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L E D E R

VIL MAN BYGGE 
FÆNGSELSMURE OP 
TIL MÅNEN?
Det er lidt hyggeligt at se det for sig: En børnetegning af arbejds-
mænd, der f løjter og bygger og bygger,  indti l  fængselsmurene 
når op t i l  fuldmånen, der smiler med sin nathue på. 

Det er bare desværre et alt  andet end hyggel igt fundament, 
bi l ledet kommer af.  Det er et udtryk for,  hvordan man fra pol it isk 
s ide prior iterer s ikkerheden i  fængslerne, og det skræmmer mig 
ærl ig talt . 

Jeg har virkel ig sagt,  skrevet og råbt det mange gange: Den 
dynamiske sikkerhed er i  fare for at dø helt  ud.

Vi kan ikke klare os med den statiske sikkerhed alene. For uanset, 
hvor højt du bygger muren, er det kun fængselsbetjenten, der 
kan sikre,  at den indsatte ikke klatrer over. 

Da en vis indsat f lygtede fra Herstedvester,  nåede han at dyppe 
tæerne i  f r iheden i  seks minutter,  inden han blev anholdt takket 
være en heroisk indsats fra vores kol legaer.  De satte efter ham, 
informerede pol it iet og g jorde alt ,  hvad de skul le og l ige efter 
bogen. 

Jeg sender stadig tanker til jer, der blev del af en voldsom situation. 

I  blev ramt af den manglende dynamiske sikkerhed, der sover 
tornerosesøvn, indti l  v i  igen er betjente nok. 

Hvis den dynamiske sikkerhed havde fungeret optimalt i  Hersted-
vester, hvis der var tid til at bygge relationer op med de indsatte, 
og vi  hele t iden havde følehornene ude, kunne f lugten have været 
undgået. 

Men følehornene er slidt fuldstændig ned på alle fængselsbetjente, 
der i  stedet må kæmpe for overhovedet at holde næsen oven 
vande. 

Når pressen og komikere går ud og råber op om, at en sådan 
fangef lugt ikke burde kunne lade sig gøre, kl inger det derfor 
ekstremt hult  i  mine ører.  Det er det samme som at købe et 
dyrt sæt regntøj ,  k l ippe hul ler i  det og så klage over,  at det 
ikke virker. 

Det bl iver næsten komisk,  men det er langt fra s jovt.  Ikke for 
den kol lega, der blev taget som gidsel ,  for de øvrige, der blev 
truet.  Ikke for civi lbefolkningen, hvis s ikkerhed også bl iver sat 
på spi l .

Jeg har sørget for,  at ski ftende regeringer og ledelser har været 
informeret om sikkerhedssituationen, som vi  ser den. Det vi l  jeg 
fortsætte med at gøre, mens jeg krydser f ingre for,  at der ikke 
kommer f lere fangef lugter. 

Af Bo Yde Sørensen, 
formand for 
Fængsels forbundet 
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63-ÅRIG FÆNGSELS-
BETJENT ELSKER SIT 
ARBEJDE HVER DAG

DEN FAGLIGE STOLTHED OG GLÆDEN VED AT GÅ PÅ 
ARBEJDE F INDES STADIG DERUDE. DET ER NIELS 
WISMANN FRA SLAGELSE ARREST ET LEVENDE 
BEVIS PÅ .

A F M A R I A H A M I LTO N

"Sikke en formiddag,  det hele blev 
l ige kaos,  fordi  der kom købmand 
og besøg fra Udlændingestyrelsen 
på samme tid,” siger Niels Wismann 
og puster ud. Han ser nu ikke ud 

som om, han er vippet af pinden,  det er  bare en 
konstater ing af,  at  formiddagen kørte ud ad en 
tangent,  den ikke var  planlagt t i l . 

Han v iser  fagbladets udsendte op gennem snørk-
lede trappegange t i l  et  mødelokale,  og han har 
ikke problemer med at  f inde vej .  Nie ls  Wismann 
har  neml ig været i  S lagelse Arrest  i  36 år.  Han er 
63 år,  har  fu ldt  opt jent  pension og kunne være 
stoppet for  et  par  år  s iden. 

”Jeg går  ikke f r iv i l l igt  l ige med det samme. Jeg 
elsker  mit  arbejde,”  s iger  han og l igner  hel ler 
ikke på nogen måde én,  der  mangler  energi  t i l 
at  k lare skærene i  det  s jæl landske arresthus. 

”Jeg kan l ide det hele. Mine kollegaer, at tale med 
de indsatte,  dr i ften af stedet,”  s iger  fængsels-
bet jenten,  der  også har  været t i l l idsrepræsentant 
i  30 år. 

MÅTTE F INDE EN ANDEN INDFALDSVINKEL

Det var egentlig en karriere som lærer, der var planen 
for Niels Wismann, men så f ik han brug for at tjene 
penge t i l  fami l ien og fa ldt  over  fængselsbet jent-
uddannelsen.  Han v i l le  bare være der et  år  og så 
t i lbage på seminar iet .  Det blev t i l  først  f i re  år  i 
Vestre Fængsel, og i 1984 kom han til Slagelse Arrest. 

”Jeg har  jo selv været med t i l  at  skabe den her 
arbejdsplads,  også som TR .  Det betyder meget 
for  mig,  at  v i  har  et  godt arbejdsmi l jø og et  godt 
samarbejde med ledelsen.  At  der  er  t id t i l  at  ta le 
med de indsatte,”  s iger  han. 

Netop relationsarbejdet er vigtigt for Niels Wismann, 
men han har  ikke længere v is ioner  om at  rykke 
ved de indsatte. 

”Det er  ikke,  fordi  jeg kom med et  ønske om at 
redde verden.  Men der kom et t idspunkt ,  hvor jeg 
havnede i  et  fagl igt  tomrum. Jeg følte ikke,  v i  ryk-
kede noget som helst, det er de samme mennesker, 
v i  ser  igen og igen.  Da gik  det op for  mig,  at  jeg 
blev nødt t i l  at  have en anden indfa ldsvinkel ,  og 
min miss ion blev i  stedet at  behandle fo lk  ordent-
l igt ,  mens de er  her.  Det er  v igt igt  for  mig,”  s iger 
han. 

Da han begyndte s in  karr iere i  Kr iminal forsorgen, 
var  inst i tut ionerne ren opbevar ing i  hans øjne. 

”En fængselsbet jent  i  2020 er  hundrede gange 
dygt igere,  end da jeg startede i  1979.  Vi  har 
mange f lere redskaber t i l  re lat ionsarbejdet , 
og v i  behandler  de indsatte på en anden måde. 
Vi  er  mere komplette bet jente nu,”  s iger  han.

Relat ionsarbejdet møder dog også udfordr inger 
i  S lagelse Arrest . 

”70 procent af vores indsatte er  udlændinge,  v i 
kan have indsatte s iddende med 12 forskel l ige 
sprog.  Det gør det l idt  svært ,  men v i  forsøger 
t i l  enhver t id at  h jælpe så godt,  v i  overhovedet 
kan,”  s iger  Nie ls  Wismann.

ET GODT LIV VED SIDEN AF

Der er  ikke mange magtanvendelser  i  S lagelse 
Arrest ,  men Niels  har  a l l igevel  været udsat  for  l idt 
af hvert  i  s in  t id. 

”Jeg har  oplevet 3-4 selvmord,  én der  brændte 
s ig inde på en cel le ,  det  kan jeg stadig lugte.  En 
indsat ,  der  stak en gaffe l  i  ha lsen på mig,  masse-
s lagsmål  og en indsat ,  der  sn ittede s ig selv i 
ha lsen,”  s iger  han. 

Men det er  længe s iden:  ”Der er  ikke så meget 
af den s lags i  et  kategor i  3-hus.  Jeg var  gået på 
pension for  længe s iden,  hvis  jeg skul le  have med 
voldsparate indsatte at  gøre,  dem der ingen re-
spekt har  for  systemet.”

For  den 63-år ige fængselsbet jent  har  det a l t id 
betydet meget at  have et  akt ivt  og vel fungerende 
l iv  ved s iden af jobbet som fængselsbet jent . 

”Hvis  jeg er  ude for  nogle voldsomme t ing,  ta ler 
jeg med min kone og min fami l ie  om det.  Men det 
er  v igt igt  for  mig at  lægge arbejdet f ra  mig,  når 
jeg kommer hjem; og når jeg står op om morgenen 
og stryger min skjorte, glæder jeg mig ti l  at skulle 
på arbejde igen.” 

M E D L E M M E R N E S  V I R K E L I G H E D  I  F O K U S
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B E M A N D I N G

DET ER EN STEJL OG NEDADGÅENDE RUTSJEBANETUR, HORSERØD 
FÆNGSEL HAR TAGET, NÅR DET GÆLDER ANTALLET AF FÆNGSELSBETJENTE. 
T ILL IDSREPRÆSENTANT MICHAEL THOMSEN KALDER DET ET KONKURSBO.

HORSERØD FÆNGSEL 
KØRER MERE OG MERE 

PERSONALEFRIT
A F M A R I A H A M I LTO N

”Vi  kan ikke være bekendt at  dr ive fængsel  på 
den her  måde.”

Sådan s iger  t i l l idsrepræsentant Michael  Thomsen. 

I  2010 var  der  95 fængselsbet jente i  Horserød 
Fængsel .  I  2015 var  der  80.  I  2020 er  der  64 .

Det er  et  fa ld på tre fængselsbet jente om året , 
og det kan mærkes s iger  Michael  Thomsen:  ”Den 
måde,  v i  dr iver  fængsel  på i  dag,  er  ikke den 
måde,  man bør dr ive et  åbent fængsel  på,”  s iger 
han og fork larer :  ” I  min opt ik  er  det kun t i  pro-
cent af de indsatte,  der  egner s ig t i l  at  s idde i 
et  åbent fængsel ,  resten burde være i  et  lukket 
fængsel .  Samtidig er  v i  så underbemandede,  at  v i 
ikke længere kan beskytte de svage indsatte.”

Horserød Fængsel  har  plads t i l  251  indsatte og er 
under udvidelse. 

VI KAN IKKE BESKYTTE DE SVAGE

Personalemanglen betyder, at der er flere afdelinger, 
der  er  personalefr i  om formiddagen.

