemmelserne skal overvåges, hvilket giver mere tid alene 
for kollegaen i arresten.

Henning Mørck ser det som et stort problem, som man er nødt 
til at finde en løsning på hurtigt: “Når vi kun er to på vagt, hvoraf 
den ene skal ned i gården og glo tre eller fire gange på en dag, så 
kommer den anden jo til at stå meget alene med tingene. Det går 
ud over sikkerheden og andre ting som sagsbehandling, arbejds-
drift og så videre. Det skal der gøres noget ved hurtigt.”

ARRestinsPektøR: vi mÅ FølGe ReGleRne
Arrestinspektør for Sjælland, lolland-Falster og bornholm, Henrik 
boe Pedersen, er opmærksom på problematikken og arbejder på 
en løsning: “Der står udtrykkeligt i reglerne, at gårdture skal over-
væres af personalet, så det må vi tilpasse os. Det er en bestem-
melse, der er kommet for flere år siden, og man kan diskutere, 
hvor relevant den er i dag, hvor gårdtursarealerne langt de fleste 
steder er ganske sikre. Arealerne er for det meste overdækkede og 
har installeret kameraer, så personalet kan se, hvad der foregår. 
Hvis der for eksempel sker et overfald, kan vi se på båndet, hvem 
der gør hvad.”

Han er i øjeblikket i dialog med Direktoratet for Kriminalforsorgen 
om en måde at lette problemet på: “Når der som nu afvikles flere 
gårdture, bliver der et logistisk problem. Så bør det være op til 
den lokale arrestforvarer at vurdere, hvordan man udnytter 
ressourcerne bedst.”

I Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser sikkerhedschef Michael 
gjørup, at der ikke er noget nyt i, at gårdturene skal afvikles 
under overværelse af personale: “Jeg ved godt, at der til tider er 
travlt, men det handler om at prioritere og tilpasse opgaverne til 
dagligdagen. Fra mandag til fredag kan man for eksempel lægge 
gårdturene i det tidsrum, hvor arrestforvareren er der.”
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reIMANN

Hvorfor valgte du at søge jobbet som direktør i Kriminalforsorgen?
”Jeg har arbejdet i 20 år med mange af de spændende udfordringer, 
som Kriminalforsorgen beskæftiger sig med. Jeg har eksempelvis 
været formand for regeringens ungdomskommission og været 
budgetansvarlig for Kriminalforsorgen, mens jeg arbejdede i Jus-
titsministeriet. Nu står Kriminalforsorgen over for reorganisering 
og skærpet ressourcestyring. Det er præcis samme øvelse, jeg har 
gennemført i Nordsjællands Politi og i Københavns Politi.”

Hvad er dit førstehåndsindtryk af Kriminalforsorgen?
”Jeg vil gerne sige tak for den gode modtagelse. Ikke mindst til 
Fængselsforbundets formand, som bød mig velkommen i seneste 
udgave af Fængselsfunktionæren. Jeg er helt enig i, at vi står over 
for udfordringer, som skal løses, og at løsningen skal findes i 
dialog med medarbejderne.” 

Hvad vil du gerne opnå som direktør?
”om knap fire år vil jeg gerne kunne aflevere en kriminalforsorg, 
hvor der er hak ved alle de punkter, som der er i den nye flerårs- 
aftale. Det er en stor tillid, som politikerne har vist os med 
aftalen. om fire år skal vi vise os værdige til denne tillid.”

Hvordan vurderer du flerårsaftalen?
 ”Jeg synes, det er en god aftale. Det er sikkert en aftale, som andre 
myndigheder er misundelige over. og aftalens faglige mål flugter 

ny diRektøR:
VI SKAl VISe oS 
VærDIge tIl DeN 
tIllID, SoM 
PolItIKerNe HAr 
VISt oS

med mine egne faglige mål. Samtidig har aftalen den fordel, at 
vi får lov til at bruge den besparelse, som vi gennemfører, til nye 
spændende tiltag.”

Kriminalforsorgens institutioner ligger spredt ud over landkortet. Hvor-
dan vil du sikre, at alle medarbejdere fører dine planer ud i livet?
“enhver forandringsproces er en kommunikationsudfordring. Det 
væsentligste for mig er kaskadekommunikation. Med det mener 
jeg, at kommunikationen til medarbejderne skal foregå via de 
nærmeste ledere. Personalelederne skal være vores forandrings-
ambassadører. Derfor skal vi give lederne værktøjer, som kan 
hjælpe dem med kommunikationen. Vi vil også måle kommunika-
tionen for at sikre, at den virker.” 

Hvordan vil du reorganisere Kriminalforsorgen?
”Jeg er forsigtig med at komme med ultimative meldinger allerede 
nu. I dag er vi organiseret efter vores produktionsapparat, altså 
fængsler, arresthuse, KiF og så videre. Vi skal finde ud af, hvordan 
vi får organisationen til at virke på den bedste måde. Det vil i høj 
grad få konsekvenser, hvis vi i stedet organiserer os om opgave-
løsningen, og ikke i søjler som kendetegner vores nuværende 
struktur.” 

Hvor længe regner du med at være i stillingen?
”Det er klogt at tage en flerårsperiode ad gangen.”

Johan Reimann har valgt at udskifte sit 
arbejde som politidirektør i København 
med jobbet som direktør i Kriminalforsorgen. 
Han satser på at føre flerårsaftalens mål-
sætninger ud i livet. Der skal helst kunne 
sættes hak ud for alle punkter i aftalen 
om fire år.
Af Søren Gregersen



JOHAN REIMANN er født i 1953 i København. 
Han er uddannet cand.jur. fra Københavns 
universitet i 1978.

Som nyuddannet fik han job som advokat-
fuldmægtig, men kom hurtigt til Justits-
ministeriet, hvor han var ansat en årrække 
blandt andet som ministersekretær, 
kontorchef og afdelingschef.

I 2003 blev han statsadvokat og var Danmarks 
repræsentant hos eurojust i Haag. I 2006 
blev han politidirektør for Nordsjællands 
Politi. I 2009 afløste han Hanne bech Hansen 
som politidirektør i Københavns Politi. og i 
februar tiltrådte han jobbet som direktør for 
Kriminalforsorgen.

