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nu sKAl 
Forberedelserne 
stå deres PrØVe 
på SøbySøgård
Personalet har arbejdet intenst på at få styr på regler 
og rutiner og skabe et fællesskab omkring det nye 
lukkede fængsel.

Af Søren Gregersen

sØbysØgård

Hvis man tror, at den nye lukkede afdeling på søbysøgård blot 
er en lille tilføjelse til den gamle herregård, bliver man hurtigt 
klogere, når man ankommer til fængslet midt på Fyn.

byggeriet fylder nemlig så meget, at det er misvisende at bru-
ge ordet afdeling om projektet – der er snarere tale om et helt 
nyt fængsel. 

det godt 3.000 kvadratmeter store hus omfatter blandt andet 
42 afsoningspladser, straffeafsnit, besøgsafsnit og et aktivitets-
hus med værksteder og undervisning. 

det hele er omkranset af et perimeterhegn. så de indsatte vil 
godt kunne se søbysøgårds malkekvæg på græs, men de vil 
ikke få noget at gøre med hverken kvæg eller de øvrige indsatte 
i statsfængslet.

For de 35 medarbejdere er det også mere end blot en ny 
afdeling. de er kommet hertil for at være med til skabe en 
ny arbejdsplads, fortæller afdelingsleder Annette lysgaard: 
”Personalet rykkede ind 1. november og så gik vi i gang med 
at finde ud af, hvilke rutiner vi ville køre efter.”

Hun kom selv fra en stilling som ledende overvagtmester fra 
Arresthuset i odense. På samme måde kommer de øvrige 
medarbejdere fra forskellige institutioner rundt om i landet. 
derfor har der været brug for at beslutte nogle fælles guidelines, 
så personalet ikke bare fortsatte med samme rutiner som 
tidligere. tiden uden indsatte er blevet brugt til en række 
arbejdsgrupper, som har arbejdet med sikkerhed, sags-
behandling, fritid, beskæftigelse og arbejdsmiljø, herunder 
opholdsmiljø for de indsatte.

”det handler for eksempel om, hvordan vi forholder os til de 
indsatte – og hvilke værdier, der skal gælde. Vi vil gerne skabe 
gode relationer, så det bliver et hus med sikre og ordentlige 
rammer for både ansatte og indsatte,” siger Annette lysgaard.

det har nok også været arkitekt thomas Knudsens tanke bag 
byggeriet, som er opført i organiske farve og med et udstyr så 
nyt, at det nærmest lugter af ny bil. 

og når muddermarkerne udenfor til foråret forvandles til 
græs, bliver der en god udsigt fra de store vinduer, som vil 
være sund for sjælen for de indespærrede.

PioneRånD
Alt er dog ikke på plads endnu. der er foreløbig kun rykket 
indsatte ind i det ene af fængslets tre afsnit. I resten af 

fængslet blev der både flyttet rundt på møbler og skruet i 
vægge, da fagbladet er på besøg.

Annette lysgaard roser personalet for at gå til den nye opgave 
med stor ildhu: ”det er fedt at opleve så meget engagement og 
pionerånd – også selvom der er lidt kaos,” siger hun.

Fængselsbetjent bjarne Hansen synes, det er udfordrende at 
være med til bygge noget nyt op. Han har tidligere arbejdet i 
statsfængslet i nyborg og de seneste fem år på søbysøgård: 
”det er spændende at få lov til at sætte sit præg på sin egen 
hverdag,” siger han. 

samme budskab lyder fra fængselsbetjent birte nyvang: ”det 
er en chance at være med til at præge den nye afdeling. Vi er 
alle supermotiverede, fordi det er noget, vi selv har ønsket at 
være med til,” siger hun.

også de indsatte har kun lovord til overs for det nye fængsel: 
”det er fine forhold,” lyder det fra to indsatte foran fladskærmen 
i fællesrummet.

behAnDlinGSMUliGheDeR
Fængslet vil kunne tilbyde både misbrugs- og kognitiv 
behandling. der bliver en store uddannelsesafdeling, og i 
metalværkstedet vil de indsatte kunne gennemføre en 
eud-uddannelse.

Har de indsatte børn, vil der være mulighed for overnatning 
for hele familien i en besøgslejlighed med udendørsareal. og 
der vil også blive en lang række hobbyfaciliteter. 

På sikkerhedsområdet er fængslet indrettet med henblik på at 
begrænse alenearbejde. Centralvagten er nemlig placeret som 
knudepunkt mellem de tre beboelsesafsnit. de ansatte kan 
altså observere alle tre gange på samme tid.

sikkerheden styrkes også ved, at fængslet er pengeløst. de 
indsatte handler i superbrugsen i ringe via nettet – og de 
skal i øvrigt identificere sig med deres fingeraftryk. 

PRøVen SkAl Stå
der er kun gået lidt over et år, siden enterprisen på byggeriet 
til 70 millioner kroner blev underskrevet. nu mangler der 
efterhånden kun en ting: Indsatte i alle afsnit. de rykker 
gradvist ind i løbet af foråret.

”til den tid skal prøven stå for alle de forberedelser, vi har 
lavet,” siger Annette lysgaard.

Alt er ikke på plads endnu 
i det nye fængsel.

Aktivitetshuset rummer værk-
sted, undervisningslokaler og et 
multireligiøst bederum.