”Vi  kan jo ikke se,  hvad der foregår,  når  v i  ikke er 
der,  men jeg er  overbevist  om, at  der  f inder både 
vold og trus ler  sted.  Vi  er  dagl igt  i  kontakt  med 
indsatte,  der  spørger om hjælp,  fordi  de bl iver 
truet ti l  at gøre ting, de ikke har lyst ti l .  De bliver 
t ruet  med vold mod både mod dem selv og mod 
deres fami l ie ,  og v i  kan ikke passe på dem,” s iger 
Michael  Thomsen.  

Personalet  har  ikke kun travlt  med at  holde øje 
med de indsatte.  Hver dag er  der  indkast  af 
spir i tus  og stoffer.

”Vi ronderer området konstant, men vi f inder jo kun 
en brøkdel. Forleden var der kaos, fordi 13 indsatte 
havde drukket s ig v i rkel ig fu lde.  Efter følgende 
blev de låst  inde,  og var  vrede over det .  Samtidig 
truede en psykisk ustabi l  indsat  min kol lega på 
l ivet  og var  så voldsom, at  v i  måtte have sk jo lde 
og stave f rem. Det er  ikke et  særsyn,  at  de ind-
satte er  påvirkede” s iger  t i l l idsrepræsentanten.

Michael  Thomsen ser  ikke lyst  på f remtiden. 

”Vi  fø ler  os over ladt t i l  os  selv.  Vi  løber a l t  for 
hurtigt og i alt for mange timer, og de voldsparate 
indsatte udgør sammen med stress et  stort , 
psykisk pres.  Jeg synes ikke,  det er  okay at 
dr ive v i rksomhed på den måde i  2020.  Vi 
arbejder  i  et  konkursbo.”

I  december skal  der  dækkes 250 ekstravagter. 

T i l l idsrepræsentanten sætter  dog midt i  kaos 
pr is  på,  at  forstærkningsholdet næsten konstant 
er ti l  stede i Horserød Fængsel, og at samarbejdet 
med den lokale ledelse fungerer  godt. 

PERSONALET FORTJENER ANERKENDELSE

Inst i tut ionschef Lene Møl ler-Nie lsen ser  også med 
alvor  på personales ituat ionen. 

”Horserød Fængsel  har  gennem en længere
per iode haft  et  større personaleunderskud.  Det 
er  en udfordring, l igesom mange andre steder. 
Kriminalforsorgen prioriterer derfor meget højt at 
rekruttere nye betjente og fastholde dem, v i  har,” 
s iger  hun. 

Lene Møl ler-Nie lsen er  hel ler  ikke bl ind for,  at 
manglen på personale lægger et  stort  pres. 

”Overarbejde gennem lang t id s l ider  på a l le  og 
kan ikke undgå at  påvirke arbejdsmi l jøet .  Vi  gør 
alt,  hvad vi kan for at løse opgaverne og prioritere 
ressourcerne bedst  mul igt  på de givne vilkår, og 
vi gør os umage med at bevare humøret. Personalet 
fort jener  den største anerkendelse for  deres ind-
sats  og udholdenhed,”  s iger  hun og krydser  f ingre 
for,  at  tågen snart  letter. 

”Jeg håber inder l igt ,  at  den indsats ,  der  bl iver 
g jort  for  at  få  mere personale hurt igt ,  sammen 
med andre in i t iat iver,  v i l  kunne mærkes hos os 
indenfor  en overskuel ig t idshor isont og give den 
luft ,  som al le  har  behov for,”  s iger  inst i tut ions-
chefen. 

Hver tredje betjent er skåret væk i Horserød på ti år
Note: Fuldtidsansatte. Kilde: Kriminalforsorgen. 

FÆNGSELSBETJENTE 
I  HORSERØD FÆNGSEL
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"DER BANKER ET 
HJERTE BAG ALLE 
TATOVERINGERNE"

PER SCHULTZ HAR VÆRET FÆNGSELSBETJENT I  37 
ÅR OG HAR VÆRET V IDT OMKRING. DERHJEMME 
HAR HAN EN KASSE FULD AF BREVE FRA DE IND-
SATTE, HAN HAR MØDT GENNEM ÅRENE.  

A F M A R I A H A M I LTO N

Der hænger en opslagstavle i køkkenet 
i  Haders lev Arrest .  Den er  fy ldt  med 
prakt iske informat ioner,  b i l leder af 

ansattes børn og breve f ra  indsatte,  der  takker 
for  opholdet og den gode behandl ing. 

Per  Schultz  har  kun været i  arresten i  kort  t id, 
men det er  l ige i  hans ånd at  sørge for,  at  de 
indsatte har  det godt. 

”Jeg arbejder efter det princip, at når de indsatte 
har  det godt,  så har  de ansatte det også.  Og om-
vendt.  Og noget af det ,  jeg godt kan l ide ved mit 
job er  at  gå og k lø de indsatte l idt  bag ørerne. 
De er jo slet ikke så slemme. Der banker et hjerte 
bag alle tatoveringerne.  For  det meste i  hvert 
fa ld,”  s iger  han,  og den 64-år ige fængselsbetjent 
med 37 års erfaring har noget at have det i .

Per  Schultz  har  neml ig været v idt  omkr ing.  Hans 
karriere begyndte i Nørre Snede Fængsel, videre t i l 
Nuuk og Ju l ianehåb,  Sønderborg Arrest  og re jse-
holdet ,  og han har  både været bet jent  på gulvet 
og leder i  24 af årene. 

”Jeg har  haft  a l le  t i t ler,  en blåsk jorte kan have 
undtagen overbet jent ,”  s iger  han og smi ler  stolt . 

RINGER HVER JUL

Nu kan fængselsbet jenten også skr ive pensionist 
på sit CV, men det var nu ikke længe, den garvede 
bet jent  holdt  s ig væk f ra  Kr iminal forsorgen.  Han 
har været i  Grønland to gange og er nu ti lknyttet 
Haders lev Arrest  som t imelønnet medarbejder  t i l 
t rods for,  at  han egent l ig er  på gået på pension.

På spørgsmålet  om karr ierens højdepunkt svarer 
han efter  l idt  betænkningst id,  at  det var  t iden på 
re jseholdet . 

”De tre år  på re jseholdet var  v i rkel ig gode.  Jeg 
kunne godt l ide afveks l ingen,  og det der  med at 
komme rundt og møde mange forskel l ige indsatte 
og kol legaer.  Det var  spændende at  være leder 
og have indf lydelse,  men jeg kan a l lerbedst  l ide 
at  have med de indsatte at  gøre,”  s iger  han. 

De indsatte kan også godt l ide ham. Det hænder 
stadig,  at  han får  et  opkald ju leaften f ra  en ind-
sat ,  han mødte i  1983,  og Per  Schultz  har  en hel 
kasse med breve f ra  indsatte derhjemme.  

Det hænder også,  at  han bl iver  stoppet på gaden: 
”Når  jeg havde et  ærinde i  Sønderborg i  banken 
el ler  i  supermarkedet og var  i  min uni form, var 
der  næsten a lt id nogen,  der  kom hen t i l  mig og 
spurgte,  om jeg kunne huske dem. Der var  også 
engang en mor, der ringede ti l  mig og fortalte mig, 
at  hendes datter,  der  havde border l ine,  havde 
ændret karakter ti l  det positive efter at have været 
i  arresten,”  s iger  han og fortæl ler,  at  han sætter 
stor pris på at have betydet noget for de indsatte, 
han har  mødt gennem t iden. 

ORDENTLIGHED OG MEDMENNESKELIGHED

For Per  Schultz  er  ordent l ighed og medmenneske-
l ighed de v igt igste grundpi l ler  i  arbejdet som 
fængselsbet jent ,  og han ærgrer  s ig over,  at  der 
ikke længere er  t id nok t i l  at  ta le med de ind-
satte,  for  a lvor  lytte t i l  dem og tage s ig af deres 
problemer.

”Jeg synes,  t iden går  mere med at  ta le om f lue-
ben og måltal end med at tale om, hvordan de 
indsatte har  det ,”  s iger  han.  

Selvom den dynamiske s ikkerhed er  stærkt  udfor-
dret ,  og der er  mindre t id t i l  de indsatte,  gør Per 
Schultz  og hans kol legaer s ig umage med at  holde 
en respektfu ld tone i  det  sønder jyske arresthus. 

”Det smitter  af på de indsatte,  de er  høf l ige og 
rare.  Jeg synes,  v i  er  gode t i l  at  holde fast  i  at 
behandle de indsatte ordent l igt ,  se lvom det er 
gået ned ad bakke, siden Søren Pape Poulsen sagde, 
at  det på ingen måde skal  være s jovt  at  s idde i 
fængsel. De unge betjente har også virkelig sjælen 
og empat ien med,  og det er  med t i l  at  t række 
t ingene i  den r igt ige retning,”  s iger  Per  Schultz . 

M E D L E M M E R N E S  V I R K E L I G H E D  I  F O K U S
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63-ÅRIG FÆNGSELS-
BETJENT ELSKER SIT 
ARBEJDE HVER DAG

DEN FAGLIGE STOLTHED OG GLÆDEN VED AT GÅ PÅ 
ARBEJDE F INDES STADIG DERUDE. DET ER NIELS 
WISMANN FRA SLAGELSE ARREST ET LEVENDE 
BEVIS PÅ .

A F M A R I A H A M I LTO N

"Sikke en formiddag,  det hele blev 
l ige kaos,  fordi  der kom købmand 
og besøg fra Udlændingestyrelsen 
på samme tid,” siger Niels Wismann 
og puster ud. Han ser nu ikke ud 

som om, han er vippet af pinden,  det er  bare en 
konstater ing af,  at  formiddagen kørte ud ad en 
tangent,  den ikke var  planlagt t i l . 

Han v iser  fagbladets udsendte op gennem snørk-
lede trappegange t i l  et  mødelokale,  og han har 
ikke problemer med at  f inde vej .  Nie ls  Wismann 
har  neml ig været i  S lagelse Arrest  i  36 år.  Han er 
63 år,  har  fu ldt  opt jent  pension og kunne være 
stoppet for  et  par  år  s iden. 

