
 

 

Referat af Hans Henrik Brøndsteds indlæg d. 28. januar 2020 om sin tid i 

fængselsvæsenet. 

 

Hans Henrik Brøndsted indledte med, at han havde været ansat i Kriminalforsorgen 

(KF) i 40 år. 

KF driver landets fængsler og fører tilsyn med dømte i frihed i tilfælde af betingede 

domme og samfundstjeneste mv. Kf.  søger at hjælpe folk sikkert videre til et liv uden 

kriminalitet. 

Nøgleordene er: Kontrol og sikkerhed – støtte og motivation. Kunsten er at balancere 

mellem ”det hårde og der bløde”. 

De, der sidder i fængsel, har det til fælles, at de ikke har kunnet begå sig i samfundet. 

Og de sidder så inde med andre med samme baggrund, hvilket ikke er en god ide! 

KF arbejder ud fra principper om ”normalisering” (opholdet skal være så normalt 

som muligt målt med den ansattes hidtidige liv), ”åbenhed” (kontakten ud ad til mod 

familie mv. skal bevares), ”ansvarlighed” (et fængsel er ikke er hotel – de indsatte 

laver selv mad og gør rent mv.), ”sikkerhed” (man må ikke kunne løbe sin vej) 

og ”mindst mulig indgriben” (den indsatte skal bevare selvværdet). 

Samfundets udgifter til en plads pr. dag varierer fra 1.896 kr. (fængsel) til 396 kr. 

(fodlænke). 

Hans Henrik optalte placeringen af de lukkede og åbne fængsler. De forældede som 

fx Vridsløselille (Egon Olsen fængsel) er nu lukket. I 1993 blev straffen ” på vand og 

brød” afskaffet. Der arbejdes løbende på forbedringer af fængslerne og vilkårene for 

de indsatte. 



Hans Henrik omtale situationen under krigen, hvor regeringens holdning 

indledningsvis var, at sabotører m.fl. var kriminelle. De dømte blev i starten indsat til 

afsoning i danske fængsler – uden at der blev taget særlige hensyn til dem. Tyskerne 

overtog i 1943 Sønder Omme, hvilket gav anledning til flytning af 400 indsatte. 

Efter krigen blev 30.00 anholdt – og 13.000 heraf sat i fængsel. Behandlingen af 

landssvigerne gav anledning til at gentænke, hvorfor vi straffer og, hvordan det skal 

gøres. 

De tidligere indsatte sabotører m.fl. deltog efter krigen i arbejdet i diverse udvalg 

med at forbedre forholdene for de indsatte kriminelle. 

De åbne fængsler - herunder Møgelkær (åbnede i 2012) - er de billigste at drive. 

Storstrøms fængsel åbne i 2017 med bl.a. underafdelinger til rockere, medlemmer af 

indvandrerbander og narkokriminelle – de skal isoleres fra de øvrige fanger. 

Det er et problem, at de dømte skal vente indtil de kan komme til afsoning. Kan 

betyde, at de begår ny kriminalitet i ventetiden. 

Dømte for sexualforbrydelser – herunder mod børn - skal beskyttes mod de øvrige 

indsatte – evt. ved at blive indsat i arresthuse. Psykologer inddrages i arbejdet med at 

få de indsatte til at forstå, hvad de har gjort. 

Hans Henrik indlæg gav anledning til en lang række spørgsmål om bl.a. ”kvinder og 

straf”, østeuropæiske kriminelle, som ikke kan afsone i hjemlandet, fængsler på 

Grønland samt om udslusning. 

Vi siget tak til Hans Henrik for et engageret indlæg, som både informerede og gav 

stof til eftertanke. 


