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De havde ret 
i det vilde vesten

Jeg er enig med det budskab, som
Kriminalforsorgens direktør sender til alle
medarbejdere på en video på intranet-
tet: Hvis Kriminalforsorgen fortsat skal
være i verdensklasse, kræver det, at
medarbejderne bevarer gejst og sam-
menhold. 

William Rentzmann henviser på vide-
oen til det vilde vesten, hvor banderne
valgte at hænge sammen i stedet for at
blive hængt hver for sig. Den tankegang
giver god mening!

Men en ting er at ønske, at vi har et
godt samarbejdsklima. En anden ting er
at sikre, at det også er tilfældet. 

Her synes jeg, at direktøren mangler
at udstikke nogle rammer for udviklin-
gen af Kriminalforsorgen. Den gode triv-
sel kommer ikke af sig selv. Det kræver

klarhed over opgaverne, bedre informa-
tion og tillid mellem medarbejderne.

Min påstand er, at hvis vi ikke gør
meget mere for at opbygge den sociale
kapital i Kriminalforsorgen – altså den
måde vi fungerer sammen på arbejds-
pladsen – kan vi ikke kvalitetssikre ker-
neopgaven.

Kriminalforsorgen har knap 5.000
medarbejdere, som arbejder på 80 tje-
nestesteder fra Maribo i syd til Jakobs-
havn i nord. Og vi har dagligt ansvaret
for over 12.000 mennesker – hvis man
tæller dem med, der er i tilsyn.

Der er ikke mange virksomheder, som
i samme grad er spredt ud over landkor-
tet og med så mange forskellige typer
arbejdspladser. Enhver direktør i et privat
firma ville få nervøst sammenbrud, hvis
han skulle forsøge at styre et foretagen-
de som vores.

Men det er et grundvilkår for direktø-
ren i Kriminalforsorgen. Han kan ikke
rationalisere og samle det hele på en stor
fabrik midt i landet. I stedet er han nødt
til at få medarbejderne til at tænke på
samme måde. 

Tag nu for eksempel relationerne
mellem ansatte og indsatte, som Rentz-
mann på videoen kalder det allervigtig-
ste indsatsområde i Kriminalforsorgen.
Hvordan arbejder vi for, at disse relatio-
ner bliver bedre? Hvordan sikrer vi, at vi
bliver bedre til at tage den daglige sam-
tale med de indsatte?

Det skal ikke alene være op til den
enkelte inspektør eller fængselsbetjent
at definere, hvordan vi bliver bedre til at
løse opgaverne. Det må nødvendigvis
være noget, som starter i direktørens
stol.

Jeg synes, at William Rentzmann
mangler at redegøre for, hvordan han vil
arbejde for denne helhedstankegang og
sammenhængskraft på tværs af landet.
Vi mister fagligheden og opgaveløsnin-
gen af syne, hvis vi som medarbejdere
ikke oplever sammenhæng, klare mål og
en prioritering, der hænger sammen i
dagligdagen
For vi er selvfølgelig enige i, at det er
bedre at hænge sammen end at blive
hængt hver for sig. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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Tillæg 
kræver enighed

Det er ikke op til chefen

alene at bestemme, hvilke

medarbejdere der skal have

tillæg i det nye lønsystem.

Beslutningen skal træffes i

enighed mellem chef og til-

lidsrepræsentant.

Nu begynder arbejdet med at fordele de
tillæg, som alle medarbejdere får adgang
til i det nye lønsystem. 

Fængselsforbundet og Direktoratet
for Kriminalforsorgen har nemlig indgået
en aftale om, hvordan lønsystemet skal
fungere rent praktisk. Det skete den 7.
september, da Fængselsforbundets for-
mand og Kriminalforsorgens personale-
chef underskrev de formelle papirer.

Aftalen betyder, at tillidsrepræsentan-
terne landet over får travlt, når de i de
kommende måneder skal forhandle løn-
nen på plads for medlemmerne. 

Fængselsforbundets forbundssekre-
tær, René Larsen, er klar over, at det er
en stor opgave at få det nye lønsystem
på plads: ”Derfor klæder vi tillidsrepræ-
sentanterne på ved en særlig uddannel-
sesdag i september, og vi holder oriente-

ringsmøder for medlemmerne,” siger
han.

Og René Larsen understreger, at til-
lidsrepræsentanterne løbende kan ringe
til forbundskontoret, hvis de har brug for
sparring.

Man kan indstille sig selv
En vigtig del af proceduren for lønfor-
handlingerne er, at tillæggene fordeles
efter enighed mellem chef og tillidsre-
præsentant.

”Chefen kan altså ikke bare sige, at
det er ham, der bestemmer,” siger René
Larsen. Hvis parterne ikke kan blive
enige, er det op til Direktoratet for
Kriminalforsorgen og Fængselsforbun-
det at forsøge sig.

Der er også aftalt en procedure for,
hvordan man bliver indstillet til et tillæg.
Her gælder den enkle regel, at alle har
mulighed for at indstille sig selv eller
andre. Det gælder både medarbejdere,
tillidsrepræsentanter og ledere.

Den konkrete lønforhandling bliver
gennemført af tillidsrepræsentanterne i
hvert fængsel og – for arresthusenes
vedkommende – af fællestillidsrepræ-
sentanten i hver region. Det sidste vil ske
på baggrund af indstillinger fra de enkel-
te arresthuse.

Lønstigning til alle
Udover tillæggene består det nye lønsy-
stem af en fast grundløn. Fængselsfor-
bundet har centralt aftalt, at alle fastan-
satte ved overgangen til det nye lønsy-
stem til januar er sikret en lønstigning på
minimum på 7.200 kr. om året for fæng-
selsbetjente og værkmestre og 5.000 kr.
om året for ledere.

Aftalerne er altså skruet sammen på
den måde, at alle fastansatte til januar
kan se frem til en lønstigning.

Desuden bliver der fordelt en pulje på
16 mio. kr. til engangsvederlag til med-
arbejderne, som skal udmøntes efter
bestemmelserne om det nye lønsystem.

Det tog ti år
René Larsen drager i øvrigt et lettelsens
suk over, at lønsystemet nu er på plads.
Det har nemlig været meget lang tid
undervejs. ”Statens institutioner be-
gyndte at gå over til ny løn i 1999. Det
er over ti år siden! Og Fængselsforbun-
det har forhandlet om det i de sidste fire
år. Alene i det lys er vi glade for, at vi
endelig kommer i gang,” siger han. ■

Af Søren Gregersen

Hvordan får man et
tillæg efter nytår?

I det nye lønsystem består lønnen
af en grundløn (basisløn) + for-
skellige faste tillæg og engangsve-
derlag. Grundlønnen forhandles
centralt af Fængselsforbundet,
mens tillæg og vederlag forhand-
les lokalt.

• Funktionstillæg: Fordeles på
baggrund af de jobfunktioner
medarbejderne varetager.

• Kvalifikationstillæg: Fordeles på
baggrund af medarbejdernes
erfaring og uddannelse.

• Rekrutterings- og fastholdel-
sestillæg: Fordeles til stillinger,
som er vanskelige at besætte.

• Engangsvederlag: Fordeles til
medarbejdere, som opnår kon-
krete resultater.

Kriminalforsorgens
personalechef
Liselotte Bering-
Liisberg og
Fængselsforbundets
formand Kim
Østerbye under-
skrev den 7. sep-
tember aftalen om
det nye lønsystem.
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Efter et stort fald for to år

siden er langtidssygefraværet

i Kriminalforsorgen på vej op

igen.

De langtidssyge er stadig Kriminalfor-
sorgens akilleshæl, når det handler om
sygefravær. Over halvdelen af alle syge-
dage i Kriminalforsorgen skyldes det så-
kaldte langtidssygefravær. Det vil sige
sygeperioder, som strækker sig over
mere end 21 dage. 

Det betyder, at sygefraværet hos en
lille skare af fængselsbetjente trækker
det samlede sygefravær væsentligt op.

Og udviklingen går i den forkerte ret-
ning. Når man fordeler det lange syge-
fravær ud på alle medarbejdere, svarer
det til, at hver fængselsbetjent i gen-
nemsnit har haft 12,1 langtidssyge i
2011. I 2009 lå gennemsnittet på 11,0
dage. Det lange sygefravær er altså ste-
get med 10 procent. 

Fængselsforbundets formand, Kim
Østerbye, er bekymret for tendensen:
”Man kan se sygefraværet som et slags
barometer for, hvordan arbejdsmiljøet
har det i Kriminalforsorgen, og lige nu
peger barometeret på dårligt vejr; altså
at arbejdsmiljøet er under stort pres. Det
kommer ikke som en overraskelse, når
man tænker på det rekordhøje belæg,
som vi har håndteret i år.”

Han mener, at Kriminalforsorgen bør
forstærke indsatsen for at bringe syge-
fraværet længere ned: ”Jeg tror, at vi
kan forkorte sygeforløbene, hvis den
enkelte institution tidligere tager fat om
problemerne. For eksempel ved at man
tilbyder omsorgssamtaler og at de syge
langsomt vender tilbage til jobbet. Det
er vigtigt, at den sygemeldte føler, at
hun eller han ikke er glemt, og at man
gerne vil have vedkommende tilbage
igen.” 

ikke kalde en succeshistorie,” siger Kim
Østerbye.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har
ikke tal for, hvor hurtigt de langtidssyge
bliver afskediget.