Sideløbende med sin karriere har Johan 
reimann fungeret som underviser ved 
Københavns universitet og Politiskolen, 
ligesom han har forfattet flere juridiske 
artikler.
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HvAd FoRstÅR dU ved God FAGliGHed? 
Hos os består den gode faglighed i at sparre med sit hold. Vi er 
syv i grunduddannelsesteamet, og vi forsøger konstant at holde 
os opdaterede på, hvad der er nyt. Vi har mange forskellige ud-
dannelsesbaggrunde og supplerer hinanden fantastisk godt. Den 
relativt lille gruppe rummer stor erfaring og bred viden inden for 
alt fra psykologi, kriminologi, samfundsvidenskab, sociallære og 
straffuldbyrdelse. eleverne kommer også med forskellige bag-
grunde og stiller heldigvis mange spørgsmål til vores undervis-
ning. Især forbindelsen mellem teori og praksis er betydningsfuld. 
Derfor er det vigtigt, at vi lytter, hvis eleverne siger, at de har 
svært ved at koble teoretisk viden til praksis. At den kobling er 
tydelig, ser jeg som god faglighed.

eR deR omRÅdeR i HveRdAGen, HvoR dU GeRne vil væRe 
FAGliGt bedRe? 
et af de områder, hvor jeg sommetider synes, det er svært, er 
i vejledningen af eleverne. Når en opgave blokerer eller frus-
trerer dem, vil jeg gerne blive endnu bedre til at stille de rigtige 
spørgsmål og guide dem i den rigtige retning. udfordringen er at 
få eleverne på banen med gode løsningsforslag, mens jeg holder 
igen med svarene.

FEm om 
fagligheD
Uddannelseskonsulent Bettina Strube 
Korning Andersen fra KUC blev uddan-
net som fængselsbetjent i 1993. Hun har 
arbejdet i Københavns Fængsler og i Ar-
resthuset i Helsingør. I fritiden læser hun 
psykologi på Københavns Universitet. Et 
fag, der giver et stort input til hendes job. 
Af Kristian Westfall

faglighed 
i fokus

HvoRdAn seR dU UdviklinGen i FAGet? 
Der er sket meget. De tilbagemeldinger, vi får fra fængslerne, er, 
at eleverne er initiativrige og gerne stiller spørgsmål til de ældre 
betjente. Desuden er det min oplevelse, at det er nogle meget vel-
reflekterede elever, vi sender til fængslerne. Det er rigtig godt. Det 
er mit indtryk, at der er stort fokus på at klare opgaverne sam-
men. Det tror jeg i høj grad hænger sammen med den nye uddan-
nelse, der startede i 2010. Fokus ændrede sig fra en pensumstyret 
til en målstyret, problembaseret læring. Det har sat konkrete spor 
på KuC. Før i tiden sad vi konstant i vores klasser, men nu har vi 
et stort læringscenter med muligheder for at undervise og lære 
på forskellige måder. 

PÅ Hvilke PUnkteR eR deR beHov FoR At styRke
FAGliGHeden i FAGet?
Jeg mener, at efteruddannelse af fængselsbetjente er uhyre vigtig. 
Især når man ser på forskellen mellem den gamle og den nye 
uddannelse. Derfor er det virkelig positivt, at der er afsat penge 
i den nye flerårsaftale til opkvalificering af kriminalforsorgens 
medarbejdere. Jeg er privilegeret, fordi jeg jo selv er ved at videre-
uddanne mig og derfor ved, hvor stor betydning det har. både 
fagligt og personligt.

HAR dU FoRslAG til, HvoRdAn FænGselsFoRbUndet kAn 
væRe med til At styRke FAGliGHeden? 
Det er godt den måde, Fængselsforbundet de seneste år har sat 
fokus på fagligheden. Konkret kunne repræsentanter fra Fæng-
selsforbundet deltage i elevernes fremlæggelsesdage på KuC. Det 
ville helt klart være med til at skabe en rød tråd for de kommende 
fængselsbetjente, at forbundet er en del af det arrangement. Det 
er blandt andet her, der bliver skabt kontakter på kryds og tværs 
for eleverne, og det er oplagt at Fængselsforbundet er med her. Så 
lad dette være en åben invitation.
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Fængselsforbundets medlemmer får en generel lønstigning på 1,1 
procent over de næste to år. Det er resultatet af overenskomst-
forhandlingerne mellem finansministeren og Centralorganisa-
tionernes Fællesudvalg (CFu).

lønstigningen er på 0,82 procent i 2013. Denne stigning udlignes 
dog af, at statens ansatte de sidste år har fået en større lønstig-
ning end ansatte på det private arbejdsmarked. 

reguleringsordningen sikrer, at lønudviklingen i det statslige 
arbejdsmarked følger det private arbejdsmarked. Det er normalt 
til fordel for statens medarbejdere, men i dette tilfælde forholder 
det sig omvendt. Den statslige lønudvikling har på det seneste 
været større end den private lønudvikling. Derfor begynder sta-
tens medarbejdere den nye overenskomstperiode med en gæld. 
lønstigningen på 0,82 procent ædes af reguleringsordningen. Der 
bliver derfor ingen lønstigning i 2013. 

I 2014 får alle en generel lønstigning på 0,8 procent. Herudover 
forventer man, at reguleringsordningen udmønter sig positivt 
med 0,3 procent. Det samlede resultat over to år til Fængsels-
forbundets medlemmer er altså 1,1 procent.

Desuden forventer man, at der vil være en lokal lønudvikling på 
0,5 procent årligt – altså 1,0 procent i overenskomstperioden. 

UndGik FoRRinGelseR
udover den beskedne lønstigning lykkedes det at få finans-
ministeren til at droppe tre tunge krav. Det gælder kravene om 
at forringe tjenestemandspensionen, afskaffe reguleringsord-
ningen og gennemføre forringelser på arbejdstiden.

Ministeren fik altså hverken held med at forringe tjenestemands-
pensionen, så den pligtige afgangsalder allerede skulle afskaffes i 
2014, eller at forhøje førtidspensionsfradraget. Problemstillingen 
blev behandlet i den seneste udgave af fagbladet. Fængselsfor-
bundet førte selv direkte forhandlinger med Finansministeriet 
på dette område.

