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Først kom flerårsaftalen. den var vi over-
vejende glade for. så kom besparelserne 
på vagtplanlægningen. dem var vi ikke 
glade for. siden har vi brugt politikere og 
kriminalforsorg som prygelknabe. Vi har 
skældt ud og mindet om glemte løfter. Vi 
har jagtet syndebukke med god grund.

måske skal vi se fremad. Vel skal vi være 
kritiske og sige fra. men hvis vi stiller os 
på bagbenene med armene over kors og 
ryggen til udfordringerne, risikerer vi at 
tabe flerårsaftalen på gulvet.

Vi glemmer måske i vores harme over 
personalenedskæringerne, at flerårsaftalen 
også bød på gode, konkrete initiativer. 200 
nye pladser, en rocker- og bandeafdeling, 
øget sektionering, børneansvarlige fængsels-
betjente og nye modtagelsesafsnit er nogle 
af dem.

samlet set fik Kriminalforsorgen med 
flerårsaftalen tilført 1,7 milliarder kroner 
og voksede dermed med 10 procent. det er 
der ingen andre områder i den offentlige 
sektor, der kan prale med i disse tider. 

Jeg siger ikke, at vi skal takke og bukke 
og stikke lakridspiben ind. men treven 
trodsighed får vi heller ikke meget ud af. 

se bare på england for 30 år siden. 
margaret thatcher var en kompromisløs 

regeringsleder, som ikke gad høre på de 
offentligt ansattes klagesang. I stedet 
kørte hun fagbevægelsen over og gennem-
førte storstilede privatiseringer af de stats-
ejede selskaber og institutioner. og hun 
glemte ikke fængslerne. det har betydet, 
at britiske fængselsbetjente i dag arbejder 
under kummerlige forhold til en elendig 
løn.

nok er danmark ikke storbritannien. 
men på mange måder gav thatcher-tiden 
et tidligt eksempel på de neoliberale 
reformer, som også danmark gennemgår 
i disse år. 

salget af dong til goldman sachs er bevis 
herpå. og senest har finansministeren fået 
den lyse idé at betale et konsulentfirma 
millioner for at finde måder at udlicitere 
centrale dele af den offentlige sektor på. 
børnepasning, ældrepleje og handicap-
hjælp står for skud. og det er nok desværre 
ikke utænkeligt, at næste skridt kunne 
blive fængslerne.

Frem for at surmule bør vi derfor reflektere 
over, hvor nådigt vi – trods alt – er sluppet 
gennem dansk velfærdshistories største 
økonomiske krise.

negativitet giver os ikke andet end nederlag. 
Vi vil hellere have indflydelse end det 
modsatte.

Af Kim Østerbye, formand 
for Fængselsforbundet 

det er bedre at få 
indflydelse end at 
Vende ryggen tIl
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VOlD

nye initiativer 
mod Vold? 
Peter Skaarup (DF) kritiserer regeringen for at glemme 
Kriminalforsorgen. Han mener, at landets fængsels-
betjente bør omfattes af samme voldsinitiativer som 
politibetjentene.

Af Søren Gregersen

I efteråret lovede den daværende justitsminister morten bødskov 
(s) at være opmærksom på volden mod landets fængselsbetjente 
på lige fod med volden mod politibetjente. men da rigspolitiet 
i februar blev færdig med en rapport om vold, var dette tilsagn 
tilsyneladende glemt.

den nye socialdemokratiske justitsminister Karen Hækkerup 
fokuserede alene på problemerne i politiet, og hendes parti-
kollega, beskæftigelsesminister mette Frederiksen, oprettede 
alene forebyggelsespakker rettet mod politibetjente.

I efteråret gennemførte Fængselsforbundet ellers en undersøgelse, 
som viste, at chikane i fritiden er mindst lige så udbredt mod 
fængselsbetjente som mod politibetjente. Hver tredje fængsels-
betjent svarede i undersøgelsen, at han eller hun har oplevet 
chikaner fra indsatte i fritiden.

samtidig viser nye tal for Kriminalforsorgen, at volden mod 
fængselsbetjente stiger i arbejdstiden. antallet af volds- og 
trusselsepisoder mod Kriminalforsorgens medarbejdere er steget 
med 31 procent på to år.

FoRebyGGelsesPAkkeR
dansk Folkepartis retsordfører, Peter skaarup, mener, at regeringen 
har glemt Kriminalforsorgen, eftersom beskæftigelsesministerens 
nye forebyggelsespakker kun er rettet mod politiet. 

”det er godt, at man gør noget i politiet. det har vi ventet på. 
men det virker som om, at man har glemt, at fængselsbetjentene 
har samme problem. det hører ingen sted hjemme, at man ikke 
kan få lov til at passe sit arbejde uden at blive chikaneret på 
arbejdet, eller når man er sammen med sin familie,” siger han.

”Hvorfor vil regeringen ikke med det samme sikre, at fængsels-
betjentene bliver omfattet af de nye initiativer?” spørger rets-
ordføreren, som venter på svar fra justitsministeren. 

det samme gør Fængselsforbundet. Forbundet har nemlig skrevet 
til ministeren og opfordret hende til at sætte ind mod volden.
Forbundsformand Kim Østerbye peger i brevet på, at forebyggelses-
pakker også er relevante i Kriminalforsorgen. det gælder også 
rigspolitiets rapport.

”der er meget at hente i den rapport. det bliver for eksempel 
understreget, at voldsproblemet i højere grad skal italesættes 
på ledelsesniveau, at vold er acceptabelt i politiet, at den fore-
byggende indsats skal styrkes, og at problemstillingen i højere 
grad indarbejdes på efteruddannelsen,” siger han.

antallet aF 
magtanVendelser 
stIger  
De senere år er antallet af magtanvendelser steget i 
Kriminalforsorgen og nærmer sig nu 1.000 episoder 
om året. Fra 2012 til 2013 er episoderne steget med 
13 procent. Det belaster et i forvejen presset arbejds-
miljø, lyder bekymringen fra kollegaer.

Af Andreas Graae

sved der pibler, adrenalin der pumper og et virvar af arme og 
ben på gulvet. det er, hvad landets fængselsbetjente i højere og 
højere grad kan forvente, når de møder på arbejde om morgenen. 

der er nemlig sket en stigning i antallet af magtanvendelser i 
fængslerne. mens personalet måtte gribe til magt 882 gange i 
2012 var tallet 994 gange i 2013. en stigning på 13 procent. det 
vil sige, at der sker magtanvendelser næsten tre gange hver 
eneste dag. det viser nye tal fra Kriminalforsorgen.

I Fængselsforbundet kommer de høje magttal ikke bag på 
forbundssekretær for de lukkede fængsler, bo yde sørensen. 

”det flugter med det volds- og trusselsbillede, som vi har set blive 
tilsvarende værre over de senere år. samtidig er der kommet 
flere og voldsommere overfald indbyrdes mellem de indsatte. 
så det er logisk, at det må medføre flere magtanvendelser,” siger 
han.

men en del af magtanvendelserne kunne undgås, hvis der var 
flere på arbejde, mener han: ”det er alt andet lige nemmere at 
undgå magtanvendelser, når man er nogle stykker på arbejde. 
så har man mere tid til at tale stille og roligt med fangerne, så 
konflikten ikke kører op i en spids. det har vi bare ikke tid til 
længere. der er ingen tvivl om, at der går en lige linje fra antallet 
af folk på arbejde over antallet af vold og trusler til antallet af 
magtanvendelser.”

Forbundssekretæren kæder desuden stigningen sammen med 
de mange psykisk syge indsatte, som sidder i landets fængsler. 
en undersøgelse fra Kriminalforsorgen, som fagbladet skrev om 
i sidste måned, viser for eksempel at ni ud af ti indsatte i Vestre 
Fængsel har psykiske lidelser. og de mange psykisk syge fanger 
kan give flere tilspidsede situationer, hvor magtanvendelse bliver 
sidste udvej, mener han.

”de psykisk syge fanger har jo ikke den samme selvkontrol, som 
andre indsatte har. de har ikke de samme værktøjer til at tale 
sig ud af konflikter. ofte kan de ikke omsætte deres følelser til 
tanke og tale, men bliver i stedet fysiske,” siger han.

Flest mAGtindGReb i københAvns FænGsleR
det er en tendens, som kan mærkes i Københavns Fængsler. Her 
har man måttet gribe til magt 383 gange i 2013. altså mindst én 
gang hver eneste dag året rundt. det er over dobbelt så mange 
magtanvendelser som i landets øvrige arresthuse tilsammen, 
hvor antallet af magtindgreb lå på 183 i 2013 (Københavns 
Fængsler er trods navnet et arresthus, red.).

lokalformanden i Københavns Fængsler, david Jensen, kan godt 
genkende billedet. også han kæder udviklingen sammen med de 
mange psykisk syge indsatte, der optager cellerne – og som oven 
i købet nogle gange må dele celle. 

”Vi har stadig et stort overbelæg her i fængslet. lige nu kører vi 
med dobbeltbelæg tre steder. og det siger sig selv, at hvis man 
placerer to psykisk ustabile fanger i én celle på otte kvadratmeter, 
så får man en farlig cocktail, som tit vil føre til konflikter.”

og det hjælper heller ikke, at fængslet også huser mange 
østeuropæere og bandegrupperinger: ”selvom vi har etableret 
bandeetager, er der stadig ikke plads nok til, at vi kan placere 
alle med bandetilknytning der. de sidder rundt omkring i hele 
fængslet. de presser både personalet og andre indsatte, og det 
udmønter sig selvfølgelig i magtanvendelser,” siger david Jensen.

