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Kære politikere 
– slå koldt vand i blodet

Der er nærmest gået inflation i retspoli-
tikken i Danmark. Politikerne har travlt
med at overbyde hinanden for at vise
handlekraft.

Bandepakker, forbud mod tørklæder,
stramning af våbenloven, forbud mod
burka, ændring af den kriminelle lav-
alder.

Senest har Venstre – i den såkaldte
lømmelpakke – foreslået, at der skal slås
hårdt ned mod demonstrationer med en
tidobling af bødetaksten, øget videoo-
vervågning og et farvel til mildere straf-
fe for unge lovovertrædere. 

Enten er den danske befolkning plud-
selig blevet et folkefærd af vaneforbry-
dere eller også er politikerne gået i over-
gear med kommaer og punktummer i
retsudøvelsens navn.

Forstå mig ret, vi har ikke noget imod

at få kunder i butikken, men det er efter-
hånden sådan, at vi kan fylde fængsler-
ne op alene med håndværkere på vej
hjem fra arbejde.

Jeg tror, de fleste danskere synes, at
politikerne er gået over gevind, når en
hobbykniv i bagagerummet medfører
fængselsstraf. Som fængselsbetjent er
det også lidt med blandede følelser, at
man tager mod en ganske normal bor-
ger, hvis eneste forbrydelse er, at han
kom til at tage sin kniv med hjem fra
arbejde. 

Det er for nidkært og hvad værre er:
Det skader retsfølelsen blandt dansker-
ne.

For os i Kriminalforsorgen har det
samtidig den bivirkning, at det øger
kapacitetsproblemer i fængsler og ar-
resthuse. Godt nok gav politireformen
utilsigtet et kortvarigt pusterum, hvor
der kom bedre plads på fængselsgange-
ne, men nu er overbelægningen vendt
tilbage. De mange politiske initiativer er
med til at forværre problemerne.

Der er også et andet aspekt af den
retspolitiske tour-de-force. Fremover må

fængselsbetjente kun tage en cap på
hovedet. Ikke andre hovedbeklædnin-
ger. Denne manøvre er selvfølgelig ikke
helt tilfældig. Dermed sikrer man sig, at
kvindelige muslimske betjente ikke har
tørklæde på i arbejdstiden.

Personligt mener jeg, at det er noget
pjat. Danskerne omgås kvinder med tør-
klæder overalt i samfundet. I Netto, i
bussen, hos kommunen. Jeg ser det ikke
som det store problem, at det også er
sådan hos os. Kriminalforsorgen har
oven i købet designet et tørklæde, som
overholder sikkerhedsreglerne. Nu sen-
des der et signal til muslimske kvinder
om, at Kriminalforsorgen ikke er en
arbejdsplads for dem. Det er uheldigt,
set i lyset af, at Kriminalforsorgen gen-
nem mange år har forsøgt at tiltrække
flere fængselsbetjente med indvandrer-
baggrund.

Jeg synes efterhånden, at de mange
stramninger har taget overhånd. Der er
ikke brug for detailstyring af alle aspek-
ter af danskernes liv. Så derfor kære poli-
tikere, slå koldt vand i blodet. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet



4 Fængselsfunktionæren · 10.2009

Nedslidte bliver 
hurtigere fyret

Sagsbehandlingstiden er fal-

det markant i sager, hvor

syge fængselsbetjente bliver

afskediget. Det rejser kritik

fra Fængselsforbundets side.

I gennemsnit er der skåret 100 dage af sags-

behandlingstiden, når fængselsbetjente bliver

afskediget på grund af dårligt helbred. Det

fremgår af en opgørelse, som Fængselsfor-

bundet har lavet.

I 2008 modtog 52 medarbejdere en

såkaldt helbredsbetinget afskedigelse og skal

fremover leve af egenpension eller svagelig-

hedspension. I år er 26 medarbejdere forelø-

big endt i samme situation. 

Men hvor det i 2008 i gennemsnit tog 352

dage før den syge fik varsel om, at han eller

hun blev afskediget, så tager det i 2009 kun

250 dage. Med andre ord er den gennemsnit-

lige sagsbehandlingstid forkortet med over

tre måneder.

Formanden for Fængselsforbundet, Kim

Østerbye, er skuffet over de nye tal: ”Tallene

bekræfter desværre de meldinger, vi har fået

ude fra institutionerne: Langtidssyge får en

kortere snor, end de gjorde tidligere. Nu gæl-

der der tilsyneladende den hovedregel, at hvis

de syge ikke kommer hurtigt tilbage på job-

bet, så bliver de fyret.”

Kim Østerbye mener, at den hurtigere

sagsbehandlingstid er problematisk, fordi det

giver mindre tid til at undersøge muligheder-

ne for, at den syge bliver i jobbet.

”Hastværk er lig med lastværk, når man

har med syge at gøre. Når man forkorter

sagsbehandlingstiden, risikerer vi, at miste

medarbejdere, som vi kunne fastholde i Kri-

minalforsorgen i skånestillinger i hvert fald i

en periode,” siger han.

Sygefraværsenheden i Direktoratet for Kri-

minalforsorgen har ikke selv en statistik for

sagsbehandlingstiderne, men specialkonsu-

lent Frederikke Siert mener dog ikke, at hurti-

gere sagsbehandling nødvendigvis er lig med

dårligere sagsbehandling. Sagsbehandlingen i

Helbredsnævnet er nemlig den samme, som

den hele tiden har været.

”Der er kommet øget fokus på sygefravæ-

ret i Kriminalforsorgen. Det har formentlig

medført, at sygesagerne opstartes hurtigere

end tidligere, men det skal ikke tolkes som et

udtryk for, at man i Kriminalforsorgen har

skærpet praksis på området. Vi mener, at det

er nødvendigt – ikke mindst af hensyn til den

enkelte medarbejder – hurtigst muligt at få

afklaret, om den pågældende medarbejder

fortsat kan arbejde inden for Kriminalforsor-

gen eller ej. At antallet af dage er skåret ned,

betyder hurtigere afklaring for den enkelte og

mindre usikkerhed,” siger Frederikke Siert.

Kim Østerbye er ikke helt overbevist:

”Hvis man i den kortere sagsbehandlingstid

er i stand til at være mere nærværende i for-

hold til den syge medarbejder, så er det helt

fint, men det er desværre ikke det, vi hører fra

de syge.”

Ikke alle bliver fyret
Frederikke Siert understreger, at Kriminal-

forsorgen hellere vil beholde de syge på

arbejdspladsen frem for at fyre dem.

”Det er Sygefraværsenhedens tilgang, at

tjenestestederne løbende opfordres til at sikre

en hurtigere tilbagekomst for medarbejderen

ved øget fokus på den enkelte og en mere

fleksibel løsning af mulighederne for tilbage-

komst,” siger hun og understreger, at det ikke

er alle afskedigelsessager, som ender med

fyring: ”Det forhold, at en sag forelægges for

Helbredsnævnet, er ikke ensbetydende med,

at den pågældende medarbejder afskediges.

Hvis der findes en løsning undervejs, er det

altid muligt at stoppe sygesagen,” siger hun.

Den praksis begejstrer ikke Kim Østerbye:

”Når man varsler en medarbejder afskediget,

så sender arbejdsgiveren et ret klart signal

om, at man ikke tror på, at vedkommende

kan fortsætte i Kriminalforsorgen. Man slår

hånden af folk og risikerer at give dem et psy-

kisk knæk. Det er ikke noget, som øger chan-

cerne for, at den syge vender tilbage i job-

bet.”

Hånd om den enkelte
Formanden peger desuden på et andet pro-

blem ved den hurtigere sagsbehandlingstid. 

”Det handler ikke alene om, at forsøge at

fastholde syge medarbejdere i Kriminalfor-

sorgen. Der er også et hensyn at tage i for-

hold til den måde, syge forlader arbejdsplad-

sen på. Når sagsbehandlingstiden bliver me-

get kort, så risikerer vi, at medarbejdere forla-

der arbejdspladsen, uden der er tid til, at der

bliver taget hånd om dem,” siger Kim

Østerbye.

I et tilfælde i år gik der kun 77 dage fra

fængselsbetjentens første sygedag, til han fik

et varsel om at han blev afskediget. ■

Af Søren Gregersen

Sagsbehandlingstiderne i år

I 2009 er der foreløbigt 26 medarbejdere, der har fået en såkaldt helbredsbetinget afskedi-

gelse, hvoraf én medarbejder selv har valgt at stoppe. I gennemsnit har hver afskedigelse

taget 250 dage. Til sammenligning tog de 52 afskedigelser i 2008 i gennemsnit 352 dage.

Anm.: Antal dage fra første

sygedag til medarbejderen

får varsel om afskedigelse. 
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Nedslidte fængselsbetjente

bliver i gennemsnit fyret 100

dage hurtigere i år end sidste

år. Det påvirker det samlede

sygefravær i Kriminalforsor-

gen.

Det lyder ulogisk, at nedslidte medarbej-
dere har en positiv effekt i sygestatistik-
ken, men sådan forholder det sig i Krimi-
nalforsorgen.

Sagsbehandlingstiden for fængsels-
betjente, der bliver afskediget på grund
af dårligt helbred, er nemlig faldet med
100 dage fra 2008 til 2009. Det har stor
betydning for det samlede sygefravær. 

Når sagsbehandlingstiden er kortere
for den enkelte fængselsbetjent, så bety-
der det, at vedkommende bliver fyret
hurtigere. I stedet for at være syg i 350
dage som gennemsnittet var sidste år, så
er fængselsbetjenten i år kun syg 250
dage før fyring.

Det er ikke sådan, at betjenten er
mindre syg, men han belaster Kriminal-
forsorgens sygestatistik mindre. I stedet
for at være en syg fængselsbetjent i 100
dage, så er vedkommende en syg privat-
person i 100 dage.