Fængselsforbundets formand Kim østerbye siger: ”Vi gjorde det 
meget klart for ministeriet, at vi havde leveret ved sidste overens-
komst, og at vi ikke kunne levere yderligere. Forinden havde vi 
meget aktivt både på de indre linjer i oAo og i forhold til vores 

faglighed 
i fokus

oVereNSKoMSt

smAl 
oveRenskomst 
MeD lySPuNKter

hovedforhandlere presset hele fællesskabet og forhandlings-
udvalget, så det var klart for finansministeren, at hele CFu stod 
bag tjenestemændene. Vores mission lykkedes.”   

Ministeren fik heller ikke held med at afskaffe reguleringsordningen, 
der som nævnt sikrer, at lønnen i det offentlige automatisk følger 
lønnen på det private arbejdsmarked. Ministeren var ellers meget 
opsat på at afskaffe ordningen.

Desuden undgik man forringelser på arbejdstidsområdet. Stod 
det til finansministeren ville aftentillægget først skulle udbetales 
fra klokken 18 i stedet for klokken 17, og der skulle indføres en 
kvartalsnorm. Dette ville både betyde mindre i lønningsposen og 
mere arbejde for den enkelte fængselsbetjent i turnus. I en situ-
ation, hvor rammen er smal, var kravet uacceptabelt. også dette 
krav lykkedes det at få taget af bordet.

overenskomstforliget indeholder desuden en række initiativer i 
forhold til at fremme en tillidsdagsorden i staten. Forliget omfatter 
blandt andet en ny samarbejdspakke og en ny kompetencepakke.

URAFstemninG
overenskomstresultatet sendes til urafstemning hos Fængsels-
forbundets medlemmer, hvis lærernes overenskomst falder på 
plads. Hovedbestyrelsen anbefaler, at medlemmerne stemmer for 
resultatet.

“Anbefalingen skal ses i lyset af, at Danmark for det første er i en 
generel økonomisk krise med lav vækst og smalle overenskom-
ster på det private arbejdsmarked sidste år. og for det andet at 
medlemmerne undgik forringelserne,” siger Kim østerbye.

I februar blev der indgået et overenskomstforlig for de næste to år for statens cirka 
180.000 ansatte. Forligets lønramme er smal, men reguleringsordningen blev bevaret, 
og det lykkedes at undgå forringelser af arbejdstidsregler og tjenestemandspension.
Af Søren Gregersen

 2013 2014 i Alt 

Generel lønstigning  0,82 % 0,80 %  1,62 % 

Reguleringsordning -0,82 % 0,30 % -0,52 % 

I alt  0,00 % 1,10 %  1,10 %

oveRenskomstResUltAt



16 FængselsForbundet nr. 3 marts 2013

tRe niveAUeR 

Akademi-merkonomuddannelse, diplomuddannelse og 
masteruddannelse er alle studieforløb, som man kan tage 
sideløbende med sit job. 

AkAdemi-meRkonomUddAnnelse
en akademi-merkonomuddannelse er en kort videregående 
uddannelse, som man kan tage, hvis man har mindst to års 
erhvervserfaring. I Kriminalforsorgen består uddannelsen af 
fire moduler. 

diPlomUddAnnelse
en diplomuddannelse bygger oven på en eventuel merkonom-
uddannelse. Den er opbygget som en deltidsuddannelse over 
to til tre år.

mAsteRUddAnnelse
en masteruddannelse svarer til en universitetsuddannelse 
og er typisk et to-årigt forløb. 

uDDANNelSe

Normalt er det Kriminalforsorgens uddannelsescenter (KuC), der 
står for uddannelsen af lederne i fængsler og arresthuse. Sådan er 
det ikke nødvendigvis, hvis man er ansat i Københavns Fængsler.

I de seneste to år har fængslet nemlig valgt at udbyde andre 
ledelseskurser enten som overbygning eller som alternativ til 
KuCs lederuddannelser. Som noget nyt har fængslet søsat en 
diplomuddannelse, som de også tilbyder ledere fra andre fængsler 
og arresthuse.

og dette tilbud kan allerede karakteriseres som en succes. Det 
siger Hr-chef i Københavns Fængsler, Pernille Iversen.

”både fagligt og personligt giver det meget for den enkelte leder at 
tage vores diplomuddannelse, og dermed gør det også meget ved 
kulturen i fængslet,” siger Pernille Iversen og fortsætter: ”Dem der 
tager uddannelsen får blandt andet en større forståelse for orga-
nisationen og begynder at tænke mere strategisk. Samtidig lægger 
vi vægt på det fængselsfaglige.”

Der har netop været afholdt eksamener i de første moduler. Alle 
tolv deltagere afsluttede med topkarakterer. Det mener Hr-chefen 
blandt andet kan tilskrives det studieforberedende forløb, der gik 
forud for den egentlige uddannelse.

”For nogle af lederne er det længe siden, at de sad på skole-
bænken. I det forberedende forløb blev basale studiefærdigheder 
genopfrisket. Det tror jeg, har stor betydning for den enkeltes 
udbytte af uddannelsen.” 

Åbne Hold
Fængselsforbundets forbundssekretær bente benderska er positiv 
over for, at man sammensætter lederuddannelserne på nye 
måder, og hun kunne godt tænke sig, at der blev tænkt endnu 
mere nyt.

”Hvorfor holdes noget af uddannelserne ikke med ledere fra andre 
offentlige eller private virksomheder? Jeg har selv erfaret, at det 
giver interessante input til alle parter,” siger hun.

Hun understreger dog, at det kriminalforsorgsfaglige ikke skal 
nedprioriteres. 

AlterNAtIV 
ledeRUddAnnelse 
HItter
Københavns Fængsler har valgt at bruge 
andre lederuddannelser som supplement 
til Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. 
Det nyeste skud på stammen er en diplom-
uddannelse.
Af Kristian Westfall

”Man skal selvfølgelig stadig udfordre lige netop de kvalifikationer, 
som ledere i fængsler og arresthuse skal have. At være leder er 
dog en generel kompetence, der handler om mennesker. Derfor 
ser jeg gerne, at lederne fra Kriminalforsorgen blandes med ledere 
fra helt andre professioner på uddannelserne,” siger hun.

et Højt FAGliGt niveAU
en af dem, der er i gang med diplomuddannelsen, er souschef Ken 
Nielsen fra arrestafdelingen i Statsfængslet i Vridsløselille. Han er 
svært glad for uddannelsen.

