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Vi vil ikke bruge 
magt over for børn

Fremover må fængselsbetjente visitere,
bruge magt og fastspænde 14-årige på
samme måde som voksne indsatte.
Børnene er dog ikke gamle nok til, at vi
må købe cigaretter til dem fra fængslets
kiosk. Det sidste er strengt forbudt.

Det er konsekvensen af regeringens
lovforslag om at nedsætte den kriminel-
le lavalder fra 15 til 14 år, som forment-
lig bliver vedtaget i løbet af foråret.

Må jeg på vegne af landets fængsels-
betjente sige nej tak til muligheden. Vi
har ingen ønsker om at bruge magt over
for 14-årige drenge og piger. Det er
ydmygende både for de unge og for
personalet.

Jeg kender godt modargumentet. Det
går på, at det slet ikke er meningen, at
hverken de 14-årige, de 15-årige, de 16-

årige eller 17-årige skal sidde på fæng-
selsgangene. De skal have en forebyg-
gende indsats ude i kommunerne, lød
det fra indenrigs- og socialministeren.
Og i værste fald skal de placeres i sikre-
de institutioner.

Men det er bare ikke sådan, det fore-
går ude i virkeligheden. Vi har tvært-
imod oplevet en markant stigning i
antallet af unge under 18 år i landets
fængsler og arresthuse i de senere år.

I 2008 – som er det seneste år, der er
tal for – sad der i gennemsnit over 20
personer hver dag under 18 år i fængsler
og arresthuse.

Det er ofte tale om unge, der begyn-
der deres afsoning på en lukket institu-
tion, men overføres til fængslerne, fordi
personalet på institutionerne ikke kan
styre dem, eller fordi der simpelthen ikke
er plads til dem i institutionerne. Så
ender de i stedet hos os.

Det er desværre en dårlig løsning.
Fængslerne fungerer ofte som grobund
for ny kriminalitet; især for de helt unge.
Det er ikke noget, vi er stolte af, men
den lave bemanding i fængslerne gør

det umuligt for personalet at beskytte
unge, letpåvirkelige mennesker.

Derfor er vi imod regeringens forslag.
Vi synes, at det er en dårlig idé, at det
bliver muligt at fængsle 14-årige.

På samme måde synes vi ikke om den
del af lovforslaget, som handler om at
forhøje strafmaksimum for unge under
18 år. Vi ser i forvejen for mange indsat-
te, der har tilbragt en stor del af deres
ungdom i fængslerne, og som vender til-
bage igen og igen i takt med, de bliver
ældre.

Jo yngre man er, desto større er
muligheden for at ændre kurs i livet.
Skærpede straffe vil blot opdrage flere
unge til et liv inden for murerne. 

Der er dog et element i lovforslaget,
som jeg må rose, nemlig den del, der går
på at skærpe straffen til personer, som
medvirker til at børn begår kriminalitet.

Der vil altid være kriminelle, der
udnytter den kriminelle lavalder og får
børn til at begå kriminalitet. Det er tra-
gisk, når 14-årige i dag trues til at begå
røveri af udspekulerede voksne. Det
problem skal vi så vidt muligt til livs. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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for de indsatte. Det vandt ikke gehør hos le-

delsen,” siger Verner Thomsen.

Inspektør i fængslet, Carl Johan Bjørns-

holm, bekræfter, at man så vidt muligt forsø-

ger at opretholde samme aktiviteter for

fængslets indsatte.

”Det er rigtigt, at vi har prøvet at undgå,

at besparelserne går ud over de indsatte. Vi

kan dog ikke helt undgå det. Det kommer

også til at gå ud over dem. For eksempel vil

der være mindre undervisning,” siger inspek-

tøren.

Han er klar over, at besparelserne rammer

personalet hårdt: ”Det er rigtigt, at vi skærer

ind til benet, men vi har dog ikke skåret ind i

benet,” siger han.

Både godt og skidt
I Statsfængslet på Kragskovhede i Vendsyssel

er situationen stort set den samme. Den

såkaldte fritidsgruppe, som står for de indsat-

tes aktiviteter, bliver ikke berørt af sparerun-

den.

Det er både godt og skidt, siger den netop

afgående afdelingsformand for Fængselsfor-

bundet, Karsten Pedersen.

”På den ene side er det en fordel, at de

indsattes aktiviteter ikke bliver berørt. Det er

jo en del af den dynamiske sikkerhed, som vi

gerne vil opretholde, så de indsatte har mulig-

hed for at cykle, styrketræne, bowle, spille

fodbold og så videre. På den anden side bør

alle vel tage del i sparerunden - også de ind-

satte. I stedet bliver postbesættelsen hårdt

ramt. Det betyder blandt andet, at der frem-

over bliver færre medarbejdere om hver ind-

Fængslerne forsøger at

opretholde samme aktivitets-

niveau for de indsatte til

trods for årets sparerunde.

Det er urealistisk, lyder kri-

tikken fra medarbejderne.

Landets fængsler og arresthuse er ved at

udmønte det store sparekrav, som de blev

pålagt ved årsskiftet. I alt skal institutionerne

finde 60 millioner kroner i år.

For de indsatte ser det dog ud til, at de

kun i mindre grad bliver ramt af be-

sparelserne. Fængslerne forsøger nemlig så

vidt muligt at opretholde det samme aktivi-

tetsniveau.

Det er godt for de indsatte, men det kan

være et problem for medarbejderne, lyder det

fra Fængselsforbundets formand Kim

Østerbye: ”De meldinger, vi får fra fængsler-

ne, tyder på, at man mange steder bestræber

sig på at skåne de indsatte. Det er en prisvær-

dig tanke, men også en urealistisk tanke. Når

der bliver færre medarbejdere, så er det gan-

ske simpelt ikke muligt at opretholde samme

aktivitetsniveau for de indsatte. I hvert fald

ikke, hvis man ønsker at beskytte arbejdsmil-

jø og sikkerhed,” siger han.

Statsfængslet på Søbysøgård på Fyn, er et

af de steder, hvor man er løbet ind i problem-

stillingen.

Lokalformanden for Fængselsforbundet

Verner Thomsen siger: ”Hos os kommer der

ikke aktivitetsnedsættelser som følge af spa-

rerunden. Besparelser sker alene på persona-

let, hvor der både skal skæres ned på vagt-

personale, værkmestre og administration.

Meldingen fra ledelsen var, at det ikke måtte

gå ud over de indsatte.”

Han mener, at besparelserne gør det

svære for personalet at opretholde samme

sikkerhed og aktivitetsniveau: ”Vi føler, at der

bliver skåret ind til benet – det får sikkerheds-

mæssige konsekvenser. Vi har for eksempel

lige nedbragt alenearbejdet med de indsatte.

Nu kommer alenearbejdet til at stige igen.

Derfor har vi påpeget over ledelsen, at vi også

bliver nødt til at skære ned i aktiviteterne over

sat. Vi får altså ringere sikkerhed,” siger

Karsten Pedersen.

Fængslets inspektør, Jens Borg Nielsen, er

opmærksom på problemstillingen: ”Det er en

gammel diskussion, hvor skal man spare. Det

er svært kun at spare på drift. Derfor reduce-

rer vi personalet, men tilbudsviften for de

indsatte bliver også ramt, idet vi mister to

værkmestre, en lærer og en socialrådgiver. Vi

har også sløjfet flextimer på afdelingerne til

fritid svarende til ca. trefjerdedel årsværk.

Men vores specialgruppe, hvor seks medar-

bejdere arbejder med de indsattes fritid, berø-

res ikke,” siger Jens Borg Nielsen.

Op til den enkelte
Kontorchef i Ressourcestyringskontoret i Di-

rektoratet for Kriminalforsorgen, Jørgen Pe-

dersen, oplyser, at det er op til den enkelte

institution at finde ud af, hvordan man vil

spare.

