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Løse anklager 
for åben skærm

Der har været stor medieomtale i som-
mer af den ulykkelige sag fra Arresthuset
i Kolding, hvor en ung mand døde. 

At medierne er interesseret i sagen, er
helt forståeligt, men man kunne godt
ønske sig, at journalisterne var lidt lang-
sommere på aftrækkeren, inden de drog
konklusioner.

Jeg tænker her blandt andet på
spørgsmålet om vores kollegaer sad eller
ikke sad på fangen. 

I august gik Bjørn Elmquist, der re-
præsenterer den afdødes familie, verbalt
til angreb på kollegaerne i arresthuset på
TV2. Ifølge advokaten skulle en lydopta-
gelse bevise, at det var det første, som

var tilfældet. Altså at fængselsbetjentene
sad på fangen. 

Jeg mener, at Elmquist i denne situa-
tion går langt over stregen og hænger
kollegaerne ud for rullende kameraer.
Og han viser i sjælden grad mistillid til
efterforskningen af sagen.

Elmquists udfald betød, at det nær-
mest blev slået fast i medierne, at fæng-
selsbetjentene havde begået fejl. 

Først to dage senere fik Fængsels-
forbundets advokat spalteplads til at
komme med fængselsbetjentens udlæg-
ning af lydoptagelsen.

Hun afviste, at arresthusets fængsels-
betjente skulle have siddet på den ind-
satte. Der var tale om en almindelig
fængselsjargon, som betød, at betjente-
ne havde kontrol over situationen.

Noget kunne tyde på, at medierne
havde for travlt med at løbe familiens
advokats ærinde.

Konklusionen må være, at den debat

aldrig burde være foregået i medierne –
i hvert fald ikke på den måde. Løse på-
stande skal ikke have lov til at stå
uimodsagt i en så alvorlig sag.

Efter medieomtalen bad politiet i Øst-
jylland om at få sagen tilbage fra
statsadvokaten. Det har vi bestemt ikke
noget imod. Vi har intet ønske om, at
der er uafklarede spørgsmål i sagen.

Tværtimod kan en ny undersøgelse
forhåbentlig være med til at fjerne den
mistanke, der blev rettet mod vores kol-
legaer.

Efter min bedste overbevisning fore-
tog kollegerne sig ikke noget forkert.
Hvis de gjorde, skal det frem, men bevis-
førelsen skal ikke foregå for åben
skærm.

Den skal foregå i god ro og orden, så
der i denne tragiske sag både tages hen-
syn til de involverede fængselsbetjente
og den afdødes familie. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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Ringere retssikkerhed 
for fængselsbetjente 

En skævhed i loven gør, at

fængselsbetjente ikke – lige-

som deres kollegaer i politiet

– har krav på at få beskikket

en forsvarer i sager om

magtanvendelse. En kræn-

kelse af betjentenes retssik-

kerhed, lyder det fra

Fængselsforbundet. SF vil nu

have loven ændret.

Når magtanvendelse går galt, og en ind-
sat kommer alvorligt til skade eller i vær-
ste fald dør i fængselsbetjentes vare-
tægt, er det ulykkeligt. Ikke kun for den
indsatte og dennes pårørende, men også
for de involverede kollegaer.

I sådanne situationer – som den aktu-
elle sag fra Arresthuset i Kolding – er det
vigtigt for betjentene at have en advokat
i ryggen, som kan rådgive dem om deres
rettigheder, når de beskyldes for fejl.

Det får politiet, når der opstår lignen-
de situationer med magtanvendelse.
Men det får fængselsbetjente ikke, fast-
slår Fængselsforbundets advokat, Stine
Gry Johannessen:

”Polititjenestemænd er omfattet af
nogle helt særlige regler i retsplejeloven,
der giver dem ret til en beskikket forsva-
rer. Fængselstjenestemænd er omvendt
kun omfattet af de almindelige beskik-

”Fængselsbetjente skal selvfølgelig
have samme adgang til beskikket
advokatbistand som polititjeneste-
mænd.” Det mener retsordfører for SF,
Karina Lorentzen Dehnhardt, som
håber på at få justitsministeren til at
ændre retsplejeloven.
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kelsesregler, hvor man kun kan få en for-
svarer, hvis man er sigtet i en sag,” siger
hun.

Hun mener, at denne skævhed i lov-
givningen er uheldig, da både politi- og
fængselsbetjente har magtbeføjelser: 

”Det er lovfæstet, at begge stillinger
har ret og pligt til at anvende magt.
Derfor er det også meget mærkeligt, at
de ikke har samme rettigheder,” siger
hun. 

Ingen adgang til sagens akter
Ifølge Stine Gry Johannessen stiller det
fængselsbetjentene dårligere både prin-
cipielt, hvad angår deres retssikkerhed,
og økonomisk, da de selv skal betale for
advokaten i sager om magtanvendelse.
Men det principielle er uden tvivl det
vigtigste, mener hun: 

”Hvis man ikke har fået beskikket en
forsvarer, så har man heller ikke adgang
til sagens akter. Det betyder, at det er
umuligt at danne sig et overblik over
sagen. Dermed risikerer man at svare i
blinde under en afhøring, fordi man ikke
aner, hvad sagen indeholder.”

I øjeblikket er hun forsvarer for de
fængselsbetjente, der var impliceret i
sagen fra Arresthuset i Kolding. Da hun
ikke er beskikket, har hun ikke adgang til
retsmaterialet og har derfor måttet søge
aktindsigt:

”Vi har jo ikke vidst, hvad sagen
indeholdt – og vi har ikke haft adgang til
efterforskning, obduktionsrapport, mv.
Der er både fagligt og psykisk belasten-
de for betjentene, at de ikke kan få
noget at vide, når de har en sag imod
sig. Så bliver det hurtigt meget kafkask,”
siger hun.

Forbund forarget 
over ringere retssikkerhed
I Fængselsforbundet er forbundssekre-
tær René Larsen forarget over den
manglende lighed i loven.

betjente samme retsstilling som politibe-
tjente. Derfor har jeg forelagt ham
sagen. Jeg forventer, at dette uden de
store problemer kan samle flertal, da alle
må kunne se, at der skal være lighed for
sammenlignelige, statslige faggrupper.
Jeg tænker, at det må være en fejl, at det
ikke er blevet sikret fra starten,” siger
hun.

Hun afventer i øjeblikket et nyt og
mere fyldestgørende svar fra ministe-
ren. ■

Af Andreas Graae

”Vi synes, det er en urimelig forskels-
behandling. Begge stillingsfunktioner
har ret og pligt til at anvende magt i
visse situationer – og dermed løber man
jo en risiko for at blive udsat for discipli-
nærsager, hvis noget går galt. I sidste
ende kan det ende med en afskedi-
gelse,” siger han.

Det skaber ifølge René Larsen en
utryghed for de ansatte på fængsels-
gangene.

”I teorien kan indsatte udnytte denne
her viden til at skabe ballade, hvis de
godt ved, at personalet ikke automatisk
får en advokat i ryggen. Det betyder, at
vores retssikkerhed er ringere end politi-
ets – og det bør der rettes op på poli-
tisk,” siger han.

Karina Lorentzen: 
Loven skal ændres
Politikerne skal altså op af stolen og
ændre loven, hvis uligheden mellem de
to faggrupper i retsvæsenet skal rettes
op. Karina Lorentzen Dehnhardt, rets-
ordfører for SF, finder da også forskels-
behandlingen urimelig: 

”Selvom magtanvendelser heldigvis
sjældent bliver til sager i retssystemet,
skal fængselsbetjente selvfølgelig have
samme adgang til beskikket advokatbi-
stand som polititjenestemænd. Ellers er
konsekvensen, at fængselsbetjente rets-
sikkerhedsmæssigt stilles ringere. Det er
en belastning, jeg ikke synes er rimelig.
De er en faggruppe, der i forvejen er
udsat for et belastende arbejdsmiljø,
hvor de indsatte bliver stadigt tungere,”
siger hun.

Hun har flere gange forsøgt at råbe
justitsminister Lars Barfoed (K) op for at
få ham til at gøre noget ved problemet –
dog uden større held, da han i sit senes-
te svar afviser at ændre på reglerne.
Men det afholder ikke SF-retsordføreren
fra at prøve igen:

”Justitsministeren skal sikre fængsels-
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Pebersprayen ud af skabet

Landets arrestbetjente er util-

fredse med, at de ikke må

bære pebersprayen på sig

hele tiden. Den er mere

skånsom end benlåsen, lyder

det. 