”Det faglige niveau er rigtig højt. Nok noget af det højeste man 
kan nå i Kriminalforsorgen,” siger han. 

Han burde vide det. Ken Nielsen har nemlig flere lederuddannelser 
fra KuC bag sig. 

”Der er en væsentlig faglig forskel på det nye forløb, og andre jeg 
har taget på KuC. Jeg synes, at der er en mere klar rød tråd på 
denne uddannelse,” siger han og peger desuden på det studie-
forberedende forløb som vigtigt.

”Her lærte vi konkret at læse lange tekster uden at miste fokus på 
det vigtige. blandt andet ved at tage noter og dele læsningen op i 
bidder.”

Ken Nielsen bliver færdig med sin diplomuddannelse i 2015. 
Der er længe til, men lige nu er han bare glad for at have fået 
muligheden for at videreuddanne sig og få et fagligt, teoretisk løft.

”Hvis jeg skal opsummere på mit forløb indtil nu, er ordene, der 
dækker: Stor taknemlighed”.



Der er masser af kompetencer, viden og ledelsesforståelse i 
Kriminalforsorgens grundlæggende lederuddannelse kaldet 
Kgl. Alligevel er der ikke nok fængselsbetjente, der bruger uddan-
nelsen – heller ikke selvom de allerede fungerer som ledere.

Det mener Jens Holm Madsen, der er souschef på Kriminalfor-
sorgens uddannelsescenter (KuC) i birkerød.

Han så gerne, at flere betjente videreuddannede sig hos KuC, men 
det kræver ifølge ham bedre opbakning fra ledelserne i landets 
fængsler og arresthuse.

”Selvom det er obligatorisk at tage en lederuddannelse, hvis du 
ønsker at fungere som leder i Kriminalforsorgen, kommer langt 
fra alle ledere på Kgl,” siger han.

Souschefen mener ikke, at det er den enkeltes ansvar: ”Det bør 
komme naturligt i MuS-samtalerne, at uddannelsen er en iboende 
del af det at være leder i dag,” siger han og fortsætter: ”For vi har 
jo ingen interesse i at få folk på uddannelserne, som føler sig 
tvunget.”

Ifølge Jens Holm Madsen er Københavns Fængsler gode til at 
melde klart ud om, hvad en lederstilling kræver. Det kan resten af 
Kriminalforsorgen lære af.

”Vi har nævnt det flere gange for Hr-udvalget, hvor vigtigt det 
er, at de lokale ledelser er tydelige omkring forventningerne til 
lederne.”  

FoRmAnd: stRAm oP
Forbundsformand Kim østerbye mener, at der er behov for at 
stramme området op. Kriminalforsorgens lederuddannelse skal 
være mere ensrettet.

”Det skal være mere entydigt, hvad den enkelte leder skal 
igennem. Fængselsforbundet har den holdning, at den interne 
lederuddannelse i Kriminalforsorgen skal være et forholdsvist 
kortvarigt forløb til få penge. efterfølgende bør alle ledere tilbydes 
ekstern lederuddannelse startende med en akademiuddannelse,” 
siger han.

kriminalforsorgens 
uDDannelsescenter:

VI SAVNer loKAl 
oPbAKNINg
Selvom Københavns Fængsler bruger sin egen lederuddannelse, er der ikke noget 
galt med tilbuddene fra Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. Sådan lyder svaret 
fra uddannelsescentret. Her mener man, at problemet snarere er, at uddannelses-
centret mangler lokal opbakning.
Af Kristian Westfall

Kim østerbye peger på, at antallet af kursister på lederuddan-
nelserne i dag er et spørgsmål om penge: ”Der er klart mere 
fleksibilitet i både økonomi og vagtplan i de store institutioner 
end i de små arresthuse.” 

Han ser både fordele og ulemper ved, at Københavns Fængsler 
har valgt at gå egne veje i forhold til lederuddannelser: ”På den 
ene side er det godt, at de har fundet en måde at uddanne sine 
ledere tilfredsstillende på. På den anden side er det uholdbart, at 
hver enkelt institution i Kriminalforsorgen skal opfinde den dybe 
tallerken på dette område.” 

Han mener, det er på tide, at der opridses klokkeklare retningslinjer: 
”Jeg håber, at Kriminalforsorgen vil få sat gang i en proces, der gør, 
at den enkeltes mulighed for lederuddannelse ikke afhænger af, 
hvilket tjenestested man tilfældigvis er havnet på.”   
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100 år

Fængselsforbundet fejrer godt nok 100 års fødselsdag i år, men 
det imponerer ikke forbundets lokale afdeling i Københavns 
Fængsler. Her fejrede man allerede 100 års fødselsdag for tolv år 
siden. De københavnske fængselsbetjente organiserede sig i 1901.

Den tidlige start skal ses i sammenhæng med befolknings-
udviklingen i hovedstaden. Hovedstaden var den mest industri-
aliserede by i landet og sugede tilflyttere til sig som en mag-
net. Det drejede sig typisk om landarbejdere, der som følge af 
landbrugets industrialisering blev overflødige på landet og ikke 
så andre muligheder end at drage ind til de store byer – særligt 
København. På den måde steg byens befolkningstal og med det 
kriminaliteten og antallet af arrestanter.

Det var baggrunden for, at København i 1895 fik et nyt stort fængsel: 
Vestre Fængsel. Fængslet var dimensioneret til 300 arrestanter, 
60 tvangsarbejdere og et personale på 33 opsynsbetjente foruden 
arbejdsmænd, kuske, vaskekoner med flere.

Det nye fængsel blev anledning til, at fængselsbetjentene søgte at 
organisere sig. betjentene var dermed en del af den fagforenings-
bølge, der sidst i 1890’erne skyllede ind over byen.

ARRestFUnktionæReRnes oRGAnisAtion
I 1899 organiserede de københavnske betjente sig i det ny-
dannede ’Københavns kommunale Arbejderforbund’. og i 1901 
blev Arrestfunktionærernes organisation stiftet. Stiftelsen fandt 
sted på landmandshotellet på Ny Halmtorv. 

