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leder

I skrivende stund – kort før bladet blev 
sendt til tryk – er forligspartierne ikke 
enige om den nye flerårsaftale endnu, 
men det ser fornuftigt ud.

vi kan i hvert fald være tilfredse med, 
at aftalen formentlig kommer til at inde-
holde en række af de initiativer, som vi 
har efterlyst.

For det første etableres der nye pladser. 
I alt 200 af slagsen. og i modsætning til 
kapacitetspakken, som skulle løse plads-
problemerne for knap to år siden, er der 
tale om reelle pladser. det er et fremskridt.

For det andet bliver sikkerheden styrket. 
Flere pladser til rockere og bandemedlem-
mer. bedre mulighed for sektionering i 
fængsler og arresthuse. og øget indsats 
mod indsmugling.

og for det tredje bliver der satset mere 
på resocialisering. bedre uddannelse af 
betjente og værkmestre. Flere tilbud til de 
indsatte. styrkelse af exit-programmer og 
så videre.

Alt er dog ikke guld og grønne skove. 
Justitsministeren havde stillet en reform 
af Kriminalforsorgen i udsigt. det sagde 
morten bødskov, da han tiltrådte som 
minister for lidt over et år siden. det 
synes jeg ikke, man kan kalde den 
nye aftale. der er ikke tale om radikal 
nytænkning, men forbedringer af 
eksisterende forhold.

Kigger man nærmere på aftalens elementer, 
halter det også et par steder. det er åben-
lyst, at antallet af nye pladser ikke dækker 
behovet. regeringen vurderer selv, at der 
mangler 320 til næste år og flere i de kom-
mende år. trods nye pladser er der altså 
udsigt til, at overbelægget fortsætter. det 
problem løser man blandt andet ved at 
forhøje maksimalgrænsen for belægget 
til 98 procent i 2013. der følger dog penge 
med til det.

Herefter skal kapacitetsudnyttelsen grad-
vist falde til 94 procent frem til 2016. vi 
håber, at den plan kommer til at holde stik.

Følger der flere fængselsbetjente med til 
de nye pladser? Ja, men formentlig ikke 
nok. det betyder mere alenearbejde, som 
regeringen ellers har lovet at gøre noget ved.

og hvad med økonomien? godt spørgsmål! 
selvom rene tænder ikke har noget med 
fængsler at gøre, har regeringen foreslået 
at hente penge til Kriminalforsorgen ved 
at spare på tilskuddet til tandrensning. 
det ene har intet med det andet at gøre. 

desuden foreslår regeringen at hente 
nogle af pengene ved at spare i Kriminal-
forsorgen for eksempel ved at effektivisere 
vagtplanlægningen. det vil sige ringere 
bemanding. det lyder som et dårligt forslag.

Jeg håber ikke, at spørgsmålet om finan-
siering ender med at stå i vejen for en 
aftale, som ellers ser god ud.

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 

det ligner en 
god aftale
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regerIngens 
udspIl tIl ny 
FlerårsAFtAle
Her er overskrifterne i regeringens udspil til 
en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen for 
perioden 2013 til 2016.

FleRe plAdseR: Der skal etableres 200 nye fængselspladser, 
heraf 150 lukkede og 50 åbne. Kapacitetsudnyttelsen skal 
falde til 94 procent i 2016 (i år ligger udnyttelsen på 
97 procent). Flere skal afsone med fodlænke og via 
samfundstjeneste.

styRket sikkeRhed: Der skal etableres 48 pladser til 
negativt stærke indsatte i Statsfængslet Østjylland. Der skal 
være bedre mulighed for at opdele fællesskabs-, beskæftigelses- 
og undervisningsafdelinger i mindre enheder. Der skal være 
flere narkohunde og hundeførere og indkøbes nyt udstyr til 
at dæmme op for indsmugling.

BedRe ResociAliseRinG: De indsattes uddannelse og 
beskæftigelse skal styrkes. Det samme skal efteruddannelsen 
af værkmestre og fængselsbejente. Der skal blandt andet 
etableres modtageafsnit i fængslerne, som skal afdække de 
indsattes resocialiseringsbehov. 

selvom forligspartierne var tæt på en aftale om Kriminalforsorgens 
økonomi i den sidste weekend i oktober, gik de hver til sit uden at 
lukke aftalen. 

regeringen fik tilsagn fra de Konservative, liberal Alliance og 
enhedslisten til at bruge 1,75 milliarder kroner i de næste fire år 
til 200 nye pladser, flere pladser til bandekriminelle, øget sikker-
hed og styrket resocialisering. men venstre og dansk Folkeparti 
var ikke parate til at give tilsagn.

det var finansieringen, som stod i vejen for aftalen. For at skaffe 
pengene ville regeringen spare 180 millioner om året på det 
offentlige tilskud til tandrensning. dermed blev forhandlingerne 
om flerårsaftalen koblet direkte sammen med finanslovsforhand-
lingerne. og eftersom venstre ikke var klar over, om de blev en 
del af finanslovsaftalen, var partiet ikke parate til at underskrive 
aftalen for Kriminalforsorgen.

stop pRess

Vi håbede, at vi kunne omtale den endelige flerårsaftale i 

dette blad. Derfor udsendes bladet med et par dages forsinkelse. 

Forhandlingerne om aftalen blev dog sat på standby i 

slutningen af oktober. Derfor nåede vi kun at få regeringens 

udspil med.

tæt på en 
AFtAle, men 
tAndrensnIng 
står I veJen
Af Søren Gregersen
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FlerårsAFtAle

PÅ HVILKE OMRÅDER SKAL DER ISÆR SÆTTES IND I 
DEN NYE FLERÅRSAFTALE? 
- det er nødvendigt, at vi får færre gengangere i fængslerne, så vi 
i sidste ende får færre ofre for kriminalitet. regeringens udspil til 
en flerårsaftale for Kriminalforsorgen lægger derfor vægt på, at 
der skal være balance mellem de hårde og de bløde tiltag. vi skal 
føre en hård kurs mod de hårdkogte kriminelle. samtidig skal vi 
tilbyde en hjælpende hånd til dem, der gerne vil ud af kriminalitet.

For at udspillet får en reel effekt, er det dog helt afgørende, at 
der er en sammenhæng mellem de ressourcer, som Kriminal-
forsorgen har til rådighed, og de krav vi stiller. en central del af 
udspillet handler derfor også om, at vi skal sikre en langtidsholdbar 
løsning på pladsmanglen i Kriminalforsorgen, og at vi i fremtiden 
grundigt afdækker konsekvenserne for kriminalforsorgens kapacitet, 
når der overvejes strafskærpelser.

Jeres KApACItetsprognose Forudser, At der mAngler 
320 plAdser tIl næste år. Forventer du, At Flerårs-
AFtAlen lØser det problem? 
med udspillet til en ny aftale for Kriminalforsorgen vil vi skabe 
200 nye fængselspladser som en del af løsningen. det skal ske 
ved at etablere 150 lukkede og 50 åbne pladser. samtidig foreslår 
vi, at der fra 2013 til 2016 sker en gradvis tilpasning af kapacitets-
udnyttelsen fra 98 procent i 2013 til 94 procent i 2016. regeringen 
ønsker også at øge brugen af samfundstjeneste og fodlænke, fordi 
vi ved, at det er med til at mindske tilbagefaldet til kriminalitet. 

Forventer du, At KrImInAlForsorgen Får tIlFØrt 
nye penge I FlerårsAFtAlen?
I øjeblikket forhandler vi om Kriminalforsorgens fremtidige 
økonomi, og jeg vil gøre mit yderste for at sikre den bedst mulige 
aftale, så vi får gjort noget ved kapacitetsproblemerne, og så vi 
i fremtiden får færre gengangere i fængslerne og dermed færre 
ofre for kriminalitet. en aftale om Kriminalforsorgens fremtidige 
økonomi vil indgå i finansloven for 2013.

HvordAn vIl I sIKre, At personAlet HAr de rette 
KompetenCer tIl At HJælpe de IndsAtte vIdere tIl 
et lIv uden KrImInAlItet? 
vejen ud af kriminalitet går gennem reelle muligheder for at 
gennemføre en uddannelse og få et job. regeringen vil derfor 
styrke uddannelsesindsatsen i Kriminalforsorgen. Konkret 
foreslår vi øget uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed i 
fængslerne, jobtræning, Amu-kurser, fjernundervisning samt 

justitsminister morten 
bødskov: Vi Vil sikre en 
langtidsholdbar løsning 
på pladsmanglen
Hvor skal der især sættes ind? Forventer I at løse pladsproblemerne? 
Får Kriminalforsorgen tilført flere penge? Fagbladet spurgte 
justitsminister Morten Bødskov midt under forhandlingerne 
om en ny flerårsaftale.
Af Søren Gregersen

et pilotprojekt med uddannelsesafdelinger i et åbent og et lukket 
fængsel. samtidig ønsker regeringen et kompetenceløft af de 
erfarne fængselsbetjente i Kriminalforsorgen gennem en styrket 
efteruddannelsesindsats vedrørende konflikthåndtering.