Et enkelt pust og den indsatte er fikseret.
Så let kan det ifølge landets arrestbetjen-
te være at undgå tilspidsede situationer.

Pebersprayen har det seneste år kørt
med succes som forsøg i udvalgte
fængsler og arresthuse, og 1. juni 2011
blev den indført som permanent magt-
middel i alle Kriminalforsorgens institu-
tioner. Men hvad er et magtmiddel
værd, når det som udgangspunkt står
forsvarligt aflåst i et skab? 

Ikke ret meget, mener Robert De-
mény, som er fællestillidsrepræsentant
for Fængselsforbundet i arresthusene i
Midt- og Nordjylland: ”Det er håbløst,
at der ligger et magtmiddel låst inde,
som vi ikke kan bruge. For hvornår bru-
ger man pebersprayen? Det gør man i
akut opståede situationer.” 

Og i sådanne situationer har man i de
små arresthuse ofte ikke personale til at
gå ned og hente den, siger han: 

”Det er jo ikke sådan, at vi sætter os
og holder et formiddagsmøde om, hvor-
når vi nu får brug for den. Tror man det,

Pebersprayen er kommet for at 
blive i landets fængsler og arresthuse.
Men skal den hænge i bæltet eller stå

aflåst i et skab? Det er der delte
meninger om.
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en fast del af udrustningen: ”Det er min
opfattelse, at Kriminalforsorgen skal
passe på med ikke at optrappe noget,
som kan opfattes som et våben af både
fanger og det omkringliggende sam-
fund. Når vi bruger magt over for indsat-
te, skal vi udvise stor forsigtighed. Vores
primære opgave er jo at konflikthåndte-
re for at undgå magt – ikke det modsat-
te.”

Han peger desuden på, at en perma-
nent indførelse af pebersprayen kan føre
til, at nogle bærer den, mens andre ikke
gør.

”Vi ser desværre i forvejen forskellige
måder at håndtere for eksempel trans-
porter, fællesskab og gårdtur på. Det
kunne også risikere at blive tilfældet for
pebersprayen,” siger han.

Han henviser til, at der – i situationer
hvor der er indsatte, som man på for-
hånd skal være ekstra forsigtige over for
– allerede i dag er hjemmel hos ledelsen
til at beslutte, at der skal bæres peber-
spray. ■

Af Andreas Graae

høre om, hvordan ordningen fungerer i
praksis på de sjællandske arresthuse, har
han skiftet mening. 

”Klientellet bliver værre og grovere,
og der kommer flere og flere situationer,
hvor du ikke kan forudse en konflikt. I
de situationer har du jo ikke en jordisk
chance uden peberen – og slet ikke, hvis
benlåsen nu også bliver forbudt,” siger
han. 

Pebersprayen er desuden et meget
mere skånsomt magtmiddel end et greb,
som for eksempel en arm- eller benlås,
mener Henning Mørck. 

”Den er da mindre indgribende end
et greb i en overarm. Faktisk synes jeg
ikke, der er så mange argumenter imod.
Det er selvfølgelig ikke nogen mirakel-
kur, men omvendt giver det kollegaerne
en tryghed i anspændte situationer,”
siger han.

Direktoratet: 
Pebersprayen bliver i skabet
I Direktoratet for Kriminalforsorgen er
sikkerhedschef Michael Gjørup uenig i,
at pebersprayen bør være en fast del af
udrustningen: ”Vores erfaringer viser, at
der kun i yderst sjældne tilfælde er akut
brug for pebersprayen i forbindelse med
afdelingstjeneste. Typisk eskalerer situa-
tionen over tid, og personalet har derfor
mulighed for at hente pebersprayen,”
siger han. Derfor afviser han, at man vil
indføre den som fast del af udrustnin-
gen: ”Vi har den holdning i Kriminalfor-
sorgen, at vi ikke ønsker at signalere op-
trapning. Derfor har vi valgt, at peber-
sprayen ikke skal være personlig udrust-
ning,” siger han.

Særlige situationer
Formand for Fængselsforbundet, Kim
Østerbye, forstår godt, at arrestbetjente-
ne er frustrerede over reglen om, at
pebersprayen skal være aflåst. Men han
kan også se problemet i at gøre den til

forstår man ikke magtanvendelsens ana-
tomi. Vi taler om situationer, der eksplo-
derer,” siger han.

Derfor vil han gerne have peber-
sprayen ud af skabet og ned i uniforms-
lommen. ”Vi behøver jo ikke at gå rundt
og vifte med den. Vi kunne bære den
helt diskret – for eksempel kunne man jo
sige, at det er fast udrustning i højre lår-
lomme, så behøver man slet ikke at
kunne se den,” siger han.

De små arresthuse 
rammes hårdest
Problemet er ifølge Robert Demény
størst i de mindre arresthuse, hvor der
ofte kun er to mand på arbejde. 

”Det er de små huse, der er ramt. Og
det er i forvejen her, sikkerheden halter
allermest. Vi er kun to mand, uanset om
der skal deles mad ud eller håndteres
truende indsatte. Det er ikke ligesom i de
store arresthuse, som for eksempel År-
hus, hvor man bare lige kan kalde en
kollega fra kontoret op med peber-
sprayen,” siger han.

Derfor håber han på, at problemerne
kan føre til en ny diskussion af peber-
sprayens tilgængelighed – i det mindste
i de små arresthuse.

Mere skånsomt end et greb
Også Henning Mørck, formand 
for Arrestfunktionærernes Organisation
Sjælland, er nået frem til samme konklu-
sion: At pebersprayen bør være en fast
del af udrustningen.

I begyndelsen, mens pebersprayen
stadig kørte som forsøg, var han imidler-
tid fortaler for, at man skulle hente den i
skabet, når det var nødvendigt. For, som
han siger: ”Som personale er vi ikke
interesseret i at optrappe noget som
helst. Vi tror på den dynamiske sikker-
hed – men det gør de indsatte desværre
bare ikke altid.”

Men efter at han har været rundt og



8 Fængselsfunktionæren · 9.2011

Til trods for at belægget har

slået alle rekorder i år, er der

ikke flere pladser på vej til

Kriminalforsorgen.

Justitsminister Lars Barfoed (K) er klar
over, at arresthuse og fængsler er stu-
vende fulde, men han har ikke en mira-
kelkur klar, som kan ændre situationen. 

Det fremgik af et samråd i Folketin-
gets Retsudvalg den 18. august. 

Oppositionen havde indkaldt ministe-
ren til samrådet for at høre hans bud på,
hvordan man får skabt bedre plads i
Kriminalforsorgen. 

Belægget har i gennemsnit ligget på
99 procent i årets første halvår. Det er
rekordhøjt, men alligevel har ministeren
ikke planer om at oprette flere pladser.

Lars Barfoed henviste i stedet til de
initiativer, der blev iværksat i foråret. Her
besluttede regeringen blandt andet, at
konvertere 74 åbne pladser til lukkede,

Ingen undsætning til 
landets fyldte arresthuse

”Jeg mener, at situationen er 
uacceptabel for både indsatte og 

ansatte. Vi har flere gange bedt minis-
teren om at gøre noget,” sagde 

Socialdemokraternes retsordfører,
Karen Hækkerup, på samrådet i august.



Ministerens svar var heller ikke opløf-
tende i forhold til  Fængselsforbundets
forslag om, at bandemedlemmer hur-
tigst muligt bør overføres til lukkede
fængsler for at afsone frem for at sidde i
arresthuse.

”Det forholder sig sådan, at afgang-
en fra de særlige afdelinger for negativt
stærke indsatte i de lukkede fængsler er
mindre end tilgangen. Derfor har det
været nødvendigt at lade disse grupper
afsone kortere domme i arresthuse,”
sagde Lars Barfoed.

Der ser altså ud til, at der også frem-
over vil være rockere og bandemedlem-
mer, der afsoner i arresthusene. ■

Af Søren Gregersen
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at øge brugen af alternative strafformer
og at indføre et tilsigelsesstop, som
betyder, at dømte skal vente længere
med at afsone deres straf.

Til efteråret planlægger regeringen at
fortsætte tilsigelsesstoppet og at udvide
den såkaldte noget-for-noget-ordning.

Ministeren bemærkede samtidig, at
der er et positivt aspekt ved det høje
belæg: ”Det viser, at regeringens konse-
kvente retspolitik har båret frugt,” sagde
han.

Situationen er uacceptabel
Karen Hækkerup (S) havde dog svært
ved se de fyldte fængsler som en succes.

