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100 ÅR

Fagforeningshistorie er måske mest nærværende for dem, der selv 
var i uniform, da forandringerne indtraf.

I denne artikel rettes den historiske monokel mod Fængselsforbun-
dets liv og virke efter årtusindeskiftet, så selv dem, der er vokset 
op med Bubbers Badekar, bør kunne følge med og blive klogere på, 
hvorfor forbundet er, som det er i dag.

Først ridser vi dog hurtigt forbundets historie op, så alle er med. 

Forbundet blev stiftet i 1913, da betjentforeningerne fra Nyborg, 
Horsens og Vridsløselille gik sammen på tværs af landet. 

I løbet af de næste årtier tilsluttede de kvindelige betjente, hånd-
værkerne og betjentene fra arbejdshuset i Sønder Omme sig.

I 1939 gik Betjentforeningen sammen med betjentene fra Køben-
havn. Og i 1943 kom provinsens arrestbetjente med.

Det tog altså sin tid – og kostede en del magtkampe – at få det 
uniformerede personale samlet i ét forbund. 

Uenighederne mellem de forskellige faggrupper blev dog aldrig 
helt bilagt. Det var en af årsagerne til, at hovedbestyrelsen efter 
årtusindskiftet ønskede at styrke forbundets kontakt med de enkelte 
sektorer og opgradere den fagpolitiske bemanding på forbunds-
kontoret, som på dette tidspunkt hvilede på en forbundsformand, 
en næstformand og en kasserer. 

Men hvordan sikrede man bedst forbundets høje fagpolitiske profil?

Svaret blev tre nye forbundssekretærer for hver sektor – nemlig den 
åbne, den lukkede og arresthussektoren. Stillingerne blev vedtaget 
på en ekstraordinær kongres i 2007.

Kim Østerbye, som på dette tidspunkt var ny formand for Fængsels-
forbundet, var glad for beslutningen: ”Med forbundssekretærerne 
får vi langt større føling med hverdagen i afdelingerne. Samtidig vil 
vi stå langt stærkere udadtil. For eksempel når vi skal udarbejde 
oplæg og politikker til direktoratet,” udtalte han til fagbladet efter 
kongressen.

De tre nye i forbundsledelsen var Jannie Hallø, Ina Rasmussen og 
René Larsen. Forbundssekretærer for henholdsvis åben, lukket og 
arresthus-sektor.

LEDERNE KOM I LEDELSEN
I 2009 kom der endnu en forbundssekretær på forbundskontoret. 
Det blev nemlig besluttet at lægge de tre lederafdelinger – Dansk 

KLAR TIL 
100 ÅR MERE
I dag er alle uniformerede ikke-akademikere 
i Kriminalforsorgen organiseret i Fængsels- 
forbundet. Det er lykkedes igennem 
sammenlægninger og kompromisser 
gennem 100 år. 
Af Kristian Westfall

Arrestforvarerforening, Foreningen af Personale- og Sikkerheds-
konsulenter i Fængslerne og Foreningen af Øvrige Lederstillinger 
sammen til en. Det var Bente Benderska, der var uddannelses-
konsulent på KUC, der blev valgt til forbundssekretær for lederne.

På 2009-kongressen blev det også vedtaget at genindtræde i 
LO-familien – efter at have været udenfor siden 1970 – samt at 
ændre det 70 år gamle navn Dansk Fængselsforbund til Fængsels-
forbundet i Danmark.

I det hele taget var tiden efter årtusindskiftet stærkt præget af 
forandringer – ikke mindst på grund af det omgivende samfunds 
reformer. Samme år som de første forbundssekretærer fik papirclips 
og skrivebord, gennemførte VK-regeringen en stor politi- og dom-
stolsreform. Den fik direkte konsekvenser for Kriminalforsorgen. 

Domstolsreformen betød nemlig, at arresthusene, der før havde haft 
politimestre som ledere, i stedet fik udpeget tre arrestinspektører. 
En for Sjælland og øerne, en for Fyn, Syd- og Sønderjylland og en for 
Midt- og Nordjylland. 

100 ÅR MERE
Det er vist ikke gået mange fængselsbetjentnæser forbi, at de næste 
år byder på store forandringer i den måde, Kriminalforsorgen er 
struktureret på. Den skal nemlig deles i fire regioner. 

Afhængigt af hvordan strukturen i sidste ende bliver, er det naturligt, 
at Fængselsforbundet endnu en gang ændrer på opbygningen af sit 
fagpolitiske fællesskab.  

Hvordan der skal opdeles, vil sikkert igen blive diskuteret højlydt, som 
det sig hør og bør i en fagforening. 

Artiklen bygger på historikeren Søren Federspiels bog ’Fagligt fællesskab 
under forandring. Fængselsforbundet i Danmark 1913-2013’.

Hver måned i årets 
løb fortæller vi om de 
mennesker, visioner og 
magtkampe, der skabte 
et af Danmarks stærkeste 
fagforbund.

KAP. 10

Med forbundssekretærerne får 
vi langt større føling med hver-

dagen i afdelingerne. Samtidig vil vi 
stå langt stærkere udadtil,” sagde 
fængselsforbundets formand, 
Kim Østerbye, i 2007.
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