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Ærgerligt forløb på
Herstedvester

Alt tyder på, at der er i dag et godt sam-
arbejde på Anstalten ved Herstedvester.
Det er et faktum, som man nemt glem-
mer i disse tider, hvor anstalten er i væl-
ten i nyhederne.

Både medarbejdere og ledelse er
enige om, at samarbejdet fungerer godt.
Lad det forblive på den måde fremover.
For det er et helt igennem ærgerligt for-
løb, som vi har været igennem det
seneste år.

Det er ærgerligt, at der i nogle år har
været et dårligt samarbejde mellem
medarbejdere og ledelsen på anstalten.

Ærgerligt, at forholdene i anstalten
har været så ringe, at det skulle drøftes 
i pressen.

Ærgerligt, at direktoratet har ment, at
det var nødvendigt at tilkalde kammer-
advokaten.

Ærgerligt, at kammeradvokaten har
gennemført en ensidig undersøgelse.

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Dansk Fængselsforbund

Hvor man alene har fokuseret på medar-
bejdernes eventuelle ansvar. 

Ærgerligt, at man ikke har benyttet
chancen til at få en afbalanceret beskri-
velse af virkeligheden.

Og ærgerligt, at kammeradvokatens
undersøgelse nu fremstår som et urok-
keligt objektivt grundlag. Til trods for, at
der er tale om et subjektivt partsindlæg,
hvor de anklagede ikke har fået lov til at
forsvare sig.

Det har hele vejen igennem været et
besynderligt forløb, som har skabt
megen usikkerhed blandt medarbejder-
ne på anstalten, og som kunne være en
kilde til dårligt arbejdsklima. 

Derfor er det godt, at kammeradvo-
katen nu er færdig med sit arbejde. Vi
kender godt nok ikke hans vurdering.
Den er hemmelig, men vi kender hans
anbefaling. Han har opfordret direktora-
tet til at rejse sager mod syv fængsels-
funktionærer. 

Samtidig med, at det er beklageligt,
at kammeradvokaten er nået frem til
denne konklusion, så er det positivt, at vi
nu får efterprøvet sagerne under trygge
retslige forhold. Ikke noget med anony-
me kilder, hemmelige undersøgelser og
unavngivne anklagede. Nu bliver der sat
navn på de anklagede. Og de får lov til
at forsvare sig.

Det er klart, at i det omfang, at der er

foregået noget ulovligt på Anstalten ved
Herstedvester, så skal der skrides ind
over for det. Alle medarbejdere skal
overholde reglerne i Kriminalforsorgen.

Jeg håber, at sagen stopper her. Så
alle parter kan se fremad på anstalten.
Det er dog ikke sikkert. Direktoratet
understreger i medierne, at nye oplys-
ninger kan dukke op, og at det kan være
nødvendigt at rejse flere sager. 

Det kan jeg i sagens natur ikke være
uenig i. Det gælder jo for alle medarbej-
dere i Kriminalforsorgen – og for alle
danskere i øvrigt. 

Jeg forstår dog ikke, at det er nød-
vendigt for direktøren – i medierne – at
slå hårdt på, at der kan komme flere
sager fremover. Nu er situationen under-
søgt intensivt i månedsvis. Og man
fandt, hvad man fandt af problemer, der
skal efterprøves. Alligevel har direktøren
åbenbart behov for at udsprede budska-
bet om, at dette blot var første halvleg.
Besynderligt – og næppe noget, der
bidrager til, at man på Anstalten vil
vende blikket fra fortiden, til nutid og
fremtid.

Det ansvar må vi andre jo så påtage
os, hvilket absolut heller ikke falder
svært: Alle har et ansvar for at se fremad
og værne om det gode samarbejde, som
nu forhåbentligt er genskabt på Anstal-
ten ved Herstedvester. ■
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Bedre arbejdsmiljø, øget sikkerhed og en
ny grunduddannelse. Det er overskrif-
terne i den nye økonomiske aftale for
Kriminalforsorgen for 2008-2011, som
blev indgået mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Ny Alliance den 29. febru-
ar.

I kroner og øre har forligspartierne
besluttet at styrke arbejdsmiljøet i Krimi-
nalforsorgen med 36 mio. kr. til mere
supervision, mindre alenearbejde og til
etablering af en central HR-enhed.

Sikkerheden styrkes med 65 mio. kr.
til nye alarmer, et it-system og til at
oprette særligt sikrede arrestpladser i
Nyborg Statsfængsel.

Uddannelsesområdet får 94 mio. kr.
til en ny grunduddannelse og til uddan-
nelse af lederne.

Desuden er der flere penge til mere
uddannelse til de indsatte. Penge til at
modernisere it-systemer, forbedre byg-
ninger og flere afsoningspladser i
Grønland er også en del af aftalen.

Justitsminister Lene Espersen (K) er
godt tilfreds: ”Aftalen rummer en lang
række initiativer, der er til gavn for både
ansatte og indsatte i kriminalforsorgen
og dermed også for samfundet. Det har
været vigtigt for regeringen at sikre, at
de ansatte, der dagligt udfører et stort

Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed
og uddannelse de næste fire år

Politikerne er blevet enige
om den økonomiske ramme
for de næste fire år i
Kriminalforsorgen.

arbejde på et vanskeligt område, sikres
et godt arbejdsmiljø og får en god og
grundig uddannelse,” siger Lene Esper-
sen.

Den holdning deler hun med forman-
den for Folketingets Retsudvalg, Peter
Skaarup (DF).

”Jeg er rigtig glad for den nye fler-
årsaftale. I forhold til regeringens udspil,
hvor der var sat alt for få penge af, kom
der 200 millioner ekstra. Det gjorde, at vi
kunne indgå forlig,” siger Peter Skaarup. 

Også Naser Khader fra Ny Alliance er
en del af forliget: "Vi støtter op om afta-
len, fordi der er sat ekstra penge af til
sikkerhed for de ansatte og uddannelse
af fængselsfunktionærerne samtidig
med, at bygningerne får et løft. Vi har
også lagt vægt på at få bedre kontrol
med fængselsimamerne, så de indsatte
ikke får smag for ekstremisme, mens de
er i fængslet,” siger Naser Khader.

Han henviser til, at der er afsat 7 mio.
kr. til bekæmpelse af ekstremisme og
radikalisering i den nye aftale.

Efterslæb i forhold til politiet
Peter Skaarup fremhæver uddannel-
sesområdet som ét af de områder, der
vejer tungt i aftalen for de næste fire år. 

”Det er lykkedes os at komme igen-
nem med en klar forbedring af både
grunduddannelsen og lederuddannel-
sen. I forhandlingerne sammenlignede vi
med politiet og kunne se, at fængsels-
funktionærernes uddannelse var alt for
lidt omfattende. Det retter vi op på nu,”
siger Peter Skaarup. 

Peter Skaarup fremhæver samtidig, at

personalet går en sikrere tid i møde,
fordi der er afsat penge til et mere hel-
støbt alarmsystem og til risikovurderin-
ger af de indsatte. Risikovurderingerne
skal sikre, at de indsatte placeres de rig-
tige steder. 

”Disse initiativer er med til at beskyt-
te fængselsfunktionærerne og omverde-
nen bedre,” siger Peter Skaarup.

Tilfreds formand
Formand for Dansk Fængselsforbund,
Kim Østerbye, er tilfreds med politiker-
nes forlig.