Det højtragende navn, Arrestfunktionærernes organisation, 
dækkede måske over et ønske om at blive en landsdækkende 
organisation for arrestbetjente. Det lykkedes dog ikke at skabe en 
samlet organisation for Københavns og provinsens arrestbetjente.

I København var arrestfunktionærerne delt i to grupper – dag-
betjente, der arbejdede fra 6 morgen til 22 aften, og natbetjente, 
der arbejdede fra 22 aften til 6 morgen. Natbetjentene havde ikke 
direkte med fangerne at gøre, da de befandt sig i deres celler hele 
natten. Natbetjentene fik derfor lavere løn end dagbetjentene.  

Natbetjentenes utilfredshed med lønforskellen blev indgangen til 
de første medlemsmøder. På generalforsamlingen den 5. august 
1901 krævede natbetjentene samme løn som dagkollegaerne 
og en fridag hver sjette dag ligesom dagbetjentene. bestyrelsen 
fastholdt imidlertid forskellene, men på et højere lønniveau.

det beGyndte 
I KøbeNHAVN
Fængselsforbundet begyndte sit virke 
i København. Det var ikke tilfældigt. 
Hovedstaden var foran resten af landet 
på alle punkter – også i forhold til krimi-
nalitet.

Af Søren Gregersen

Hver måned i årets 
løb fortæller vi om de 
mennesker, visioner 
og magtkampe, der 
skabte et af Danmarks 
stærkeste fagforbund. 

kap. 2

Der var også ulighed mellem mænd og kvinder. bestyrelsen 
fastholdt, at de kvindelige arrestfunktionærer fortsat skulle have 
20 procent lavere løn end mændene. Det skete blandt andet med 
den begrundelse, at mændene havde bopælspligt på fængslet. 

Københavns Magistrat, der i sidste ende var arbejdsgiver for 
arrestbetjentene, kunne ikke godkende den ønskede lønforhøjelse 
på 1.200 kroner stigende til 1.400 kroner om året for dagbetjente. 
Magistraten kunne kun gå med til en mindre forhøjelse for betjente, 
der havde under 1.000 kroner om året. 

Banneret stammer fra 1909, da den københavnske organisation ændrede 
navn fra Arrestfunktionærernes Organisation til Fængselsfunktionærernes 
Organisation.
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smidt Ud
Det var nyt for arbejdsgiveren, at man på denne måde skulle 
forholde sig til krav fra de ansattes side. og det var ikke i alle 
tilfælde, at der blev lyttet til de ansatte.

Fængselsbetjent M. A. Mørch fra Vestre Fængsel fortalte i 1939 om 
starten i 1901: ”Man så helst, at de nyantagne ikke meldte sig ind 
i organisationen. Alligevel voksede organisationen, men forhand-
ling var der ikke tale om, og ved flere lejligheder blev funktio-
nærernes repræsentanter bogstaveligt talt smidt ud, når de 
søgte forhandling.”

FøRst sAmlinG i 1938
organiseringen blandt betjentene ved de københavnske fængsler 
banede på mange måder vejen for betjentene ved statsfængslerne, 
der organiserede sig nogle år senere. 

De københavnske arrestfunktionærer og fængselsbetjentene i 
Vridsløselille og Horsens forsøgte tidligt at finde sammen. I den 
forbindelse ændrede Arrestfunktionærernes organisation navn til 
det nuværende navn: Fængselsfunktionærernes organisation. 

Forsøget på samling var velment, men kulturen og de organisato-
riske orienteringer i den kommunale arrestsektor og den statslige 
fængselssektor var for forskellig til, at det kunne lykkes. 

De forskellige organisatoriske tilknytninger afspejlede forskellige 
kulturer og forskellige politiske orienteringer, men først og frem-
mest et dybt administrativt skel mellem de kommunale og de 
statslige institutioner. Det var først, da den administrative 
skillelinje blev ophævet i 1938, at københavnerne kom med i 
Fængselsforbundet.

Så selvom de københavnske fængselsbetjente har været 
organiserede i 112 år, har de altså kun været med i det 
nationale forbund i 75 år.

landets fængselsbetjente har 
organiseret sig i et fælles fag-
forbund siden 1913. Det fejrer 
vi i Fængselsfunktionæren med 
at kigge tilbage på den faglige 
organisering på vores arbejds-
plads. 

Forbundets historie tegner et 
billede af Danmark bag murene, 

hvor forbundets medlemmer havde deres arbejde, men 
også et billede af Danmark uden for murene, hvor forbun-
det arbejdede sammen med den øvrige fagbevægelse for at 
demokratisere samfundet.

Artiklerne bygger på historikeren Søren Federspiels bog 
’Fagligt fællesskab under forandring. Fængselsforbundet i 
Danmark 1913-2013’, som udkommer senere i år.

FænGselsFoRbUndet FyldeR 100 ÅR

AntAl ARRestAnteR i købenHAvn

1873

2.300
3.309

5.067

7.501

9.288

1877 1883 1888 1893

Det gik hurtigt i København i slutningen af 1800-tallet. 
Befolkningen voksede eksplosivt. Det samme gjorde 
kriminaliteten.
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Konflikter er en del af hverdagen for de ansatte og indsatte i 
Arresthuset i Køge. Det er uundgåeligt, når de indsatte er en 
meget forskelligartet gruppe af rockere, polske bandemedlemmer, 
stofmisbrugere og psykisk syge. Men i en lang periode er konflik-
terne blevet løst uden vold og magtanvendelse. Kun få gange har 
det været nødvendigt at isolere en indsat i en observations- eller 
sikringscelle. 

Det, der tilsyneladende har gjort forskellen, er et to-årigt forløb 
med udgangspunkt i positiv afvigelse, som er en metode til at 
skabe social forandring ved at inddrage alle på en arbejdsplads.

Værkmester Michael Hoppe siger: ”en af årsagerne er, at vi taler 
til hinanden og til de indsatte på en anden måde end før. Når vi 
møder på arbejde, siger vi goddag, giver hånd og ser hinanden i 
øjnene. Det giver en team-ånd fra starten. Vi er meget opmærk-
somme på, hvordan hver enkelt kollega har det. Man kan sige, at 
vores interesse for hinandens ve og vel er gået en tand op – det 
giver en god stemning, som smitter af på de indsatte.”