KrImInAlForsorgen er præget AF store ArbeJds-
mIlJØproblemer. HvordAn vIl I ImØdegå dIsse problemer? 
pladsmanglen i dag skaber problemer med sikkerheden og 
arbejdsmiljøet for de ansatte fængselsbetjente. det er samtidig 
en udfordring, at rockere og bandemedlemmer chikanerer de 
øvrige fanger og personalet. med udspillet vil vi blandt andet 
arbejde for en øget adskillelse af bandemedlemmer fra øvrige 
indsatte i fængslerne og konvertere 48 pladser til negativt stærke 
indsatte i statsfængslet Østjylland. samtidig vil en gennem-
førelse af forslaget om at skabe flere fængselspladser også have 
en positiv effekt på fængselsbetjentenes arbejdsmiljø.
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FlerårsAFtAle

PrognoSe: Der 
mangler oVer 
300 PlaDSer
En prognose konkluderer, at pladsmanglen 
vokser i de kommende år.

Af Søren Gregersen

Pladsmanglen i de danske fængsler går fra ondt til værre. 

Det viser en såkaldt kapacitetsprognose, som kom frem kort før 
forhandlingerne om en ny flerårsaftale gik i gang. Prognosen er 
udarbejdet af Justitsministeriet, Finansministeriet og Kriminal-
forsorgen.

Ifølge prognosen kommer der til at mangle 320 fængselspladser i 
2013. Pladsmanglen forventes at stige til 460 i 2016.

KONSTANT OVERbELÆG
At der er fyldt op i fængslerne, er efterhånden lidt af en gammel 
nyhed. I de seneste 16 år har der været konstant overbelæg 
bortset fra 2007-2008, hvor politi og domstole havde travt med 
en reorganisering.

Værst så det ud i 2003, hvor belægget nåede op på 97 procent 
i gennemsnit, og 2011, hvor belægget ramte 98 procent. Når 
belægget er så højt, indebærer det, at mange fængsler og arrest-
huse har et belæg på over 100 procent hele året.

I år ligger belægget på 97 procent i årets første ti måneder. Køben-
havns Fængsler er et af de steder, hvor der mangler pladser. Her 
har belægget i gennemsnit ligget på 101 procent i år.

Fængselsinspektør Peter Vesterheden siger: ”Presset er voldsomt. 
Vi er ikke gearet til det, og det stresser hele organisationen.”
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Hører man til blandt de svage indsatte i Kriminalforsorgen, risikerer 
man både at betale kontant og i form af naturalier og tjenester.

I den seneste udgave af fagbladet fremgik det, at indsatte i grove 
tilfælde betaler op til 1.000 kroner om ugen for at være beskyttet 
mod vold fra andre indsatte i statsfængslet renbæk. 

det sønderjyske fængsel er ikke alene med denne problemstilling. Jan 
nielsen, der er tillidsrepræsentant i statsfængslet på søbysøgaard, 
siger: ”Jeg har netop haft kendskab til to tilfælde, hvor klienter er 
blevet afkrævet dusør. de måtte låne penge af andre medindsatte 
til deres handel.”

Han er ikke i tvivl om, at indsatte betaler beskyttelsespenge i en 
eller anden udstrækning enten kontant eller ved at betale med tøj 
og madvarer, men det er svært at dokumentere.

”det foregår i en gråzone, men ved lønudbetalingen kan vi se, at 
kontanter skifter hænder. og når indsatte får besøg eller er på 
orlov, medbringer de nyt tøj, som de ikke selv kan passe,” siger Jan 
nielsen.

også Kenneth platz, der er tillidsmandssuppleant i Arresthuset i 
næstved, kender til problemerne. 

”vi ser eksempler på, at en svag indsat kører kioskhandel – det vil 
sige salg af slik, sodavand og smøger – for de stærke og afleverer 
50 procent af fortjenesten.”

svage indsatte bliver også beordret til at aflyse besøg, der ligger 
i forlængelse af de stærke indsattes besøg. på den måde har de 
stærke mulighed for længere besøg. og de svage får ikke lov til at 
benytte køkken og kondirum i samme tidsrum som de stærke.

det er bare eksempler, understreger Kenneth platz: ”det er ikke en 
udtømmende liste over det pres, de stærke lægger på de andre. der 
er ingen tvivl om, at de sætter dagsordenen bag ryggen af os,” siger 
han.

svage indsatte 
betaler prisen på 
mange måder

penGeløse FænGsleR
I statsfængslet Østjylland forsøger man som noget nyt at etablere et 
pengeløst fængsel, hvor indsatte bruger kort i stedet for kontanter i 
butikken. det gør man for at imødekomme afpresning og trusler.

Carsten Aagard, der er tillidsrepræsentant i fængslet, vurderer, at 
det dæmmer op for problemerne med beskyttelsespenge, men det 
løser ikke alle problemer for de svage.

”der vil jo stadig være stærke indsatte, som udnytter de svage. de 
stærkeste er jo typisk dem, der sidder på narkomarkedet. derved 
har de en klemme på misbrugerne,” siger han.

Carsten Aagard peger på, at flere opdelinger af stærke og svage ind-
satte er vejen frem. I statsfængslet Østjylland valgte man i august 
af afsondre bandemedlemmerne på egne afdelinger og arbejdspladser: 
”det har minimeret problemerne,” siger han.

Pengeløse fængsler vil ikke nødvendigvis løse problemerne for 
svage indsatte i Kriminalforsorgen. De indsatte betaler hinanden 
med andet end penge.
Af Søren Gregersen

FRivilliG isolAtion

Truede indsatte kan vælge frivilligt at lade sig isolere på 
fængselsgangene. I årets første ni måneder har 431 indsatte 
valgt af gøre dette. De indsatte begrunder blandt andet 
ønsket om isolering med: 

  At de føler sig truet på grund af narkogæld eller anden 
gæld.

  At de er blevet overfaldet af andre indsatte.

  At de er bange for at komme i ballade.

  At de ønsker at beskytte sig mod fristelser for eksempel 
narko.

   At de lider af social forbi eller andre psykiske problemer 
og derfor ønsker at være alene.

besKyttelsespenge
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543 så mange mobiltelefoner 
blev konfiskeret i arrest-
husene landet over i 2011. 
året før var tallet 239.

Ny kirke
I slutningen af 2014 er der mulighed for at gå i kirke i statsfængslet i 
renbæk. den A.p. møllerske støttefond har betalt for en ny kirke i det 
sønderjyske fængsel. Kirken kommer også til at fungere som forsam-
lingshus. Indtil bygningen er færdig, har indsatte fortsat mulighed for 
at benytte den lokale sognekirke.

spis dig ud af 
kriminalitet

god mad i fængsler øger 
mulighederne for, at ind-
satte forlader den krimi-
nelle løbebane. det viser 
et britisk forskningsprojekt. 
projektet har også påvist, at 
der opstår færre konflikter 
blandt de indsatte, når de 
sætter tænderne i sund 
mad.

150 års jubilæum

Arresthuset i randers hører til Kriminalforsorgens ældste 
institutioner. Arresthuset blev indviet den 12. november 
1862 og har dermed 150 års jubilæum i år. det fejres med 
en reception på fødselsdagen. Her kan man mindes de 
mange ting, som er hændt i huset gennem årene. 1987 
var husets anus horribilis. det var året, hvor arresthuset 
blev raseret af en brand. det tog tre år at renovere bygningen.
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Har jeg fået 
fodlænke?

Kort nyt

slut på 
jurist-volapyk
det skal være lettere at forstå budskabet, når 
man modtager en skrivelse fra Kriminal-
forsorgen. derfor har direktoratet gennem-
ført et projekt om godt sprog. det skal sikre, 
at det juridiske sprog holdes på et minimum. 
som en del af øvelsen skriver Kriminal-
forsorgen fremover du i stedet for de i 
breve til indsatte.

Brev: Hermed anses deres forespørgsel, 
tilkendegivet på baggrund af besigtigede 
og berammede informationer til fordel 
for givne personlige omstændigheder 
i henhold til straffyldbyrdelseslovens §78b, 
stk. 1, nr. 1-4 samt vurdering af, om hvorvidt 
strafudståelse på bopælen som følge 
af dømtes forhold anses for hensigts-
mæssigt, for imødekommet.

Brev ..... 
...... ..... ....
...... .... .. .. 
.... ... .. . ..

Idrætsdag i Sønder Omme
Igen i år lykkedes det at samle ansatte og indsatte til en 
løbetur i skoven i statsfængslet ved sønder omme. Ar-
rangementet løb af stablen den 12. oktober. der var cirka 70 
deltagere, som alle løb – eller gik – ruten på fem kilometer i 
naturen på fængslets område. ”Alle var enige om, at det var 
en god afslutning på arbejdsugen og for mange også starten 
på efterårsferien,” lyder det fra fængselsbetjent lis vig.