FoRvæRReR Psykisk ARbejdsmiljø
de mange magtanvendelser går ifølge lokalformanden hårdt ud 
over det psykiske arbejdsmiljø: ”det er klart, at de mange magt-
anvendelser har konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø, som 
er blevet forværret over de senere år. det har fængslet jo også 
erkendt, da vi fik et påbud fra arbejdstilsynet, så det bliver der 
arbejdet med,” siger david Jensen og fortsætter:

”men når det er sagt, så bliver direktoratet for Kriminalforsorgen 
og de ansvarlige politikere også nødt til at tage hånd om proble-
merne, hvis ikke de ønsker en kriminalforsorg i discountklassen. 
det nytter ikke noget at blive ved med at sige, at vi skal klare 
flere og dårligere indsatte med færre ressourcer. det hænger ikke 
sammen.”

stiGninG kAn skyldes FleRe oG tUnGeRe indsAtte
I direktoratet for Kriminalforsorgen er sikkerhedschef michael gjørup
forsigtig med at drage konklusioner på de nye tal: ”udsvingene 
kan skyldes flere faktorer, men et forsigtigt gæt på den lille stigning 
kan skyldes det noget tungere klientel og flere indsatte i vores 
institutioner,” siger han.

Kriminalforsorgens medarbejdere måtte ty til magt over for de indsatte 
994 gange i 2013. Det er 13 procent flere tilfælde end året før.

Kilde: Kriminalforsorgen.
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mange fængselsbetjente har oplevet at få skældsord, trusler og 
i nogle tilfælde knytnæveslag sendt efter sig i fritiden. det slog 
en undersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer fast i 
efteråret.

men som om det ikke var nok, bliver kollegaer også chikaneret på 
internettet. senest er fem betjente fra statsfængslet renbæk blevet 
hængt ud på hjemmesiden Det Sorte Register af en indsat – med 
navn, titel, tjenestested og telefonnummer ledsaget af en række 
grove og udokumenterede beskyldninger om alt fra ’vold’ og 
’inhabilitet’ til ’ulovlige afgørelser’.

de fem kollegaer ønsker ikke at kommentere sagen, mens den kører. 
men i Fængselsforbundet kan forbundskasserer Ina rasmussen 
sætte sig ind i den frustration, som betjentene må føle. Hun er 
tovholder for forbundets arbejdsmiljøindsats.

”de her betjente må opleve en dyb magtesløshed over at blive be-
skyldt for noget, som de ikke har nogen mulighed for at forsvare sig 

Internettet har både lyse og mørke sider. 
I de sorteste krinkelkroge bliver kollegaer 
hængt ud med både navn og telefonnummer. 
Den slags kan være svære at slette igen, 
lyder det fra advokater.
Af Andreas Graae

imod. det er nok noget af det værste at opleve som fængsels-
betjent,” siger hun.

Hun er bekymret for, hvilke konsekvenser det kan få for arbejds-
miljøet, hvis fængselsbetjente også skal frygte at blive chikaneret i 
cyperspace.

”et sted langt inde i enhver fængselsbetjent bor der nok en frygt for, 
at ens arbejde en dag vil få konsekvenser for ens privatliv. Vi ved jo 
alle sammen, at det ikke er et ufarligt job. men når risikoen for vold 
og trusler rækker ud over tjenesten og ind i privatlivet – eller ud på 
nettet – så bliver presset for stort,” siger hun.

AdvokAt: nAvne kAn FjeRnes, men det kosteR
Forbundskassereren håber derfor på, at Kriminalforsorgen vil træde 
i karakter og hjælpe sine medarbejdere med at få både anklager og 
navne slettet.

Fængselsforbundets advokat, stine gry Johannessen, som kører 
sagen for betjentene, peger dog på, at det – selvom de bliver juridisk 
renset – kan være vanskeligt at få slettet navne og beskyldninger 
helt fra nettet.

”enten skal sidens ejer selv fjerne dem, eller også må man forsøge 
at få lukket siden. Problemet er bare, at den er hostet i tyskland og 
Canada, så man skal have fat i advokater fra disse lande, og det koster 
et par hundrede tusinde kroner,” siger hun – men tilføjer: ”det skulle 
man måske ikke synes, var så meget for en statslig arbejdsplads, 
hvis den virkelig ville tage hånd om sine medarbejdere.”

PeRsondAtAeksPeRt: nettet eR en GRåzone
det er imidlertid ikke helt let for myndigheder og domstole at stoppe 
chikaner på nettet. det bekræfter ph.d. og persondataekspert Charlotte
bagger tranberg fra advokatfirmaet bech-bruun. 

”det er lidt af en gråzone, når man skal vurdere, hvad der er ytrings-
frihed, og hvad der er personlige krænkelser på internettet. tidligere
ytrede borgerne sig jo primært gennem aviserne, hvor man er 
underlagt medieansvarsloven. men det filter er der ikke længere, 
nu hvor man frit kan ytre sig mange steder på internettet,” siger 
hun.

de senere års opblomstring af sociale medieplatforme har ikke 
gjort problemet enklere, understreger hun: ”de sociale medier giver 
mulighed for at komme ud til en meget bredere kreds, end det 
tidligere har været muligt. og der er samtidig en tendens til, at man 
ytrer sig meget hårdt. derfor ser vi, at folk bliver hængt ud, langt 
mere end før internettet og de sociale medier blev udbredt.”

del AF en støRRe sAmFUndstendens
Jakob linaa Jensen, der er lektor i medievidenskab ved aarhus 
universitet, har talt med ansatte i mange brancher, som ligeledes 
har oplevet at blive svinet til på nettet. Han ser det som en bredere 
tendens i samfundet, at grænserne for, hvad man kan sige til 
hinanden, rykker sig i disse år.

”der er en voksende tendens til, at nettet bruges til alt: til at være 
venner med hinanden, til at udveksle informationer, men også til at 
lufte utilfredshed og skælde ud. det er en del af en udvikling, hvor 
alt skal være gennemsigtigt og offentligt. desværre er der nogen, 
som bruger nettet som skraldespand og synes, de kan skrive hvad 
som helst. det er typisk personer, som ikke kan få taletid andre 
steder – undertrykte som vil have afløb. det er nettet på godt og 
ondt,” siger han.

medieforskeren understreger dog, at det er vigtigt, at også de under-
trykte kan komme til udtryk og reflektere over, hvad de ser som 
uretfærdigheder. men det skal ske i en ordentlig tone.

Fængsels-
betJente 
chikaneres 
på nettet

cHIKANE

”Fængselsbetjente arbejder i et klima, som er meget betændt, 
og med personer med store personlige problemer. men person-
lige problemer kan aldrig blive en undskyldning for at svine 
andre mennesker til. derfor er det vigtigt at vi tager debatten 
om, hvordan vi taler til hinanden i det offentlige rum,” siger 
Jakob linaa Jensen.

ledelse seR med AlvoR På netchikAneR 
at internetchikaner er en tendens, der ser ud til at være kommet 
for at blive, bekræfter personalechef i Kriminalforsorgen, 
marianne Fæster nielsen. 

”alle rettigheder kan misbruges, også ytringsfriheden. det er 
ikke sjovt at se sig selv blive hængt ud i det offentlige rum – 
blot fordi man gør sit arbejde. det er meget nemt at hænge 
folk ud i cyberspace eller på hjemmesider, og desværre ser det 
ud til at tendensen er kommet for at blive,” siger hun. 

derfor er det ifølge personalechefen også vigtigt, at Kriminal-
forsorgens ledelse tager de ansattes bekymringer og frustra-
tioner alvorligt: ”når der er situationer med konkrete beskyld-
ninger mod vores ansatte, er det vigtigt, at vi har en dialog om, 
hvordan der kan og skal ageres. Først og fremmest bør den 
ansatte kontakte sin lokale ledelse og også gerne tillidsrepræ-
sentanten for at få støtte og råd.” 

Hun fremhæver desuden, at Kriminalforsorgen har nul-tolerance 
over for strafbare overgreb mod ansatte. det betyder, at der bør 
ske politianmeldelse, hvis der er formodning om et strafbart 
forhold, som forfølges af det offentlige. men hun erkender 
samtidig, at chikane på internettet og beskyldninger mod 
offentligt ansatte, som ikke indebærer strafbare forhold, er 
vanskeligere at imødegå. 

”Hver enkelt sag må håndteres konkret mellem den ansatte, 
ledelsen og gerne med inddragelse af tillidsrepræsentanten. 
Vi følger med i hvordan andre organisationer håndterer disse 
sager. der har mig bekendt kun været et enkelt tilfælde – som 
ikke er helt sammenligneligt med det, vi kender – hvor der er 
faldet dom i en straffesag om Det Sorte Register, efter at en kom-
mune har anmeldt en række forhold. I andre sager har man 
valgt, at den bedste håndtering er, at der ikke reageres 
aktivt mod internetskribenten,” siger marianne Fæster nielsen.

odsherred kommune tog kampen op og vandt

Fængselsbetjente er langt fra den eneste faggruppe, som er 
blevet hængt ud på nettet. Politibetjente, socialrådgivere, læger, 
politikere, lærere, journalister, dommere og mange andre 
fagpersoner har været udsat for lignende chikaner.

I sommeren 2013 anlagde Odsherred Kommune for eksempel 
injuriesag mod ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register, 
Ole Eli christensen, for at have hængt to politikere og tre 
socialrådgivere ud med navn og billede. 

På hjemmesiden blev de beskyldt for blandt andet psykisk terror, 
pligtforsømmelse, kidnapning af nyfødt barn, ulovlig medici-
nering, personforfølgelse og overtrædelse af diverse love.