”Direktoratet har ikke på forhånd udstuk-

ket retningslinier herfor,” siger han.

Kim Østerbye mener dog, at Kriminalfor-

sorgens ledelse ved flere lejligheder har givet

udtryk for, at hvis der kunne spares på aktivi-

teter frem for bemandingen, så skulle det ske. 

”Desværre har de åbenbart ikke sagt det

højt nok, når vi flere steder ser, at man væl-

ger det modsatte. Det kan de pågældende

fængsler ikke være bekendt. Det er min op-

fattelse at nogen vælger at skære ned på sik-

kerheden frem for på ydelserne i forhold til

klientellet,” siger formanden. ■

Af Søren Gregersen

De indsatte skånes 
for besparelser

Både her i Statsfængslet på Kragskovhede og i Statsfængslet på Søbysøgård kommer der færre

på vagt efter årets sparerunde. De indsattes aktiviteter bliver kun i mindre grad berørt.
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Kriminalforsorgen sætter nu

ind for at mindske stress og

nedslidning blandt medarbej-

derne. Full Engagement lyder

løsningen. 

Et nyt projekt bliver nu sat i søen for at
knække stress- og nedslidningskurven i
Kriminalforsorgen. Ideen er at skrædder-
sy handleplaner til den enkelte medar-
bejder med tips og vejledning til at finde
mere energi og overskud i hverdagen.
Projektet hedder Full Engagement, og
som navnet antyder, er engagement,
energi og overskud omdrejningspunktet. 

Projektet skal være med til at afhjæl-
pe de store arbejdsmiljøproblemer, som
Kriminalforsorgen har kæmpet med i
flere år. Det drejer sig blandt andet om
et meget højt sygefravær og et stort
antal nedslidte fængselsbetjente. Tal fra
Fængselsforbundet viser for eksempel,
at risikoen for nedslidning er tre gange
større for fængselsbetjente end for an-
satte på det øvrige arbejdsmarked.

Anne Bunimowicz, fuldmægtig i Di-
rektionssekretariatet og HR-udviklings-
enheden, mener, at Full Engagement
kan være med til at vende udviklingen:
”Projektet har rødder i elitesporten og
har haft positiv effekt på sygefraværet i
den private og den offentlige sektor. Det
er en helt ny måde at se medarbejderne
og deres arbejdsmiljø på, og det er må-
ske det, der skal til,” siger hun.

Anne Bunimowicz peger på, at der er
opbakning til projektet blandt medarbej-
derrepræsentanterne. Ifølge Anne Buni-
mowicz er det centrale samarbejdsud-
valg i Kriminalforsorgen meget positiv
overfor det nye tiltag.  

Nye positive vaner
En handleplan kan blandt andet indehol-
de råd om kost og motion. Anne Buni-

mowicz siger: ”Vi ved, at dårlig kost og
mangel på motion tærer på vores energi.
I handleplanen kan medarbejderne finde
inspiration til, hvordan kosten bliver
bedre, og hvordan man gør motion til en
del af sit skema. Det vil give mere ener-
gi i hverdagen.”

Kost og motion er dog ikke det enes-
te, som medarbejderne kan få tips og
vejledning til. Projektet giver også mu-
lighed for at arbejde med balancen mel-
lem familie- og arbejdsliv.

”Mange har svært ved at finde den
rette balance mellem familie- og ar-
bejdsliv. Dette projekt giver mulighed for
at finde måder til at få det til at hænge
bedre sammen. Det vil også kunne ska-
be mere energi,” siger Anne Bunimo-
wicz. 

Langsigtet forebyggelse
Selvom kurset blot varer to dage, stræk-
ker opfølgningen sig over et helt år.
Medarbejderne skal nemlig regelmæs-
sigt mødes for at holde hinanden op på
punkterne i handleplanen.

”Man får mulighed for at få skabt
nogle mere langsigtede ændringer end
det ellers er muligt. Det er nødvendigt,
hvis vi vil vende udviklingen,” siger hun.

Finansiering og tidsplan
I første omgang bliver projektet pilottes-
tet af en styregruppe, der består af re-
præsentanter fra ledelser og personale-
afdelinger. Styregruppen vil få mulighed
for at rette projektet til, inden det løber
af stablen i arresthusene i Hjørring og
Esbjerg til april. 

Projektet bliver delvist finansieret af
midler fra Forebyggelsesfonden, som
blev etableret i 2006 med det formål at
støtte forebyggende projekter på ar-
bejdsmarkedet. 

Enkelte udgifter skal Kriminalforsor-
gen selv dække. Anne Bunimowicz har
dog planer om at søge fonden igen.

”Hvis vi virkelig vil stress og nedslid-
ning til livs, så er der behov for at flere
får mulighed for at deltage, og det kræ-
ver flere midler. Samtidig vil Kriminalfor-
sorgen gerne uddanne egne instruktører
for at blive uafhængige af eksterne kon-
sulenter. Vi vil på sigt gerne selv kunne
tilbyde vores medarbejdere sådan et for-
løb,” siger hun. ■

Af Helle Degn

Til kamp mod stress
og nedslidning 

”Projektet har rødder i elitesporten og
har haft positiv effekt på sygefraværet i
den private og den offentlige sektor.
Det er en helt ny måde at se medarbej-
derne og deres arbejdsmiljø på, og det
er måske det, der skal til,” siger Anne
Bunimowicz.

Fakta

Landets fængselsbetjente har
langt større risiko for at blive
afskediget før tid på grund af
dårligt helbred end øvrige ansat-
te på arbejdsmarkedet. Risikoen
er tre gange større, viser tal fra
Fængselsforbundet. I 2009 for-
lod 35 betjente tjenesten før tid
på grund af dårligt helbred.
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Kriminalforsorgen 
sælger sine lejeboliger

Beboerne i Kriminalforsor-

gens lejeboliger ved ikke, 

om de har en bolig i 2012.

I første omgang får beboerne lov til at
blive boende i to år, når Kriminalforsor-
gen til august overdrager sine 135 boli-
ger til statens ejendomsselskab. Derefter
er det uklart, hvad der skal ske. Måske
ender det med, at beboerne skal afleve-
re nøglerne til boligen.

Normalt kan man ellers ikke smide
lejere ud af deres bolig, men lejerne i
Kriminalforsorgens boliger er ikke om-
fattet af lejelovens beskyttelse. Boligerne

stilles til rådighed for Kriminalforsorgens
medarbejdere. Derfor kan resultatet for
beboerne blive, at de skal finde et nyt
sted at bo i 2012. Beboernes lejeaftale
med Kriminalforsorgen bortfalder nem-
lig, når boligerne overtages af statens
ejendomsselskab.

Kriminalforsorgen har lejeboliger ved
alle åbne fængsler, bortset fra Jyderup.
Desuden er der lejeboliger ved de lukke-
de fængsler i Nyborg og Vridsløselille.

Ivan Falk bor i en af lejeboligerne ved
Statsfængslet i Vridsløselille. Han synes,
situationen er usikker: ”Det er bekym-
rende, at vi ikke ved, hvad der skal ske
om to år. Bliver boligerne solgt, udlejet,
revet ned? Vi ved det ikke.” 

Han har aldrig skænket det en tanke,
at han ikke var omfattet af lejelovens
beskyttelse og derfor kunne risikere at
miste sin bolig.

”Jeg har hele tiden regnet med at
blive boende, så længe jeg var ansat i
Kriminalforsorgen. Det samme gælder
for mange af mine naboer, hvoraf flere
bor her med deres børn,” siger Ivan Falk.

Besluttet af politikerne
Kontorchef på Ressourcestyringskonto-
ret i Direktoratet for Kriminalforsorgen,
Jørgen Pedersen, henviser til, at beslut-
ningen om salget er taget af politikerne.