”Jeg går  ikke f r iv i l l igt  l ige med det samme. Jeg 
elsker  mit  arbejde,”  s iger  han og l igner  hel ler 
ikke på nogen måde én,  der  mangler  energi  t i l 
at  k lare skærene i  det  s jæl landske arresthus. 

”Jeg kan l ide det hele. Mine kollegaer, at tale med 
de indsatte,  dr i ften af stedet,”  s iger  fængsels-
bet jenten,  der  også har  været t i l l idsrepræsentant 
i  30 år. 

MÅTTE F INDE EN ANDEN INDFALDSVINKEL

Det var egentlig en karriere som lærer, der var planen 
for Niels Wismann, men så f ik han brug for at tjene 
penge t i l  fami l ien og fa ldt  over  fængselsbet jent-
uddannelsen.  Han v i l le  bare være der et  år  og så 
t i lbage på seminar iet .  Det blev t i l  først  f i re  år  i 
Vestre Fængsel, og i 1984 kom han til Slagelse Arrest. 

”Jeg har  jo selv været med t i l  at  skabe den her 
arbejdsplads,  også som TR .  Det betyder meget 
for  mig,  at  v i  har  et  godt arbejdsmi l jø og et  godt 
samarbejde med ledelsen.  At  der  er  t id t i l  at  ta le 
med de indsatte,”  s iger  han. 

Netop relationsarbejdet er vigtigt for Niels Wismann, 
men han har  ikke længere v is ioner  om at  rykke 
ved de indsatte. 

”Det er  ikke,  fordi  jeg kom med et  ønske om at 
redde verden.  Men der kom et t idspunkt ,  hvor jeg 
havnede i  et  fagl igt  tomrum. Jeg følte ikke,  v i  ryk-
kede noget som helst, det er de samme mennesker, 
v i  ser  igen og igen.  Da gik  det op for  mig,  at  jeg 
blev nødt t i l  at  have en anden indfa ldsvinkel ,  og 
min miss ion blev i  stedet at  behandle fo lk  ordent-
l igt ,  mens de er  her.  Det er  v igt igt  for  mig,”  s iger 
han. 

Da han begyndte s in  karr iere i  Kr iminal forsorgen, 
var  inst i tut ionerne ren opbevar ing i  hans øjne. 

”En fængselsbet jent  i  2020 er  hundrede gange 
dygt igere,  end da jeg startede i  1979.  Vi  har 
mange f lere redskaber t i l  re lat ionsarbejdet , 
og v i  behandler  de indsatte på en anden måde. 
Vi  er  mere komplette bet jente nu,”  s iger  han.

Relat ionsarbejdet møder dog også udfordr inger 
i  S lagelse Arrest . 

”70 procent af vores indsatte er  udlændinge,  v i 
kan have indsatte s iddende med 12 forskel l ige 
sprog.  Det gør det l idt  svært ,  men v i  forsøger 
t i l  enhver t id at  h jælpe så godt,  v i  overhovedet 
kan,”  s iger  Nie ls  Wismann.

ET GODT LIV VED SIDEN AF

Der er  ikke mange magtanvendelser  i  S lagelse 
Arrest ,  men Niels  har  a l l igevel  været udsat  for  l idt 
af hvert  i  s in  t id. 

”Jeg har  oplevet 3-4 selvmord,  én der  brændte 
s ig inde på en cel le ,  det  kan jeg stadig lugte.  En 
indsat ,  der  stak en gaffe l  i  ha lsen på mig,  masse-
s lagsmål  og en indsat ,  der  sn ittede s ig selv i 
ha lsen,”  s iger  han. 

Men det er  længe s iden:  ”Der er  ikke så meget 
af den s lags i  et  kategor i  3-hus.  Jeg var  gået på 
pension for  længe s iden,  hvis  jeg skul le  have med 
voldsparate indsatte at  gøre,  dem der ingen re-
spekt har  for  systemet.”

For  den 63-år ige fængselsbet jent  har  det a l t id 
betydet meget at  have et  akt ivt  og vel fungerende 
l iv  ved s iden af jobbet som fængselsbet jent . 

”Hvis  jeg er  ude for  nogle voldsomme t ing,  ta ler 
jeg med min kone og min fami l ie  om det.  Men det 
er  v igt igt  for  mig at  lægge arbejdet f ra  mig,  når 
jeg kommer hjem; og når jeg står op om morgenen 
og stryger min skjorte, glæder jeg mig ti l  at skulle 
på arbejde igen.” 

M E D L E M M E R N E S  V I R K E L I G H E D  I  F O K U S
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63-ÅRIG FÆNGSELS-
BETJENT ELSKER SIT 
ARBEJDE HVER DAG

DEN FAGLIGE STOLTHED OG GLÆDEN VED AT GÅ PÅ 
ARBEJDE F INDES STADIG DERUDE. DET ER NIELS 
WISMANN FRA SLAGELSE ARREST ET LEVENDE 
BEVIS PÅ .

A F M A R I A H A M I LTO N

"Sikke en formiddag,  det hele blev 
l ige kaos,  fordi  der kom købmand 
og besøg fra Udlændingestyrelsen 
på samme tid,” siger Niels Wismann 
og puster ud. Han ser nu ikke ud 

som om, han er vippet af pinden,  det er  bare en 
konstater ing af,  at  formiddagen kørte ud ad en 
tangent,  den ikke var  planlagt t i l . 

Han v iser  fagbladets udsendte op gennem snørk-
lede trappegange t i l  et  mødelokale,  og han har 
ikke problemer med at  f inde vej .  Nie ls  Wismann 
har  neml ig været i  S lagelse Arrest  i  36 år.  Han er 
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de indsatte,  dr i ften af stedet,”  s iger  fængsels-
bet jenten,  der  også har  været t i l l idsrepræsentant 
i  30 år. 

MÅTTE F INDE EN ANDEN INDFALDSVINKEL

Det var egentlig en karriere som lærer, der var planen 
for Niels Wismann, men så f ik han brug for at tjene 
penge t i l  fami l ien og fa ldt  over  fængselsbet jent-
uddannelsen.  Han v i l le  bare være der et  år  og så 
t i lbage på seminar iet .  Det blev t i l  først  f i re  år  i 
Vestre Fængsel, og i 1984 kom han til Slagelse Arrest. 
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samarbejde med ledelsen.  At  der  er  t id t i l  at  ta le 
med de indsatte,”  s iger  han. 
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men han har  ikke længere v is ioner  om at  rykke 
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redde verden.  Men der kom et t idspunkt ,  hvor jeg 
havnede i  et  fagl igt  tomrum. Jeg følte ikke,  v i  ryk-
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v i  ser  igen og igen.  Da gik  det op for  mig,  at  jeg 
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l igt ,  mens de er  her.  Det er  v igt igt  for  mig,”  s iger 
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og v i  behandler  de indsatte på en anden måde. 
Vi  er  mere komplette bet jente nu,”  s iger  han.

Relat ionsarbejdet møder dog også udfordr inger 
i  S lagelse Arrest . 

”70 procent af vores indsatte er  udlændinge,  v i 
kan have indsatte s iddende med 12 forskel l ige 
sprog.  Det gør det l idt  svært ,  men v i  forsøger 
t i l  enhver t id at  h jælpe så godt,  v i  overhovedet 
kan,”  s iger  Nie ls  Wismann.

ET GODT LIV VED SIDEN AF

Der er  ikke mange magtanvendelser  i  S lagelse 
Arrest ,  men Niels  har  a l l igevel  været udsat  for  l idt 
af hvert  i  s in  t id. 

”Jeg har  oplevet 3-4 selvmord,  én der  brændte 
s ig inde på en cel le ,  det  kan jeg stadig lugte.  En 
indsat ,  der  stak en gaffe l  i  ha lsen på mig,  masse-
s lagsmål  og en indsat ,  der  sn ittede s ig selv i 
ha lsen,”  s iger  han. 

Men det er  længe s iden:  ”Der er  ikke så meget 
af den s lags i  et  kategor i  3-hus.  Jeg var  gået på 
pension for  længe s iden,  hvis  jeg skul le  have med 
voldsparate indsatte at  gøre,  dem der ingen re-
spekt har  for  systemet.”

For  den 63-år ige fængselsbet jent  har  det a l t id 
betydet meget at  have et  akt ivt  og vel fungerende 
l iv  ved s iden af jobbet som fængselsbet jent . 

”Hvis  jeg er  ude for  nogle voldsomme t ing,  ta ler 
jeg med min kone og min fami l ie  om det.  Men det 
er  v igt igt  for  mig at  lægge arbejdet f ra  mig,  når 
jeg kommer hjem; og når jeg står op om morgenen 
og stryger min skjorte, glæder jeg mig ti l  at skulle 
på arbejde igen.” 

M E D L E M M E R N E S  V I R K E L I G H E D  I  F O K U S
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K O R T  N Y TK O R T  N Y T

STORSTRØM RAMT AF 
CORONA
I  begyndelsen af november 
blev en fængselsbetjent i 
Storstrøm Fængsel ramt af 
corona. Det betød, at 14 
kollegaer måtte sendes hjem, 
og en hel afdeling med 54 
indsatte blev isoleret. 
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FRA FISK TIL MINK
Fiskerikontrollører 
er midlertidigt blevet 
rykket på land for
at hjælpe med at 
tælle døde mink og 
kontrollere af l iv-
ningsudstyr.  

EX-INDSATTE SÆTTER CYKLER I  STAND
Hvis du mangler en cykel og bor i  nærheden af 
København, Odense eller Aarhus, så tjek Cafe Exits 
hjemmeside ud. De sælger nemlig cykler ti l  både 
børn og voksne. Det er to tidligere indsatte, som 
sætter cykler i  stand fra Polit iets Hittegods. Pro-
jektleder Tom Hansen er uddannet maskinarbejder 
og har rodet med cykler, knallerter, motorcykler 
og gamle biler i  hele sit l iv. Han lyder som den 
rette mand ti l  opgaven!
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K O R T  N Y T

POLITIGÅRDENS 
INDHOLD ER FLYTTET 
T IL VESTRE
Pol i t igårdens Fængsel  fun-
gerer  nu som et a lminde-
l igt  arresthus.  Den særl igt 
s ikrede afdel ing er  f lyttet 
t i l  Vestre Fængsel . 