112 procent

så højt var belægget i Københavns Fængsler, da dette blad 
blev sendt til tryk. For at få plads har fængslet opstillet køje-
senge rundt omkring i fængslet. på den måde er det muligt at 
placere to indsatte i nogle af cellerne. selvom situationen er 
ekstrem, er den ikke usædvanlig. I gennemsnit har belægget 
ligget på 101 procent i fængslet i 2012.

pris for bedre sikring

det koster mellem 5 og 6 millioner kroner at sikre 
alle arresthuse bedre mod indsmugling af mobiltele-
foner, stoffer og våben. det anslår justitsministeren i 
et svar til Karsten lauritzen fra venstre. en stor del af 
sikringen skal i givet fald fokusere på problemet med 
indkastning over murene.
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udlændInge

I maj sad der 1.100 indsatte med udenlandsk statsborgerskab i 
landets fængsler. udlændingene udgør dermed 27 procent af alle 
indsatte, viser en opgørelse fra Kriminalforsorgen.

det er væsentligt flere end i de foregående år. eksempelvis sad 
der blot 703 udlændinge i 2007 og 912 i 2010.

stigningen skyldes, at der er kommet flere østeuropæere til 
landet. Antallet af østeuropæere er steget fra 191 personer i 2007 
til 417 i 2012.

samtidig er der kommet flere fra andre verdensdele. Antallet af 
indsatte fra mellemøsten er eksempelvis steget fra 255 personer i 
2007 til 403 i 2012.

95 nAtioneR
udlændingene taler mange forskellige sprog. I maj var ikke færre 
end 95 forskellige nationer repræsenterede i Kriminalforsorgen.

hveR FjeRde 
Kommer udeFrA
Antallet af udlændinge i Kriminalforsorgen 
stiger år for år. Det største antal kommer 
fra Rumænien, Litauen og Somalia.
Af Søren Gregersen

Antallet af udlændinge er steget fra 700 til 1.100 indsatte i løbet af fem år.

note: Antallet af indsatte med udenlandsk statsborgerskab den 23. maj i hvert af årene. 
Kilde: direktoratet for Kriminalforsorgen.
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antal udlændinge i danske fængsler

Top Ti / antal udlændinge

 1. Rumænien  114
 2. Litauen 92
 3. Somalia 63
 4. Tyrkiet 59
 5. Polen 53
 6. Irak 46
 7. Jugoslavien 35
 8. Serbien 34
 9. Iran 33
 10. Marokko 33

en tredjedel af udlændingene kom fra eu-lande. det største antal 
fra rumænien, litauen og polen. mens vores nabolande – sverige 
og tyskland – kun leverede henholdsvis 22 og 7 personer.

resten kom fra lande uden for eu anført af somalia, tyrkiet og 
Irak.

med næsten 100 forskellige nationaliter i fængslerne er der 
også mere eksotiske blandt dem. eksempelvis Kap verde, 
myanmar og mauritius som alle havde én borger fængslet 
i danmark i maj i år.



Få UdlændinGe 
kAn sendes hjem
Selvom der sidder over tusinde 
udlændinge i landets fængsler, kan 
kun en brøkdel sendes hjem. 
Af Kristian Westfall

det ligner en indlysende snuptagsløsning, når venstre, dansk 
Folkeparti, liberal Alliance og de Konservative foreslår at sende 
udenlandske statsborgere hjem for at afsone.

en opgørelse viser, at der sidder omkring 1.100 indsatte med 
udenlandsk statsborgerskab i Kriminalforsorgen i år. sender 
man dem alle hjem, vil der være god plads i fængsler og arresthuse.

problemet er dog, at det langt fra er alle udlændinge, der reelt 
kan sendes ud af landet. For det første er hovedparten af 
udlændingene varetægtsfængslede. det gælder omkring 700. 
og når de venter på en dom, kan danmark hverken sende dem 
hjem til Warszawa, vilnius eller hvor de nu kommer fra.

der er kun omkring 400 af de indsatte, der er afsonere. og selv i 
denne gruppe er det langt fra alle, som kan sættes på et fly. For 
at sende dømte hjem, er der nemlig flere ting, der skal falde i hak. 

Chefkonsulent morten gudmand-Høyer i direktoratet for 
Kriminalforsorgen oplyser, at landene har forskellige regler 
og praksis. I nogle lande er det et krav, at den dømte giver 
samtykke til at blive sendt hjem, men det er ikke alle udlændinge, 
som er interesserede i at komme hjem og afsone. 

Andre lande tager slet ikke imod sine egne landsmænd til 
afsoning – for eksempel Afghanistan.

I eu har man forsøgt at lave fælles regler, men det er ikke alle 
lande, som vil underskrive aftalen. det gælder for eksempel 
polen, som leverer mange kriminelle til landets fængsler. 
desuden er der den praksis i danmark, at indsatte med 
under fem måneders afsoning ikke sendes hjem. 

hvoR mAnGe tAleR vi om?
spørgsmålet er således, hvor mange af de 400 udenlandske 
afsonere, som reelt kan sendes hjem med de nuværende regler? 
det er svært at sige, lyder det fra direktoratet. det vil kræve, at 
man gennemgår alle 400 sager.  

Heller ikke i Justitsministeriet kan man sige, hvor mange dømte 
der kan sendes hjem. ministeriet henviser til rigspolitiet. men ej 
heller i rigspolitiet kan man svare på, om det er muligt at sende 
flere af de 400 dømte hjem.

vicepolitiinspektør Claus birkelyng i rigspolitiets nationale 
udlændingecenter oplyser, at politiet i dag sender mange 
udlændinge ud af landet efter endt afsoning.
 
Han vurderer, at rigspolitiet hver måned sender 100-120 
ikke-eu borgere hjem. Hertil kommer hjemsendelser af 
eu-borgere, som de lokale politikredse tager sig af.
 
Claus birkelyng peger på, at det er dyrt at sende udlændinge hjem. 
Især hvis det er ledsagede udsendelser. Hvis ikke-eu-borgere 
skal mellemlande for at komme til deres oprindelsesland, 
betyder det, at politimyndighederne i transitlandene ofte skal 
involveres, idet dansk politi ikke har politimyndighed uden for 
landets grænser.
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ABc-model

A-GRUppen: Den tunge gruppe af afsonere. Livsstilskrimi-
nelle som viser vilje til et liv uden kriminalitet. Eksempelvis 
dømte for bande- eller narkokriminalitet . Gruppen omfatter 
indsatte, som i dag afsoner i åbne og lukkede fængsler. 
Der er et stort potentiale for at skabe succes med de rette 
værktøjer og prioriteringer i forhold til denne gruppe. Alle 
muligheder bør prøves: Misbrugsbehandling, kognitive 
programmer, uddannelse og erhvervskurser afsluttende 
med frigang eller udstationering. Som et forsøg kunne 
denne gruppe afsone med fodlænke i den sidste del af 
afsoningen.

B-GRUppen: Denne gruppe af indsatte kunne kaldes middel- 
gruppen. Det er indsatte, som tilsvarende a-gruppen, er 
motiverede til et liv uden kriminalitet, men som har en 
nemmere vej til det. Det kunne eksempelvis være korttids-
afsonere og afsonere, som ikke tidligere har været straffet. 
I forhold til a-gruppen har de ikke de samme sociale ud-
fordringer, der står i vejen for en kriminalitetsfri tilværelse. 
Gruppen omfatter typisk indsatte, som i dag afsoner i åbent 
fængsel. Gruppen bør have en målrettet indsats tilsvarende 
a-gruppen, men ikke ressourcekrævende forløb i samme 
grad. Der foreligger dokumentation for, at Kriminalforsor-
gens indsats har begrænset effekt for korttidsafsonere.

c-GRUppen: Indsatte, som ikke er motiverede for at komme 
ud af kriminalitet. Det kunne være bandemedlemmer, 
som ønsker at blive i grupperingerne, udenlandske ind-
satte og indsatte, som ikke vil hjælpes trods flere forsøg. 
Denne gruppe bør ikke tilbydes behandling, uddannelse og 
udgange i samme grad som de øvrige grupper. De skal som 
udgangspunkt placeres væk fra andre indsatte og fælleskabs- 
aktiviteter. De kan afsone på afdelinger med meget lidt 
personale i perioder af dagen. Hvis de ændrer holdning, 
flyttes de til en af de to andre kategorier.

det er spild af penge at give de samme tilbud til alle indsatte. 
det mener Fængselsforbundet og foreslår derfor en ny model for 
Kriminalforsorgens resocialiserende indsats.

Forbundet kalder det en ’AbC-model’, hvor tilbuddene til de ind-
satte i højere grad end i dag differentieres til forskellige kategorier 
af indsatte. 

Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, henviser blandt 
andet til, at fængslernes indsats har begrænset effekt over for 
korttidsafsonere.