Ask Gielfeldt Petersen, der leder
sygefraværsenheden, peger dog på at
fastholdelsesindsatsen har førsteprioritet
og at færre fængselsbetjente blev afske-
diget i 2010 og 2011 i forhold til tidlige-
re. 

”Det fortæller, at flere blev fastholdt.
Der er således ikke dokumenteret
grundlag for at antage, at Kriminalfor-
sorgen afskediger sig ud af det høje
sygefravær,” siger han. ■

Af Søren Gregersen

Det lange 
sygefravær stiger 

Forbundsformanden foreslår, at Di-
rektoratet for Kriminalforsorgen central-
iserer indsatsen for de langtidssyge.

”Det kan nogle gange være svært for
det enkelte fængsel at håndtere de følel-
sesmæssige og professionelle krav, der
stilles i forbindelse med en sygesag. Hvis
indsatsen blev samlet ét sted, vil det
sikre en mere uvildig og ensartet be-
handling for den syge,” siger Kim
Østerbye.

Lavere end for fire år siden
Selvom sygefraværet er på vej op, er det
dog stadig lavere end for fire år siden.
Der skete nemlig et stort fald i 2009. Et
fald som ifølge i Direktoratet for Krimi-
nalforsorgen skyldes, at man blev bedre
til at få de langtidssyge tilbage i job.

Den udlægning er Fængselsforbundet
dog ikke helt enig i: ”Vores tal viser, at
det store fald i 2009 også hang sammen
med, at de langtidssyge i gennemsnit
blev afskediget 100 dage hurtigere og
derfor ikke belastede sygestatistikken i
samme omfang som tidligere. Det vil jeg

Note: Tallet for 2011 bygger på årets første syv måneder. Kilde: Kriminalforsorgens ledelsesinformationssystem.

Først faldt langtidssygefraværet markant, siden er det begyndt at stige igen.

Langtidssygedage pr. fængselsbetjent

2007 2011201020092008
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Lykketoft på 
stemmejagt i Herstedvester

De indsatte fik luftet deres

utilfredshed, da flere frem-

trædende politikere var mødt

op til vælgermøde på

Anstalten ved Herstedvester.

Over halvdelen af de indsatte i Anstalten
ved Herstedvester valgte at sætte deres
kryds ved folketingsvalget i september.
Det er flere end nogensinde. 

Det høje stemmetal på 84 skyldes
sandsynligvis, at de indsatte ugen op til
valget fik lejlighed til at møde en række
politikere – blandt andre Mogens
Lykketoft (S) og landets daværende soci-
alminister Benedikte Kiær (K).

Det foregik ved et vælgermøde, som
de selv havde taget initiativ til, torsdag
den 8. september.

Her var de indsatte mødt op i stort tal
i anstaltens gamle gymnastiksal for at få
svar fra politikerne. Det samme var et
stort presseopbud, der klumpede sig
sammen langs væggene.

En af de indsatte udtrykte sin frustra-
tion over de tidsubestemte domme, som
mange af de indsatte i Herstedvester
afsoner.

”Hvad vil I med Herstedvester? Skal
det være et behandlingssted eller et
fængsel? Mange sidder her i umenne-
skelig forvaring og på tidsubestemte
domme,” sagde han.

Den bold var Gunna Starck fra
Enhedslisten ikke sen til at gribe: ”Vi skal
have ændret mentaliteten i retspolitik-
ken – vi skal have mere resocialisering og
mindre hævn,” sagde venstrefløjspoliti-
keren. Et svar, der blev modtaget med
klapsalver og hujen i gymnastiksalen.

Også Mogens Lykketoft fik et ståen-
de bifald med paroler som: ”Vi skal ikke
bekæmpe kriminelle, vi skal bekæmpe
kriminalitet. Så må I selv dømme, om der
er behov for et nyt og bedre hold.”

Bekymret for personalet
Mere konkret blev det, da fællestals-
manden for de indsatte tog personalets
parti og udtrykte reel bekymring for den
nedslidning af de ansatte, som han har
været vidne til gennem årene. 

”Vi er mange herinde, der mener, at
administration og bureaukrati stjæler alt
for meget af personalets tid og ressour-
cer. Det går ud over de ansatte, og det
går ud over os. For når personalet er
glade, ja så er vi også glade.”

Talsmanden fortsatte med en svada
mod ledelsen og mod nedskæringer:
”Jeg har en nultolerance over for den
måde, vi bliver behandlet på. Der bliver
færre og færre betjente på gangene. Og
alt for mange af det kendte stamperso-
nel bliver stressede og går ned psykisk.
Hvad vil I gøre ved det?”

Eyvind Vesselbo fra Venstre svarede

prompte med et løfte: ”Vi vil bruge flere
penge på de betjente, der har med jer
indsatte at gøre. Vi skal have færre
DJØF’ere på fængselsgangene.” 

Også Pernille Frahm (SF) talte varmt
for bedre arbejdsforhold for fængsels-
personalet. ”Man har gjort de forkerte
ting. Man har fyldt fængslerne, samtidig
med at man har skåret ned. Det slider på
de ansatte. Mange fængselsbetjente
føler ikke, at de slår til – se bare på det
høje langtidssygefravær. Hvis der skal
være flere indsatte i fængslerne, skal der
i hvert fald også være flere ansatte,”
sagde hun.

Hun lovede derfor i langt højere grad
at anvende alternative strafformer, som
kan mindske presset på fængslerne: ”Vi
skal i højere grad have fokus på andre
strafformer, så vi får mere luft i de over-
fyldte fængsler. Fængselsstraf er altid

Den indsatte Shadi Schneekloth kunne godt tænke sig, at muligheden for at uddan-
ne sig i fængslet blev bedre.



”Hvis der skal være flere indsatte i fængslerne, skal der i hvert fald også være flere
ansatte,” sagde Pernille Frahm (SF) som svar på de indsattes bekymring over forhol-
dene for personalet.

Selvom valgplakaten faldt ned, fortsatte Mogens Lykketoft (S) ufortrødent med sine
politiske budskaber om at komme kriminaliteten – og ikke de kriminelle – til livs.

”Vi skal have færre DJØF’ere på fængselsgangene,” sagde Eyvind Vesselbo (V).
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den dårligste løsning. Alt for mange af
jer havner jo herinde igen.” 

Mere uddannelse, tak
Flere indsatte udtrykte frustration over,
at mulighederne for at tage en uddan-
nelse efter deres mening er dårlige – især
i arresthuse og lukkede fængsler.

En indsat spurgte politikerne: ”Hvor-
for kan vi ikke tage en erhvervsuddan-
nelse på et af værkstederne? Vi vil jo
helst ikke ud og sælge hash og amfeta-
min igen – vi vil gerne ud og tjene penge
til samfundet.” 

En anden indsat, der afsoner 12 år for
drab, sammenlignede med de svenske
fængsler, der er koblet op med universi-
teterne: ”I Sverige er det ikke noget pro-
blem at modtage fjernundervisning i
fængslerne. På det punkt er Danmark
håbløst bagud. Det er beskæmmende, at
vi ikke kan få en computer med internet-
adgang – her i de lukkede fængsler er
uddannelse forbeholdt de få,” sagde
han. 

Socialminister Benedikte Kiær (V) var
glad for, at viljen til at uddanne sig var til
stede. ”Jeg vil tage det med mig og se,
om det ikke kan lade sig gøre at forbe-
dre muligheden for fjernundervisning.
Det er dejligt at høre, at der er så mange
af jer, der ønsker at uddanne jer,” sagde
hun. ■

Af Andreas Graae

Valg i fængslet

Danmark følger den Europæiske
Menneskerettighedskonvention
om, at dømte fanger skal nyde ret-
ten til frie valg. Derfor har indsatte
i danske fængsler siden 1970 haft
adgang til at brevstemme ved fol-
ketingsvalg.
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Vold og terror præger daglig-

dagen i danske fængsler. Det

er konklusionen i en ph.d.-

afhandling, der retter en søn-

derlemmende kritik af fæng-

selslivet. Fængselsbetjente er

enige i kritikken, men peger

på, at betjentene pålægges

flere administrative opgaver.

Dermed bliver der mindre tid

til de indsatte, og det er en

af forklaringerne på, at fæng-

selsmiljøet er blevet mere

råt.

Hverdagen i danske fængsler synes at
være præget af en stigende råhed og
brutalisering. Den holdning, der gen-
nemsyrer fængslerne er klar ”Hold din
kæft og pas dig selv”. Det værste man
kan gøre er at sladre om de andre.  Også
selv om man ser en indsat få en dumme-
bøde, et sæbeøje eller en brækket tud.
Oplevelsen af uretfærdig behandling
betyder, at normerne rykker sig, og
grænserne for, hvad der kan accepteres,
flyttes. Med andre ord: fængselskulturen
forråer de indsatte.