Sagen har nu været for retten i Holbæk, som har idømt 
ophavsmanden 20 dagbøder på hver 100 kroner eller 20 dages 
fængsel. Desuden skal han betale 100.000 kroner i erstatning 
til hver af de fem forurettede samt sagens omkostninger. 
Sidst men ikke mindst skal han fjerne navneoplysningerne 
fra hjemmesiden.

desværre er der nogen, 
som bruger nettet som 

skraldespand og synes, de kan 
skrive hvad som helst,” siger 
lektor i medievidenskab Jakob 
linaa Jensen 

”
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Kort nytKort nyt

grillpølserne er tilbage!

Der er ingen undskyldning, hvis man vil forsøge at slippe for 
årets DHl-stafet. Sidste år måtte vi nøjes med Stryhns og tørt 
knækbrød. I år er grillpølserne tilbage! De sponsorer, som 
betaler for DHl-deltagelsen – direktionen, Krifo og personale-
organisationerne – har nemlig besluttet at afvikle årets stafet 
i fuldt omfang som tidligere. Man kan altså se frem til ekstra 
forplejning ud over de berygtede DHl-madkasser.

Alle deltagere får også løbetrøjer, mulighed for hygge sig med 
kollegaerne i Kriminalforsorgens fællestelt og chancen for at 
vinde præmier. Startgebyret bliver 150 kroner per deltager. 

der løbes:
Odense den 14. august 2014
Århus den 21. august 2014
København den 25. august 2014
Aalborg den 28. august 2014

tilmelding senest den 1. april 2014 til:
Odense: christian.Jensen@kriminalforsorgen.dk
Århus: Steen.Vaever@kriminalforsorgen.dk
København: lars.Sund@kriminalforsorgen.dk
Aalborg: Steen.Vaever@kriminalforsorgen.dk

kunst på væggen
  
arresthuset i aalborg vil med skiftende kunstudstillinger 
gøre det lidt mindre trist at være indsat. I forvejen eksisterer 
der stort set ingen udsmykning bortset fra et par tegninger 
(som ses på billedet). den første kunstner er 48-årige Karina 
berthelsen, som med egne ord maler moderne abstrakt og 
med klare farver.

kvinder begår fem gange så mange 
overtrædelser i trafikken

antallet af kvindelige færdselslovsovertrædelser er steget med 500 
procent i løbet af de seneste 30 år. det viser en ny rapport fra Justits-
ministeriet.

men det er ikke fordi, kvinderne er blevet ringere bilister, bedyrer 
forskningschefen i Justitsministeriet britta Kyvsgård: ”Intet tyder på, 
at kvindelige trafikanter skulle være blevet meget dårligere gennem 
årene. Forklaringen skal derimod findes i, at kvinder i langt højere grad 
sidder bag et rat i dag end tidligere.”

rapporten viser også, at kvinderne generelt bliver dømt oftere end 
tidligere. På 30 år er antallet af kvinder dømt for straffe-, færdsels- og 
særlove tredoblet.

mænd begår fortsat mere kriminalitet end kvinder. Forskellen på de to 
køn er dog kraftigt indsnævret.

søbysøgård får lukket fængsel

Byggeriet af en ny afdeling med 42 lukkede pladser er i fuld 
gang i det åbne fængsel på Søbysøgård. Det bliver ikke slots-
kælderen, som indrettes til det nye klientel. I stedet bygges en 
ny bygning inklusive besøgsafsnit, bederum og aktivitetshus.

hvert tiende drab er ikke et drab

der bliver begået færre drab i danmark end hidtil antaget. 
Faktisk er hver tiende af de sager, der registreres som ’drab’ 
hos politiet, alligevel ikke drabssager. det viser en rapport 
fra Justitsministeriet. når der begås færre drab, end man 
hidtil har troet, skyldes det, at obduktionen efterfølgende 
giver en anden forklaring. det man troede var et mord, 
hang i stedet sammen med en naturlig død, selvmord eller 
vold med døden til følge.

997 
Så mange gange blev Fængselsforbundet nævnt i medierne 
i løbet af 2013. Det vil sige næsten tre gange hver dag. 
Forbundet blev især omtalt i TV2 regionerne, Jyllands-Posten, 
Danmarks Radio, Ekstra Bladet, Politiken og Fyens Stiftstidende.

løbetøj til herstedvester

de indsatte i anstalten ved Herstedvester får snart doneret 
en stor sækfuld løbetøj, som Hedensted-løsning løbehold 
har taget initiativ til at indsamle. det kan man læse i Heden-
sted avis. de indsatte er ved at træne til halv- og helmaraton. 
strækningen er godt nok kun én kilometer inden for muren. der 
er altså godt 42 gange rundt, hvis den hele maraton skal nås.

nye bonusmuligheder hvis man er 
til søm, slotte eller spandauere

nu får man 6 procent i bonus i bauhaus og lagkagehuset 
hos Forbrugsforeningen. og er det ikke søm og spandauere, 
man er ude efter, kan man i stedet hente 5 procent hos 
dagensbedste.dk, en hjemmeside som specialiserer sig i slag-
tilbud a la: ”romantisk og royalt ophold for to på slotshotel”. 
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PSyKISK SyGE

som at løbe panden mod en mur. sådan oplever fængselsbetjente
i landets arresthuse det, når de vurderer, at en indsat er så psykisk 
ustabil, selvmordstruet eller farlig for sine omgivelser, at de 
ikke kan tage vare på vedkommende. det er nemlig særdeles 
vanskeligt at få indsatte overført til det psykiatriske behand-
lingssystem.

det kan formanden for arrestfunktionærernes organisation 
sjælland, Henning mørck, bekræfte: ”det er blevet sværere at få 
indlagt de psykisk syge indsatte på psykiatriske hospitaler, hvor 
der er flere års ventetid. og når det sker, så bliver de fyldt med 
medicin og kommer hurtigt tilbage igen til vores arresthuse, 
hvor vi kun går to mand og ikke kan tilbyde nogen behandling.”

det kom derfor ikke bag på arresthusformanden, da det kom 
frem i januar, at ni ud af ti indsatte i Vestre Fængsel kæmper 
med psykiske lidelser – og at otte procent er decideret sindssyge. 
det billede stemmer meget godt overens med virkeligheden i 
landets arresthuse.

”Vi har i årevis snakket om, at fangerne blev tungere og tungere.
og nu viser det sig, at problemet er endnu større, end vi overhovedet 
havde fantasi til at forestille os,” siger han. 

det er sVært 
at få sindssyge 
ud af arrest-
husene
I arresthusene kæmper man en kamp mod 
vindmøllerne for at få sindssyge og selv-
mordstruede fanger overført til psykiatriske 
afsnit. Men de kommer hurtigt retur igen – 
hvis de overhovedet bliver overført. 
Af Andreas Graae

I princippet er det i strid med både europæiske og danske regler, 
at psykisk syge indsatte sidder i danske fængsler og arresthuse, 
hvor de er låst inde de fleste af døgnets 24 timer. 

derfor har Henning mørck også stor respekt for, at betjentene 
i arresthusene overhovedet får dagligdagen til at fungere: 
”Humlebien burde jo slet ikke være i stand til at flyve. så jeg 
er egentlig ret imponeret over, at kollegaerne kan få det til at 
fungere hver dag. det fortjener de en stor cadeau for. men det 
er et kæmpe problem, at man ikke stoler mere på os på hospita-
lerne og sender sindssyge fanger retur med det samme, selvom 
vi siger, vi ikke kan have dem.”

skizoFRen blev PlAceRet i ARResthUs
at psykisk syge indsatte bliver placeret i arresthusene, selvom 
både anklagere, dommere og læger er bekendt med, at de er 
diagnosticeret med en psykisk sygdom, kan formanden for 
arreshusene syd-, sønderjylland og Fyn, allan Kjær, tale med om. 

Han kan for eksempel huske en sindssyg og farlig indsat, som 
blev anbragt i arresten, selvom både læger, anklager, forsvarer 
og dommer vidste, at han var skizofren.

”Han blev karakteriseret som særdeles farlig af Fyns Politi, og 
vi fik endda en skærpet beredskabsplan, hvis han skulle prøve 
at flygte. alligevel ville man ikke forlange ham indlagt på en 
psykiatrisk institution, fordi han selv mente, han var velanbragt 
i arresten. Jeg rejste sagen for Kriminalforsorgen, men fik det 
svar, at Kriminalforsorgen ikke har instruksbeføjelse til indlæggelse 
– det har kun anklagemyndigheden,” siger allan Kjær.

PsykiAtRisk konsUlent hAR Givet et løFt
derfor er et godt samarbejde med det sundhedsfaglige personale, 
der er tilknyttet arresthusene, alfa og omega: ”samarbejdet 
fungerer godt. det er bare alt for lidt, at vi kun har en læge til 
rådighed en formiddag om ugen. Vi kunne virkelig godt bruge 
noget mere kontakt med den sundhedsfaglige ekspertise.”

Visse steder i landet er der imidlertid blevet ansat psykiatriske 
konsulenter, som kommer rundt i husene, og personalet kan ringe 
til. og det har givet et stort løft for de sjællandske arresthuse, 
der er omfattet af ordningen, oplyser Henning mørck.

