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det er herligt at være ansat i den offentlige 
sektor.

det betyder nemlig, at vi ikke er underlagt 
markedsvilkår. derfor behøver vi ikke at 
skele til antallet af kunder, når vi beslutter, 
hvor mange der skal på arbejde.

vi er hævet over den slags lavpraktiske 
ligegyldigheder! 

Hos os er det helt naturligt, at man skærer 
i personalet på et tidspunkt, hvor fængsler 
og arresthuse er spækket til bristepunktet.
det kan godt være, at det er utænkeligt i 
en privat virksomhed med fyldte ordre-
bøger. men det er ligegyldigt – der behøver 
ikke være sammenhæng mellem udbud 
og efterspørgsel hos os.

Her gælder det om at leve op til politiske 
planer. og når politikerne har besluttet 
at effektivisere Kriminalforsorgen, så står 
man ved den beslutning, koste hvad det vil. 

nu er der måske nogen – med mindre 
indsigt – som formaster sig til at stille 
dumme spørgsmål a la:

”er det klogt at skære i antallet af fængsels-
betjente, når antallet af fanger slår nye 
rekorder hver dag?”

”er der ikke risiko for, at nedskæringer 
undergraver Kriminalforsorgens kerneopgave 
om resocialisering af de kriminelle?”

eller det helt tåbelige spørgsmål: ”burde 
man ikke vente med effektiviseringer, til 
kapacitetsproblemerne er løst?”

til disse enfoldige spørgsmålsstillere er 
der kun en ting at sige: I har ikke forstået 
sagens rette sammenhæng. selvfølgelig 
skal der spares i overfyldte fængsler. det 
er logik for burhøns.

tag nu Københavns Fængsler. der skal 
man tilbage til 2009 for at finde et år, hvor 
belægget lå under 100 procent. giver det 
problemer? overhovedet ikke. det går fint. 
man skal bare putte to mand ind i hver 
celle eller inddrage kontorer, isolationsceller 
og modtagelsesafsnit, så er der plads nok.

overbelægget slider godt nok på perso-
nalet, og sygefraværet er stigende, men 
fangerne skal nok få tag over hovedet. 

der er med andre ord slet ikke grund til 
at være kritisk over for besparelserne. så 
sandt som jeg hedder Pinocchio.

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 

Logik for burhøns: 
seLvføLgeLig skaL der spares 
i overfyLdte fængsLer
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uNDeRSØGelSe

TilFRedsheds-
UndeRsøGelse 
blandt 
Fangerne

dobbelTbelæG 
er dagens ret 
landet over

For første gang siden 1999 undersøger Kriminal-
forsorgen, hvordan de indsatte vurderer deres 
afsoningsforhold. Resultaterne skal belyse de 
indsattes dagligdag og trivsel.

Af Søren Gregersen

Fængsler og arresthuse bugner af indsatte. I oktober 
lå niveauet på 102 procent. Kriminalforsorgen for-
venter dog, at belægget holder sig under 98 procent 
for året som helhed.

Af Kristian Westfall

I slutningen i november bliver alle indsatte bedt om at give deres 
besyv med om forholdene i Kriminalforsorgen. Fangerne skal 
svare på en spørgeskemaundersøgelse om deres dagligdag og 
beskæftigelse i Kriminalforsorgens institutioner.

det er en lidt usædvanlig brugertilfredshedsundersøgelse, for 
det er nok de færreste, som er glade for at sidde i fængsel. derfor 
forventer Kriminalforsorgen heller ikke nødvendigvis, at under-
søgelsen viser høj brugertilfredshed. 

Fuldmægtig Jonas lindstad i direktoratet siger: ”det er ikke 
ligesom, hvis dsb måler kundetilfredshed. vi ved godt, at der 
kan være mange årsager til, at de indsatte er negative. Hvis man 

mange fængselsbetjente ser dobbelt, når de åbner celledørene i 
øjeblikket. I flere og flere celler sidder der nemlig to indsatte for 
at løse de gevaldige problemer med at skaffe plads.

Fængslerne placerer ekstramadrasser og dobbeltdækkersenge i 
mange celler. desuden er kondirum, kontorer og modtagelses-
afsnit inddraget til afsoning.
 
I første uge af oktober lå den samlede belægningsprocent i 
Kriminalforsorgen på 102. 

Især de åbne fængsler sparker procentsatsen opad med et 
gennemsnit på 104. men arresthusene og de lukkede fængsler 
oplever også store kapacitetsproblemer. de lukkede fængsler 
lå på 98 procent og arresthusene på 102 procent. 

det højeste belæg for et arresthus finder vi i nykøbing mors. 
I arresthuset på den store limfjordsø lå tallet i starten af 
oktober på 106 procent.

det er ifølge arrestforvarer Hans Peter geip især den fysiske 
udveksling mellem fængslerne, der udfordrer pladskapaciteten 
i arresthuset: ”det er transporten, der er problemet, fordi man 
skal booke 8-10 dage før,” siger arrestforvareren.

På mors har de derfor været nødt til at inddrage et af værkstederne 
til celle: ”den indsatte har så at sige fået hjemmearbejdsplads,” 
siger Hans Peter geip.

for eksempel har fået et afslag, kan det påvirke den måde, man 
vurderer sin afsoning på.”

spørgeskemaet skal altså bruges til at vurdere tilfredsheden hos 
de indsatte, selvom de er frihedsberøvet. de indsatte bliver blandt 
andet bedt om at vurdere, hvordan de har det i dagligdagen. Hvad 
de synes om deres fritidstilbud, deres relationer til de øvrige indsatte 
og om de er i stand til at holde kontakt med familien.

og resultaterne skal bruges til at forbedre afsoningsforholdene: 
”vi vil bruge undersøgelsen til at blive klogere på det, vi allerede 
gør, og få bedre indblik i, hvad der foregår i vores institutioner,” 
siger Jonas lindstad. 

evAlUeRinG	AF	AnsATTe
de indsattes forhold til de ansatte er også et element i undersøgelsen. 
Jonas lindstad understreger, at der ikke bliver tale om en karakter-
givning af den enkelte medarbejder, men en generel vurdering af 
relationerne til medarbejderne. resultaterne vil blandt andet vise, 
om der er forskel på forholdet mellem ind- og ansatte fra fængsel 
til fængsel.

Kvaliteten af undersøgelsen afhænger i sidste ende af, at så mange 
indsatte som muligt deltager: ”Her spiller det uniformerede personale 
en meget vigtig rolle. de kan nemlig motivere og hjælpe indsatte 
med læsevanskeligheder,” siger Jonas lindstad. endelig vil under-
søgelsen også omfatte mere praktiske spørgsmål; om de indsatte 
for eksempel er tilfredse med kvaliteten af den mad, som de kan 
købe hos købmanden i fængslet.

undersøgelsen løber af stablen i uge 48. det er første gang i 14 år, 
at man spørger de indsatte om deres afsoningsforhold. seneste 
undersøgelse blev gennemført i 1999.

”vi vil gerne gennemføre denne form for undersøgelser oftere. 
Klientellet ændrer sig jo hele tiden,” siger Jonas lindstad.

115	pRocenT
omtrent 100 kilometer sydligere ligger statsfængslet midtjylland. 
den åbne afdeling på Kærshovedgård havde i uge 40 en belægs-
procent på 115.

det skaber problemer at have et højt belæg. tillidsrepræsentant 
Jens Højbjerg Petersen siger: ”Kvaliteten af fangerne er faldet, og 
derfor er det sværere at sætte dem to og to på cellerne. der er 
flere konflikter – både de indsatte imellem og mellem indsatte 
og betjente.”

der har de seneste ti år på Kærshovedgård kørt et kapacitets-
regnskab, som er præget af midlertidige pladser. med andre ord 
er overbelæg blevet hverdag. det har negative konsekvenser for 
fængselsbetjentene.

”da det er midlertidige pladser, der bliver oprettet, er der ikke 
mulighed for at ansætte ekstra betjente på trods af et højt belæg. 
På det seneste er sygefraværet strøget i vejret, og jeg tror ikke, vi 
kommer under målet om maksimum 12 dages sygefravær i snit,” 
siger Jens Højbjerg Petersen.

AFviklinG	AF	venTeRkø
Ifølge direktoratet for Kriminalforsorgen er der en række årsager 
til det høje antal indsatte. der er en større afvikling af venterkøen 
i gang, og efteråret er traditionelt præget af en stigning af vare-
tægtsfængslinger efter sommerperioden.

”vi har etableret dobbeltbelæg i en del fængsler allerede, og 
dermed skaffet ekstra pladser. desuden er der etableret 38 nye 
pladser i nyborg og 12 i Københavns Fængsler som en del af de 
200 nye pladser, der er beskrevet i flerårsaftalen,” siger Jørgen 
Pedersen, der er kontorchef i ressourcestyringskontoret.

de resterende pladser er ifølge kontorchefen færdigetableret den 
1. juli 2014.

98	pRocenT	i	åR
I flerårsaftalen fra sidste efterår blev det aftalt, at belægningspro-
centen skal holde sig under 98 procent i år, og at den falder til 94 
procent i 2016.

Jørgen Pedersen er sikker på, at grænsen på de 98 procents belæg 
ikke vil blive overskredet, selvom det bliver tæt: ”det er vurderingen, 
at vi nu nærmer os det forudsatte i flerårsaftalen – nemlig 98 
procent for hele året,” siger han.

belæG
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belæG

det er som regel positivt, når der sættes en ny rekord, men jublen 
over et nyt højdepunkt i belægsstatistikken er til at overse i 
Københavns Fængsler.

”I kommer lige til en ny rekord – i dag er der 70 indsatte for 
meget,” siger fællestillidsmand david Jensen, da vi møder ham 
uden for murene på vigerslev allé. I hånden holder han dagens 
kedelige bevis. en udskrift af dagens statistik for fængslet.

selvom tallet er højt, er det ikke usædvanligt. Faktisk skal man 
tilbage til 2009 for at finde et år, hvor Københavns Fængsler har 
haft et belæg på under 100 procent i gennemsnit.