“vi ved jo alle sammen godt, at der ikke kommer ret meget ud af 
at resocialisere en fange, der kun lige er inde og vende en måneds 
tid eller to. det er penge lige ud ad vinduet,” siger Kim Østerbye.
 
Han mener derfor, at det er langt bedre at bruge flere ressourcer 
på de tunge indsatte og færre på de lette. derfor bør man i højere 
grad målrette ressourcerne til de indsatte, hvor der virkelig er no-
get at hente, mener han. det kan for eksempel være bandemed-
lemmer, der viser vilje til et liv uden kriminalitet.

“vi har så mange rockere og bandefolk siddende lige nu, der med 
stor sikkerhed går direkte ud og laver ny kriminalitet efter afso-
ningen. var det ikke en idé at prøve at få fat i dem frem for ham 
med engangsforseelsen?”

ekspeRt: øG indsAtsen mod livsstilskRiminelle
Forslaget bliver hilst velkommen af Camilla sys møller-Andersen. 
Hun er konsulent for reaktiv kriminalitetsforebyggelse og exit-
koordinator og arbejder til daglig med exitstrategier i bande-
lignende fællesskaber i Ishøj Kommune.

“det lyder umiddelbart som en god løsning – særligt for de 
bandemedlemmer, der har brug for støtte til at komme ud af 
bandemiljøet. Jeg er helt enig i, at ressourcerne skal bruges hos de 
tunge livsstilskriminelle,” siger hun.

Fængselsforbundet foreslår et nyt system, 
hvor indsatte placeres i kategorier, alt 
efter hvor villige de er til at forlade 
deres kriminelle livsstil. Ekspert og 
retsordførere bifalder forslaget. 
Af Andreas Graae

del 
FAnGeRne 
op I tre 
KAtegorIer

abc
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resoCIAlIserIng

b
Hun henviser til en ny svensk undersøgelse, der viser, at et 
bandemedlem koster samfundet 23 millioner svenske kroner 
over 15 år: “så der er gode økonomiske perspektiver i forslaget,” 
slår hun fast.

det er ifølge bandeeksperten særligt vigtigt at få fat i de livsstils-
kriminelle bandemedlemmer, mens de sidder i fængsel og er væk 
fra deres daglige kriminelle miljø.

“mange af dem har jo levet hver eneste dag i et kriminelt miljø. 
de kan ofte ikke engang finde ud af at tanke benzin uden at køre 
fra regningen. de kan simpelt hen ikke lade være. så dybt ligger 
det i dem,” siger hun.

BAndekonFlikt kAn motiveRe til exit
Ifølge Camilla sys møller-Andersen er det typisk i fængslet, at de 
livsstilskriminelle er allermest motiverede til at bryde ud af deres 
kriminelle mønster. 

“det er jo en fordel, hvis man allerede kan begynde på det nye 
liv under afsoningen. og mange af de bandemedlemmer, som 
afsoner netop nu, har formentlig en særlig motivation til at 
komme ud af det. For de har ikke lyst til at blive lukket lige ud 
i den verserende bandekonflikt.”

et vigtigt skridt på vejen er derfor ifølge bandeeksperten, at man 
– som Fængselsforbundet foreslår med AbC-modellen – i højere 
grad begynder at inddele de forskellige afsonere efter motivations- 
grad. 

“med sådan nogle kategorier bliver man tvunget til at lave en 
bedre afdækning af fangerne – og i det hele taget til at have en 
mere individorienteret tilgang til den enkelte afsoner. det er 
jo galimatias, at en person som ikke er motiveret får samme 
behandling som en, der er supermotiveret,” siger hun.

RetsoRdFøReR: en FRemRAGende idé
samme positive modtagelse får Fængselsforbundets forslag hos 
venstres retsordfører, Karsten lauritzen, der kalder det for “en 
fremragende idé”.

“det er meget de samme tanker, jeg selv går med, om ønsket til 
en mere differentieret resocialiseringsindsats. der er god fornuft 
i at bruge pengene dér, hvor der er størst sandsynlighed for reel 
resocialisering – altså dér hvor viljen hos afsoneren er størst.”

som eksempel nævner han Claus meyers kokkeskole i vridsløse-
lille, hvor fem af de indsatte stod til udvisning efter endt afsoning.

“det er jo ellers et udmærket projekt, Claus meyer har sat i gang 
– men det er helt i skoven at bruge resocialiseringsmidler på 
udenlandske kriminelle, der alligevel skal udvises bagefter. det 
bør være en forudsætning for at blive resocialiseret, at man som 
minimum har lovligt ophold i danmark efter afsoningen. og så 
selvfølgelig at man viser vilje til resocialisering,” siger han.

Karsten lauritzen mener desuden, at der i dag er alt for mange i 
resocialiseringstilbud, som ikke reelt ønsker at lægge det krimi-
nelle liv om: “Jeg tror desværre, vi bruger alt for mange penge på 
indsatte, der, i det sekund de forlader fængslet, går ud og laver ny 
kriminalitet. derfor er det en fremragende idé at dele dem ind i 
nogle kategorier efter, hvor pengene bliver brugt mest effektivt.”

også retsordføreren for sF, Karina lorentzen dehnhardt, ser 
positivt på modellen: “Jeg er enig i, at de sparsomme ressourcer, 
vi har, skal bruges på den bedste måde. det giver ikke mening, at 
sende dyre kroner efter nogen, der dybest set kan klare sig selv – 
eller hvor det er nytteløst, fordi de ikke vil.”

deR eR penGe At spARe 

ny svensk undersøgelse gransker samfundets økonomiske 
omkostninger ved bandekriminalitet.

23 millioner svenske kroner. så meget koster et enkelt 
bandemedlem i gennemsnit det svenske samfund over en 
periode på 15 år. 

det konkluderer rapporten “vänd dem inte ryggen”, som det 
svenske Center för Information om destruktiva subkulturer 
(CIdes) står bag. rapportens forfattere er nationaløkonomerne 
Ingvar nilsson og eva nilsson lundmark, som i mere end 
30 år har forsket i de økonomiske omkostninger ved sociale 
problemer. 
 
rapporten undersøger de finansielle resultater af forebyggende 
og resocialiserende indsatser mod ekstremisme og bande-

kriminalitet. og resultaterne 
viser, at disse tiltag er yderst 
rentable. 

de svenske institutioner, som 
svarer til Kriminalforsorgen i 
Frihed, koster omkring 2,5 
millioner om året hver. Hvis 
nogle af institutionernes
aktiviteter i løbet af et år kan få 
bare et enkelt bandemedlem 
eller en ekstremist til at 
forlade sit gamle liv, så har 
det ifølge rapporten skabt 
økonomiske fordele, der svarer 
til flere millioner.

” vi ved jo alle sammen godt, at 
der ikke kommer ret meget ud af 

at resocialisere en fange, der kun lige 
er inde og vende en måneds tid eller 
to. det er penge lige ud ad vinduet,” 
siger Kim Østerbye.
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det er skidt for fængselsbetjentenes arbejdsglæde, at fængslerne 
er fyldte til randen. det viser rapporten Psykisk arbejdsmiljø og 
praksishåndtering gennem læring i hverdagen, som rådgivningsfirmaet 
CoWI har udarbejdet for Kriminalforsorgen.

rapporten blev iværksat på baggrund af det høje belæg, som har 
præget fængsler og arresthuse de seneste år. målet var at under-
søge, hvilke faktorer der i særlig grad belaster fængselsbetjentene, 
og hvilke psykiske arbejdsmiljøudfordringer de møder.

Ifølge rapporten oplever fængselsbetjente mere vold og flere 
trusler, når der er mange indsatte. der er altså en sammenhæng 
mellem antal fanger og det psykiske arbejdsmiljø.

der er større uforudsigelighed for fængselsbetjentene i perioder 
med overbelæg. det får stressniveauet til at stige.

en anonym fængselsbetjent udtaler i rapporten: ”Adrenalinen 
suser, når man går alene med 23 ikke-velfungerende indsatte”.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er glad for, at 
rapportens konklusioner er så klare: ”vi kan nu læse sort på 
hvidt, at overbelægget slider på vores medlemmer. det er et stort 
problem, som vi må håbe, at den nye flerårsaftale gør noget ved.” 

RockeRe skABeR UtRyGhed
det har stor betydning, hvilke slags indsatte der sidder i fængslerne. 
Især rockere og bandemedlemmer skaber utryghed og bidrager 
til et dårligere arbejdsmiljø, når de er en del af overbelægget, 
fremgår det af rapporten.

mange fængselsbetjente oplever, at rockerne er truende,  
ubehagelige og skaber splid imellem de ansatte.

som en fængselsbetjent siger i rapporten: ”rockere er krævende, 
og hvis de ikke tackles godt, bliver de mere krævende.”

RinGeRe end lAndsGennemsnittet
på syv ud af ti punkter har fængselsbetjente et markant ringere 
psykisk arbejdsmiljø end landsgennemsnittet.