Det er faktisk sådan, at næsten halv-
delen af det samlede fald i medarbejder-
nes sygefravær skyldes de nedslidte,
viser en opgørelse fra Fængselsfor-
bundet. 

Det gennemsnitlige sygefravær
blandt det uniformerede personale er
faldet med 3,5 dage fra 2008 til 2009.
Fortsætter udviklingen resten af året, vil
fængselsbetjentene i alt have ca. 11.000
færre sygedage i år i forhold til sidste år.

En meget stor del af dette fald kan
dog tilskrives, at langtidssyge bliver
afskediget hurtigere. I år forventer
Direktoratet for Kriminalforsorgen, at

omkring 41 medarbejdere bliver afskedi-
get på grund af dårligt helbred. Hvis
sagsbehandlingstiden for hver medar-
bejder – som det ser ud nu – i gennem-
snit bliver 100 dage hurtigere end sidste
år, så vil Kriminalforsorgen i alt spare
omkring 4.100 sygedage på denne
konto.

Med andre ord så kan knap halvdelen
af faldet i sygefraværet tilskrives, at ned-
slidte medarbejdere bliver fyret hurtige-
re, ikke at medarbejderne er mindre
syge.

Forbundssekretær René Larsen følger
de mange helbredssager. Han siger: ”De
nye tal viser, at man skal dæmpe begej-
stringen over det faldende sygefravær i
Kriminalforsorgen. Det er jo ikke en
positiv historie, at langtidssyge medar-
bejdere forlader vores arbejdsplads hur-
tigere. Jeg vil nærmere kalde det en
negativ historie.”

Samme antal nedslidte
Specialkonsulent i Sygefraværsenheden
Frederikke Siert hæfter sig ved, at antal-

let af nedslidte ikke adskiller sig i år fra
tidligere år. Derfor mener hun ikke, at
sagsbehandlingstiderne påvirker syge-
fraværet.

”Prognosen for 2009 er på nuværen-
de tidspunkt 41 medarbejdere. Det afvi-
ger ikke fra de foregående år. Derfor har
denne faktor ikke medvirket til faldet i
sygefraværet i Kriminalforsorgen,” siger
hun.

René Larsen er uenig: ”Direktoratet
blander tingene sammen. Antallet af
afskedigelser afhænger i første omgang
af, hvor mange nedslidte medarbejdere
der er. At antallet ikke stiger – trods hur-
tigere sagsbehandlingstid – kan skyldes,
at der er færre langtidssyge,” siger han
og fortsætter: ”Den hurtigere sagsbe-
handlingstid på 100 dage forsvinder ikke
bare op i den blå luft. Det er klart, at hvis
en medarbejder ikke er ansat længere, så
tæller han ikke med i sygestatistikken
længere.” 

I alt 14.500 sygedage
Hvis 2009 ender med 41 helbredsbe-
tingede afskedigelser, så vil denne grup-
pe medarbejdere i alt være årsagen til
omkring 14.500 sygedage. Der går
nemlig i gennemsnit 250 dage fra første
sygedag, til medarbejderen får varsel om
fyring. Fra varslet går der mindst tre
måneder, før medarbejderne stopper i
Kriminalforsorgen. Hver sygesag tager
altså omkring 350 dage. Det bliver til ca.
14.500 dage for 41 medarbejdere, hvil-
ket svarer til 25 procent af alle sygedage
blandt det uniformerede personale i
Kriminalforsorgen.

”Man må sige, at selvom de nedslid-
te medarbejdere kun udgør en lille del af
den samlede medarbejderstab, så har de
stor indflydelse på sygestatikken,” siger
René Larsen. ■

Af Søren Gregersen

Hurtigere afskedigelser 
trækker sygefraværet ned

”Man må sige, at selvom de nedslidte
medarbejdere kun udgør en lille del af
den samlede medarbejderstab, så har
de stor indflydelse på sygestatistikken,”
siger forbundssekretær René Larsen.



www.at.dk og i Videnscenter for ar-
bejdsmiljø www.arbejdsmiljoviden.dk.

En god proces omkring APV tager ud-
gangspunkt i at virksomheden selv gør
en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

Hensigten med APVén er blandt andet at 
• Beskytte den enkelte medarbejder
• Forbedre den tekniske udførelse af

arbejdet
• Vurdere arbejdsprocesserne
• Forbedre organiseringen af arbejdet

En arbejdspladsvurdering indeholder en
vurdering (medarbejdernes og ledelsens)
af de påvirkninger, som en medarbejder
kan blive udsat for på en given arbejds-
plads eller i et givet arbejdsområde.

De påvirkninger, der kan vurderes er
• Fysiske påvirkninger
• Psykiske påvirkninger
• Kemiske påvirkninger
• Biologiske påvirkninger
• Ergonomiske påvirkninger samt
• Risiko for ulykker

Det er hensigten at virksomhedens le-
delse og medarbejdere skal se en ar-
bejdspladsvurdering som en arbejdsme-
tode og en dynamisk proces, der har til
formål at fremme arbejdsmiljøet. Det er
ledelsens ansvar at der bliver gennem-
ført arbejdspladsvurdering.

En måde at bruge processen kan f.eks.
være ved at man følger denne 5 –
punkts plan:
1. Identifikation og kortlægning af ar-

bejdsmiljøforholdene – for eksempel
hvilke særlige risikofaktorer er der i det
pågældende område, er der styr på
procedurer ved alarmering, vold eller
overfald, unødige fysiske belastninger,
kan gravide arbejde i området mv.

2. Beskrivelse og vurdering af virksom-
hedens arbejdsmiljøproblemer – for
eksempel beskrives problemernes art,
alvor og omfang samt årsag og pro-
blemernes indflydelse på sygefravæ-
ret.

3. Prioritering og opstilling af en hand-
lingsplan – den bør indeholde oplys-
ninger om i hvilken rækkefølge pro-
blemerne skal være løst, hvornår de
skal være løst og hvem, der skal sikre
at de bliver løst.

4. Opfølgning af handlingsplanen – for
eksempel hvem har ansvaret for gen-
nemførelse af planen og hvordan/
hvornår kontrolleres at planen er
gennemført.

5. Ajourføring af arbejdspladsvurde-
ringen – for eksempel skal arbejds-
pladsvurderingen justeres når der
sker ændringer i arbejdet, i arbejds-
metoderne eller i arbejdsprocesserne,
der har betydning for arbejdsmiljøet.
Det skal senest ske hvert tredje år. 

Især opfølgningen er meget vigtig. Det
sker nemlig alt for tit at arbejdsplads-
vurderinger løber ud i sandet, når de 
er gennemført. Arbejdspsykolog Hans
Hvenegaard siger til Magasinet Arbejds-
miljø at der især er to grunde til dette.

”Den ene er, at de metoder, der bru-
ges til APV i dag er velegnede i kortlæg-
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Arbejdspladsvurderingen (APV)
– hvad går det ud på?

Kravet om udarbejdelse af

arbejdspladsvurderinger blev

introduceret i Danmark som

et led i implementeringen af

EU-rammedirektivet om

arbejdsmiljø i midten af

90érne. 

Det blev præciseret at en APV skal være
skriftlig og indeholde både kortlægning,
analyse og handlingsplaner. Derudover
er der metodefrihed og man kan da også
konstatere meget store forskelle på ud-
formning og indhold af de skemaer og
tjeklister, der anvendes på Kriminalfor-
sorgens institutioner. 

Direktoratet har senest udsendt et nyt
skema til inspiration, som allerede an-
vendes i KIF og pensionerne, hvor det
psykiske arbejdsmiljø er mere i fokus. Vi
anbefaler dette skema, da netop psyki-
ske problemstillinger kræver øget fokus
på vores område.

Fængselsforbundet vil gerne anbefale
vores sikkerhedsrepræsentanter at man
kritisk forholder sig til hvilken metode
der er mest hensigtsmæssig til netop ens
egen arbejdsplads og dermed også sikrer
at der tages højde for de særlige belast-
ninger vi oplever i arbejdsmiljømæssig
henseende. Det er meget vigtigt at den
valgte metode sikrer at der er fokus på
de risici vi oplever i dagligdagen.

Der kan hentes inspiration og 
gode råd både hos Arbejdstilsynet
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ningsfasen, hvor man finder frem til,
hvor arbejdsmiljøproblemerne er, men
ikke så brugbare og præcise til at analy-
sere og prioritere problemerne og finde
løsninger. Den anden er, at ledelsen
mange steder ikke prioriterer APV’en
højt nok.” 

”Det vigtigste er ledelse og styring.
Der skal være en ledelse til at prioritere
indsatsen og til at insistere på, at den
skal køres igennem. Det er ikke nok, at
ledelsen parkerer APV’en hos en sikker-
hedsleder ovre i et hjørne, for så bliver
det ikke en integreret del af driften,”
understreger han.

Behovet for mere ledelse understre-
ges af en undersøgelse, som Hans
Hvenegaard har været med til at gen-
nemføre for Arbejdstilsynet. Her fulgte
en række forskere 14 virksomheder fra
forskellige brancher i to år, mens de gen-
nemførte en APV af det psykiske
arbejdsmiljø med forskellige metoder. 

Set med Fængselsforbundets briller så
kan det undre at arbejdsgiveren ofte
sætter fokus på isolerede arbejdsmiljø-
problemstillinger, såsom sygefravær,
kompetenceudvikling, ledelse og teknisk
sikkerhed, men meget sjældent forhol-
der sig til arbejdsmiljøet som helhed –
især når direktoratet nu har oplyst at
ambitionen er at Kriminalforsorgen skal
være blandt de 50 bedste arbejdspladser
i Danmark. En lille tip herfra kan være at
direktoratet bør starte med at sikre at
alle institutioner udarbejder og opdate-
rer gode og fyldestgørende arbejds-
pladsvurderinger. ■

Af Ina Rasmussen, 
forbundssekretær.