”Det fremgår af den nuværende fle-
rårsaftale, at lejeboligerne skal sælges.

Beboerne i Kriminalforsorgens lejeboliger får vedligeholdelsespligt fremover. Det vækker bekymring for flere af boligerne er
nemlig i dårlig stand. Sidste sommer var der hul i tagene på boligerne ved Statsfængslet i Vridsløselille.
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Det er altså et flertal i Folketinget, som
har besluttet det. Baggrunden er vel, at
Kriminalforsorgen skal fokusere på sine
kerneopgaver. Det er udlejning af boli-
ger ikke,” siger Jørgen Pedersen.

Derfor overdrages boligerne nu til
Freja A/S, som er sat i verden for at
sælge statens ejendomme: ”Det er deres
opgave at finde ud af, hvad der frem-
over skal ske med boligerne,” siger kon-
torchefen.

Men direktør for Freja, Mads Bjerre,
kan ikke give det endelige svar på boli-
gernes fremtid: ”Det er først, når vi
overtager en ejendom, at vi begynder at
overveje, hvad der skal ske. Derfor ved
jeg ikke, hvad slutresultatet bliver
endnu. Vores opgave er at udvikle de
ejendomme, som vi overtager og videre-
sælge dem på markedsmæssige vilkår,”
siger han.

Direktøren er glad for at kunne
komme beboerne i møde ved at lade
dem blive boende i to år. Ellers kunne de
risikere at ryge ud allerede efter tre
måneder.

”Vi har fået en forespørgsel om, vi
har mulighed for at lade beboerne bo i
længere tid. Derfor har vi givet beboer-
ne et tilbud om at forlænge lejemålet for
en tidsbegrænset periode på to år,” siger
han.

Mads Bjerre understreger, at beboer-
ne vil blive hørt i den videre proces: ”Vi
har altid en dialog med beboerne. Det vil
vi naturligvis også have i dette tilfælde.” 

Han peger på, at en løsning kunne
blive, at beboerne får mulighed for at
købe deres bolig, når de to år er gået.
Det er en løsning, Ivan Falk i givet fald
vil overveje: ”Ja, hvis prisen er ok,” siger
han.

Ringere lejevilkår
Udover usikkerheden om boligernes
fremtid, så har salget også andre konse-
kvenser for beboerne: Huslejen stiger

med ti procent. De skal betale deposi-
tum, og de får vedligeholdelsespligt.

Huslejestigningen begrundes med, at
den nuværende leje er fastsat på bag-
grund af markedslejen fratrukket ti pro-
cent, fordi de ansatte har pligt til at fra-
flytte, når de ikke længere er ansat i
Kriminalforsorgen. Derfor stiger lejen
med ti procent, når beboerne nu overgår
til almindelige lejevilkår.

Beboerne får også vedligeholdelses-
pligt fremover. Det er et problem, siger
Ivan Falk. Han mener nemlig, at boliger-
ne er blevet misligholdt:

”15 procent af vores husleje skulle
efter reglerne gå til vedligeholdelse, men
der er intet sket, mens jeg har boet her.
For eksempel er dørene skæve, og vin-
duerne er utætte. Det har vi accepteret,
men vi vil ikke risikere, at vi skal betale
for den dårlige vedligeholdelse, når vi
flytter,” siger Ivan Falk.

Men hvordan sikrer man, at beboer-
ne bliver holdt skadesfri for Kriminalfor-
sorgens manglende vedligeholdelse?
Mads Bjerre lover, at boligerne vil blive
gennemgået for fejl og mangler.

”Vi vil fotodokumentere tilstanden,
så vi vil have et solidt grundlag at vurde-
re ud fra,” siger direktøren.

Han har ingen kommentar til, at
beboerne nu skal betale indskud til de
boliger, hvor de har boet i mange år. 

Det har Ivan Falk til gengæld: ”Jeg
synes, det er flabet, at jeg nu skal betale
depositum, efter at jeg har boet her i 18
år.”

Frafald kravene
Fængselsforbundet er også gået ind i
sagen. Formand Kim Østerbye har skre-
vet til Freja for at få dem til at lempe vil-
kårene for beboerne.

”Jeg synes argumenterne for at på-
lægge beboerne ekstraudgifter er tynde.
Jeg kan for eksempel ikke se, hvorfor de
skal betale mere i husleje. Nu bliver der
jo tale om en tidsbegrænset lejeperiode
med en slutdato. Man burde snarere
sætte huslejen ned for at sikre, at folk vil
blive boende. Og med hensyn til vedli-
geholdelsespligten, så er det jo et vel-
kendt faktum, at Kriminalforsorgen ikke
har prioriteret at holde boligerne i god
stand. Vi mener derfor, at Freja bør fra-
falde vedligeholdelsespligten,” siger Kim
Østerbye.

Han opfordrer nu Freja til at afklare
boligernes fremtid så hurtigt som muligt:
”Beboerne vil selvfølgelig gerne have
afklaret, om de er købt eller solgt,” siger
han. ■

Af Søren Gregersen

”Det er bekymrende, at vi ikke ved, hvad der skal ske om to år. Bliver boligerne
solgt, udlejet, revet ned? Vi ved det ikke,” siger Ivan Falk, der bor i en af Kriminal-
forsorgens lejeboliger i Albertslund.
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Stort pres på arresthusene.

Fængselsforbundet efterlyser

bedre bemanding og flere

pladser.

I gennemsnit sad der 1.319 arrestanter hver

dag i landets arresthuse i 2009. Det rekord-

høje antal svarer til at 94,3 procent af kapaci-

teten i gennemsnit blev udnyttet.

Til sammenligning sad der dagligt 1.199

arrestanter i 2008 og 1.029 i 2007. På blot to

år er der dermed kommet 28 procent flere

fængslede i arresthusene.

Og udviklingen ser ud til at fortsætte i

2010. Midt i februar lå den gennemsnitlige

belægning på 99,1 procent i arresthusene.

Det er meget højt - også selvom der normalt

er mange fængslede på dette tidspunkt af

året.

Et af de steder, som oplever fyldte celler, er

Arresthuset i Randers.

Arrestforvarer Flemming Solberg siger: ”Vi

har svært ved at få plads. I nogle tilfælde må

vi sætte to indsatte i hver celle eller bruge

besøgsværelser til belæg. Andre gange må

politiet gå forgæves og må køre de fængsle-

de til andre arresthuse. Vi oplever, at politiet

bliver nødt til at køre helt til Assens, Tønder

og Frederikshavn for at finde plads.”

Han ser det som et problem, når kapacite-

ten permanent udnyttes over den maksimale

grænse på 92 procent, som politikerne i

Folketinget har fastsat.

”For det første betyder det, at medarbej-

derne konstant oplever et stort arbejdspres.

For det andet mister vi vores bufferkapacitet,

som vi skal bruge, hvis politiet arresterer

mange på en gang, og for det tredje er det

svært løbende at vedligeholde cellerne.”

Ifølge Flemming Solberg forværres proble-

merne af, at der er flere hårde kriminelle

blandt de indsatte i dag.

”De afsonere, som vi så tidligere, der skul-

le afsone en kortidsdom eksempel≠vis for

spritkørsel. Dem ser vi ikke længere. De er nu

i fodlænkeordningen eller i samfundstjeneste.

Derimod ser vi langt flere, der har begået

grov vold, røveri eller narkokriminalitet.

Desuden har vi problemer med østeuropæi-

Rekordstort antal 
varetægtsfængslede 

ske kriminelle. Her er der tale om indsatte,

som vi ikke kender i forvejen, og som vi 

har meget svært ved at kommunikere 

med.”