”I modsætning til den sidste aftale for
2004-2007, så bliver personalet nu 
prioriteret langt højere. Både med hen-
syn til personaleudvikling og arbejdsmil-
jø. Politikerne har altså lyttet til vores
ønsker. Jeg håber, det giver Krimi-
nalforsorgen et løft, så vores arbejds-
plads også er et attraktivt sted at være i
de kommende år.”

Han er særlig glad for pengene på
uddannelsesområdet: ”Vi har længe
ønsket en bedre grunduddannelse. Det
får vi nu. Det betyder, at fængselsfunk-
tionærerne i fremtiden får en bedre fag-
lig indsigt, og at vi får en bedre kobling
mellem skolebænk og tjenestesteder,”
siger Kim Østerbye. 

Formanden peger desuden på, at der
nu kan sættes ind på forsømte områder  
i forhold til arbejdsmiljøet.

”Vi har ikke fået så mange penge til
arbejdsmiljøet, som vi har brug for, men
vi har fået nok til at begrænse planlagt
alenearbejde og indføre mere supervi-
sion,” siger han. ■

Milliardbudget
Kriminalforsorgens samlede budget er 10,3 milliarder kr. de næste fire år.
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”I forhold til regeringens udspil, hvor der
var sat alt for få penge af, kom der 200 mil-
lioner ekstra. Det gjorde, at vi kunne indgå
forlig,” siger formand for Folketingets
Retsudvalg Peter Skaarup (DF).

Besparelse droppet
Regeringen har i forbindelse med finans-
loven for 2008 stillet krav om, at alle
statslige institutioner skulle spare en pro-
cent af deres budget. Det vil betyde 35
millioner kroner mindre om året til
Kriminalforsorgen.

Peter Skaarup er meget tilfreds med,
at besparelsen i sidste øjeblik blev æn-
dret til en opsparing. 

”Vi har været i tvivl, om regeringen
ville snuppe pengene, men under finans-
lovsforhandlingerne fik vi sikret os, at
fængselsvæsnet kan bruge dem igen i
2009,” siger Peter Skaarup. ■

Af Søren Gregersen
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Politikerne opfylder et stort ønske i
Kriminalforsorgen: Økonomiaftalen for
de næste fire år byder på penge til en ny
grunduddannelse og mere uddannelse
til lederne.

Den nuværende grunduddannelse er
blandt andet blevet kritiseret for ikke 
at leve op til de krav, som fængselsfunk-
tionærerne møder i det virkelige liv i
fængsler og arresthuse. 

Forbundssekretær i Dansk Fængsels-
forbund, Jannie Hallø, glæder sig der
for over den nye uddannelse, hvor de
prøveansatte får et længere forløb på
skolebænken, inden de begynder ude i
institutionerne.

Grønt lys til ny 
grunduddannelse

Flere penge til uddannelse
betyder, at planerne om en
ny grunduddannelse kan
realiseres. Samtidig er der
penge til uddannelse af
lederne.

”De prøveansatte skal ikke tælle som
rå arbejdskraft fremover, de skal tælle
som elever. De skal have lov til at fordy-
be sig og læse om et emne, før de prø-
ver det af i praksis,” siger Jannie Hallø.  

Jannie Hallø er ikke i tvivl om, at den
nye model vil kunne mærkes: ”Den nye
grunduddannelse vil få rigtig stor betyd-
ning. De prøveansatte vil blive styrket i
arbejdet med de indsatte, de vil i højere
grad vide, hvad de laver. Derfor vil de
blive mere sikre og arbejdsmiljøet gene-
relt blive bedre,” siger Janne Hallø.

Starter i 2009 
Uddannelseschef på KUC, Jørgen Balder,
håber, at de første elever kan optages i
slutningen af 2009, og at der, tre år
senere, vil stå nogle mere professionelle
fængselsfunktionærer klar til at arbejde i
Kriminalforsorgens institutioner. 

”Arbejdsopgaverne er blevet mere
komplekse, man skal derfor lære mere i
den nye grunduddannelse,” siger Jørgen
Balder.

Fremover går man lidt væk fra den

traditionelle klasseundervisning for i hø-
jere grad at knytte teorien sammen med
praksis og udnytte den viden, de prøve-
ansatte får i praktikken. 

”Det vil være godt, hvis vi kan
udbygge praktikvejlederordningen. Vej-
lederne bør arbejde sammen med
underviserne på skolen, så de sammen
med eleven er ansvarlige for, at eleven
når sine mål. Den viden, man får på sko-
len, skal eleverne i det hele taget være
bedre til at bruge fagligt. Man skal
kende reglerne og forstå, hvorfor tin-
gene gøres på en bestemt måde,” siger
Jørgen Balder. 

Også inspektør i Københavns
Fængsler, Peter Vesterheden, venter sig
meget af den nye uddannelse. Han var
formand for den gruppe, der har udar-
bejdet oplægget til den nye uddannelse. 

”Den uddannelse, vi har nu, er god,
den skal bare blive bedre. Vi er meget
imponerede over dem, der starter i dag.
Men fremover vil de nyuddannede være
klædt endnu bedre på – fagligt. Derfor
skal vi se på, hvordan vi samler dem op,

”Vi er meget imponerede over dem, der
starter i dag. Men fremover vil de nyud-
dannede være klædt endnu bedre på,”
siger Peter Vesterheden, inspektør i
Københavns Fængsler .
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som er uddannet på den nuværende
uddannelse, så de ikke føler, de er en del
af et b-hold,” siger Peter Vesterheden.

Mere uddannelse til lederne
Blandt lederne er der tilfredshed med, 
at der også er blevet afsat penge til
uddannelse til dem.

Formand for lederforeningen i Dansk
Fængselsforbund, Jan Pedersen, siger:
”Vi har fået 19 millioner. I forhold til det,
vi er vant til, er det rigtig godt. Det er en
god begyndelse.” 

Jan Pedersen håber, at det på længe-
re sigt kan lade sig gøre at få en uddan-
nelse, der matcher private lederes
uddannelsesniveau, men det sker ikke
lige med det samme. 

”Vi kan ikke starte med de store for-
kromede planer, vi skal først tage fat på
efteruddannelsen. Lederne skal lære at
håndtere medarbejderne og kunne
motivere dem. I dag forventer man
ledelse på højt niveau efter bare syv
ugers uddannelse. Omstændighederne
taget i betragtning gør vi det godt nu,
men vi kan gøre det bedre,” siger Jan
Pedersen. 

Og formanden regner med, at med-

arbejderne vil mærke, at lederne bliver
bedre uddannede. ”Hele ideen med
ledelse er at skabe gode rammer. Dét,
håber jeg, fængselsfunktionærerne kom-
mer til at opleve – ellers er pengene
spildte,” siger Jan Pedersen.

Han håber på, at lederforeningen bli-
ver inddraget i udviklingen af den nye
lederuddannelse. ■

Af Rikke W. Sjølin

Centrale mål for ny uddannelse

1) At Kriminalforsorgen bliver bedre til at rekruttere og fastholde et stigende
antal fængselsfunktionærer på prøve. 

2) At sikre, at fængselsfunktionærernes grundlæggende kompetencer 
matcher udviklingen i samfundet.

Forslag til nyt forløb
Første år: Modul 1 skoleundervisning i 20 uger

Modul 2 praktikuddannelse i 32 uger
Andet år: Modul 3 skoleundervisning i 12 uger

Modul 4 praktikuddannelse i 40 uger
Tredje år: Modul 5 praktikuddannelse i 52 uger

Praktikuddannelsen planlægges sammen med eleven i begyndelsen af 
perioden. Samtidig er der enkelte kortere praktikforløb, så eleven får en 
fornemmelse af hverdagen i et fængsel.