GRØNLANDSKE AFSONERE 
VIL IKKE HJEM
Selvom Anstalten i  Nuuk står  funk-
lende ny og k lar,  ønsker  de f leste 
forvar ingsdømte grønlændere at 
bl ive i  Danmark.  L ige nu er  der  så-
ledes 23 forvar ingsdømte i  landet; 
17  i  Herstedvester  Fængsel  og 6 på 
pensioner.

NY HR-DIREKTØR
Kriminal forsorgen har  fået  ny HR-
direktør,  neml ig Mik Grüning.  Han 
vender t i lbage t i l  fængselsverdenen 
efter  nogle år  i  R igspol i t iet . 

ONKELHJØRNET
Hvorfor  må indsatte ikke modtage mai ls? 
Man er  bange for,  at  der  er  en f i l  vedhæftet .

ONKELHJØRNET
Hørt i  retten: "Har De 
været straffet før?" 
"Ja, mon ikke. Sidste 
sommer boede min 
svigermor hos os i  to 
måneder.

YOYO-FORBRYDELSER 
To ud af tre blandt løsladte begår ny 
kriminalitet inden for to år. Det fremgår 
af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Skal du også have den  
bedste ulykkesforsikring?
Så er det TJM Forsikring, du skal vælge! 

Forbrugerrådet Tænk har kåret TJM Forsikrings ulykkesforsikring som ”Bedst i test”  
– både for  pris og dækninger. 

Ulykkesforsikringen er en del af TJM-Forsikrings personforsikring, hvor du også kan 
tilvælge tand-, sygdoms- og sundhedsforsikring.

På tjm-forsikring.dk/personforsikring kan du hurtigt og nemt tjekke din pris.  
Du er også velkommen til at ringe til os på 70 33 28 28.

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

TJM FORSIKRING
TJM’s ulykkesforsikring har vundet Bedst i 
Test fra Forbrugerrådet Tænk. Begrundel-
sen er prisen og dækningsgraden. 

FÅ 
FANGE-

FLUGTER
Det sker sjældent, at ind-
satte f lygter på klassisk 
vis fra et fængsel. Siden 
2014 har der kun været 

to ’over muren’.

JUL 
I  DET GAMLE 
ARRESTHUS

Selvom verden i julen 1929 var 
ved at bryde sammen efter det 

store børskrak i  oktober, så mente 
arrestformand Jens Anton Andreasen 
og arrestbetjent August Sørensen 
all igevel, at der skulle pyntes op 
i Arresthuset i  Aarhus. De fandt 

juletræer og guirlander frem, 
og det hele blev foreviget 

på celluloid.

HVOR-
DAN SIGER 

VI  GODDAG?
Er vi gode nok til at tage imod 

nye indsatte? Det har Kriminalfor-
sorgen sat fokus på med en ny mod-
tagelsesprocedure. Nu har VIVE (Det 

nationale forskningscenter og analyse-
center for velfærd) evalueret tiltaget. 

Konklusionen er, at både ledere, 
medarbejdere og også de indsatte 

er positive over for modellen. 
Men alle parter oplever 
også store udfordringer.

LOYAL TO FAMIL IA ER ULOVLIG
Dårligt nyt ti l  LTF-medlemmer: Jeres organi-
sation er ulovlig. Østre Landsret stadfæstede 
midt i  november byrettens afgørelse. Domme-
ren sagde: ”Vi har fundet det bevist ud over 
enhver rimelig tvivl,  at Loyal To Famila er en 
forening, der virker ved vold.” 



T R A N S P O R T B E T J E N T E

 D er er fyldt op med biler på parkerings-
pladsen,  da fagbladet besøger trans-
portenheden i  Hobro midt i  november, 
men fakt isk  har  de 45 uni formerede 
medarbejdere –  herunder 33 trans-

portbet jente –  rygende travlt .  Coronaforåret  har 
nemlig efterladt en stor sagsbunke, som domstolene 
forsøger at  indhente.

Så er  det godt,  at  den nye enhed kører,  som den 
skal .  Det fortæl ler  enhedschef Janne Michelsen.

”Vi  er  kommet på plads og er  nu fu ldt  bemandet,” 
s iger  hun.

I løbet af efteråret har de første transportbetjente 
afs luttet  den to-år ige uddannelse.  Det betyder, 
at  enheden nu har  færdiguddannede bet jente bag 
rattet . 

Transportbet jentene spænder bredt i  a lder  f ra  21 
t i l  50 år  og har  v idt  forskel l ige baggrunde.  Derfor 
har  det været afgørende for  Janne Michelsen at 
bygge en fæl les kultur  op på den nye arbejds-
plads.

”Et vigtigt element er vores daglige eftermiddags-
møde,  hvor der  er  gode mul igheder for  kol legia l 
feedback på dagens hændelser.  Reglen er,  at  man 
nævner to gode oplevelser  og en udfordr ing.  Jeg 
tror,  det  er  godt,  at  v i  har  et  forum, hvor man kan 
ta le f r i t  og hjælper h inanden.”

Janne Michelsen nævner en episode med en gruppe 
meget støjende østeuropæere,  som prøvede 
grænser af i  retten: ”Det er oplevelser som denne, 
v i  har  brug for  at  ta le igennem bagefter,  så v i 
ved,  hvad v i  skal  gøre næste gang.”

Hun understreger dog,  at  konf l iktn iveauet er  lavt . 
Transportenheden oplever  meget få  t rus ler  f ra  de 

TRANSPORTENHEDEN I  HOBRO HAR NU VÆRET I  DR IFT I  TO ÅR , 
OG KULTUREN FUNGERER GODT BÅDE BL ANDT KOL L EGAER OG 
I  FORHOL D T I L DE  INDSATTE .  NU HAR ENHEDEN OVEN IKØBET 

FÅET FÆRD IGUDDANNEDE TRANSPORTBETJENTE .

”VI HAR FÅET BYGGET EN 
GOD KULTUR OP” 

A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

indsatte.  Også på dette punkt arbejder  man med 
en god kultur. 

”Vi  gør meget for  at  forventningsafstemme, når 
v i  møder de indsatte.  Vi  tager snakken om, hvad 
der skal  ske.  Hvad de må.  Og hvad de ikke må. 
Rygning er  for  eksempel  ikke mul igt ,  når  de er 
sammen med os.  Det ved de f leste efterhånden 
– og det giver  fakt isk  ikke problemer,”  s iger  en-
hedschefen,  som har  arbejdet mange år  i  arrest-
hussektoren og begyndte som fængselsbet jent  i 
Statsfængslet  i  Horsens i  s in  t id.

Hun understreger v igt igheden af samarbejdet 
mel lem faggrupperne:  ”Vi  har  brug for  fængsels-
bet jente i  t ransportenheden,  så v i  ikke bl iver  en 
satellit uden erfaring fra resten af Kriminalforsorgen.”

GOD BLANDING AF OPGAVER

Henr iette er  en af bet jentene f ra  hold 2,  som 
netop er  blevet færdiguddannet.  Hun er  glad for 
jobbet:  ”Det er  dej l igt ,  at  det ikke er  det samme 
hver dag.  Der er  en god blanding af opgaver,” 
s iger  hun.

Hun oplever,  at  de f leste transporter  er  st i l le  og 
rol ige,  men hun har  dog haft  to magtanvendelser. 
Episoderne har  dog ikke rystet  den unge bet jent . 

Vi  møder også Jens f ra  hold 1 .  Han kommer f ra 
Mors –  og har  derfor  en uforståel ig dia lekt  i fø lge 
ham selv.  Så s lemt står  det nu ikke t i l . 

Transportbet jenten har  været med fra  den spæde 
start  for  to år  s iden,  hvor de første bi ler  b lev ind-
købt:  ”Det har  været spændende at  være med t i l 
at  starte op.  Selvfølgel ig har  der  både være gode 
og dår l ige oplevelser,  men nu er  v i  ved at  være 
på plads,”  s iger  han.
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TRANSPORTENHEDERNE
Kriminal forsorgens bi ler  kører  ud f ra 
Hobro,  Aarhus,  Kolding,  Nyborg og 
København.

Opgaverne er  fordelt  på denne måde:

Inst i tut ion for  Transport  og Bevogtning i 
Hobro,  Kolding og København tager s ig af 
arrestanttransporter ;  pr imært transporter 
t i l  og f ra  retten.

Landtransporten i  Aarhus og Nyborg står 
for  t ransport  internt  i  Kr iminal forsorgen 
– det v i l  s ige f lytn ing af afsonere mel lem 
inst i tut ionerne.
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Enhedschef Janne 
Michelsen.

Transportbetjent Jens 
fra hold 1 og Henriette 
fra hold 2.



ARBEJDSMILJØET HALTER I 
KRIMINALFORSORGEN

ARBEJDSTILSYNET HAR UDSTEDT EN RÆKKE PÅBUD OM 
DÅRLIGT PSYKISK ARBEJDSMILJØ T IL KR IMINALFORSORGEN. 

T ILSYNET HAR OGSÅ UDSTEDT OVER 50 PÅBUD OM DET 
FYS ISKE ARBEJDSMILJØ. ET PÅBUD ER EN ADVARSEL OM, 
AT EN V IRKSOMHED HAR ET ALVORLIGT ARBEJDSMILJØ-

PROBLEM, SOM SKAL RETTES OP.

ODENSE ARREST 
Marts  2020: 
For  høje fø le lses-
mæssige krav i 
arbejdet .

PENSION KVÆRNDRUP 
Marts  2020:  For  høje 
fø le lsesmæssige krav 
i  arbejdet .

ESBJERG ARREST 
Ju l i  2019:  For 
høje fø le lses-
mæssige krav i 
arbejdet .

VESTRE LANDSRET 
September 2020: 
Manglende s ikker-
hed i  arbejdet med 
arrestanter.

RENBÆK FÆNGSEL 
Apri l  2020:  For  høje 
fø le lsesmæssige 
krav i  arbejdet .

NYBORG FÆNGSEL 
2019:  21  påbud om 
både psykisk og 
fys isk arbejdsmi l jø.