Og for at gøre ondt værre har langt flere

indsatte psykiske sygdomme nu end tidligere,

siger han: ”Vores læge vurderer, at det nu

gælder hver tredje. Det kan ses på vores

medicinudgifter. På et år er udgifterne steget

med 69 procent.”

Bedre bemanding
Arrestforvareren, der også er formand for

Lederforeningen i Fængselsforbundet, efter-

lyser bedre bemanding: ”Desværre er beman-

dingerne i arresthusene ikke blevet forstærket

i takt med de mere problematiske indsatte.

Man er i stort set alle arresthuse bemandet

som dengang sammensætningen af indsatte

var af mere uproblematisk karakter. Desuden

er der brug for flere pladser, så kapacitets-

presset mod arresthusene bliver lettet,” siger

Flemming Solberg.

Det er René Larsen enig i. Han er for-

bundssekretær for arresthusene i Fængsels-

forbundet: ”Løsningen er flere pladser og

bedre bemanding. Og i forhold til indsatte

med psykiske sygdomme er der brug for bed-

re uddannelse af medarbejderne, flere be-

handlingstilbud, flere psykiatriske pladser og

bedre samarbejde mellem de forskellige myn-

digheder - for eksempel om behandlingstil-

bud,” siger René Larsen.

Presset fortsætter
Souschef i Ressourcestyringskontoret i Direk-

toratet for Kriminalforsorgen, Kirsten Lærke-

holm, forudser, at belægget forbliver højt.

”Vi forventer, at presset fortsætter i hele

2010. Vi overvejer derfor i øjeblikket, hvad vi

kan gøre for at lette situationen. Vi har blandt

andet mulighed for at konvertere pladser i

fængslerne til arresthuspladser. Det er endvi-

dere besluttet, at de 30 arrestpladser i Hor-

serød - der midlertidigt blev anvendt til arres-

tanter i forbindelse med COP15 - igen skal

anvendes til varetægtsarrestanter,” siger

Kirsten Lærkeholm.  

Hun tilføjer, at der i 2009 blev konverteret

65 fængselspladser til arrestpladser for at

imødegå det høje varetægtstal. Desuden blev

der etableret en ny arrestafdeling i Statsfæng-

slet i Nyborg med 12 pladser.

Screening af de indsatte
Også i Straffuldbyrdelseskontoret følger man

udviklingen. Her vil man undersøge, om ar-

resthusene har ret, når de siger, at de indsat-

te har flere psykiske problemer i forhold til

tidligere.

”Det er derfor, at vi har iværksat et stort

screeningsprojekt. I Odense, Århus og Kø-

benhavn bliver de indsatte screenet for psy-

kiske problemer. Der er ansat psykiatere og

sygeplejersker. De skal undersøge, om flere

indsatte har psykiske problemer, og om der er

problemer med at få dem videre i behand-

lingssystemet,” siger kontorchef Ina Eliasen. 

Hun peger desuden på, at direktoratet er i

gang med et uddannelsesinitiativ, som skal

gøre personalet bedre i stand til at håndtere

særlige grupper af indsatte blandt andet de

psykisk syge, etniske indsatte og misbru-

gere. ■

Af Søren Gregersen

Kilde: LIS. Index 100 = 887 arrestanter i 

gennemsnit hver dag.

Rekordstort antal arrestanter i 2009. Antallet

af varetægtsfængslede var 50 procent højere

end i 2000.

Fyldte arresthuse i februar 2010

Arresthuset i Herning 100 %

Arresthuset i Nykøbing Mors 100 %

Arresthuset i Frederikssund 103 %

Arresthuset i Slagelse 102 %

Arresthuset i Maribo 100 %

Arresthuset i Køge 102 %

Arresthuset i Roskilde 101 %

Københavns Fængsler 104 %

Midt i februar 2010 – i uge 6 – var 99,1 pro-

cent af alle pladser optaget i landets arrest-

huse. I otte arresthuse blev kapaciteten ud-

nyttet 100 procent.
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Dele af det åbne fængsel i

Horserød skal nu laves om til

et lukket fængsel. Det sker

efter pres på politikere og

Kriminalforsorgen for at løse

problemer med hårdere ind-

satte.

Et bredt politisk flertal har bevilget flere

penge til Kriminalforsorgen i 2010. Det skal

blandt andet skal bruges til at lave 30 åbne

pladser om til lukkede i Statsfængslet ved

Horserød. Desuden er der afsat penge til

bedre sikkerhed, til at udvide fodlænkeord-

ningen og til at undersøge fremtidens kapaci-

tets- og sikkerhedsbehov.

De nye initiativer kommer efter, at flere

medier i efteråret kunne fortælle om proble-

mer i de åbne fængsler med hårde indsatte,

herunder indtrængen udefra og indsmugling

af våben og stoffer.

På Horserød glæder man sig over beslut-

ningen: ”Vi er meget glade for, at der er ble-

vet lyttet til vores problemer både fra politi-

kernes og fra direktoratets side – og at man

har vist vilje til at løse dem,” siger afdelings-

formand for Fængselsforbundet, Rasmus

Tambour. 

Fængslet vil efter omlægningen have både

åbne, halvåbne og lukkede pladser. Blandt

andet skal det tidligere vaskeri laves om til

beskæftigelse og fritidsaktiviteter, oplyser

han.

”Vores problem har været, at klientellet

ikke har været egnet til et åbent fængsel. Nu

får vi mulighed for at flytte de hårdeste ind-

satte, så de andre kan få glæde af de tilbud

om fritidsaktiviteter, som vi har haft lukket

ned for, da klientellet ikke har været til det.

Det er jo ikke fordi, vi vil gøre det mindre

åbent for de, der er tilbage.”

Afdelingsformanden ser samtidig omlæg-

ningen som en mulighed for at gøre fængslet

til en mere attraktiv og alsidig arbejdsplads.

”Jeg tror, det vil stille os bedre som uddan-

nelsesfængsel for fremtidige fængselsbetjen-

te. Det kan give en bedre afveksling og nogle

nye udfordringer i arbejdet at kunne skifte

mellem de åbne og lukkede afdelinger. Det

giver bedre muligheder for at prøve noget

forskelligt," siger han.

Høje idealer for fængslet

Fængselsinspektør på Statsfængslet ved

Horserød, Lene Møller-Nielsen, deler sin

afdelingsformands optimisme.

”Jeg er meget glad for denne beslutning.

Jeg er sikker på, det er et skridt i den rigtige

retning. Vi har allerede foretaget tiltag, der

har forbedret sikkerheden – blandt andet

øget kameraovervågning, bedre bemanding

og iværksat en række initiativer, der styrker

den dynamiske sikkerhed. Og den nye lukke-

de afdeling vil give endnu bedre muligheder

for at styrke sikkerheden og skabe fleksibilitet

under afsoningen,” siger hun og fortsætter:

”Og så tilgodeser afdelingen jo det stigende

behov, vi ser på landsplan for lukkede plad-

ser.” 

Et af problemerne er, at det er alt for let at

smugle våben og stoffer ind på fængslet. Især

langs udsatte steder som skov- og vej-

strækninger oplevede man hyppige besøg

udefra. Det skal et nyt og mere tidssvarende

markeringshegn nu rette op på, oplyser

fængselsinspektøren. Hun har høje idealer for

den nye lukkede afdeling, men også for

fængslet som helhed: 

”Det er vigtigt at sikre et godt indhold i

den lukkede afdeling med et engageret per-

sonale, ordentlige bygningsmæssige rammer

og gode beskæftigelses- og fritidsmuligheder

for de indsatte. Omlægningen medfører

også, at vi kan bibeholde de gode mulighe-

der, der er i den åbne del af fængslet, og det

er væsentligt for mig.” 