Husk at udfylde og aflevere ”test dit arbejds-
miljø” – brevet fra Fængselsforbundet, som du
har modtaget fra din tillidsrepræsentant – vi
glæder os meget til at læse dine svar og fortæl-
le mere om undersøgelsens resultater.

Kilder:
Peter Hasle: ”Sikkerhedsorganisationens lange vej”, Tidsskrift for Arbejdsliv, 3. Årg., nr. 2, 2001.
Anna Tortzen:”Arbejdspladsvurderinger løber ud i sandet”, Magasinet Arbejdsmiljø nr. 10, 2008.
Fakta om Arbejdsmiljø 2009, AOF Forlag.
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Med økonomisk støtte fra

Egmont Fonden, har

Statsfængslet i Ringe skabt

et nyt grønt fritidsområde,

som viser helt nye sider af et

lukket fængsel.

Nyt udendørs fritidsområde med en
multibandebane til forskellige boldspil,
pyramidehus, nye bænke og borde,
moderne motionsredskaber, skakspil, et
væksthus, træer og masser af planter,
som alt sammen kan anvendes til sam-
vær, fordybelse eller motion. 

Det kunne lyde som en reklame for et
feriecenter eller et salgsfremstød for et
nyt smart boligprojekt, men det er fak-
tisk en beskrivelse af de muligheder, som
Statsfængslet i Ringe nu kan tilbyde sine
ufrivillige gæster. 

Statsfængslets nye grønne fritidsom-
råde blev taget i brug i juni måned i år,
men den officielle indvielse fandt dog
først sted den 18. august 2009, hvor der
blandt andet var besøg af direktør for
Kriminalforsorgen, William Rentzmann. 

Indvielsen blev markeret med taler,
boldspil med deltagelse af både indsatte
og ansatte, stort kagebord og caribiske
rytmer. Det sidste blev leveret af fæng-
selsbetjent Pascal Messe Ndambi, som i
dagens anledning var mødt op uden uni-
form og havde medbragt sit band. 

Mere udeliv 
giver større sikkerhed
Selvom de nye fritidsmuligheder er at-
traktive, så er målet ikke at få de indsat-
te til at blive lidt længere eller komme
igen. Området kan bruges til socialt
samvær og personlig fordybelse, men
det skal også ses som en del af normali-
seringsprincippet, hvor de indsatte kan
lære at bruge samfundets fritidstilbud og

udeområder. Derudover bliver det et
uddannelsestilbud til enkelte indsatte,
som blandt andet skal hjælpe med vedli-
geholdelse af området og lære om plan-
teformering. 

For personalet betyder det, at der nu
er udvidede muligheder for at afholde
spontane fritidsaktiviteter, og det skulle
gerne være med til at forstærke den
dynamiske sikkerhed. Personale- og sik-
kerhedskonsulent, Jan D. Rosenlund,
forklarer, at det er vigtigt at være sam-
men med de indsatte på en anden måde
end på afdelingen. ”Fritidsaktiviteter
kan give et større personkendskab, som
er vigtigt i forhold til håndtering af kon-
flikter, men området kan også bruges til
den vanskelige samtale med indsatte,”
siger han.     

Jan D. Rosenlund tilføjer, at når der er
flere forskellige fritidstilbud, så er der
også skabt større mulighed for, at perso-
nalets kompetencer kan bruges og udvi-
kles, og det kan give jobberigelse. Han
mener ikke, at det nu er nødvendigt at
stille større krav til personalet, når det
gælder fritidsaktiviteter. ”Det er en
opgave, som der lægges stor vægt på,
men den har hele tiden været der,” siger
han.

Lang vej fra idé til virkelighed 
Pengene til det nye fritidsområde er
kommet fra Egmont Fonden, som har

bevilget 2,6 millioner kroner til projektet.
Fængselsinspektør Bodil Philip kunne fra
talerstolen berette, at det har været en
lang rejse fra idé til virkelighed. 

For ca. 2 år siden besøgte Egmont
Fonden fængslet for at undersøge
mulighederne for at forbedre forholdene
for børn, der kommer på besøg.
Dengang havde fængslet dog netop
renoveret besøgsafdelingen, og man så
derfor ikke noget behov for at gøre
yderligere. Bodil Philip, spurgte derfor
Margrethe Ahlefeldt, som dengang var
leder for Egmont Fondens Støtte- og
bevillingsadministration: ”Hvor længe er
man barn?”. Svaret var uden tøven, at
det er man, til man er 29 år, og det blev
startskuddet til hele projektet.

Beskeden til Statsfængslet i Ringe var,
at Egmont Fonden kun støtter projekter,
der er nytænkende og af høj kvalitet,
Det skabte en vis tvivl, men der blev
udviklet ideer og udarbejdet tegninger,
og da den ønskede bevilling endelig kom
i hus, kunne projektet virkeliggøres. 

En landskabsarkitekt blev ansat til at
styre projektet, et anlægsgartnerfirma
stod klar med maskiner og arbejdskraft,
og en medarbejder var blevet ansat til at
vedligeholde området. Problemet var
blot, at det var blevet efterår, og der
kunne ikke arbejdes i den våde jord.
Projektet trak derfor ud, og man kom
først for alvor i gang i midten af april

Mere udeliv bag murene 

Træer og planter skal skabe rum til positive tanker.
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tror ikke, at der findes et fængsel i ver-
den, som kan prale af et sådan aktivi-
tetsområde som dette, og det vil give
genlyd i fængselsverden - ikke kun her-
hjemme, men også udenfor landets
grænser,” sagde han. 

William Rentzmann roste Statsfæng-
slet i Ringe for sin evne til at gå forrest,
når det gælder nytænkning og brud med
traditioner, og derfor så han det heller
ikke som en tilfældighed, at det lige
netop er her, at et sådan projekt er reali-
seret. Direktøren takkede også Egmont
Fonden for deres interesse i Kriminal-
forsorgen og for at have vist sig så gav-
mild og fremsynet, og så havde han til
sidst en klar besked til brugerne. ”Pas nu
godt på det, og brug det, som det er
tænkt, for så er chancen større for at
ideerne breder sig til andre fængsler,”
sagde han. 

måned 2009. Så gik det til gengæld
stærkt, og det tog mindre end 2 måne-
der at færdiggøre projektet. Undervejs
opstod dog mange problemstillinger og
sikkerhedsmæssige spørgsmål, og det
gav en del bekymring hos fængselsin-
spektør Bodil Philip. ”Der var dage, hvor
jeg ønskede, at Egmont Fonden aldrig
var kommet, og at vi bare kunne behol-
de vores græsplæne, for den kunne man
da overskue,” siger hun. 

Ros fra Direktøren
Det var en tydelig stolt fængselsinspek-
tør, der kunne præsentere det færdige
resultat på dagen for indvielsen og
udtrykke sin glæde for Egmont Fondens
støtte. Der er dog også god grund til til-
fredshed. 

Direktør for Kriminalforsorgen, Wil-
liam Rentzmann, var glad for, at han nu
kunne se resultatet af det, som han hid-
til kun havde set fra sit skrivebord i form
af arkitekttegninger. Han var fuld af lov-
prisende ord fra talerstolen. ”Der er ble-
vet skabt et fantastisk flot resultat. Jeg

God start for fritidsområdet
Det nye fritidsområde har været i brug i
nogle måneder, og de indsatte har taget
godt imod det. Der har været god akti-
vitet, og der er ikke set tegn på hær-
værk.    

Tom Nielsen er ungdomskonsulent og
fritidsansvarlig i fængslet, og han er na-
turligvis begejstret for de nye mulighe-
der for både planlagte og spontane fri-
tidsaktiviteter. ”De indsatte er blevet
bedre til selv at tage initiativ til boldspil,
hvor især den nye multibane, hvor der
kan spilles basketball, fodbold, hockey
og volleyball, er en succes,” siger han.  

Tom Nielsen er glad for, at der nu er
kommet flere indsatte ud på fritidsarea-
let, som tidligere blev inde på afdelinger-
ne. Det har blandt andet betydet, at der
også flere kvindelige indsatte, som kom-
mer ud. Tom Nielsen mener, at det skyl-
des, at der nu er flere muligheder, og at
det er blevet et langt mere indbydende
område at komme ud på. Nu håber han,
at personalet på afdelingerne kan udnyt-
te de muligheder, der er for at afholde
spontane fritidsaktiviteter. ■

Af Jimmi F. Jørgensen

Personale- og sikkerhedskonsulent 
Jan D. Rosenlund.

Fritidsområdet set fra oven mens arbejdet endnu var i gang.

Egmont Fonden:

• Egmont Fondens almennyttige aktivite-
ter finansieres af fondens erhvervsmæs-
sige aktiviteter i Egmont Koncernen.  I
2008 blev der ydet 34,3 millioner kro-
ner i støtte til 31 projekter. 

• Fondens almennyttige virksomhed ar-
bejder særligt for udsatte børn og unges
aktive og engagerede deltagelse i sam-
fundet ved at styrke deres personlige
ressourcer og nedbryde sociale og kul-
turelle barrierer.

• Fonden tager initiativ til -og støtter pro-
jekter, som sigter mod udvikling og
gennemførelse af nye modeller og
metoder, der kan tjene som eksempler
til efterfølgelse. 

• En af fondens nyeste bevillinger er
150.000 kr. til et teaterprojekt på Kø-
benhavns Fængsler. Her vil de indsattes
personlige historier blive sat ind i en
kunstnerisk ramme med hjælp fra en
professionel tekstkoordinator og in-
struktør. 
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Kriminalforsorgens forment-

lig mest kendte gårdtursan-

læg, ”stjernegården” ved

Sydfløjen i Vestre Fængsel,

har fået en stærkt tiltrængt

modernisering. Det vil for-

mentlig skuffe pressefotogra-

ferne ved fremtidige besøg,

at anlægget nu har fået en

anderledes lys og venlig

fremtoning, men både perso-

nale og indsatte er tilfredse.