Fængselsbetjente oplever større følelsesmæssige krav, mindre 
indflydelse, færre udviklingsmuligheder, ringe forudsigelighed og 
rolleklarhed – og flere rollekonflikter i jobbet.

rapporten anbefaler, at der sættes ind på områder som kommu-
nikation og ledelse. 

og den vurdering er Ask gielfeldt petersen enig i. Han er leder af 
sygefraværsenheden i direktoratet for Kriminalforsorgen.

”når der er pres på fængslerne, er det vigtigt at dialogen mellem 
fængselsbetjente og ledere prioriteres, fordi frustrationer og kon-
flikter hellere skal italesættes frem for at være usagte,” siger han.
 
der er ifølge Ask gielfeldt petersen et stort behov for at blive bak-
ket op af sin leder, når stressniveauet stiger. Han mener derfor, at 
der hviler et stort ansvar på lederne for at skabe et bedre psykisk 
arbejdsmiljø og håndtere betjentenes frustrationer. 

”det er dårligt for arbejdsmiljøet – og den enkelte – at gå hjem 
med en ubearbejdet frustration, for så tager man den ganske 
givet med næste dag igen,” siger han.

det høje belæg 
fOrringer 
arbejdsmiljøet
Det permanente overbelæg i fængsler og 
arresthuse har sin pris. Det psykiske 
arbejdsmiljø påvirkes negativt, når der er 
for mange indsatte og for få kvadratmeter. 
Det konkluderer en ny rapport.
Af Kristian Westfall

” Adrenalinen suser, når man går 
alene med 23 ikke-velfungerende 

indsatte,” siger anonym fængsels-
betjent i rapporten.

rapportens hOVedkOnklusiOn:

Arbejdsmiljø 
i fokus
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ArbeJdsmIlJØ

Der er flere skulderklap og anerkendende nik fængselsbetjente 
imellem end i andre faggrupper. De gode kollegiale forbindelser 
spiller en stor rolle i hverdagen.
Af Kristian Westfall

Hjælpen er nær, hvis man som fængselsbetjent hænger med mulen. 
Arbejdet i Kriminalforsorgen er nemlig ikke kun kendetegnet af 
barske omgivelser – arbejdet er også præget af et stærkt sammenhold.

den nye rapport fra CoWI om det psykiske arbejdsmiljø viser, at 
fængselsbetjente i høj grad føler, at de får støttet af kollegaerne. 

det overrasker ikke forbundskasserer Ina rasmussen i Fængsels-
forbundet: ”det, der egentlig holder folk i jobbet, er kollegaerne. 
man er rigtig glad for sine kollegaer og har stor tillid til hinanden, 
når man er fængselsbetjent,” siger Ina rasmussen, der er arbejds-
miljøansvarlig i forbundet.

Ifølge undersøgelsen udspringer det stærke sammenhold af flere 
forskellige faktorer. For eksempel har mange fængselsbetjente 
høj anciennitet, har arbejdet sammen med de samme kollegaer i 
mange år og dyrker sociale aktiviteter med arbejdskammeraterne 
uden for arbejdstid.

men den største årsag til sammenholdet ligger sandsynligvis i 
jobfunktionen. 

”det er ekstremt vigtigt, at de har et godt forhold til hinanden. 
og det er altafgørende at have den tryghed for at kunne gå ud og 
møde de mange barske udfordringer, man står over for hver dag,” 
siger Ina rasmussen.

At sammenholdet er stærkt, kan med andre ord hænge sam-
men med, at miljøet er hårdt i fængslerne. I rapporten siger en 
anonym fængselsbetjent: ”man skal kunne stole 100 procent på 
hinanden, derfor er der brug for tryghed – og dermed korpsånd.”

eR mAn UdenFoR elleR indenFoR?
et stærkt sammenhold er dog ikke uden ulemper. det kan for 
eksempel være problematisk for de kollegaer, der oplever at være 
uden for det sociale. 

Ifølge undersøgelsen findes der ansatte i fængslerne, der oplever 
at være sat uden for fællesskabet. det kan ifølge Ina rasmussen 
være særligt svært i et fængselsmiljø.

”det er aldrig rart at være ekskluderet, men det kan være dobbelt 
så hårdt i et arbejdsmiljø, der kræver tillid. det er derfor noget, 
jeg mener, alle bør være opmærksomme på rundt om i Kriminal-
forsorgen. vi skulle jo gerne alle sammen være gode kollegaer,” 
siger hun.

Fængselsbetjente 
er gOde kOllegaer

... men rapporten siger Også, at:
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duften af grillet kød sætter sig i næseborene, da fagbladet ind-
finder sig på ungeafdelingen i statsfængslet i Jyderup. 

minutter inden har køkkenmand og værkmester tim olsen skåret 
de blodrøde højrebsbøffer for. nu står han vender dem omhyggeligt 
på grillen omgivet af afdelingens unge afsonere.

“vi laver altid varm mad midt på dagen – og en gang om 
måneden, gør vi noget særligt ud af det. når vi alle sammen 
stimler sammen om grillen og steger bøffer, styrker det sammen-
holdet. det giver et særligt fællesskab,” siger han.

og det er en særlig dag for værkmesteren, som har været med 
siden ungeafdelingen blev oprettet i 2009. det er nemlig hans 
sidste dag efter ti års tjeneste i det åbne fængsel. 

nu skal han til Herstedvesters besøgsafdeling, for han har brug 
for luftforandring. eller – som han smilende tilføjer gennem grill-
osen – faktisk bare luft: “den mangler jeg en hel del af. det har 
været et meget mættende sted at være.”

og det er ikke grillosens eller bøffernes effekt på luften og 
mætheden, han hentyder til. det er de unges effekt på arbejds-
miljøet. på godt og ondt.

resoCIAlIserIng eller 
opdrAgelsesleJr?
Grillede bøffer, kanoture og hærværk. De indsatte i Ungeafdelingen i Statsfængslet 
i Jyderup skifter mellem at berige og bekrige personalet. Det kræver empati, 
tålmodighed og rummelighed.
Af Andreas Graae

“Én ting, jeg har lært her, er, hvor meget det giver at bruge tid 
med de indsatte. det er den sociale side af fagligheden. det giver 
langt mere mening for arbejdet at have et personligt forhold til 
de indsatte. men det kommer helt an på gruppen af unge. lige så 
fantastisk det kan være i de gode perioder. lige så hårdt kan det 
være i andre perioder, hvor der er en eller anden ‘alfahan’, som 
styrer resten i en negativ retning,” siger han.

BAsAl opdRAGelse 
på afdelingen afsoner der normalt fem unge ad gangen i alderen
15 til 18 år. ud over skole og beskæftigelse er de unge også i køk-
kenet en uge ad gangen. og det fungerer ifølge tillidsrepræsentant 
nina odgaard som basal opdragelse – ligesom resten af afdelingen 
gør det.

Hun har selv været tilknyttet afdelingen, siden den blev oprettet, 
og kalder køkkenet for afdelingens hjerte: “tim tager dem med 
ud at købe ind og lærer dem basal madlavning – mange af dem 
kan jo ikke engang koge et æg. det er den helt basale opdragelse, 
de får her. de skal lære at stå op om morgenen, at være aktive, at 
sidde pænt ved spisebordet, at tale ordentligt, at gøre rent og så 
videre,” siger hun.
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resoCIAlIserIng

stoR pædAGoGisk UdFoRdRinG
det pædagogiske fylder således meget i fængselsbetjentenes 
hverdag på ungeafdelingen, siger nina odgaard: “det er nogle 
lidt andre metoder, end det man lærer på KuC. vi bliver nødt til 
at finde os i mere, end vi ville gøre blandt voksne indsatte. det 
kræver stor tålmodighed og rummelighed. det er også derfor, 
man nogen gange kan have brug for luft.”

selv om der er to betjente til fem indsatte på ungeafdelingen, 
kan det være nok til at give personalet stress – ligesom det til 
tider kan være vanskeligt at få de unge til at værdsætte det 
resocialiserende arbejde, de får tilbudt.

“vores mål er jo først og fremmest at få dem til at forstå, hvorfor 
det ville være en god idé at ændre livsstil. men jeg har hørt nogen 
af dem sige: ‘hvorfor lader I os ikke bare afsone i fred? ‘ – eller at 
de hellere ville afsone i ringe. det er jo bare rigtig synd for de par 
stykker, som gerne vil – men ikke kan, fordi de skal være en del af 
flokken.”

på kAnosejlAds oG hestevoGnstUR
men i de perioder, hvor der er god gruppedynamik, er det en 
super gruppe at arbejde med, slår nina odgaard fast. og det er 
hendes kollega, fængselsbetjent Asbjørn Ørking, helt enig i. Han 
har arrangeret flere ture med de unge indsatte – lige fra kano-
sejlads på susåen til rappelling og hestevognstur på samsø.