De indledende overvejelser for omlæg-

ningen er nu i gang: ”Vi har drøftet den øko-

nomiske ramme med direktoratet og skal nu

gennemgå den indre sikkerhed med Otto

Nielsen, der er teknisk chef på Statsfængslet i

Nyborg,” siger Lene Møller-Nielsen. ■

Af Andreas Graae

Fra åbent 
til halvlukket Horserød

Det skal være slut med indtrængning udefra og indsmugling af våben og stoffer i Statsfængslet

ved Horserød. Politikere har lyttet til problemerne og bevilget penge til at lave 30 åbne plad-

ser om til lukkede.
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Fængselsbetjent står klar, 
når katastrofen sker

Kærlighed til hunde og lyst

til at hjælpe fik fængselsbe-

tjent Sussie Helsby til at

melde sig som hundefører. 

Næste gang verden oplever et jordskælv,
som det der skete i Haiti i januar, så kan
det være den 48-årige Sussie Helsby,
som træder til for at hjælpe.

Hun har nemlig valgt at supplere sit
job som fængselsbetjent i Anstalten ved
Herstedvester med jobbet som hundefø-
rer. Det betyder, at hun kan hjælpe, når
katastroferne rammer.

”Jeg har altid haft hund og ønsket, at
jeg kunne bruge mine hunde til noget.
Samtidig har jeg altid gerne ville hjælpe
mennesker i nød. Jobbet som hundefø-
rer var derfor en oplagt mulighed,” siger
Sussie Helsby. 

Hun er i dag tilknyttet Roskilde
Brandvæsen og Den Frivillige Indsats-
styrke under Beredskabsstyrelsen, og har
som teamleder flere gange været sendt
ud til eftersøgninger i Danmark med
redningshundene. Senest den sammen-
styrtede skøjtehal i Rødovre og gasek-
splosionen i Greve i 2009.

”Hunde har en helt fantastisk lugte-
sans. En sulten hund har en lugtesans,
der er 2.500.000 gange bedre end et
menneske så deres næser er en helt
afgørende faktor, når de for eksempel
søger efter overlevende efter et jord-
skælv, en nedstyrtet bygning eller er på
eftersøgning herhjemme efter bortgåede
personer,” siger hundeføreren. 

Om to måneder er hun formentlig
klar til udenlandske missioner: ”Jeg glæ-
der mig til at få godkendt min hund som

Sussie Helsby har flere gange været
med til eftersøgning af mennesker i

Danmark.
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Redningshunden Dallas 
søger efter 

figuranter i ruinen.
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redningshund, så jeg også kan hjælpe til,
når katastrofen rammer uden for vores
egne grænser,” siger Sussie Helsby. 

En hård hund
Redningshunde skal være af en speciel
støbning. De skal ikke være af en
bestemt race, men de skal kunne arbej-
de meget selvstændigt under vanskelige
forhold, som ved for eksempel røg, ild,
høje lyde, skud, og de skal kunne gå på
underlag, der bevæger sig. Hundene bli-
ver trænet i specielle anlæg, der er kon-
strueret så de ligner ruiner efter et jord-
skælv. Her trænes de i at finde overle-
vende – figuranter – og markerer med
halsgivning, når figuranten er fundet. 

”Der er tale om en intensiv træning.
Selv træner jeg med min hund mellem
en og tre timer hver dag. Der er ikke kun
tale om eftersøgning i ruiner, for red-
ningshunde skal også kunne rundere i
forskelligt terræn, de skal kunne gå spor
og de skal kunne eftersøge i bygninger.
Så alt i alt skal redningshunde være
uddannet i ret mange discipliner før de
bliver godkendt. Men stadig med efter-
søgning i ruiner som den altovervejende
disciplin,” siger Sussie Helsby.  

I 2007 blev Sussie Helsby uddannet
som redningshundeinstruktør og har
siden været med til at uddanne red-
ningshunde og nye redningshundeføre-
re, og kan på den måde give sin viden
videre til andre.

Løn ved udsendelse
Der er en række praktiske hensyn, når
man sender hunde og hundefører til
katastrofeområder i udlandet.

Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen
Lars Kirkegaard siger: ”Hundene skal

Hund og fører gør klar til dagens træ-
ning.



Dallas har ikke sine evner fra 
fremmede. Hans far er en af 
verdens bedste redningshunde
og hans mor er pensioneret
narkohund fra
Kriminalforsorgen.

Yderligere information om 
redningshunde findes hos:

Beredskabsstyrelsen 
www.brs.dk

Roskilde Redningshunde 
www.123hjemmeside.dk/redningshund

Redningshunden Danmark 
www.redningshunden-danmark.dk

blandt andet have de rette vacciner og
det rette foder med. Man kan nemlig
ikke være sikker på, at modtagerlandet
har det hundefoder, som er nødven-
digt.” 

Lars Kirkegaard oplyser også, at
Beredskabsstyrelsen tegner en kontrakt
for alle udsendte hundeførere, der ga-
ranterer dem løn under udsendelsen.
Lønnen bliver betalt af Beredskabsstyrel-
sen. ■

Af Helle Degn
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Status på Arbejdstilsynets screeninger
af Kriminalforsorgens institutioner 

Smiley 
status

Fængsler Arresthuse

Ingen – kræver 
arbejdsmiljøcertificering

Ingen – kræver 
arbejdsmiljøcertificering

Sdr. Omme
Københavns Fængsler 
(undtagen Blegdamsvejens Fængsel)

Kragskovhede
Kærshovedgaaard

Assens Aabenraa
Frederikshavn Viborg
Herning Vejle
Hjørring Tønder 
Holstebro Svendborg
Silkeborg Nykøbing M.
Randers Ringkøbing

Blegdamsvejens Fængsel (KF)
Anstalten ved Herstedvester
Ringe
Østjylland
Nr. Snede (Midtjylland)

Esbjerg Hobro 
Kolding Odense 
Sønderborg Aalborg 
Århus

Nyborg
Renbæk

Ingen

Endnu 
ikke 

Screenet

Søbysøgaard Vridsløselille
Møgelkær Jyderup 
Horserød Ellebæk

Torshavn Slagelse 
Rønne Roskilde 
Ringsted Næstved
Nykøbing F. Nakskov
Maribo Køge 
Kalundborg Holbæk
Haderslev Helsingør
Hillerød

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside 05.02.2010

Arbejdstilsynet er i gang med

at screene alle institutioner –

der er dog et stykke vej

endnu inden der foreligger et

resultat for samtlige. 

Fængselsforbundet finder det væsentligt
at bakke op om Arbejdstilsynets arbejde
og bringer derfor i dette nummer en
oversigt over det foreløbige resultat af
screeningerne. Hvis man er interesseret i
hvad der ligger til grund for Arbejds-
tilsynets vurdering, kan man på Arbejds-
tilsynets hjemmeside www.at.dk søge sin
arbejdsplads og læse mere om de afgø-
relser, der er truffet. ■

Af konst. forbundskasserer 
Ina Rasmussen

Fængselsforbundets 
spørgeskemaundersøgelse:

Fængselsforbundet har afsluttet bear-
bejdningen af medlemmernes svar på
vores spørgeskema om arbejdsmiljø.
Man kan læse resultaterne for alle sek-
torer, alle fængsler og de store arresthu-
se på forbundets hjemmeside. Hvis du
er sikkerhedsrepræsentant eller tillidsre-
præsentant kan du henvende dig til din
lokalafdelingsformand og få alle resul-
taterne for samtlige institutioner. Vi er
meget glade for de svar vi har modta-
get. De har givet os værdifuld informa-
tion om, på hvilke områder, der er
behov for at sætte øget fokus på
arbejdsmiljøindsatsen. 
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Torsdag den 4. februar 2010

løb Offentlige Ansattes

Organisationers (OAO) 

konference om ”Attraktive

arbejdspladser i staten” af

stablen. 