Engang var de store lagkageformede
gårdtursanlæg til brug for isolations-
gårdtur fast tilbehør ved alle de gamle
lukkede fængsler, men i nyere tid har
anlægget på Vestre Fængsel overlevet
på grund af de af retten isolerede, der
sidder i fængslets Sydfløj. Antallet af
gårde i anlægget er nu halveret fra 24 til
12.

Mængden af retsligt isolerede har
gennem årene svinget meget – i de sid-
ste 25 år har de flere gange fyldt hele
Sydfløjen, der har omkring 120 pladser. I
de seneste år er tallet dog faldet meget.
Ikke desto mindre er det nærliggende at
spørge fængslets chef, Peter Vesterhe-
den, om ikke det giver anledning til be-
kymring for fremtidige udvidelser af an-
tallet af isolerede fanger. 

”I den gamle stjernegård var der 24
gårdture som var meget slidte og snæv-
re. Den har været voldsomt kritiseret af
Folketingets Ombudsmand og Den Eu-

På gårdtur med bamse

Figuren af Pandabjørnen med sin unge
er placeret ved indgangen til strålegår-
den, så alle indsatte kan se den, når de

går til og fra de daglige gårdture.
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ropæiske Torturkomite. Det at antallet af
retsligt isolerede er faldet meget betyde-
ligt - i gennemsnit har vi i de første 9
måneder af 2009 haft 4,3 retsligt isole-
rede indsatte - har gjort at vi har kunnet
halvere antallet og dermed gøre gård-
tursarealet dobbelt så stort i hvert "lag-
kagestykke". Det giver en meget bedre
fleksibilitet idet vi i de nye gårdture kan
lade flere indsatte, som altså ikke er rets-
ligt isolerede, gå gårdtur sammen i stjer-
negården. Herved mindskes risikoen for
konflikter og vi kan i forskellig form lave
begrænset fællesskab - ikke mindst til
gavn for de svageste indsatte,” siger
Peter Vesterheden, der er glad for at en
ekstrabevilling fra Direktoratet for
Kriminalforsorgen gjorde det muligt at
bruge de 4,6 mio. kr. som projektet har
kostet.

Personalet er tilfredse
Personalet kan også mærke forbedring-
en. Fængselsbetjent Michael Thomsen,
tillidsmand i afdelingen, forretter tjene-
ste i Sydfløjen til daglig. Han og kolle-
gerne er enige om at det nyistandsatte
areal er en stor forbedring. ”Det gamle
anlæg var trist og utidssvarende, hvor-
imod det nye anlæg er lyst og venligt.
Det gør en stor forskel,” siger Michael
Thomsen. Han tilføjer, at det er tydeligt
at de indsatte også er glade for foran-
dringen og det mærkes ved at de går på
gårdtur med en anden, mere positiv ind-
stilling til fængslet og personalet end tid-
ligere. Michael Thomsen er heller ikke
bekymret for om der nu skal holdes
mange flere gårdture, som følge af
sammenlægningen af gårdene. ”Vi er
gode til at placere de indsatte så de får
fællesskab under gårdturen under trygge
rammer. Det giver os fleksibilitet til at
løse pladsproblemer, hvis de engang
skulle opstå,” siger han.

Fællestillidsrepræsentant David Jen-
sen fortæller at det igennem flere år har

været et meget stort ønske, også fra per-
sonalets side, at få renoveret anlægget,
da det var nedslidt og direkte bedrøve-
ligt at se på. 

”Resultatet er blevet et gårdtursan-
læg som både indsatte og ansatte kan
være meget tilfredse med. Rent arbejds-
miljømæssigt er det et rigtigt godt tiltag.
De enkelte gårde er blevet dobbelt så
store som de gamle, og man har forsøgt
at kombinere det hårde med det bløde
ved at opsætte blomsterkummer og en
granitskulptur af pandabjørn med unge.
Rent sikkerhedsmæssigt er der også tale
om væsentlige forbedringer. Hønsenet-
tet er væk og det er blevet erstattet af
fast net og der er kommet en væsentlig
bedre belysning af arealet i mørke tider.
Sidst men ikke mindst er personalets
overvågningsrum i midten af arealet ble-
vet rigtigt godt, blandt andet fordi vin-
duerne er blevet beklædt med film, så
det nu ikke er muligt for de indsatte at
nedstirre det personale, der overvåger

dem,” siger fællestillidsrepræsentant Da-
vid Jensen. ■

Af Ina Rasmussen

Fællestillidsrepræsentant David Jensen er meget tilfreds med at personalet ikke kan
nedstirres af de indsatte i det nye gårdtursanlæg.

Mindre belastende område
”Vores fysiske rammer er jo meget lidt spændende,
så bare det, at der er en blomst og en anderledes og
overraskende figur, tror vi kan give det lille smil, som
kan hjælpe i dagligdagen,” siger fængselsinspektør
Peter Vesterheden.

”Det nyistandsatte gårdtursanlæg gør
en forskel,” siger tillidsrepræsentant
Michael Thomsen.
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Vestre Fængsels gårdtursanlæg
– før og efter moderniseringen
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Idrætsskolen 
– en ny arbejdsplads for indsatte

Nyt pilotprojekt 

i Sønder Omme.

Fritidskoordinator og idrætsskoleleder
Pia Kjelgaard ved Statsfængslet ved Søn-
der Omme har i ca. 15 år gået og puslet
med tanken om at de indsatte skulle
kunne afsone på en sund levevis, idet
motion og sund kost er nogle af de fak-
torer, der kan medvirke til at få menne-
sker ud af et misbrug. Og disse tanker er
nu blevet en realitet. Den 8. september
2009 kl. 15.00 blev Idrætsskolen indviet
af kulturminister Brian Mikkelsen, og dø-
rene slået op til en alternativ arbejds-

plads i fængslet, hvor den indsattes ind-
ividuelle behov, krav og udfoldelse bliver
sat i centrum.

Projektet er et pilotprojekt, som fore-
løbig er sat til at fungere indtil den 31.
december 2010, hvorefter en evaluering
vil finde sted og måske kan ideen så 
bruges andre steder i Kriminalforsorgen.

Pia Kjelgaard fortæller at Idrætsskolen
samarbejder tværfagligt mellem skolen,
sygeplejersken, behandlingen og afde-
lingerne og skemaet indeholder mange
aktiviteter og almindelige daglige gøre-
mål. Hvis man evt. ikke møder til tiden,
vil den indsatte blive kontaktet person-
ligt af en af de ansatte, så der bliver

taget hånd om problemerne allerede fra
starten. Der vil være fysisk aktivitet, in-
dividuel undervisning, individuel be-
handling, teoretisk ernæring, praktisk
ernæring. Der laves sund kost hver dag
efter Fødevarestyrelsens 8 kostråd. Lige-
ledes vil der være undervisning i anato-
mi, fysiologi og idrætsskader og der vil
være mulighed for at tage et første-
hjælpskursus af Dansk Røde Kors, så
undervisningen favner meget bredt..

”Der vil være tolv deltagere på hol-
det. Otte indsatte med et misbrugspro-
blem og fire ”lokomotiver” der skal
hjælpe med at motivere dem ud af et
misbrug og til en sundere livsstil.

Idrætsskoleleder Pia Kjelgaard med nogle af deltagerne.
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Justitsminister Brian Mikkelsen takkede for invitationen og åbnede idrætsskolen.

Alle deltagere vil blive konditestet
med jævne mellemrum for at se 
eventuelle forbedringer og der vil blive
målt blodtryk, fedtprocent, BMI og de
får også tilbudt at få målt kolesteroltal-
let.

Alle bliver urinprøvetestet efter 8
uger, hvor vi jo forventer at testen er
ren. Vi vil i forløbet tage kontakt til
idrætsklubber i de indsattes nærområder,
så de kan fortsætte ”deres gode liv”
efter løsladelsen og evt. med en mentor-
ordning,” siger en yderst tilfreds og stolt
idrætsskoleleder.

Ved Idrætsskolen vil der udover Pia
Kjelgaard være beskæftiget yderligere to
idrætsværkmestre, nemlig Kristian Han-
sen og Lars Benkjer.

”Jeg vil gerne rette en meget stor tak
til de ansatte og indsatte, som har gjort
et kæmpestort stykke arbejde for at fær-
diggøre de fysiske rammer i Idræts-
skolen, som har til huse i det gamle gart-
neri, hvor vi fra næste år overtager gart-
neriets jordtilliggende, så sloganet ”fra
jord til bord” udmøntes i dyrkning og
spisning af de økologiske afgrøder for
Idrætsskolens deltagere,” slutter en glad
og forventningsfuld idrætsskoleleder Pia
Kjelgaard. ■

Af Lis Vig 

Fysisk aktivitet giver psykisk stabilitet og dyna-
misk sikkerhed, mener idrætsskoleleder Pia Kjel-
gaard og det er det, hun vil bevise i det tidsrum
projektet løber.

Fængselsinspektør Anne Marie Hesckcher bød velkommen og rettede en tak til alle
der har gjort et stort stykke arbejde for projektet.
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Justitsministeren ankommer. Justitsminister Brian Mikkelsen.

Fængselsinspektør Anne Marie Hesckcher, justitsminister Brian Mikkelsen og 
fængselspræst Dorte Ørtved.
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For mange psykisk syge flyg-

ter fra retspsykiatrien. Det

problem skal Kriminalforsor-

gen gøre noget ved, siger

Venstres psykiatriordfører,

Sophie Løhde.

I de seneste fem år er 200 psykisk syge
kriminelle flygtet fra landets retspsykia-
triske afdelinger ifølge en opgørelse fra
Danske Regioner. Sophie Løhde foreslår
derfor, at Kriminalforsorgen fremover
står for sikkerheden.

”Læger og sygeplejersker har ikke
forstand på flugtsikkerhed. Det har
medarbejderne i Kriminalforsorgen til
gengæld, så hvorfor ikke bruge deres
ekspertise på dette område?” siger psy-
kiatriordføreren.