”Jeg mener, at situationen er uaccep-
tabel for både indsatte og ansatte. Vi har
flere gange bedt ministeren om at gøre
noget. Der mangler pladser til de hårde
indsatte, bandekriminaliteten er rykket
ind i fængslerne og det er svært at se, at
de indsatte kan komme ud i et liv uden
kriminalitet. Det er en katastrofe, at vi
har en så uambitiøst regering med hen-
syn til resocialisering,” sagde Karen
Hækkerup.

Også SF og Enhedslisten var kritiske i
forhold til ministerens håndtering af for-
holdene i Kriminalforsorgen. Line Barfod
(EL) efterlyste blandt andet mere uddan-
nelse af personalet og flere penge til
behandling af de indsatte.

Ministeren forsvarede sig med, at
oppositionen alene ønsker at øge udgif-
terne: ”Jeg bliver nødt til at sige det. Det

virker som om, at socialdemokraterne
mener, at der er ubegrænsede ressour-
cer. Men man kommer ikke med kon-
struktive forslag til, hvordan man selv vil
løse problemerne og finde midlerne til
det,” sagde han.

Hvortil Karen Hækkerup svarede:
”Jeg synes, at det er irriterende kun at
blive klandret for at bruge flere og flere
penge. Der er mange penge at spare ved
forebyggelse.”

Samtidig bad hun ministeren oplyse,
hvor mange pladser Kriminalforsorgen
mangler til næste år, men fik dog ikke
noget svar.

Forslag fra Fængselsforbundet
På samrådet svarede ministeren også på
nogle forslag, som Fængselsforbundet
stillede i foråret med henblik på at lette
det meget høje belæg i arresthusene.

Fængselsforbundet foreslog blandt
andet, at bandemedlemmer bør placeres
i varetægt i de store frem for i de små
arresthuse. 

Lars Barfoed sagde: ”Jeg er glad for
de forslag, som Fængselsforbundet er
kommet med og har selvfølgelig forstå-
else for dem. Men det er sådan, at en
række forskellige hensyn skal tilgodeses,
når bande- og rockermedlemmer skal
placeres. Det er nødvendigt at adskille
grupperinger, der er i konflikt med hin-
anden. Derfor er det ikke muligt udeluk-
kende at samle bande- og rockermed-
lemmer i de største arresthuse.”

Alt udsolgt i 25 arresthuse

25 ud af landets 37 arresthuse har haft et belæg på over 100 procent i årets første halvår,

oplyste justitsministeren på samrådet.
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Flere indsatte får 
nej til prøveløsladelse

Antallet af indsatte, der får

afslag på prøveløsladelse, 

er steget støt. Det viser en

ny rapport fra Københavns

Universitet. 

Selvom loven foreskriver, at indsatte som
udgangspunkt kun skal afsone to tredje-
dele af straffen i fængslet, er det blevet
sværere for de indsatte at blive løsladt på
prøve. 

I løbet af de seneste tyve år er ande-
len af indsatte, der får afslag på at få
prøveløsladelse, næsten tredoblet. Ifølge
en undersøgelse fra Københavns
Universitet er andelen nemlig steget fra
10 til 27 procent. Det vil altså sige, at
mere end hver fjerde af de indsatte i dag
får et nej til prøveløsladelse

I de lukkede fængsler ligger afslags-
procenten endnu højere. Over halvdelen
må i dag vinke farvel til prøveløsla-
delsen, hvilket er mere end en fordob-
ling i forhold til for 20 år siden, hvor det
kun var lidt over 20 procent, der fik
afslag.

Manden bag undersøgelsen, Niels
Løppenthin, der er seniorkonsulent i
Direktoratet for Kriminalforsorgen,
begrunder i sin rapport udviklingen med
en ændret praksis i fængslerne – snarere
end med en formodning om, at de ind-
satte er mere belastede i dag sammen-
lignet med tidligere. 

Undersøgelsen viser nemlig, at de
indsatte ikke er mere belastede i dag end
for ti år siden, når det gælder blandt
andet boligsituation, jobmuligheder og
økonomi. På den anden side viser rap-
porten også, at flere har verserende
sager kørende, og at flere har tilknytning
til bande- og rockergrupper.

Flest afslag i Nyborg 
Det lukkede fængsel, som giver flest

afslag på prøveløsladelser, er Stats-
fængslet i Nyborg. Her afvises over 70
procent af dem, der søger om prøveløs-
ladelse. Det høje procenttal kommer
ikke bag på lokalformand for Fængsels-
forbundet, Bo Henrik Sørensen.

”Det er jo ingen hemmelighed, at vi
har set en forværring af klientellet i løbet
af de senere år. Og prøveløsladelser er
ikke noget, man sådan bare får per auto-
matik. Der skal være et vist grundlag for,
at man kan komme ud. Hvis man for
eksempel ikke kan finde ud af at begå
sig i fængslet – begår kriminalitet, bliver
taget med stoffer og mobiltelefoner – så
har vi altså svært ved at se, hvordan man
skal kunne begå sig ude i samfundet,”
siger han.

Han kan med andre ord ikke genken-
de billedet af, at de indsatte skulle være
blevet mindre belastede end tidligere.
Tværtimod: 

”Omfanget af episoder, hvor kollega-
er udsættes for vold og trusler, er steget.
Det er jo en kendsgerning. Ligesom vi
også ved, at der er kommet langt flere
rocker- og bandemedlemmer i fængsler-
ne,” siger han.

Han køber heller ikke argumentet

om, at stigningen i antallet af prøveløs-
ladelser skyldes en ændret administrativ
praksis: ”Det er altid saglige beslutning-
er, der afgør, om vi prøveløslader eller ej.
Når vi vælger at give en person afslag, så
er det fordi, vi skønner, at han alligevel
vil komme ind igen efter kort tid. Det er
jo en fejl at sætte prøveløsladelse i værk,
hvis man på forhånd vurderer, at den
indsatte går ud og laver ny kriminalitet,”
siger han.  

Kriminalforsorgen undersøger
I Direktoratet for Kriminalforsorgen har
rapporten givet anledning til en større
undersøgelse, som skal afdække belast-
ningsgraden hos de indsatte. Første del-
resultater forventes klar næste år.

Kontorchef Ina Eliasen fra Straffuld-
byrdelseskontoret hæfter sig ved, at rap-
porten fra Københavns Universitet ikke
omfatter alle, der får afslag på prøveløs-
ladelse: ”Hvis man indregner dem, der
løslades efter "noget-for noget"-ord-
ningen, så viser det sig, at 76 procent
bliver prøveløsladt senest, når de har
afsonet to tredjedele af straffen – og kun
24 procent får afslag på prøveløsladelse.
Derudover er der også nogle, der løsla-

Statsfængslet i Nyborg er det lukkede fængsel, hvor flest indsatte får afslag på prø-
veløsladelse.
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des på forskudt tid – det vil sige mellem
to tredjedele af afsoningen og endt
straf,” siger hun. 

Hun mener derfor ikke, at der er tale
om en markant stigning i antallet af
afslag de sidste ti år. Hun fremhæver
derimod, at de indsatte, som løslades
efter "noget-for-noget"-ordningen –
der er målrettet indsatte, som gør en
særlig indsats for at komme ud af krimi-
nalitet – bliver løsladt tidligere, end de
ville blive efter den gamle ordning: 

”Vores erfaringer med "noget-for-
noget"-ordningen er særdeles positive.
Der er kun otte procent, der falder tilba-

ge i ny kriminalitet inden for en to års
opfølgningsperiode. Derfor er ordningen
også netop blevet udvidet,” siger hun. ■

Af Andreas Graae

Andel af indsatte, der får afslag til prøveløsladelse

En større del af de indsatte i Kriminalforsorgen får ifølge en ny rapport fra Københavns Universitet afslag på prøveløsladelse i forhold til 

tidligere. 



12 Fængselsfunktionæren · 9.2011

Fremover får ofre ret til at

blive informeret, hvis deres

gerningsmand skal på

udgang eller stikker af fra

fængslet.

Hvis man er blevet udsat for et overfald,
vil man formentlig helst undgå at møde
gerningsmanden igen. Det skal en ny lov
hjælpe med.

Fra 1. juli i år har ofre, som er blevet
udsat for vold, trusler eller en sædelig-
hedsforbrydelse, ret til at blive informeret
første gang, gerningsmanden skal på
uledsaget udgang, løslades eller undviger.