Deltagerne blev mødt af spørgsmålene:
Hvordan sikrer vi fremtidig rekruttering
og fastholdelse af medarbejdere til sta-
tens mange arbejdspladser? Og hvordan
kan organisationerne bidrage?

Til konferencen mødte adskillige re-
præsentanter fra de mange forbund un-
der OAO’s område. Heriblandt var
Fængselsforbundet repræsenteret ved
formand Kim Østerbye og de faglige
sekretærer René Larsen, Bente Bender-
ska og Ina Rasmussen. 

Dagens konferencier, Martin Breum,
havde til opgave at guide deltagere, pa-
neldebattører og oplægsholdere gen-
nem dagen og at fastholde debatten i
det konkrete, så muligheden for efterføl-
gende handling blev styrket.

Mandag Morgen
Som oplæg til debatten havde Ugebre-
vet Mandag Morgen i samarbejde med
firmaet Kontrabande og OAO’s sekreta-
riat udarbejdet et omfattende materiale.
Debatoplægget fremhævede tydeligt de
mange problemstillinger staten som
arbejdsplads står overfor i forhold til
fastholdelse og rekruttering. Oplægget
stillede de svære spørgsmål; blandt an-
det om fagforeningernes indflydelse i
mediebilledet og hvilke konsekvenser
dette kunne have for rekruttering i sta-
ten.

Mandag Morgen påpegede den
kommende problemstilling med op til
70.000 ledige arbejdspladser inden for
de næste 10-15 år.  Om denne problem-
stilling anvendes betegnelsen ”Den Gor-

diske velfærdsknude”, der kan konkreti-
seres i tre essentielle udfordringer for
velfærdsstaten Danmark:
1. Færre skal gøre mere

Udfordringen består i at arbejdsstyr-
ken de kommende år mindskes

2. Kompetenceudvikling
For at fastholde nuværende og nye
medarbejdere på statens arbejds-
pladser er kompetenceudvikling sær-
deles vigtig, men skal dog ses i lyset
af den enkelte medarbejders spids-
og realkompetencer, samt hvad stil-
lingen eller virksomheden har brug
for at den enkelte skal mestre. Des-
uden bør nuværende medarbejderes
erfaring inddrages i kompetenceud-
viklingen for nye og nyere medarbej-
dere.

3. Kommunikation primært fra fagfor-
bundene
Her tænkes især på den rolle som
fagforbundene ofte indtager i medi-
ebilledet. Rollen som vagthund. Fag-
forbund har en tendens til at tegne
det problemfyldte billede af arbejds-
pladserne og ikke fremhæve de gode
historier. Debatoplægget lagde der-

for op til at fagforbundene bør ny-
tænke deres rolle især i samarbejdet
om fastholdelse og rekruttering af
medarbejdere.

Finanskrisen, der stadig florerer i Dan-
mark, ses i oplægget som en kortsigtet
løsningsmodel til rekrutteringsudfor-
dringen. Der skal dog tages højde for de
åbenlyse svingdøre mange af statens ar-
bejdspladser lider under. Her tænkes der
specifikt på branding - altså arbejdsplad-
sernes til tider noget blakkede omdøm-
me i samfundet. 

Kompetenceudvikling
En del af konferencen afholdtes som pa-
neldebat med udvalgte debattører fra
konferencens deltagerkreds.

Paneldebatterne indeholdt blandt
andet spørgsmålet om kompetenceud-
vikling og dens betydning for rekrutte-
ring og fastholdelse. En meget klar ud-
fordring som panelet - bestående af for-
mand Dennis Kristensen (FOA), for-
mand Thora Pedersen (HK/Stat) og sek-
torformand Ellen Lykkegård (3F) - hur-
tigt nåede frem til, var en problemstilling

Attraktive 
arbejdspladser

Konferencens deltagere i ”gruppearbejde”.
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der præger mange af de offentlige ar-
bejdspladser i dag på grund af manglen-
de muligheder for at bruge de opnåede
kompetencer.  En anden problemstilling
som panelet pegede på, var den mang-
lende anerkendelse af faglige kompe-
tencer. Konferencens første paneldebat
bragte ”branding” på banen og Ellen
Lykkegård gav udtryk for at mange of-
fentlige medarbejdere, i private sam-
menhænge, ikke havde lyst til at fortæl-
le andre hvor de arbejdede, hvilket hun
mente skyldtes de offentlige arbejds-
pladsers omdømme.

Er kvalificering svaret?
Konferencens næste panel bestod 
af direktør Hanne Dorthe-Sørensen
(SCKK), kommunaldirektør Suzanne
Aaholm (Frederiksberg kommune) og
social- og sundhedsdirektør Birgitte
Qvist-Sørensen (Helsingør kommune).
Panelets opgave var at forholde sig til
tiltag i relation til kompetenceudvikling
og kvalificering af medarbejderne samt
til fastholdelse og nemmere rekruttering
af nye medarbejdere. Birgitte Qvist-
Sørensen præsenterede begrebet ”prak-
sisnær kompetenceudvikling”, hvilket i
rene ord betyder at undervisning og
udvikling af evner og nye færdigheder
foretages i det praktiske arbejdsrum og
ikke på en skolebænk. Med basis i
denne model reflekterede panelet på
spørgsmålet om hvorvidt kvalificering er
svaret? God ledelse og kravene til denne
blev hurtigt fastsat som et ankerpunkt,
da medinddragelse af medarbejderne er
utrolig vigtig i denne proces. Hanne
Dorthe-Sørensen pegede også på med-
inddragelsen af tillidsrepræsentanten. At
ændre måden at lede på, opstod først
for Suzanne Aaholm da hun opdagede
at hun havde et alternativ – Det forud-
sætter derfor en god portion selvindsigt
og refleksion. Suzanne Aaholm påpege-
de også vigtigheden i at drøfte paradig-

meskift med medarbejdere og tillidsre-
præsentant inden de igangsættes.

Bliv fængselsbetjent nu
Kontaktdirektør Jens Kristian Pedersen
(Sylvester Hvid & Co) præsenterede til
konferencen Kriminalforsorgens succes-
rige rekrutteringskampagne ”Bliv fæng-
selsbetjent nu!”. Han forklarede succe-
sen med den bevidste brug af rigtige
fængselsbetjente og ikke modeller/skue-
spillere, hvilket i Jens Kristian Pedersens
optik gav kampagnen den fornødne tro-
værdighed. I praksis viste det sig nød-
vendigt at stoppe kampagnen før tid,
grundet dens store succes, da der var
rekrutteret 300 nye fængselsbetjente.
Jens Kristian Pedersen gav følgende råd
til kommende kampagner eller lignende:
Ærlighed varer længst. Professionalisme
giver resultater. Involvering skaber be-
gejstring. 

Dette var råd som ”Bliv fængselsbet-
jent nu!”-kampagnen selv havde efter-
levet.

Stillingsannoncer fra Månen
Direktør og partner Søren Schultz Jør-
gensen (Kontrabande) holdt et oplæg
om kommunikation. Han udtrykte me-
get klart at den offentlige kommunika-

tion generelt var præget af fremmedgø-
relse, da kommunikationen alt for ofte
anvendte fremmedord, kringlede sam-
mensætninger i begreber som for ek-
sempel ”praksisnær kompetenceudvik-
ling”. Han fremviste en lang række ek-
sempler på fremmedgørende og diffus
kommunikation fra det offentlige i form
af forskellige stillingsannoncer, der alle
efter Søren Schultz Jørgensens mening
burde navngives ”Stillingsannoncer fra
Månen”.  I et af eksemplerne stod der
listet op, række efter række, en masse
information og krav til ansøgere om
menneskesyn og meget andet, dog var
der intet sted nævnt hvad jobbet egent-
lig gik ud på. Annoncen var til søgning
efter en rengøringsassistent. En stil-
lingsannonce bør ifølge Søren Schultz
Jørgensen være konkret, personlig, aktiv,
visionær (arbejdspladsens visioner) og
ærlig. De offentlige arbejdspladser bør
bruge rene ord, altså konkretisere bud-
skaberne og være ærlige og troværdige
og sidst men ikke mindst; gøre sig for-
ståelige.