“det er de bedste oplevelser, jeg har haft i Kriminalforsorgen. 
For eksempel på hestevognsturen på samsø, hvor de unge var så 
vilde med at styre vognen, at vi voksne stort set slet ikke havde 
tøjlerne på noget tidspunkt. nogle sov under åben himmel, andre 
under vognen eller i telt. det var en fantastisk tur,” siger han.

For Asbjørn Ørking handler det om at give de unge nogle succes-
oplevelser, som de kan have hårdt brug for i det rå miljø på 
fængselsgangene.

“de fleste havde aldrig prøvet at sejle kano eller at rappelle, og da 
vi satte en gynge op under en bro, var der virkelig nogle grænser, 
der skulle overskrides. det er sådan nogle ting, der giver dem lidt 
mere selvtillid, og det er guld værd. samtidig giver den måde at 
opleve dem på en masse socialt, når man kommer tilbage.”

men det har kun kunnet lade sig gøre at arrangere sådanne ture 
med de særligt motiverede hold: “de fem unge, vi har haft med 
på sådan nogle ture, har været ualmindelige velfungerende og 
motiverede. men jeg har også oplevet, at vi har måttet droppe 
ture, fordi vi havde problemer med ungegruppen,” siger Asbjørn 
Ørking.

“som At kRAdse diG i hUden”
Hærværk er et af de mest udbredte problemer, som afdelingen 
lider under. Charlotte rode, der er daglig leder af ungeafdelingen, 
har selv konfronteret de unge med, hvorfor de vælger at kradser 
’død over fængselsbetjentene’ eller lignende budskaber ind i den 
hvide væg. og hun fik på et tidspunkt svaret “fordi det er som at 
kradse dig i huden.”

“som daglig leder brænder jeg for afdelingen og for arbejdet med 
de unge – og det var nok det, den her unge fyr forsøgte at ramme 
mig på. det var en krigserklæring, en magtkamp. Han skulle 
prøve at spille boss,” siger hun.

men sådan nogle meldinger får ikke Charlotte rode til at blinke: 
“de skal betale alt det, de ødelægger. og vil de ikke indrømme, 
hvem der har gjort det, bliver pengene taget fra fritidsturene. men 
man skal huske, at det er mentalt omsorgssvigtede børn, vi har 
med at gøre. mange af dem er hæmmet udviklingsmæssigt.”

Hun har derfor stor respekt for det arbejde, betjentene dagligt 
udfører på afdelingen: “man skal gide at arbejde med denne 
gruppe – også når de er åndssvage. det stiller store følelses-
mæssige krav til betjentene – på godt og ondt – så jeg tager 
hatten af for deres arbejde,” siger Charlotte rode.

Det er de små succesoplevelser og den 
basale opdragelse, som Ungeafdelingen 
skal primært skal bidrage med, mener 
tillidsrepræsentant Nina Odgaard.

Værkmester Tim 
Olsen (th. )griller 
med de unge.
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Benny FRAndsen

benny hedder Frandsen til efternavn og er bror til Harry 
Frandsen, bedre kendt som dynamit-Harry.

vi stAk AF!
Fagbladet har spurgt Benny fra Olsen 
Banden, hvordan han undgik lovens 
lange arm.
Af Søren Gregersen

Hvorfor var det kun Egon, som kom i fængsel? 
”egon var romantiker. Han erkendte, at løbet var kørt, når politiet 
troppede op. sådan havde Kjeld og jeg det ikke. vi stak af!”

Har du aldrig været i fængsel?: 
”Jeg har været heldig. Jeg slap bortset fra et kort ophold i en 
arrest.”

Tror du Kriminalforsorgens resocialiseringsindsats havde en effekt 
på Egon?: 
”Jeg tror ikke, at han brugte tiden i vridsløselille på at tænke på 
resocialisering. Han havde for travlt med at skabe connections 
med det højere hierarki i fængslet – sagførere, forretningsfolk og 
den slags – så han kunne planlægge vores næste kup.” 

Sidder Egon stadig ude i Vridsløselille? 
”nej, han endte desværre på ’Institut for teoretisk Kriminalitet’, 
en psykiatrisk afdeling.”

For nylig undslap en fange iført en burka. Hvad siger du til denne 
metode? 
”det var meget opfindsomt. Helt i vores ånd!”.

ForbryderbAnden 
FrA vAlby
”Vi anede ikke, at det ville gå hen og 
blive kult,” siger Morten Grundwald om 
Olsen Banden. 
Af Søren Gregersen

vi husker ham som den dansende, ubekymrede charlatan. benny 
var olsen bandens glade optimist, som både havde tekniske og 
kreative kvaliteter.

og at det var morten grundwald, som skulle spille rollen, var 
langt fra tilfældigt. Ifølge den nu 77-årige skuespiller blev rollen 
nemlig skræddersyet til ham: ”erik balling havde en idé om at 
skildre en eksotisk forbryderbande fra valby, og han skrev de tre 
hovedroller direkte til ove sprogøe, poul bundgaard og mig.”

I første omgang var der kun planlagt en film. den havde præmiere 
i 1968. siden blev der lavet yderligere 12 film frem til 1981 og en 
efternøler i 1998.

”vi anede ikke, at det ville gå hen og blive kult. vi var bare glade 
for at have et job hver sommer,” siger morten grundwald. 

produktionen af hver film foregik på den måde, at filmenes to 
bagmænd, erik balling og Henning bahs, tog til paris i påsken og 
skrev manuskript på et lille hotel i montmartre-kvarteret. derefter 
kunne optagelserne gå i gang. de skulle være færdige senest den 
14. juli på bastilledagen. derefter var der et par måneder til 
redigering, og i efteråret var filmen klar til landets biografer.

chAssétRin
et af bennys kendermærker var hans dansetrin. de kom til 
verden ved en tilfældighed, fortæller morten grundwald: ”det 
skete på en tankstation, hvor benny i sin begejstring over at tanke 
bilen gratis, lavede et par chassétrin. da optagelsen var forbi, kom 
erik balling hen til mig og sagde ’de trin der, dem må du aldrig 
holde op med’.”

morten grundwald holder af alle film, men indrømmer, at nogle 
var bedre end andre. en af yndlingsfilmene er ’olsen banden i 
Jylland’ fra 1971, hvor en stor del af handlingen, foregår i en tysk 
bunker fra Anden verdenskrig: ”så blev Hitlers bunker endelig 
brugt til noget fornuftigt,” siger skuespilleren.

på spørgsmålet om han kunne se sig selv i en moderne forbryder-
serie som ’Forbrydelsen’, svarer han med et smil på læben: ”de 
ville ikke tabe derved.”



IndblIK

efter et års modernisering er straffemuseet i det gamle arresthus 
i Faaborg igen klar til at tage imod gæster. 

det blev fejret fredag den 12. oktober, hvor den stod på den klassiske 
fængselsmenu vand og brød til alle forbipasserende på byens torv. 
desuden optrådte en teatergruppe som olsen banden, og som 
prikken over i’et ankom benny – alias morten grundwald – i en bil, 
der mindede om olsens bandens legendariske Chevrolet bel Air. 

morten grundwald havde også en gave med til museet: ”museums- 
direktøren spurgte, om jeg ikke havde en skruetrækker eller et 
brækjern, jeg kunne forære museet. det havde jeg ikke, men jeg 
havde bennys hat, som har fulgt mig siden olsen banden,” sagde 
morten grundwald. ”Jeg er sikker på, at benny ville synes, at det 
var fantastisk.”

udefra ser arresthuset ikke ud af meget, men indenfor er der tre 
etager med udstilling i alle celler. Her kan man blandt andet læse 
om en kvindelig kleptoman, som sad inde for at have stjålet fjerene 
fra naboens dyne. man kan også læse et selvmordsbrev fra en ulyk-
kelig indsat, og finde snittede beskeder i bordplader og skabe.

straffemuseet 
i Faaborg åbner igen
Der var liv og glade dag på torvet i Faaborg, da straffemuseet i arresthuset blev 
genindviet af Morten Grundwald.
Af Søren Gregersen

”brian var her 30 dage i 1988. spritkørsel for anden gang,” står der 
på et bord.

der har også for nylig været fanger i arresthuset. det er nemlig 
indsatte fra statsfængslet ved sønder omme, der har været med til 
at modernisere den gamle bygning, som har rummet museum siden 
1995, men nu er blevet udvidet med en retssal og en ny udstilling.

13 åR i ARResten
ud over morten grundwald var der også en række repræsentan-
ter tilstede fra Kriminalforsorgen til åbningsfesten. ejvind Jensen 
var en af dem. Han har arbejdet 13 år i arresthuset som fængsels-
betjent fra 1976 frem til 1989, hvor arresthuset lukkede.

ejvind Jensen har kun lovord til overs for sin gamle arbejdsplads: 
”det var alle tiders. et af de bedste steder, jeg har været,” siger han.

ejvind Jensen fortsatte sin karriere i Arresthuset i Assens. Han 
oplyser i øvrigt, at Kriminalforsorgen brugte en million kroner på 
at renovere arresthuset et år før, det blev lukket. det var måske 
lidt spild af penge.