”De prøveansatte skal ikke tælle som rå
arbejdskraft fremover, de skal tælle som
elever,” siger Jannie Hallø, forbundsse-
kretær i Dansk Fængselsforbund.
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Sager mod syv
kollegaer

Der rejses sager mod 
syv menige fængsels-
funktionærer på 
Anstalten ved Herstedvester.

Direktoratet for Kriminalforsorgen tager
nu tjenstlige skridt over for syv fængsels-
funktionærer på Anstalten ved Hersted-
vester. 

Direktoratet bad i efteråret 2007
kammeradvokaten om at undersøge for-
holdene på anstalten. Det skete efter
flere års samarbejdsproblemer i anstalten
og efter, at der i pressen var rejst kritik af
både medarbejdere, ledelse og Dansk
Fængselsforbund.

Ifølge artiklerne har der tidligere her-
sket stærkt kritisable forhold i det lukke-
de fængsel på Københavns vestegn. Der
skulle eksistere grupper af fængselsfunk-
tionærer, som chikanerer indsatte og
kollegaer. 

Desuden har Dansk Fængselsforbund
været under anklage for at stå bag den
negative kultur. Og samtidig er den tid-
ligere ledelse, herunder inspektør Lene
Møller Nielsen, blevet kritiseret for en
meget dårlig ledelsesstil.

Kammeradvokaten anbefaler – efter
sin undersøgelse af forholdene i anstal-
ten – at der indledes tjenstlige skridt
mod syv menige fængselsfunktionærer.
Den anbefaling har Direktoratet for
Kriminalforsorgen valgt at følge.

Konkret er der er tale om: En politian-
meldelse mod en fængselsfunktionær på
grund af formodet vold over for en ind-
sat. Et tjenstligt forhør over for en fæng-
selsfunktionær på grund af manglende
samarbejdsvilje. En tjenstlig afhøring af
en fængselsfunktionær på grund af for-
modet falsk forklaring under Kammer-
advokatens undersøgelse.

Desuden skal der iværksættes hø-
ringsprocedurer over for to fængsels-

funktionærer med henblik på advarsel
eller omflytning på grund af samarbejds-
vanskeligheder. Og endelig undersø-
gelse af to fængselsfunktionærers dagli-
ge samarbejde med ledelsen i Her-
stedvester. 

Inspektør: Nu skal vi videre
Den nye inspektør i anstalten, Hans
Jørgen Engbo, er tilfreds med, at kam-
meradvokaten nu har afsluttet sin
undersøgelse af forholdene på anstalten.
”Det er godt, at rapporten foreligger, så
vi kan komme videre. Hele undersøgel-
sesforløbet har skabt usikkerhed blandt
medarbejderne,” siger Hans Jørgen
Engbo.

Han fornemmer, at der i dag er et
godt samarbejdsklima på anstalten.

”Jeg har ikke mødt samarbejdspro-
blemer i den tid, jeg har været her.
Hverken i forhold til enkelte medarbej-
dere eller i forhold til Dansk Fæng-
selsforbund,” siger inspektøren.

Også afdelingsformand for Dansk
Fængselsforbund, John Rasmussen,
håber, at samarbejdet vil fungere godt
fremover.

”Jeg håber, at vi kan bevare det gode
arbejdsklima, som er vendt tilbage med
den nye inspektør. Men det påvirker

mange kolleger, at statens advokat har
udpeget et antal medarbejdere, uden at
de har fået lov til at forsvare sig,” siger
John Rasmussen.

Han bliver selv kritiseret i kammerad-
vokatens rapport.

”Det er underligt og overraskende at
læse et dokument, hvor andre har givet
udtryk for en så negativ holdning til mig,
og jeg kan godt sætte mig ind i, at de
medlemmer, der er mødt af hårde ankla-
ger, finder det urimeligt, at de ikke tidli-
gere har fået lejlighed til at forklare sig,”
siger John Rasmussen.

Ingen pression mod 
medarbejdere
Mens undersøgelsen har været i gang i
anstalten har der været fremsat påstan-
de om, at nogle medarbejdere var blevet
truet af andre kollegaer til ikke at udtale
sig til kammeradvokaten.

Dette afviser kammeradvokaten dog
klart i sin rapport. Han skriver, at der kun
er én dokumenteret oplysning om, at en
medarbejder er blevet kontaktet af
lokalafdelingens bestyrelse.

”Vedkommende har ifølge egne præ-
ciserende oplysninger på intet tidspunkt
følt sig presset,” skriver kammeradvoka-
ten. ■ Af Søren Gregersen

Personalet nærlæser Kammeradvokatens rapport om forholdene på Herstedvester.
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Ombudsmanden skal vurdere
Herstedvester-undersøgelse

Dansk Fængselsforbunds
advokat klager til ombuds-
manden over undersøgelsen
af forholdene på Anstalten
ved Herstedvester.

Direktoratet for Kriminalforsorgen leve-
de ikke op til tjenestemandsloven, da
direktoratet lod kammeradvokaten gen-
nemføre en undersøgelse på Anstalten
ved Herstedvester.
Det mener Dansk Fængselsforbunds
advokat. Forbundet har derfor klaget
over undersøgelsen til Folketingets
Ombudsmand. 
Forbundets advokat, Bjarke Vejby fra
advokatfirmaet Bech-Bruun, siger om
baggrunden for klagen: ”Vi mener, at
Direktoratet for Kriminalforsorgen har
tilsidesat tjenestemandslovgivningen og
en række forvaltningsretlige regler i for-
bindelse med undersøgelsen på anstal-

ten. Vi kan konstatere, at de involverede
medlemmer af Dansk Fængselsforbund
ikke har haft nogen mulighed for at blive
hørt, indkalde vidner eller fremlægge
materiale.”

Advokaten mener derfor, at undersø-
gelsen er lovstridig: ”Man har ganske
enkelt sat et koncept op, som svarer til
en undersøgelseskommission, men har
ikke fulgt helt almindelige principper for
uvildighed og retssikkerhedsgarantier for
de involverede,” siger Bjarke Vejby.

Ingen ret til forsvar
Han peger på, at undersøgelsen er i

strid med forvaltningsloven: ”De invol-
verede medarbejdere er frataget enhver
adgang til at kommentere påstande og
forsvare sig, før rapporten er blevet
offentliggjort.”

Bjarke Vejby mener desuden, at det
er problematisk, at kammeradvokatens
konklusioner er blevet fremlagt over for
offentligheden, som om de bygger på et
urokkeligt veldokumenteret grundlag.

Han kritiserer specifikt, at direktøren
for Kriminalforsorgen, William Rentz-
mann, omtaler kammeradvokatens
arbejde som både grundigt og gedigent.
Til trods for, at de involverede personer
ikke har fået mulighed for at komme
med modargumenter.

Bjarke Vejby understreger i den for-
bindelse, at kammeradvokaten ikke er
uvildig, men at han er advokat for
Direktorat for Kriminalforsorgen og der-
med William Rentzmann.

”Når modparten ikke har fået lov til
at forsvare sig, vil jeg tillade mig at sætte
spørgsmålstegn ved, om det kan kaldes
en gedigen undersøgelse,” siger Bjarke
Vejby.

Han opfatter undersøgelsen som et
forsøg på damage control: ”Under-
søgelsen er et partsindlæg, der har til
formål at vise handlekraft i en situation,
hvor en landsdækkende avis har fokus
på Kriminalforsorgen.” ■

Af Søren Gregersen

Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i Anstalten ved Herstedvester er nu påklaget til Folketingets Ombudsmand.
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Europas nyeste stat skal opbygge sit
eget fængselsvæsen. Det skal 17 danske
fængselsfunktionærer hjælpe med.