I 2012 stod david Jensen bag en ’alt optaget’-aktion, der blev 
dækket af tv2. På trods af opmærksomheden er der dog ikke 
ændret væsentligt på forholdene siden.

”vi har et stort antal indsatte, der sidder to på en celle, selvom vi 
har inddraget kontorer, isolationsceller og modtagelsesafsnit til 
ekstraceller. Faktisk er der flere, der deler celle i dag end for et år 
siden,” siger han.

overbelægget er med andre ord permanent. det giver udslag i, 
at rekordmange må dele celle. 

”der er mange udfordringer med, at der sidder to i cellerne. 
Helt banalt skal indsatte blive enige om, hvad man skal se i 
fjernsynet, om man må ryge, hvornår lyset skal være slukket, 
og hvordan man indretter sig. det er ikke altid lige nemt,” siger 
david Jensen.

deT	slideR
de indsattes dårligere vilkår skaber mere uro og gør hverdagen 
langt mere hektisk. det påvirker og besværliggør betjentenes 
arbejdsgange. der er langt oftere bud efter dem, når der er 
dobbeltbelæg i cellerne. 

I nordfløjen kommer tillidsrepræsentant lennart Hilfeldt os i 
møde: ”det høje belæg slider på betjentene – sygefraværet er 
stigende, når der er for mange indsatte i huset. det er i høj 
grad, fordi de indsatte der deler celler, oftere henvender sig til 
personalet om rengøring, bad og toilet,” siger han.

vi holder et øjeblik tilbage for de indsatte, der lavmeldt trimler 
ned mod metaldetektoren for enden af trappen. en enkelt smiler 
og hilser. gårdturen er under opsejling.

lennart Hilfeldt fortsætter: ”når man sidder to på en celle, er 
der oftere brug for et afbræk. det er for eksempel alment kendt, 

Københavns Fængsler har haft et belæg på 
over 100 procent i de seneste fire år. Det er især 
udlændingene, som sidder sammen to og to.
Af Kristian Westfall

at mange indsatte tisser i håndvasken på cellerne. det sparer 
både os og dem en tur til toilettet. men dem der sidder sammen, 
griber ofte muligheden for et toiletbesøg, simpelthen for at komme 
lidt ud – og nok også af blufærdighed.”

øsTeURopæiske	To-mAnds-celleR
mens fotografen knipser et par af de slidte celler med ekstramadras 
på gulvet, spørger en indsat til, hvad vi laver. da han har fået 
svar, tilføjer han venligt, men bestemt: ”de får kraftedeme ikke 
mig til at sidde på celle med nogen. det er jo nærmest ulands-
tilstande.”

den holdning stemmer godt overens med statistikken over, hvilke 
slags indsatte der sidder to på en celle.

”danskere vil generelt ikke i to-mands-celler. så langt de fleste, 
der deler celle, er faktisk østeuropæere. Hvorfor? det er min 
klare overbevisning, at man ofte undlader at oplyse for eksempel 
østeuropæere om, at de rent faktisk kan sige nej til at være to,” 
siger david Jensen og tilføjer: ”og så får man ventepenge, fordi 
cellearbejde ikke kan lade sig gøre i en delt celle med madras 
på gulvet. det er, så vidt jeg ved, imod reglerne at betale for, at 
indsatte klemmer sig sammen i cellerne, men det er reelt det, 
der foregår.”

inspekTøRen	biFAldeR	beTjenTenes	indsATs
det permanente overbelæg har ledelsens fokus, forsikrer fængsels- 
inspektør Peter vesterheden over telefonen. 

”vi forsøger at flytte indsatte til andre institutioner. men det er 
ikke alle, vi kan flytte. Hvis de skal fremstilles for retten i Køben-
havn, giver det jo ikke mening at flytte dem til Jylland. derfor 
bliver vi nødt til at benytte os af dobbeltbelæg og etablere celler, 
der hvor vi kan,” siger Peter vesterheden.

Han har stor respekt for fængselsbetjentenes store indsats for 
at få tingene til at fungere – på trods af de permanente plads-
problemer.

”overbelægget er urimeligt over for både indsatte og ansatte, 
og fængselsbetjentene gør et stort arbejde under svære forhold 
– det er jeg imponeret over,” siger Peter vesterheden.

vores besøg i danmarks største arresthus er slut. men inde bag 
murene fortsætter kampen for at få en hverdag med overflade-
spænding til at fungere.

direktoratet for Kriminalforsorgen ønsker ikke at svare på, om 
det er rimeligt, at fængslet kører med overbelæg år efter år. 

Overfyldt 
på fjerde år

gennemsnitligt belæg i københavns fængsler

Belægget har ligget over 100 procent siden 2010 i Københavns Fængsler.           
Kilde: Kriminalforsorgen
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Kort nytKort nyt

moRd	på	vesTRe

I 2012 skrev dorthe annette Hansen bogen 
Fristelsen. nu er hun klar med spændings-
romanen ’den der tugter’, som foregår bag 
murene i vestre Fængsel. en fange findes død i 
sin celle. Han har hængt sig. en betjent stikkes 
ned på gangen… sådan lyder optakten til 
romanen.

dorthe annette Hansen har tidligere arbejdet 
som fængselsbetjent og overvagtmester i 
Københavns Fængsler. I 2004 blev hun overfaldet 
under en afhøring af en fange og brækkede 
ryggen. Hun er i dag pensioneret og forfatter 
på fuldtid.

“det her er den bog, jeg aldrig troede, jeg skulle 
skrive, for den handler om alt det onde, som 
jeg i virkeligheden helst vil lægge bag mig,” siger 
dorthe annette Hansen om bogen til Ørestad avis.

nY	sTRUkTUR	på	FæRøeRne

Hvorfor vente til sommer med det man kan gøre i vinter? 
det er tilsyneladende devisen på Færøerne, hvor man 
allerede i begyndelsen af det nye år forventer at have en 
ny organisation på plads. det er flere måneder før resten 
af Kriminalforsorgen. Konkret handler det om, at man 
slår arresthuset og KiF-afdelingen sammen. begge insti-
tutioner ligger i tórshavn. det er den nuværende leder af 
KiF-afdelingen, elkin Klettheyggj, der er udpeget som chef 
for den samlede enhed. 

Så mange dage ekstra kommer de indsatte til at sidde alene i cellerne hvert 
år på grund af besparelserne i Kriminalforsorgen. Det er fangernes talsmand 
i Statsfængslet i Vridsløselille, som har regnet på, hvad det betyder på års-
basis, at de siden 1. november er blevet låst inde en halv time tidligere hver 
dag. Fangerne nedlagde arbejdet i begyndelsen af oktober i protest 
mod forringelsen.

måske	GRATis	hUslY	FoR	eleveRne	på	kUc

De nye elever på grunduddannelsen er næppe begejstrede 
for, at de får Su i stedet for løn i skoleperioderne. Nu er der 
dog en smule positivt at berette. De nye betjente får nemlig 
lov til at bo gratis i Kriminalforsorgens uddannelses-
center, hvis de er bosat vest for Storebælt. Og med lidt 
held undgår de også at blive beskattet af værdien af boligen. 

Værelserne er ellers værdisat til mellem 2.500 og 3.000 
kroner om måneden, men man kan undgå at betale skat 
af denne værdi, hvis man indhenter et bindende svar fra 
Skat, om at man er fritaget fra skat. Pyha – det lyder kom-
pliceret. Direktoratet lover at vejlede de nye betjente.

Vi kan også nævne, at et spørgsmål vedrørende gravide 
betjente er blevet løst: Man er berettiget til løn under 
barselsorlov. hvoRFoR	liGe	hAmmeR	bAkkeR?

Skal Kriminalforsorgens nye udslusnings-
pension nødvendigvis ligge i Hammer 
bakker, spurgte folketingsmedlem Preben 
bang Henriksen på et samråd i Folketingets 
Retsudvalg i oktober. Venstrepolitikeren 
mener, at det er forkert at placere ”et 
fængsel i et naturskønt område tæt på 
andre institutioner, som rummer sam-
fundets svageste”. Justitsminister Morten 
bødskov (S) bemærkede, at der ikke er 
tale om et fængsel, og at Kriminalforsorgen 
vurderer, at placeringen ikke giver problemer 
i nærmiljøet. Han mener desuden, at det 
er vigtigt, at pensionen ligger nær ved 
Aalborg.

lønsikRinG

det kan give en stor nedgang i indkomsten, hvis man mister arbejdet. dagpen-
ge udgør nemlig maksimalt 17.355 kroner pr. måned. min a-kasse tilbyder en 
ekstra lønsikring, der kan udligne en del af differencen, hvis man bliver ufrivil-
ligt arbejdsløs eller uarbejdsdygtig. med lønsikringen kan man forsikre sig til 
80 procent af sin nuværende løn og få op til 30.000 kroner i forsikringsydelse. 
læs mere på www.min-a-kasse.dk.

8hveR	FjeRde	eR	UdlændinG

ud af de 4.224 fanger, som sad i Kriminalforsorgens institu-
tioner 19. september i år, var 1.164 udlændinge. det oplyser 
justitsministeren i et svar til venstres retsordfører, Karsten 
lauritzen.

skiFT	Til	vinTeRdæk

når vejtemperaturen er nede under 7-8 grader, og frosten 
sætter ind, skal man overveje at skifte til vinterdæk. 
Har du din bilforsikring hos 
tjenestemændenes 
Forsikring og tillægs-
dækningen udvidet 
tryg vejhjælp, har du 
adgang til to hjulskift 
om året. bestil tid 
til hjulskift på 
tjm-forsikring.dk 
eller 7033 2828.
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cHIKANe

som et lyn fra en klar himmel. sådan kan man beskrive det, da 
fagbladet i sidste måned afslørede resultatet af en stor under-
søgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer: Hver tredje 
fængselsbetjent har oplevet vold og chikane uden for tjenesten.

det kan virke overraskende, at et så udbredt problem hidtil har 
været overset. men det skyldes ifølge undersøgelsen primært én 
ting: at mange kollegaer holder chikanerne for sig selv. 