Hvad angår fagforbundenes kontakt
til medierne mener Søren Schultz Jør-
gensen at fagforbundene balancerer på
en knivsæg, da den umiddelbare historie
fra forbundene er at det går dårligt eller

Formændene fra de forskellige forbund drøfter OAO’s indsatsområder.
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skidt i branchen. Samtidig undres man
over, at der ikke er ansøgere til de ledige
stillinger.

Indsatsområder
Den sidste paneldebat blev afviklet efter
en forberedelsestid på ti minutter for
konferencens deltagere, der alle skulle
bidrage med tre konkrete punkter, som
OAO burde prioritere som strategiske
indsatsområder. Til at debattere de for-
skellige spørgsmål og forslag var for-
mand Dennis Kristensen (FOA), for-
mand Flemming Winther (Hærens kon-
stabel- og Korporal Forening, HKKF),
formand Bodil Otto (HK/Kommunal) og
formand Kim Østerbye (Fængselsfor-
bundet). 

Der fremkom mange konstruktive
forslag og spørgsmål, blandt andet om-
kring sundhed og trivsel, anerkendelse,
uddannelse, ledelse, omdømme og fag-
lig stolthed for fagene. Panelet havde
ikke helt let ved at finde et fælles fod-
slag, da de mange organisationer under
OAO har flere forskellige fokusområ-
der. ■

Af Michael Meisner Der debatteres ved bordene mens konferencier Martin Breum afventer på scenen.

Konferencens sidste panel. Fra venstre ses Dennis Kristensen, Flemming Winther,
Kim Østerbye og Bodil Otto.

På Ugebrevet Mandag Morgens hjemmeside skriver de følgende om deres virke:

Mandag Morgens mission er at gøre risici til muligheder for samfundets beslutningstagere.
Aldrig har verden stået over for så mange presserende, sammenhængende og fælles risici som nu. 

Mandag Morgen leverer det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder:
• Indsigt i dagsordener med særlige udfordringer og muligheder
• Involvering af aktører, der kan samarbejde om fælles udfordringer  
• Ideer til handling, der kan skabe nye muligheder
• Indflydelse på udviklingen af fremtidens dagsordener

Mandag Morgen formidler vores arbejde i publikationer, netværk og events målrettet beslutningstagere. Som Skan-
dinaviens førende uafhængige tænketank arbejder Mandag Morgen for et innovativt samfund hvor gamle skel mellem
sektorer, institutioner og ledere brydes ned til fordel for videndeling og samarbejde om nye løsninger på fælles udfordrin-
ger.”

Kilde: http://www.mm.dk
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I en gammel ”Valbydrengs”

øre lyder navnet Vestre

Fængsel stadigvæk skræm-

mende. 

Fængslet var noget, som i mit og mange
kammeraters hjem i bydelen Valby, blev
anvendt, som et særdeles godt forældre-
kort da vi skulle opdrages til hvad konse-
kvensen var såfremt vi ikke kunne kende
forskel på hvad der er dit og mit.

Det eneste tidspunkt vi kom i nærhe-
den af det gamle fængsel fra 1895, der
er bygget, som en korsformet panoptisk
4-etages bygning og ledet af fængsel-
sinspektør Aage Worm i perioden 1957-
1972, var når vi med vores Gabriel
Jensen-adgangskort i hånden om som-

meren skulle gratis i Bavnehøjbadet, som
ligger lige ved siden af.

Indrømmet, vi var ikke særligt kæp-
høje, når vi skulle forbi fængslet. Selv om
der var en høj mur imellem, så var vi
skræmte for fangerne i de stribede drag-
ter bag tremmerne på den forkerte side
af muren, hvis farlighed vi jo var blevet
tudet ørerne fulde om der hjemme.

Sjovt nok, så vi aldrig én eneste
fange. Men skrækken var der. Tænk hvis
de også spiste børn!     

Nuvel, nu er der gået over 45 år, så
jeg takkede ja, da min formand Torben
Ulrich Gulnov ringede og inviterede mig
med ind i fængslets museum, som jeg
ikke anede eksisterede og da slet ikke
som offentligt tilgængeligt.

Museet har kun åbent på tirsdage fra
kl. 10.00 til kl. 12.00 og adgangen sker

gennem en jerndør i gitteret på Vestre
Kirkegårds Allé 3, hvor museet ligger på
2. sal. 

Museet
Spændende var det, hvad man blev budt
efter at have besteget den noget stejle
vindeltrappe. For en flad 20-krone pr.
hoved kommer man ind i et sandt skat-
tekammer af effekter, dokumenter og
fotografier. Har man spørgsmål, så er der
en lille håndfuld pensionerede fængsels-
funktionærer, som med stor begejstring
og entusiasme øser ud af deres store
viden om en verden, som vi heldigvis er
mange, som aldrig har kendt til. Disse
”museumsnisser” er guld værd for os
gæster. 

Kreativiteten hos fængslets fanger
gennem tiden har været stor, i deres iver

Besøg på 
Vestre Fængsels museum
Af Niels Jacobsen, Horserødlejrens Museums Venner
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Epilog
Udover selve museumsbesøget, så fik
Torben Ulrich Gulnov og jeg også en del
ideer og praktiske informationer til det
fængselsmuseum, som foreningen Hor-
serødlejrens Museums Venner arbejder
på at få lavet i en separat bygning til det
bestående Museum i Horserød fra 2002,
som overinspektør Henrik Skov Kristen-
sen (Frøslevlejrens Museum) og overin-
spektør Esben Kjeldbæk (Frihedsmuseet)
indrettede.

Således gik et par timer i godt selskab
på Vestre Fængsels Museum… ■

Kilder:
• GADS Leksikon: Hvem var hvem

1940-45 (GADS Forlag, 2005)
• Københavns Fængsler: 

Diverse dokumenter
• Lauridsen, John T.: 

Dansk nazisme 1930-45 
– og derefter (Gyldendal, 2002) 

• Ressourcestyringskontoret, 
Vestre Fængsel (Henrik og Per)   

Foto:
Torben Ulrich Gulnov
Niels Jacobsens privatarkiv  

for at komme ud på den rigtige side af
den 752 meter lange ringmur. Men selv-
følgelig de har jo også tiden til at komme
på ideerne bag de stive gardiner. Der er
næsten ikke den genstand, der har ikke
været taget i anvendelse til flugtforsøg.

I museets samling findes en meget
speciel tallerken, der har været anvendt
som kommunikationsmiddel. I al sin
enkelthed modtog en indsat en tallerken
med noget spiseligt fra en pårørende.
Efterfølgende sodede fangen tallerke-
nens bund til med et gaslys, som deng-
ang var i cellerne. Herefter kunne der i
bunden skrives besked til den pårøren-
de, som skulle have tallerkenen med
igen.

Barnemordersken Dagmar Overbye,
med de tilståede 21 mord på samvittig-
heden, er der også gjort en del ud af.
Hvis man skulle have lyst, så kan man se
gerningsstedet på Enghavevej 21, en
rask gåtur fra Vestre Fængsels hovedind-
gang.

Nu påbegyndte jeg denne artikel med
et par erindringer fra min barndom i
Valby. Sandelig om ikke jeg også på
museet så en lyseblå tremmedukkeseng
og det brune fort med navnet Wild
West. Begge dele var fast inventar i de
fleste børneværelser for en halv mennes-
kealder siden. Således var de nævnte
stykker legetøj, lavet af fanger, også
genstande i min søsters og mit værelse.
Så uden at vide det, var Vestre Fængsel
altså direkte en del af min barndom.