Formålet med lovændringen er ifølge
justitsminister Lars Barfoed (K) at afhjæl-
pe den psykiske belastning, som det kan
være at leve i uvished om, hvornår en
gerningsmand atter er på fri fod.

Eller som Manu Sareen fra Radikale
Venstre sagde, da den nye lov blev
behandlet i Folketinget: ”Det er et posi-
tivt tiltag. Mange ofre bruger helt vildt
meget tid på at kigge sig over skulderen,
fordi de lever i angst.”

Det er dog ikke alle ofre, der er inter-
esserede i at få oplysningen. Derfor er
der tale om et frivilligt tilbud. Det under-
stregede Tom Behnke (K) i Folketings-
salen: ”Jeg har egentlig været lidt skep-
tisk over for det der med, at man på et
tidspunkt skal have underretning. Det
kan være, at man havde lagt det bag sig,
årene er gået, og pludselig bliver man
ringet op, og så får man rippet op i hele
sagen en gang til. Men fordi der er en
meget tyk streg under, at det er fuld-
stændig frivilligt, tror jeg, det er en god
ordning.” 

Politiet tager stilling
Hvis et offer anmoder om at blive infor-
meret, er det politiet, som beslutter, om
sagen er alvorlig nok.

Politiet orienterer derefter Kriminal-
forsorgen om den forurettedes navn og
cpr-nummer. Dette vil typisk ske i forbin-
delse med, at politiet sender straffedom-
men til Kriminalforsorgen med henblik
på valg af afsoningssted.

Orienteringen af offeret vil rent prak-
tisk ske ved, at det fængsel, hvor perso-
nen afsoner sin dom, sender et brev til
offeret. Det oplyser chefkonsulent Ma-
rianne Hoffgaard fra Direktoratet for
Kriminalforsorgen. 

”Direktoratet har ikke fastsat ret-
ningslinjer for, hvem i fængslet, der skal
stå for underretningen, så det vil være
op til det enkelte fængsel at beslutte
dette,” siger hun.

Der er udarbejdet forskellige brevska-
beloner, som fængslerne skal bruge til
formålet. Fængslerne skal bruge neutralt
brevpapir og poststempel. Offeret må
nemlig ikke få at vide, hvor gernings-
manden afsoner sin straf.

I det tilfælde at gerningsmanden stik-
ker af, skal fængslet forsøge at ringe til
offeret.

Marianne Hoffgaard oplyser desu-
den, at det alene er ved første uledsage-
de udgang, at underretningen skal ske.
Det vil altså ikke ske ved senere
udgange, og heller ikke hvis der er tale
om en ledsaget udgang.

Ofre, som tilmelder sig ordningen,
har fortrydelsesret, hvis de på et senere
tidspunkt ikke længere ønsker at blive
orienteret. ■

Af Søren Gregersen

Nyt tilbud til voldsofre

Kriminalforsorgens institutioner har fået en ny opgave: Voldsofre får ret til at blive
orienteret, når deres gerningsmænd kommer på fri fod. 

Repressalier 
skal undgås

Et fængsel skal informere politiet,
hvis der kan være risiko for repres-
salier mod gerningsmanden, når
han kommer på udgang. Politiet vil
da tage stilling til, hvorvidt offeret
bør orienteres om udgangen.
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En halvmaraton 
inden for ringmuren

Selvom det går rundt i ring,

kan man godt løbe 20 km i

et fængsel. En gruppe indsat-

te ved Anstalten ved

Herstedvester har sagt ja til

et tilbud fra anstaltens værk-

mestre om at komme i bedre

form.

Mens de indsatte løber rundt og rundt
inden for ringmuren på Herstedvesters
løbebane, daler kolesteroltallet og tan-
kerne flyver – væk fra problemerne og

ud mod et bedre og sundere liv i frihe-
den. 

Værkmester Ömer Güclü har sam-
men med tre andre værkmestre fra
Anstalten ved Herstedvester sammensat
et intensivt løbeprogram. Et tilbud til alle
interesserede om at få rørt sig, sætte
personlige mål og, frem for alt, få sig en
succesoplevelse.

”Det giver dem et fikspunkt i deres –
temmelig ensformige – hverdag. Det er
jo begrænset, hvad de kan lave i et luk-
ket fængsel. Men her har de noget, de
kan se frem til og fokusere på. Det giver
dem en indre ro og flytter fokus fra for-
tiden og fremtiden til nuet,” siger han. 

Samtidig bliver det ifølge værkmeste-
ren meget nemmere for de indsatte at
komme ud i friheden og få sig et nyt
netværk, for eksempel i en idrætsklub,
hvis de er kommet i form i fængslet.
”Det giver først og fremmest modet til
at sige – ’det kan jeg sagtens klare, det
her’,” siger han.

Lær at løbe – eller løb en halv-
maraton
Fagbladet kommer lige til morgenløbe-
turen en solrig mandag morgen i august
og jogger stille og roligt rundt sammen
med de indsatte på løbebanen i Her-
stedvesters gårdareal. Først fem minut-

’Lær at løbe’ er et tilbud til indsatte i Anstalten ved Herstedvester. Tilbuddet skal motivere dem til at fortsætte med at dyrke
motion, når de bliver løsladt.
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ters løb, så tre minutters gang, så fem
minutters løb og endelig tre minutters
gang.

Der er to hold: Et for begyndere, der
skal lære at løbe fem kilometer på en
halv time, og et for øvede, der træner til
en halvmaraton, som er på 21,1 kilome-
ter. 

”De første par uger lagde vi blødt ud
– det gælder jo om ikke at tabe folk.
Men nu, efter otte uger, er vi kommet
op i gear og har skruet op for tempoet
og løbetiden,” siger Ömer Güclü.

Den 23. september slutter løbetræ-
ningsforløbet med en afsluttende test,
hvor en lokal løbeklub kommer ud i
fængslet for at sikre en helt præcis
opmåling og tidtagning.

Og det øger konkurrenceelementet,
mener en indsat, der også fulgte pro-
grammet sidste år, og som nu løber på
halvmaratonholdet sammen med seks
andre:

”Det, at vi får hjælp fra den der løbe-
klub, som kommer med måleudstyr –
det gør, at det er gået hen og blevet
småprofessionelt, og så presser vi hinan-
den og os selv mere. Det giver en god
og sundt start på dagen. Det er jo bevist,
at hård fysisk aktivitet giver et lykke-
drop. Og så får det tiden til at gå – frem
for bare at sidde og glo i sin celle,” siger
han.

I modsætning til andre langdistance-
løbere kan de syv indsatte, der skal løbe
halvmaraton, dog ikke se frem til en
naturoplevelse. Løbeturen vil nemlig
foregår på fængslets gårdtursareal.

Naturligt frafald
Det er ikke alle indsatte, der holder ved.
På begynderholdet, der hedder ”Lær at
løbe”, startede der for eksempel 15, og
nu er der 8-9 stykker tilbage. Men sådan
vil det altid være, siger Ömer Güclü:

”Der er altid nogen, der falder fra.
Men så er der også nye, der hopper på

”Det er mit håb, at de indsatte bliver mere motiverede til at ændre deres livsstil –
både i fængslet og efter afsoning,” siger værkmester i Anstalten ved Herstedvester,
Ömer Güclü. 

toget. Og de fleste har da allerede tabt
sig noget – samtidig med, at de bliver
naturligt trætte og sover bedre om nat-
ten.” 

Det er hans håb, at de indsatte med
løbetræningen bliver mere motiverede til
at ændre deres livsstil både i fængslet,
og når de kommer ud i friheden.

”Mange har måske svært ved at tage
sig sammen, så de skal stille og roligt
lære, at de kan få meget mere energi af

at starte dagen med en løbetur,” siger
han. 

400 skridt om dagen 
i arresthusene
Det er et stort problem, at mange
fængslede tager på i vægt, mens de er i
Kriminalforsorgens varetægt. For en ind-
sat på begynderholdet var det et chok at
se, hvordan hans medindsatte lagde sig
ud – og det fik ham i gang med at løbe:
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”Der er for eksempel en på min afdeling,
som har taget 20 kilo på, i den tid han
har siddet der. Sådan vil jeg altså ikke
ende. Det var en god motivation for at
begynde at løbe.”

Ifølge hans logik giver det god
mening at leve sundere og holde sig i
form i fængslet: ”For på den måde kan
jeg måske lægge 6-7 år til min levetid,
og det er lige så lang tid, som jeg skal
sidde her. Så går det på sin vis op i sidste
ende,” siger han.