Hun forestiller sig, at medarbejdere
fra Kriminalforsorgen fremover skal føre
tilsyn med sikkerheden omkring de psy-
kisk syge. Der skal dog ikke være fast
vagtpersonale til stede fra Kriminalfor-
sorgen.

”Jeg tror, at sikkerheden kan forbe-
dres, ved at medarbejdere fra Kriminal-
forsorgen løbende tager ud til institutio-
nerne og kontrollerer sikkerheden. Det
handler ikke om at omdanne afdelinger-
ne til lukkede fængsler. Derfor skal der
ikke være fængselsbetjente til stede hele
tiden. Behandlingen skal fortsat stå i
centrum.”

Hun går i rette med formanden for
Danske Regioner, Bendt Hansen (S), der
kritiserer forslaget for at fokusere mere
på sikkerhed end på behandling: ”Han
har misforstået mit forslag. Det handler
blot om at bruge vores medarbejder-
ressourcer bedst muligt. Læger og syge-
plejersker har nu en gang ikke så meget
forstand på sikkerhed,” siger hun.

Personfarlig kriminalitet
Retspsykiatriske patienter er kriminelle,
som modtager behandling i sundhedssy-
stemet i stedet for at afsone i et fængsel.
I Danmark får omkring 400 psykiske
syge årligt en såkaldt foranstaltnings-
dom. Af dem har cirka 100 begået alvor-
lig personfarlig kriminalitet som for
eksempel voldtægt, seksualforbrydelser
og drab. 

I år er der kommet fokus på sikker-
hedsproblemerne efter flere opsigtsvæk-
kende flugtaktioner fra de retspsykiatri-
ske afdelinger.

For eksempel stak to 18-årige patien-
ter af fra den retspsykiatriske afdeling i
Middelfart i august. Den ene havde en
dom for knivstikkeri og ildspåsættelse.
Den anden en dom for sædelighedsfor-
brydelser. De to teenagere nåede at true
en dreng i Esbjerg med en kniv til at
udlevere sin scooter, inden de blev fang-
et af politiet.

I maj lykkedes det for en 21-årig
mand at flygte fra det psykiatriske syge-
hus i Aalborg, til trods for at han blev
betegnet som særdeles farlig og var

mandsopdækket døgnet rundt i et sær-
ligt indrettet område. Han sparkede sig
gennem en sikret dør og truede perso-
nalet, inden han forsvandt fra sygehuset
bevæbnet med knive. Manden meldte
sig selv tre dage senere.

I marts flygtede en 47-årig skizofren
mand, dømt for mord på sin ekskone og
hendes far, fra et retspsykiatrisk center i
Glostrup. Efter flugten kom mandens to
døtre straks under politibeskyttelse. Han
blev fundet tre dage senere.

Politisk flertal
I alt flygter cirka 40 personer hvert år fra
en af de psykiatriske afdelinger. Det er
formentlig en af årsagerne til, at der ser
ud til at være et flertal for Sophie Løhdes
forslag. DF, S og K er i hvert fald positi-
ve over for forslaget, herunder sund-
hedsminister Jakob Axel Nielsen (K).

Dansk Folkeparti har desuden bebu-
det, at de vil kræve flere penge til sikker-
heden i retspsykiatrien ved forhandlin-
gerne om næste års finanslov. ■

Af Søren Gregersen

Kriminalforsorgen skal tage sig
af sikkerheden i retspsykiatrien

Står det til Sophie Løhde (V) 
skal medarbejdere fra Kriminal-
forsorgen fremover fører tilsyn
med sikkerheden i retspsykiatrien. 
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Det er muligt, men så er det

måske et led i den daglige

træning hen imod større

udfordringer som for eksem-

pel DHL-stafetten.

I Odense blev DHL-stafetten afholdt
den 18. og 19. august 2009. Om onsda-
gen den 19. august deltog et stort antal
ansatte fra Kriminalforsorgen.

Der var mulighed for at tilmelde sig
med løbehold og hold for gående, så alle
kunne være med til at hæve pulsen over
dagligt niveau og måske endda nå den,
for nogle af os, ganske skræmmende
følelse af sved, der løber.

Et løbearrangement – Nåh ja – Så kan
vi tage ud for at se tyve svedende og
pustende helsefanatikere styrte af sted
som gale rundt i Fruens Bøge. Men
sådan viser virkeligheden sig som så ofte

før fra en helt anden side. Allerede ved
ankomsten fik man fornemmelsen af, at
dette ikke var en lille tilfældig sammen-
komst. Der var vejspærringer med uni-
formerede folk og blå biler med store
hvide bogstaver på siden og blå lamper
på taget. Selv Odense Brandvæsen var
opmarcheret for alle tilfældes skyld.
Selve området, blandt lokale kaldet En-
gen, var bebygget med en kæmpe telt-
lejr, og når man så antallet af mennesker,
kunne man føle sig hensat til folkevan-
dringstiden. Sædvanligvis velunderrette-
de kilder meddelte, at der i alt over de to
dage i Odense var ca. 5-6.000 menne-
sker i sving.

Kriminalforsorgen repræsenterede sig
pænt med 29 hold og ca. 150 deltagere.
Fra Statsfængslet i Nyborg deltog ca. 45
veloplagte løbere. Arresthuset i Odense
havde 9 deltagere med. Så kan man så
prøve at påstå, at fængselsfolk ikke tør
røre sig!

Når fængselsfolk løber, 
er de på vej hjem

At det ikke var det rene pjat kunne
ses på sluttiderne. Det hurtigste hold
kom fra Multiatleten i Odense med slut-
tiden 1.32.49 og hurtigste løber brugte
16 minutter og 1 sekund på de fem kilo-
meter. Nyborgs hold 6 var 24 minutter
og et slat sekunder langsommere. At der
var 59 hold imellem Multiatleten og Ny-
borg siger noget om, at det var skrappe
folk, der deltog.

Stemning og fest
Seksdagesløb var det ikke, men alene de
mange mennesker overalt gav en helt
særlig stemning på pladsen. De opstille-
de telte var overdænget med reklamer
fra alle mulige firmaer, skoler og offent-
lige instanser. Der var alt fra Forsvaret,
universitetet, sygehuset, tandlæger, ad-
vokater, kontordamer, fagforeninger,
Kriminalforsorgen og Kommunekemi.

Ind imellem havde et par sportsforret-
ninger arrangeret lidt butik i deres telte,

Stemning før starten.
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så man kunne supplere sin udrustning,
hvis man lige skulle mangle et eller
andet. I FI-teltet havde sygeplejerskerne
fra Arresthuset i Odense arrangeret sig
med et interessant udvalg af produkter
fra medicinalindustrien. De tilbød gene-
røst at måle sundhedstilstanden hos folk
i området. Hos de ellers så rare damer
kunne man så få dybe panderynker med
på vejen, når man som jeg fik målt et
blodtryk til 169/108 og en puls på 79.
Men således opmuntret ved udsigten til
ikke at blive en længerevarende belast-
ning for plejesektoren kunne man gå en
tur langs forplejningsområdet, hvor de
deltagende firmaer stillede med velsma-
gende ernæring til deres hold. I den
sammenhæng er nogle hold mere inte-
ressante at løbe for end andre. Bilka-
slagteren var leveringsdygtig i adskillige
vellugtende tilbud. DSB havde et kanti-
nefirma til at sørge for en udsøgt forplej-
ning. Her kunne man så opdage, at en
tidligere kollega havde gjort karriere.
Han havde forladt Kriminalforsorgen i
tide og var nu blevet afdelingsleder i fir-
maet med store kunder som DSB, syge-
huset og universitetet.

Resten af arrangementet ville senere
på aftenen bestå i spisning og socialt
samvær.

Man må konstatere, at selv om Kri-
minalforsorgen stillede flot op, så er der
plads til forbedringer, når man ser på,
hvor mange firmaer, der virkelig går op i
sådanne arrangementer. Skal Kriminal-
forsorgen udmærke sig som en sund ar-
bejdsplads, så er disse arrangementer
noget, der bør bakkes op om i langt høj-
ere grad end et beskedent tilskud til del-
tagergebyret. Man får den tanke, at når
andre arbejdspladser kan bygge motion
ind i dagligdagen, så kunne Kriminalfor-
sorgen måske også gøre det. ■

Af Billy Larsen

Aktiviteten i teltet er hektisk før start.

Nu bliver det spændende.

Helbredet undersøges lige inden starten.
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Det går op ad bakke fra start.

De ser betænkelige ud i skiftezonen.

Arrestforvareren stempler ud efter en
hård dags arbejde.

Forplejningszonens varierende tilbud til de forskellige hold.

Hurtig overlapning og så afsted.

Mon vi er til cykelløb?
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At Ólavur á Heygum var vellidt blandt de
indsatte, viste sig for eksempel, da han fyldte
60 år under tjenesten i Nakskov Arresthus:

”De indsatte stod pludselig ude på etager-
ne med et hurraråb. Der var hængt et banner
op tværs igennem fløjen. Alle samledes
omkring mig ved vagtstuen, og jeg fik en stor
købmandskurv i fødselsdagsgave med et til-
lykke-kort. De indsatte have samlet penge ind
fra deres sparsomme løn til indkøb af denne
kurv.”

At sejle er at leve
Ólavur á Heygum har altid holdt fast ved sin
færøske identitet; herunder sin vedvarende
passion for at sejle. Under sin opvækst på
Færøerne – der udgør første halvdel af bogen
– tilbragte han meget tid på havet med sin
far. Han mener selv, det er herfra, han har
fået sin særlige eventyrtrang.

”Jeg indrømmer gerne, at jeg er ret speci-
el. Og det var en god baggrund for at blive
fængselsbetjent – jeg vidste, hvordan det er
at være anderledes,” siger han. 