I undersøgelsen svarer 87 procent – eller næsten ni ud af ti – af 
de respondenter, som er blevet chikaneret, at de har undladt at 
indberette det. en stor del af chikanerne kommer altså aldrig til 
ledelsens eller offentlighedens kendskab.

”der bliver bare snakket om det ’ved bordet’,” som et medlem 
skriver. 

FRYGTen	heRskeR
I undersøgelsen giver de chikanerede fængselsbetjente flere for-
klaringer på, hvorfor de tier frem for at tale om deres ubehagelige 
oplevelser uden for arbejdstiden.

en udbredt forklaring er frygten for, hvad der kan ske med dem 
selv eller deres familie, hvis de vælger at indberette eller anmelde 
episoden. et medlem skriver: ”Hvis det er folk fra lokalsamfundet, 
som man jævnligt støder på, er man ikke interesseret i først at 
vidne mod dem i retten og derefter møde dem med sine børn på 
gågaden.”

Frygten for familiens sikkerhed overskygger med andre ord 
retfærdighedssansen. 

sYsTemeT	FejleR
andre medlemmer undlader at indberette chikaner, fordi de 
ikke mener, at det hjælper: ”der er ingen, der bliver dømt. det 
nytter ikke noget. man tror ikke på, at systemet virker,” skriver 
et medlem. 

og en anden bemærker: ”de gange man ’kun’ trues verbalt, 
vil indberetning blandt andet medføre møder i retten – men 
klienten får næppe nogen dom af betydning. For eksempel fik 
en indsat, der spyttede mig i hovedet under tjeneste, seks dages 
fængsel.”

Hvis det er folk fra 
lokalsamfundet, som 

man jævnligt støder på, er 
man ikke interesseret i først 
at vidne mod dem i retten og 
derefter møde dem med sine 
børn på gågaden.”

”

nI ud aF tI 
Indberetter 
ikke cHIKaner
Mange fængselsbetjente indberetter det 
ikke, hvis de bliver chikaneret i fritiden. 
Det viser en undersøgelse blandt Fængsels- 
forbundets medlemmer. Frygt og passiv 
ledelse nævnes som årsager. Helt uhørt, 
mener formand for Retsudvalget. 
Af Andreas Graae

ledelsen	sviGTeR
mistilliden til systemet er altså en udbredt grund til, at med-
lemmerne ikke indberetter chikanerne. det gælder også mere 
konkret i forhold til medlemmernes tiltro til, at ledelsen tager 
chikanerne alvorligt og støtter medarbejderen i at anmelde dem.
  
”det opfattes som bagateller,” bemærker et medlem. og en 
anden skriver: ”man bliver mødt med en vis form for ligegyldig-
hed, og det er på ingen måde blevet taget seriøst de gange, hvor 
jeg har meldt det til fængslet.” 

en	del	AF	jobbeT
at lederne tilsyneladende ikke reagerer, når personalet forulempes 
uden for arbejdstiden, kan hænge sammen med, at chikanerne 
opfattes som en del af jobbet. 

netop denne formulering – ”en del af jobbet” – bruger mange af 
medlemmerne i undersøgelsen. nogle skriver ligefrem: ”man er 
jo ikke en tøsedreng” og ”man vil ikke tabe ansigt.” 

Ifølge medarbejderne betragter ledelsen altså chikaner som en 
erhvervsrisiko, man må acceptere, hvis man ønsker at arbejde i 
et fængsel: ”en enkelt episode kan synes banal – og man vil ikke 
give udtryk for, at man er superfølsom i eget miljø,” skriver et 
medlem. 

peRsonAlepoliTik	eFTeRlYses
Flere medlemmer i undersøgelsen appellerer til Kriminalforsorgen 
om at gøre noget ved problemet – for eksempel ved at gøre 
procedurerne for registrering klarere for både medarbejdere 
og ledere.

og det kan ifølge formand for arrestfunktionærernes organisation 
sjælland, Henning mørck, kun gå for langsomt. Han læser den 
manglende interesse fra ledelsen som udtryk for en gammel 
holdning om, at man skal kunne tåle en hård tone som fængsels-
betjent. 

”det ligger som en dyne hen over os, når ledelsen igen og igen 
vender det døve øre til. så er det medarbejderen selv – og ikke 
systemet – som må gå og tumle med de ubehagelige oplevelser,” 
siger han.

derfor bør der ifølge formanden for de sjællandske arresthus-
ansatte være en personalepolitik på området: ”advokatbistand 
kunne eksempelvis være et naturligt tilbud til ansatte, som er 
blevet truet eller chikaneret. man skal føle, at man har systemet 
i ryggen, når der sker sådan noget.” 

peRsonAlecheF:	vi	TAGeR	pRoblemeT	dYbT	AlvoRliGT
I direktoratet for Kriminalforsorgen ser fungerende kontorchef i 
Personalekontoret, diana søe sandell, med stor alvor på problemet. 

”det er fuldstændig uacceptabelt, at medarbejderne udsættes 
for chikaner i fritiden. det er noget, vi tager dybt alvorligt. derfor 
er det også vigtigt, at alle kender de støtteordninger, vi tilbyder – 
og at de gælder, uanset om man udsættes for chikaner i tjenesten 
eller i fritiden,” siger hun. 

diana søe sandell oplyser desuden, at direktoratet i øjeblikket er 
i dialog med en arbejdsgruppe i politiet, som undersøger problemets 
omfang blandt politiansatte. arbejdsgruppens konklusioner vil 
indgå i direktoratets overvejelser over problemet. 

Hvorfor tror du, at så mange medlemmer undlader at indberette chikaner?
”Jeg kender ikke undersøgelsen til bunds, så jeg kan ikke svare 
på det spørgsmål. men det er fint, at forbundet har lavet sådan 
en undersøgelse. den peger på nogle problemer, som vi skal rette 
vores opmærksomhed imod.”

Figur 5. har du undladt at indberette chikane?
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Betjente, som har oplevet vold eller chikane uden for arbejdstiden, 
vælger som oftest ikke at indberette det. Knap ni ud af ti holder de 
ubehagelige oplevelser for sig selv. 

Ja neJ
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cHIKane Falster

Hvad gør I for at løse problemet?
”vi har som sagt allerede et system til at samle op på det her. 
men det er vigtigt, at der er viden om de støtteforanstaltninger, 
der allerede findes som for eksempel debriefing og psykolog-
hjælp. og at de ordninger også gælder chikaner i fritiden.”

Og hvis nu de støtteordninger ikke bliver brugt?
”Hvis det viser sig, at de eksisterende støtteordninger ikke bliver 
brugt i tilstrækkelig grad, skal vi selvfølgelig rette op på det. så 
må vi finde ud af, hvor vi kan gøre det bedre,” siger diana søe 
sandell.

ReTsUdvAlGsFoRmAnd:	helT	UhøRT
På christiansborg er formanden for Folketingets retsudvalg, Karina 
lorentzen dehnhardt (s), chokeret over undersøgelsens afsløringer. 

”det er uhørt, at man skal generes som privatperson og familie- 
menneske, fordi man arbejder i et fængsel. men det er endnu 
mere uhørt, hvis ledelsen ignorerer det,” siger hun og fortsætter: 
”Jeg kan kun opfordre ledelsen til at have nultolerance over for 
sådanne episoder og lægge tydeligt frem, hvad man vil gøre, og 
hvilken hjælp man kan tilbyde, når det sker. det har man haft 
succes med i Østjyllands Politi, hvor det i gellerup har nedbragt 
antallet af episoder.”

Hun mener samtidig, at man med straffeloven i hånden kunne 
signalere en strengere konsekvens over for chikane af offentligt 
ansatte, hvis det har baggrund i deres job: ”det vil jeg rigtig 
gerne se nærmere på. men der er ingen tvivl om, at hvis det skal 

de	RåbTe	’pAnseRsvin’	oG	’vesTResvin’!

en søndag aften sidst i oktober i år stiger fængselsbetjent 
Allan Madsen af toget på Høje Taastrup. Han er på vej hjem 
fra Arresthuset i Næstved. Da han går ud fra stationen og 
over mod sin cykel, danner tre personer med anden etnisk 
oprindelse ring om ham. Han er den eneste i miles omkreds.

”De råber ’pansersvin’ og ’Vestresvin’,” siger Allan Madsen, 
som tidligere har arbejdet i Vestre Fængsel og genkender 
den ene af personerne derfra. ”Han må også have genkendt 
mig – selvom jeg ellers altid rejser i civil for ikke at optrappe 
mere end højst nødvendigt.” 

Med hjertebanken og rystende styr prøver Allan Madsen 
at lade som ingenting, ignorerer tilråbene og begynder at 
cykle væk. 

”Jeg er rystende nervøs, indtil jeg kommer langt nok væk 
til, at de ikke vil kunne indhente mig. Og jeg er stadig 
rystet, da jeg kommer hjem i sofaen. Der flyver en masse 
tanker igennem mit hoved. Det ligger og ulmer længe 
efter,” siger han.

Dagen efter taler Allan Madsen med sin chef og sin tillids-
mand om episoden. De taler om at anmelde det til politiet. 
Det er et stærkt ønske for Allan Madsen at få episoden 
registreret, ’hvis nu der skulle ske noget senere’. ”Det er jo 
det samme sted, jeg står af hver dag, og samme sted min 
cykel holder parkeret,” siger han.