Fængselsfunktionærerne bliver en del
af EU’s såkaldte politi- og retsstatsmis-
sion med i alt 1.800 politibetjente, dom-
mere, fængselsfolk, anklagere og tolde-

re, som skal være på plads i Kosovo i år.
Egentlig skulle der kun bruges fem

danskere, men Udenrigsministeriet fik så
mange kvalificerede ansøgere, at der nu
kommer 17 af sted.

Claus Tornøe er stolt af, at Danmark
sender så mange ned til den tidligere
delstat i Serbien. Han er kommitteret for
internationale sager i Direktoratet for
Kriminalforsorgen:

”Danskerne udgør en stor del af
fængselsområdet i EU-missionen. Vi
bidrager med helt op til en fjerdedel af
indsatsen,” siger Claus Tornøe. 

Og de danske fængselsfunktionærer
har da også et stort ansvar på deres 
skuldre i det nye job. 

”Meningen er, at fængselsfunktionæ-
rerne skal være med til at opbygge kapa-
citeten i Kosovo. De skal ikke ned og
overtage opgaverne, men hjælpe de
ansatte i fængslerne med at blive gode
til det, de skal lave,” siger Claus Tornøe.

Det er ikke tilfældigt, at EU lige netop
vælger at rette sit fokus på lov og orden.

Kosovo er et land med korruption og
megen kriminalitet, hvor der hersker
mafia-lignende forhold. Claus Tornøe

Kollegaer på mission 
til Kosovo

Sytten fængselsfunktionærer
skal hjælpe med at skabe lov
og orden i Kosovo.

”Det er sundt at opleve forskellige ting
og ikke bare det samme i 40 år,” siger
Tue Boe Jensen.
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vurderer, at danskerne vil komme ned til
mere uordnede forhold, end dem de
kender hjemme i Danmark.

”De mennesker, der søger denne
udfordring, har virkelig et overskud af
energi og en særlig trang til at prøve
deres evner af,” siger Claus Tornøe. 

Transport af fanger
To af de sytten fængselsfunktionærer er
Jesper Frederiksen og Tue Boe Jensen.
De er ansat på Anstalten ved Her-
stedvester og glæder sig til at komme af
sted som transportofficerer.

De skal bistå med at transportere
fanger mellem fængsler og domhuse.
Der er fuld støtte fra familien hjemme i
Danmark, selvom ingen af familiemed-
lemmerne synes, det er en rigtig god idé,
at de tager af sted. 

”Der er selvfølgelig en risiko, men det
er ikke så farligt, som så mange andre
steder,” siger Jesper Frederiksen. Han
har været soldat i Kosovo, og ved, hvad
han har sagt ja til.

Tue Boe Jensen deler det synspunkt:

”Det er jo bare Kosovo – ikke
Afghanistan.” 

Bevæbnet
Men selvom landet måske ikke opfattes
som direkte farligt, adskiller forholdene
omkring jobbet sig en anelse fra de 
danske.

”Vi skal være bevæbnede, og det er
selvfølgelig anderledes. Jeg ved ikke, om
vi i højere grad kan risikere, at nogle vil
prøve at befri de fanger, vi transporterer.
De er måske mere ligeglade dernede,”
siger Jesper Frederiksen. 

Men både Tue og Jesper er enige om,
at de har fået et spændende tilbud – ét
af dem, man får få gange i livet. 

”Jeg vil gerne ud i verden så meget
som muligt. Det her er once in a lifetime,
det er sundt at opleve forskellige ting og
ikke bare det samme i 40 år,” siger Tue
Boe Jensen. 

Begge håber og tror på, at de kan
gøre en forskel. Danskere er nemlig iføl-
ge Jesper og Tue kendt for at være åbne
og for ikke at være korrupte. 

”Vi kan bidrage med vores menne-
skesyn. I de danske fængsler kører vi
efter blødere værdier, end de måske
umiddelbart gør i Kosovo. Vi kigger på
mennesket bag kriminaliteten og vareta-
ger også deres behov. Det vil vise sig,
om det kan kombineres med at køre
fangetransport – det håber jeg,” siger
Tue Boe Jensen. 

Jesper Frederiksen ved fra sin tid som
soldat i Kosovo, at befolkningen sætter
pris på danskernes tilstedeværelse. 

”De ved godt, vi prøver at hjælpe – at
vi ikke tager side eller bedømmer folk på
deres afstamning. Vi er der for at hjælpe
de lokale. De skal have ordnede forhold
at arbejde under, og det, håber jeg, de
får,” siger Jesper Frederiksen.

De danske fængselsfunktionærer bli-
ver sendt af sted i maj eller juni 2008 og
har i første omgang tegnet et-årige
kontrakter. ■

Af Rikke W. Sjølin

Jesper Frederiksen rejser i foråret sammen med 16 kollegaer til Kosovo på EU-mission. ”Vi er der for at hjælpe de lokale. De
skal have ordnede forhold at arbejde under,” siger Jesper Frederiksen. 
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Frank Henriksen kommer til at tælle med
i statistikken over nedslidte kollegaer i
Kriminalforsorgen. Han er netop blevet
fyret efter et års sygdom med post trau-
matisk stress syndrom. 

Efter ti års ansættelse blev Frank
Henriksen alvorlig syg i december 2006.
Det sker efter et år, hvor han har haft
mange konflikter i forhold til de indsatte.
Og hvor han i en specifik situation har
fået en påtale af ledelsen for at bære
stav. Den sag kommer til at fylde meget,
fordi han føler sig forrådt af ledelsen. 

Frank Henriksens sygdom fortsætter i
2007. Året byder på mange nedture,
nætter uden søvn, angstanfald og en
ekstrem følsomhed over for lys og lyde.
Han begynder at gå til psykolog og får i
første omgang at vide, at han formentlig
kan starte med at arbejde efter nogle
måneder. Og det forventer Frank, at han
skal.

Ingen kontakt til arbejdspladsen
Men som tiden går og arbejdspladsen
ikke lader høre fra sig, bliver Frank
Henriksen mere og mere ærgerlig. I
marts 2007 skriver han i sin dagbog:
”Hvor er opbakningen, det psykiske
beredskab, netværkspersonerne. Åben-
bart kun noget, der eksisterer på papiret.
Det vidste jeg nok godt i forvejen, men
nu kan jeg mærke det på min egen krop
også.”

Sygdommen sætter sine spor i fami-
lien. Franks kone må klare det meste.
Bare det at hente datteren i børnehave
virker uoverkommeligt for Frank. 

I foråret 2007 satser Frank Henriksen
stadig på at komme tilbage til arbejdet
igen. Han bliver derfor glad, da han får
tilbudt en stilling i en af Kriminal-
forsorgens institutioner. Problemet er
bare, at stillingen er fuldtid. Frank
Henriksen vil gerne starte de første
måneder på halv tid. Men det kan han
ikke få lov til. I begyndelsen af april skri-
ver han: 

”Har orienteret hovedforbundet om
den nye diagnose og mit sygdomsforløb
siden sidst, samt om min beslutning om
at forsøge at starte i Viborg arrest, selv-
om det ikke kan blive på halv tid - og
trods psykologen ikke mener, det er
optimalt. Et eller andet sted håber jeg
vist på, at de så vil prøve at gøre noget.
Jeg ved godt nok ikke, hvad det skulle
være, men jeg trænger bare til at føle, at
der er nogen, der gør noget for mig. At
føle, at dette ikke bare er min egen
kamp.” 