En tredje indsat er lige kommet med i
løbetræningen. Han har tilbragt tre år i
arresthuse, mens han har taget 11 kilo
på.

”Der er jo ingen muligheder for at
røre sig – gårdarealet i arresthusene er
som et bur. På et tidspunkt fik vi en
skridtmåler på. Den viste, at vi bevæge-
de os 400 skridt om dagen. 400 skridt?
Det er jo grotesk lidt! Især når man er
vant til at løbe fem kilometer om dagen
ude på den anden side af muren,” siger
han.

Et skub i den rigtige retning
Problemet med fedme og overvægt i de
danske fængsler rejser en vigtig diskus-
sion: Kan og skal samfundet tage ansvar
for de indsattes kroppe under afsoning-
en? Eller skal de have lov at sejle deres
egen sø?

Ömer Güclü er ikke i tvivl: ”Det er jo
dét, der ligger i normalisering – at vi
giver dem et tilbud om et andet og
bedre liv. At de får mulighed for at tabe
sig og leve sundere.”

Det betyder dog ikke, at samfundet
dermed har det fulde ansvar, mener han:
”Vi kan ikke tage ansvar for deres liv og
måden, de vælger at leve det på. Men vi
kan give dem et skub i den rigtige retning
og give dem et alternativ til at sidde og
glo fjernsyn i deres celle,” siger han. ■

Af Andreas Graae

Fokus på resocialisering

Hvad gør man ude på tjenestestederne for at motivere de indsatte til at forlade
den kriminelle løbebane efter endt afsoning? 

Ti cykler til Renbæk
Anstalten ved Herstedvester er ikke det eneste fængsel, der giver tilbud om
sundhed og motion. Statsfængslet Renbæk har lige fået 50.000 kroner af
Trygfonden til at købe ti cykler, som skal være med til at holde de indsatte i
form.

Hvad får du ud af løbetræningen?

Indsat i Adidas: 
”Jeg har løbet med i tre uger. Det er
dejligt, men også hårdt. For nogle
herinde kan det give rigtig meget –
for eksempel som en hjælp til at
komme ud af misbrug.”

Indsat i Asics: 
”Jeg har løbet med lige fra starten og
er kommet ind i en god rytme. Det
fysiske og det psykiske hænger jo
nøje sammen – det bliver for eksem-
pel meget nemmere at sove, og man
får ro på tankerne.”

Indsat i Nike: 
”Jeg har løbet med i to uger – det er
fantastisk. Det er supervigtigt at få
en god start på dagen. Det sætter
forbrændingen i vejret og frigiver
kroppens egne, lovlige endorfiner.
Psyken bliver stærkere – og selvtilli-
den vokser.”
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Konference i EPSU

I forbindelse med at EPSU,

European Federation of

Public Service Unions,

afholdt konference i Athen i

maj 2011 var der arrangeret

et besøg i Grækenlands stør-

ste fængsel, Korydallos

fængslet i Athen. 

Af forbundssekretær 
Jannie Hallø.

Selvom Grækenland er en del af EU er
der MEGET stor forskel på fængslerne
sydpå og her i Danmark/Norden.

På busturen på vej til fængslet fik vi
nogle facts, som kan få en dansk fæng-
selsbetjent til at danne indre billeder. 

I hele Grækenland er der ca. 12.300
fanger. De kommer fra 69 forskellige
lande. De 11.800 er mænd, 4.000 ven-
ter på dom. 7.600 er ikke græske stats-
borgere og der er i hele systemet
arbejds/uddannelsespladser til 5.300
indsatte. 

Der er i Grækenland 34 fængsler, de 5 er
ungdomsfængsler. I ungdomsfængsler-
ne afsoner indsatte mellem 15 og 21 år.
Man kan straffes fra man er fyldt 12 år,
men kan først fængsles når man fylder
15 år. De 2 af ungdomsfængslerne er
lukkede fængsler. Alle under 18 år skal
gå i skole og når man fylder 18 kan man
få lov til at arbejde.

Korydallos fængslet ligger i et område
hvor der både er industri og beboelse.

I fængslet er der plads til et sted mellem
900 og 1100 indsatte. Der sidder i øje-
blikket ca. 2500 indsatte, heraf er de

1700 indsatte varetægtsfængslet. Det
kan tage op til 18 måneder at få dom.
De har omkring 60 til 70 indsættelser om
dagen. Fængslet er delt i 5 blokke (afde-
linger). Cellerne er indrettet som enecel-
ler, men rummer i praksis altid 2. I øje-
blikket (maj 2011) er der ca. 3 – 4 ind-
satte i hver celle.

Mænd og kvinder er skilt ad, ja faktisk er
der en offentlig vej mellem de to fæng-
selsafdelinger. Der er plads til ca. 200 i
kvindedelen, hvor også en sygeafdeling
findes.

Der er en afdeling til de indsatte der har
brug for beskyttelse fra de andre indsat-
te. De er ikke låst inde på cellerne men
går sammen på afdelingen – uden
opsyn. 

I dagligdagen bliver de indsatte lukket
ud af cellerne klokken 7.30 og for dem
der er arbejde eller undervisning til, går
turen derhen. 12.30 er der frokost og
siesta på cellen – om vinteren frem til

klokken 14.30 om sommeren til klokken
15.30. De indsatte bliver lukket ind på
cellen når solen går ned. Indelukningen
tager ca. en til halvanden time, så
sammenlagt er de indsatte ”kun” på cel-
lerne 8-9 timer i døgnet. 

Beskæftigelsen af de indsatte er bageri,
køkken og skole. Blandt andet bager de
indsatte brød til alle hospitalerne i Athen
og køkkenet laver mad til de indsatte. I
skolen er der mulighed for, foruden de
gængse faglige fag, at udfolde sine
kunstneriske evner, samt tage diverse
behandlingsprogrammer. Går man i
skole kan man få halveret straffen. Og vi
blev informeret om at man netop havde
fået renoveret skolen så den var tip top
moderne. 

Betjentene uden for fængslet bærer
våben, men betjentene inde i fængslet
har intet andet end en radio. 

I hele fængslet er der ca. 280 ansatte,
heraf er de 70 administrative medarbej-

Forbundssekretær Jannie Hallø.
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dere inkl. sygeplejersker, lærere, socialar-
bejdere mv. Der er ikke ansat læger, de
bliver ved behov tilkaldt fra byen. Der er
ca. 20 fængselsbetjente på vagt af gan-
gen og en overvagtmester. Der er ingen
kvindelige fængselsbetjente i Korydallos. 
De indre billeder jeg havde fået på net-
hinderne efter at have lyttet en halv
times tid på oplysninger om fængsler i
Grækenland, viste sig ved ankomsten at
være helt forkerte. Jeg var nemlig ikke i
tvivl om at det var et fængsel. Pigtråd,
vagttårne, meget høje hegn og meget
slidte bygninger. Nå ja, så var der kame-
raerne, uniformerne og slusen.

Det tog ret lang tid at blive skrevet ind,
gå igennem detektorkarme og blive fra-
taget næsten alle personlige ejendele.

Mit første indtryk da jeg trådte ind var
forbavselse. Det gårdtursareal jeg trådte
ind i var fantastisk. Det var en stor have
med masser af grønt og et lille hus i det
ene hjørne. Her sad der vel ca. 7-8 men-
nesker og fik en kop te. Der var ingen
andre ude – og det gik op for mig at det
ikke var gårdtursarealet og de te drik-
kende i hjørnet var personale der holdt
pause.   

Vi kom herefter ind i selve fængslet og
her svarede indtrykkene til det indtryk
jeg havde fået ved ankomsten. Gangene
var lange. mørke og kølige, let skrående
med afløbsriller i kanterne. Det eneste
der brød betonfarven var snavs. 

Vi fik vist køkkenet, fængslets største
arbejdsplads. De var i gang med aften-
smaden som denne dag bestod af
suppe, tror jeg. Det lignede sådan set
alle andre storkøkkener, måske lige bort-
set fra at der ikke var en eneste kokke
uniform. Og så måtte der gerne ryges i
køkkenet. Umiddelbart var der ingen
betjente tilstede.

Tilbage på gangen brød en dobbelt træ-
dør betonen og her stod en fængselsbe-
tjent og ventede. 