Men efterfølgende sker der ikke noget. Han må minde 
chefen om det flere gange. Men han er bange for, at chefen 
lader episoden gå i glemmebogen. ”Det ville klæde ledelsen 
selv at tage initiativ til at gøre noget ved det, frem for at 
man selv skal spørge igen og igen. Der er ingen klare ret-
ningslinjer for, hvordan institutionen skal gebærde sig. Det 
er nok især et problem i de små huse,” siger Allan Madsen. 

virke, så kræver det en tydelig og synlig ledelse og et godt 
samarbejde mellem ledelse og politi.”

FoRbUndsFoRmAnd
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er glad for, at 
problemstillingen er blevet belyst. og han håber på, at Kriminal-
forsorgen tager problemet mere alvorligt fremover.

”Fængselsforbundet har i samarbejde med Politiforbundet fået 
sat fokus på denne alvorlige sag. Jeg mener ikke, at Kriminalfor-
sorgen har været gode nok til at håndtere problemet og hjælpe 
medarbejdere, som chikaneres. desværre kommer det ikke bag 
på mig, at vi betjente tit opfattes som nogen, der skal finde sig 
i alt for meget. men jeg er glad for, at Kriminalforsorgen nu 
tilsyneladende vil gøre noget ved problemet.” 

selvom venstre stod bag beslutningen om at bygge statsfængslet 
på nordfalster, ønsker partiets retsordfører, Karsten lauritzen, at 
ændre projektet. 

Karsten lauritzen kalder det et luksus- og prestigeprojekt og 
mener derfor, at man skal bygge billigere og få mere for pengene.

muligheden er opstået, fordi licitationen af projektet skal gå om. 
det var i første omgang ikke muligt at få entreprenørerne til at 
bygge fængslet inden for budgettet. resultatet af licitationen var 
en overskridelse på 150 millioner kroner. og når man alligevel 
skal indhente nye tilbud, hvorfor så ikke benytte chancen til at 
bygget et andet fængsel?

”Kunne man ændre på det oprindelige projekt, nu hvor man ikke 
er kommet i gang?” spurgte Karsten lauritzen på et samråd i 
Folketingets retsudvalg den 10. oktober.

Han foreslog blandt andet, at der etableres 50 flere pladser i 
forhold til de 250 pladser, som oprindeligt er planlagt.

Justitsminister morten bødskov (s) er dog ikke med på at ændre 
projektet. det var egentlig ikke ham, som besluttede at bygge 
det. alligevel synes han, at det skal bygges, som det blev planlagt 
af den borgerlige regering.

”Jeg vil rose den tidligere regering for beslutningen om at bygge 
det nye fængsel,” sagde ministeren med et smil på læben i 
samrådet.

Han pegede på, at det lukkede fængsel er en del af en langsigtet 
plan om at erstatte forældede fængsler. På samme måde som 
statsfængslet Østjylland har afløst fængslet i Horsens, skal 
statsfængslet på nordfalster afløse fængslet i vridsløselille. 

derfor fortsætter Falsterprojektet som planlagt – i hvert fald 
stort set. For hvordan vil ministeren få entreprenørerne til at 
bygge fængslet billigere? det spørgsmål ville Karsten laurizen 
også gerne have svar på.

RinGeRe	kvAliTeT
Ifølge ministeren bliver der ikke ændret på sikkerhed eller 
kapacitet. det samme gælder dog ikke for kvaliteten.

”Kvaliteten vil så vidt muligt blive som planlagt, men der 
kommer ændringer for eksempel i materialevalget,” sagde 
morten bødskov. 

ministeren uddybede ikke, hvilke kvalitetsændringer der konkret 
bliver tale om. til gengæld oplyste han, at man også vil gøre 
projektet billigere ved at mindske fængslets areal og ”ændre 
opdelingen af de enkelte dele af projektet.”

desuden kunne ministeren oplyse, at projektet bliver cirka et 
år forsinket. I stedet for at åbne i slutningen af 2015, åbner det i 
begyndelsen af 2017. det betyder, at statsfængslet i vridsløselille 
tilsvarende vil fortsætte et år mere.

FalsterProJeKt 
FoRTsæTTeR
Det nye fængsel på Falster bliver bygget stort 
set som planlagt, men Kriminalforsorgen bliver 
nødt til at gå på kompromis med kvaliteten.
Af Søren Gregersen

Første spadestik blev taget 
i december sidste år, men 
siden er byggeriet på Falster 
gået i stå.

det oPlever Kollegaerne:
Mange medlemmer har benyttet muligheden for at 
kommentere i spørgeskemaundersøgelsen. Der er over 
300 kommentarer. Her er et udvalg af dem:

Har oplevet at blive råbt efter og efterfølgende efterfulgt i bil efter at 
have tanket min bil på en tankstation.

Fået smadret min bil på hjemmeadresse.

Var ude at handle, da en tidligere indsat råber op i mit hoved: SVIN.

Har engang fået en 9 mm patron som trussel.

10-12 motorcykler med Bandidos kører meget langsomt forbi huset, 
vi bor i.

Dødstrusler fra en person der kunne min adresse og nummerplade 
i hovedet.

Forsøg på påkørsel.

Blevet ringet op på telefon privat.

En nedstirren mod mig, min kone og spædbarn på S-togsstation. 
Han gik målrettet imod os, så jeg var nødt til at sende familien i 
forvejen og selv blive stående.

Håndtegn til at få skåret halsen over.

Telefonopkald til familien.

Sexchikane.

Spyt.

Hærværk, smadret bilrude. Dør sparket ind til kælderrum. Råb fra 
forbipasserende ”fucking nøglerasler” eller ”skide blå skjorter”.

Brosten gennem samtlige vinduer i mit hus, mens jeg var hjemme. 
Samt verbale trusler når jeg har mødt indsatte, foruden at være 
forsøgt fulgt hjem af rockergrupperinger.

Truet til at forsvinde, ellers vil jeg blive båret væk i en sort plastik-
pose.

Især træls dengang to mødte op på min bopæl, og da jeg ledsaget af 
hustru og skubbende med barnevogn blev lovet øretæver og tæsk.

Måtte søge tilflugt i en butik med min tre-årige søn.

Er to gange blevet råbt ad af tidligere indsatte, da jeg var med min 
familie på Bakken.

Jeg var på vej hjem fra biografen. En bil kommer kørende. De kan se, 
det er mig. Der bliver råbt, at jeg er en luder.

Fået skåret dæk op på tjenestested, og flere gange verbale trusler.

Psykisk chikane, hvor fire-fem stykker i tre år kørte forbi og holdt 
øje med familiens hus. Der var skriftlige og mundtlige trusler om 
nedbrænding af huset, og at jeg skulle rammes økonomisk.
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NARKOHuNDe

Hvordan lugter en mobiltelefon? Kan dunsten af hash, heroin, kokain, 
ecstasy eller amfetamin dæmpes af en tætsluttende plasticpose? 
eller kamufleres af peber og kaffe? 

der er mange spørgsmål – og dufte – at holde styr på for en narkohund. 
Især når man kun er otte måneder gammel og stadig en smule hvalpet.

Fagbladet møder Jackie en mandag morgen uden for blegdamsvejens 
Fængsel. Hun er en af de fem nye narkohunde, som politikerne 
besluttede at føje til de eksisterende 11 narkohunde i Kriminal-
forsorgen i seneste flerårsaftale.

vi hilser pænt goddag – der klappes og logres – før turen går mod 
nordsjælland. Første stop er arresthuset i Helsingør. allerede i den 
første celle, begynder Jackie at sitre. man kan mærke på intensiteten 
i hendes søgen, at der må være noget her. 

og ganske rigtigt. bag fjernsynet gemmer sig en tom mælkekarton 
med et hul i enden, med andre ord en ’bong’ brugt til at ryge hash 
på. ”Ih, hvor er du dygtig, Jackson! så er der nok også en klump her 
et sted,” siger sussie Helsby, som er Jackies hundefører. 

Én	sToR	leG
oplæringen af hundene begynder allerede fra de er helt små, hvor 
de for eksempel leger med en hockeybold med hash i. det er ifølge 
søren vindex nielsen – som har været hundefører siden 2008 – en 
stor fordel at kunne forme dem tidligt. 

”det gælder om at holde deres nysgerrighed og frygtløshed ved lige. 
det skal helst være en leg for dem, ikke kun når de er små, men 
også når de bliver store. de skal hele tiden trænes for at blive holdt 
skarpe,” siger han.
 
en stor del af Jackies træning består i at følge søren vindex nielsens 
hund, bella. når for eksempel bella gør et ’skarpt’ fund, genbruger 
hundeførerne det, så Jackie også får chancen for at finde det. det 
udløser en belønning i form af enten en godbid eller en bold, som 
hunden kan lege med. 

det er ikke tilfældigt, at både bella og Jackie tilhører racen labrador 
retriever, som sammen med springer spaniels og malenoir er Krimi-
nalforsorgen foretrukne racer til narkohunde. 

For det første har labradoren en fabelagtig næse – den lugter om-
kring 2,4 millioner gange bedre end et menneske. For det andet er 
det en meget rolig og omgængelig hund, som de færreste er bange 
for. og det er vigtigt, når den skal undersøge fanger eller besøgende. 

”labradoren er blid som et lam. det er et enormt følsomt dyr, som 
har de der godmodige, tiggende øjne. de fleste vil nok hellere under-
søges af sådan en end en schæferhund,” siger sussie Helsby.