Ejvind Jensen har arbejdet 
13 år i arresthuset
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hvAd FoRståR dU ved God FAGliGhed? 

- At man er god til at samarbejde og respektere andre faggrupper 
inden for Kriminalforsorgen. For eksempel det med at snakke 
med de indsatte, og kunne ’stikke en finger i jorden’ og fornemme 
situationer. det har man meget brug for som hundefører, fordi vi 
kommer rundt i så mange forskellige fængsler, hvor kulturerne er 
forskellige. derfor gør vi meget ud af at respektere vores kollegaer 
og de aftaler, der gælder lokalt.

eR deR omRådeR i hveRdAGen, hvoR dU GeRne 
vil væRe FAGliGt BedRe? 

- som hundefører er det en del af jobbet at blive bedre sammen 
med vores hunde. vi bliver jo bedømt hvert år i modsætning til 
vores kollegaer på fængselsgangene. det er helt fint, men det er 
svært for os at udvikle og forbedre os i disse år. Hovedsageligt 
fordi meget af vores samtræning med andre af Kriminalforsor-
gens hundeførere er sparet væk. desuden kommer opgaverne 
altid i første række, og når der er pres på, er det træningen, der 
ryger. derfor er det vigtigt at have sat fast tid af til træning.  

fem om fAglighed
Landets hundeførere bliver bedømt sammen med deres hund hvert år. Derfor spiller 
hundetræningen en stor rolle for fagligheden. Det siger Charlotte Kilstrup, der har 
været hundefører siden januar 1999. 
Af Kristian Westfall

fAglighed 
i fOkus

FAglIgHed

hvoRdAn seR dU UdviklinGen i FAGet? 

- der stilles større krav til både hunde og hundeførere end 
tidligere. blandt andet fordi hundene skal kunne snuse sig frem 
til mange flere forskellige emballeringer af stoffer. derudover 
mener jeg, at sikkerheden ikke er lige så højt prioriteret mere. Før 
i tiden lavede vi store visitationer på foranledning af de enkelte 
fængsler og arresthuse. nu er det kun, hvis Kriminalforsorgens 
sikkerhedsenhed foretager dem, eller hvis det kan lade sig gøre 
omkostningsfrit for institutionen. og det går ud over sikkerheden 
i fængslerne – simpelthen fordi flere stoffer i fængslerne skaber 
flere konflikter og større utryghed for alle. måske ville visitationer 
bliver prioriteret højere, hvis vores indsats kunne måles bedre. 
som reglerne er nu, registreres der, hvor mange fund der er, og 
ikke, hvor stort fundet er. For eksempel registreres et fund af 
et kilo stof nu blot som et fund på over 10 gram. det er uhen-
sigtsmæssigt, fordi det er svært at vise effekten af vores indsats.

på hvilke pUnkteR eR deR Behov FoR At 
styRke FAGliGheden i FAGet?

- Jeg mener, at et af de vigtigste steder at slå et slag for fagligheden 
er omkring visitationer. som hundefører oplever vi konstant, 
hvordan reglerne bøjes og fortolkes forskelligt rundt omkring i 
Kriminalforsorgen. der er brug for et stærkt og ensartet regelsæt. 
det vil gøre det nemmere for alle: For de indsatte vil det betyde 
højere grad af ligebehandling, mens det for uniformsgruppen, der 
udfører visitationen, vil skabe mindre tvivl om procedurerne. og 
endelig vil vi hundeførere bruge mindre energi på at tilpasse os 
de forskellige regelsæt. 

hAR dU FoRslAG til, hvoRdAn FænGselsFoRBUndet 
kAn væRe med til At styRke FAGliGheden? 

- et ens regelsæt er vigtigt. Her mener jeg virkelig, at Fængsels-
forbundet skal gøre en forskel. både ved at kæmpe for klare og 
præcise retningslinjer for kropsvisitation og personsøgning med 
hund, men også med at ændre kulturen i fængslerne. vi har brug 
for, at de indsatte er klar over, at reglerne er de samme, uanset 
hvor de afsoner. desuden savner jeg nogle gange, at Fængsels-
forbundet smider fløjlsbukserne og kommer lidt ud i virkelig-
heden til os hundeførere. Jeg synes tit, vores job bliver fremstillet 
glamourøst i forhold til den hverdag, vi i virkeligheden har.
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nAvne

Køen af forventningsfulde mennesker med kulturnat-badge på 
overfrakken strakte sig langt på nytorv i København.

I løbet af kulturnatten den 12. oktober besøgte 2.200 gæster 
nytorv Fængsel, som bruges til indsatte i dagtimerne.

Indenfor havde gæsterne mulighed for at se fængselsceller, møde 
narkohunde og hører historier fra fængselslivet. derudover kunne 
man købe produkter, som indsatte fra vestre Fængsel havde lavet. 
blandt andet avisposerne ’made by prisoners’.

museumsdirektør Anne bjerrekær fra museum Horsens havde 
medbragt økse og skafot, som blev anvendt i statsfængslet i 
Horsens til den sidste henrettelse i danmark i fredstid.

det var 29-årige Jens nielsen, som blev henrettet en novemberdag 
i 1892. Han mistede sit hoved med et enkelt hug fra kongerigets 
skarpretter theodor sveistrup. Jens nielsen havde været så 
ubesindig at overfalde en fængselsbetjent. det var dumt.

Lørdag den 1. september 2012 fejrede fængselsbetjent 
Susanne Møller 25 års jubilæum i Kriminalforsorgen. 
Der blev traditionen tro holdt reception i personalehuset 
”Gimle” den 30. august 2012, hvor familien, kollegaer og 
ledelsen for Statsfængslet Midtjylland var mødt op for 
at fejre Susannes jubilæum.

Susanne startede i sin tid i det gamle Statsfængsel i 
Horsens. Efter et praktikophold i Statsfængslet ved 
Sønder Omme fik hun smag for det åbne fængsel. 
Derfor kom Susanne til Sønder Omme i april 1991. 
Og i januar 2003 vendte Susanne mod nye græsgange 
i Statsfængslet Midtjylland, Kærshovedgaard.

Susanne er kendt for altid at være meget hjælpsom 
over for alle. En rigtig ildsjæl som flere gange har stået 
for at arrangere sommerfest for de indsatte i Sønder Omme.

En opgave hun klarede til topkarakterer hver gang. Hun 
har også været med til at arrangere et teaterprojekt. 

Susanne er altid klar med en kvik bemærkning. Da 
Kriminalforsorgen fik den idé, at vi alle skulle fire 
måneder i arbejdsdriften, blev Susanne placeret i fæng-
slets snedkeri, hvor hun vejledte i at bruge maskinerne. 
Susannes kommentar lød: ”Ja, det går forhåbentlig nok, 
selv om det eneste jeg kender til træ, er, at jeg har haft 
træsløjd i skolen.”

Så her er et stort tillykke fra kollegaerne og fængsels-
forbundets lokalafdeling her på Kærshovedgaard med 
de 25 års jubilæum i Kriminalforsorgen.

Fængselsforbundet lokalafdelingen Kærshovedgaard.
Jens Højbjerg Petersen/Afdelingsformand.

25 års jubilæum 
på Fængslet 
kærshoVedgaard

FolK strØmmede Igen 
FRivilliGt i FænGsel 
De mest populære steder på kulturnatten 
er de steder, som normalt er lukkede for 
offentligheden. Sådan var det også i år, 
da Nytorv Fængsel endnu engang slog 
dørene op.
Af Kristian Westfall
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FerIebolIg

FeRieBoliG i nøRRe FjAnd, vestjyllAnd
Adresse: Hagevej 156, nørre Fjand, 6990 ulfborg.

Huset ligger på en 945 kvadratmeter kuperet naturgrund med 
udsigt over nissum Fjord til klitterne ved Fjand. Huset er opført i 
1995 i røde sten med et boligareal på 81 kvadratmeter. Huset inde-
holder: entré, køkken (åben til stuen), stue (udgang til vestvendt 
terrasse), soveværelse med skabe, to værelser, i alt seks sovepladser, 
badeværelse samt særskilt sauna. desuden er der opvaskemaskine, 
vaskemaskine, mikroovn, tørretumbler, fjernsyn, dvd og brændeovn.

BetAlinG:
priser er inkl. el 
og slutrengøring

leje for huset i 2013 
er pr. uge:

ugerne: 06 – 17 - 2.500 kr.
ugerne: 18 – 22 - 2.600 kr.
ugerne: 23 – 26 - 3.000 kr.
ugerne: 27 – 34 - 3.200 kr. 
ugerne: 35 – 39 - 2.600 kr. 
ugerne: 40 – 48 - 2.500 kr. 