Bag trædøren var der tremmer og her
befandt sig rigtig mange indsatte.
Fængselsbetjenten fortalte at det her var
den ene af de afdelinger han havde
opsynet med. Der var i denne afdeling
ca. 500 indsatte. Alle boede i 4 mands
celler, hvilket godt kunne skabe visse
gnidninger imellem de indsatte. Selve
afdelingen var betjentfri og her gik det
op for mig at det skulle tages meget
bogstaveligt. Der er ingen betjente bag
tremmerne med mindre det er absolut
nødvendigt. Og det er så derfor det hel-
ler ikke er nødvendigt med andet end en
radio. Imens vi stod og lyttede til betjen-
ten myldrede det frem med indsatte, og
det blev mere og mere tydeligt at de ind-
satte virkelig higede efter kontakt. Nogle
af de andre deltagere talte kort med de
indsatte der ikke var grækere og de ind-
satte var taknemmelige for at møde og
tale med en landsmand. Det skabte uro
blandt de indsatte at vi stod der, hvilket
var forståeligt. 

Lidt længere henne af gangen var en
anden dør – her kunne betjenten fortæl-
le os at det var hans anden afdeling. Det
var beskyttelsesafdelingen. Her var der
ikke tremmer bag trædøren. Også her
skabte det uro at vi stod og kiggede og
lyttede. Det endte med at en af rundvi-
serne i bestemt toneleje, bad de indsatte
træde tilbage og masede døren i, mens
et par af de indsatte råbte om hjælp.
Herefter så vi ikke flere afdelinger med
indsatte.

Vi kom ned på en afdeling hvor de ind-
satte blev tilset af sundhedspersonalet.
Det lignede en gammel hospitalsafde-
ling. Inde på kontoret lå der patientjour-
naler frit fremme på skrivebordene. Der

blev spurgt til om det var de indsattes
sygejournaler der lå der og om alle
kunne læse i dem. Og svaret var ja. Der
er i ydertimerne 1 sygeplejerske på vagt.
Hende mødte vi ikke.

Vi kunne desværre ikke få lov til at se
besøgslokalerne, men fik fremvist gen-
nemlysnings- og detektorisenkrammet.
Det blev oplyst at alle naturligvis havde
krav på en times besøg om ugen og
dette fik de, hvis de ønskede det. 

Det sidste vi skulle se var skolen. Det var
faktisk fængslets bedste sted. Der var
forholdsvis ny istandsat, billeder på væg-
gene og mange rum til forskellige for-
mål. Der var formning, træværksted, pc
lokale og et par almindelige undervis-
ningslokaler.  

Rundvisningen sluttede på inspektørens
kontor, hvor vi fik vores personlige ejen-
dele tilbage. 

Der blev spurgt til disciplinære sager
mod personalet. Det blev forklaret at in-
spektøren kunne idømme sanktioner,
der blev ikke fortalt for hvad og heller
ikke hvor mange sager der var. Hvis man
ikke er tilfreds med den afgørelse in-
spektøren træffer, kan man klage til et
råd der består af 2 fra fagforeningen og
3 inspektører. For at være valgt til rådet
skal man mindst have været ansat i 20
år. 

På hjemturen tænkte jeg lidt over begre-
berne – alenearbejde – overbelæg – kon-
fliktløsning – programvirksomhed – ned-
skæringer og bygningsmassen.

Og så alligevel – man kan simpelthen
ikke sammenligne Danmarks kriminal-
forsorg med et sydeuropæisk land som
Grækenland. ■
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Fængselsbetjente er bagud 0-4
når der skal tages e-læring

I en bred undersøgelse af

Kriminalforsorgens medar-

bejdere, hvor 1087 ansatte

besvarede et spørgeskema

(heraf 512 fængselsbetjente)

er medarbejdernes forhold til

e-læring blevet belyst.

Undersøgelsen indgik i en opgave til Aalborg

Universitet om anvendelse af e-læring i

Kriminalforsorgen og artiklen her belyser et

særlig område af undersøgelsen, nemlig de

forskellige vilkår, som henholdsvis civilt ansat-

te og fængselsbetjente arbejder under i rela-

tion til at kunne kombinere arbejde og e-

læring.

Formålet med opgaven var at belyse, hvorfor

så få medarbejdere i Kriminalforsorgen havde

benyttet sig af det eksisterende tilbud om e-

læring (via det fællesstatslige ”CAMPUS”).

En række forskellige forklaringer blev under-

søgt:

• at medarbejderne ikke kender tilbuddet,

• at medarbejderne ikke har de nødvendige

it-kompetencer til at anvende e-læringen,

• at e-læring er svær at kombinere med det

daglige arbejde og

• at medarbejderne ikke er så motiverede for

at lære på egen hånd.

Særligt den forklaring, at e-læring er svær at

anvende på arbejdet, viste meget betydelige

forskelle på de forskellige personalegruppers

muligheder. For at afdække medarbejdernes

muligheder for at tage e-læring på arbejdet,

spurgte jeg ind til det fysiske og psykiske

arbejdsmiljø og der var bemærkelsesværdig

stor forskel på svarene fra henholdsvis

betjent-gruppen og civil-gruppen:

3 kommentarer fra undersøgelsen, 

som er meget dækkende:

• ”Med 2 på vagt er det ikke muligt at kon-

centrere sig om e-læring, da vi har løbende

opgaver hele tiden…”

• ”Det er umuligt, i Odense arrest, at afsæt-

te tid til at sidde med disse kurser og da slet

ikke i en time…”

• ”… virkeligheden er, at vi ikke er persona-

le nok til at vi kan byde vores kolleger og

indsatte at være fraværende til e-læring,

det er virkeligheden.”

Det skal her for fuldstændighedens skyld

bemærkes, at en stor del af de civilt ansatte i

undersøgelsen angiver, at de også har svært

ved at integrere e-læring i arbejdsdagen på

grund af stort arbejdspres.

Undersøgelsen dokumenterer tydeligt, at

fængselsbetjente som hovedregel vil have

meget svært ved at kombinere e-læring med

arbejde, dels fordi de kun sjældent råder over

egen PC/kontor, dels fordi de ikke kan

”melde sig ud” af opsynsarbejdet og koncen-

trere sig om e-læring.

Jeg synes bare ikke, at det behøver at betyde,

at e-læring er helt irrelevant for fængselsbe-

tjente, det skal bare tilrettelægges på andre

måder – man kunne for eksempel:

• omlægge dele af tilstedeværelseskurser til

e-læring og på den måde spare dyre over-

natningsomkostninger og give kursisten

hjemmearbejdsdag til at tage e-læring,

• lade e-læring indgå som en del af grundud-

dannelsen (der er spæde initiativer allerede

i dag),

• tilrettelægge særlige specialistkurser som

ren e-læring og lade kursisten tage kurset

enten hjemme eller i lokale ”it-cafeer” på

de større tjenestesteder.

På baggrund af min undersøgelse synes jeg

nok, at der potentiale for e-læring til den uni-

formerede gruppe. I en turbulent virkelighed

med stigende krav til medarbejderne om at

tilegne sig en stadig strøm af ny viden, er e-

læring en oplagt mulighed. Men e-læringen

skal naturligvis ikke blive svaret på alle kom-

petencespørgsmål og den traditionelle tilste-

deværelsesundervisning vil fortsat være vigtig

i de fleste sammenhænge.

Jeg vil her gerne sige tak til de mange

medarbejdere, som har givet sig tid til at del-

tage i brugerundersøgelsen og på den måde

været med til at gøre os alle klogere på kom-

petenceudviklingen i Kriminalforsorgen. ■

Af uddannelseskonsulent John Navntoft, 

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Civilt ansatte Fængselsbetjente
75 % har egen PC 13 % har egen PC
51 % har eget kontor 8 % har eget kontor

53 % er helt eller overvejende enige i, at

de kan tage et e-læringskursus i en time

uden at blive forstyrret af henvendelser

fra borgere/klienter

14 % er helt eller overvejende enige i, at

de kan tage et e-læringskursus i en time

uden at blive forstyrret af henvendelser

fra borgere/klienter

66 % er helt eller overvejende enige i, at

de kan aftale med kolleger, at de kan tage

et e-læringskursus i en time uden at blive

forstyrret

25 % er helt eller overvejende enige i, at

de kan aftale med kolleger, at de kan tage

et e-læringskursus i en time uden at blive

forstyrret

Svarfordeling på spørgsmålet om,
hvorvidt man kan aftale med kolle-
gerne, at man tager e-læring I den
næste times tid – en organisation,
to verdner!

Fængselsbetjente

Civilt ansatte
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Samfundet er rykket ind i

fængslerne med de samme

normer, som gælder udenfor

med hensyn til bandeuvæse-

net og diverse grupperinger. 