Ingen løsninger
Modet svigter Frank Henriksen. Han er
stadig for syg til at turde starte med at
arbejde på fuld tid og undrer sig såre
over kravet: 

”De er jo alle klar over mit hidtidige
sygdomsforløb og min nye diagnose
PTSD. Det burde da være muligt at finde
en løsning, der muliggjorde at starte på
halv tid de første to måneder. De er alle
fulde af sympati og forståelse, når man
snakker med dem, men når det så kom-
mer til rent praktiske løsninger, så er det
som om det kniber lidt mere med vel-
viljen.

Sygdommen i sig selv er ikke det vær-
ste for Frank Henriksen. Det er de
kampe, der skal kæmpes, for at få syg-
dommen anerkendt som en arbejdsska-

de og manglen på kontakt fra ledelsen
og kollegaer. 

Det sidste bruger Frank meget energi
på at tænke over. I dagbogen skriver han
i november 2007: 

”De sidste par dage har jeg tænkt
utrolig meget over mit arbejde og mine
kollegaer. Jeg er rimelig skuffet og
meget ked af, at jeg slet ikke har hørt fra
nogen af dem. Sidste kontakt til arbejds-
pladsen var, da der blev afholdt syge-
fraværssamtale i maj. Så vi har faktisk
kun haft den kontakt, de er lovmæssigt
forpligtigede til. Så al den fine snak om
netværk, fastholdelse og vi skal passe på
hinanden, alt det er åbenbart bare tom
snak uden hold i virkeligheden.” 

På dette tidspunkt håber Frank
Henriksen stadig at vende tilbage til
arbejdet. Derfor vælger han at skrive et
julekort til sin arbejdsplads: 

”Så har jeg da forsøgt at komme dem
lidt i møde, for en eventuel tilbagekomst
bliver jo sværere og sværere for hver
dag, der går uden kontakt.”

Og i løbet af december må Frank
Henriksen da også sande, at han aldrig
kommer tilbage til det job, han ellers har
været glad for. Grunden er indlysende:
Han føler sig så dårligt behandlet under
sit sygdomsforløb, at han ikke længere
ønsker at arbejde for Kriminalforsorgen,
selvom sygdommen skulle tillade det. 

Fyret
De sidste måneder i Frank Henriksens liv
har budt på kampe om hvorvidt Frank
har en arbejdsskade eller ej – og om han
er berettiget til erstatning og pension.
Det er blevet en sag med mange skrive-
rier mellem ledelsen på Frank Henriksens
tjenestested i Fængslet i Kærshovedgård,
hvor tonen ikke altid er lige pæn. Derfor
skriver Frank Henriksen i sin dagbog i
januar 2008: 

”Det er jo besynderligt, at jeg i alle
mine papirer bliver beskrevet som en

Dagbog fra en nedslidt kollega

Kriminalforsorgen er en af 
de arbejdspladser i Danmark,
hvor der er størst risiko for
nedslidning. Én af de 
nedslidte kollegaer er 
Frank Henriksen. Vi har fået
lov til at læse i hans dagbog.
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gennemprofessionel arbejdskraft, der er
meget positiv og yderst nem at samar-
bejde med. Når jeg så bliver syg og 
starter en arbejdsskadesag, så er jeg
pludselig en negativ styrende betjent,
der ikke vil samarbejde med nogen som
helst. Det må da betragtes som lidt af 
et skift i min personlighed.” 

Frank Henriksens sag er ikke afgjort
endnu. Det er hans fremtid i Krimi-
nalforsorgen. Han har modtaget en
fyring i februar 2008. 

Hvad fremtiden vil byde på er usik-
kert, men Frank er i dag sikker på en
ting: ”Jeg kommer aldrig til at arbejde i
Kriminalforsorgen igen. Der er ingen
sure miner herfra. Jeg vil blot sige pænt
farvel, og ønske det går jer alle godt.” ■

Af Rikke W. Sjølin

I alt forlod 34 fængselsfunktionærer
tjenesten i 2007 på grund af dårligt
helbred. Det svarer til en procent af
alle fængselsfunktionærer. Tallet er
tre gange højere end på det øvrige
arbejdsmarked.

Stadig mange 
nedslidte

Frank Henriksen
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Det er held i uheld, at politi- og domstols-
reformen netop nu mindsker tilstrøm-
ningen til landets arresthuse og fængsler.
Der mangler nemlig mandskab. Det viser
statistikken for Kriminalforsorgen i 2007.

Målsætningen sidste år var at fasthol-
de samme antal medarbejdere i
Kriminalforsorgen. Alligevel faldt antallet
af fuldtidsmedarbejdere med 105.

Hvor der i 2006 var 3.202 fængsels-
funktionærer målt i fuldtidspersoner, så
var der kun 3.097 i 2007. 

Manglen på nye hænder sker heldigvis
samtidig med, at presset på fængs-
lernes kapacitet er lettet: For første
gang i seks år kom den gennem-
snitlige belægningsprocent under
den politiske målsætning på 92
procent. Belægningsprocenten i
2007 var 89 procent.

Også strafmassen faldt i 2007.
Forstået som det samlede antal
strafmåneder, domstolene har
idømt.

Den markante udvikling kan
sandsynligvis tilskrives politi- og
domstolsreformen, hvor landets
politi- og retskredse sidste år blev
samlet i større enheder.

Justitsministeriets Nøgletal viser,
at politiet i 2007 rejste 10 procent
færre sigtelser end i 2006, året før
reformen. Og det skyldes ikke, at
kriminaliteten pludselig er faldet.
Tværtimod. Politiet modtog i 2007
fem procent flere anmeldelser fra
landets borgere end i 2006. 

Formand for Dansk Fængsels-
forbund, Kim Østerbye, siger om

tallene: ”Politireformen letter kapacitets-
problemerne i fængsler og arresthuse her
og nu. Men det er ikke en problemfri
udvikling. Dels giver det problemer, når vi
akut skal lukke arresthuse og fængselsaf-
delinger ned. Dels må vi formode, at
reformen snart er på plads, og så bliver
det svært at få tingene til at hænge sam-
men, hvis vi ikke får løst rekrutteringspro-
blemerne.”

Han understreger, at der er en anden
årsag til at Kriminalforsorgen lukker
kapaciteten ned: Det skal nemlig spares
én procent på budgettet i år.

”Også i den forstand er det held i
uheld, at belægget falder,” siger Kim
Østerbye.

Stor udfordring i København
Et af de steder, som har svært ved at til-

trække mandskab, er Københavns
Fængsler.

Det fortæller inspektør Peter
Vesterheden: ”I 2007 skulle vi rekruttere
50 nye prøveansatte. Vi nåede kun op på
38. I 2008 er rekruttering den største
udfordring, som vi står over for. Vi skal
skaffe nye 105 medarbejdere. Foreløbig
har vi kun fundet 20. Det er halvdelen af,
hvad vi gerne ville have haft på dette
tidspunkt af året,” siger han.

Afdelingsformand for Dansk Fæng-
selsforbund, David Jensen, bekræfter
denne udvikling.

”Vi kan ikke opfylde vores måltal for
ansættelser. Det betyder, at det persona-
le, der er ansat, skal påtage sig meget
overarbejde og ikke kan afspadsere. Det
er en ond spiral. På et tidspunkt brister
det, og så melder folk sig syge,” siger
David Jensen. 