Fem nye logrende 
Kollegaer
Fem nye narkohunde er under optræning 
i Kriminalforsorgen. De skal styrke kampen 
mod stoffer og mobiltelefoner i landets 
fængsler. Fagbladet har fulgt den nye pige 
i klassen, labradoren Jackie, på en helt 
almindelig arbejdsdag. 
Af Andreas Graae

men det betyder ifølge hundeføreren også, at man ikke må være for 
hård over for den: ”det går ikke, at vi skælder dem for meget ud. For 
de kan slet ikke klare den hårde tone og disciplin, man for eksem-
pel bruger over for schæferhunde. så bliver de bange for os, og det 
går ud over nysgerrigheden. derfor gør det ikke noget, at de er lidt 
frække i starten.” 

nåR	hUnden	TAGeR	en	oveRdosis
at hundene er nysgerrige og sultne, får vi bevis for ved næste stop 
på ruten. På vestre Fængsel møder vi en hel flok af hundeførere. 
Iblandt dem er én hundefører fra politiet, som netop har været med 
sin fem måneder gamle hvalp på blegdamsvejens Fængsel sammen 
med Kriminalforsorgens hundeførere.

På besøget skete der noget kritisk. ved et uheld slugte hvalpen en 
hashklump på 20 gram. og det sker åbenbart ikke helt sjældent: 
”det kan man ikke undgå. men det er sjældent, at det er så store 
mængder,” siger søren vindex nielsen. Han husker engang, hvor 
bella var kommet til at bide hul på en pose med heroin og fået lidt 
på tandkødet. ”Jeg skyndte mig at give hende en modgift, og det 
reddede hende. de har kun 2-3 minutter, inden de kradser af,” siger 
han. 
 
det samme gjorde politihundeføreren på blegdamsvejens Fængsel. 
da der var tale om hash, var det et brækmiddel, som vendte vrangen 
ud på hundens mavesæk. den virker stadig lidt skæv, da vi lidt 
senere ser den valse rundt og slingre fra side til side ude i gården. 

kReATive	påFUnd,	indkAsT	oG	poTTevAGTeR
vi fortsætter ind på vestres fængselsgange. I en af cellerne giver 
hundene tegn ved at kradse ivrigt med poten på en skabslåge. der 
er gevinst: Igen et bongrør – og søreme om der ikke også gemmer 
sig 0,3 gram hash.

Fangerne har mange kreative måder at gemme det på, fortæller 
søren vindex nielsen: ”de tror for eksempel, at de kan narre hundene 
ved at gemme det i en peberbøsse eller i en kaffedåse. det har de set 
i de amerikanske film. men det hjælper ikke en pind.”

også mere drastiske midler tages somme tider i brug. en klassiker 
er at gemme det i bh’er og underbukser eller i ’kroppens hulrum’. 
der er også dem, der sluger det eller putter det op i endetarmen. 

men det lugter hundene også. derfor besluttede man for et år siden, 
at alle narkohunde skal kunne foretage et ’personsøg’. det vil sige 
en grundig undersøgelse af fanger eller besøgende.

”Jeg var ude for, at en kvindelig besøgende havde puttet det op i 
skeden. Hunden var ikke i tvivl. men da der kun var mænd til stede i 
arresthuset, valgte politiet at køre hende på hospitalet, hvor en læge 
vistnok fiskede det ud,” fortæller søren vindex nielsen. bliver en 
besøgende taget i indsmugling – eller nægter at lade sig visitere 
– får vedkommende typisk tre måneders karantæne. 

der er også andre muligheder, hvis hunden giver tegn til, at den 
kan lugte noget, men fangen ikke vil indrømme det: ”man kan for 
eksempel sætte dem på ’pottevagt’. det kalder man det, når fangen 
bliver overvåget – også på toiletbesøg – indtil det er kommet ud. 
eller en anden mulighed er at give dem en såkaldt ’bodypack’ på, 
som gør, at de ikke kan nå afføringen og dermed ikke sluge narkoen 
igen,” supplerer sussie Helsby.

hUnde	oG	mUslimeR
generelt tager fangerne dog pænt imod at blive undersøgt af hundene: 
”nogen bliver glade eller græder ligefrem, fordi de savner deres egen 
hund. Især da Jackie var en lille hvalp, kunne hun vække tårer hos de 
indsatte,” siger hun.

andre bryder sig ikke så meget om hunde. det gælder især de muslimske 
indsatte. vi rammer tilfældigvis en muslimsk helligdag på besøget. 
og det kan give nogle gnidninger: ”Pas på, de går helt i baglås hvis de 
finder hundehår på deres bedetæpper,” advarer en fængselsbetjent.

der er dog grænser for, hvor meget hundeførerne kan tage hensyn til 
kultur og religion: ”vi forsøger selvfølgelig at respektere deres religion. 
men hvis hunden har fært af noget oppe i sengen, så bliver vi jo nødt 
til at lade den komme derop. så må de skifte sengetøjet bagefter,” 
siger sussie Helsby.

mobiljAGT
vi er kommet udenfor i vestre Fængsels gård. bag hegnet ind til gård-
tursarealerne går de indsatte i ring, og pludselig er der igen et fund. 
I græsset ligger en lille genstand, pakket forsvarligt ind i mørkegrøn 
tape, som går i ét med græsset. det viser sig at være en mobiltelefon 
med oplader. ”det sker ofte, at vi finder mobiler. når vi finder dem på 
cellerne, kan det også være, fordi de lugter af hash – fangen har måske 
lige rullet en joint, inden han talte i den,” siger søren vindex nielsen. 

der er tydeligt, at de to hundeførere elsker deres job: ”Kriminalforsorgen 
har et slags ’udrykningshold’ i os. vi har en meget kort responstid, fordi 
vi dækker et stort område, og husene kan ringe til os døgnet rundt. det 
er et utroligt tidsbesparende redskab. Hvad vi mennesker skal bruge 

timer på at finde, kan hunden klare på 4-5 minutter,” siger søren 
vindex nielsen. 

og med de fem nye narkohunde – som bliver klar til selvstændige 
opgaver i foråret 2014 – skulle besøgsfrekvensen efter planen stige 
markant: ”det skule gerne give en del flere fund. men synligheden 
er også vigtig. det rygtes jo hurtigt blandt fangerne, når vi har gjort 
et fund – og det har da uden tvivl en præventiv effekt,” siger han. 

alligevel er der en vis bekymring at spore, da snakken på vej hjem
 i bilen falder på Kriminalforsorgens kommende reorganisering. 
”vi er bange for at blive splittet op. vi kan jo risikere at havne i en 
region, hvor hundene bliver nedprioriteret. det giver helt klart 
bedst mening, at vi ligger under direktoratet,” siger de to hunde-
førere samstemmende.

så drejer bilen ind ved blegdamsvejens Fængsel, og vi siger farvel 
til bella og Jackie, som efter endnu en dag på jobbet slikker sig 
veltilfredse om munden. 

kommenTAR	FRA	FoRbUndsFoRmAnd	kim	øsTeRbYe 
”vi er meget stolte af vores hundeførere. de gør et fantastisk 
arbejde både i Kriminalforsorgen og i samarbejde med politi 
og toldvæsen. det vil ære en stor fejltagelse, hvis man ikke sikrer 
et samlet hundehold under en fælles ledelse i sikkerhedsenhe-
den. vi får brug for langt flere store aktioner fremover. det er 
tryghedsskabende og giver respekt.”

dAnmARk	hAR	noGle	AF	noRdens	bedsTe	nARkohUnde 
I år vandt bo Jørgensen de nordiske mesterskaber med narko-
hunden simba. det er tredje gang, at danmark vinder, ud af i 
alt fem mesterskaber. søren vindex nielsen og bella blev nr. 4.

F angerne har mange 
kreative måder at gemme 
det på, fortæller Søren 

Vindex Nielsen: ”De tror for 
eksempel, at de kan narre 
hundene ved at gemme det
i en peberbøsse eller i en kaffe- 
dåse. Det har de set i de 
amerikanske film. Men det 
hjælper ikke en pind.”
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sPortroKerIng

På blegdamsvej er man bekymret over et af elementerne ved den 
nye organisering af Kriminalforsorgen. et af formålene med reor-
ganiseringen er nemlig at øge fleksibiliteten. derfor skal det være 
nemmere at rokere medarbejderne rundt mellem institutionerne. 

men i blegdamsvejens Fængsel er medarbejderne ikke begejstret 
for planerne om mere rokering. tværtimod.

de seneste 18 måneder har de været omfattet af en tvungen roke-
ringsordning, hvor de i perioder på to eller tre måneder arbejder 
i en af Københavns Fængslers andre afdelinger. desuden bliver 
medarbejderne løbende rokeret rundt på enkeltstående vagter.

alene i år har blegdamsvejens Fængsel afgivet 327 vagter til andre 
afdelinger på Københavns Fængsler. 

FoRRinGeR	ARbejdsmiljøeT
budskabet er det samme fra de tolv ansatte fra blegdamsvejens 
Fængsel, som fagbladet har talt med. rokeringen bør bygge på 
frivillighed.

en af dem er fængselsbetjent Kenneth Hillestrøm. Han siger: 
”tvungen rokering resulterer i dårligere arbejdsmiljø og trivsel. 
samtidig bliver arbejdskvaliteten forringet.”

Han peger på, at medarbejderne ikke har det fornødne kendskab til 
indsatte, kollegaer og rutiner på den afdeling, som de bliver rokeret 
til: ”For mig er det en helt anden arbejdsplads, når man bliver sendt 
fra blegdamsvej til en afdeling på vestre Fængsel,” siger Kenneth 
Hillestrøm. 

Ifølge fængselsbetjent martin Pihl er det frustrerende at skifte 
arbejdsplads: ”man føler, man starter på en ny arbejdsplads, hvor 
man hverken kender kollegaer eller arbejdsgang. når man har 
været ansat i mange år og pludselig ikke længere kan udføre sit 
arbejde selvstændigt uden at rådføre sig med kollegaerne, føler 
man, at man går mere i vejen end gør gavn.”

Fængselsbetjent niels nymand er enig: ”rokeringen fra fængsel til 
fængsel betyder, at vi mister ejerskabet og den faglige stolthed, som 
man får ved at arbejde det samme sted. vi bliver daglejere i stedet.”