”det er et kæmpe løft. Hun er super dygtig – men det er stadig 
alt for lidt. For en enkelt konsulent kan selvfølgelig ikke dække 
så mange pladser på så stort et område,” siger han.

koPimedicin skAbeR FRyGt FoR Fejl
en af udfordringerne ved at have fanger med psykiske lidelser 
siddende, er, at betjentene skal sørge for, at de tager deres medicin 
– og at de får den rigtige medicin i de rigtige doser. det ville dog 
ikke i sig selv være et problem, hvis ikke det var, fordi den kopi-
medicin, betjentene modtager fra apoteket, ikke altid harmonerer 
med den medicin, lægen har udskrevet.

”ofte kommer der noget helt andet medicin fra apoteket, end det 
der står i lægejournalen, fordi man vælger det billigste. det giver 
frustrationer og risiko for fejlmedicinering, at præparaterne ikke 
er de samme. Hvis der for eksempel kommer noget medicin i 25 
mg per pille i stedet for 50 mg, så skal du til at stå og lave hoved-
regning,” siger Henning mørck. 

Han savner derfor en mere grundlæggende viden om, hvad de 
forskellige præparater indeholder – og hvilke bivirkninger der 
kan være ved dem: ”Vi skal holde styr på en masse forskellige 

præparater, som vi slet ikke er uddannet til. det giver et eks-
tra pres på en afdeling med 30-35 indsatte, hvor halvdelen 
måske skal have medicin. så vi mangler i den grad efter-
uddannelse på det her område. og mere kontakt med det 
sundhedsfaglige personale.”

UddAnnelsescheF: vi klædeR betjentene Godt På 
I Kriminalforsorgens uddannelsescenter mener fungerende 
uddannelseschef, Jens Holm madsen, at man klæder fængsels-
betjentene godt nok på til at håndtere de psykisk syge 
indsatte.

”Vi har jo dels vores aPg-kurser (aPg står for aggression 
Profile guidelines, red.), der retter sig mod psykisk ustabile 
indsatte. og dels ligger der en del i grunduddannelsen om-
kring at spotte tegn på depression og selvmord, håndtering 
af medicin, og så videre. så jeg mener egentlig, vi klæder 
betjentene på til opgaven.”

Han erkender dog, at det er et kompliceret område: ”Vi ved 
godt, at eleverne kommer tilbage og fortæller om meget for-
skellige praksisser. så for at få ensrettet procedurerne skulle 
man måske udpege en ansvarlig for udlevering af medicin, 
som sørger for, at samme procedure blive fulgt hver gang,” 
siger han.

RetsoRdFøReR: behov FoR meRe eFteRUddAnnelse
de radikales retsordfører, Jeppe mikkelsen, kunne godt tænke 
sig meget mere efteruddannelse om psykisk syge til landets 
fængselsbetjente. men han medgiver samtidig, at der ikke 
er nogen lette løsninger, til at imødekomme problemet.

”det er et stort problem. det skal jeg være den første til 
blankt at erkende. og der er desværre ingen snuptagsløsninger 
på det her område. men vi skal hele tiden arbejde på at 
få efteruddannet personalet til at håndtere denne gruppe 
indsatte – ligesom vi også skal have mere sundhedsfagligt 
personale.” 

Han mener derfor, at det er vigtigt at få undersøgt problemet 
til bunds inden næste flerårsaftale: ”Vi må se på, om der er 
mulighed for at udvide området. men der er selvfølgelig et 
stykke tid til næste flerårsaftale – og den tid må vi bruge på 
en grundig analyse af problemet,” siger han.

Humlebien burde jo slet 
ikke være i stand til at 

flyve. Så jeg er egentlig ret im-
poneret over, at kollegaerne 
kan få det til at fungere hver 
dag,” siger Henning Mørck.

ombudsmand går ind i sag om 
sindssyg indsat

I januar overfaldt en sindssyg indsat i Vestre Fængsel en 
fængselsbetjent og gav ham to knytnæveslag i ansigtet. 
Manden har tidligere overfaldet tre andre fængselsbetjente.

Nu går Folketingets ombudsmand ind i sagen. Han kræver, 
at Kriminalforsorgen gør rede for, hvorfor manden ikke 
for længst er blevet flyttet til en retspsykiatrisk afdeling i 
stedet for gennem flere måneder at være fejlplaceret i et 
fængsel, der ikke har ekspertisen til at behandle personer 
med alvorlige sindssygdomme. 

”



resoCIalIserIng

klar til nye 
uddannelses-
aFdelInger
som led i flerårsaftalen bliver der oprettet uddannelses-
afdelinger, som skal bruges til indsatte, der gerne vil uddanne 
sig under afsoningen. afdelingerne er fællesskabsafdelinger, 
men samtidig afdelinger, hvor der er særligt fokus på at 
skabe et miljø, der støtter op om de indsattes uddannelses-
forløb. de første to afdelinger blev oprettet i februar i stats-
fængslerne i nyborg og søbysøgård. der er tale om et forsøg, 
som løber frem til 2016. 

På afdelingerne får betjentene en aktiv rolle. de skal 
motivere og engagere de indsatte. For at klæde betjentene 
ordentligt på til de nye opgaver gennemgår de et kursus-
forløb med tre workshops. Fagbladet lagde vejen forbi på 
den første workshop i personalehuset i statsfængslet i 
nyborg den 30. januar og spurgte fire betjente om deres 
kommende arbejde.

louise broner jensen, 
statsfængslet i nyborg:

Det er oplagt, at der kommer mere fokus 
på uddannelse. Det er tankevækkende, 

at man først nu går ind og laver denne type 
afdelinger. Det vil få mere effekt, end når man 
sætter de indsatte til at lave musetrapper og 
urtepotteskjulere. Og så er det også sjovere for os 
betjente, at vi ikke bare er nøglesvingere.

svend erik møller, 
statsfængslet på søbysøgård:

Det er en god idé, at vi skal motivere de 
indsatte til at uddanne sig. Det behøver 

ikke at være en lang uddannelse. Mange skal 
bare have en kort uddannelse og nogen skal måske 
bare lære at skrive eller bruge en computer. Det 
vigtigste er at skabe et uddannelsesmiljø.

jeanette lund jørgensen, 
statsfængslet i nyborg:

Det er starten på en større prioritering 
af uddannelsen for de indsatte. Det 

er det rigtige, og jeg tror ubetinget, at det vil 
hjælpe, når de indsatte oplever, at de kan noget 
mere. Det vil få meget mere værdi for dem, end 
at fortsætte den kriminelle løbebane.

michael sørensen, 
statsfængslet på søbysøgård:

Det er meget forskelligt, hvad de indsatte 
har brug for. Jeg har for eksempel tænkt 

mig at hjælpe dem med at lave ansøgninger og 
udarbejde et cv. Som betjent er det også en god 
idé, at man laver noget med de indsatte, som 
man selv brænder for. Det kan også være sports-
aktiviteter som kajak, løb og hockey.

Af Søren Gregersen

” ” ” ”
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arbeJdsmIlJØ

nye tider 
I aalborg
Arbejdsklimaet var bidende koldt i 
Arresthuset i Aalborg for to år siden. 
Tilliden mellem medarbejderne var 
forduftet. Arresthuset blev kritiseret 
for at gå for hårdt til de indsatte, og 
to kollegaer blev dømt for vold. I dag 
er klimaet næsten subtropisk.
Af Søren Gregersen

noget kunne tyde på, at der er sket et eller andet i arresthuset i 
aalborg. I 2011 var der kun syv medarbejdere, som havde lyst til 
at deltage ved julefrokosten. to år senere deltog 40 medarbejdere.

og arresthusets klimaundersøgelse vidner om den samme tendens: 
I 2011 vurderede medarbejderne i gennemsnit arbejdsklimaet til 
3,8 på en skala fra 1 til 10. I 2013 lød scoren på 8,3. 

medarbejderne er altså markant gladere for deres arbejdsplads i 
dag end for få år siden.

dømt FoR vold
at arbejdsmiljøet tidligere var ringe hang blandt andet sammen 
med en voldsom episode, der skete i juli 2011 mellem en indsat og 
to fængselsbetjente. 

angiveligt slog betjentene den indsatte, efter han havde fået 
håndjern på. det blev de dømt for i retten. landsretten lagde vægt 
på, at to kollegaer vidnede om episoden. Fængselsbetjentene blev 
idømt fire måneders fængsel og afskediget.

Voldsepisoden og medieomtalen gik hårdt ud over arbejdsmiljøet 
og skabte splittelse i personalegruppen.

det fortæller arbejdsmiljørepræsentant Jim steenfeldt: ”alle havde 
det træls, både dem som skulle vidne, dem der var sigtede og 
resten af personalegruppen, der ikke kunne finde hoved eller 
hale i sagen,” siger han.

og samtidig blev arresthuset kritiseret for, at man generelt gik for 
hårdt til de indsatte. en uberettiget kritik mener medarbejderne. 
arresthuset er nemlig kendt for at tage sig af de hårdeste indsatte. 
dem som ikke kan sidde i andre fængsler og arresthuse. derfor 
bliver arresthuset nødt til at køre efter reglerne – vel at mærke på 
den rigtige side af reglerne.

”Vi siger ikke nej til at tage imod nogle indsatte, men så forventer 
vi også, at vi får opbakning fra centralt hold om det regelsæt, vi 
kører efter. det følte vi ikke, at vi fik. I stedet blev vi opfattet som 
Kriminalforsorgens skraldespand,” siger Jim steenfeldt.

situationen blev ikke mindre anspændt, da en 21-årig indsat tog 
sit eget liv i arresthuset i marts 2012. et selvmord som mandens 
far mente, at personalet burde have forhindret.

resultatet af det negative fokus blev, at medarbejderne følte sig 
handlingslammede. 

jan bødtker begyndte i 
arresthuset i 2013: ”Jeg for-
ventede, at det ville være en 
god arbejdsplads. det er jeg 
kun blevet bekræftet i, og jeg 
har ikke oplevet de problemer, 
som der tidligere var i arrest-
huset.”

jim steenfeldt og tony 
skjoldmose har arbejdet hårdt 
for at forbedre samarbejdsklimaet 
i arresthuset i aalborg.

tony skjoldmose, der også er arbejdsmiljørepræsentant, siger: 
”Vi følte, at der blev holdt øje med os, og at alle vores handlinger 
blev gennemlyst. I den situation kan man godt blive bange for, 
om man gør tingene korrekt. det gav berøringsangst i forhold til 
konflikter med de indsatte.”