Der er også en del materiale om
fængslets virke under 2. verdenskrig.
Interessante fotos og effekter. Jeg hæf-
tede mig specielt ved den særdeles
tunge grønne SS-hjelm og undrede mig
over, hvor lille et hoved den tidligere ejer
havde haft. En anden morsom effekt var
en gave, som cand.jur. Carl Popp-
Madsen (1900-1973) havde modtaget
fra en fangekammerat.

Madsen, som i en periode havde sid-

det bag lås
og slå i Vestre Fæng-
sel, var ikke en hvilken som
helst person i den danske nazi-ver-
den. Udover at han var medstifter af
Dansk Anti-Kommunisme, varetog
han juridiske rådgivningsopgaver for
DNSAP, i præsidiet for C.F. von
Schalburgs Mindefond, og var leder af
Schalburgkorpsets efterretningsafde-
ling; først sammen med K. B. Martinsen
og efterfølgende med Tipo Madsen, blot
for at nævne nogle af de tillidsposter
nazi-sympatisøren havde under krigen.

Madsen blev arresteret i maj 1945 og
fik sin sag gennem alle tre retsindstand-
ser. Ved Højesteret blev han i februar
1947 idømt 12 års fængsel, først og
fremmest grundet sin involvering i
Schalburgkorpset. To år senere blev
Popp-Madsen benådet og drev efterføl-
gende juridisk virksomhed.

Der findes mange lignende historier
gemt i Vestre Fængsels Museum - i
montrene, på væggene og ikke mindst
hos museumsnisserne, som gør besøget
til en oplevelse. 
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Peder Jørgensen er med

udgangen af februar måned

2010 fratrådt som forbunds-

kasserer i Fængselsforbundet.

Peder Jørgensen blev valgt som for-
bundsnæstformand i 2000 og overtog
hvervet som forbundskasserer i maj
2007, efter Christian Smedegaard. 

Fratrædelsen blev markeret ved en
afskedsreception på Fængselsforbundets
kontor den 26. februar 2010, hvor tidli-
gere og nuværende kolleger, samar-
bejdspartnere og forretningsforbindelser
takkede for et godt samarbejde og
ønskede Peder held og lykke i fremtiden.

Fængselsforbundets hovedbestyrelse
har den 12. februar 2010 konstitueret
forbundssekretær Ina Rasmussen som
forbundskasserer frem til valget finder
sted på en ekstraordinær kongres den
15. april 2010. ■

Forbundskasserer 
Peder Jørgensen er fratrådt

Forbundskasserer Peder Jørgensen.

Peder Jørgensen og Kriminalforsorgens direktør William Rentzmann.
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Der var trængsel om buffeten.Forbundsformand Kim Østerbye holder afskedstale.

Peder Jørgensen lytter til forbundsformandens tale.

Forbundsformand Kim Østerbye takker Peder Jørgensen 
for indsatsen for forbundet og medlemmerne.

Flemming Solberg og Ole Hansen.

Gavebordet og de mange gæster ved receptionen.
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Statsfængslet i Vridsløselille

fyldte sidste efterår 150 år

og jubilæet blev fejret med

pomp og pragt. 

Fængslets bagport og hal var indrettet
som stort receptionslokale i urban stil;
beton og dæmpet belysning var med til
at skabe en særdeles gennemført stem-
ning. Receptionens gæster blev via bil-
ledserier, som blev projiceret op på de rå
vægge, præsenteret for fængslets dag-
ligdag og ansatte. 

Scenen var sat og Olsenbanden stod
klar, dog kun i form af de oprindelige
kostumer, som venligst var blevet udlånt
til fængslet i anledning af jubilæet.

Blandt de mange gæster var justitsmi-
nister Brian Mikkelsen som på Justitsmi-
nisteriets vegne lykønskede det gamle
fængsel.

Også direktør William Rentzmann og
vicedirektør Ole Hansen fra Direktoratet
for Kriminalforsorgen var til stede sam-
men med repræsentanter fra forskellige
tjenestesteder og eksterne samarbejd-
spartnere. 

Justitsminister Brian Mikkelsen hen-
ledte i sin tale opmærksomheden på, at
Statsfængslet i Vridsløselille, da det i sin
tid blev bygget, var indbegrebet af ny-

tænkning og fremsynethed, blandt an-
det på grund af celler med rindende
vand. Denne nytænkning tydeliggjorde
ministeren da også ved oplistningen af
de mange tiltag Statsfængslet gennem
årene, som de første, havde været på
banen med.

”Nytænkning har altså været vare-
mærket og har kendetegnet fængslet
her de sidste 150 år,” sagde justitsmini-
ster Brian Mikkelsen. 

Ministeren fremhævede den særlige
Vridsløselilleånd, som bygger på den
særlige egenskab personalet besidder,
nemlig at indgå i naturlige mellemmen-
neskelige relationer til de indsatte og be-
handle dem med værdighed og respekt.

Fængselsinspektør Kim Andersen
gjorde ligeledes i hans tale opmærksom

på de mange udfordringer statsfængslet
igennem sin lange karriere havde været
udsat for, og roste samtidig det altid
særdeles omstillingsparate personale
igennem årene. Dog måtte han erkende
at hans egen tid endnu ikke tilnærmel-
sesvis kunne sidestilles med den mange-
årige erfaring der til dagligt opererede i
statsfængslet. Inspektøren takkede af-
slutningsvis de mange gæster for gaver-
ne, for til sidst at sige at Vridsløse-
lilleånden stadig levede, da man i Stats-
fængslet i Vridsløselille talte med hinan-
den og ikke om hinanden, havde god
tone og konstruktivt samarbejde på
tværs af alle faggrupper. ■

Af Michael Meisner

Statsfængslet i Vridsløselille
– 150 års jubilæum

Justitsminister Brian Mikkelsen talte ved jubilæet.

Fængselsinspektør Kim Andersen frem-
hævede i sin tale den positive Vridsløse-
lilleånd. Der var mange gæster ved jubilæumsreceptionen.
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NAVNE

Knud Erik Larsen, i folkemunde kendt som
”Kuuda”, fejrede den 1. februar 2010 sit 25 års
jubilæum i Statens tjeneste.
Kuuda startede i anstalten i Qaqortoq (Julianehåb)
den 1. februar 1979. I 1986 fik Kuuda tjenestefri og
blev genansat i 1991 i Qaqortoq. I 1999 var Kuuda
udstationeret til Anstalten ved Herstedvester i 1 år
og kom derefter tilbage til Anstalten i Qaqortoq. I
2003 blev Kuuda udnævnt som overvagtmester i
anstalten. Kuuda er meget vellidt blandt det øvrige
personale i anstalten. Fritiden bruger Kuuda meget
sammen med sin kone og båden. De nyder at sejle
i det sydgrønlandske hav. 

Stort tillykke med jubilæet 
- vi så selv, at du nød dagen…

På anstaltens vegne
Carsten Brødsgaard

25 ÅRS JUBILÆUM
Overvagtmester 

Knud Erik Larsen, 
Anstalten i Qaqortoq

Fængselsforbundet
AFDELINGEN I MØGELKÆR

AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00 på Bjerre Kro.

På bestyrelsens vegne 

Hans Jørgen Hansen

Fængselsforbundet 
LOKALAFDELING KRAGSKOVHEDE

AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag den 25. marts 2010 kl. 18.00 i biblioteket.

På bestyrelsens vegne

Teddi Christensen

GENERAL-
FORSAMLINGER

DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være

redaktionen i hænde senest den 14. marts 2010
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