RinGeRe	sikkeRhed
betjentene mener, at rokeringsordningen forringer sikkerheden, 
fordi man ikke har samme kendskab til rutiner – for eksempel i 
forhold til alarm- og evakueringsplaner. den manglende viden kan 
få katastrofale følger, lyder det fra betjentene.

KrItIK aF roKerIngs-
ordnIngen I KØbenHavns 
Fængsler
Det slider på de ansatte og forringer 
arbejdskvaliteten, når de bliver tvunget 
til at rokere fra fængsel til fængsel. Sådan 
lyder budskabet fra medarbejderne i 
Blegdamsvejens Fængsel.
Af Søren Gregersen

samtidig er rokeringsordningen et stressmoment for personalet 
– og det er uheldigt, når arbejdsmiljøet i Københavns Fængsler er 
presset med højt overbelæg og besparelser.

Fængslets arbejdsmiljørepræsentant, dennis marcher, siger: ”der er 
ingen grund til at stresse folk mere end nødvendigt med fare for at 
skabe mere sygefravær.”

betjentene mener, at rokeringsordningen strider mod fængslets 
stresspolitik, hvoraf det fremgår, at man som leder har ansvaret for 
at gribe ind, hvis stressniveauet er højt hos medarbejderne.
 
og de mener også, at ordningen strider imod fængslets seniorpolitik, 
hvoraf det fremgår, at det slider på den enkelte medarbejder, hvis 
vedkommende konstant skal omstille sig til nye afdelinger og 
måder at gøre tingene på. omvendt kan det give ro, sikkerhed og 
arbejdsglæde at have et grundigt kendskab til sin afdeling.

medarbejderne vurderer også, at rokeringen forringer den dynamiske 
sikkerhed. Personkendskabet er nemlig afgørende for en god dialog 
med de indsatte. Kendskabet ryger, når man skifter arbejdsplads.

Praktikvejleder lisbet glavind underviser kollegaerne i relations-
arbejde. Hun mener, at dette arbejde er vanskeligt at udføre, når 
man rokerer rundt: ”det skaber ro på afdelingerne, når indsatte og 
ansatte kender hinanden. omvendt skaber det nemt modstand og 
frustration, hvis de indsatte hele tiden ser nye ansigter.”

RockeRAFdelinG
Inspektør i Københavns Fængsler, Peter vesterheden, står ved sin 
beslutning om at oprette rokeringsordningen. ordningen blev 
oprindeligt etableret i henhold til direktoratets krav om rokerings-
ordning på rockerafdelinger.

I øjeblikket er rockerafdelingen dog flyttet til statsfængslet Østjylland. 

Hvorfor fortsætter ordningen så? ”det gør den af praktiske årsager. 
vi har brugt mange ressourcer på at oprette rokeringsordningen. 
derfor nedlægger vi den ikke, før der er afklaring omkring rocker-
afdelingen,” siger Peter vesterheden.

Kriminalforsorgens sikkerhedschef, michael gjørup, bekræfter, at 
rockerafdelingen forventes at genåbne. Han kan dog ikke sætte en 
dato på.

udover at Københavns Fængsler afventer rockerafdelingens gen-
åbning, lægger Peter vesterheden vægt på, at rokeringsordningen 

styrker medarbejdernes faglighed. derfor bliver medarbejderne 
fortsat rokeret rundt mellem fængslets afdelinger: ”vi mener, at 
medarbejderne har godt af at rokere. det er vigtigt, at de ser, hvor-
dan man løser opgaverne på andre afdelinger og videregiver den 
viden, de medbringer.”

FRivilliGhedens	vej
betjentene på blegdamsvej er enige i, at der er faglige fordele ved 
rokering. men det skal ske via frivillighedens vej. 

det er for eksempel et stort problem, at man ikke ved, hvornår 
man skal rokere. Fængselsbetjent martin Pihl siger: ”man har det 
hængende over hovedet. man risikerer at få det at vide tre dage før,” 
siger han.

UdviklinGscheF:

”medarbeJderne 
blIver IKKe 
dagleJere
Der skal være mere fleksibilitet i Kriminalforsorgen, men 
medarbejderne behøver ikke at frygte, at de bliver sendt fra 
fængsel til fængsel. Det slår Kriminalforsorgens udviklings-
chef fast.

en formulering i hvidbogen for Kriminalforsorgens nye orga-
nisation vækker bekymring. Det fremgår af hvidbogen, at der 
skal være ”en højere grad af fleksibilitet i institutionstilknyt-
ningen, end det er tilfældet i dag.” 

Hvad ligger der i denne sætning i forhold til medarbejdernes 
ansættelsesforhold? bliver de ansat i regionerne i stedet for i 
den enkelte institution fremover?

Ifølge udviklingschef i Direktoratet for Kriminalforsorgen, 
lars Thuesen, skal det uniformerede personale dog ikke være 
bekymrede. 

”Reorganiseringen handler mest om ledelse og administra-
tion. Det er altså dem, der i første omgang skal flytte rundt. 
Som fængselsbetjent skal man som udgangspunkt møde 
ind det samme sted. Vi forestiller os ikke et daglejerprincip, 
hvor man den ene dag skal møde ind i Statsfængslet Renbæk 
og den næste i Arresthuset i Aabenraa. Det ville ikke være 
godt – hverken for opgaveløsningen eller for medarbejdernes 
trivsel.”

RokeRinG
Medarbejderne skal dog forvente, at der vil blive stillet øgede 
krav til deres fleksibilitet.

en af målsætningerne med reorganiseringen er nemlig, at 
Kriminalforsorgens institutioner skal arbejde bedre sammen: 

”Det kommer medarbejderne til at mærke. Man skal ikke kun 
arbejde inden for sin søjle, men mere på tværs,” siger lars 
Thuesen.

Medarbejderne skal altså forvente at blive rokeret fra institu-
tion til institution. Det skal dog være frivilligt i udgangspunktet 
og ses som ”en del af den kompetence- og karriereudvikling, 
som vi gerne vil styrke,” oplyser udviklingschefen.

Ifølge Peter vesterheden kan ordningen dog ikke basere sig på 
frivillighed alene: ”vi bliver nødt til at have en model, hvor alle er 
omfattet,” siger han.

Inspektøren arbejder i stedet for at undgå ordningens ulemper: 
”vi er med på, at ordningen giver problemer. vi har ikke været gode 
nok til at sikre stabilitet på den afdeling, hvor der rokeres til. derfor 
skal vi være bedre til at modtage hinanden. det er ikke meningen, 
at folk føler, at de er daglejere.”

Han er også opmærksom, at medarbejderne i nogle tilfælde har 
fået meget kort varsel: ”det skyldes, at vi har manglet folk i nogle 
akutte situationer,” siger han.

Praktikvejleder Lisbet Glavind Fængselsbetjent Martin Pihl og Kenneth Hillestrøm



18  FængselsForbundet nr. 11 november 2013  19FængselsForbundet nr. 11 november 2013

100 år

værkmestrene fejrer 100 år som faggruppe i år. de gjorde nemlig 
deres indtog samtidig med, at Fængselsforbundet blev grundlagt i 
1913. det var i den nyåbnede nyborg straffeanstalt, at håndværkerne 
blev ansat for at lede og fordele arbejdet. 

den nye personalegruppe markerede et skifte fra det system, som 
fængselsvæsenet havde brugt siden midten af 1800-tallet. danmark 
havde hidtil – inspireret af usa – anvendt et system, hvor fangernes 
arbejde var udliciteret til private entreprenører. 

men i 1913 overtog staten arbejdet i fængslerne, og dermed kom 
håndværkerne til at udgøre en gruppe for sig selv. nu var der både 
et uniformeret personale, der holdt opsyn, og et værkpersonale
der tilrettelagde arbejdet. 

håndvæRkeRFoReninGeR
og håndværkerne begyndte hurtigt at etablere lokale håndværker-
foreninger.

det handlede både om faglig identitet og løn, fremgik det af en 
artikel i Fagbladet Fængselsfunktionæren: ”de lokale foreninger 

værKmestre 
i	100	åR
Tidligere stod private firmaer for beskæftigelsen i fængslerne, men i 1913 overtog 
staten opgaven. Dermed kom håndværkerne til at udgøre en ny personalegruppe.
Af Søren Gregersen

blev etableret for dels at hævde håndværkernes århundrede gamle 
anseelse, dels i videst muligt omfang at bringe håndværkspersonalets 
lønmæssige forhold på højde med, hvad der ydes håndværkerne i de 
civile erhverv.”

den første forening blev etableret i 1920 i nyborg under navnet 
Håndværkerforeningen ved nyborg straffeanstalt. vridsløselille 
fulgte trop samme år. det skete ved et møde i fængslets brandstue, 
hvor samtlige håndværkere var mødt op. sadelmager r. Iversen blev 
formand. man kopierede simpelthen vedtægterne fra nyborg. og 
måneden senere fulgte håndværkerne i Horsens efter.

Værkbetjent A.C. Petersen blev formand for 
håndværkerne i Nyborg i 1921. To årtier 
senere – i 1942 – blev han formand for 
Fængselsforbundet. Han satte stort præg på 
forbundets udvikling efter krigen. Hver måned i årets 

løb fortæller vi om de 
mennesker, visioner og 
magtkampe, der skabte 
et af Danmarks stærke-
ste fagforbund.

kap. 9

en levende og varm personlighed, 
usvigelig loyal og trofast og 

samtidig en mand med humor og 
charme,” sådan lød a.c. Petersens 
skudsmål.