Vurderingen kommer fra sociolog
Linda Kjær Minke, der har skrevet en
ph.d.-afhandling som har fået titlen:
Fængslets indre liv – med særlig fokus på
fængselskultur og prisonisering. 

Forbundssekretær Michael Kaj Jensen
kan godt nikke genkendende til den bar-
ske kritik. Han peger på, at betjentene
skal fastsætte grænser for hvilken op-
træden, der kan accepteres, men opga-
ven vanskeliggøres, fordi betjentene må

Mere brutalitet bag porten

Afdelingsformand og tillidsrepræsentant Jesper Dalbye.

bruge en stigende del af arbejdstiden på
administrative opgaver. Dermed bliver
der mindre tid til de indsatte.

Også den nuværende tillidsrepræsen-
tant i Vridsløselille, Jesper Dalbye, slutter
op bag kritikken. Han tilføjer, at bande-
kriminaliteten også har sin del af ansva-
ret for den stigende brutalitet.

”I dag er det sådan, at når en indsat
ankommer til Vridsløselille, bliver ved-
kommende spurgt ud om, hvem man til-
hører eller kender. Og det er svært at
sige, at man er neutral og ikke vil blan-
des ind i noget”. 

”Arbejdet med banderne er en
kæmpe belastning for personalet, fordi
vi hele tiden skal sørge for at holde dem
adskilt ved gårdture og alle andre aktivi-
teter”.

Nye mønstre skaber 
ny kriminalitet
Ifølge Linda Kjær Minke er opholdet i et
fængsel ikke blot med til at forrå de ind-
satte. Der dannes også nye normer, som
hun betegner med det engelske udtryk

prisonisering. Det kan defineres som en
socialiseringsproces, hvor den indsatte i
varierende grad tilslutter sig nye opposi-
tionelle normer, der retter sig mod de
ansatte og det officielle fængselssystem,
som de repræsenterer. Prisoniseringen
indebærer, at man må forvente en øget
risiko for ny kriminalitet efter løsla-
delsen.

På baggrund af sine undersøgelser
kan Linda Kjær Minke pege på de fakto-
rer, som har betydning for om en indsat
tilegner sig de nye normer. Det drejer sig
om køn, alder, tidligere straffe, arten af
den kriminalitet der er begået, og ikke
mindst den tid som er tilbragt i fængslet.

Indsatte, der har tilbragt mere end et
halvt år i fængslet, har i højere grad til-
egnet sig de nye normer end indsatte,
der har haft kortere ophold. Den største
sandsynlighed for høj prisonisering fin-
des hos yngre personer, der har afsonet
tidligere og som er dømt for narkokrimi-
nalitet, mens ældre, som er dømt for
drab og seksualforbrydelser, har den
laveste sandsynlighed for prisonisering.
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”Det viser blot, hvor uansvarligt det
var at nedsætte den kriminelle lavalder,”
siger Michael Kaj Jensen.

”Unge har ikke en fast identitet som
ældre, og et ophold i et fængsel kan give
den unge den selvopfattelse, at man er
kriminel og at man ikke hører hjemme i
samfundet. Med sådan en indstilling er
det næsten givet, at den unge vil fort-
sætte den kriminelle løbebane efter løs-
ladelsen”.

Tre konkrete forslag 
til et bedre fængselsliv
Jesper Dalbye og Michael Kaj Jensen er
enige om at pege på tre områder, hvor
der burde sættes ind, hvis man vil forhin-
dre, at de indsatte falder tilbage til ny
kriminalitet.

For det første skal det administrative
arbejde skæres drastisk ned. De peger på
de nuværende handleplaner, der lægger
beslag på en uforholdsmæssig stor del af
den arbejdstid, der er tilbage når fæng-
selsbetjentene har afsluttet de faste
opgaver som for eksempel gårdtur,
transporter, fritidsaktiviteter og visitatio-
ner. Opgaver som i den grad er blevet
intensiveret inden for de sidste par år,
blandt andet på grund af færre hænder
til mere arbejde. Dertil kommer det høje
belæg og bandeproblematikken, som
har lagt et yderligere urimeligt hårdt pres
på personalet.

”Tidligere var det socialrådgivere, der
havde ansvaret for handleplanerne, som
blev udarbejdet i samarbejde med fæng-
selsbetjentene,” siger Jesper Dalbye.  

”Det er de også bedre uddannede til
end os fængselsbetjente. Desuden har
socialrådgiverne lettere ved at opnå de
indsattes fortrolighed, og det har stor
betydning. Hvis det f.eks. drejer sig om
en indsat med misbrugsproblemer, vil en
socialrådgiver have lettere ved at moti-
vere vedkommende til at gå i behand-
ling. De indsatte vil ikke blotte sig for

meget over fængselsbetjentene. Des-
uden har vi en ordens- og sikkerheds-
funktion, der sætter visse grænser for
den fortrolighed, der kan opnås. Det
betyder også en hel del, at de indsatte
ikke tør opholde sig på vores kontorer i
længere tid. Det skaber mistanke om at
de sladrer, og det er med til at besværlig-
gøre arbejdet med handleplanerne”.

”Det tværfaglige samarbejde vi
havde tidligere, gav et bedre billede af
den indsattes aktuelle situation. I dag
har man fjernet fokus fra kvaliteten i
handleplanen, og har udelukkende et
mål der hedder kvantitet, altså en stati-
stik der fortæller at 100% af handlepla-
nerne er lavet til tiden. Så er ”systemet”
tilfreds.  Den store taber i dette er, ud-
over de to personalegrupper, den ”ker-
neydelse” som alle taler om, nemlig den

indsatte. Personalets faktiske tid blandt
de indsatte er blevet mindre og mindre,
hvilket desværre, men ikke overrasken-
de, har medført en forråelse blandt de
indsatte, vi ikke tidligere har set,” siger
Jesper Dalbye.

Et andet område, hvor der kan sættes
ind, er ved udgange. Det bør være lette-
re at blive udgangsberettiget, og det
uledsagede udgangsforløb skal kunne
starte tidligere, da det vil gøre overgang-
en til livet uden for murene nemmere. I
den forbindelse peger de begge på, at
der bør ske overflytning til et åbent
fængsel, når en indsat bliver berettiget til
uledsaget udgang. På den måde skal
man forhindre ny kriminalitet. 

”En indsat, der får uledsaget udgang,
vil være interessant for de andre indsat-
te. Man har eksempler på, at de pågæl-

Forbundssekretær i Fængselsforbundet Michael Kaj Jensen.
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dende bliver presset til at tage f.eks.
noget narko eller en mobiltelefon med
tilbage til fængslet. Selv om de ikke
ønsker at begå ny kriminalitet, kan det
være vanskeligt at afslå den slags
anmodninger, og dermed er der risiko

for, at der begås nye strafbare forhold,”
siger Michael Kaj Jensen.

Som en tredje foranstaltning peger
Jesper Dalbye og Michael Kaj Jensen på,
at flere mentorer burde indgå i resociali-
seringen efter løsladelsen.

Mentorerne skal bistå de indsatte
med assistance af enhver slags. Det
afgørende er, at den løsladte har én for-
trolig, som han kan henvende sig til. ■

Af Claus Midjord

Linda Kjær Minke opholdt sig i Vridsløselille i 13 måneder, da hun arbejdede med afhandlingen. Under opholdet obser-
verede hun dagligdagen i fængslet, og gennemførte talrige interview med de indsatte. Desuden gennemførte hun en
spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte i 12 andre institutioner under kriminalforsorgen.



Fængselsfunktionæren · 10.2011 11

Et besøg i Statsfængslet i

Nyborg gav 20 kinesiske 

studerende et nyt syn på

menneskerettigheder. 

En oplevelse, som de 

begejstrede tog med sig

hjem til Kina.

”Har de overhovedet lyst til at forlade
fængslet igen?” spurgte en ung kineser
efter at have set, hvor godt de indsatte
bliver behandlet i Statsfængslet i Ny-
borg. Det til trods for at fængslet – der
blev opført før Første Verdenskrig – hø-
rer til blandt landets mest traditionelle af
slagsen. 

Som led i en studierejse var en dele-
gation af 20 kinesiske studerende i
august rundt i landet for at se, hvordan
den danske velfærdsmodel fungerer i
praksis.

Besøget var organiseret af forskere
fra universiteter på tværs af de to lande.
En af dem er Clara Juncker, der er lektor
i litteratur og amerikanske studier ved
Syddansk Universitet i Odense. Hun
deler ubetinget de kinesiske gæsters
positive oplevelse af besøget i fængslet:

”Jeg var især imponeret over den
respekt, indfølelse og pædagogisk eks-
pertise, som de ansatte udviste over for
vores medborgere i fængslet. Alene det,
at de kalder dem for ’brugere’, gjorde
stort indtryk på de kinesiske studeren-
de,” siger hun.

Menneskerettigheder i praksis
Ved afskedsmiddagen var det besø-

get i Nyborg, der ifølge Clara Juncker gik
igen som den største oplevelse for de
kinesiske gæster:

”Mange studerende sagde, at besø-
get i fængslet var det, der havde lært
dem mest om menneskerettigheder – at

det er en realitet og ikke blot en luftig
idé, som man ikke behøver at forholde
sig til.” 