VESTRE FÆNGSEL
Ju l i  2020:  Manglende 
forebyggelse af vold 
og trus ler. 

August  2019:  For  høje 
fø le lsesmæssige krav 
i  arbejdet .

P Å B U D
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SØBYSØGÅRD FÆNGSEL 
December 2019:  S ikker-
hed i  arbejdet med 
indsatte på psykiatr isk 
afdel ing. 

Marts  2020:  For  høje 
fø le lsesmæssige krav i 
arbejdet .
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P Å B U D

I september blev en transportbetjent udsat for 
et groft overfald i  Vestre Landsret i  Kolding. 
Al l igevel  va lgte dommeren at  fortsætte rets-
sagen,  som om intet  var  hændt.

Fængsels forbundet skrev dagen efter  t i l  just i ts-
ministeren og spurgte,  hvem der har  ansvaret  for 
medarbejdernes sikkerhed, når en indsat fremstil les 
for retten. Er det domstolen eller Kriminalforsorgen?

Forbundet undrede s ig neml ig over,  at  retsfor-
manden valgte at  se bort  f ra  Kr iminal forsorgens 
anmodning om, at  den indsatte burde forbl ive i 
håndjern under resten af retsf remst i l l ingen. 

Nick Hækkerup (S)  skrev t i l  forbundet,  at  det er 
den enkelte ret, som har ansvaret for sikkerheden i 
retsbygningen,  og at  det derfor :  ”Vi l  være retten, 
der  træffer  afgørelse om begæringer re lateret  t i l 
for  eksempel  s ikkerheden under et  retsmøde.”

Ikke desto mindre har  Arbejdst i lsynet placeret 
aben for  den manglende s ikkerhed hos Kr iminal -
forsorgen.

Tilsynet har udstedt et strakspåbud, hvor Kriminal-
forsorgen er  blevet bedt om at  s ikre ”at  arbejdet 
i  retten planlægges,  t i l rette lægges og udføres 
s ikkerhedsmæssigt  fu ldt  forsvar l igt .”

Arbejdst i lsynet begrunder blandt andet påbuddet 
med,  at  de ansatte var  utrygge ved at  fortsætte 
retsmødet,  uden at  arrestanten var  i  håndjern.
T i lsynet lægger a l tså ansvaret  for  s ikkerheden 
på Kr iminal forsorgen.

ANSVARSFORDELING

Fagbladet har  spurgt Kr iminal forsorgen og Dom-
stolsstyrelsen om ansvarsfordel ingen mel lem de 
to myndigheder. 

Hvem bestemmer for  eksempel ,  om en indsat  kan 
f remst i l les  i  retten uden håndjern?

Selvom Arbejdst i lsynet nævner en lang række 
forhold i påbuddet, som går på Kriminalforsorgens 
håndter ing af s ikkerheden i  sagen f ra  Kolding,  så 
ønsker  Kr iminal forsorgen ikke at  kommentere på 
den konkrete sag.  Kr iminal forsorgen henviser  i 
stedet t i l  domstolene. 

Kr iminal forsorgen skr iver  dog,  at  man generelt 
opfordrer  dommerne t i l  at  rådføre s ig med Kr i -
minal forsorgens personale i  s i tuat ioner,  hvor der 
skal  t ræffes beslutninger af s ikkerhedsmæssig 
karakter,  og at  den højeste s ikkerhed opnås ved, 
at  den indsatte har  håndjern e l ler  t ransportbælte 
på under retssagen.

I den sidste ende, at det dog retten, som vurderer 
spørgsmål  om håndjern:  ”Kr iminal forsorgen re-
spekterer,  hvis  den enkelte dommer beslutter,  at 
retsf remst i l l ingen ikke kan gennemføres,  mens 
den indsatte har  håndjern e l ler  t ransportbælte 
på,”  skr iver  Kr iminal forsorgen.

Domstolsstyrelsen er  enig i ,  at  dommeren bestem-
mer i  forhold ti l  brugen af håndjern. Styrelsen hen-
viser  t i l  retsple je lovens § 150,  som s lår  fast ,  at 
det er  retsformanden,  der  leder forhandl ingerne i 
retten.

Styrelsen pointerer  dog,  at  Kr iminal forsorgen har 
ansvaret  for  de arrestanter,  som man ledsager t i l 
et  retsmøde.

Hvis en indsat er voldelig under en retsfremstil l ing, 
så er  det a l tså Kr iminal forsorgens ansvar.  Men 
Kr iminal forsorgen har  ikke ret  t i l  at  bestemme, 
om manden skal  have håndjern på e l ler  e j .  Det 
bestemmer dommeren. 

I  forhold t i l  overfa ldet i  Kolding skr iver  Doms-
styrelsen, at episoden skete i en pause: ”Rettens 
medarbejdere var  derfor  ikke k lar  over,  at  der  var 
opstået uro i  retssa len.”

HVEM HAR ANSVARET 
FOR TRANSPORTBETJENTENES 

SIKKERHED I RETSSALE?

ET PÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET EFTER OVERFALDET I  VESTRE 
LANDSRET REJSER SPØRGSMÅL OM ANSVARSFORDELING MELLEM 

DOMSTOLE OG KRIMINALFORSORGEN.

A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

UKLARE L INJER

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, 
er ikke imponeret over de to myndigheders 
svar. 

”Det virker ikke, som om der er klare l injer. 
Det virker mere til, at begge parter forsøger 
at tørre ansvaret af på hinanden. Det betyder 
desværre, at den samme situation nemt kan 
opstå igen. Hvordan skal Kriminalforsorgen 
efterkomme Arbejdsti lsynets påbud og op-
retholde forsvarl ig sikkerhed, når Kriminal-
forsorgen ikke bestemmer over brugen 
af håndjern?” spørger han.

Han peger på, at transportbetjentene står 
ti l  ansvar, hvis en indsat undviger under 
en retssag: ”Vores medlemmer risikerer, at 
pådrage sig et ansættelsesmæssigt ansvar 
for noget, som de ikke har håndsret over.”

Det er forløbet i  retssalen i Kolding et 
eksempel på. Her var sikkerhedsrisikoen 
åbenlys, al l igevel fortsatte retsmødet, 
uden at overfaldsmanden var i  håndjern.

”Domstolsstyrelsen banaliserer overfaldet, 
når de skriver, at der var tale om uro i en 
pause. Den indsatte forsøgte at kvæle vores 
kollega. Det vi l  jeg ikke kalde uro, men et 
overfald,” siger Bo Yde Sørensen og fortsætter: 
”Og når Kriminalforsorgens personale efter-
følgende anmoder om, at manden fremstil-
les i  håndjern, så forstår jeg ikke, at retten 
vælger at se bort fra det. Det er forkert 
både i forhold ti l  retsfølelsen og i forhold ti l 
medarbejdernes ansvar og sikkerhed, hvilket 
Arbejdsti lsynet jo tydeligvis slår fast med 
deres påbud.”



Hverdagen i  Herstedvester  Fængsel  er  velkendt 
for  fængselsbet jent  Søren Helstrup,  han har  været 
ansat  i  fængslet  i  18 år.  Den 20.  oktober mødte 
han ind på sin vagt om morgenen, og der var intet, 
der  stak udenfor  normalen.  Før  der  pludsel ig var 
kaos. 

”Jeg står  på kontoret  og hører  over  min radio, 
at  Peter  Madsen er  på f lugt og er  bevæbnet.  Jeg 
tænkte bare,  åh nej  ikke ham. Så løb jeg a lt ,  hvad 
jeg kunne,”  s iger  han. 

Søren Helstrup befandt s ig på afdel ingen længst 
væk f ra  porten,  så han var  en af de s idste,  der 
nåede f rem. 

”Jeg ser  min kol lega stå ved porten.  Hun er  meget 
oprørt ,  og jeg forstår,  at  den er  helt  gal .  Hun 
har  været holdt  som gidsel .  En anden kol lega er 
kommet f rem og kan godt se,  at  jeg skal  h jælpe 
hende.  Han sætter  efter  den indsatte.  Jeg følger 
min kol lega hen t i l  en psykolog,”  s iger  Søren 
Helstrup og bl iver  tydel ig berørt  af at  genfortæl le 
det ,  der  skete. 

”Det er  en meget nær kol lega,  og det gør ondt at 
se, hvor hårdt hun er ramt,” siger han og fortæller, 
at  hun endnu ikke er  t i lbage på fu ld t id. 

De efter følgende dage bl iver  de involverede 
kol legaer t i lbudt defus ing og debr ief ing. 

”Man får  tunnelsyn,  når  sådan noget sker,  man 
reagerer  bare og ser  ikke,  hvad der sker  rundt 
om en.  Så det er  r igt ig rart  at  høre de andres 
h istor ier  også,  så man kan få  det hele samlet  t i l 
et  hele,”  s iger  Søren Helstrup.  F lugten tynger 
stadig fængslet . 

”Vi  er  rystede,  der  er  stadig efterdønninger.  Men 
v i  har  det okay,  og v i  er  r igt ig gode t i l  at  v ise 
omsorg og holde øje med hinanden,”  s iger  han. 
 
BREVE T IL GIDSLET

Der f lyder ikke kun omsorg mel lem de ansatte i 
Herstedvester. Allerede dagen efter den voldsomme 

begivenhed gik f lere indsatte i  gang med at skrive 
breve t i l  den kol lega,  der  blev taget som gidsel , 
noget der  også er  med t i l  at  kendetegne fængslet 
som en særl ig inst i tut ion i  Søren Helstrups øjne.

”Herstedvester  er  et  specie lt  sted.  De indsatte 
s idder her  ofte i  20-30 år,  og mange af dem har 
personl ighedsforstyrre lser.  En stor  del  af dem har 
ikke andre re lat ioner  end os.”

Herstedvester  er  et  kategor i  3- fængsel ,  og der 
er  mange værksteder,  de indsatte kan benytte og 
færdes f r i t  mel lem. 

”Det handler  om at  skabe en god og forholdsvis 
normal  hverdag for  dem, hvis  de nogensinde skal 
kunne klare sig udenfor. Desværre betyder manglen 
på værkmestre og fængselsbet jente,  at  mange af 
værkstederne t i t  er  lukkede,  og at  v i  ikke har  så 
meget t id t i l  at  ta le med de indsatte som før.  De 
bl iver  over ladt t i l  s ig selv på cel lerne,”  s iger  han 
og er bange for, at efterdønningerne fra flugten kom-
mer t i l  at  presse både de indsatte og de ansatte 
yder l igere. 