”

InvItatIOn

I anledning af Fængselsforbundets 
100 års jubilæum afholdes der reception 
i festsalen på:

arbeJdermuseet
rØmersgade 22 
KØbenHavn

ToRsdAG	den	12.	decembeR	2013
klokken	13	–	16

vi ser frem til at fejre dagen med medlem-
mer, nuværende og tidligere samarbejdspart-
nere samt venner af forbundet.

vi samler ind til en fane til Fængsels-
forbundet, og vi håber at kunne indvie den 
nye fane ved jubilæumsreceptionen. 

bidrag til faneindsamlingen kan stadig ind-
betales på vores konto i arbejdernes lands-
bank reg.nr. 5343 kontonr. 0514601. mærk 
venligst indbetalingen ”fane.” 

på	GensYn	
den	12.	decembeR!

nyborg blev også udgangspunkt for stiftelsen af en landsdækkende 
forening: Håndværkerforeningen for danmarks straffeanstalter. 
det skete i 1925. den nye håndværkerforening blev straks en del 
af betjentforeningen for danmarks straffeanstalter og fik to repræ-
sentanter i hovedbestyrelsen. 

TAGeR	FoRbUndsposTen
Håndværkerne spillede også en central rolle, da betjentene fra 
Københavns Fængsler, arresthusene og straffeanstalterne gik 
sammen i ét fængselsforbund i 1939.

det varede heller ikke lang tid, før værkmestrene satte sig på 
forbundsposten. det var a.c. Petersen, som blev valgt som formand 
i 1942. Han var skrædder af uddannelse og ansat som værkbetjent 
i nyborg. a.c. kom frem for nogen til at præge Fængselsforbundet 
efter krigen.

blandt hans andre organisatoriske resultater var at sikre, at 
Fængselsforbundet fik forhandlingsretten for betjente fra 5. til 12. 
lønklasse, og han sikrede i 1959, at dansk arrestforvarerforening 
sluttede sig til forbundet. det lykkedes ham således at organisere 
alt uniformeret ikke-akademisk personale i forbundet.

a.c. Petersen engagerede sig også i det nordiske samarbejde efter 
krigen og blev den første præsident (1947-1963) for nordiske 
Fængselsfunktionærers organisation – senere union. 

den organisatorisk interesserede og begavede a.c. beskrives som 
en ildsjæl, der som formand viede sit liv til Fængselsforbundet og 
sled sig selv op i forbundets tjeneste. Han kunne umiddelbart virke 
brysk, men var bag facaden ”en levende og varm personlighed, 
usvigelig loyal og trofast og samtidig en mand med humor og 
charme,” som det fremgik af hans nekrolog i fagbladet i 1963.

den nye forbundsformand kom til samtidig med en ny fængsels-
direktør H. tetens. de to kom til at køre et exceptionelt parløb 
frem til a.c. Petersens død.

enhedsFUnkTionæRen
skellet mellem værkbetjente og opsynsbetjente blev gradvist 
udslettet i 1970’erne, hvor enhedsfunktionæren blev indført. 
Ideen var at bygge bro mellem opsyn og beskæftigelse. Helt 
udvisket blev værkmestrene dog aldrig. og de udgør fortsat en 
selvstændig personalegruppe.

I dag er der ansat over 400 værkmestre i Kriminalforsorgen. de 
indgår i sikkerhedsberedskabet tilsvarende fængselsbetjente. 
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epsU

ePsu (europæisk sammenslutning af offentligt ansattes 
Fagforeninger) repræsenterer mere end 265 fagforeninger 
og 8 millioner offentligt ansatte. siden 2005 har ePsu 
samlet organisationer, der repræsenterer fængselsansatte. 

RUmænske	FænGsleR

det rumænske fængselssystem har 44 institutioner 
med ca. 12.000 ansatte og 33.000 fanger. 

rahova Fængsel er det største fængsel med en kapacitet 
på 1.500 indsatte, men som i perioder har op til 2.300 
indsatte.

Fængslet huser varetægtsfængslede og afsonere med 
domme fra to måneder og op til livstid. det rummer alle 
kategorier af indsatte fra helt unge førstegangskriminelle 
på 16 år til bandekriminelle, terrorister og seriemordere.

På afdelingerne sidder der op til 300 indsatte på celler 
med 8 til 12 indsatte på hver. derudover er der en indsats-
styrke i sorte kampuniformer og med ansigtsmasker. og på 
ringmuren to tårne med bevæbnede vagter.

et fåtal af de indsatte er beskæftiget med arbejde eller 
uddannelse, så adspredelsen består mest i den daglige 
timelange gårdtur. Fængslet har en behandlingsafdeling 
og egen ortodoks kirke. 

disciplinen er udtalt. da vi under vores besøg i fængslet for 
eksempel kom ind på en celle, rejste de indsatte sig op og 
stillede sig ærbødigt ved sengen med front mod os. Hvem Fanger 

den	sTøRsTe 
regnbueØrred?

eURopæiske	FAGFoReninGeR:	
InvesterIng 
I Fængselsansatte 
beTAleR	siG
Der skal investeres i de ansatte. Det er 
budskabet fra repræsentanter for fængsels- 
ansatte fra 14 europæiske lande, som var 
samlet til et netværksmøde i Bukarest i 
september.
Af forbundssekretær René Larsen

europa er ramt af økonomisk krise, og overalt sker der besparel-
ser i den offentlige sektor. Især det sydlige europa er hårdt ramt. 
samtidig vokser fangepopulationen. 

der var derfor meget at tale om, da european Federation of 
Public service unions (ePsu) arrangerede netværksmøde i 
rumænien den 25. og 26. september.

organisationen har siden 2005 samlet organisationer, der 
repræsenterer fængselsansatte, for at drøfte problemerne med 
overfyldte fængsler i hele europa. Fængselsforbundet deltager i 
disse samlinger.

Ifølge formanden for ePsu-udvalget for nationale europæiske 
administrationer, Jean-Paul devos, er det en dårlig løsning at 
spare yderligere i fængslerne: ”Investeringer i de fængselsansatte 
vil betale sig. man vil forbedre resocialiseringen af de indsatte,” 
sagde han på mødet.

de europæiske fængselsvæsener har fælles udfordringer: 
overfyldte fængsler, underbemanding og mange forskellige 
kategorier af indsatte. For eksempel besøgte vi rahova Fængslet 
i forbindelse med mødet. Fængslet har i perioder et belæg på 
mere end 150 procent og kun to fængselsbetjente på afdelinger 
med op til 300 fanger!

UddAnnelse	AF	beTjenTe
netværksmødet fokuserede også på problemet med uddannelse, 
og hvordan man kan forbedre standarder og fremme fælles 
uddannelsesprincipper. det har en positiv indvirkning på velvære 
for både ansatte og indsatte.

 ”I sidste ende er det en del af et presserende behov for at sikre, 
at fængsler gør, hvad de er beregnet til at gøre: at bringe indsatte 

tilbage i samfundet,” konkluderede nadja salson, politisk 
medarbejder og koordinator af netværksmødet, 

de europæiske fængselsregler beskriver standarder for behandlingen 
af fangerne, men der er ingen standarder for uddannelsen af 
fængselsansatte. ePsu mener derfor, at der skal være større fokus 
på uddannelsen af alle fængselsansatte. uddannelse højner 
nemlig den professionelle identitet. veluddannede fængsels-
ansatte øger resocialiseringen og de indsattes motivation til 
egen uddannelse. det gælder særligt for fængselsbetjentene, 
som er dem, der er mest sammen med de indsatte. 

der er store forskelle på uddannelsen af de europæiske fængsels- 
betjente. Fra nogle få måneder og op til tre år. der var enighed 
om på netværksmødet, at det er nødvendigt at investere i perso-
nalet på kort sigt for at nå resultater på langt sigt og finde den 
rigtige balance mellem fængselsbetjente og de civile grupper 
som for eksempel lærere, socialrådgivere og sygeplejersker.

Krifos fisketur foregik i år ved Lynge i
Nordsjælland. Det var Idrætsforeningen 
Statsfængslet Jyderup ved Michael 
Frandsen, som havde lagt kræfter i 
arrangementet.
Af Kim Kjærgaard Clausen, Krifo

det var grønt, solrigt og vindstille den 14. september til Krifos årlige 
put & take-arrangement. og nok så vigtigt: fiskene sprang lystigt.
der var mødt ca. 30 fiskere frem denne dejlige dag, hvor der skulle 
fiskes regnbueørred fra klokken 9 til 15 i store rosenbusk Ørredfiskeri.

Fiskerne havde dog en sløv start. ved mellemindvejningen klokken 
12 var der kun fanget to fisk. Heldigvis var der flere, som bed på 
krogen, inden fiskeriet var overstået. totalt blev der fanget otte fisk.
efter fiskeriet kørte vi til lynge Kro & Hotel, hvor der blev delt præmier 
ud. største fisk blev fanget af Kim Jørgensen sIF nyborg med en 
vægt på 4 kg.

som noget nyt var der også præmie til flest kilo individuelt. denne 
præmie gik også til Kim Jørgensen sIF nyborg, der havde fanget 8 kg.

også som noget nyt blev der trukket lod blandt de, der blev til spisning. 
tre heldige gik hjem med en flaske rødvin.

efterfølgende blev der serveret stegt flæsk ad libitum med hjemme-
syltede rødbeder, kartofler og persillesovs. det varede ikke længe, 
inden de kom med friske forsyninger. der var rigeligt til alle.

Fra Krifos side skal der lyde en stor tak til michael Frandsen IsJ for 
en god og veltilrettelagt dag. samt på gensyn i 2014 til et nyt put & 
take-stævne.

Put & taKerumænIen

holdpRæmieR
guld: IsJ Jyderup
sølv: sIF nyborg
bronze: sIr ringe
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	 1.	plAds	 2.	plAds	 3.	plAds

D-rækken: Heine Petersen (61 slag) Anette Kold (71 slag) brian Jokumsen (76 slag)
c-rækken: Morten larsen (73 p.) eyjolfur Hanneson (68 p.) Anders lund (59 p.)
b-rækken: Johnny G. Knudsen (83 p.) Gert Olesen (75 p.) Jacob H. Madsen (75 p.)
A-rækken: Thies Kristensen (+3) Poul S. Hansen (+4) Michael Rathcke (+4)
Hold:  Midt/Nr. Snede (130 p.) Søbysøgård (110 p.) IFA/Odense A. (110 p.)