Han pointerer, at fængslet del-
vist er blevet reddet af, at en afde-
ling er lukket: ”I december 2007
blev afdelingen for stærke negative
indsatte lukket ned. Det har hjulpet
på arbejdspresset,” siger David
Jensen.

Kampagne
Peter Vesterheden håber, at fængs-
lets rekrutteringskampagne bærer
frugt.
”Vores kampagne ’Ryk i fængsel’
blev iværksat midt i 2007. Der kom
flere til infomøderne, men det har
ikke opfyldt behovet. Vi har for-
længet kampagnen her ind i foråret
og ændret en lille smule i håbet om
at nå målgrupperne. Samtidig vil vi
gerne have, at alle vores ansatte
prøver at kigge sig omkring og se,
om de kender nogen. Det er den
bedste rekruttering, som vi kan få,”
siger han. ■

Af Søren Gregersen

Statistikken afslører 
held i uheld 

Kriminalforsorgen har svært
ved at tiltrække personale.
Det er derfor et belejligt
sammentræf, at belægget 
i arresthuse og fængsler er
faldet markant.

Stik imod målsætningen, så falder antallet af medar-
bejdere i Kriminalforsorgen.

…heldigvis falder presset på kapaciteten i fængsler
og arresthuse samtidig.
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Vi jubler ikke, men det er en realistisk
overenskomst, som sikrer en realløns-
fremgang, uden at vi må give afkald på
vores pensionsvilkår. 

Det er budskabet fra forbundssekre-
tær René Larsen, efter hovedbestyrelsen
har godkendt overenskomsten for 2008
til 2010.

Med hovedbestyrelsens vedtagelse er
det nu op til forbundets medlemmer at
tage stilling til overenskomsten. Det sker
i begyndelsen af april. Resultatet af
afstemningen foreligger dermed først,
når redaktionen har afsluttet sit arbejde
på dette nummer af Fængsels-
funktionæren.

Hvis det står til René Larsen, så skal
medlemmerne sige ja. Han lægger sær-
ligt vægt på tre ting i den nye overens-
komst. Den første er lønstigningen:
”Rammen på 12,8 procent i de næste tre
år er den største stigning i 20 år. Det
betyder, at vi får reallønsfremgang, som
svarer til den private sektor,” siger han.

For det andet lægger han vægt på, at
medlemmernes pension ikke er blevet
forringet: ”Arbejdsgiverne ønskede, at
den pligtige pensionsalder skulle sættes
op fra 63 år til 65 år. Det krav fik vi fjer-
net fra overenskomsten. Samtidig und-
gik vi en nedsættelse af pensionen for
dem, som ønsker at gå før tiden,” siger
René Larsen.

Endelig – for det tredje – er han glad

Overenskomst til afstemning
hos medlemmerne

Hovedbestyrelsen i Dansk
Fængselsforbund siger ja til
overenskomsten. Herefter er
det op til medlemmerne at
afgøre, om de kan acceptere
lønforliget.

for, at der er afsat en pose penge til at
lette overgangen til et nyt lønsystem for
landets fængselsfunktionærer.

”Vi er skeptiske over for nye lønsy-
stemer, hvor der bliver differentieret
mere mellem de enkeltes lønninger. Men
det er et godt resultat, at vi fik 20 mio.
kr. i lokallønskroner. Det er mere end
fem gange så meget, som vi havde ved
sidste overenskomst. Det sikrer en god
overgang til det nye lønsystem. Ingen vil
få mindre i løn. Tværtimod, så vil mange
få mere,” siger René Larsen.

Barnets anden sygedag
Ud over de tre hovedpunkter, så er René
Larsen også glad for en række andre for-
bedringer i overenskomsten.

”Med overenskomsten bliver der
også adgang til fravær på barnets anden
sygedag. Desuden er der bedre barsels-
vilkår. Det betyder, at der fremover bli-
ver mulighed for forældreorlov i 18 uger,

hvis begge forældre er ansat i staten.
Det er seks uger mere end tidligere.
Samtidig skaber det bedre betingelser
for, at fædre kan tage lønnet orlov, da
den del af den lønnende orlovsperiode,
som er øremærket til faderen, hæves fra
to til seks uger,” siger René Larsen.

Han hæfter sig også ved, at de ældre
kollegaer får forbedrede vilkår: ”Der bli-
ver mulighed for seniororlov med op til
fire fridage om året.”

Forbundssekretæren betegner samlet
overenskomsten som realistisk i lyset af
de krav, som arbejdsgiverne kom med til
forhandlingsbordet.

”Vi blev blandt andet mødt af krav
om forringelser i reglerne for arbejdstids-
normen og en længere arbejdsuge. Vi er
på ingen måde blevet forgyldte, men jeg
synes, at vi kan være tilfredse med over-
enskomstresultatet.” ■

Af Søren Gregersen

Forbundssekretær René Larsen stemmer ja til overenskomsten for de næste tre år.
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NEJ til overenskomsten

Af fængselsfunktionær Jens Højbjerg
Petersen, Statsfængslet Midtjylland/
Kærshovedgaard.

Ja så kom overenskomstresultatet; noget
nedslående som de fleste af os nok havde
ventet. ”Sølle” 8,17 % i generelle lønstig-
ninger!  At det skulle være de største løn-
stigninger i 20 år, ja det kan jeg ikke helt
give ret i.

For da vi i 1991, i forbindelse med den
store omstrukturering, hvor alle fængsels-
betjente, overbetjente og vagtmestre kom
til at hedde ”enhedsfunktionærer” (hvem
mon har fundet på den titel) og vi kom op
i lønramme 17, ja, da gav det for 
de fleste en stor lønstigning, og det var vel
og mærke fra dag et!

Hvis det var i dag i 2008, ville det se
således ud: En fængselsbetjent i lønramme
6 skalatrin 15 stedtillæg II = månedsløn
17.938,00 kr.

Overbetjent i lønramme 9 skalatrin 16
stedtillæg II = månedsløn 18.177,00 kr.

Begge eksempler oprykket til lønramme
17 skalatrin 22 stedtillæg II = månedsløn
19.980,00 kr. 

Dette giver en forskel mellem skalatrin
15 og skalatrin 22 på (19.980,00 –
17.938,00 kr.) = 2.042,00 kr. mere pr.
måned og en forskel mellem skalatrin 16
og skalatrin 22 på (19.980,00 – 18.177,00
kr.) = 1.803,00 kr. mere pr. måned, men så
er det også fra dag et, og ikke med en
spredning over 3 år.

Så der skal meget mere til, det er ikke
godt nok at vi f.eks. kan få barnets 2 syge-
dag, styrkelse af kompetenceudvikling,
hvor der etableres en fond til udvikling af
statens arbejdspladser, fædre barsel,
senioraftaler mv.; dette kan vi ikke her og
nu købe noget for, hverken rugbrød som er
steget med omkring 17 % bare indenfor
de sidste år, eller hvad med stigninger på
transport (benzin og dieselolie) og
opvarmning, strøm ja jeg kunne blive ved.
Nej, det er den reelle månedsløn det hand-
ler om, som stadigvæk, selv efter de stig-
ninger ved overenskomsten, er for lav, og
som ikke giver nogen nævneværdig frem-
gang i vores realløn. Og hvad med det løn-
efterslæb vi har i forhold til det private
arbejdsmarked, hvor det i mange tilfælde

viser sig, at en ufaglært tjener mere i
grundløn end en fængselsfunktionær. Og
for mit eget vedkommende kan nævnes, at
min grundløn er 22.380 kr. pr. måned. 
Men da vi som tjenestemænd ikke kan
strejke, noget som det ser ud til at syge-
plejerskerne gør, hvis ikke de får deres løn-
krav igennem, så kan jeg kun håbe, at alle
Dansk Fængselsforbunds medlemmer, som
en fælles protest, har stemt NEJ til overens-
komsten.

DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være

redaktionen i hænde senest den 14. april 2008

Svar til 
Jens Højbjerg Petersen

Af forbundssekretær René Larsen, Dansk
Fængselsforbund.

Kære Jens.
Overenskomstresulatet giver faktuelt den
største ramme i 20 år. I generelle lønstig-
ninger giver den inkl. reguleringsordningen
9,14 %. Hertil en pulje på 20 mio. kr. til
nye lønsystemer. Det er mere end 5 gange
så meget som til lokallønspuljerne ved sid-
ste overenskomst, som muliggjorde den
aftale forbundet indgik med direktoratet
om at tillægge lønramme 17 to skalatrin.
Når du nævner begrebet enhedsfunktio-
nær, så har det intet med overenskomstfor-
handlinger at gøre, men derimod indfø-
relse af AUF-strukturen, som betød flere
arbejdsopgaver - og dermed bedre lønind-
placering - til funktionærerne delvist finan-
sieret gennem besparelser.
Overenskomsten sikrer vores realløn, og
økonomerne beregner en reallønsfrem-
gang på ca. 1 %. Reguleringsordningen,
som vi ønsker fastholdt, sikrer os en paral-
lelitet med det private arbejdsmarked, men
en overenskomst kan aldrig dække et
eventuelt lønefterslæb i forhold til udvalg-
te grupper. Vi forhandler i et fællesskab, og
vi er ikke de eneste i fællesskabet, der føler
de har et efterslæb. Resultatet, hvis alle
offentligt ansatte skulle have dækket et
lønefterslæb, var, at skatten ville stige, og
reguleringsordningen ville sørge for, at det
vi fik med den ene hånd blev taget med
den anden. Derfor er øvelsen at få mest
muligt uden at skulle aflevere det igen
gennem skat eller reguleringsordning.

Pensionistforening 
igen igen

Af Poul Aremark, tidligere ansat 
ved Københavns Fængsler.

Forhenværende arrestforvarer P. L. Jensen
skriver i rosende ord om forbundets opret-
telse af en pensionistklub.

Hvorfor så rosende, for ser man på det,
nærmer det sig bondefangeri.

Ifølge DF er det alle tiders tilbud, idet
der som ”sukker” er tilføjet følgende for-
dele:

Medlemskab af gruppeforsikringen ind-
til fyldte 70 år.

Lånemuligheder i låneforeningen.
Forbundsbladet i papir.
Alt for den rørende sum af 600,- kr.

årligt.
Virkelig flot, men hvad får man reelt:
Gruppeliv – nå ja, det er måske 6-7 år,

men med statens forsøg på at beholde folk
på arbejdsmarkedet længere, måske ikke
meget værd alligevel.

Lånemuligheder – der foretages altid en
kreditvurdering før udlån, og hvor store er
en pensionists muligheder med mindre det
er omkring jul, vedkommende er sund og
rask, så kan der måske imod rimelig sikker-
hed i arvesølvet, lånes til julegaver.

Forbundsbladet – kan man hente på
forbundets hjemmeside. 

Mange pensionister er ikke helt trygge
ved elektronik, og mange har end ikke en
computer.

Måske kan man lave det om 20–25 år,
men ikke nu.

Ærlig talt finder jeg det også ret småligt,
at hvis man gerne efter over 40 år i etaten,
og stadig gerne vil følge bare lidt med, så
er man henvist til elektronik eller bare at
betale.

P. L. Jensen skriver om indflydelse,
sammenhold mm., alt sammen godt nok,
men dels findes der jo lokale pensionist-
klubber, og dels er der ældresagen og
mange andre der på landsplan laver det
der efterlyses.
Her er enhver velkommen, og oprettelsen
af endnu en instans gør nok ikke den store
forskel.



Fængselsfunktionæren · 12/1.2007-2008 17

NAVNE

Efter 37 års tjeneste i Kriminal-
forsorgen går fængselsfunktionær
B.S.M. på pension med udgangen
af maj måned 2008. B.S.M. blev
efter 4 år i forsvaret ansat i
Kriminalforsorgen i 1971, hvor han
begyndte sin karriere i Stats-
fængslet i Vridsløselille. 

Efter 10 års tjeneste dér flyttedes
teltpælene tilbage til fødeegnen i
Vendsyssel, hvor B.S.M. begyndte
tjeneste på Kragskovhede.

I mere end et kvart århundrede
har Kragskovhede nydt godt af
B.S.M.’s fængselsfaglige kunnen 
og øvrige kvaliteter. I 1985 blev
han udnævnt til vagtmester i
Skibsbylejren og ved dennes ned-
læggelse i 1988 vendte han tilbage
til Kragskovhede - også som vagt-
mester - nu i fængslets skole.

Tiderne skiftede og enhedsfunk-
tionærbegrebet blev indført. Dette
medførte, at Kragskovhede nu
kunne drage fordel af B.S.M.’s store
evner indenfor have/parkanlæg.
Ofte gik han selv foran og viste/
underviste de indsatte i havebru-

gets kunst. I sin tid på Krag-
skovhede har B.S.M. også været
engageret i skibsprojekter med
”Vesterby” ligesom han gennem
mange år var badmintonaktiv med
de indsatte.

Da man i 2005 etablerede et
lukket afsnit på Statsfængslet på
Kragskovhede og i samme ombæ-
ring oprettede en Program- og
Fritidsgruppe med station i fængs-
lets skole, fik B.S.M. atter mulighed
for at bruge sine gode evner på fri-
tidsområdet.

Skolens personale og mange af
B.S.M.’s øvrige kollegaer i fængslet
vil komme til at savne ham meget,
når det velfortjente otium påbegyn-
des.

B.S.M. er – ud over de nævnte
fængselsmæssige faglige kvaliteter
- i besiddelse af et godt humør og
en særdeles veludviklet humor, der
har gjort arbejdslivet lettere for ham
selv og mange kollegaer og indsat-
te. B.S.M. har med sin reelle og ret-
linede væremåde haft et fint for-
hold til de indsatte. Ingen, hverken

ind- eller ansatte, er i tvivl om, hvor
de har Bjarne Sørensen Mørch!

Når pensionisttilværelsen begyn-
der til juni, vil hus og have utvivl-
somt nyde godt heraf, selv om
dette område på ingen måde har
været forsømt hidtil! Campinglivets
glæder vil blive dyrket flittigt og
flere gange om året vil B.S.M. –
sammen med hustruen Jette – have
træffetid på deres foretrukne sol-
skinsø Tenerife.

Dine kollegaer på Kragskovhede
siger tak for din indsats og superhu-
moristiske distance til livet og
ønsker dig et langt og velfortjent
otium.

Personalet i Statsfængslet
på Kragskovhede

Afsked 
Fængselsfunktionær Bjarne Sørensen Mørch, 

Statsfængslet på Kragskovhede.
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Den 1. april 2008 havde Ida været
ansat i Kriminalforsorgen i 25 år. 
Hun startede i Statsfængslet ved
Horserød og i 2001 blev hun udsta-
tioneret til Nuuk og Qaqortoq/
Julianehåb (i Sydgrønland). Den 1.
august 2002 blev hun anstaltsleder

i Qaqortoq og fra den 1. april 2005
blev hun anstaltsleder i Nuuk.