”Der var  så meget styr  på det den dag,  og v i 
knokler  og gør det r igt ig godt.  Der  kommer bare 
ikke nogen og takker  os.  Vi  b l iver  f remst i l let  som 
klovne,  mens pol i t iet  er  heltene,  og det lægger 
da et  yder l igere pres på os,  at  a l les  øjne hvi ler 
krit isk på Herstedvester, når vi i  forvejen er presset 
på personale,”  s iger  han.

KONSEKVENSER FOR DE ØVRIGE INDSATTE

Det gør det ikke lettere for  fængslet ,  at  det var 
en mediekendt indsat ,  der  tog f lugten. 

”Det er  jo ikke os,  der  har  bestemt,  at  han skal 
s idde her.  Vi  har  håndteret  ham som en Hersted-
vesterfange.  Men fordi  han t i l t rækker så meget 
medieopmærksomhed,  er  v i  meget nervøse for 
de pol i t ikerbeslutninger,  der  kommer t i l  at  fø lge 
i  kølvandet og ramme al le  de indsatte,  der  har 
brug for  en rol ig og normal  hverdag,”  s iger  Søren 
Helstrup. 

I  HERSTEDVESTER S IDDER DE INDSATTE OFTE MEGET LÆNGE, OG MÅLET 
ER AT SKABE EN SÅ NORMAL HVERDAG SOM MULIGT FOR DEM. NU PRÆGES 
FÆNGSLET AF EFTERDØNNINGER FRA FANGEFLUGTEN. DET FORTÆLLER EN 

AF DE BETJENTE, DER LØB EFTER PETER MADSEN. 

ET JORDSKÆLV 
I HERSTEDVESTERS 
ROLIGE HVERDAG

A F M A R I A H A M I LTO N

H E R S T E D V E S T E R

Det er jo ikke os, der har 
bestemt, at han skal sidde 
her. Vi har håndteret ham 

som en Herstedvester fange," siger 
Søren Helstrup. ”
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Så sent som den 20.  august  sagde jeg 
på vores samarbejdsudvalgsmøde,  at 
personales ituat ionen er  katastrofa l ,” 
s iger  John Rasmussen,  der  har  været 

fængselsbet jent  i  Herstedvester  Fængsel  i  34 år 
og t i l l idsrepræsentant i  30 af dem. 

Der har  været sparerunder i  a l  den t id,  han har 
været ansat .  Men før  var  det en form for  bølge-
gang,  hvor der  blev skåret  i  personalet ,  og så 
ansat  igen i  bedre t ider.  De s idste tyve år  er 
bølgerne kun gået én vej . 

”S iden 2000 er  der  udelukkende blevet sparet . 
Samtidig er  der  kommet f lere indsatte,  f lere 
psykisk syge og f lere opgaver.  Hver gang der 
har  været besparelser,  har  jeg påpeget konse-
kvenserne overfor  ledelsen.  For  det er  k lart , 
at  indhug i  personalet  har  s ikkerhedsmæssige 
konsekvenser,”  s iger  John Rasmussen.  

”Da det gik  godt,  var  v i  3-4 bet jente på hver 
afdel ing.  Nu er  v i  ofte to,  og i  løbet af en vagt, 
v i l  den ene af os t i t  skul le  løse andre opgaver 
udenfor  afdel ingen.  Så er  v i  én.  Når  a larmerne 
gik ,  stod v i  førhen lynhurt igt  12-15 bet jente.  S idst 
jeg så en a larm gå,  kom der 5-6 bet jente.  Vi  har 
samtidig en s ikkerhedsstrategi ,  der  er  funderet 
på en dynamisk s ikkerhed,  der  ikke længere 
eks isterer,”  s iger  han. 

FØR KUNNE VI  TAGE DET I  OPLØBET

Set i  det  lys ,  kom fangef lugten ikke som en over-
raskelse for  den garvede Herstedvesterbet jent . 
”F lugten overraskede mig i  s in  voldsomhed.  Det 
er  meget s jældent,  at  v i  ser  gidseltagning og 
trus ler  med våben i  Kr iminal forsorgen.  Men det 
overrasker  mig ikke,  at  den indsatte havde t id t i l 
at  s idde og lave attrapper uden,  at  v i  opdagede 
det,”  s iger  han.

”Førhen f ik  v i  oftere informat ioner f ra  andre ind-
satte,  når  noget var  i  gære på en afdel ing,  og v i 
havde også selv meget mere fø l ing med,  hvad der 
foregik blandt de indsatte.” 

DE STÆRKESTE INDSATTE FÅR FRIT SPIL

Hver gang,  der  er  blevet skåret  i  bemandingen 
på de forskel l ige afdel inger,  har  John Rasmussen 
pointeret  de s ikkerhedsmæssige konsekvenser. 

”De s ikkerhedsmæssige forr ingelser  er  blevet 
sagt v idere t i l  områdeledelsen,  men det har  ikke 
ændret noget,”  s iger  t i l l idsrepræsentanten.

Herstedvester  har  udstat ioneret  17  bet jente t i l 
andre pressede inst i tut ioner på S jæl land.  Det 
betyder,  at  fast  personale er  blevet en mangel-
vare.  Ofte bl iver  de indsatte mødt af a f løsere og 
elever,  der  ikke kender dem og deres problemer. 
”Når  man ikke er  vant t i l  at  være på en afdel ing, 
er  der  meget,  man skal  sætte s ig ind i ,  og man 
bliver testet af de indsatte. Bliver jeg for eksempel 
spurgt ,  om en indsat  må r inge t i l  s i t  barn,  må jeg 
svare,  at  det ved jeg ikke og gå i  gang med at  un-
dersøge det.  Jeg ved ikke,  om han har  forulempet 
s i t  eget barn og er  forment kontakt .  De stærkeste 
indsatte får  f r i t  spi l ,  når  v i  ska l  bruge så meget 
energi  på at  starte for f ra ,”  s iger  t i l l idsrepræsen-
tanten. 

I  John Rasmussens øjne er  fangef lugten et  symp-
tom på dår l ig bemanding,  men den er  også et 
tydel igt  udtryk for,  at  han trods a l le  udfordr inger 
er  omgivet af dygt ige kol legaer. 

”For  mig at  se,  er  bemandingsproblemet direkte 
årsag t i l ,  at  den indsatte får  det spi l lerum, han 
gør.  Men v i  kan a ldr ig gardere os fu ldstændig 
mod fangef lugter,”  s iger  han og fortæl ler :  ”Det, 
der  skete,  s idder stadig dybt i  os a l le  sammen, 
også hos de bet jente,  der  kunne følge det hele 
over  radioen f ra  deres afdel inger.  Men jeg s idder 
også t i lbage med en stor  port ion stolthed.  Mine 
kol legaer g jorde,  hvad de skul le ,  satte efter  den 
indsatte og havde ham under opsyn, ti l  polit iet 
kom og tog over.  Vi  kunne ikke have løst  det 
bedre.” 

HERSTEDVESTER FÆNGSEL KOM I  SØGELYSET EFTER FANGEFLUGTEN I  BEGYN-
DELSEN AF OKTOBER. MEN FOR FÆNGSELSFORBUNDETS T ILL IDSREPRÆSENTANT 

ER DET IKKE NOGET NYT, AT S IKKERHEDEN I  FÆNGSLET ER UDFORDRET. DET HAR 
HAN NEMLIG GENTAGNE GANGE PÅPEGET OVERFOR LEDELSEN. 

 

HERSTEDVESTERS 
TILLIDSREPRÆSENTANT: 

VI HAR SAGT DET I ÅREVIS
A F M A R I A H A M I LTO N 
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”
Tillidsrepræsentant 
John Rasmussen.

FÆNGSELSBETJENTE 
I  HERSTEDSVESTER FÆNGSEL
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185

2010

166

2020

126
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A L E N E A R B E J D E

S om medarbejder i  Kriminalforsorgen oplever 
man ofte at  være a lene sammen med de 
indsatte. 

Men t i l  t rods for,  at  Arbejdst i lsynet er  meget 
kr i t isk  over  for  brugen af a lenearbejde,  så har 
Kr iminal forsorgen kun fokus på en l i l le  del  af det 
samlede a lenearbejde.

HR-direktør  Mik Grüning oplyser,  at  indsatsen 
retter  s ig mod uhensigtmæssigt  a lenearbejde, 
som omfatter  vagter  på lukkede fængsler,  hvor en 
fængselsbet jent  er  a lene med de indsatte i  mere 
end halvdelen af t iden og t i lsvarende vagter  på 
halvåbne afdel inger (såfremt man lokalt  har  be-
s luttet  at  registrere det) .

Denne def in i t ion på a lenearbejde blev besluttet 
t i lbage 2013.  Fængsels forbundet er  dog kr i t isk 
over  for  måden at  anskue a lenearbejde på.  Def i -
n i t ionen er  i  forbundets opt ik  for  snæver,  fordi  en 
lang række inst i tut ioner og medarbejdergrupper 
ikke medtages.

Det er  for  eksempel  ikke a lenearbejde,  når  man er 
a lene på vagt i  et  åbent fængsel .  T i lsvarende er 
det ikke alenearbejde, når en værkmester arbejder 
alene med de indsatte på et værksted. Der er heller 
ikke sat  mål  op for  at  begrænse a lenearbejdet 
disse steder. 

Mik Grüning s iger :  ”Kr iminal forsorgens koncern-
ledelse har  besluttet ,  at  n iveauet for  brug af 
a lenevagter  højst  må l igge på 1 ,5  procent af den 
samlede postbesættelse på de matr ik ler,  hvor 
a lenearbejde kan forekomme.” 

Alenearbejde forekommer med andre ord kun på 
matr ik ler,  som er  dækket af def in i t ionen. 

Det er  en a lt  for  teknisk måde at  anskue problem-
st i l l ingen på,  mener Fængsels forbundets formand 
Bo Yde Sørensen:  ”Det er  jo næsten som om, v i  er 
havnet i  et  kapite l  i  Franz Kafkas ´Processen´ .  Man 
skal være en bureaukrat for at forstå tankegangen. 