DebATKrIFo

’høRT	på	vAndRøRene’
Jeg sidder og læser et lille udpluk i oktober-udgaven af bladet, 
hvor der under overskriften ’Hørt på vandrørene’ står, at elever 
ikke mere skal skrive deres egen udtagelse til uddannelsesbogen. 
Her kan jeg oplyse, at dette ikke passer. Jeg er elev på Kuc 
på mit sidste modul, og vi skal stadig skrive vores egen 
udtagelse. vi elever har flere gange givet udtryk for, at vi ikke 
mener, det er den rigtige måde at gøre det på – og slet ikke at 
vi skal skrive i jegperson. og det gælder ikke kun vores modul. 
de nye, som startede 1. oktober, skal også selv skrive deres egen 
udtagelse. når man tager en uddannelse, virker det helt forkert, 
at man skal skrive om sig selv. det ville da give mere mening, 
hvis man fik noget fra læreren, hvor der står, hvad man gjorde 
godt og måske ikke så godt.
 
med venlig hilsen
 
Heino Munkebjerg
Fængselsbetjent på prøve
Statsfængslet Østjylland

besøG	i	AAlboRG
Igen i år arrangerede Arrestforvarernes Seniorklub træf 
for klubbens medlemmer med ledsager. Arrangementet 
var henlagt til Aalborg, hvor der deltog 23 medlemmer 
og ledsagere den 30. august.

Af Per Larsen Jensen, Arrestforvarernes Seniorklub

vi mødtes kl. 11 i arresthuset i aalborg, hvor vi blev budt vel-
kommen af arrestforvarer Flemming solberg, som var vært ved 
et beskedent traktement.

allerede under denne del af træffet gik snakken livligt, der blev 
udvekslet gamle minder: ’kan du huske?’ dem er der jo rigtig 
mange af, når vi samles fra hele landet. vi har arbejdet i mange 
forskellige arresthuse, og mange har gjort tjeneste sammen og 
dermed haft fælles oplevelser.

efter mødet i arresthuset gik turen til aalborg Kloster. Her var 
der arrangeret en guidet rundvisning, hvor en kompetent og 
engageret guide fortalte om klosterets historie.

turen fortsatte til den gamle del af aalborg, hvor vi så de små 
gader med tilsvarende beboelseshuse, som i tidligere tider var 
hestestalde, men som nu er særdeles eftertragtede og værdi-
fulde boliger.

derefter gik turen til budolfi Kirke, domkirken, hvor vi også fik 
fortalt kirkens historie og så de smukke udsmykninger i kirken, 
herunder den imponerende altertavle, som er belagt med ægte guld.

den	hemmeliGe	lønGAnG
efter to en halv time begyndte trætheden at melde sig. det hjalp 
meget, at der nu var planlagt et besøg i Jens bangs stenhus. 

debATindlæG (max 750 ord) sendes til redaktion@faengselsforbundet.dk senest den 14. hver måned.

Kommentar til direKtørens indlæg
det er chokerende læsning, når vores direktør Johan reimann 
i fuld alvor roser, at vi er i gang med at implementere flerårs-
aftalen med 110 km i timen.

alle ved, at når man har konstateret en fejl, og oven i købet 
accepterer, at der er fejl, så sætter man ikke mekanikere i gang 
med en reparation med 110 km i timen. det er uansvarligt, og 
det vil aldrig blive en reparation, som holder. og hvad med de 
mekanikere som ryger af i svinget?

nej, man kører bilen på værksted, hvor eksperterne i et sikkert 
miljø og med det optimale udstyr laver en ordentlig reparation. 
det kan godt være, at det tager lidt længere tid nu og her, men 
det hentes hurtigt hjem igen.

overført til hverdagen på fængslet Kærshovedgård: samtidig 
med at arbejdsmiljøet er blevet betydelig dårligere, har vi i år 
indtil nu fem stressrelaterede sygemeldinger. så skulle vi ikke 
lige finde balancen mellem sikkerhed og ordentlighed, og køre 
bilen på værksted i stedet for at lave hovsaløsninger med 110 km.

Af næstformand i lokalafdelingen og TR suppleant
Værkmester Jens Erik Christensen

Kragskovhede Idrætsforening og Krifo 
inviterede i september til golfstævne på 
Danmarks nordligste golfbane, Hvide 
Klit Golfklub. 
Af Rasmus Steiniche, Krifo

64 spillere valgte at tage den lange tur til det nordlige danmark 
for at spille golf den 10. og 11. september i Hvide Klit golfklub 
syd for skagen. 

de fleste overnattede i en nærliggende spejderhytte, som Karsten 
Pedersen fra idrætsforeningen i statsfængslet på Kragskovhede 
havde arrangeret. 

der var ikke umiddelbart udsigt til godt vejr, men heldigvis kunne 
Karsten Pedersen og undertegnede tirsdag klokken 11 byde 
velkommen under en blå, varm og vindstille himmel. golf kan 
stort set ikke spilles under bedre forhold.

en meget lang og kold vinter og en meget tør sommer havde 
desværre været meget hård ved banen. alligevel tror jeg, at de 
fleste er enige i, at anlægget stod i flot stand. Ja, nogle fairways 
havde det rigtigt skidt, men alle greens var i fantastisk stand, 
og banen var velanlagt.

For at værne om det sociale aspekt i Krifos stævner var rækker-
ne på førstedagen blandede for a-, b- og c-rækken. d-rækken 
spillede på Hvide Klits par 3 bane. golfklubben havde tilladt, 
at c-rækken, på trods af at disse spillere ikke er fuldgyldige 
dgu-medlemmer, også spillede på 18-hulsbanen. denne blanding 

mødte en smule murren i krogene. dog forløb det stort set godt 
alligevel.  

På dag to og finalerunden blev spillerne sendt ud i rækker i 
forhold til score opnået på førstedagen. der var god fight om 
pladserne i alle rækker, men også plads til mange smil og dejlige 
oplevelser i golfens tegn. der blev kæmpet i fire rækker og om et 
holdmesterskab. 

FoRbUndsmesTeR
thies Kristensen kan for andet år i træk kalde sig forbundsmester 
i golf. et stort tillykke til ham og alle andre vindere.

der blev endvidere spillet tættest til flaget i række a og b. med 
2,54 meter tog michael bjerregaard præmien i række a, og med 
8,08 meter var martin Jeppesen tættest flaget og på green på hul 
4 i b-rækken.

Krifo havde naturligvis sørget for medaljer, pokaler, vin og 
golfbolde. disse fine præmier var endvidere suppleret af mange 
fine sponsorpræmier: caps og handsker fra Pro golf scandinavia 
i odense. greenfee-billetter fra randers Fjord golfklub skaffet af 
Frank dam. og 48 logobolde fra Hvide Klit golfklub. stor tak til 
alle sponsorer.

nu var det hele selvfølgelig ikke golf. golfklubbens restaurant 
stod for bespisning. det gjorde de godt. der skabes en naturlig 
appetit, når man vandrer rundt i det gode vejr og den friske luft. 
og det gælder både, om det er egne eller andres bolde, der skal 
findes. Krifo vil gerne takke alle deltagere. vi håber naturligvis 
at se mange af jer igen næste år. til den tid vil det kun være et 
enkeltdagsstævne. stor tak til Karsten Pedersen for at stå for et 
vellykket og velarrangeret arrangement. 

lAndssTævne	
i	GolF

Indgangen hertil gik ad en låst bagdør, den hemmelige løngang, 
hvortil medlemmer af christians den Fjerdes laug har nøgle. da 
guiden netop var medlem, havde hun nøglen, så vi kunne komme 
ind ad bagdøren. Inde i huset fortsatte vi til duus vinkjælder, 
hvor der blev serveret en forfriskning.

derefter var vi på egen hånd indtil kl. 18, hvor vi skulle mødes på 
hjørnet af Jomfru ane gade og bispensgade. 

der var arrangeret middag i Jomfru ane gade, og det var jo nok 
noget, vi havde set frem til med en vis spænding: vi har jo alle 
hørt om denne forlystelsesgade, og de ting som sker der ind 
imellem. middagen fandt sted på restaurationen cox orange, 
og det var bestemt et sted, hvor der var orden i tingene. 

efter en meget begivenhedsrig dag skiltes vi, men vi glæder os til 
næste års træf, som skal afvikles et sted på sjælland. På gensyn.



Fængselsforbundet udsender en pjece om 
forbundets kriminalpolitiske principper med 
dette fagblad.

Pjecen er ny. Det er principperne derimod 
ikke. Der er tale om en opdatering af en pjece 
fra 2003 om samme emne. 

Kriminalforsorgen spiller en stor rolle i 
retsvæsenet i Danmark. Derfor har Fængsels-
forbundet klare holdninger til den retspolitik, 
som bliver ført i landet.

Forbundet mener, at tre principper bør være 
bærende i retspolitikken. Den skal være 
ordentlig, konsekvent og sikker. 

en ORDeNTlIG retspolitik bygger på humane 
principper. 

en KONSeKVeNT retspolitik handler ikke kun 
om straframmer. Konsekvens handler også 
om, hvordan de indsatte behandles.

en SIKKeR retspolitik indebærer, at det skal 
være sikkert for ansatte og indsatte at være i 
Kriminalforsorgens institutioner.

I pjecen kan man også læse om forbundets 
holdninger til den måde, Kriminalforsorgen 
er indrettet på. Det gælder både i forhold til 
de indsatte, arbejdsmiljøet, uddannelse og de 
fysiske rammer. 

ny PJece – samme PrIncIPPer


