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Jeg sagde jo til ham betjenten, da han satte mig herop, at jeg ikke 
kunne sidde her,” fortæller en stærkt medtaget indsat med buler, 
snitsår og stik i ryggen til fængselsbetjent Christina Laursen, da 
hun finder ham på cellen.

Det er en onsdag aften midt i oktober, hvor hun er på vagt i Stats-
fængslet i Nyborg. Klokken 19.45 bliver der ringet fra en celle. Da 
hun går ud på gangen, kan hun se, at celledøren er smækket i.

”Det er ikke normalt, at dørene til cellerne er smækket på denne 
tid. Så jeg tænker først, at der måske er nogen, der har smækket 
den indsatte inde for sjov. Men da jeg låser op, opdager jeg, hvor 
forslået han er,” siger hun.

Der er dog ikke skyggen af blod at se. Det har fangen selv tørret væk. 
Han har pakket sine ting og beder om at komme i frivillig isolation.

”Jeg kan godt se, at det ikke ser helt godt ud, så jeg får sendt ham 
over til sygeafdelingen. Det viser sig, at han har fået temmelig mange 
slag i hovedet og er blevet snittet, så han har et stort gabende hul på 
albuen, nogle dybe flænger på overarmen og en del stik i ryggen. 
Han bliver efterfølgende kørt på skadestuen og syet.”

Da hun finder den forslåede fange, er de øvrige 22 indsatte på gård-
tur. Men da hun efterfølgende kommer ud i gården, er det tydeligt 
for hende, at de har noget kørende. 

”Der var ingen tvivl om, at de kendte til overfaldet og vidste, hvad 
der var sket. Stemningen var anspændt, nærmest eksplosiv – det 
dirrede som en hvepserede,” siger hun.

Kogende olie
Da den indsatte bliver kørt på skadestuen, får han lejlighed til at 
tale om overfaldet og situationen i fængslet med en af de fæng-
selsbetjente, som ledsager ham. 

Betjenten, som ønsker at være anonym, får et klart indtryk af, at 
det er svært for almindelige indsatte at afsone i fred på grund af 
den store gruppe banderelaterede indsatte, der 
angiveligt står bag dette overfald.  

Det seneste halve år har der været en række voldsomme over-
fald, som har krævet medicinskbehandling efterfølgende: ”Ind-
satte har for eksempel fået kastet kogende olie ud over sig, fået 
stik og snitsår, fået slag med stumpe våben og blevet trampet 
på,” siger fængselsbetjenten. 

En halv time inden fagbladet taler med fængselsbetjenten, har 
der været et overfald af særlig grov kaliber: ”Det er lige sket, så 
jeg kender ikke detaljerne endnu – men han blev vist tævet med 
en termoflaske og fundet blødende fra hovedet og med glasskår 
ud over sig. Han er ved at blive tilset i sygeafdelingen nu,” siger 
han. 

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, opfordrer Kriminal-
forsorgen til at sætte ind mod volden: ”Den nuværende situation 
er uholdbar. Det er vigtigt, at personalet klædes bedre på til at 
håndtere presset fra bandeindsatte. Samtidig er det vigtigt, at 
Kriminalforsorgen generelt håndterer den alvorlige situation 
langt bedre, inden banderne for alvor sætter dagsorden for de 
andre indsatte,” siger han.

Af sikkerhedsmæssige grunde kan Kriminalforsorgens sikkerheds-
chef, Michael Fønss Gjørup, ikke kommentere på den konkrete 
situation. Han oplyser dog, at man på baggrund af de seneste 
uroligheder med bandegrupperinger overvejer en række tiltag, 
som forhåbentlig vil skabe mere ro. 
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