ARbejdstilsynet GRibeR ind
I 2012 kom arbejdstilsynets dog på besøg og interviewede en stor 
del af personalegruppen. tilsynet udstedte på den baggrund et 
påbud: arresthuset skulle forbedre det psykiske arbejdsmiljø og 
være bedre til at forebygge vold og trusler. eksempelvis blev man 
bedt om at udarbejde en voldspolitik, som slog fast, hvornår det 
var legalt at bruge magtmidler og hvordan.

samtidig kom en ny arrestforvarer til huset. Herefter trak 
arresthusets arbejdsmiljøgruppe i arbejdstøjet og sammen 
med arrestinspektøren for midt- og nordjylland blev en række 
arbejdsmiljøinitiativer sat i gang.

Personalet var positive over for den nye udvikling: ”det var vig-
tigt, at vi følte, at der var tillid fra systemet. Vi blev bekræftet i, 
at vi arbejder på en arbejdsplads, hvor der er stor risiko for vold 
og trusler,” siger Jim steenfeldt.

og de nye initiativer har tilsyneladende virket: ”Vi har fået en 
bedre dialog med den nye ledelse, og en meget bedre forståelse 
og tillid til arrestinspektøren i Herning. der er en mere imøde-
kommende dialog og åben kommunikation omkring proces og 
arbejdsmiljø. Vi vil gerne takke Herning for deres åbenhed og 
den frie dialog, vi har haft på vores møder,” siger Jim steenfeldt.

arbejdsmiljørepræsentanten er ikke alene om den holdning. 
I den seneste klimaundersøgelse svarer 31 ud 32, at dialogen 
mellem medarbejdere og ledelse er blevet bedre. 

arrestforvarer Flemming bjerre solberg understreger, at selvom 
arbejdstilsynets påbud nu er på plads, bliver man aldrig færdige 
med tillidsvækkende foranstaltninger.

”det er meget vigtigt, at ledelsen er synlig og troværdig, og at 
man viser tillid til medarbejderne. det er vores mål. derfor 
holder vi for eksempel møder, hvor folk får lov til at forklare sig. 
Vi bruger for eksempel frokostpausen til at snakke om, hvad der 
rører sig, og diskuterer de ting, som er sket,” siger han.

sliPPe AF med RyGte
I aalborg håber man også, at man slipper af med rygtet om at 
være et arresthus, hvor tingene går vildt for sig.

”Vi behandler de indsatte ordentligt og konsekvent. det er det 
signal, vi gerne vil sende. og så må vi nok sande, at vi har været 
for flinke til at sige ja til hårde indsatte fra andre institutioner,” 
siger Flemming bjerre solberg.

og der er ingen tvivl om, at personalet i dag er glade for arbejds-
pladsen: I klimaundersøgelsen siger 32 ud af 32 ja til, at de er 
stolte af deres indsats i arresthuset. 

”det er en fantastisk arbejdsplads,” siger tony skjoldmose.

og det er de indsatte tilsyneladende enige i. arresthuset har 
netop fået et brev fra en tidligere indsat, som man har haft 
mange konflikter med.

I brevet omtaler han personalet i rosende vendinger og takker 
for sit ophold: ”der er sket utrolig mange positive ting her på 
stedet, og hvad personalet angår, har jeg totalt ændret mit syn 
på stedets autoriteter,” skriver den tidligere indsatte.

anders andersen er i øjeblikket 
indstationeret fra statsfængslet på 
Kragskovhede: ”Jeg var meget spændt 
inden jeg kom til arresthuset. Jeg havde 
hørt lidt blandet om arbejdsmiljøet, 
men det har været en meget positiv 
oplevelse og jeg vil gerne fortsætte 
med at arbejde her.”
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PTSD

r 
ené Jørgensen ville ønske, at han aldrig havde oplevet et 
selvmordsforsøg i statsfængslet i ringe en septemberdag i 
2012. For selvom pigen overlevede, har episoden haft store 
konsekvenser. Han har mistet sit job og risikerer nu at 

miste ægteskabet. 

den tidligere fængselsbetjent er hårdt ramt af Ptsd og har svært ved 
at udfylde sin rolle som familiefar.

41-årige rené Jørgensen er heller ikke berettiget til tjenestemands-
pension og – eftersom familien ejer et parcelhus – får han ikke 
kontanthjælp. derfor lever familien alene af den løn, som renés kone 
henter hjem som pædagog.

der er med andre ord en verden til forskel fra den situation, som 
familien stod i for halvandet år siden før selvmordsforsøget – og deres 
situation i dag.

inGen hAvde set det komme
rené Jørgensen var ellers glad for sit arbejde i statsfængslet i ringe. 
Han arbejdede oprindeligt på et slagteri, men som 36-årig valgte han 
at blive fængselsbetjent. det var det rigtige match, og han fik en meget 
positiv evaluering af sin praktikvejleder: ”en voksen mand, som hviler 
i sig selv,” står der blandt andet i skudsmålet. 

rené mente derfor, at han havde fundet den rette plads, fortæller han 
ved spisebordet i familiens hus i Kværndrup på Fyn: ”Jeg var rigtig 
glad for at arbejde med de unge kriminelle i ringe. Jeg var altid ude 
blandt de indsatte og snakkede med dem om alt muligt.”

derfor havde ingen set det komme, at rené kunne blive slået af brættet 
af et selvmordsforsøg, som nok var voldsomt, men ikke usædvanligt i 
landets fængsler.

rené fortæller om episoden: ”Jeg hører en masse spektakel og råb. det 
kan jeg ikke ignorere. Jeg åbner døren og ser en celle, som er fuldstændig 
raseret og en unge pige ligger på gulvet. Hendes arme er skåret op, og 
der er blod over det hele.” 

Heldigvis viser det sig, at pigen ikke er i livsfare. Hun kan behandles i 
fængslets sygeafsnit.

dagen efter er der debriefing. På mødet oplever rené for første gang, 
at han var mærket af episoden, og efterfølgende havde han svært ved 
at gå på arbejde. Pludselig en dag på vej på mod fængslet stopper han 
op på cyklen og stortuder. Han bliver syg, og selvom feberen lægger 
sig, kan han ikke komme ud af sengen.

”alt var sort. livslysten var væk. Jeg så ikke fjernsyn eller læste – jeg lå 
bare under dynen.”

Han forstår ikke, hvorfor episoden kunne udløse en så stor reaktion, 
men det gjorde den. billedet af den unge kvinde indsmurt i blod, snot 
og maskara havde brændt sig fast. rené var ramt af posttraumatisk 
stress. 

rené fik efterfølgende hjælp fra fængslet blandt andet i form af krise-
hjælp, psykolog og sygesamtaler, og efter et halvt års sygdom var det 
planen, at han skulle begynde i jobbet igen.

det var han dog ikke i stand til, og efter et langt sygeforløb blev han 
afskediget i januar 2014. 

det skete ikke med renés gode vilje: ”Jeg ville absolut ikke miste mit 
arbejde. når jeg kunne gennemføre en maraton uden at træne, burde 
det også være muligt at komme i gang med jobbet igen, tænkte jeg.”

Jeg er IKKe den 
samme, som Hun 
gIFtede sIg med
René Jørgensen har mistet sit job efter en voldsom 
episode i Statsfængslet i Ringe. Nu kæmper han 
for at holde sammen på familien.
Af Søren Gregersen

mAnGleR oveRskUd til FAmilien
men rené tabte altså kampen om at komme tilbage i jobbet, og nu 
kæmper han for at redde sit ægteskab. 

”Jeg er ikke den samme, som hun giftede sig med, og jeg har ikke 
overskud til mine egne børn. de er ønskebørn, men det er ikke sjovt, 
når man bare synes, de er til besvær. bare det mindste kan få mig 
til at fare op. derfor får de lov til at være i børnehaven næsten til 
lukketid.”

rené er blandt andet meget følsom over for lyde. når telefonen ringer, 
føler han, at han får et stød. derfor går han ofte rundt med høreværn.

”Jeg får kun ro, hvis jeg flytter for mig selv, men det ønsker jeg ikke.”

I øjeblikket er rené i behandling hos en psykiater og får sove- og 
angstdæmpende medicin. Han er i arbejdsprøvning på en metal-
arbejdsplads, hvor han arbejder fire timer om ugen: ”Jeg håber at 
bliver rask igen, men jeg tror ikke, at det bliver 100 procent.”

”

alenemor 
tIl tre
Stine Jørgensen fortæller om sit liv med 
en PTSD-ramt mand.

det sidste halvandet år har været hårdt for forholdet mellem 34-årige 
stine Jørgensen og hendes mand rené Jørgensen. 

For selvom de to er glade for hinanden, er det svært at få tingene til at 
fungere, når den ene part er syg og ikke deltager i familielivet.

”Vi har altid været meget glade for hinanden og snakket godt sammen. 
men nu kan jeg mærke, at vi trækker os fra hinanden.” 

rené Jørgensen tog sig førhen af mange opgaver i hjemmet, men nu 
er stine alene om det: ”rené klarede tidligere aftensmaden og støv-
sugningen. nu står jeg med det hele.” 