Det hænger ifølge lektoren sammen
med forskellen på de to landes menne-
skesyn: ”I Kina går de fængslede for lud
og koldt vand – eller det, der er langt
værre. De bliver skjult eller spærret inde
under usle kår og tolereres på mange
måder overhovedet ikke i samfundet.
Hvis man kommer i fængsel i Kina, så er
det slut. Ingen rettigheder, ingenting.
Mange forsvinder uden spor,” siger hun
og fortsætter:

”I Danmark derimod har de fængsle-
de stadig en identitet og en fremtid. For
eksempel var de kinesiske studerende
målløse over, at de indsatte selv måtte
vælge tøj og indrette deres celle.” 

Øjenåbner for begge parter
Også for fængselspersonalet var besø-
get en øjenåbner, der satte det at være
fængselsbetjent i Danmark i relief. Det
siger overvagtmester Cathrine Ander-
sen, som mødte de unge kinesere:

”De syntes jo nærmest, at fængslet
var en lejrskole. Vi fortalte dem, at vi
selvfølgelig også har sanktioner som iso-
lationsfængsling osv. Men det var stadig
noget af en overraskelse for dem at
opleve, at danske indsatte har fjernsyn
på værelset – at de stadig er menne-
sker.”

Hun lægger særligt vægt på samar-
bejdet mellem indsatte og ansatte som

det bærende princip i den danske fæng-
selsmodel.

”Modsat kinesiske fængselsansatte
arbejder vi jo meget med at få de indsat-
te tilbage i samfundet. Det synes jeg
absolut, vi kan være stolte af,” siger
hun.

Fængselsinspektør Arne Tornvig Chri-
stensen deler den positive opfattelse af
besøget – og han er glad for at have
givet kineserne noget at tænke over: 

”Vi fortalte dem om principperne for
normalisering, ansvarlighed, mindst
mulig indgriben, statisk- og dynamisk
sikkerhed samt åbenhed. De troede
næsten ikke deres egne øjne og ører.
Holdningen blandt dem var helt klart, at
den danske model er et mønstereksem-
pel på, hvordan man bør behandle  per-
soner i fængsel,” siger han.

Tager dansk model med hjem
Da gæsterne efter besøget kørte hjem,
hæftede Clara Juncker sig ved, hvordan
de studerende beskrev fængslet, der for-
tonede sig i bagruden: 

”Jeg spurgte, om de alligevel ikke
syntes, det så lidt frygtindgydende ud.
Men nej. De syntes mere, at det lignede
et slot – sådan lidt Kronborgagtigt,”
siger Clara Juncker.

Hun er overbevist om, at de unge
kinesere vil tage indføringen i menne-
skerettigheder med sig hjem.  ■

Af Andreas Graae

Nyborg set med 
kinesiske øjne

Studerende fra Kina var i august på besøg i Danmark. Her står de foran Hovedbanegården i

København. Lektor Clara Juncker fra Syddansk Universitet ses i midten af billedet.
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Der kan være mange måder

at bruge sin faglighed på. 

I Statsfængslet ved 

Horserød er en fængselsbe-

tjent for eksempel begyndt 

at undervise de indsatte i

musik.

Siden maj har de indsatte i Horserød haft
mulighed for at gå amok i Smoke on the
Water og andre rockklassikere. I foråret
fik statsfængslet nemlig 25.000 kr. til
musikinstrumenter fra Tuborgfondet.

Det betyder, at fængselsbetjent René
Hejdmann Hansen har udvidet sin ar-
bejdsopgaver. Nu er han begyndt at
undervise de indsatte i musik på alle
niveauer – både øvede og begyndere.

”Det handler om at give dem et lille
skulderklap – en succesoplevelse. Ikke at
jeg tror, at det kan få dem til at holde op
med at ryge hash – men det kan måske
få deres tanker ledt hen på noget
andet,” siger René Hejdmann Hansen,
der er manden bag initiativet.

Han har spillet guitar, siden han var
seks år, er forsanger i et Gasolin-cover-
band, og har i det hele taget altid haft
musikken inde på livet. Nu bruger han
denne baggrund på arbejdet.

”Det giver de indsatte et frirum. De
ser mig på en anden måde i øvelokalet,
end når jeg har uniformen på. Vi taler
mere uformelt og afslappet sammen,
fordi vi har den fælles musiske interesse.
De kan bedre fyre noget pjat af og joke,
når omgivelserne signalerer ro og fordy-
belse,” siger han.

Garagestemning 
i Horserød 

”Det er helt utroligt, hvad oprydning,
maling, en flok arbejdsivrige indsatte

og en venlig donation fra
Tuborgfondet, kan forvandle et beskidt

gammelt smedeværksted til,” siger
fængselsbetjent René Hejdmann

Hansen om det nye musiklokale i
Statsfængslet ved Horserød.
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Rock ’n’ roll og professionel
balance
I øvelokalet – der er et gammelt smede-
værksted, som de indsatte selv har sat i
stand – kan de interesserede få lov at
larme og skramle uden at forstyrre
andre.

”Der er mere rock ’n’ roll over det
end fangekoret. Mange af dem, jeg
underviser, hører jo lidt hårdere musik –
og her kan de lov at fyre den af på en
anden måde. De synes jo, det er fedt, at
de kan lære at spille noget guitar ved
lejrbålet,” siger René Hejdmann Hansen. 

Han understreger, at det professio-
nelle selvfølgelig stadig skal være til
stede fra hans side – men det gælder om
at finde balancen:

”Jeg behøver jo ikke pointere, at jeg
er ham med nøglen, ham der bestem-
mer. Det skal være en rolig afbalance-
ring, hvor man møder de indsatte i øjen-
højde. Sad jeg i uniform med radio og
klirrende nøgler, så ville de ikke få noget
ud af det. Det er en fritidsaktivitet, og
det skal man kunne mærke,” siger han.

Selv er han glad for at kunne give de
indsatte et alternativt tilbud, hvor han
bruger sig selv: ”Jeg kan godt lide at
bruge min faglighed på en anden måde,
som jeg ikke har lært på uddannelsen
som fængselsbetjent. Jeg elsker at spille,
så det er fedt at kunne give den glæde
og erfaring videre i mit arbejde,” siger
han.

Fængselsbetjenten håber derfor, at
musikundervisning også kan blive ud-
bredt i andre fængsler: ”Det er helt sik-
kert noget, der kan anbefales. Hvis man
sidder med en bestemt viden eller kun-
nen – om det er musik, syning, strikning,
eller hvad ved jeg – så er det da bare
med at komme ud og bruge den og søge
midler,” siger han. ■

Af Andreas Graae
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Gør det rigtige 
på rette tidspunkt

Hvilken type faglighed er

musikundervisningen i

Horserød et eksempel på? Vi

har spurgt forbundssekretær

Bente Benderska, der har

ansvaret for Fængselsforbun-

dets nye fokusområde Fag-

lighed i fokus.

”Faglighed er at gøre det rigtige på rette
tidspunkt – og samtidig at vide, hvornår
og hvorfor det er det rigtige at gøre. Det
er alfa og omega. Man skal bruge sin
teoretiske viden og være i stand til at se
og forstå ting ud fra en faglig vinkel, så
man kan vurdere bestemte menneskeli-
ge forhold og handle i overensstem-
melse med egnede metoder. En fæng-
selsbetjent bør altid være klar over, hvor-
for hun eller han gør hvad,” siger Bente
Benderska.

Musikundervisningen i Horserød er
efter hendes mening et godt eksempel
på, hvordan man bruger sin faglighed på
en alternativ måde. 

”Det er fantastisk dejligt at høre om
en fængselsbetjent, der i den grad bru-
ger sine musiske færdigheder i arbejdet
med indsatte. Det er utrolig flot af ham

og et super godt initiativ. Det afspejler
helt klart en fængselsbetjent, der har
forstået at praktisere faglighed og be-
tydningen af at give de indsatte nogle
succesoplevelser.” 

Hvilken type faglighed er eksemplet
fra Horserød et billede på?

”Jeg synes, at eksemplet viser en
fængselsbetjent, som har forstået den

svære opgave at balancere mellem det
hårde og det bløde. At han ikke behøver
at pointere over for de indsatte, hvem
der bestemmer, viser, at han kan udøve
sin myndighedsrolle på en faglig og per-
sonlig kompetent måde,” siger hun. ■

Af Søren Gregersen

Ifølge forbundssekretær Bente Bender-
ska er musikundervisningen i Horserød
et eksempel på en fængselsbetjent, der
har forstået at praktisere sin faglighed

på en personlig måde.
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Fem hurtige om faglighed 

Charlotte Heltved, 
uddannelseskoordinator i 
Statsfængslet i Vridsløselille.

Hvad forstår du 
ved god faglighed?
– ”Kompetence, viden og interesse for
sit job. En faglig dygtig medarbejder er
en, der besidder en grundig basisviden
om sit fag og gerne vil tilegne sig ny
viden – og gøre brug af den. 

Fokus på faglighed
Hvad er en faglig dygtig fængselsbetjent, og hvordan trives fagligheden i fængsler og arrest-

huse? Vi spørger medlemmerne i dette og i de kommende udgaver af Fængselsfunktionæren.