”Vi skal nogle gange sige nej. Men i stedet for at åbne døren til 
cellen og råbe det, kan man jo gå pænt ind og forklare, hvorfor det 
blev et nej. Vi er mere opmærksomme på den person, vi skal tale 
med, og har lært at tænke, inden vi taler,” siger han. 

næsten som en UnGdomsklUb 
Christian, som har været indsat i arresthuset i omkring tre 
måneder, siger: ”Her er faktisk meget stille og fredeligt, ikke den 
store ballade. Det er helt anderledes, end jeg havde forventet. 
Næsten som en ungdomsklub med bordfodbold og bordtennis. Vi 
er på fornavn med vagterne, som taler høfligt til os. Ikke bare ’ja’ 
eller ’nej’. Vi kan føre en samtale. og vi får altid et ’godmorgen’ 
med et smil på læben.” 

”Jeg kan mærke, at de tænker på mig som et menneske, og at de 
kan se, når jeg har en dårlig dag og helst vil passe mig selv.” 

et HÅRdt sted 
blandt de indsatte havde arresthuset tidligere et ry som et hårdt 
sted, hvor de ikke gerne ville komme, fordi her var mere kæft, trit 
og retning end andre steder. Det ry er ved at ændre sig. 

VI tAler tIl 
HINANDeN På eN 
ANDeN MåDe eND Før
Arresthuset i Køge havde ry som et hårdt 
sted, hvor indsatte nødigt ville være. Nu er 
de ansatte i daglig dialog med hinanden. 
Det skaber en positiv stemning, som smitter 
af på de indsatte. 
Af Annie Hagel

”Nu er der flere indsatte, der giver udtryk for, at de gerne vil blive,” 
siger Michael Hoppe. 

Medarbejderne i arresthuset har deltaget i et to-årigt forløb, som 
bestod af workshops og temadage og sluttede med et seminar 
med forskellige aktiviteter.

Arrestforvarer Michael bjerregaard forklarer: ”Det var et ud-
viklingsforløb, hvor de ansatte skulle finde ud af, hvem der er 
bedst til hvilke opgaver og få frem, om nogle gjorde noget på en 
måde, som giver bedre resultater end andre måder. Det handlede 
om at gå i åben dialog og spørge hinanden: Hvordan gør du? og 
give hinanden ros og konstruktiv kritik.”

Han er selv ret ny i jobbet, men kan tydeligt mærke, at de ansatte 
har et godt forhold til hinanden og føler sig som en gruppe, men 
med plads til forskelligheder og lyst til at udfordre hinanden. 

”Som leder kan jeg mærke det på stemningen. De ansatte kom-
munikerer på en venskabelig og kærlig måde. Jeg hører ofte nogen 
sige: ’undskyld, hvis jeg var lidt studs lige før’ eller spørge en kol-
lega, hvordan han eller hun har det.” 

Vi skal ud af rollerne som over- 
og underhund og i stedet være 

sammen om at få afsoningen til at 
fungere bedst muligt. De skal forstå, 
at fængselsbetjente også er almin-
delige mennesker, som gerne vil 
respektere dem, men også vil mødes 
med en respektfuld tone,” siger 
Michael bjerregaard.

”

”
”

reSoCIAlISerINg
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Positiv AFviGelse 

Positiv afvigelse er en metode, der sætter fokus på de grup-
per og individer, der gør tingene på en måde, som giver 
mere succes og bedre løsninger på problemer end andre. 
Hovedingrediensen i metoden er at inddrage alle, som skal 
løse opgaven. Ideen er, at problemer skal løses nedefra og 
op, og at løsningen måske allerede findes. 

RUm til diAloG 
For at holde fast i den gode tone har Michael bjerregaard i sam-
arbejde med medarbejderne skabt nogle formaliserede rum, hvor 
alle, der er på arbejde, er sammen.
 
De, der møder om morgenen, holder et kort summemøde, hvor 
de snakker om, hvad der skal ske i løbet af dagen, og hvem der 
skal gøre hvad. Der bliver dækket op til fælles frokostbord, og alle 
spiser sammen kl. 12. om aftenen, inden de går hjem, samles de 
ansatte igen til et summemøde for at slutte dagen af og vende de 
konflikter og de positive oplevelser, som dagen har budt på. 

”Summemøderne om aftenen er vigtige, for så kan man komme 
ud med det, der er sket, inden man går hjem. Når ingen dage er 
ens, og man hele tiden skal løse konflikter og klare nye situationer 
med mennesker, der ofte er pressede, er det vigtigt at have sine 
kollegaer som sparringspartnere. Vi skal jo kunne andet end at 
åbne og lukke dørene til cellerne,” siger Michael Hoppe.

PRoFessionelle oG selvkøRende 
”De ansatte er meget professionelle og meget selvkørende: Det er 
sjældent, de går til ledelsen med en konflikt med de indsatte. De 
klarer det selv,” siger Michael bjerregaard. 

”Det ene minut skal de løse en konflikt mellem indsatte, måske 
i fysisk konfrontation med en indsat. Det næste minut skal de 
snakke med en, som er ked af det, fordi han har mistet sin kone. 

Nogle er i så ussel en forfatning, at det er klart, at der er en social 
katastrofe bag. De skal kunne klare det hele. Det er en hård be-
lastning både fysisk og psykisk.”
 

Fremover skal de ansatte arbejde i teams på 5-6 personer, som får 
fælles ansvar for sagsbehandlingen i forbindelse med de indsattes 
afsoning. Det kan være beslutninger om, hvornår en indsat skal 
have udgang, om han skal i skole, om han skal videre i et åbent 
eller lukket fængsel, og om han skal have tilbudt behandling for 
sit stofmisbrug. 

en af de forbedringer, der også er kommet ud af den fælles indsats 
for forandring, er et bedre samarbejde med to misbrugskonsulenter, 
som kommer i arresten to gange om ugen for at hjælpe indsatte 
med et stofmisbrug. tidligere var der en vis afstandtagen fra de 
ansatte til udefrakommende. Nu er misbrugskonsulenterne med 
til morgenmøderne. 

vi kAn Godt GRine sAmmen 
ud over at blive mødt med en venlig tone oplever de indsatte, at 
de kan være sammen med de ansatte på nye måder. For eksempel 
til kagebagning, papirklip og motion. 