Hun forsøger at hjælpe ham, men det er hårdt, når man også skal 
tage sig af to små drenge på to og fire år: ”det er frustrerende at have 
en mand, som bare ligger og sover, går rundt i haven eller sidder i 
værkstedet. Jeg føler, at jeg er alenemor til tre. det er en ond cirkel,” 
siger hun.

det har i perioder været så hårdt, at stine har måttet melde sig syg 
fra sit job som pædagog for voksne autister i odense: ”det er svært 
ikke at bebrejde ham, selvom jeg forsøger.”

Økonomien spiller også en rolle, for familien har ikke råd til at leve af 
stines indkomst alene. de har bedt om hjælpestøtte fra kommunen, 
men har fået afslag.

”Hvis det fortsætter på denne måde i flere år, kan vi ikke blive ved at 
være sammen,” siger stine.

Hun er sygemeldt i øjeblikket og bruger antidepressiv medicin.

ingen erstatning

rené Jørgensen har ikke fået erstatning eller erhvervs-
evnetab. Han har fået anerkendt sin arbejdsskade, men 
arbejdsskadestyrelsen har ikke anderkendt skaden som 
Ptsd, blandt andet med den begrundelse at den episode, 
som rené har oplevet (selvbeskadigelse), normalt ikke 
udløser Ptsd. det er dog en afgørelse, som Fængsels-
forbundet bestrider. Forbundets afdelingsformand i 
statsfængslet i ringe, steen Østerberg, har klaget over 
afgørelsen.
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FIlm

arnold schwarznegger og sylvester stallone der samarbejder 
om at bryde ud at et topsikret fængsel? det lyder måske som en 
kliché, men er ikke desto mindre hovedtemaet i escape Plan, som 
gik i biograferne før jul. at filmen tegner et temmelig overdrevet 
billede af fængsler – selv efter amerikanske standarder tager vi 
ikke så tungt. Vi ved jo godt, det bare er god underholdning. og 
det gælder formentlig mange fængselsfilm lige fra klassikere som 
’Flugten fra alcatraz’ og ’the shawshank redemption’ til erik 
Clausens ’ledsaget udgang’. 

denne afgrund mellem virkelighed og fiktion gør tobias lindholm 
og michael noer op med i fængselsfilmen ’r’, som ryddede bordet 
for bodiller og roberter i 2011 og var tæt på at blive nomineret til 
en oscar. Filmen havde nemlig som erklæret mål at komme så 
tæt på den rå virkelighed som muligt. det fortæller fængselsbe-
tjent Kim Vestergaard Winther, der spillede ’sig selv’ i filmen og 
samtidig fungerede som manuskriptkonsulent.

”det skulle være så tæt på, som det overhovedet kunne komme. 
For eksempel havde 12 ud af de 16 statister siddet i fængsel. en af 
dem – ham der spiller den stærke indsatte, de kalder ’den gamle’, 
havde endda siddet i fængsel i usa. Han havde vist prøvet det 
meste,” siger han. 

langt fra 
alCatraz og 
sHaWsHanK 
redemPtIon
Escape Plan er en ny amerikansk fængsels-
film, som giver biografgæsterne smæk 
for skillingen, men realistisk er den ikke. 
Det var den danske film ’R’ til gengæld. 
Fængselsbetjent Kim Vestergaard Winther 
fortæller om filmen, som han både med-
virkede i og var konsulent for.
Af Andreas Graae

Filmens titel ’r’ henviser til hovedpersonen rune, spillet af Pilou 
asbæk, som bliver fængslet i det tidligere Horsens statsfængsel. 
For at overleve i det rå miljø lærer han hurtigt at indordne sig 
efter de stærke fangers spilleregler og presses blandt andet til et 
brutalt overfald på en anden indsat.

Kim Vestergaard Winther glemmer aldrig den første scene, hvor 
han følger rune ind på fængselsgangen: ”det løb mig koldt ned 
ad ryggen, for det var fuldstændig som at være på arbejde. statisterne 
var jo vant til jargonen. de Var deres roller. så det var virkelig 
surrealistisk for os alle sammen.”

stAtist ved et tilFælde
tyngden i Kim Vestergaard Winthers egen rolle kom noget bag på 
ham, for hans møde med de to instruktører var helt tilfældigt. 
Interessen for fængselshistorie og hans baggrund som fængsels-
betjent i Horsens statsfængsel havde gjort, at han var blevet 
rundviser og medhjælper på fængselsmuseet, da det gamle 
fængsel blev lukket i 2004. der traf han de to instruktører, som 
lavede research på deres kommende film. 

”de ville gerne se ’bagsiden af medaljen’, så de fik lov at blive låst 
inde i en celle og mærke lugtene, lydene og stemningen. det syntes 
de, var fantastisk, og efter 14 dage ringede de og spurgte, om jeg 
kunne hjælpe dem med rekvisitter og uniformer. det kunne jeg 
godt, og så blev jeg konsulent på filmen,” siger han. 

senere blev han spurgt, om ikke han ville være med i filmen. Han 
troede, at det drejede sig om en lille birolle, så da han fik tilsendt 
manuskriptet, læste han det ikke så grundigt. 

”men da jeg så mødtes med dem igen, fandt jeg ud af, at det var 
en temmelig stor birolle med masser af replikker. så måtte jeg 
hjem og læse manuskriptet lidt grundigere,” siger han.

Fem betjente til sikRinGscelleAnbRinGelse
en af nøglescenerne med Kim Vestergaard Winther er en sikrings-
celleanbringelse, som går voldsomt for sig. og Kim Vestergaard 
Winther holdt på, at det skulle gå sikkert for sig.

”Jeg sagde til ham, at hvis du vil lave denne her scene, uden at 
nogen kommer til skade, bliver du nødt til at lave den med nogen, 
der ved, hvordan man gør. så jeg fik fat i fem-seks kollegaer fra 
statsfængslet Østjylland, og vi øvede den mange gange.”

Pilou asbæk bad selv betjentene om at gøre, som de plejer, for at 
få det så realistisk som muligt: ”Han sagde, at vi bare skulle give 
den fuld skrue – fuldstændig som var det i virkeligheden.

Han sagde ’Jeg bliver nødt til at prøve det her’. så han fik hele turen. 
bagefter da han ligger spændt fast, tisser han i bukserne, og 
michael noer har tårer i øjnene bag kameraet. det var en meget 
stærk scene,” siger han.

det skeR ikke hveR dAG, men det skeR
scenen er ifølge Kim Vestergaard Winther et realistisk billede på, 
hvordan sikringscelleanbringelser nogle gange går for sig. I det 
hele taget viser filmen, hvordan virkeligheden i et lukket fængsel 
kan være – men selvfølgelig ikke altid er.

”Filmen fortæller nogle barske historier, som selvfølgelig ikke sker 
hver dag – men de sker. Jeg har selv oplevet, at en fange fik jaget 
en kartoffelskræller ind i tindingen. og så hører man jo en masse 
historier som fængselsbetjent – om folk der er blevet sat op på 
kogeplader, fået prikket øjnene ud og hældt kogende olie ud over 
sig. det er 30 års historier kogt ned på halvanden time. For det 
skal jo sælge.”

det er dog ikke kun et spørgsmål om action og salg, mener han, 
men også et spørgsmål om at vise befolkningen et autentisk 
billede af, hvad der går for sig i danske fængsler. 

”det er vigtigt, at hr. og fru danmark får lejlighed til at se, hvordan 
det foregår. man hører jo nogen gange, at danske fængsler er 
som et hotelophold. men ’r’ viser, at det altså ikke altid er lutter 
pebbernødder – at fratage nogen deres frihed, er det værste du 
kan gøre mod et menneske,” siger han.

de Findes deRUde
Karakteren rune er ifølge fængselsbetjenten en realistisk figur. 
nemlig den svage indsatte, som bliver ydmyget, presset og 
chikaneret.

”selvom vi gør, hvad vi kan, findes han derude, den svage indsatte, 
der bliver holdt nede og spiser havregryn morgen, middag og 
aften. når jeg har snakket med indsatte om filmen, er der ofte 
nogen, der siger: ’Ved du hvad Kim, det kunne lige så godt være 
mig: det var nøjagtig den stemning, jeg følte, da jeg første gang 
trådte ind på rockerafdelingen i Horsens.’”

Han kan dog godt forstå, hvis filmen kan virke urealistik og 
hårdt trukket op på nogen af de fængselsbetjente, der arbejder 
i åbne fængsler. Især de blødere sider som resocialiseringstiltag 
belyser filmen bevidst ikke.

”men det har heller ikke været hensigten. den skulle vise den 
rå side, som den også ser ud. Hvis man også ville have det bløde 
med, ville det gå han og blive en undervisningsfilm – men det 

her er en actionfilm, der skal sælge. det er ikke dokumentar, 
men fiktion hvor skruen lige har fået 10 procent ekstra,” siger 
han.

viRkeliGhed elleR Fiktion?
alligevel er der en afgrund til forskel på ’r’ og andre fængsels-
film. Kim Vestergaard Winther har for eksempel også medvirket 
i tV-serien ’den som dræber’, der ligeledes bragte scener fra 
Horsens statsfængsel. 

”det er åbenbart det fængsel, man forbinder mest med et klassisk 
fængsel. men det eneste, som havde noget med virkeligheden at 
gøre i ’den som dræber’, var de uniformer, vi havde på. resten 
var ren action og skuespillere med næsen i sky. men det var da 
sjovt at prøve,” siger han.