Er der områder i hverdagen,
hvor du gerne vil være fagligt
bedre?
– Som uddannelseskoordinator har jeg
mere kontakt med kollegaer end indsat-
te. Det er derfor primært den pædago-
giske del af mit job, jeg gerne vil være
bedre til. Når jeg skal holde sygesamta-
ler og tjenstlige samtaler, forbereder jeg
mig, men det er tit, at samtaler tager
drejninger, som er udfordrende for både
mig, og den jeg har samtalen med. Jeg
har også en del undervisning af elever.
På det område kunne jeg godt tænke
mig en opkvalificering. Jeg er sikker på,
at jeg kunne tilegne mig flere pædago-
giske redskaber.

Hvordan ser du 
udviklingen i faget?
– I mine 23 år i Kriminalforsorgen er der
sket meget. Først og fremmest er der nu
et fokus på, at vi arbejder med menne-
sker. Desuden oplever jeg, at fængsels-
strukturen er knap så hierarkisk og stiv.
Men det er klart, at det øgede fokus på
den bløde del af fængselsbetjentenes job
er den største udvikling. Nu handler det
første år på KUC kun om dig som per-
son: Hvordan du møder verden, dine
kompetencer og hvordan du ser faget.
Det mener jeg højner fagligheden på
den menneskelige front.

På hvilke punkter er der 
behov for at styrke fagligheden
i faget?
Generelt mener jeg, at vi er fagligt dyg-
tige, men at noget af vores faglighed går
fløjten, når vi bliver presset på mandskab
og tid. Det korte af det lange er, at jo

mindre tid vi har for eksempel til sagsbe-
handling, jo dårligere og unuanceret bli-
ver den. 

Et andet punkt, som Kriminalforsor-
gen altid har været udfordret på, er
kommunikationen. Både internt mellem
ledere og menige fængselsbetjente, og
mellem direktoratet og institutionerne –
kort sagt over alt i Kriminalforsorgen!
Her kunne alle virkelig udvikle sig fag-
ligt. Jeg er sikker på, at en større hel-
hedstænkning i hele Kriminalforsorgen
vil hjælpe den gode faglighed på vej. En
bred viden – om for eksempel andre
fængsler – er også høj faglighed.

Har du forslag til, hvordan
Fængselsforbundet kan være
med til at styrke fagligheden?
Forbundet skal konstant arbejde for
efteruddannelse på områderne samar-
bejde og kommunikation – i det hele
taget det at have med mennesker at
gøre. Både for fængselsbetjente og lede-
re. 

Desuden mener jeg, at en smidigere
udvekslingsordning vil skabe bredere
viden og større helhedstænkning i
Kriminalforsorgen, fordi eleverne vil op-
leve flere afkroge af det at være fæng-
selsbetjent. ■

Af Kristian Westfall
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Fængselsbetjente får en cen-

tral rolle i et nyt pilotprojekt

for bandemedlemmer. Den

daglige kontakt og person-

kendskabet skal gøre det

nemmere at spotte motivere-

de indsatte. 

Spot en afhopper. Det er en de vigtigste
opgaver for de fængselsbetjente, som
arbejder på afdelinger, hvor der sidder
rockere og bandemedlemmer, i et nyt
bande-exit-pilotprojekt fra Kriminalfor-
sorgen. 

Et af hovedelementerne i pilotprojek-
tet er nemlig at identificere de rocker-
eller banderelaterede indsatte, som er
motiverede til at forlade miljøet. 

Og da fængselsbetjentene er dem,
der har den daglige kontakt og er tæt-
test på de indsatte, er det også logisk, at
det er dem, der finder de rocker- eller
banderelaterede, som ønsker at træde
ud af det kriminelle miljø. Det siger pro-

Kollegaer skal hjælpe 
indsatte ud af bandemiljøet

”Vi spotter bandemedlemmer, der er
motiverede til at træde ud af miljøet,”
siger fængselsbetjent i Statsfængslet i
Nyborg, Dina Andersen, der arbejder

med Kriminalforsorgens nye 
bande-exit-program.
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jektleder i Kriminalforsorgens Straffuld-
byrdelseskontor, Marie Louise Jørgen-
sen.

”Vi giver dem et tilbud om at komme
væk fra deres afdeling og blive overført
til en åben eller halvåben plads, hvor der
er bedre mulighed for uddannelse og
beskæftigelse. Men det skal selvfølgelig
bero på en grundig vurdering og en
række krav til den indsatte.”

Til at koordinere indsatsen udpeges
på hvert tjenestested en bande-exit-
ansvarlig betjent, som får en særlig rolle
som forbindelsesled til direktoratet. 

”Den exit-ansvarlige skal fungere
som koordinator på tjenestestedet og
kontaktperson til os i direktoratet. I tæt
samarbejde med klientkontoret og sik-
kerhedsenheden vurderer vi de sikker-
hedsmæssige aspekter omkring den ind-
satte,” siger Marie Louise Jørgensen. 

Ti indsatte er i gang
I øjeblikket er ti indsatte i gang med et
exit-forløb. Dina Andersen er en af de
fængselsbetjente, som har været kon-
taktperson for banderelaterede indsatte i
Statsfængslet i Nyborg. Hun nævner
personkendskabet som det vigtigste, når
hun skal vurdere, om de indsatte virkelig
ønsker at forlade deres bande:

”Der er ikke så mange indsatte på
vores afdelinger, så derfor har vi et tæt-
tere kendskab til dem. Det betyder
meget, når man skal vurdere, om det
’bare er en and’ – eller om de reelt
ønsker at gøre noget for at komme ud af
banden. Her er baglandet også rigtig
vigtigt – om de har opbakning hjemme-
fra,” siger hun.

Derfor er et tæt samarbejde med poli-
tiet og Kriminalforsorgens klientkontor
også vigtigt for at sikre, at det er de reelt
motiverede, der omfattes af program-
met.

De indsatte skal altså vise ægte vilje til
at træde ud, før man kan gå videre og

gøre noget mere for dem: ”Det kan for
eksempel være et ønske om at videreud-
danne sig, finde en arbejdsgiver eller lig-
nende,” siger Dina Andersen.

Sikkerhed og diskretion
Og man træder ikke bare sådan lige ud
af en bande. Ofte kan der være stort
pres fra medindsatte på afdelingen,
familie og netværket uden for fængslet.

”Det er sådan nogle ting, vi må tage
højde for, når vi vurderer, om den på-
gældende har gode odds for at blive
sendt ud i en bande-exit. Har han for
eksempel en god familie, som kan støtte
og måske har et arbejde til ham, når han
kommer ud?” siger hun.

Derfor er det også yderst vigtigt, at
bande-exit-forløbet foregår diskret –
både i udpegningen og støtten til de ind-
satte. Det siger Allan Petersen, der er
daglig leder på Dina Andersens afdeling
i Statsfængslet i Nyborg:

”Det er jo ikke noget med store pla-
kater, hvor vi inviterer dem ned for at
høre om bande-exit. Nej, det skal foregå
meget diskret, så det ikke pludselig ryg-
tes på afdelingen, at der er en, der er på
vej ud. Vi bliver nødt til at være skarpe,
for hvis vi laver en fejl, kan det få fatale
konsekvenser.”

Han understreger, at alle selvfølgelig i
princippet har mulighed for at komme
og sige, at de vil væk fra deres afdeling
for at komme ud af en bande.

”Så må vi jo undersøge sagen. Men
tidligere var det eneste tilbud, vi kunne
give dem, at sætte dem i frivillig isola-

tion. Det er der jo ikke så mange, der har
lyst til. Men det bliver forhåbentlig bedre
nu,” siger Allan Petersen. ■

Af Andreas Graae

I september blev der udpeget bande-exit-ansvarli-
ge fængselsbetjente på alle Kriminalforsorgens
tjenestesteder.

Fokus på 
resocialisering

Hvad gør man ude på tjenesteste-
derne for at motivere de indsatte til
at forlade den kriminelle løbebane
efter endt afsoning? 
Fængselsfunktionæren skriver om
afdelinger, der gør en særlig ind-
sats i forhold til resocialisering.
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I Statsfængslet på

Søbysøgård har to innovative

fængselsbetjente med stor

succes, gennemført et projekt

for en mindre gruppe indsat-

te. ”Aktiv fritid på havet” er

titlen og visionen for det kaj-

akprojekt de to fængselsbe-

tjente igangsatte den 22.

august 2011. Projektet er en

tydelig markering af den per-

fekte kombination imellem

private og faglige interesser

og kompetencer. 

Klokken er 7:30 onsdag den 7. septem-
ber 2011. Vi befinder os i smykkeværk-
stedet der udgør base for kajakprojektet.
Rundt om bordet, der summer af liv, sid-
der seks indsatte og to fængselsbetjente.
Hver morgen mandag til fredag siden
opstart den 22. august 2011, har disse
mennesker drøftet dagens begivenhe-
der, lagt planer og sikret en sund og for-
nuftig start på dagen, ud fra en grund-
læggende holdning om, at med til aktiv
fritid hører solid og sund kost.

