
Fængselsinspektør Hans Jørgen Engbos nyhedsbrev til de ansatte på 
Vridsløselille i forbindelse med JP´s artikel lørdag den 14. april 2007. 
Artiklen er fremkommet på baggrund af pressemeddelelse fra de indsatte. 
  
Jeg har selv læst talsmændenes pressemeddelelse og finder, at J-P's artikel på 
flere punkter er misvisende. Først og fremmest har en redaktionssekretær 
indsat en underoverskrift, som nærmest siger det modsatte af, hvad 
talsmændene siger: "Indsatte i Vridsløselille er bekymrede for negativt stærke 
fængselsbetjente", idet det kommer til at fremstå, som om det er 
fængselsbetjentene i Vridsløselille, der tales om. Talsmændenes bekymring går 
imidlertid på forholdene i visse andre fængsler, medens de nærmest roser 
forholdene i Vridsløselille. 
  
Da jeg blev interviewet, bekræftede jeg de indsattes oplysning om, at jeg har 
slået et slag for retsstatsprincippet ("Rule of Law"). Det gjorde jeg i Jyderup, 
det gør jeg i Vridsløselille, det gør jeg på inspektørmøder, i artikler, på 
konferencer osv.. osv. Det er for mig et vigtigt princip, men det har intet at 
gøre med den aktuelle debat om "negative kulturer" blandt fængselsbetjente. 
Jeg understregede over for J-P, at da jeg for knap et år siden ankom til 
Vridsløselille, fornemmede jeg hurtigt, at personalets opgaveløsning var 
præget af en "positiv kultur". Jeg så ingen som helst tegn på den 
negative tilgang til arbejdet, som pressen nu skriver om på nogle lukkede 
fængsler, og det er derfor bestemt ikke mig, som skal tillægges æren for, at 
forholdene i Vridsløselille ikke svarer til de forhold, som J-P har kritiseret. Jeg 
kan i øvrigt oplyse, at J-P's journalist fortalte mig, at avisens kilder havde sagt 
det samme om Vridsløselille, som talsmændene nu siger: "I det fængsel er der 
ikke nogen "negativ betjentkultur"." Det er I mange, som har æren for, og for 
mig er det en opgave at være med til at skabe rammer for, at den positive 
kultur fortsat kan råde i Vridsløselille. 
 
 
Engbos nyhedsbrev er gengivet med tilladelse. 

 