I den anden ende af spektret er erik Clausens ’ledsaget udgang’, 
som gør grin med både kriminalforsorg og samfund. 

”det er jo en ironisk film, hvor Clausen tager dybt pis på både 
os betjente og samfundet. og det er jo herligt. det er bare heller 
ikke her, realismen er i højsædet,” siger han.

der er med andre ord ikke skyggen af tvivl i Kim Vestergaard 
Winthers stemme, når han slår fast, at ’r’ er den mest realisti-
ske fængselsfilm i dansk filmhistorie – men selvfølgelig tilsat et 
gram action. For det skal jo sælge. ligesom arnold og sylvester i 
’escape Plan’.

ti gode fængselsfilm

cool Hand luke (1967)
Midnight Express (1978)
Flugten fra Alcatraz (1979)
En verden udenfor (The Shawshank Redemption) (1994)
American History X (1998)
Den grønne mil (1999)
ledsaget udgang (2007)
Profeten (2009)
R (2010)
Escape Plan (2013)

Fængselsfilm giver den brede befolkning et indblik i en ellers lukket 
verden. Men der er stor forskel på, hvor realistisk et billede filmene 
tegner. Filmen ’R’ ville så tæt på som muligt. Og det er lykkedes, mener 
fængselsbetjent Kim Vestergaard Winther, som her ses i en scene i filmen.
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ERTHOlMENE

midt ude i den blå og bølgende Østersø, cirka 20 km nordøst for 
bornholm, ligger Christiansø. Øen fungerede fra slutningen af 
1600-tallet til midten af 1800-tallet som fæstningsanlæg qua 
dens beliggenhed ved danmarks østligste punkt.

På grund af placeringen, blev Christiansø i en periode fra 1725 
tillige benyttet som deportationssted for forbrydere, der var 
idømt livsfarligt tvangsarbejde, og personer som magthaverne 
ønskede at have på afstand.

enevældens bAstille
netop sidstnævnte var grunden til, at det i 1821 fra admiralitetets 
side blev besluttet at opføre et nyt og mere solidt fængsel på 
Frederiksø, der er naboø til Christiansø og kun adskilt af en 30 
meter lang fodgængerbro. 

det gamle 
statsFængsel 
På danmarks 
østligste 
punkt 
I århundrede lå Danmarks østligste 
fængsel på Frederiksø ud for Bornholms 
kyst, hvor Dr. Dampe afsonede store dele 
af sin livsvarige dom for landsforræderi. 
Af Peter Kyhl Olesen

besøg ertholmene

Går din ferie til Bornholm, vil det være oplagt at tage en tur 
til Ertholmene. Du kan sejle dertil fra Allinge og Gudhjem. 
Når du ankommer til Christiansø, følger du fodgængerbroen 
til Frederiksø, hvor Statsfængslet er åbent året rundt. Her 
vil du kunne besigtige Dr. Dampes celle, som er ganske 
smal og møbleret med bord, stol og en træbriks.  

For de fleste er en tur til Christiansø en endagsoplevelse, 
der sammenlagt kun giver tre timer på øen, inden båden 
returnerer mod Bornholm. Har du lyst til at overnatte, er 
det muligt at tilbringe din nat i en af de andre fængselsceller. 
Der er køkken i nr. 1, bad og toilet i nr. 2 og udlejning i nr. 
3-7. Det koster omkring 250 kroner pr. nat plus udgifter. 
Sengetøj kan lejes eller medbringes. Ring til Christiansøs 
administrationskontor på telefonnr. 56 46 20 13 i god tid 
før dit besøg, da der er rift om cellerne. Læs mere på 
www.christiansoe.dk.

dampes faste vagtmand på den daglige vandretur, og stik imod 
alle regler opstod der en form for alliance mellem de to.

rolf blev grebet af doktorens fortrolighed og frihedsvilje og hjalp 
med til at smugle breve til dampes datter. samtidig troede rolf 
så meget på doktorens flugtplaner, at han fik kontakt med skippere 
på forbipasserende skibe og fik dem til at sende en båd mod øen, 
så dampe kunne undslippe og flygte ad søvejen. Flugtforsøgene 
mislykkedes og brevsmuglingen opdagedes, uden at rolf blev 
mistænkt for sin medvirken.  

en dag faldt rolf ned fra masten af et af skibene i havnen og 
brækkede ryggen. Han overlevede, men blev fritaget for tjeneste 
i et godt stykke tid og kunne derfor ikke hjælpe dampe.

FRA FænGsel til FiskelAGeR
dampe nåede at sidde fem år bag tremmer på Frederiksø, inden 
han i 1831 blev flyttet tilbage til Kastellet, fordi fængslet skulle 
bruges til karantænestation på grund af et koleraudbrud i rusland. 
14 måneder efter vendte han tilbage til øen i Østersøen, og 
fordi han var eneste fange, blev han flyttet til Hovedvagten på 
Christiansø.

statsfængslet blev nedlagt i 1850’erne, da Christiansø mistede 
sin status som fæstning. Indtil for tyve år siden husede fængslet 
periodevis fiskere og har senere været et oplagsrum for fiskegrej. I 
1994 blev det imidlertid renoveret med henblik på igen at kunne 
have sovende.

j.j. dampe

Jacob Jacobsen dampe blev født i København i 1790. Han 
kæmpede for demokrati og lagde en plan, som skulle sætte 
en forfatningsmæssig regering i stedet for enevælden. dampe 
blev arresteret i november 1820 og tiltalt for højforræderi og 
dømt til døden. straffen ændrede Frederik den 6. dog til livs-
varigt fængsel, og han var derefter indsat som fange først i 
Kastellet og derefter på Frederiksø i 20 år.

en dr.phil. Jacob Jacobsen dampe fra København var nemlig røget 
i unåde, fordi han havde betvivlet enevældens fortræffelighed 
ved at kræve demokrati til folket. Han sad fængslet i Kastellet i 
København. Kancelliet frygtede, at dampes gerning ville kunne 
opildne til revolution. Han blev derfor deporteret til Frederiksø.

det var fæstningens kommandant Wulff, der havde fået gennem-
trumfet, at statsfængslet på Frederiksø blev bygget. Hvis ikke 
ville han kræve ti ekstra soldater til bevogtning af den farlige 
forbryder J.J. dampe og en medsammensvoren. 

den høje gule bygning blev bygget i perioden 1821-1826 som 
en slags enevældens bastille og var omgivet af palisader med 
jernspidser. den indeholdt også en fængselsgård, hvor fangerne 
kunne få frisk luft. 

dampe blev indsat i celle 8 på første etage, og af den grund kan 
fængslet godt betegnes som danmarks første egentlige politiske 
fængsel, også selvom fængslet husede andre fanger med vidt 
forskellige domme bag sig.

dagene for dampe i cellen var lange. Wulff sørgede dog for, at 
han måtte få en times daglig gåtur væk fra fængslet. det skulle 
dog ske med en soldat bag sig med dragen bajonet, der pegede 
direkte mod hans ryg. dampe fandt soldaterne på stedet barske, 
uartikulerede og utiltalende. en af dem var dog anderledes. Han 
var menneskelig!

”den iblandt disse med mig vandrende Vogtere, som jeg fortalte 
de tildragelser, jeg havde opfundet, var en mand af en god 
tænkemaade, god naturlig Forstand, og af et muntert sind, han 
yndede, hvad der bragte ham til at lee. Han fornøiede sig meget 
over mine Fortællinger,” skrev dampe senere i sine erindringer.

Vogteren hed erik, men dampe døbte ham rolf, fordi en fange 
aldrig måtte have et personligt forhold til en fra systemet. Hvis 
det blev opdaget, ville han aldrig se personen igen. rolf blev 
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mIndeord

mIndeord oVer 
PoVl erIK Pedersen

Vi har mistet en meget afholdt og vellidt kollega, Povl erik 
Pedersen.

Povl erik startede i Kriminalforsorgen i statsfængslet i ringe i 
1978. Han kom fra et selvstændigt job som møbelsnedker. 
1. januar 1983 kom han til statsfængslet på søbysøgård og 
var ansat der, indtil han gik på pension i 2003 efter 25 års 
tjeneste. Povl erik ville egentlig gerne have været fortsat i 
tjenesten, men det måtte han ikke. Han fik så job under 
odense kommune og arbejdede med besværlige unge. lige 
noget Povl erik kunne lide. Han fik seks gode år og satte sine 
spor på brandts Klædefabrik, hvor han udrettede meget 
sammen med de unge, som han forstod at få til at lave 
noget meningsfuldt arbejde.

I sit job på søbysøgård var Povl erik særdeles værdsat både 
hos an- og indsatte. Han kunne møde op i ren uniform 
klokken fjorten, og klokken seksten var der både høvlspåner, 
savsmuld og spindelvæv overalt på ham, fordi han skulle 
hjælpe indsatte eller lave noget for kollegaer. Han stod for 
læderværkstedet i mange år, og senere stod han også for 
søbys løbeafdeling, hvor han ivrigt deltog sammen med de 
indsatte. Han var også foregangsmand for et liggecykelprojekt, 
som udmøntede sig i, at nogle indsatte fik lavet sig én af 
slagsen.

Hvem husker ikke Povl eriks lækre pandekager, som han 
sommetider gik i køkkenet og lavede en stor portion af til 
glæde for kollegaerne? og hvem husker ikke Povl eriks store 
passion for stjernebilen mercedes! selv hans hjemmelavede 
liggecykel blev farvet i original mercedes-farve, så den matchede 
hans egen mercedes.

efter sin pension løb Povl erik flere maraton, og han slog sig 
også på cykelløb. Han skulle egentlig have været med til Paris 
på cykel, men desværre blev han syg. Han fik kræft og måtte 
til sidst give op. den 11. december 2013 sov han ind med 
familien samlet omkring sig.

en del kollegaer var med til Povl eriks begravelse. det var en 
meget smuk begravelse.