Dagen i dag indeholder den afslut-
tende prøve for de kajaksejlende indsat-
te – i dag skal de nemlig vurderes på
samtlige færdigheder, de gennem forlø-
bet har tilegnet sig. 

En ide blev til
Fængselsbetjentene Henrik Grøndahl og
Svend-Erik Møller fik for ca. halvandet år
siden ideen om et kajakprojekt på Stats-
fængslet Søbysøgård.  Både Henrik og
Svend-Erik er aktive indenfor kajakspor-
ten privat, hvorfor ideen faldt dem helt
naturlig. De to fængselsbetjente var

begge overbevist om, at deres egne
oplevelser indenfor sportsgrenen, klart
kunne overføres som positiv værdi for de
indsatte på Statsfængslet Søbysøgård.
De gik derfor straks i gang med at
undersøge hvordan midler til projektet
kunne skaffes. Processen viste sig dog
mere udfordrende end først antaget, og
det er først i år lykkes de to fængselsbe-
tjente at skaffe midlerne til projektets
opstart. Det samlede beløb på kr.
155.000, blev anvendt til 10 kajakker
med diverse udrustning samt sikker-
hedsudstyr.

Hvorfor kajakprojekt?
Fængselsbetjent Henrik Grøndahl for-
tæller at projektets vision og mål er, at
skabe en solid social oplevelse for en
mindre gruppe indsatte. En oplevelse der
skal vække en nysgerrighed i de indsatte
omkring værdien af konstruktive fælles-
skaber. Projektet ønsker at så et frø til en
begyndende proces for kognitiv tænk-
ning og refleksion over de fællesskaber,

de indsatte normalt indgår i. 
Også de indsatte har en holdning til

projektet. ”Jeg havde aldrig forestillet
mig at sejle kajak udenfor,” siger en ind-
sat og giver udtryk for en gennemgåen-
de glæde ved at deltage i projektet.
”Det her, er det eneste tilbud til os ind-
satte her på Søbysøgård,” siger en
anden indsat og reflekter videre over
behovet for at føle sig behandlet som et
menneske.

En anden vigtig grund til projektet er
ifølge fængselsbetjent Henrik Grøndahl,
at de indsatte nyder godt af motion og
kan herigennem også finde glæde. At de
indsatte i denne sportsgren er nødsaget
til at opholde sig i naturen under udø-
velsen, er ligeledes medvirkende til at
ændre de indsattes forhold til de fri-
tidsinteresser og fællesskaber, de nor-
malt kender i fra fængslets dagligdag.

Sund kost skal der til
Et vigtigt element i projektet har for
fængselsbetjentene Henrik Grøndahl og

Aktiv fritid på havet

6 stolte indsatte efter deres endelige prøve. Yderst til højre ses fængselsbetjent Henrik

Grøndahl.

En del af holdet ude på vandet klar til nye udfordringer i kajakken.
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Svend-Erik Møller været, at dyrke det
sociale fællesskab med de indsatte
omkring morgenbordet. Derfor er de
indsattes kostpenge inddraget til projek-
tets daglige indkøb af kost, som blev
foretaget på skift af de to fængselsbe-
tjente.

Fængselsbetjent Svend-Erik Møller
fortæller at der fortrinsvis indkøbes øko-
logiske og sunde produkter.

Udover fælles morgenmad har alle
deltagerne i projektet hver eneste mor-
gen til opgave at smøre dagens madpak-
ke, der skal medbringes på turen.

Vi mangler en vogn
På trods af de allerede indkøbte kajakker
og dertil hørende udstyr, mangler pro-
jektet stadig en vogn eller en trailer til
transport af de 10 kajakker. Fængsels-
betjentene fortæller, at der er indkøbt en
brugt bådtrailer til formålet. Denne er

dog under kyndig ombygning hos
fængslets lokale smed, således at den
forhåbentlig fremover kan bruges til
transport af de mange kajakker.

Omfattende program
De indsatte har i forbindelse med projek-
tet skulle lære mange nye ting, blandt
andet hvordan man forholder sig på
vandet under forskellige vind- og vejr-
forhold. Til at undervise i dette, havde
Henrik Grøndahl og Svend-Erik Møller
inviteret Finn Pedersen fra Henriks
roklub.

En anden ting der blev undervist i,
var, hvordan man begår sig i naturen og
hvad naturen kan bidrage med af for-
skellig kost. Denne undervisning, hvor
de indsatte fik kendskab til naturens
mange rigdomme, blev varetaget af
naturvejleder Rikke Moulin.

Udover disse emner har de indsatte

Hvad er EPP?

European Paddle Pass, EPP, er et niveau,
som dækker grundlæggende færdighe-
der på fladt vand. Fokus er lagt på kon-
trol og manøvrering af kajakken/ kano-
en. Forståelse af årsag og effekt vægtes
højere end evnen til at udføre perfekte
tag. På dette niveau lægges der vægt
på sikkerhed, og der trænes teknikker til
at tage vare på sig selv og andre.
Niveauet bestås ved prøve.

Hvordan er kajak-
projektet finansieret?

Fængselsbetjentene har ansøgt en lang

række fonde og opnået midler fra føl-

gende:

• Trygfonden, kr. 75.000

• Frihedsrådet, kr. 50.000

• Satspuljemidler via fængslets

behandlingsafdeling, kr. 30.000

De selvsmurte madpakker indtages ved vandet.

En af de indsatte foretager her en såkaldt Eskimoredning.

øvet og lært teorien bag European
Paddle Pass på niveau 2, som har et
omfattende pensum.

Perfekt afslutning
Onsdag den 7. september 2011 skulle
de seks indsatte, hver især, vise samtlige
øvelser de have trænet gennem forløbet
og presset var stort. Til stor fornøjelse for
fængselsbetjentene Henrik Grøndahl og
Svend-Erik Møller bestod alle indsatte
den krævende test. De indsatte kan nu
fremvise og bevise deres færdigheder for
havkajak på niveauet EPP 2. 

Fængselsbetjent Henrik Grøndahl
håber at de indsatte bevarer deres inter-
esse og begejstring for kajak efter deres
løsladelse fra Statsfængslet på Søbysø-
gård. ■

Af Michael Meisner
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I retspsykiaterens værksted

Kan man snyde sig fra fæng-

selsstraf ved at spille gal?

Dette og meget andet giver

retspsykiateren Peter Kramp

svar på i en ny interviewbog.

Bogen er skrevet af journalist

Preben Lund fra DR, der tidli-

gere har været fængselsbet-

jent. 

Var den tiltalte sindssyg i gerningsøjeblikket?

I mere end 2.000 mentalerklæringer har rets-

psykiateren Peter Kramp taget stilling til

netop dette spørgsmål. 

Svaret har stor betydning for den anklage-

de, for mentalerklæringen bruges af domsto-

lene til at vurdere, om en gerningsmand har

været sindssyg, da han begik forbrydelsen, og

om han derved kan fritages for fængselsstraf.

I bogen Sindssyg i gerningsøjeblikket teg-

ner journalist ved Radioavisen, Preben Lund,

et portræt af Peter Kramp, der gik på pension

i foråret efter 30 år som leder af Retspsy-

kiatrisk Klinik i København.

Bogen giver et indblik i den 70-årige rets-

psykiaters mange overvejelser og hans tvivl,

før han skriver den erklæring, som vil have

afgørende betydning for et menneskes frem-

tid.

”Problemet er, at vi stadig ikke kan tage

en blodprøve, der viser, om en person er

sindssyg. Indtil videre er undersøgelsen klinisk

med det grundige psykiatriske interview som

grundlag. Sådan var det, da jeg begyndte, og

sådan er det stadigvæk,” siger Peter Kramp i

bogen. 

Bogens 200 sider indeholder en masse

underholdende anekdoter og beskriver rets-

psykiaterens kvaler med at vurdere, hvorvidt

observanden foran ham virkelig er sindssyg –

eller blot lader som om. Men som Peter

Kramp slår fast:

”Det ville kræve endog meget stor indsigt

i psykiatri og i fagets terminologi at simulere

en psykotisk tilstand.”

Flere psykisk syge i fængslerne
Forfatteren, Preben Lund, har tidligere skre-

vet en bog om sine 16 år som fængselsbetjent

– blandt andet på Vestre Fængsel. Her mødte

han første gang Peter Kramp i slutningen af

1980’erne, hvor han som fængselsbetjent

skrev for KF-Bladet – altså Københavns

Fængslers personaleblad: 

”Jeg skulle interviewe ham om en fornem-

melse, som mange af os på det tidspunkt

havde af, at der var kommet flere mentalt

ustabile indsatte. Og det kunne Peter Kramp

bekræfte. Jeg husker psykisk syge, som talte

med manden i månen og troede, der kom

stråler ind gennem muren i deres celle. Et pro-

blem, der her 22 år efter bestemt ikke er ble-

vet mindre udbredt,” siger Preben Lund.

Dermed hentyder han til, at der er kom-

met flere sindslidende i fængslerne, siden der

i 1980’erne var politiske flertal for massive

nedlæggelser af sengepladser. Det fik – ifølge

en stor undersøgelse, som Peter Kramp fore-

tog i 2009 –kriminalitetskurven for de psykisk

syge til at stige voldsomt. Hvert år begås 50-

60 drab herhjemme, og cirka hvert femte

begås af en psykisk syg.