De åbne fængsler er kommet under et
stort pres, i forhold til at de grupperin-
ger, der har hersket i de lukkede fængs-
ler og arresthuse, nu også indtager de
åbne fængsler. Disse grupperinger er
kendt for at være meget dominerende
overfor det øvrige klientel. Dette kom-
mer blandt til udtryk ved, at flere indsat-
te vælger at lade sig isolere frivilligt eller
i værste fald vælger at undvige fra
fængslerne. 

Overfor dette bandeuvæsen, står de
åbne fængsler med deres forholdsvis
lave normeringer, samt det enorme pres
der er på hele systemet i form af hårde-
re domme, altså længere straffe, samt en
politireform, der bevirker, at politiet er
mere effektivt, således der opklares flere
sager og dermed også kommer flere kri-
minelle i fængslerne. Selve klientellet,
som rykker i fængsel, er af de mere
hardcore kriminelle, fordi flere af de
knap så hardcore kommer i samfundstje-
neste og fodlænke mv.

Alt dette betyder, at personalet er
frustreret overfor disse nye grupper;
hvad ender det i? Kan systemet håndte-
re disse grupper eller er det dem, som til
sidst vil sætte dagsordenen overfor sy-
stemet og i fængslerne? Det kan vel ikke
være sådan, at vi er et system, som har
spillet fallit overfor de stærkeste, at jung-
leloven er genindført, så det kun er den
stærkeste, som overlever en fornuftig
afsoning?

Hvordan kan disse grupper så husere
i det åbne regi? Det kan de fordi man er
for godtroende/naiv og human overfor
disse grupper og deres placering i forbin-

delse med afsoning.  Man vurderer om
de står i et eller andet register over
bande- eller grupperelationer - og gør
de ikke det, så bliver man placeret i
åbent fængsel, selvfølgelig i forhold til
regelsættet samt lovgivningen på områ-
det. Disse grupperinger er oplyste perso-
ner, som de fleste andre, så derfor mel-
der de sig ud proforma af disse gruppe-
ringer. (jævnfør oplysning fra Politiet, er
det ikke muligt at forlade et sådant bro-
derskab). Men hvis de kan opnå fordel
omkring deres afsoningsform, ved pro-
forma at melde sig ud, hvem vil så ikke
hellere placeres i åbent regi med lempe-
ligere regler for afsoning! Derudover, når
først de er påbegyndt deres afsoning i
det åbne regi, er det praktisk talt umuligt
at henvise/overføre dem til et andet
afsoningssted. Grunden hertil er, at
kapaciteten i alle fængsler er sprængt,
samt at systemet pålægger, at persona-
let skal tåle trusler mv. uden at kny! De
kan jo altid kontakte Falck Healthcare!

Efter 30 års tjeneste som fængsels-
betjent/enhedsfunktionær/fængsels-
funktionær og fængselsbetjent, ser jeg
et system, der aldrig før har været under
et sådan pres, både fra banderelaterede
og andre grupperinger, samt det politi-
ske system. Det politiske system er selv-
følgelig lydhør, når problemerne bliver
synliggjort i medierne, så kan der plud-
selig bevilges den ene million efter den
anden! Så langt så godt, men før/efter
millionerne tilføres, så skal der ske effek-
tiviseringer i kriminalforsorgen, hvilket så
får til konsekvens, at millionerne for-
svinder igen i form af dyre konsulent
honorarer og effektiviseringer/bespa-
relser, som igen betyder færre personaler
og deraf forsvinder den sidste rest af den
dynamiske sikkerhed i det åbne system.
Er det sådan en kriminalforsorg, der
ønskes i Danmark 2011? Eller er der et
skred imod mere lukkede afsoningsste-
der? 

Nu vil der nok være en eller anden i
det ganske land, som tænker ”sure
gamle mand”, og det har man selvfølge-
lig lov at tænke, men hertil vil jeg oply-
se, at erfaring på visse områder ikke er at
fornægte. ■

Af afdelingsformand 
Jan Nielsen, 

Statsfængslet på Søbysøgård.

Grupperinger 
i de åbne fængsler
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Arrestforvarernes 
Seniorklub

Den 8. juni oprandt dagen

for Seniorklubbens årlige

træf, og denne gang var

Roskilde valgt som det sted

hvor vi skulle mødes og min-

des.

Leif Jørgensen stod for tilrettelæggelsen
som var særdeles omhyggelig, og jeg
tror vi alle så frem til dagens arrange-
ment.

Vi mødtes til morgenkaffe på cafe
Druedahl, hvorefter turen gik til domkir-
ken, hvor der var arrangeret en guidet
rundvisning. Guidens navn er Ulla Gram
og hun var en stor oplevelse i sig selv.
Hun fortalte om domkirken og dens hi-
storie så vi alle var meget grebet af hen-
des beretning. Under rundvisningen i
kirken fortalte hun engageret og kom-
petent om alle de seværdigheder der fin-
des i kirken, og naturligvis om de konge-
lige der stedt til hvile i kirkens forskellige

kapeller. Det seneste tiltag i kirken,
Sankt Andreas Kapel, blev beskrevet
meget spændende og billedkunstneren
Peter Brandes der har stået for
udsmykningen af kapellet blev rosende
omtalt. Efter ca. 11⁄2 times rundgang slut-
tede denne del af arrangementet, og vi
gik i samlet flok til havnen, hvor næste
del af turen skulle afvikles.

Kl. 11.45 gik vi om bord på MS
”Sagafjord”, hvor der var arrangeret fro-
kost under sejlturen på Roskilde fjord.
Også denne del af arrangementet forløb
meget tilfredsstillende og alle fik stillet
sulten og slukket tørsten under turen.

Efter sejlturen var der lidt tid til fri dis-
position hvorefter vi, kl. 15 skulle besø-
ge ”Bjergtrolden” som er et sted hvor
der serveres og sælges diverse drikkeva-
rer, og hvor Martin Jensen fortalte om
de forskellige produkter og uddelte
smagsprøver. I den meget solrige og
meget varme gård var der mange gode
grunde til, at slukke tørsten, så smags-
prøverne blev vurderet meget sagligt og
faldt i god smag. 

Kl. 17 var der arrangeret en rundvis-
ning i de gamle fangehuller under
Stændertorvet, hvor Ebbe Overgård fra
Roskilde Turistbureau viste rundt og for-
talte om stedet og dets historie, i rund-
visningen indgik også en tur op i klokke-
tårnet, hvor vi så de gamle celler/fange-
huller som er placeret der. Fra tårnet er
der udsigt over byens tage.

Kl. 18 gik vi til Bryggergården hvor
der var arrangeret afslutning med en
”Bryggergryde”. Efter spisningen og
megen snak og udveksling af minder,
var dagens arrangement slut og vi kunne
alle drage hver til sit, med et minde om
en stor oplevelse.

I arrangementet deltog i alt 36 med-
lemmer og ledsagere og jeg tror vi er
enige om, at takke hele bestyrelsen, men
især Leif, for endnu en gang, at have til-
rettelagt en spændende dag for os, og
hvor også vejret var perfekt, og vi glæ-
der os til næste års møde. ■

Af P. L. Jensen, Odense
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HALVÅRSMEDDELELSE 2011

Udlånsrenten har i halvåret været konstant på 5,5% p.a. Renten er hævet til 5,75% med virkning fra 1. august 2011.
Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger.

Der er et mindre fald i antal etablerede lån i forhold til sidste halvår. 
Det samlede udlån er fortsat steget, og skyldes at en større del af foreningens lån er 7 og 8 års lån som blev indført i slutningen
af 2008.

Det gennemsnitlige lån er uforandret på ca. kr. 112.000.-

Der er også en stigning i antallet lån der får afslag og i 1. halvår er der givet 218 afslag svarende til 6,8 % af de indkomne ansøg-
ninger. Årsagen hertil er, at en del ansøgere tidligere har fået bevilget lån med bemærkning om at lånet skal nedbringes til halv-
delen, jfr. foreningens lånebetingelser og ved fornyet ansøgning gives der så afslag på nyt lån.

Halvårsresultatet udviser et overskud på 0,85 mill.kr. mod et underskud på 1,3 mill.kr. for 1. halvår 2010.
Der er konstateret et urealiseret kurstab på foreningens værdipapirer på ca. 1,9 mill.kr. og på grund af den fortsatte stigning i det
samlede udlån er der hensat yderligere 1,5 mill.kr. til evt. tab. Det forventes at årets resultat som helhed vil blive positivt med et
overskud på ca. 5 mill.kr.