BetAlinG:
priser er inkl. el. slutrengøring 
kan tilkøbes ved henvendelse 
på 2124 1422 eller 2567 1520.

leje for huset i 2013 er pr. uge:

ugerne 06 - 17 - 2.000 kr.
ugerne 18 - 22 - 2.100 kr.
ugerne 23 - 26 - 2.500 kr.
ugerne 27 - 34 - 2.700 kr. 
ugerne 35 - 39 - 2.100 kr. 
ugerne 40 - 48 - 2.000 kr. 

sommerhuse i 
vestjylland og på lolland 
FængselsForbundets medlemmer kan også i 2013
leje ForsikringsagenturForeningens sommerhuse

FeRieBoliG i kRAmnitZe, lollAnd
musvågelunden 15, Kramnitze, 4970 rødby.

Huset ligger på en 1.190 kvadratmeter stor naturgrund kun 150 
meter fra dejlig sandstrand. Huset er opført i 1994 i røde sten 
med et boligareal på 117 kvadratmeter. Huset indeholder: køkken 
(åbent til stuen), stue, tre gode soveværelser (seks sovepladser) 
badeværelse med sauna og spa. Køkkenet indeholder opvaske-
maskine, køleskab, mikroovn og komfur. der er desuden vaske-
maskine, tørretumbler, fjernsyn, dvd, stereoanlæg og brændeovn. 
bemærk der må ikke ryges indendørs.
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nyt om Ferieboligerne 
sæsonen 2013
Af Ina Rasmussen, forbundskasserer

Forsikringsagenturforeningen og bestyrelsen i Fond H, 
som administrerer de to ferieboliger i Fjand og Kramnitze, 
har besluttet at sikre en bedre løbende vedligeholdelse af 
de to sommerhuse. 

Desuden har vi lyttet til jeres tilbagemeldinger om blandt 
andet rygning og hunde i husene.

Fra 1. januar 2013 vil det være tilladt, som en forsøgs-
ordning, at medbringe hunde i huset i Fjand. Det vil også 
fortsat være tilladt at ryge indendørs i dette sommerhus. 
Til gengæld skal alle betale for obligatorisk slutrengøring. 
Det vil blive lagt på lejeprisen, og huset skal forlades senest 
kl. 9.00 lørdag morgen, så det kan nå at blive rengjort 
inden næste lejer ankommer.

Huset i Kramnitze vil blive røgfrit og hundefrit. Såfremt 
der medbringes husdyr eller konstateres rygning indenfor, 
vil lejeren blive afkrævet 1.500,- til hovedrengøring.  Dette 
hus skal også kunne bruges af allergikere, og derfor skal 
alle respektere reglerne. Huset i Kramnitze vil blive malet 
og hovedrengjort inden udlejningen starter i 2013.

Hvis forsøgsordningen bliver en succes, vil vi bytte om 
efter nogle år, så huset i Fjand er røg- og hundefrit efter 
maling og renovering.

lejemål:
lejemålet går fra lørdag kl. 14.00 til 
lørdag kl. 11.00. Fjand forlades 
kl. 9.00 lørdag.

tildelinG:
For perioden 31. januar – 28. november 
vil der være lodtrækning, såfremt der 
er flere ansøgere i samme periode. 
medlemmer, der har forsikring i 
tjenestemændenes Forsikring, har 
fortrinsret. 

ledige uger vil løbende blive annonceret 
på Fængselsforbundets hjemmeside.

RenGøRinG:
lejeren pålægges at sørge for rengøring 
af bolig og friareal inden fraflytningen. 
slutrengøring kan bestilles og afregnes 
hos feriehus-udlejningen. dette gælder 
kun Kramnitze. I Fjand er slutrengøring 
inkluderet i lejen.

medBRinGes:
sengelinned, håndklæder, viskestykker 
og rengøringsmidler.

Husdyr må ikke medbringes i 
Kramnitze.

Vi mener på denne måde at kunne imødekomme ønskerne 
fra såvel hundeejere som ikke-rygere. 

I 2012 har vi fået skiftet tag og lagt nye gulve i huset i Fjand. 
Desuden er der købt nyt TV. begge huse har fået boxer-tv.

Vi vil også i 2013 forsøge at løfte standarden på husene, 
men vil appellere til lejerne om at give besked, når der er 
noget, der mangler eller skal skiftes ud.

Ferieboligerne i Fjand og Kramnitze er ejet af Forsikrings-
agenturforeningen. Derfor har forsikringstagere i Tjeneste-
mændenes Forsikring 1. prioritet som lejere, men andre 
medlemmer af Fængselsforbundet er også velkomne til at 
leje husene i eventuelle ledige uger.

Husk at alle brugere af husene er kollegaer, så aflever det i 
samme stand, som du gerne selv vil modtage det i.

Vi glæder os til at byde alle velkomne til den nye sæson 
2013.

AnsøGninG:
vil du leje en af ferieboligerne? Ansøg ved at udfylde denne kupon. send den til 
Fængselsforbundet, ramsingsvej 28A, 2500 valby, senest den 11. januar 2013. 
vi sender svar om leje eller afslag snarest herefter.

undertegnede medlem af Fængselsforbundet ønsker ferieophold i:

sæt kryds i ønsket feriebolig              Fjand:  ❒          Kramnitze:  ❒ 

periode 1: Fra lørdag den ____________________til lørdag den __________________

periode 2: Fra lørdag den ____________________til lørdag den __________________

navn ________________________________Cpr. nr._______________________________

stilling ____________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________

postnr. og by ______________________________________________________________

telefon ___________________________________________________________________

underskrift_______________________________________________________________

ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Fængselsforbundet kan undersøge, 
om jeg er forsikringstager i tjenestemændenes Forsikring.

Alle felter skal udfyldes.
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oppe under loftet i personalehuset i Anstalten ved Hersted-
vester mødes en lille gruppe mænd. det er nu ikke fordi, det er 
en herreklub. der er bare ingen kvinder til stede. 

der dufter af friskbrygget kaffe, og på bordet står der fransk-
brødsmadder med ost. Alt er, som det skal være til en hyggelig 
aften. men henne for enden af lokalet ligger der noget. på et 
bord ligger ark med frimærker, mønter og sedler fra både ind- og 
udland. mange af dem er udgået, men har en samlerværdi, der 
er langt højere end den pålydende værdi.

Hygge, socialt samvær og gamle anekdoter om mønter og 
frimærker er vigtige elementer i møderne i Kriminalforsorgens 
Frimærke- og møntklub. men der er også auktion af gamle 
frimærker, mønter og sedler. medlemmerne ankommer og beser 
de fremlagte varer og vurderer med deres skarpe og erfarne 
øjne, om der er noget interessant, der skal bydes på og kæmpes 
for at få fat i.

AUktion
efter en bid brød og et par kopper kaffe går auktionen i gang. 
der bliver stille. Helt stille. og stemningen bliver intens. under 
auktionen kan venner pludselig blive til fjender. I hvert fald for en 
stund. Auktionarius læser katalognumrene op og kikker rundt på 
bordet. der bliver ikke budt. de næste katalognumre har heller 
ikke forsamlingens interesse. men pludselig er der interesse for 
nogle lot (samling) med udenlandske mønter. Kampen er i gang.

FænGselsvAlUtA

En række åbne og lukkede fængsler havde indtil starten 
af 1970’erne fængselsmønter. De blev produceret på Stats-
fængslet i Vridsløselille og blev debiteret til de andre 
fængsler for pålydende værdi. Mønterne havde følgende 
værdi 1 øre, 2 øre, 5 øre, 10 øre, 25 øre, 1 krone og 2 kroner. De 
indsatte havde fundet ud af, at fængselsfemøren, havde 
størrelse, farve og vægt meget nær den almindelig cirkulerende 
enkronemønt. Derfor smuglede de indsatte fængselsfemører 
med ud under udgang og benyttede disse i automater som 
enkroner. Direktoratet for Fængselsvæsenet beordrede der-
for samtlige femører inddraget den 18. oktober 1951. Så var 
fornøjelsen med femører slut. 

de handler med penge oppe 
under loFtet i herstedVester
I Kriminalforsorgen er vi vant til nedskæringer, besparelser og effektiviseringer. 
Vi skal løbe stærkere og stærkere. Men hos Kriminalforsorgens Frimærke- og 
Møntklub er der både tid og penge.
Af Thomas H. Nielsen

Kriminalforsorgens Frimærke- og Møntklub af 1985 er en 
lille landsdækkende klub, der mødes den anden mandag i 
måneden fra september til april kl. 19.00–21.00 i personale-
huset i Anstalten ved Herstedvester. Klubben er primært for 
ansatte i Kriminalforsorgen, men pårørende kan også være 
med. Det koster 50 kroner om året. Kontakt formanden på 
michaelverner.schjerning@kriminalforsorgen.dk.

selvom beløbene for mange af katalognumrene er beskedne i 
sig selv, bliver der alligevel handlet for en del denne aften. efter 
auktionen betaler man for sine varer. ti procent af det handlede 
beløb går til klubben. de varer, der ikke sælges, tages enten ud 
eller fortsætter igen til næste auktion.


