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Antallet af overfald mellem indsatte er tredoblet 
i løbet af ni år. 

Af Søren Gregersen

i december blev en indsat udsat for et ekstremt groft overfald af 
en medfange i statsfængslet i Ringe. Hans tilstand var så kritisk, 
da han blev fundet bevidstløs i sin celle, at ambulancelægen 
frygtede for hans liv og bad fængslet om at kontakte de pårørende. 
manden blev overført til odense Universitetshospital og holdt 
i koma i flere dage ramt af en hjerneblødning. Han overlevede 
med en varig hjerneskade.

episoden var en af i alt 312 voldelige overfald mellem landets 
indsatte i 2013. det er tre gange så mange som for ni år siden. i 
2004 var der kun 107 overfald ifølge Kriminalforsorgens statistik.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener, at den sti-
gende vold hænger sammen med Kriminalforsorgens bandepro-
blemer og kapacitetsproblemer.

”miljøet på fængselsgangene har været under voldsomt pres de 
seneste år. For det første er der overfyldt i fængslerne. For det 
andet tager vi imod et stigende antal bandemedlemmer, hvoraf 
mange bruger vold som kommunikationsmiddel. og for det 
tredje er personaledækningen blev forringet. i den situation er 
det ikke underligt, at volden stiger,” siger han.

stigningen er sket i takt med, at kapacitetspresset på Kriminal-
forsorgen er blev kraftigt forøget. i perioden fra 2007 til 2011 
steg det gennemsnitlige belæg i landets fængsler således fra 89 
procent til 98 procent. 

i samme tidsrum er volden steget mellem de indsatte, så den 
siden 2008 har ligget omkring 300 tilfælde om året. i gennemsnit 
sker der altså et overfald næsten hver eneste dag rundt i landet.

Fra 2012 til 2013 er niveauet øget med syv procent fra 292 til 312 
tilfælde. 

Massivt indtag af banderelaterede
statsfængslet i Vridsløselille er et af de fængsler, som oplever 
stigende vold. Her er antallet af voldsepisoder mellem indsatte 
steget fra 20 til 30 fra 2012 til 2013. en stigning på 50 procent. 
det overrasker ikke Fængselsforbundets afdelingsformand, Jes-
per dalbye. Han ser det som en konsekvens af politiets bande-
indsats.

”Jeg tror ikke, at Kriminalforsorgen er gearet til at tage imod det 
massive indtag af rockere og bandemedlemmer, efter politiet har 
intensiveret bandeindsatsen. Vi har hverken været parate eller 
fået penge til at tage imod dem. i stedet har vi prøvet at finde 
plads på må og få,” siger han.

Han vurderer, at bandeproblemet bliver forværret af, at bande-
miljøet er blevet mere fragmenteret: ”tidligere var der måske to 
grupperinger. i dag er der over ti.”

det er ikke alene volden mellem de indsatte, som stiger i stats-
fængslet i Vridsløselille. det københavnske vestegnsfængsel 
oplever også stigende vold mod personalet. Fra 2012 til 2013 er 
antallet af medarbejdere ramt af vold og trusler øget fra 18 til 
35. altså en fordobling.

”det er et alvorligt problem. Vi har allerede oplevet nogle meget 
grimme episoder i 2014. Vi har folk, der er hjemmegående i øje-
blikket,” siger afdelingsformanden.

Han håber, at en øget sektionering – det vil sige adskillelse – af 
bandemedlemmer vil forbedre miljøet. For at undgå sammen-
stød, har fængslet nemlig indført en niveauopdeling, hvor ind-
satte fra forskellige grupper ikke møder hinanden.

statsfængslet i Ringe oplever også grove overfald. Fængslet har 
blandt andet været ramme for en episode, hvor indsatte kastede 
kogende vand i hovedet på en medfange og en episode, hvor fire 
indsatte torturerede en medfange med elektriske stød.

Forbundets afdelingsformand, steen Østerberg, mener, at der er 
sket en generel forråelse mellem de indsatte. i dag er der i langt 
højere grad kontant afregning, hvis man kommer på tværs af 
medfanger.

”stærke fanger bruger volden som værktøj både fysisk og psy-
kisk, når de styrer hashhandel og indsmugling. og de truer ikke 
nødvendigvis selv. mange gange får de andre fanger til at klare 
det beskidte arbejde.”

steen Østerberg oplyser, at fængslet ofte bliver nødt til at placere 
indsatte sammen, som ikke burde sidde sammen. Problemet er, 
at der ikke er plads andre steder: ”der er en klar sammenhæng 
mellem det høje belæg, bandeproblemerne og antallet af volds-
tilfælde.”

de indsatte er blevet Mere kantede
de voldelige indsatte befinder sig ikke kun i landets lukkede fængs-
ler. også de otte åbne fængsler oplever problemet. Her er antallet af 
voldsepisoder øget fra 80 til 103 fra 2012 til 2013.

Forbundets afdelingsformand i statsfængslet ved Horserød, Philip 
Hollendsted, genkender billedet. i det nordsjællandske fængsel er 
volden steget fra 4 til 12 episoder de seneste to år.

og det hænger sammen med, at fængslet har flere problematiske 
indsatte, siger han: ”de indsatte er blevet mere kantede og er i 
højere grad klar til at stadfæste deres position i forhold til andre 
grupperinger.”

Philip Hollendsted peger samtidig på, at man i 2013 havde proble-
mer med en gruppe, som stod for narkosalg i fængslet.

”de solgte euforiserende stoffer. og det fører typisk dummebøder, 
vold og trusler med sig.”

Problemerne i statsfængslet i Horserød fortsætter i 2014. i februar 
blev en 20-årig mand med relationer til rockergruppen satudarah 
overfaldet af en 30-årig Hells angels-rocker. manden pådrog sig en 
kraftig hjernerystelse og væskeansamlinger og blev holdt i koma i 
flere dage.

overfaldet skete tilsyneladende som et led i konflikten mellem Ha 
og satudarah. Ha-rockeren var blevet fængslet få dage tidligere 
sigtet for at påkøre og tæske en mand i Ganløse.

sektionering og Monitorering
der er altså en del at se til for Kriminalforsorgens sikkerhedsfolk. 
en af de metoder, man anvender for at knække voldskurven, er at 
øge sektioneringen som i statsfængslet i Vridsløselille.

Kriminalforsorgens sikkerhedschef, michael Gjørup, siger: ”det er et 
område, vi har stort fokus på. derfor er det også et af resultatkravene 
for 2014 at reducere omfanget af vold og trusler mellem klienter og 
indsatte. det skal ske ved at gennemføre en række indsatser som 
eksempelvis øget sektionering, monitorering af rocker- og bande-
relaterede indsatte samt at sikre et endnu tættere kendskab til det 
generelle konfliktbillede.”

forsøgte at klippe Medfanges 
brystvorter af Med en neglesaks

Fire indsatte brugte en forlængerledning, hvor den 
ene ende var afisoleret, til at torturere en medfange 
i statsfængslet i Ringe i 2012. offeret blev under den 
timelange tortur tæsket med tøjbøjler og bøger, tisset 
på, udnyttet seksuelt og fik gentagne stød. mishand-
lingen foregik blot en uge efter, den unge mand kom 
til fængslet. de indsatte forsøgte også at klippe man-
dens brystvorter af med en neglesaks.