Egenkapitalen udgør nu 209 mill.kr. 

Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt og hurtigt forbrugslån,
men også til de mere varige forbrugsgoder er tilbuddet  attraktivt og konkurrencedygtigt.

Hovedtal 1. halvår 2011 1. halvår 2010

Antal lån 2.829 3.065

mill. kr. mill. kr.

Udlånssum 316,9 344,3

Samlet udlån 1.312,7 1.204,8

Omkostninger 4,6 4,3

Tab og hensættelser 3,1 3,6

HALVÅRETS RESULTAT 0,85 -1,3

Egenkapital 209,0 201,1,8
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NAVNE

DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være

redaktionen i hænde senest den 14. september 2011

Mentorordning...

Kurt Rosenfeldt
Fængselsbetjent / museumsleder
Statsfængslet på Søbysøgaard.

Jeg har med stor interesse læst artiklen
”de indsatte har brug for os” i FÆNG-
SELSFUNKTIONÆREN nr. 6 / juni 2011.

Det er dejligt at mærke hvordan de to
fængselsbetjente – læs mentorer – Heidi
Tarp Knudsen og Jonas Bo Jacobsen har
kastet sig over opgaven, og hvordan at
de følger deres indsatte (mentees) på
godt og ondt.  Rigtig meget held og
lykke med at få forlænget ordningen.

I artiklen er der en faktaboks hvor der

står at mentorordningen blev lanceret i
år 2000. 

Jeg kan dog oplyse at mentorord-
ningen faktisk blev indført på Ungdoms-
fængslet på Søbysøgaard helt tilbage i
1955, helt nøjagtigt den 01. april 1955
af daværende fængselsinspektør Aage
Hansen. Ordningen omfattede dengang
alle medarbejdergrupper, både værk-
mestre, lærere, administrativt personale
og naturligvis fængselsbetjente.

Ordningen gik i praksis ud på at en
funktionær havde 2-3 ungdomsfanger,
som han (ingen kvinder var ansat i nogle
af de ovennævnte personalegrupper)
var rådgiver for, og som han tog med på
fisketur, biograftur, museum eller som
han tog med sig hjem f.eks. i weekenden

eller helligedage. Formålet med disse
udgange var for at være på 2 mands
hånd med fangen, således at mentor
kunne være med til at præge ham til et
liv udenfor kriminalitet. 

Det første år var der registreret 311
mentorudgange. (Der var ca. 85 ung-
domsfanger indsat på Søbysøgaard).
Mentorerne modtog i starten ikke noget
honorar (!) for de timer de brugte. Dette
blev først indført i 1964.

Mentorordningen på Søbysøgaard
stoppede i 1970.

Mentor var i græsk mytologi en ven
og rådgiver for helten Odysseus. Da
Odysseus begav sig af sted til den
Trojanske krig efterlod han sin søn
Telemakos i Mentors varetægt. ■

Mandag den 1. august 2011 kunne fængsels-

betjent Anne Marie Zillo Geip fejre 25 års jubi-

læum ved kriminalforsorgen.

Anne Marie Zillo Geip, som i daglig tale kun

hedder ”Zillo” havde efter eget ønske valgt, at

der ikke skulle holdes nogen form for reception.

Hun startede ved kriminalforsorgen, den 1.

august 1986 på Københavns Fængsler og den

1. januar 1987 blev hun overført til det åbne

fængsel i Horserød til ”fortsat afsoning”.

Konstitueret vagtmester fra den 15. april

1992 til den 30. september 1992.

Den 1. august 2000 kom hun så til det

Midtjyske på bondegården Kærshovedgaard,

hvor hun den 1. juni 2001 blev ansat i fleksjob.

I det daglige fungerer ”Zillo” med adminis-

trative opgaver på fængslets kontorgang.

På kollegaernes vegne ønskes du et stort tillyk-

ke med jubilæet den 1. august 2011.

Jens Højbjerg Petersen

Formand

Fængselsforbundet lokalafdelingen

Kærshovedgaard

25 ÅRS JUBILÆUM
1. august 2011
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NAVNE

Ja, har man først mødt manden på billedet en gang, er man

sidenhen ikke i tvivl om hvem han er. Nu har han så snart 25

års jubilæum og de der aldrig har mødt ham skal da vide, at

han hedder André Gregersen og er inkarneret Silkeborgenser.

Efter en militær karriere startede André på det gamle slot i

Horsens den 1/10 1986 og her lagde han grunden til de før-

ste 25 år i Kriminalforsorgens tjeneste. Efter en udstationering

til Sdr. Omme blev han glad for det åbne og blev efterfølgen-

de forflyttet dertil den 15/5 1992. I 1995 blev der bygget en

hel ny afdeling på Kærshovedgård og André søgte og fik en af

de ledige stillinger den 1/1 1995. André har altid ment, at man

skulle videre efter et passende antal år, så den 1/7-2001 kom

han i lukket igen,- nemlig til vores dejlige hus i Ringkøbing og

her har flere af hans principper så måttet stå for fald.

Han er rigtig god til at starte en diskussion og går til tider

lige til grænsen. Han er altid engageret og meget hjælpsom.

Privat er han gift med Inge og har 2 pragtfulde børn. De har

været på utallige ferier sammen og det er virkelig noget der

tænder André,- der skal planlægges, regnes ud og der er  intet

der er overladt til tilfældighederne. Han prøver på at holde sig

evig ung ved at motionere i tide og utide (det er ikke derfor,

der dukker nogle skavanker op, vel?) – fra de unge aktive

”jagtdage” har han holdt løbeskoene i gang og han er endvi-

dere en habil karateudøver. Forhåbentlig er der mange gode år

i dig endnu André, og personalet her i Ringkøbing glæder sig

til at fejre dit jubilæum sammen med dig på vores trivselsdag i

september.

Stort TILLYKKE med det kommende jubilæum!

På alle ansattes vegne

Villy Nykjær

Arresthuset i Ringkøbing

25 ÅRS JUBILÆUM
1. oktober 2011

Tommy Rais Poulsen
Afsked den 31. juli 2011

Tommy Rais Poulsen blev ansat den 1. juni 1981 ved
Statsfængslet i Horsens. 
Efter ca. 10 måneder i Horsens blev Tommy udstatione-
ret til Arresthuset i Nykøbing Mors og blev forflyttet til
Nykøbing Mors den 1. juni 1982.

Tommy har igennem årene været en meget afholdt
medarbejder i arresthuset. Han var tillidsmand i arrest-
huset igennem flere år, og var den der forhandlede
Arresthusaftalen (minustimeaftalen) og AUF-aftalen på
plads med tjenestetidskontoret (Sikkerhedsenheden).

I 2002 blev Tommy ramt af sygdom og blev ansat
som fængselsbetjent i fleksjob. I gennem de sidste 8 år
har Tommy været ”altmuligmand” i arresthuset. Når en
vandhane dryppede, en hylde skulle sættes op, en
bordplade udskiftes eller hækken klippes var det
Tommy der udførte opgaven. Hans største opgave i de
8 år med fleksjob, var at bygge et lager til arresthusets
arbejdsdrift. Tommy gik til den med krum hals – han
lavede tegninger, ansøgte kommune om byggetilla-
delse, indhentede tilbud på byggematerialer, og fik
efter nogen tid lavet en bygning med 100 m2 lager-
plads til arbejdsdriften. 

I de sidste par år er helbredet blevet dårligere og
Tommy har nødtvungent måtte erkende, at det er tid til
at kalde sig pensionist. 

Vi ønsker Tommy en god tilværelse som pensionist,
og håber hans vej vil falde forbi arresthuset engang
imellem.

Med venlig hilsen
Henrik Sørensen

Tillidsmand
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FYRAFTENSMØDER
om Nyt Lønsystem

Den 1. januar 2012 træder det nye lønsystem for

Kriminalforsorgens uniformerede personale i kraft.

I den forbindelse holder Fængselsforbundet en række ”fyr-
aftensmøder”, hvor vi vil fortælle om lønsystemet, og hvad
det vil betyde.

• 26. september på Københavns Fængsler, lokale A.

• 28. september på Statsfængslet i Nyborg i
Personalehuset.

• 3. oktober på Statsfængslet i Renbæk i mødelokalet. 

• 4. oktober på Statsfængslet Østjylland i Personalehuset.

• 5. oktober på Statsfængslet Kragskovhede i biblioteket.

Alle møder starter kl. 15.30. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Der serveres kaffe og kage.

Med venlig hilsen

René Larsen

Forbundssekretær