”Vi har fået flere aktiviteter, hvor personalet er involveret. Det 
giver mere dialog, og de ansatte og indsatte lærer hinanden bedre 
at kende. Det betyder, at vi bliver bedre til at hjælpe de indsatte 
til at få en tilværelse uden kriminalitet, når de kommer ud. Det er 
jo det, der er hele formålet med, at de er her. De skal ikke straffes 
ekstra. Frihedsberøvelsen er straf nok i sig selv.” 

”Vi skal ud af rollerne som over- og underhund og i stedet være 
sammen om at få afsoningen til at fungere bedst muligt. De skal 
forstå, at fængselsbetjente også er almindelige mennesker, som 
gerne vil respektere dem, men også vil mødes med en respektfuld 
tone,” siger Michael bjerregaard. 
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Af fængselsbetjent Jørgen Krogsgaard Doberck, 
Statsfængslet i Vridsløselille

65-års reglen (under folkepensionsaldertillægget): Hvad vil det 
sige? Jo, vælger man at gå på pension som 65-årig – eller senere – 
mister man et pensionstillæg, et tillæg man ellers er berettiget til 
indtil den nævnte alder.

en fængselsbetjent har med de nuværende regler pligtig afgangs-
alder ved det fyldte 63. år. Da jeg selv er fyldt 64 år og har fået 
bevilget i alt to års ekstra ansættelse, vil jeg i tjenestemandspen-
sion som 65-årig – i runde tal – få udbetalt kr. 170.000,- brutto pr. 
år med 37 års pensionsanciennitet i bagagen.

Var jeg gået på pension på et tidspunkt mellem mit fyldte 60. og 
65. år, ville der være mellem kr. 40.000,- og kr. 42.000,- årligt at 
hente, men som sagt kun indtil det fyldte 65. år, hvor jeg vil være 
berettiget til at modtage folkepension.

oP oG ned På 
tJeNeStMANDSPeNSIoNeN
Her kommer en hjælpende hånd til 
kommende pensionistkollegaer.

FænGselsFoRbUndet
lokAlAFdelinGen i nyboRG 

AFHOLDER RECEPTION I FORBINDELSE MED FORENINGENS 
100 ÅRS JUBILÆUM

FRedAG den 13. sePtembeR 2013 kl. 13.00 – 16.00 
i personalehuset på Statsfængslet i Nyborg

Medlemmer, tidligere medlemmer, samarbejdspartnere, 
kort sagt alle med kontakt til Lokalafdelingen inviteres til 
reception i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum.

Vi håber, alle vil lægge vejen forbi og markere dagen med 
foreningen.

Vi sikrer os selvfølgelig, at ingen tager sultne hjem.

På foreningens vegne
Bo Sørensen
Tillidsrepræsentant
23 41 05 26

FænGselsFoRbUndet
lokAlAFdelinGen i møGelkæR

AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

toRsdAG den 14. mARts 2013 kl. 19.00 
på Bjerre Kro

Vel mødt!

På vegne af afdelingen

Med venlig hilsen
Brian Hedensted
Afdelingsformand

FænGselsFoRbUndet
lokAlAFdelinGen i HoRseRød

AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING SAMT VALG AF 
TILLIDSREPRÆSENTANT OG SUPPLEANT

toRsdAG den 21. mARts 2013 
i kantinen

Valg af tillidsrepræsentant og suppleant er kl. 14.15 og 
generalforsamlingen kl. 15.15. Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest den 7. marts 2013.
 
På bestyrelsens vegne
Bonnie Lundquist
Afdelingsformand/TR

Afgangsalder: Fra 2019 afskaffes den pligtige afgangsalder. Derefter 
vil der blive fratrukket en større procentdel end den gældende af 
pensionsudbetalingen, hvis man vælger at gå på pension før tid.

skattenedslag: Kommende årgange får ikke del i skattenedslag 
for seniorer. ordningen gælder kun for personer født i perioden 
1946-1952.

det grå guld: Den med, at ældre skal blive længere på arbejds-
markedet, holder fremover mindre vand. godt nok får kollegaen 
– der har fået forlængelse – stadig sin løn (naturligvis), men ellers 
kan det være svært at øjne mange andre incitamenter til at blive 
i jobbet. Det skulle da lige være det sociale i form af samværet 
med sine kollegaer. Desuden bliver der efter 2019 mulighed for, 
når man har optjent 37 pensionsår, at optjene 15 procent af sin 
pensionsgivende løn pr. kvartal, som man får udbetalt, når man 
går på pension.  
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vindeRne

HERRESINGLE A 
Nr. 1 Jesper Sørensen, Fiov.
Nr. 2 Per Overgaard, Arresthuset i Århus.

HERRESINGLE B 
Nr. 1 Lasse Staushold, Statsfængslet i Nyborg. 
Nr. 2 Jens-Henrik Lose, Fiov.

HERRESINGLE C 
Nr. 1 Jacob Lauritsen, Statsfængslet Østjylland. 
Nr. 2 Tom Nielsen, Statsfængslet i Ringe.

DAMESINGLE A/B/C 
Nr. 1. Pia Thøgersen, Statsfængslet Østjylland. 
Nr. 2. Louise Kolind, Statsfængslet Midtjylland. 

HERREDOUBLE A 
Nr. 1 Jesper Sørensen/Kennet Winther, Fiov. 
Nr. 2 Per Overgaard/Erik Hansen, Arresthuset i Århus.

HERREDOUBLE B 
Nr. 1 Jørgen Mark, Sdr.Omme/Kim Loumann 
Einstrand, Pension Lyng. 
Nr. 2 Tom Hansen, Ringe/Knud Kim Hansen, 
Arresthuset i Odense.

HERREDOUBLE C 
Nr. 1 Tom Nielsen/Martin Eriksen, 
Statsfængslet i Ringe. 
Nr. 2 Bjarne Marcus Hansen/Jan Wetke, 
Statsfængslet på Søbysøgaard.