Ólavur mener selv, at han har fået vide
rammer og plads til at være den, han er, i
Danmark. Blandt andet tog han initiativ til fri-
tidsprojekter om fælles sejlture med de ind-
satte, ø-lejre og en vikingeudstilling. Det var,
mens han var på Statsfængslet i Gribskov, at
man lånte skibe fra Vikingeskibshallen i
Roskilde:

”Udstillingen blev en bragende succes, og
vi lavede også kaproning og fik lavet medal-
jer og alt muligt! Vi lavede også en videofilm
af sejladsen.” 

Senere blev han skipper på Kriminalforsor-
gens skib, Lodsen – som omtales af hans kol-
lega Ole Malmose Jensen i hans erindrings-
bog. Som skipper ledede Ólavur ekspeditio-
ner rundt om i de danske farvande.

”Jeg følte mig som blommen i et æg, når

jeg var på vandet. Og de andre sagde også –
Ólavur, du er en helt anden, når du sejler! Det
er derfor, jeg siger: Livet er at sejle, og at sejle
er at leve.”

Baglandet er vigtigt
Ólavur á Heygum ser dog også tilbage på
knap så rosenrøde billeder i sin erindringsbog.
Blandt andet en episode fra hans tid i
Arresthuset i Nakskov, hvor han stillede sig
imellem to indsatte, der var kommet op at
slås:

”Jeg sagde: I må hellere slå på mig, end på
hinanden! Men det ville de ikke. Min store
mave var nok også i vejen,” fortæller han.

Sådanne og lignende voldsomme episoder
satte selvfølgelig deres præg på Ólavur. Men
på en eller anden måde kom han altid videre.
Han nævner selv familien og baglandet som
uhyre vigtig for en fængselsbetjent:

”Det er vigtigt, at man kan adskille arbej-
de og fritid – at man ikke tager arbejdet med
hjem. Der er mange sygemeldte i Kriminal-
forsorgen, og mange der går på efterløn med
dårligt hjerte. Det er nok, fordi de tager arbej-
det med hjem. De bliver bange for at gå på
arbejde. Jeg har derimod altid sagt, at den
dag jeg er bange, så lægger jeg nøglerne og
kommer ikke igen!”

Men det har ikke mindst været i Ólavurs
færøske sejler-identitet, som har givet ham
hans særlige gåpåmod: ”Det er sømanden,
der vil se, hvad der er ude i horisonten,” siger
han. ■

Af Andreas Graae 

En sejlivet 
viking taler ud

I år er der kommet to nye

bøger om arbejdet som

fængselsbetjent. Vær dig

selv! Sådan lyder opmun-

tringen i den ene af bøgerne.

Her ser Ólavur á Heygum 

tilbage på en lang karriere i

Kriminalforsorgen.

”Det er nu engang den, der har skoene på,
som ved, hvor de trykker,” siger den nu pen-
sionerede fængselsbetjent Ólavur á Heygum.
Med det gamle danske mundheld hentyder
han til, at det alt for ofte er andre, der fortæl-
ler en historie – og ikke den person, der rent
faktisk ved, hvad det handler om.

Derfor mente den 69-årige pensionist, at
det var på tide, han begyndte at fortælle om
sit liv som fængselsbetjent. Det blev til erin-
dringsbogen Fra fiskerdreng i Nordatlanten til
fængselsbetjent i Vestre Fængsel. 

”Både mine børn og mine kollegaer blev
ved med at spørge – hvorfor skriver du ikke
nogle af alle dine historier ned? Så det var år-
sagen til, at jeg begyndte at skrive,” siger han.

Vær dig selv! 
Forfatterens budskab er blandt andet, at det
at arbejde med indsatte kræver en enorm ind-
følingsevne i andres menneskesind. Hans råd
til unge mennesker, der overvejer at blive
fængselsbetjente, er derfor:

”Vær dig selv! Det er ikke så forfærdeligt
et arbejde, som folk gør det til. Lad være med
at spille en rolle – men vær ærlig, og vær dig
selv. Det giver det bedste tillidsforhold til de
indsatte.”

Olavúr á Heygum har masser

af historier på hjertet fra sin

tid i Kriminalforsorgen. Hans

rørende og underholdende

anekdoter kan læses i erin-

dringsbogen ’Fra fiskerdreng i

Nordatlanten til fængsels-

betjent i Vestre Fængsel’.

Ólavur á Heygum bog
”Fra fiskerdreng i Nordatlanten til 
fængselsbetjent i Vestre Fængsel.”
Forlag1.dk, 107 sider

Blå bog: Ólavur á Heygum
Ólavur á Heygum er født i Tvøori på Færøerne i 1940 og begyndte på Vestre
Fængsel i 1972. Siden blev han udstationeret på det færøske arresthus under
Kriminalforsorgen, inden han i 1986 flyttede til Statsfængslet i Gribskov. Her
tog han initiativ til fritidsprojekter lige fra teater-arrangementer til sejladskur-
ser og blev i 1995 skipper på Kriminalforsorgens skib, Lodsen. Da Statsfæng-
slet i Gribskov lukkede i 2000, flyttede han til Nakskov Arresthus, hvor han
blandt andet arrangerede en ø-lejr med færøbåden 10-mannafar.
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Ole Malmose Jensen fortæl-

ler i bogen Et fængslende liv

om sit liv som værkmester.

Han har blandt andet været

med til at bygge

Kriminalforsorgens skib,

Lodsen. 

I foråret udgav Ole Malmose Jensen sin erin-
dringsbog ”Et fængslende liv – fra 1967 til
2007”. Her ser han tilbage på et liv som
værkmester på Statsfængslet i Søbysøgaard
og Ringe.

Forfatteren beskriver blandt andet arbej-
det med Kriminalforsorgens skib, Lodsen –
som forfatterkollegaen Ólavur á Heygum
senere bliver skipper på og beskriver i sin nye
biografi. 

Ole Malmose Jensen er udlært models-
nedker og supplerede siden uddannelsen med
en støbemestereksamen. I 1967 blev han
ansat på Statsfængslet Søbysøgaard som
værkmester i snedkeriet.

”Som værkmester havde jeg til opgave at
sætte de indsatte i gang, kontrollere kvalite-
ten af deres arbejde – og så naturligvis holde
opsyn med dem,” skriver han i bogen.

Værkstedshumor
I 1975 blev Ole Malmose Jensen leder af
montageværkstedet på det nye Statsfængsel i
Ringe.

”Det var nok det mest spændende kapitel
i mit arbejdsliv – men også det hårdeste. Lidt
ligesom at se tilbage på sin soldatertid: hårdt
mens det stod på, men rart at tænke på
bagefter,” siger han.

I bogen beskriver han forskellige episoder
fra værkstedet og de indsattes narrestreger.
Blandt andet en gang, hvor han reddede en

af de mere forstyrrende indsatte, der var ble-
vet lukket inde i en tønde af de andre indsat-
te:

”Jeg hørte en svag råben om hjælp og
fandt ham hjælpeløs i tønden. Jo, jeg har
oplevet taknemmelige indsatte,” fortæller
han. 

Solfangere, bådebyggeri og bio-
grafture
I 1981 var Ole Malmose Jensen med til at
starte et nyt værksted på Søbysøgaard, hvor
man blandt andet skulle producere solfanger-
anlæg og bygge Kriminalforsorgens skib,
Lodsen.

”Jeg fik god hjælp og vejledning fra både-
byggeren Aage Walsted, der er verdenskendt
for sin ekspertise i bådebyggeri. Og Lodsen
sejler da også endnu,” siger Ole Malmose
Jensen.

Ud over sit arbejde som værkmester påtog
han sig også andre opgaver. I 25 år var han
tilsynsførende for indsatte på prøveløsladelse
for Den Frie Kriminalforsorg i Odense.
Desuden var han mentor for de indsatte og
skulle en gang om måneden tage dem en tur
i biografen og efterfølgende hjem til en tår
kaffe. 

Da narkoen 
kom ind i fængslerne
I forfatterens tilbageblik på de mange år i
Kriminalforsorgen spiller både narko og kon-
flikter mellem danskere og nydanskere en
væsentlig rolle:

”I begyndelsen havde de indsatte ikke så
store sociale problemer. De var ofte sømænd
eller lignende, men de havde haft et reelt
arbejde. Sådan er det ikke længere. Der skete
en omvæltning, da narkoen kom til, og da der
kom flere nydanskere. Det førte til konflikter
mellem danskerne og nydanskerne. Hvis en
dansker kom på kant med en nydansker, så
fik han dem alle sammen på nakken. På den

måde havde de et stærkere sammenhold end
danskerne.”

Ked af at forlade tjenesten
Da Ole Malmose Jensen i 2004 fyldte 63 år,
faldt han for aldersgrænsen for det uniforme-
rede personale. Men på det tidspunkt havde
han slet ikke lyst til at blive pensioneret:

”Jeg var ked af at forlade arbejdet som
63-årig. Hvis jeg kunne være blevet ved, så
havde jeg gjort det. Det der med en fast pen-
sionsalder, det synes jeg er forkert,” siger
han. I stedet søgte han ind i vikarbureauet
Adecco, men blev i 2005 kaldt tilbage i tje-
neste som beskæftigelsesleder.

”Jeg var glad for disse to sidste år,” slutter
Ole Malmose Jensen. ■

Af Andreas Graae

Et fængslende 
liv som værkmester

”Det var nok det mest spændende kapitel i
mit arbejdsliv – men også det hårdeste. Lidt
ligesom at se tilbage på sin soldatertid: hårdt
mens det stod på, men rart at tænke på
bagefter,” siger Ole Malmose Jensen om sin
tid i montageværkstedet på Statsfængsel i
Ringe.