”Politikernes iver efter at nedlægge så

mange psykiatriske sengepladser som muligt

har kostet menneskeliv, hvilket fortjener at

blive karakteriseret som en skandale,” siger

Peter Kramp i bogen.

På kanten af konventionerne
Udover det problematiske i denne statistik

fremhæver han, at Danmark bevæger sig på

kanten af EU-konventionerne, hvor det

udtrykkeligt fremgår, at psykisk syge kriminel-

le ikke skal sidde i almindelige fængsler. 

”Det er et problem for fængselsbetjente-

ne, som ikke er rustet til denne opgave og

naturligvis heller ikke kan forudsættes at være

det. Men det er så sandelig også et problem

for patienterne, der som alle andre har krav

på en professionel behandling,” siger Peter

Kramp.

Det præcise tal for, hvor mange psykisk

syge indsatte der sidder i fængslerne, kendes

ikke – men Direktoratet for Kriminalforsorgen

er i gang med en undersøgelse, der ventes

færdig i begyndelsen af 2012. ■

Af Andreas Graae

I bogen ’Sindssyg i gerningsøjeblikket’ tegner

journalist og tidligere fængselsbetjent Preben

Lund et portræt af retspsykiateren Peter

Kramp. Bogen udkom i august på Nyt

Nordisk Forlag Arnold Busck.

Ti drab om året begås
af en psykisk syg

Hvert år begås 50-60 drab her-
hjemme. Cirka hvert femte bliver
begået af en psykisk syg. Samtidig
er antallet af personer, der er idømt
en psykiatrisk særforanstaltning på
grund af kriminalitet, firdoblet over
de sidste 20 år – fra 654 i 1990 til
2.600 i 2010. 
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DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være

redaktionen i hænde senest den 14. oktober  2011

Pebersprayen 
ud af skabet…

Af fængselsbetjent 
René Andreasen, 
Københavns Fængsler.

Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have
peberspray som en del af udrustningen.
Det ligger helt fast. Jeg har derfor også
med interesse læst artiklen i sidste num-
mer af Fængselsfunktionæren. 

Det med, at man ikke ønsker at sig-
nalere optrapning, som Michael Gjørup
er inde på, er jo en halv sandhed. Op-
trapning er jo et redskab, som bliver
brugt ofte i forbindelse med konflikt-
håndtering og har betegnelsen ”show of
force”. I Vestre Fængsel beherskes dette
redskab til fulde. 

Måske Michael Gjørup tænker det,
som Kim Østerbye er inde på. Nemlig
hensynet til indsatte og det omkringlig-
gende samfund. Der kan man jo blot
konstatere, at peberspray i Danmark jo
ikke er noget nyt fænomen. Politiet har
brugt det længe og flittigt. Det er heller
ikke længere tid siden end juli måned i
år, hvor JP i artiklen ”Skal peberspray
lovliggøres i Danmark”, kunne fortælle,
at 61 % af danskerne vil gøre peber-
spray lovligt. Selvfølgelig skal man stille
sig kritisk over for målinger, men det er
da stof til eftertanke. Hvad er egentlig
holdningen i det danske samfund?

Jeg er enig i, at vores primære opga-
ve er konflikthåndtering, med det mål,
at undgå en anvendelse af magt. Jeg kan
dog overhovedet ikke se nogen
sammenhæng mellem at en peberspray,
som en del af udrustningen, skulle lede
til at man blev dårligere til den gode
konflikthåndtering. Vi er som personale
gode til det vi gør og vi gør det korrekt.
Dermed ikke sagt at vi ikke kan blive
bedre. Det er dog klart, at hvis man ikke

ønsker det stormvejr politiet har været i,
vedr. peberspray, ja så gør man nok
bedst i at holde den i skabet. Dog håber
jeg på ingen måde, at medierne styrer,
hvorledes beslutninger tages i Direkto-
ratet.

Med hensyn til, at man gør tingene
forskelligt, peber, ingen peber, gårdtur,
transport mv., så kan jeg heller ikke se,
hvordan det skulle være noget, som taler
i mod. Jeg kunne godt tænke mig at
spørge Kim Østerbye, hvad han helt nøj-
agtig mener med den udtalelse? 

Inden jeg går videre, så vil jeg godt dele
disse eksempler: 

• Når man i Vestre Fængsel skal på
transport (2 kollegaer + 1 eller flere
indsatte), så kan man anlægge
peber og stav uden problemer. Der
foreligger en forholdsordre eller
lign. og der er altså foretaget en
vurdering og taget stilling til, at der
konkret foreligger en særlig risiko-
situation, hvor anvendelse af stav
eller peberspray kan blive nødven-
dig. 

• Når man i Vestre Fængsel skal
sidde og observere ved afvikling af
gårdtur (2 kollegaer + max 30 ind-
satte), så kan man anlægge stav,
når de indsatte lukkes ud og igen
når de lukkes ind. I tiden i mellem,
når de indsatte render rundt og
fordriver tiden, skal staven være
opbevaret aflåst. Der foreligger
altså kun til dels en konkret og sær-
lig risikosituation.

• Når man i Vestre Fængsel skal
afvikle muslimsk bøn (6 kollegaer +
max 50 indsatte), anlægger man
intet, da der ikke er givet tilladelse
til noget som helst.

Jeg ved godt, at det måske er svært at
forestille sig dagligdagen i Vestre
Fængsel. Det er også blot for at illustre-

re, hvor meget forskel der kan være på
selv samme indsat/indsatte under for-
skellige forhold. Det er dog klart, at føl-
gende spørgsmål kan rejse sig hos dem
som udmærket kender situationerne.
”Hvorfor der ikke er tale om en konkret
og særlig risikosituation i de to af eksem-
plerne?” og ”Den samme indsatte går
jeg op og ned ad på afdelingen hver
dag. Hvorfor skal vi ikke gå med
peber?”.

Der er simpelthen ikke nogen ordent-
lig forklaring på, hvorfor vi ikke skal gå
med peberspray alle sammen. Hvis der
er, vil jeg i hvert fald gerne høre den.

Som nævnt, er jeg enig i, at man får
udleveret peberspray som en del af
udrustningen. Man skal dog være var-
som med, at gøre pebersprayen til noget
den ikke er. Det er ikke en mirakelkur,
nej.

Der bliver nævnt i artiklen, at ”et
enkelt pust og den indsatte er fikseret”.
Jeg mener, at man i vores ”verden” skal
skelne i mellem en fiksering og pacifice-
ring. Pebersprayen er uden tvivl et rigtig
godt redskab. Vi ved dog alle sammen,
at den kan have en forskellig virkning på
personer. Derfor! Hvis man foranlediges
til at tro at peberspray er til fiksering/
gøre noget fast, så burde man måske
hellere sige at der er tale om pacifice-
ring/afledning. Tænker man så også
over, hvor meget indhold man har i en
peberspray (til ca. 10 sek. kontinuerligt
brug), så skal man have for øje, at 
der skal være sammenhæng i mellem
mængden af peberspray til rådighed
samt antallet af indsatte man evt. står
overfor. En situation kan gå skævt, så vel
som godt ved brug af peberspray. Det
må man slå fast med det samme.

Jeg mener, man skal holde sig langt
fra den sammenligning, at peberspray er
mere lempeligt end greb. Det er ikke et
holdbart argument. Der er tale om to
vidt forskellige ting. Begge dele er dog
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lige vigtige redskaber til, at opnå den
rette konflikthåndtering i en given situa-
tion og skal derfor være tilgængelige
hele tiden. Dette bedst som en del af
udrustningen.

Det ryster mig derfor en del, når
Fængselsforbundet, Kim Østerbye, ikke
kommer med en klar tilkendegivelse af,
hvor vi har vores forbund henne. Skal vi
have pebersprayen som en del af udrust-
ningen eller ej?

Måske er det fordi man ikke rigtig
ved, hvad peberspray er! Den tanke
bygger på følgende.

”Det er en klart mere skånsom meto-
de i forhold til benlås og håndjern, da
svien er ovre efter et kvarter.” Denne
udtalelse er kommet fra Fængselsfor-
bundet, Kim Østerbye, i forbindelse med
artiklen på Avisen.dk; ”Peberspray
kunne måske have reddet Sahim”.

Jeg ved ikke om det er for privat, men
jeg kunne godt tænke mig at spørge Kim
Østerbye, om han nogensinde har været
udsat for peberspray i ansigtet?
Umiddelbart lyder det ikke sådan. 