DAMEDOUBLE A
Nr. 1 Anina Kryger/Julie Jensen, 
Statsfængslet ved Horserød. 
Nr. 2 Rikke Nielsen/Lis Gjelstrup, 
Statsfængslet i Jyderup. 

MIxED DOUBLE A 
Nr. 1 Anders Strandhave/Louise Kolind, 
Statsfængslet Midtjylland.    
Nr. 2 Morten Mikkelsen/Tanja Rasmussen, 
Arresthuset i Århus. 

MIxED DOUBLE B 
Nr. 1 Gitte Degn Hansen/Ejvind Jensen, 
Statsfængslet ved Sønder Omme.         
Nr. 2 Pia Thøgersen/Ivan Hansen, 
Statsfængslet Østjylland. 

MIxED DOUBLE C 
Nr. 1 Bjarne Marcus Hansen/Majbritt Eibæk 
Hansen, Statsfængslet på Søbysøgaard. 
Nr. 2 Jakob Nielsen/Marianne Augustenborg, 
Statsfængslet i Ringe. 

HERREDOUBLE OLDBOyS
Nr. 1 Viggo Føns/Kim Hansen, Arresthuset 
i Odense. 
Nr. 2 Per Augustenborg/Tom Hansen, 
Statsfængslet i Ringe. 

Lørdag den 2. februar afholdt KRIFO 
badmintonstævne i Langeskovhallen 
på Fyn. Der var 87 tilmeldte.
Af Anders Strandhave, KRIFO 

Formanden for Kriminalforsorgens Idrætsforening, Søren tolder-
lund, bød velkommen til stævnet. Han fortalte om KrIFo’s frem-
tidsplaner, og så kom stævnet i gang. 

Der blev spillet rigtig mange kampe. Nogle blev hurtigt afgjort, og 
andre trak ud og var spændende. 

til sidst nåede vi til finalerne. Der blev svedt, grædt og jublet til 
den helt store guldmedalje! 

efter et hurtigt bad mødtes vi i cafeteriaet. Her blev der uddelt 
præmier, og så gik deltagerne om bord i den store lækre buffet, 
som hallens personale flot havde lavet til os.

Desværre havde vi et grimt uheld. rikke Nielsen fra Jyderup var så 
uheldig at sprænge sin akillessene. rigtig god bedring til rikke.

Alt i alt et rigtig godt stævne. Men det kan jo altid blive bedre. 
KrIFo har allerede fået mange gode input til forbedringer, men 
hører stadig gerne fra de glade badmintonkollegaer.

HUSK NÆSTE ÅRS STÆVNE: 
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR 2014!

ÅRETS 
BADmINTON-
mESTRE 
er funDet

INDlæg
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jAilRideRs besøGte HAmboRG
Kriminalforsorgens motorcykelklub Jailriders mødes 
en gang i mellem med ligesindede i tyskland. I 
efteråret har klubben været på studietur i Ham-
borg dog uden motorcykler: ”Vi er efterhånden så 
gamle og forfrosne, at vi ikke rigtig har lyst til at 
køre motorcykel i november,” lyder forklaringen fra 
fængselsbetjent lasse Sjøquist. Han har derfor ikke 
billeder af en blankpoleret Kawasaki med hjem fra 
turen. 

kom til dAnsk-tysk tRæF i mAj
I Tyskland har man tradition for, at kollegaer 
mødes på tværs af tjenestested og rang for at 
hygge sig sammen.

Denne tradition bliver danskerne nu inviteret 
med til. Den 10. til 12. maj i år afholdes dansk-
tysk træf i Slesvig. Der vil være livemusik og et 
stort program.

De tyske kollegaer har oprettet hjemmesiden 
www.bmoj.de, hvor der er mere information om 
arrangementet og mulighed for at tilmelde sig.

ydeRliGeRe inFoRmAtion: 
tyskland: Frank Jensen, jensen@bsbd-sh.de 
danmark: Lasse Sjøquist, fugl.kvist@gmail.com

til gengæld har han billeder fra havnen. et af turens 
sociale højdepunkter var nemlig Hamborgs havn og 
fiskemarked. På en søndag med godt vejr kommer 
der over 70.000 besøgende. I auktionshallerne er der 
levende musik, øl og leben med frugt- og fiskehand-
lere, som på deres egen charmerende måde sviner 
de nærmeste konkurrenter til med tilråb fortæller 
lasse Sjøquist. 

bAdeR mAinHoF
På turen var der dog også besøg i fængslet glasmoor, 
som i 1970’erne havde medlemmer fra bader Main-
hof-gruppen siddende. Det var her, at medlemmerne 
gik i sultestrejke. De danske kollegaer noterede 
sig, at der på en af fængslets afdelinger kun var 
én fængselsbetjent sammen med 80 indsatte, og 
at fængslet har en hård disciplin. Når en indsat 
overtræder hash- eller alkoholreger, bliver vedkom-
mende straks overført til en ventecelle og siden 
overført til et andet fængsel. Der er ikke mulighed 
for at pakke sine ejendele eller andre svinkeærinder.

På turens sidste dag stod fængslet Fuhlsbüttel på 
dagsordenen. Her er der også stramme regler. De 
indsatte afsoner efter en firetrinsraket. De første 
seks uger er man tilmeldt et kursus, hvor det bliver 
undersøgt, hvor man ligger rent bogligt, og om man 
forstår at bruge sine hænder. efter tre måneder i 
anstalten kan man, hvis der ikke har været noget 
disciplinært, få mulighed for at leje et tv. efter 
yderligere tre måneder har man mulighed for at 
deltage i vægttræning. tre måneder senere er det en 
PlayStation, det drejer sig om. Fængslet uddannede 
ikke desto mindre den elektriker, som fik den bedste 
karakter til svendeprøven i Hamborg sidste år.

efter frokost i fængslet gik turen mod Danmark 
igen: ”Alle var mætte af indtryk og meget impo-
nerede over det store arbejde, vores kollegaer i 
Jailriders Hamburg havde gjort for, at vi skulle få 
en hyggelig weekend. Nu vil vi arbejde for at kunne 
gøre gengæld og vise dem, hvordan vi gør her i 
Danmark,” lyder det fra lasse Sjøquist.

mød kolleGAeRne 
syD for grænsen