FÆNGSELSFORBUNDET MENER, AT KRIMINALFORSORGENS 
DEF IN IT ION PÅ ALENEARBEJDE ER FOR SNÆVER.

HVORFOR ER DET IKKE EN 
ALENEVAGT, NÅR MAN ER 

ALENE PÅ VAGT?
A F S Ø R E N G R EG E R S E N

Men det er  se lvfølgel ig meget smart ,  for  man gør 
jo problemet meget l i l le  ved at  def inere s ig ud af 
det ,”  s iger  han.

Han mener,  at  t iden er  inde t i l  at  opdatere def i -
n i t ionen,  så den dækker a l le  de vagter,  hvor man 
er  a lene.

”Hvis  v i  ska l  gøre noget ved problemet,  så synes 
jeg, at vi skal kalde en skovl for en skovl. Tidligere 
var  det ikke t i l  at  tage fe j l  a f.  Var  du den eneste 
mand el ler  kv inde på en afdel ing,  så var  der  ta le 
om alenearbejde.  Det synes jeg,  v i  ska l  vende 
t i lbage t i l .”

UDBREDT PROBLEM

Spørger man Fængsels forbundets medlemmer, 
er  a lenearbejde et  udbredt problem. Forbundet 
udsendte i  2016 en spørgeskemaundersøgelse 
blandt s ine medlemmer. 

Her svarede otte ud af ti ,  at de i løbet af en typisk 
vagt var  a lene i  kortere e l ler  længere t id.

Medlemmerne blev også bedt om at forholde sig ti l 
def initionen ”alene mere end halvdelen af vagten”. 
Ti l  dette spørgsmål svarede 23 procent –  a l tså næ-
sten hver  f jerde – at  de havde haft  a lenevagter  på 
deres t jenesteplan inden for  den seneste arbejds-
måned.

Omfanget var  størst  i  de åbne fængsler,  men selv 
i  de lukkede fængsler  svarede 12 procent,  at  de 
havde haft  a lenevagter. 

Medlemmerne anså også a lenearbejdet som et 
væsent l igt  problem: Hver tredje svarer  i  under-
søgelsen,  at  de overvejer  at  sk i fte job på grund 
af det . 

I fø lge Bo Yde Sørensen er  der  derfor  god grund 
t i l  at  tage problemst i l l ingen a lvor l ig:  ”Vi  har  ikke 
råd t i l  at  miste mere mandskab.  Hvis  det skal 
undgås,  skal  der  sættes ind på a l le  f ronter  –  det 
gælder også i  forhold t i l  a lenearbejdet .”

Der er alenearbejde i alle institutioner i Kriminalforsorgen. Der er 
dog kun fokus på at begrænse en mindre del. I den seneste f ler-
årsaftale blev det besluttet at forstærke indsatsen mod uplanlagt 
alenearbejde. Desuden registrerer Kriminalforsorgen såkaldt uhen-
sigtsmæssigt alenearbejde i lukkede og halvåbne afdelinger (både 
planlagt og uplanlagt). 

UHENSIGTSMÆSSIGT 
ALENEARBEJDE

-  Det er denne del, 
som Kriminalforsorgen 

registrerer

ALT ALENEARBEJDE I 
KRIMINALFORSORGEN

UPLANLAGT 
ALENEARBEJDE

-  Pol it isk ønske om 
forstærket indsats
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A L E N E A R B E J D E

ALENE I KÆLDEREN 
I RANDERS ARREST
ANNETTE  BONDI  ER  DEN ENESTE  VÆRKMESTER 
TILBAGE I RANDERS ARREST. KRIMINALFORSORGEN 
HAR VALGT IKKE  AT GENBESÆTTE  DEN ANDEN 
VÆRKMESTERST I LL ING.

A F S Ø R E N  G R EG E R S E N

Det kan mærkes,  når  man går  f ra  at  være to t i l  én 
værkmester. 

Hvor Annette Bondi  t id l igere havde en kol lega at 
læne s ig op ad,  står  hun nu for  opgaverne a lene i 
værkstedet i  Randers Arrest . 

For  et  år  s iden stoppede hendes kol lega neml ig – 
og den ledige st i l l ing står  stadig ledig.

”Vi  f ik  st i l let  i  udsigt ,  at  st i l l ingen v i l le  bl ive gen-
besat ,  men i  stedet valgte man at  s lø j fe  st i l l ingen 
helt ,”  s iger  værkmesteren.

Randers Arrest er ramt af de økonomiske trængsler 
i  Område Midt-  og Nordjy l land.  Derfor  er  der 
de seneste to år  blevet skåret  på bemandingen 
blandt fængselsbet jente og værkmestre.

Men hvor betjentene stadig har hinanden at sparre 
med,  er  det ander ledes for  Annette. 

”Det er ikke specielt rart at gå hernede i kælderen 
a lene.  Det går  ud over fagl igheden,  når  der  ikke 
er  en kol lega at  ta le med.  Jeg er  t ræt,  når  jeg 
kommer h jem,” s iger  hun.

Det går  også ud over arbejdsdr i ften.  En værk-
mester  kan af gode grunde ikke tage s ig af det 
samme som to.  Arbejdspladsen kører  derfor  på 

nedsat  blus .  Hvor der  før  var  syv indsatte i  værk-
stedet ad gangen,  er  der  nu kun plads t i l  f i re .

”På den måde rammer det de indsatte.  De må 
bl ive på deres cel ler,  når  v i  kun kan t i lbyde dem 
arbejde der,”  s iger  værkmesteren.

Hun peger på,  at  der  blevet skåret  ned i  pro-
dukt ionen som blandt andet består  af beslag og 
plast ik legetøj .

”Vi  kan ikke producere l ige så meget –  og dermed 
t jener  arresthuset færre penge.”

IKKE UTRYG  

Det er  nærl iggende at  t ro,  at  der  også er  en s ik-
kerhedsrisiko ved at arbejde alene med de indsatte 
i  kælderen,  men det oplever  Annette Bondi  ikke i 
hverdagen.

”Jeg føler mig ikke utryg ved at gå rundt hernede.”

Værkmesteren ser  dog a l l igevel  gerne,  at  der 
opsættes kamera i  kælderen.  Både af hensyn t i l 
hendes og de indsattes s ikkerhed.

”Jeg kan ikke holde øje med dem hele t iden.  Det 
v i l  et  kamera kunne hjælpe med,” s iger  hun.

Det var der dog ikke problemer med, da fagbladet 
var  på besøg.  De indsatte v i rkede glade for  arbej-
det i  værkstedet.

”Vi  er  glade,  så længe Annette er  t i l f reds,”  lød 
det f ra  dagens arbejdshold.

FÆRRE VÆRKMESTRE
I  2007 var  der  457 værkmestre i  Kr imi-
nal forsorgen.  Nu er  der  298 t i lbage.
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MANDAG
Jeg begynder dagen tidligt med at læse mails. 
Arbejdsgiver beklager, at en opsigelse blev hånd-
teret dårligt. Der er også – som der plejer – spørgs-
mål om VIT eller andre ting med tjenestetidstilrette-
læggelsen. Mandag er ingen undtagelse.

Herfra går det stærkt i  en helt anden retning: en 
kollega på Storstrøm Fængsel er testet positiv for 
Covid-19. Sundhedsmyndighederne forlanger byg-
ning D isoleret med 54 indsatte. 14 betjente bliver 
sendt hjem.
 
Klokken 14 er jeg med i retten om en sag om trusler. 
Den indsatte er blevet løsladt og møder ikke op, så 
turen har været spildt. Det sker tit,  og jeg undrer 
mig over, at polit ikerne ikke gør noget ved det 
ressourcespild.

Tilbage på kontoret tjekker jeg mails igen. Der er 
lønti lbud ti l  betjente ti l  Køge og Storstrøm. Man-
dag aften får jeg kontakt ti l  den ene ansøger. Han 
vil ikke gå ned i løn og bliver vred over, at Kriminal-
forsorgen ikke påskønner, at en dygtig medarbejder 
søger en stilling et sted, hvor de mangler personale, 
når de har råd ti l  at købe personale fra al le egne af 
Jyl land. Jeg sender en mail t i l  ansættelseskontoret, 
hvor jeg fastholder lønkrav og argumenterer for, at 
kollegaen er al le pengene værd.

TIRSDAG
Tidligt næste morgen får jeg et nyt og meget 
bedre lønti lbud, og dermed har vi en ny kollega 
på Sjælland.

På Storstrøm rykker sundhedsmyndighederne ind 
for at opspore smitten, og den første journalist 
kontakter ti l l idsrepræsentanten for at høre om, 
hvordan forbundets medlemmer oplever situationen.

En enkelt kollega får en ekstra vagt og kommer op 
på f ire 12-timersvagter i  træk – hvilket er en for 
meget ifølge Kriminalforsorgens egne regler.

ONSDAG 

Jeg har den første journalist i  røret fra morgen-
stunden. Han undrer sig over, at Kriminalforsorgen 
sender personale rundt mellem forskell ige matrikler 
og forskell ige bygninger på Storstrøm, når der er 
smitteudbrud. 

Jeg henviser til tillidsrepræsentant Mads Holgersen, 
som DR P4 gerne vil  have i morgenradioen.
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TORSDAG 
Jeg er klar ti l  nylønsforhandlinger, men dagens 
forhandlinger bliver af lyst og udskudt ti l  primo 
december.

Det giver mulighed for at tage med en sygemeldt 
kollega på kommunen. Vedkommende har PTSD og 
er blevet sat i  stævne af kommunens fastholdelses-
afdeling med henblik på en tilbagevenden til jobbet.

Tilbage på kontoret er der nyt fra HR vedrørende 
en aktindsigt, en lønforhandling, en mobbesag, 
seniorfridage og kompetenceudvikl ingsfonden.

