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folkemøde

interesse-
varetagelse 
i stor skala

”Her kan du læse mere om de opgaver, vores medlemmer udfører 
hver dag rundt om i landets fængsler og arresthuse.” 

variationer af denne sætning blev gentaget igen og igen foran 
Fængselsforbundets telt på Folkemødet på bornholm midt i juni. 
Forbundet var nemlig taget til solskinsøen med den mission – en 
gang for alle – at aflive myten om fængselsbetjente som nøgle-
svingere.

til det formål havde forbundet medbragt flere tusinde pjecer om 
det arbejde, som betjente og værkmestre udfører i fængsler og 
arresthuse – såvel resocialisering som behandling, beskæftigelse, 
uddannelse og sikkerhed.

og for at være sikker på at alle forstod budskabet, medbragte 
forbundet også et par tusinde eksemplarer af fagbladet i juni, 
som satte fokus på fremtidens fængselsbetjente.

Forbundet var ikke de eneste, som forsøgte at gøre opmærksom 
på sig selv under den politiske udgave af Hjallerup Marked. Men 
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener alligevel, 
at det har effekt at være med. Han ser deltagelsen som et led i 

Over 80.000 gæster besøgte Folkemødet 
på Bornholm i år. Og med mindre de løb, 
kom de ikke forbi Fængselsforbundets 
telt uden en pjece og et fagblad, som 
satte fokus på fængselsbetjentenes 
faglighed anno 2014.
Af Søren Gregersen

forbundets generelle varetagelse af medlemmernes interesser og 
påvirkning af det politiske niveau.

”Mødet giver en unik mulighed for at tale til politikere, medier og 
den brede befolkning samtidigt. og jeg ved, at det blev bemærket, 
at fængselsbetjentene var til stede. statsministeren nævnte os for 
eksempel direkte i sin åbningstale,” siger han.

Forbundsformanden mener, at det er vigtigt at slå et slag for 
faget: ”at fortælle at fængselsbetjente og værkmestre er krum-
tappen i Kriminalforsorgen. at det skal blive ved med at være på 
denne måde. og at det er noget, vi som forbund kæmper for.”

For at skabe opmærksomhed medbragte forbundet forskellige 
produkter, som produceres af indsatte i fængslerne. der var især 
salg i træsko og smykker. Mange gæster tog også imod gratis 
muleposer syet i statsfænget i ringe af bomuldslærreder og 
papirposer klistret sammen af gamle fagblade i arresthuset i 
tønder.

Forbundet havde desuden alliereret sig med sune nørgaard og 
Kim Winther, som henholdsvis er tidligere bandemedlem og 
fængselsbetjent i arresthuset i ringkøbing. sammen udgør de 
Fight Crime-teamet, som har sat sig for at forebygge kriminalitet. 
de to holdt oplæg i teltet om livet bag murene.

Fredag satte vi fokus på problemerne i fængslerne ved en 
paneldebat med fem retsordførere: Peter skaarup (dF), Karina 
lorentzen dehnhardt (sF), trine bramsen (s), Karsten lauritzen 
(v) og jeppe Mikkelsen (r). de kom hver især med deres bud på, 
hvad der skal til for at løse problemerne med stigende vold mod 
fængselspersonalet. debatten foregik i lo’s forsamlingshus på 
Folkemødet, hvor der var plads og tekniske faciliteter til at gen-
nemføre arrangementet. sune nørgaard og Kim Winther deltog 
også ved debatten.

og endelig – som det fremgår på bagsiden af dette blad – havde 
forbundet også arrangeret en koncert med fangekoret. de sang 
foran teltet lørdag eftermiddag. det var et stort tilløbsstykke.