Blå bog: Ole Malmose Jensen
Ole Malmose Jensen er født i 1941. Han er udlært modelsnedker i 1962 og støbemester
i 1966. Året efter blev han ansat som værkmester på Statsfængslet i Søbysøgaard, og i
25 år var han tilsynsførende for Den Frie Kriminalforsorg i Odense. Han har desuden
besat en række tillidsposter, blandt andet som formand for Værkmesterforeningen på
Statsfængslet i Ringe. I 2004 forlader han mod sin vilje tjenesten af pligt, men bliver kaldt
tilbage som beskæftigelsesleder i 2005.

Ole Malmose Jensen:
”Et fængslende liv – fra 1967 til 2007”
Bogforlaget Jeco
Udkom i marts 2009
93 sider
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I anledning af lokalafdelingens 

70 års jubilæum 

afholdes RECEPTION 

Fredag den 30. oktober 2009 kl. 13.00 – 16.00

I personalehuset på Larsens Plads (Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund)

Vi håber at både nuværende og tidligere medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere
vil kigge forbi og medvirke til at fejre dagen.

Med venlig hilsen
John Rasmussen

Formand

nyt udtryk – 

samme bank

Vi er tæt på vores kunder.

Men vi er ikke venner 

på Facebook.

Lån & Spar er det bedste fra to bankverdener: Stor 

nok til at vores forretning kører bundsolidt, og lille 

nok til at være tæt på kunderne og opbygge det 

 tillidsforhold, der er så vigtigt, når vi skal sam-

arbejde om noget så personligt som din økonomi 

og dine drømme.

Så gør som mange af dine kolleger og få kontant 

glæde af de medlemsfordele, DF har skaffet dig 

hos Lån & Spar. Ud over klækkelige rabatter på 

låneom kostninger og  favorable rentesatser, får du ene stående 

medlems  tilbud skræddersyet til din hver-

dag og økonomi.

Ring 33 78 19 13 eller kig ind i et af vores 

råd giv nings centre. Eller læs meget mere på 

faengselsforbundsbank.dk

Passer du til os? Passer vi til dig? 

Tag testen på testlsb.dk og deltag i 

konkurrencen om et rejsegavekort 

for hele familien på 20.000 kr.

DEBAT
Indlæg til næste nummer af 

bladet skal være redaktionen i hænde 
senest den 14. oktober 2009

HERSTEDVESTER AFDELING
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Fængselsforbundets lokal-

afdeling i Horsens har 

fejret 100 års jubilæum i

september måned. 

Den runde dag blev markeret ved en
reception på Statsfængslet Østjylland
den 11. september og med en stor fest
for medlemmerne på Pejsegården i
Brædstrup den 18. september 2009.

Ved den velbesøgte reception var
mange både nuværende og tidligere
medlemmer og samarbejdspartnere mødt
frem for at ønske tillykke. 

Foreningens formand, Connie Thons-
gaard, bød velkommen til de mange
gæster, kolleger og pensionerede med-
lemmer og kommenterede på forening-
ens virke gennem tiderne. Hun fortalte
om de svære vilkår for det faglige arbej-

de i de første år og glædede sig over at
det i dag var en helt naturlig ting at være
medlem af en fagforening i modsætning
til dengang, hvor foreningens pionerer
frygtede for repressalier fra inspektøren,
hvis de indmeldte sig. Hun talte også om
de svære år hvor ”slottet” skulle forla-
des til fordel for det nye fængsel på
Enner Mark – en tid der havde budt på
store udfordringer for alle ansatte og
som vel knap nok er helt overstået
endnu. ”Det var som om det hele bare
var en kende for moderne,” sagde
Connie Thonsgaard om specielt de
mange nymodens tekniske installatio-
ner, der langt fra altid virkede som plan-
lagt.

Hun hyldede de mange medlemmer
og tillidsfolk, der gennem de 100 år har
kæmpet for at gøre det bedre at være
betjent i Horsens – en indsats der hus-
kes. Hun erindrede forsamlingen om at

100 år er en milepæl, men også kun et
skridt på vejen. ”Arbejdet ligger foran
os, og gennem vor organisation skal vi
stadigvæk arbejde for at bevare og styr-
ke de goder, der er skabt gennem
tiden,” sagde Connie Thonsgaard. 

Forbundsformand Kim Østerbye
ønskede afdelingen tillykke med jubilæ-
et og berettede om tidligere tiders
arbejdsforhold og behovet for at med-
arbejderne kunne organisere sig, selvom
det bestemt ikke var velset alle steder,
da Horsens-afdelingen opstod i 1909.
Det faldt heller ikke i god jord, da stifte-
ren af lokalafdelingen, Niels Jensen,
kontaktede en lokal folketingspolitiker
for at få hjælp til at organisere medar-
bejderne.

Horsens var en af de allerførste fag-
lige foreninger i Fængselsvæsenets regi,
og afdelingen var medstifter af hoved-
forbundet da det blev dannet 1913.

100 års jubilæum 
i Østjylland

Afdelingsformand Connie Thonsgaard holder tale ved receptionen.
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Med tiden har forholdene ændret sig
meget, men der er fortsat behov for en
fagforening, der kan arbejde på at for-
bedre forholdene for medlemmerne.
Forbundsformanden sagde, at Horsens-
afdelingen altid har haft ry for stor loya-
litet overfor både medlemmer og hoved-
forbundet og ønskede stort tillykke med
de 100 år samt held og lykke med de
næste.

Fængselsinspektør Jørgen Bang
ønskede lokalafdelingen tillykke med de
100 år. 

Jørgen Bang talte om de mange år
der var gået og nævnte at måske var
foreningens første formand Niels Jensen
rimelig forudseende dengang de holdt
stiftelsesmødet. Mødet blev nemlig
afholdt på Landmandshotellet i Horsens,
og nu i dag – 100 år senere - ligger
fængslet jo langt ude på landet - her på
Enner Mark.

Fængselsinspektøren talte også sam-
arbejdet mellem ledelsen og foreningen
og nævnte at det kunne sammenlignes
med et ægteskab, hvor der jo både er
gode og dårlige dage. Det handler om at
lægge de dårlige dage bag sig og han
var glad for samarbejdet med lokalafde-
lingen. Jørgen Bang udtrykte håb om at
det gode samarbejde vil fortsætte og
ønskede foreningen held og lykke til, i
fremtiden. ■

Af Lis Vig

Fængselsinspektør Jørgen Bang ønsker
tillykke med jubilæet.

Forbundsformand Kim Østerbye taler
om forbundets stiftelse og tidligere
tiders arbejdsforhold.

Foreningens første formand, 
Niels Jensen, der også var 
medstifter af hovedforbundet.
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Gæsterne ved receptionen lytter til jubilæumstalerne.
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Kære alle

”Sendes de syge på porten?”, spørger Kim Østerbye i sidste nummer af ”Fængselsfunktionæren”. Jeg kan ikke svare på alle syges vegne,
men nu er det vist på tide, at jeg åbner munden. For min Klaus, ja, han er i hvert fald smidt på porten af Kriminalforsorgen. Og hvad værre
er, han er også landet imellem alle de stole, man kan lande imellem i Kongeriget Danmark.

Min påstand er, at Kriminalforsorgen har svigtet på det groveste. At alle andre så efterfølgende bare har fulgt trop, ja, det er bare endnu et
tragisk kapitel i en føljeton, der nu har varet i knapt to år, og som vi endnu ikke kender udfaldet på.

Jeg beklager, at historien er lang. Den kan sikkert fortælles kortere. Men det gør ikke omfanget af vores personlige tragedie mindre. 

En tirsdag i oktober 2007 kommer jeg hjem fra arbejde og finder min mand siddende ved køkkenbordet. ”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal
komme på arbejde” siger han. Jeg svarer henkastet, at det vel ikke er så svært, ”du tager da bare bilen, og i øvrigt skal du først på arbejde
på torsdag, skat”.

”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme på arbejde”, siger min store, stærke, bredskuldrede, 192 cm, på den gode side af 100 kg store, mand
igen. Og jeg ser på ham – og ser. En mand, der er brændt ud, bange og rystet over sig selv. Sender ham til lægen. Han kommer hjem med
en sygemelding på 4 uger – i første omgang. Ramt af udbrændthed, en moderat depression og et posttraumatisk stress syndrom på grund
af især to alvorlige trusselsepisoder i sit job som fængselsfunktionær i statsfængslet Renbæk.

Men alt det står først klart for os meget senere. Her og nu tror vi, at det ”bare” er stress. Vi tænker, at det nok skal gå. Vi bliver klogere. 

Den dag i oktober ved vi ikke, at vi lige nu og her bliver hvirvlet ind i et spil, der mest af alt minder om DOMINO, hvor den ene brik vælter
den anden. Finten her er blot, at vi ikke har en chance for at gennemskue, hvilken brik, der vælter først. Det er som om, alle kendte regler
er trådt ud af kraft.

De første 3 uger går det OK. En timeout fra det hårde og opslidende job i fængslet, væk fra dårligt arbejdsklima og en udeltagende ledelse,
gør umiddelbart underværker. Akut-samtaler hos en psykolog har også positiv effekt på humøret. Så vender skuden. Klaus får det dårligere
og dårligere. Sover, sover, sover. Mister fuldstændig modet, humøret og lysten – til alt.  Sygemeldingen forlænges, og han kommer hjem med
en recept på antidepressiv medicin. Det bliver en streng vinter. Og snart er det slut med at sove. Søvnløsheden melder sig, og sovemedicinen
får sin faste plads på natbordet.

Regelmæssige samtaler mellem socialrådgiver, fængslets repræsentanter og Klaus er ikke konstruktive. På fængslet mener man, at ”du skal
vel bare snart i gang igen”. Men de har selvfølgelig heller ikke set Klaus kapitulere den ene gang efter den anden, stå op om morgenen for
at gå i seng igen, forlade fester med gode venner fordi han pludselig bliver ramt af angstanfald og generelt melde fra på hverdagens alminde-
ligheder og trivialiteter.