Ud fra den erfaring jeg har gjort mig,
så ligger et kvarter langt fra virkelighe-
den. Hvornår noget svier og ikke svier
kan selvfølgelig være individuelt. Jeg
mener dog på ingen måde, at man skal
negligere peberspray til at være en svie
på et kvarter. Der er altså tale om øjenk-
ramper, midlertidig blindhed, ånde-
drætsbesvær, hoste og i værste tilfælde
dødsfald. Der er altså ikke tale om et
stykke legetøj. Benlåse går ind under
greb, men håndjern er en helt anden
boldgade og betragtes ikke som et
magtmiddel. At holde peberspray og
håndjern op i mod hinanden er, efter
min mening, helt hen i vejret. Ingen af
de magtmidler som vi må anvende;
greb, skjold, stav, peberspray og tåregas
skal, i mine øjne, listes op i en rækkeføl-
ge for, hvornår der skal anvendes hvad.
Når der foreligger en situation, skal der

gøres hvad der er nødvendigt, med vægt
på overvejelse, omtanke og indsigt. Det
ene kan simpelthen ikke afløse det
andet. Man bliver derfor nødt til at se de
redskaber/magtmidler vi har tilgængeli-
ge, som en del af en samlet pakke og
hele tiden tilstræbe at anvende det kor-
rekte i en given situation. Det er svært,
ja, og man står ofte alene med beslut-
ningen om, hvordan man skal handle
her og nu. 

Det bliver heller ikke nemmere af, og
her kan jeg kun tale om forholdene i
Vestre Fængsel, at man ikke vælger at
holde sit personale ”fit for fight”. På
baggrund af episoden i Kolding Arrest,
kommer der pludselig fokus på, hvad der
må betegnes som et kerneområde i
vores arbejde. Nemlig konflikthåndte-
ringen. Det er så grotesk, at en episode
som den nævnte, skal være en form for
udløser/åbenbaring for at komme i
gang. ”Går den, så går den!”. Den men-
talitet, bliver man som ledelse åbenbart
aldrig træt af. 

”Peberspray kunne have reddet
Sahim”. Jeg vil lade denne artikelover-
skrift være en del af det sidste ord. Og
med det så håber jeg på, at man vil
kunne forstå, at det redskab som peber-
sprayen nu en gang er, fungerer bedst,
hvis den ikke først skal ud af skabet.

Svar til fængselsbetjent
René Andreasen,
Københavns Fængsler.

Af forbundsformand
Kim Østerbye.

Kære René.
Det er sådan, at det er en politisk beslut-
ning hvordan peberspray kan og skal
bruges i Kriminalforsorgen. Politikerne
var, i dele af folketinget, noget bekymret

over en eventuel tilladelse til dette, da
det som du selv skriver kan have
bivirkninger og det opfattes klart som et
magtmiddel.

Samtidig er en del af debatten lidt
misforstået, da peberspray ikke er et per-
sonligt sikringsmiddel. Det er alene en
metode, som ved ekstreme situationer
kan bruges, inden mere drastiske midler
tages i brug. Og først efter grundig
overvejelse, der som udgangspunkt
efterfølges af en ledelsesbeslutning, med
mindre situationen er så akut, at der ikke
kan ventes på en tilladelse.

Når jeg i artiklen skriver, at jeg kan
være nervøs for udlevering af personlig
peberspray kan være en dårlig ide,
hænger det sammen med den erfaring
jeg har omkring Kriminalforsorgen, som
bestemt ikke er dygtig til at tolke eller
efterleve de overordnede regler på en
ensartet måde.

Det gælder for eksempel reglerne for
gårdtur, udgang og fællesskab. Vi ople-
ver jo allerede i dag, at selv indenfor
samme institutionstyper, bliver reglerne
tolket så forskelligt, at praksis ikke er den
samme. Hvis Kriminalforsorgen vælger
at sige, at alle kan bære peberspray som
personlig sikkerhed, så er det min frygt
at dette alligevel ikke vil blive efterlevet
alle steder og der derfor kan opstå situa-
tioner, hvor personalet ”kommer i klem-
me”, hvis de ikke går med den. Et andet
eksempel kunne være, at pebersprayen
blev brugt uden at ledelsen mente det
var nødvendigt og det vil efter min
opfattelse også kunne medføre unødige
undersøgelser og personalesager.

Du beskriver et eksempel på KF hvor
I skal bære stav og peberspray og samti-
dig en forundring over at I ikke bærer
det samme på afdelingerne. Nu er det jo
ikke mig, som udsteder forholdsordrer,
men jeg kunne forestille mig, at det
alene handler om de situationer, hvor
man er under transport eller på gårdtur;

DEBAT



Fængselsfunktionæren · 10.2011 23

hvor risikoen for episoder er forhøjet.
Samtidig kan peberspray under trans-
port ikke bruges, hvis ikke der forinden
turen er givet en tilladelse. Jeg finder det
i øvrigt naturligt, at man har en dialog
med sin ledelse om forholdsordre for
peberspray, som led i den løbende vur-
dering af den aktuelle dynamiske sikker-
hed på afdelingen/institutionen.

Du reagerer kraftigt på, at jeg ikke
bakker op om din og andres holdning til
peberspray. Da jeg udtalte mig i pressen
til en artikel, så udtalte jeg mig om,
hvorvidt peberspray ville have været
brugt i den ulykkelige sag i Kolding, hvis
vi havde haft mulighed for det. Jeg sva-
rede, at det ville jeg tro, da det i vores
terminologi opfattes som et mildere
magtmiddel end for eksempel brug af
stav. 

Selvom der i nogle tilfælde kan være
bivirkninger efter brug af peberspray, er
det vurderingen, at der er større risiko
for at skade den indsatte, når der anven-
des stav.

Jeg har ved tidligere lejligheder sagt,

og mere alenearbejde. Og det ville få
alvorlige konsekvenser for alles sikker-
hed og arbejdsmiljø.

Når jeg indledte med at nævne, at
reglerne er baseret på en politisk beslut-
ning, så giver det naturligvis anledning
til en kommentar, at man i medierne
kunne opleve en politisk udmelding om,
at ældre medborgere skulle have ret til
lovligt at opbevare og bruge peberspray
(mod overfaldsmænd). Så er den natur-
lige tanke jo, om man på ”Borgen” har
mere tillid til alle landets pensionister,
end til vores dømmekraft. Sådan er det
ikke. Jeg erfarer jævnligt, at man fra
Folketinget har stor respekt for det
arbejde vi udfører – ofte under meget
vanskelige forhold. Men det giver natur-
ligvis signalforvirring, når vi sammenhol-
der vores regler med en holdning om ”fri
peberspray til de ældre”. ■

at jeg gerne vil kæmpe for at få ændret
reglerne om peberspray. Men det kræ-
ver, at jeg får kendskab til konkrete epi-
soder, hvor de nuværende regler har
været en hindring for at en situation
kunne løses hurtigere og bedre, eller hvis
skader kunne være blevet afværget. 

Fængselsforbundets medlemmer lø-
ser hver dag en kæmpemæssig sam-
fundsmæssig opgave med minimal brug
af fysisk magt – klientellet taget i
betragtning. De fleste konflikter i vores
institutioner løses ved dialog mellem
personalet og de indsatte og som be-
tjente er vi alle sammen meget bevidste
om brugen af magt- og sikringsmidler.
Hvis vi ønsker at udvide adgangen til
brug af disse, er det helt afgørende at
begrundelsen er dokumenteret. Jeg er
meget tilfreds med, at pebersprayen er
indført i Kriminalforsorgen, men jeg ser
den bestemt ikke som et vidundermid-
del, der kan ændre radikalt på sikkerhe-
den. I så fald ville jeg også frygte, at
pebersprayen gik hen og blev et alibi for
yderligere forringelser af bemandingen

MINDEORD Karsten Sivgaard
Torsdag den 25. august fik vi den triste besked, at vores tidligere arrestforvarer i Roskilde Arrest, Karsten Sivgaard, var afgået ved

døden, efter lang tids sygdom.

Karsten havde været ansat i Kriminalforsorgen i næsten 40 år. Karsten startede sin karriere på Statsfængslet i Vridsløselille. Her sluttede

han af med at sidde som tjenstelistefører, inden han kom i direktoratet på tjenstetidskontoret. Han valgte i 1982 at søge stillingen som

arrestforvarer i Roskilde Arrest. Her var han, til han valgte at gå på pension. Han var i mange år den der havde siddet længst, som arrest-

forvarer i Danmark. Desuden var han i mange år formand for arrestforvarerne i Danmark. I den forbindelse sad han også i

Hovedbestyrelsen i Dansk Fængselsforbund. Han fik også tildelt æresnålen, for et langt virke i forbundet. I fritiden var jagt og politik hans

store interesse. Når tiden var til det, så gik det ned til de lollandske marker, hvor vildtet aldrig skulle føle sig sikkert. Karsten sad også i

byrådet i den gamle Ramsø Kommune, for partiet Venstre. Karsten var en rigtig organisationsmand. Han havde mange tillidsposter rundt

om i lokalsamfundet. Her snakker vi bl.a. om formand i den lokale brugs, formand for forsamlingshuset og medlem for skolebestyrelsen

på Gadstrup skole, hvor datteren gik i skole.Her i arresten, var døren altid åben ind til hans kontor. Han forsøgte altid at gøre det bedste

for medarbejderne i arresten, når tjenstelisten skulle laves eller der skulle byttes vagter. Han havde ligeledes et godt forhold til det loka-

le politi, som personalet i arresten mange gange havde glæde af. Vores tanker her i den svære tid, går til hustruen Lajla, datteren Majken,

samt plejedatteren Line.

Ære være hans minde. 

På personalet vegne

Henrik Østergaard/Tillidsmand i Roskilde Arrest
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