FREDAG
Ugen før blev jeg kontaktet af et døgnarresthus 
med en indsat på en 15 kvadratmeter stor dobbelt-
celle, der har haft besøg af en pårørende, som 
er testet positiv for Covid-19. Den indsatte bliver 
isoleret på cellen, men hans cellemakker skal ikke 
isoleres, og det bekymrer ansatte og indsatte i 
arresthuset. Jeg drøftede sagen med områdedirek-
tøren, og fredag morgen får jeg en besked fra en 
glad ti l l idsmand. Den nye Covid-19-beredskabsplan 
indeholder nye procedurer for indsatte på dobbelt-
celler. Det er super, at direktionen har lyttet ti l 
bekymringen fra forbund og frontl injepersonalet. 
Da man i sommer tvang en indsat med en positiv 
Covid-19-test ind i Jyderup ti l  afsoning, selv om 
denne havde været på fri  fod, måtte vi i  pressen 
for at råbe direktoratet og polit ikerne op. Krimi-
nalforsorgen ændrede praksis, men hvorfor skulle 
det først ske efter, at medierne havde skrevet om 
sagen?

Der kommer ikke besked om nye smittede indsatte 
eller ansatte og det lader ti l ,  at betjentene har styr 
på situationen.

Er med en pensioneret kollega ti l  møde med en 
jobkonsulent fra kommunen. 

Tilbage på kontoret er der indløbet to nye løn-
ti lbud på ansøgere ti l  sti l l inger i  Køge.

Jeg slutter dagen af med at drøfte nogle ting med 
forbundsformanden i telefonen, inden jeg sætter 
mig ti l  rette foran f jernsynet med et glas rødvin 
for at synge med på coronafællessang.

D A G B O G

HVAD LAVER EN OMRÅDETILL IDSREPRÆSENTANT I 
LØBET AF EN ARBEJDSUGE? V I  HAR BEDT HENNING 
MØRCK FRA OMRÅDE SJÆLLAND SKRIVE DAGBOG. 

EN OMRÅDETILLIDS-
REPRÆSENTANTS 

ARBEJDSUGE
A F M A R I A H A M I LTO N
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I N D L Æ G

NU KAN DU BOOKE VORES FERIEBOLIGER 
I DE TRE FØRSTE MÅNEDER AF 2021
Vi l  du le je en af vores fer iebol iger  i  1 .  kvarta l  2021?  Så gå ind og book ugen på forbundets 
h jemmeside under ’ fer iebol iger ’.  På denne måde deltager du i  lodtrækningen,  som foregår 
senest  den 16.  november.  Du får  besked kort  herefter.  I  december åbner v i  for  bookning 
for  resten af 2021 . 

KARSTEN GOUL PEDERSEN: 
25 ÅRS JUBILÆUM I KRIMINALFORSORGEN
Den 1 .  august  1995 havde Goul  første arbejdsdag på Ansta lten ved Herstedvester.  Dette var 
en spændende t id,  som han kan fortæl le h istor ier  om i  t imevis .  Han vælger dog hurt igt  at 
drage hjem t i l  moder landet,  hvor han i  1997 får  ansættelse på Statsfængslet  ved Kærshoved-
gård. 

Herefter  går  turen over den nu lukkede arrest  i  Hjørr ing i  2000 t i l  den foreløbige endestat ion 
Holstebro Arrest ,  hvor han startede i  2008.

Fodbold har  a l le  år  haft  hans store interesse,  om end han ikke længere er  akt iv  spi l ler.  Han 
har  i  stedet kastet  s ig over  gol f sammen med sønnen.  Rygterne s iger,  at  det er  den yngste 
generat ion,  der  har  det største ta lent  for  det svære spi l .

Stort  t i l lykke med jubi læet,  Karsten.

Personalet  i  Holstebro Arrest

MARBELLA

(Torsdag t i l  torsdag)
3.000 kroner

BLOKHUS

(Lørdag t i l  lørdag)
3.000 kroner

KRAMNITZE

(Lørdag t i l  lørdag)
3.000 kroner

D E B A TI N D L Æ G

NU KAN DU ØNSKE VORES FERIEBOLIGER 
FOR 2021
Har du lyst  t i l  at  holde fer ie  i  B lokhus,  på Lol land el ler  i  Marbel la  på Costa del  Sol?  Du har  nu 
mul ighed for  at  ønske datoer for  Fængsels forbundets fer iebol iger  i  hele 2021.  Det gør du ved at 
booke den ønskede fer iebol ig på vores h jemmeside.  På den måde deltager du i  lodtrækningen. 
Alle deltager med ét lod, og du kan maksimalt booke to boliger. Vi trækker lod blandt al le ønsker i 
uge 2 i  2021 .  Samtidig får  a l le  svar  om, hvorvidt  deres ønsker  er  blevet opfy ldt .

SKAL DE ÅBNE 
FÆNGSLER LUKKES – 
BARE LIDT?
A F N I E L S  J E N S E N ,  T I L L I D S R E P R Æ S E N TA N T 
PÅ S Ø BYS Ø GÅ R D FÆ N G S E L

Er de åbne fængsler  t idssvarende? Jeg hører  både 
blandt kol legaerne her  i  Søbysøgård Fængsel  og 
f ra  kol legaer f ra  de andre åbne fængsler,  at  k l ien-
te l let  gennem årene kun er  blevet hårdere.  Man 
kæmper med massive problemer med indtag af og 
handel  med stoffer,  som let  kan indsmugles.

Den type indsatte,  som t id l igere huserede i  åbne 
fængsler  –  spr i tbi l i sten,  fo lk  med mindre domme 
for  vold,  but ikstyven – s idder derhjemme og afso-
ner  med fodlænke.  Og da de lukkede fængsler  er 
overfy ldte,  kan jeg godt mistænke,  at  der  s idder 
indsatte i  åbne fængsler,  som førhen v i l le  være 
placeret  i  lukket regi  –  og som nok burde være 
det.  Derfor  har  v i  nu åbne fængsler,  som udover 
at  være fy ldt  op t i l  br istepunktet ,  har  nogle ram-
mer der  ikke passer  t i l  k l ientel let .

KRIMINALFORSORGEN 
HAR ET HÅBLØST 
UNIFORMSSYSTEM
A F C L AU S  O L S E N ,  T I L L I D S R E P R Æ S E N TA N T 
N Y KØ B I N G FÆ N G S E L

Da vi  i  t idernes morgen gik  over  t i l  det  uni forms-
system, v i  kender i  dag,  var  det meningen,  at 
man skul le  kunne få  udleveret  uni formsgenstan-
de efter  behov.  I  dag er  det så blevet t i l ,  at  der 
er  brugsterminer.  Dette er  i  pr incippet en god 
tanke,  hvis  a l le  huse var  ens,  og deraf a l le  kol le-
gaer havde samme behov.  Nu er  det min påstand, 
at  behovet på et  stort  lukket fængsel ,  kontra et 
døgnhus, ikke er ens. Selv kan jeg ikke huske, hvor-
når jeg sidst har brugt vinterjakke eller al l  weather. 
Så tænker jeg i  øvr igt ,  at  brugsterminerne er 
udregnet efter  en 37 t imers arbejdsuge,  er  der 
nogle kollegaer der kun arbejder 37 timer ugentlig, 
i  dagens Kr iminal forsorg?

Jeg efter lyser  det gamle pointsystem. Der kunne 
man best i l le  det ,  man havde brug for,  forudsat  at 
man havde point  nok. 

Nu t i l  sagens kerne:  Jeg har f lere gange oplevet 
kollegaer, der ikke kunne få  et  par  nye sko,  se lvom 
storetåen stak ud gennem den ene sko.  Jeg har 
en kol lega,  der  ikke kan få  et  par nye bukser, på 
trods af, at man kan se hvilken farve boksershorts 
han har  på,  fordi  enden er  s l idt  helt  ud.  Det ”s jo-
ve” er,  at  kol legaen kan best i l le  to v inter jakker, 
f i re  styk a l l  weather,  fem sk jorter,  to par  sko,  en 
l ivrem, et  par  handsker,  en pul lover  og to s l ips , 
men han kan ikke få  et  par  nye bukser! 

Jeg har  svært  ved at  se r imel igheden i  det  uni -
formssystem, v i  har  i  dag.

I  øvr igt  er  kval i teten,  specie lt  på vores bukser, 
ikke noget man v i l le  være misundel ig på i  det 
gamle DDR,  efter  t re- f i re  vaske ser  de ekstremt 
s l idte ud. 

Den gamle blå t-sh i rt  med v-hals  er  også meget 
savnet,  der  er  i  øvr igt  ikke noget a l ternat iv  t i l 
denne,  med mindre,  man kan holde ud at  have 
en 2-  e l ler  3- funkt ionsundertrøje på,  den er  pæn 
varm at  have på ved plus 15 grader.

Jeg har flere 
gange oplevet 
kollegaer, der 

ikke kunne få et par 
nye sko, selvom store-
tåen stak ud gennem 
den ene sko. 
”

Men,  kunne man spørge,  hvorfor  skal  v i  nu t i l 
at  beskæft ige os med den s lags pol i t iske e l ler 
ideologiske spørgsmål?  Har  Kr iminal forsorgen 
ikke problemer nok med personalemangel , 
overbelæg og langt idssygefravær?

Jo,  men måske er  en del  af løsningen netop 
at  se på rammerne i  de åbne fængsler.  Hvis  v i 
kunne dæmme op for  eksempelv is  indsmugl ing, 
v i l le  v i  måske få  en fø le lse af at  have kontrol  over 
lø jerne.  At  det ikke er  kr iminel le  bagmænd, der 
styrer fængslets dagligdag og sender de svage 
indsatte ud t i l  fængslets  grænser og hente leve-
ringer af sprut, hash og telefoner, som skal pushes 
videre. Måske vil  det give os en reel følelse af 
at  kunne holde opsyn og beskytte indsatte mod 
overfa ld i  sk ju l te kroge.  I  mine øjne v i l  det  være 
et  posit ivt  b idrag t i l  arbejdsmi l jøet .

Om det skal  være hegn,  mere overvågning,  stram-
mere regler  e l ler  andet skal  jeg ikke kunne s ige. 
Man bør f ra  pol i t isk  s ide se på om rammerne i  de 
åbne fængsler  er  passende – e l ler  om de åbne 
fængsler  skal  lukkes l idt  t i l .  Jeg tror,  det  v i l le 
gavne personalet .
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