Forbundets tillidsfolk Heidi olsen, rené larsen, bo sørensen, 
allan Kjær og Kim Østerbye samt et par civile medarbejdere tog 
solskoldede og trætte hjem søndag eftermiddag. 

betjent og tidligere indsat 
Fangede PubliKuM Med

Historier Fra 
indersiden aF 
Muren
At kunne fortælle en historie, som på én 
gang fanger, fastholder og formidler om 
livet i et fængsel – set fra begge sider 
af tremmerne. Det var en disciplin, som 
’Fight Crime’-konsulenterne Kim Winther 
og Sune Nørgaard mestrede i Fængsels-
forbundets telt på Folkemødet.
Af Andreas Graae 

allinge. Fredag den 13. juni. de er et umage par, som de står der 
side om side – den ene i uniform, den anden med tatoveringer op 
og ned ad halsen – alt imens flere og flere nysgerrige i alle aldre 
klumper sig sammen i forbundets trange telt. 

de er ’Fight Crime’ – et fasttømret foredragsteam bestående af 
fængselsbetjent Kim Winther fra arresthuset i ringkøbing og den 
tidligere fange sune nørgaard.

sune nørgaard har med flere domme tilbragt mere end seks år i 
danske fængsler og kender om nogen både fængsels- og bande-
miljøet indefra. 

”jeg startede som Ha-hangaround, men med tiden blev jeg 
involveret i at starte støttegruppen aK81 op i Århus. det er ikke 
ligefrem noget, jeg er stolt af,” indleder han.

det gik dog hverken værre eller bedre, end at han en dag mødte 
en sød pige med to små piger, der fik hans øjne op for en anden 
tilværelse: ”jeg fik skyldfølelse, for børnene blev jo bange, når 
politiet fra tid til anden kom stormende.” 

Han trådte derfor ud af Hells angels – og kom i ’bad standing’.

”en dag bliver jeg ringet op med beskeden: ’vi kommer hjem til 
dig’. jeg får dem dog overtalt til, at jeg i stedet kommer til dem. 
På gaden bliver jeg pludselig skubbet ind i en varevogn, der kører 
os til et øde sted, hvor vi stopper. det sidste jeg husker er en 
masse fødder, der sparker, og at jeg forsøger at dække mit ansigt 
til,” siger han.

episoden styrker sune nørgaard i sin beslutning om at forlade 
det kriminelle liv. og en dag ser han et opslag i avisen, der søger 
statister af den ’autentiske type’ til fængselsfilmen ’r’. 

under optagelserne møder han Kim Winther, som han til at 
begynde med forsøger at undgå – ”for det ligger jo dybt i mig, at 
fængselsbetjente dem skal man ikke have noget at gøre med,” 
siger han.

langsomt begynder venskabet dog at vokse – og da de to året 
efter bliver tilbudt at spille med i tv-serien ’den som dræber’, 
er makkerskabet en realitet.

Ikke mange Suner
det tidligere bandemedlems stærke personlige historie har trukket 
endnu flere nysgerrige til teltet, og der står nu en rand af folk 
omkring det. efter Kim Winther har fortalt lidt mere om, hvilke 
alsidige og støttende opgaver fængselsbetjente udfører i fængslerne, 
begynder spørgsmålene at vælte ind. en ung pige retter spørgsmål 
mod fængselsbetjenten: 

”nu er det vel ikke fordi, der er så mange ’suner’ blandt de indsatte 
i fængslerne?”

Kim Winther svarer prompte: ”nej, efter 14 år som fængselsbetjent 
kan jeg vist tælle folk som sune på én hånd, der er trådt ud af 
bandemiljøet og sluppet ud på den anden side.”

Han tilføjer: ”Men jeg tror på, at vi med mere uddannelse og 
bedre oplysning kan få flere ud af kriminaliteten. eller endnu 
bedre: forhindre at de nogensinde kommer ind. det håber vi, 
at vi medvirker til ved at rejse rundt med vores historier om 
livet bag murene.”

efter en sværm af spørgsmål takkede Kim og sune af for første 
omgang. senere på dagen holdt de igen et oplæg ved Fængsels-
forbundets debat med retsordførerne – inden de sluttede af med 
et sidste oplæg tilbage i teltet. vi takker for deres indsats, som 
bragte fængselsbetjentenes gode historie i omløb på Folkemødet.

FiGHt CriME

med hver deres sociale baggrund tager fængselsbetjenten 
kim Winther og det tidligere bandemedlem Sune Nørgaard 
rundt i danmark og holder foredrag om livet i et fængsel, 
som indsat og som ansat. de fortæller blandt andet om 
konsekvenserne ved at vælge et liv i den hurtige bane på 
den forkerte side af loven.

læs mere på: www.fightcrime.dk 


