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Møde torsdag d.20. februar    -    Martin Tranders //kriminalforsorgen  

 
 

Kaj Christensen var referent – han skriver: Mødet var både spændende og tankevæk-
kende. Martin fortalte om sine 9 år indenfor kriminalforsorgen, heraf en periode på 
Vridsløse Statsfængsel og nu i modtagelsen på Vestre Fængsel.  
Sideløbende hermed er Martin underviser på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.  
 

Vidste du:  
- at der i DK er ca. 2.500 ansatte fængselsbetjente 
(behovet er ca. 4.000),  
- at fordelingen mellem de ansatte mænd og kvinder 
ca. 50/50, 
- at kun ca. 5% af de indsatte er kvinder,  - at ca. 85% 
af de indsatte har anden etnisk baggrund end dansk 
og  
- at en indsat skal arbejde under afsoningen og 
- at lønnen herfor er kr. 7,27 pr. time. 

 

Til sidst pointerede Martin ”at man kommer i fængsel som straf – ikke for at blive 
straffet”. Martin førte os gennem dagligdagen i et fængsel, fortalte om hierarkiet, om 
bandegrupperinger – og besvarede beredvilligt på alle tænkelige spørgsmål. 
Efter mange klapsalver tilbød Martin at komme igen en anden gang for der var rigtig 
mange anekdoter og historier, som vi slet ikke nåede at få med. Vi er mange der glæder 
os til at se Martin igen på et af vore møder. //Kaj Christensen. 
John tilføjer: 48 % af fængselsbetjentene er kvinder. Da størstedelen af fangerne er 
mænd, arbejder de derfor også i mandeafdelingen. Der kan være grov vold i mandeafde-
lingen, hvorimod det mere er kvinde-fnidder, der hersker i kvindeafdelingen. 
Fængselsbetjent er en tjenestemandsstilling, men mange forlader jobbet undervejs, så 
der konstant er mangel på dem. Der er så mange udlændinge indsat, at en dansk fange 
brokkede sig over, at man skulle kunne engelsk for at være indsat. // John. 

 

 

Næste møde torsdag d. 27. februar  Vi får besøg af 
Bente Duusgaard fra Julemærkefonden. Bente vil fortælle 
om Julemærkefonden og deres drift af julemærkehjemmene 
rundt omkring i Danmark. Julemærkehjemmene hjælper børn, 
som har det svært i livet af forskellige grunde, således at de kan 
komme tilbage med styrke til deres hverdag. Glæd dig til at 
møde Bente og få svar på alle dine spørgsmål om julemærker, 
om sund kost og alle de dejlige børn, som de hjælper.   

 
 
 
 

 

 
Her ser I den effektive og 
kreative HC gruppe som 
meldte sig til at finde en 
løsning på at holde 
pillefingrene væk fra 
Borgerhusets projektor.  

Og deres løsning ser I monteret i loftet.  
Så mon vi ikke i fremtiden kan forvente at  
projektoren altid virker // Freddy. 
 
 

På foto th. ser I udviklingsgruppen:  
Finn Stahlfest – Kell Bengtsson  – John Helsted – 
Flemming Vestergaard Madsen. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Invitation til at skrive.    En – også væsentlig del af 
vore virker i Hemingway er at yde – vise hvad vi kan. 
Det giver glæde – både hos dig og hos medlemmerne. 
Så meld dig – og vær med til at referer vore møder. 
Vi hjælper dig med opsætning/ stavefejl.... //Mogens 
 

 
 
 

 
Mogens / 4045 2210 /  
a-mch@webspeed.dk  
Hemingway Club Greve /       
torsdag 

 
 
 
 

Fængsel kan både betyde friheds- 
berøvelse og være en betegnelse for 
den institution, hvor frihedsberøvelsen 
skal finde sted. 
I middelalderen var frihedsberøvelse 
sjælden, men straffen blev mere 
almindelig fra 1600-tallet. De indsatte 
fanger bidrog til statshusholdningen 
med gratis arbejdskraft. 
Fængsel er én af de to almindelige 
strafformer i dansk ret. Fængsel kan 
idømmes i op til 16 år eller på livstid, 
men for langt de flestes vedkommende 
er straffene betydeligt kortere. Der fin-
des i Danmark både betinget fængsels-
straf, hvor man slipper for at opholde 
sig i et fængsel – på betingelse af at der 
i strafperioden ikke begås nye lovover-
trædelser og ubetinget fængselsstraf der 
skal afsones ved ophold i et fængsel. 
Fængsler kan være både åbne og 
lukkede, afhængigt af den strenghed, 
hvormed frihedsberøvelsen håndhæves. 
Hertil kommer også lokale arresthuse i 
en række provinsbyer. Danmarks mest 
sikrede fængsel til dato er Statsfængslet 
Østjylland, som blev taget i brug i 2006 
 

 

 
 

    
 
 
 

John Mosegaard benyttede mødet 
til at fejre sin fødselsdag. Martin og 
John konstaterede, at de havde haft et 
fint samarbejde i mange år. John havde 
som dommer skaffet mange ”kunder” til 
Martin. 
 
 


