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nordisk udveksling

Fængselsbetjent Anders Egeberg blev opmærksom på 
udvekslingsmuligheden af sin leder lene Kempf. Derefter  
spurgte han Anstalten i Nuuk, om de havde brug for 
en mand i en måned. Det havde de. Derefter søgte han 
penge fra Moderniseringsstyrelsen, som dækkede løn, 
flybilletter og et stipendium på 11.000 kroner til at dække 
leveomkostninger.

Den nordiske tjenestemandsudveksling blev etableret af 
Nordisk Ministerråd i 1979. Ordningen giver deltagerne 
mulighed for at få kendskab til administration og forvaltning 
i andre nordiske lande. læs mere om ordningen på 
Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Hilsen Fra 
grønland
Anders Egeberg fra Københavns Fængsler har været på 
udveksling i Grønland. Han anbefaler andre at gøre det 
samme. Her er hans brev hjem til kollegaerne.

Kære alle

godt halvvejs i mit udvekslingsprogram sender jeg en lille hilsen 
fra det kolde nord.

Her går det godt. Jeg får oplevet en masse skønne ting, ikke 
mindst den vidunderlige natur. der er stor forskel på den natur, 
vi har hjemme og så den her, men det kommer jo ikke som en 
overraskelse.

Vejret svinger en del, det kan være hundekoldt med temperaturer 
ned til minus 20 grader, mens vi dagen efter kan have plus en 
til to grader med regn og så igen snestorm dagen efter. det må 
være charmen ved nuuk.

Jeg er så småt ved at falde til i anstalten, de daglige gøremål er 
ved at sidde fast, og jeg føler mig dermed godt tilpas. Man kan 
roligt sige, at den måde man arbejder på her, er anderledes end 
hjemme på Købehavns fængsler! 

der skal ikke lyde et ondt ord om den måde, de grønlandske 
kollegaer gør tingene på. deres måde fungerer her, og de er godt 
uddannet og rustet til at løse deres hverdag på en professionel 
måde. 

på en måde minder anstalten i nuuk om Københavns fængsler. 
de indsatte som ikke kan indordne sig i de små anstalter rundt 
omkring i grønland, bliver flyttet til nuuk, som er det eneste 
sted med observationsceller og en sikringscelle. 

i anstalten for domfældte i nuuk er der pt. 43 indsatte, og den 
fungerer både som afsoningsanstalt og varetægtshus. nogle 
går på arbejde ude i byen om dagen, mens andre er enerums-
anbragte i anstalten. derfor har vores grønlandske kollegaer 
stor viden inden for sagsbehandling og de almindelige gøre-
mål, når det kommer til afsoningsproblemer. der er dog en 
socialrådgiver og andet ikke-uniformeret personale tilknyttet 
anstalten i nuuk.

da man ikke har klientsystemet at slå op i som i danmark, bruger 
man Word og excel. de indsatte ’ligger’ derfor i et chartek, som 
man kan slå op i. 

den grønlandske kørechef er ikke, som vi kender det fra Køben-
havns Fængsler. nej, denne kørechef har til opgave at hente 
kollegaer, der har svært ved at komme på arbejde til tiden. dette 
kan blandt andet skyldes vejret og andre ting. der er så en fra 
natholdet, der kører alle hjem klokken 21:30, når eftermiddags-
vagten er slut. 

inden der bliver lukket på nat, har de indsatte mulighed for at 
meddele personalet, hvem de vil sove med den pågældende 
nat. det vil sige, der er mulighed for fællesskab om natten :o) 
dette benyttes dog mest af de indsatte, der har epilepsi, og som 
er nervøse for at være alene om natten. der er dog også enkelte, 
der udnytter muligheden for ’fællesskab’, men de bliver hurtigt 
stoppet igen. 

det er selvfølgelig svært at følge med, når de snakker grøn-
landsk, men jeg synes, de er gode til at slå over i dansk – både 
ansatte som indsatte. dertil skal det siges, at al kommunikation 
over radio skal foregå på dansk, ligesom morgenmøder og andet 
indsat-relateret arbejde skal foregå på dansk. 

lejligheden jeg bor i er dejlig stor, og den mangler ikke noget. 
Jeg har den store tV-pakke og venter på, at de kommer og 
installerer internet. da internettet er et forholdsvis nyt fæno-
men i grønland, er prisen også derefter: Jeg skal betale 1.300 
kroner for en måned. dyrt, men nødvendigt for at kunne være 
i kontakt med dem derhjemme. det er derfor dejligt at kunne 
’facetime’ med familien, når jeg føler mig tvunget indendøre fra 
klokken 17 på grund af mørket.

Jeg ser frem til de sidste 14 dage af mit ophold og håber og tror 
på, at det bliver et ’på gensyn’, når jeg tager afsked med de 
grønlandske kollegaer.
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