Den 1. marts 2008 startede Ida
så som arrestforvarer i Arresthuset i
Kolding. Vi ser frem til et godt sam-
arbejde og glæder os til de næste
mange år sammen med dig.

Personalet ønsker Ida Dichow
hjerteligt tillykke med jubilæet.

Med venlig hilsen
Personalet i Arresthuset i Kolding

25 års jubilæum
Arrestforvarer Ida Bjarketoft Dichow, Arresthuset i Kolding

Den 1. december 2007 havde
Helmer Helge Larsen 25 års jubilæ-
um ved Kriminalforsorgen. 

Helmer startede sin tjeneste ved
Horsens Statsfængsel den 1. no-
vember 1981. Helmer er oprindeligt
uddannet slagter, og har inden sin
tid i Kriminalforsorgen i en periode
også haft egen slagterbutik i Vejle.
Han søgte da også uden for num-
mer fra maj 1982 til marts 1983 for
at udøve sit gamle håndværk. Fra
den 1. april 1984 har Helmer haft
sit daglige virke ved Arresthuset i
Århus og fra den 1. august 2006

som fleksmedarbejder.
Helmer har i tidens løb, foruden

sine skrækhistorier om fremstillings-
metoder for diverse pølser mm.
underholdt os alle med sin store
lidenskab for cykelsporten. Han er
nok faktisk det nærmeste man
kommer et omvandrende opslags-
værk om alt, der vedrører cykel-
sport igennem tiden. Denne alt-
overskyggende interesse plejer
Helmer også i sin fritid, hvor han er
dybt engageret i sin cykelklub samt
aktivt deltager i cykelløb. Han ned-
slider egenhændigt utrolige mæng-

der asfalt på de århusianske veje
hvert år, som følge af de mange
hundrede kilometer han ugentligt
tilbagelægger på sin cykel.

På vores nyligt overståede team-
building-kursus overraskede Hel-
mer os alle ved at fremvise et for os
alle hidtil ukendt talent; han har
formidable evner som skuespiller.

Rigtig hjerteligt tillykke med
jubilæet Helmer.

På personalets vegne
Nick Olufsen

Arresthuset i Århus

25 års jubilæum
Helmer Helge Larsen, Arresthuset i Århus

Mogens Ulrik Nielsen kunne den 1.
marts 2008 fejre 25 års jubilæum i
Kriminalforsorgen.

Mogens startede karrieren i
Statsfængslet ved Sdr. Omme den
1. marts 1983, og har efterfølgende
rundet flere af Kriminalforsorgens
fængsler og arresthuse, inden kom
til Kærshovedgaard den 1. juli
2002.

Mogens er en utrolig god kolle-

ga, som alle, på grund af hans roli-
ge og sindige væsen, kan arbejde
sammen med. 

En del af fritiden bruger Mogens
på at følge AC Horsens kampe. Han
har forventninger til tjenestelisten,
som gerne skal opfyldes i fodbold-
sæsonen, hvor han gerne skal have
fri til alle AC Horsens hjemmekam-
pe. 

Mogens fejrede jubilæet den 3.

marts 2008 i ”Gimle” sammen med
familie, kollegaer og ledelse.

På lokalafdelingens vegne
Ulla Henriksen

25 års jubilæum
Mogens Ulrik Nielsen, Statsfængslet Midtjylland, Kærshovedgaard
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Den 1. marts 1983 havde John fået
nok af at få beskidte negle, så han
kvittede jobbet som maskinarbejder
og meldte sig under fanerne i
Kriminalforsorgen på Horsens
Statsfængsel.

Efter et par udstationeringer til
arresthusene i Viborg og Horsens
fandt John ud af, at det nok var der
hans fremtidige gerning lå. Så den
1. juni 1987 blev han ansat i
Arresthuset i Vejle. Således glad og
tilfreds med hans arbejdssituation
forsvandt 15 gode år. Efter den tid
synes John jo nok at han trængte til
lidt afveksling, desuden var han
også blevet ældre, så han søgte og
fik en stilling i en døgnarrest.
Således vel anbragt i Arresthuset i

Herning siden den 1. juni 2002 har
han nået de magiske 25 år i tjene-
sten.

Hans gang i arresten er præget
af en særdeles rolig og myndig
fremtræden. Det må være det, der
gør at de indsatte sjældent giver sig
i kast med diskussioner med John.

Man kan sige at arresten bliver
styret med godt humør, tilsat lidt
hård retfærdighed, når John huse-
rer. 

John er med sit altid gode humør
med til gøre Herning arrest til en
god arbejdsplads for både indsatte
og ansatte. 

Der er altid en humoristisk
bemærkning til alt hvad der foregår
i arresten - og for resten også hvad

der sker udenfor arrestens vinduer.
Fritiden deler John mellem fru

Hanne, deres 2 døtre og schæfer-
hunden. 

Der bliver kørt mange kilometer
med campingvognen i fritiden. Om
sommeren til Spanien hvor der helst
skal tilbringes mindst 3 uger, forår
og vinter går turene vist mest til
Vesterhavet. En enkelt festival bli-
ver det vist også til. Væskebalancen
skal jo justeres en gang imellem.

Alle i Arresthuset i Herning
ønsker hjertelig tillykke med dagen
og glæder os til forsat godt samar-
bejde. 

På personalets vegne 
Frank Rasmussen

25 års jubilæum 
John Enemark, Arresthuset i Herning Arresthuset i Herning

Den 25. marts 2008 havde Knud
Erland Jensen 40 års jubilæum i
Kriminalforsorgen. Knud blev i den
anledning indstillet til dronningens
fortjenstmedalje. Fra personalet i
Arresthuset i Århus skal i den anled-
ning lyde et kæmpe tillykke til en
højt værdsat kollega. 

Knud er oprindeligt udlært typo-
graf inden han den 25. marts 1968
blev ansat ved Københavns
Fængsler. I løbet af sin efterhånden
lange karriere har Knud siden for-
rettet tjeneste på Statsfængslet
Møgelkjær, Statsfængslet i Horsens
samt Arresthuset i Århus ad flere
omgange. 

I 1994 var Knud en af de første
fængselsfunktionærer i Danmark,

som overgik til lønramme 17.
I 1997 startede han på den nar-

kofri afdeling i Horsens og i 2004
blev han tilkendt fleksjob samme
sted. 

Fra den 1. januar 2006 har vi i
Arresthuset i Århus igen haft for-
nøjelsen af at have Knud som kolle-
ga, i denne omgang som fleksmed-
arbejder.

Knud er en fantastisk kollega.
Han møder altid med godt humør.
Han er arbejdsom, hjælpsom og
siger aldrig nej, hvis en kollega
beder om hjælp.

Vi kender Knud som en meget
talende person, der ved alt, hvad
der foregår i huset. Der er vist ikke
rigtig nogen, som i det daglige tæn-

ker over, hvad Knuds funktion i
huset er. Men vi ved alle, når Knud
ikke er her, for så mangler vi ham. 

I sit civile liv er Knud en passio-
neret cyklist, med stor interesse for
cykelløb. Han er en aktiv fortaler
for kampagnen ”Vi cykler på arbej-
de” og kæmper også en (til tider)
ulige kamp, for at lokke kollegaerne
på cyklen.

Knud – vi vil gerne endnu en
gang ønske dig hjerteligt tillykke
med dit 40 års jubilæum, samt sige
tak for det gode humør, du dagligt
er med til at sprede i huset.

På personalets vegne
Nick Olufsen

Arresthuset i Århus

40 års jubilæum
Knud Erland Jensen – Arresthuset i Århus
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