Han prøver at tage sig sammen. Får dog sammen med sagsbehandleren fra kommunen overbevist fængslets ledelse om, at et forsøg på
arbejdspladsen er nødt til at være på hans præmisser. Ikke i opsynet, blandt indsatte, men i administrationen. Forud for sygemeldingen var
Klaus konstitueret souschef på en afdeling, så han kender mange af opgaverne. Han begynder tilbagerejsen til jobbet med at være i fængs-
lets administration 3 x 2 timer om ugen.

Jeg orker næsten ikke at beskrive, hvor belastende det var. Hvor usandsynligt elendige fængslets ledelse var til at tage hånd om en sygemeldt
medarbejder, der forsøgte. Ingen hjalp ham. Ingen tog hånd om ham. Og da alarmen lyder en dag, ja, så ryger han helt ned igen, fældet af
angsten for, at kollegerne bliver overfaldet - og forsøget på at vende tilbage til jobbet må indstilles.

Tiden går. April 2008. Diagnosen stilles. Et posttraumatisk stress syndrom er ikke at spøge med – og det tager tid. Lang tid. En speciallæge i
psykiatri fastslår, at Klaus under ingen omstændigheder må vende tilbage til sit job, eller til et lignende job. Arbejdsevnen er tabt for altid i
den type job. En revalidering skal iværksættes – når Klaus er på benene igen.

På baggrund af Helbredsnævnets vurdering, tilkendes Klaus mindste svagelighedspension – 50 % og ”vi tager den op igen, når vi ved mere”. 

Glædelig jul

Tiden går. Intet sker. Ingen hjælper. Arbejdsskadestyrelsen vurderer fortsat.  Den 19. december 2008 begynder vi juleferien med et brev fra
direktøren for Kriminalforsorgen og justitsministeren. 

Afskediget på grund af sygdom. Fratrædelse den 31.03.09. Ingen tak. Ingen blomster fra hverken kolleger eller ledelse gennem 8 år. Ude af
øje, ude af sind. Men det kommer egentlig ikke som en overraskelse. I de halvandet år Klaus har været sygemeldt, har det ikke været den
menneskelige interesse, der har kendetegnet kontakten. Klaus har endog selv måttet kræve, at fængslet snart fik hentet hans nøgler til fængs-
let, uniform mv. Man begynder at forstå de mange påbud fra arbejdsmiljøtilsynet.

I januar 2009 tager Klaus selv skridt til at få iværksat en arbejdsprøvning. Med gode venners hjælp får han en aftale med ECCO Sko A/S.
Den 5. marts begynder han i arbejdsprøvning hos den sønderjyske skofabrikant. Hvilken fryd. Kolleger, der vil ham det godt. En chef og en
ledergruppe, der tager det sociale ansvar alvorligt. Så god en oplevelse. Målet er at afprøve arbejdsevnen og kapaciteten.

Den 17. april 2009 træffer Arbejdsskadestyrelsen beslutning om, at Klaus er ramt af en arbejdsskade. Méngraden kan endnu ikke endeligt
fastsættes – ”vi tager sagen op igen om et år”.

Åbent brev til: Justitsminister Brian Mikkelsen, Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann, 
Direktøren for Direktoratet for Kriminalforsorgen William Rentzmann, Formanden for Fængselsforbundet Kim Østerbye m.fl.

Undskyld – har du reglerne til de syges DOMINO?

Løgumkloster, den 13. september 2009
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Kommunen varsler, at afgørelsen kan betyde, at sygedagpengekassen bliver lukket i. Vi holder vejret og håber, at resultatet af ar-
bejdsprøvningen kan hjælpe Klaus videre. Den 21. juni er det imidlertid slut. Kassen smækkes i. ”Du har fået Arbejdsskadestyrelsens ord for,
at du har en arbejdsskade, så vi kan ikke længere hjælpe dig”. 

Det værste er dog, at konsekvensen er, at arbejdsprøvningen hos ECCO afbrydes. For nu er Klaus smidt ud af sygedagpengesystemet og de
kan ikke længere have noget med arbejdsprøvningen at gøre. Hos ECCO græder de med Klaus – og han får kort, rødvin og gaver fra både
kolleger og virksomheden. Efter bare 16 ugers arbejdsprøvning. Tankevækkende. 

Godt gift – hvor længe?

Klaus får besked på at stille på det nye, flotte kompetencecenter i Tønder. Her, hvor visionerne er store. Jeg er ked af at måtte sige, at det i
praksis viser sig småt med handlekraften. Faktisk kan (vil?) man intet gøre. Beskeden var: ”Det er heldigt, at du er godt gift, Klaus”. 

Vi gik hjem i chok den dag. Det var nedværdigende, ydmygende, ulykkeligt. Og værst af alt – udsigtsløst. 

For målet var kun ét – ”se at komme i gang, kan du klare fuld tid i to måneder, kan du melde dig ledig”. Ekspertens anbefaling om en reva-
lidering kunne vi dermed skyde en hvid pil efter. Alles mål er tilsyneladende, få Klaus væk fra deres bord i en fart. Det kolliderer rigtig dårligt
med vores mål, nemlig at få Klaus på benene, så han kan gøre gavn i samfundet de næste 20-25 år af hans arbejdsliv. Det stod endelig klart
for os her.

Er der nogen, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt? Tja – det må tiden vise. Men vær vis på, at jeg agter at finde ud af det. For det er
muligt, at samfundet kan leve med, at Klaus ikke kommer til at gøre gavn på arbejdsmarkedet mere. Men jeg kan ikke. 

Indtil videre ligger kun én ting fast, nemlig, at alle har gjort, hvad de kunne for at få Klaus væk fra deres bord. Alle – uden undtagelse - mel-
der hus forbi. Ingen tager skridt til at hjælpe Klaus videre.

Kriminalforsorgen, Helbredsnævnet, Arbejdsskadestyrelsen, de private forsikringsselskaber, Sygedagpengekontoret, A-kassen, kontanthjælps-
kontoret, Fængselsforbundet, Kompetencecentret. 

Så det er så her, vi står. Afskediget på grund af en anerkendt arbejdsskade. Tilkendt en lillebitte pension (3.800 kr. pr. måned). Tilkendt en 
lillebitte erstatning (35.000 kr.). Smidt ud af sygedagpengesystemet fordi Klaus er for længe om at bliver rask. BAD BOY! Afvist af kontant-
hjælpssystemet fordi ”han er godt gift”. 

Tja – hvor længe, spørger jeg bare?  

For hvor længe tror man egentlig, at en familie kan stå model til både at skulle være bekymret over sygdom og samtidig nu tilligemed have
mørke skyer hængende hen over hovedet, hvad angår økonomien. 

Som ægtefælle ved jeg snart ikke længere, om jeg skal grine eller græde. Måske skal jeg bare glæde mig over, at jeg fik Klaus ud af fængsels-
uniformen i live? Med en gennemsnitlig pensionsalder i det system på 43 år, trækker han som kun 41-årig nemlig ned i den statistik. Til gen-
gæld tæller han så ikke længere i nogen andre statistikker. Heller ikke regeringens tal for mennesker på overførselsindkomster. Smart. 

Vi må så bare selv finde ud af, hvordan vi overlever. Få en familie på fem til at overleve på én indtægt. Overleve det mentale chok, det er at
være blevet svigtet. Først af en elendig ledelse i Kriminalforsorgen. Siden af alle andre instanser. Overleve, at vi ikke kender reglerne i livets
syge DOMINO.  

Og undskyld mig – af alle instanser, så var det Kriminalforsorgen, der væltede den første brik i spillet. Det er jobbet i Kriminalforsorgen, der
er årsagen til, at Klaus er syg. Det har vi arbejdsskadestyrelsen ord for. Så meget for et godt job i staten. 

Nu står efteråret for døren for familien Danmark. Tiden skulle være inde til: Ild i pejsen, lykkelige børn uden bekymrede forældre, hygge i
familiens skød og brætspil i den varme stue. 

Kære Brian, Karen, William, Kim og andre, der læser med: Hvis der er nogen, der kunne sende reglerne til os, spiller vi gerne med.

Kærlig hilsen
Marianne Kalb Møller, (godt) gift med Klaus

Svar til 
Marianne Kalb Møller

Af forbundsformand 
Kim Østerbye, 
Fængselsforbundet.

Kære Marianne.
Tak for din henvendelse.

Jeg finder det tragisk, at samfundet gene-
relt er blevet et sted hvor syge af den ene eller
anden grund bliver behandlet som du beskriver
og samtidig anbringer vi mennesker i situatio-
ner, hvor kun et stærkt personligt netværk kan
hjælpe. 

Dit åbne brev beskriver lige præcis det min
leder handler om – nemlig at syge medarbejde-
re opgives og overlades til egen videre skæbne.
At vi i Danmark så videre i systemet har regler
der ikke samler syge op, men kasserer dem og
overlader dem til egen skæbne, gør kun sager-
ne endnu mere ulykkelige.

At Kriminalforsorgen så desværre også er
blevet en arbejdsplads der efterlader medarbej-
dere i den ulykkelige situation er jo kun at for-
værre sagen. Forbundet vil fortsat, trods meget
hårde odds, forsøge at overbevise både Krimi-
nalforsorgen og politikkerne om at det er en
meget dårlig måde at behandle sine ansatte på
og samtidigt noget der kun skaber tabere på
begge sider. Kriminalforsorgen er jo netop en

arbejdsplads, hvor de ansatte udsættes for psy-
kiske påvirkninger, der kan føre til sygdom og
netop derfor har Kriminalforsorgen et særligt
ansvar for at gøre sit bedste. Og der er meget
lang vej endnu.

Desværre bekræfter dit brev det jeg selv
havde en fornemmelse af; at de syge sendes på
porten og overlades til sig selv og netop derfor
vil vi i den kommende tid sætte meget fokus på
området.

Jeg håber det bedste for Klaus og dig i
fremtiden. ■

Med venlig hilsen

Kim Østerbye.
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