æret være hans minde.

Svend Erik Møller
Statsfængslet på Søbysøgård

mIndeord For Joan beltoFt 

det var med meget stor sorg, at lokalafdelingen den 23. februar 
fik meddelelse om, at vores kollega, fængselsbetjent Joan 
tvermose beltoft, var afgået ved døden efter kort tids alvorlig 
sygdom, kun 47 år gammel. 

Joan startede som fængselsfunktionær på prøve på Københavns 
Fængsler 1. juni 1994, og var igennem hele sin ansættelse på 
Københavns Fængsler. Joan var en meget vellidt, afholdt og 
dygtig kollega. Hun var altid præget af et smittende humør, og 
var altid i besiddelse af et menneskeligt overskud. Hun sagde 
tingene som de var. det var dejligt befriende. 

Joan vil i den grad blive savnet i blandt os. 

Joan efterlader sig tre børn. Vores tanker går i denne svære 
tid ikke mindst til børnene, der har mistet en meget kærlig og 
opofrende mor, og til Joans familie, der har mistet et elskeligt 
familiemedlem. 

æret være Joans minde 

På lokalafdelingens vegne 
David Jensen, formand, Københavns Fængsler

mIndeord For Peder 
aHrendt Hansen
23. Januar 1960 – 6. Februar 2014

arresthuset i Frederikssund har med stor sorg, torsdag den 
6. februar 2014, modtaget besked om at vores gode ven og 
kollega Peder ahrendt Hansen pludseligt er gået bort. Peder 
startede efter nogle år i søværnet i Kriminalforsorgen den 
1. juli 1984 på anstalten Ved Herstedvester. 

Her var han ansat indtil den 1. juni 1999, hvor han søgte til 
arresthuset i Frederikssund. Her har han gjort tjeneste siden.

Fra den første dag i arresten blev han en synlig kollega, der 
med sin direkte og menneskelige facon skabte gode kontakter 
til både kollegaer og indsatte. Han har været god til de lidt 
specielle indsatte, der har krævet en ekstra indsats. samtidig 
har han igennem årene gjort en stor indsats med at vedlige-
holde huset, så de indsatte blev hjulpet i gang og blev prøvet 
af i forskellige former for håndværk.

Han var en kollega, der altid var klar til at støtte og hjælpe, 
hvis der opstod problemer under tjenesten. man følte sig 
aldrig alene. samtidig havde han en smittende humor, så der 
var aldrig mangel på vittigheder og gamle ”løgnehistorier”. 
det vil blive savnet.

Privat var han et aktivt menneske. Jeg nævner dykning, 
motorcykler, huset, kajak med mere.

masser af mennesker har nydt godt af hans humør og hjælp. 
For vennerne gik aldrig forgæves.

men det vigtigste for Peder var tina og alle børnene. når han 
snakkede om dem, kom der det helt specielle skær i øjnene. 
Han var aldrig i tvivl om prioriteringen i sit liv.

I denne svære tid går vores tanker til tina og alle børnene, 
som nu har brug for alle venners hjælp og tanker. Vi er der.

æret være hans minde.

”der blev så tomt og stille, da han gik fra borde.”

På arrestens vegne

Rene Rasmussen
Tillidsmand
Arresthuset i Frederikssund

resoCIalIserIng

”der er masser af kreativitet i de danske fængsler. bare ikke 
altid den slags, som samfundet bryder sig om.” sådan åbnede 
kriminolog anne okkels paneldebatten om kunst, kreativitet og 
kriminalforsorg i apostelkirkens menighedssal den 22. februar. 

og hun fortsatte: ”Hvordan får vi vendt den negative kreativitet 
til en positiv, som kan give de indsatte mening i deres liv?”

debatten var arrangeret af Café exit på saxogade, og en broget 
forsamling på omkring 75 personer – herunder en del tidligere 
og nuværende indsatte – var mødt op for at høre de syv panel-
deltageres syn på det kreatives rammer i Kriminalforsorgen.

debatten blev hurtigt præget af en bekymring blandt panel-
deltagerne over, at rammerne for kreativiteten presses af et 
hårdere klientel. marlene åkerlund, der er kunstlærer på stats-
fængslet i Vridsløselille, fortalte blandt andet, hvordan skærpet 
sikkerhed og rigide regler påvirker udfoldelsesmulighederne.

”nu må de indsatte for eksempel ikke længere have maling i 
cellerne. det er jo en kæmpe frihedsstraf i sig selv at fratage 
folk muligheden for at være kreative.” 

ikke PlAddeRhUmAnisme
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, sad med i panelet. 
Han delte bekymringen over udviklingen i klientellet: ”Vi bliver 
nødt til at overveje, om de fysiske rammer stemmer overens 
med det, vi gerne vil. lige nu har vi mange steder meget store 
afdelinger, hvor der ikke er tid og ressourcer til at se det enkelte 
menneske. Vi bliver nødt til at dele os op i mindre afdelinger, 
hvis vi skal have folk ud som hele mennesker,” sagde han.

Forbundsformanden er også fortaler for kreativ udøvelse i 
fængslerne: ”det handler ikke om pladderhumanisme, men 
om at gøre det, som vi ved virker. alt andet ville jo være tåbeligt. 
og vi ved, at de kreative projekter virker positivt på resocialise-
ringen. så vi skal passe på med at lade en enkelt dårlig historie 
ødelægge alle de gode. Hvis det for eksempel kun er sket én 
gang, at en indsat ikke kunne administrere at have maling på 
sin celle, skal vi ikke lave så rigide regler, at man aldrig mere må 
have maling i cellerne.”

mAlinG oG sURdej På cellen
Vicedirektør for Kriminalforsorgen, annette esdorf, var en anden 
af paneldeltagerne. også hun var enig i, at de kreative projekter 
er vigtige at holde ved lige – men sikkerheden skal stadig være i 
orden, understregede hun. 

”det er ekstremt vigtigt, at vi sikrer, at der ikke går noget galt. 
ellers risikerer vi at blive bombet helt tilbage igen,” sagde hun 
med henvisning til politikernes frygt for, at en dårlig historie i 
pressen kan få sat befolkningens ’hævnfølelse’ i kog. 

det kan måske også være grunden til, at fangerne heller ikke 
må have surdej på deres celler? dette problem nævnte en anden 
paneldeltager, Jens randrup, som er kok og underviser på kokke-
skolen under meyers madskole i Vridsløselille: ”det dræber ikke 
bare gærcellerne, men også kreativiteten,” sagde han.

en sitRen i kRoPPen
Kokken fremhævede de små, men livsbekræftende episoder i 
hverdagen med de indsatte: ”der var for eksempel en fange, som 
pludselig begyndte at læse en tyk roman på engelsk. Jeg spurgte 
ham, om det ikke var noget nyt. og han sagde ’jo, det er faktisk 
den første bog, jeg læser. men efter at have læst alle de opskrifter, 
så fik jeg lyst til at læse mere.’”

den nørdede interesse for råvarerne kan altså ifølge Jens randrup 
bruges til meget andet. Han nævnte også et andet eksempel, 
hvor kokkeskolen havde arrangeret en restaurantaften på 
statsfængslet Jyderup. 

”en indsat, der er dømt for hård narkokriminalitet, kom hen og 
fortalte mig om, hvordan det altid havde givet ham sådan en 
særlig sitren i kroppen, når han havde lavet en god narkohandel. 
den samme sitren oplevede han den aften, hvor han stod og 
lavede mad. det var første gang, han havde oplevet den, uden at 
lave noget kriminelt,” siger Jens randrup.

væk AF hævnFølelsen
blandt paneldeltagerne var desuden den tidligere indsatte, 
Jesper Jørgensen, som havde siddet 26 år i fængsel. Han fandt 
sin redning gennem musikken i fangekoret og har nu job.
 
”Jeg har kun oplevet massiv omfavnelse, når vi har været ude i 
kirkerne og synge. der sidder ellers altid nogen sådan lidt skråt 
på stolen med korslagte arme og ser fordømmende ud. men efter 
koncerten kommer de med tårer i øjnene og omfavner os. Væk 
er al hævnfølelse. det er meget bekræftende,” sagde han.

som det sig hør og bør for en god kreativ debat, skred tidsplanen 
ud over den fastsatte ramme. men de mange fremmødte kunne 
glæde sig over, at surdejen fra Vridsløselilles kokkeskole havde 
overlevet – reglerne til trods – og som afkast givet nogle lækre 
sandwichboller, som man kunne gumle videre på i pausen.

Al erfaring peger på, at kunst og kreativ udfoldelse under 
afsoningen styrker chancerne for et farvel til kriminalitet. 
Men hvordan balancerer man mellem kreativitet og sik-
kerhed i et råt fængselsmiljø? Det blev ivrigt diskuteret 
på Café Exit en vinteraften i København.

Af Andreas Graae

Kunst og 
KreatIVItet 
På café exit



En OK fagforening giver 
dig et stærkt fællesskab 
om dit fag

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Du kan dele glæden og stoltheden over dit 
fag og arbejde i et fagligt fællesskab. Du 
får ny viden og et netværk med kollegaer 
gennem hele livet. Sammen sikrer I ordnede 
forhold for jeres arbejde. 

Du får et stærkt fagligt fællesskab i en OK 
fagforening, der kender dit fag.


