Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Medlemsbrev
Årets generalforsamling
afholdes den 18. marts 2013 kl. 15.00 i
Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.
I forlængelse af generalforsamlingen bliver
der mulighed for at høre Henrik Skov Kristensen fortælle om Fårhuslejren.
Formanden er blevet pensionist
Med udgangen af 2012 valgte selskabets
formand William Rentzmann at gå på pension. Efter mange års tro tjeneste – ikke
mindst som formand for Fængselshistorisk
Selskab siden stiftelsen i 2005 – må man
sige, at det er fuldt fortjent.
Heldigvis har William valgt at fortsætte i
selskabet, hvor vi fortsat kan trække på
hans store viden om Kriminalforsorgen før
og nu!

Vi ønsker alle, at han må få et godt og aktivt otium.
Fra fængselsselskab til forsorgsselskab
Organisering af hjælpen til indsatte og løsladte fanger kom med oprettelsen af
fængselsselskaberne. Det først kendte selskab er fra Odense, hvor ”Selskab til tabte
borgeres frelse” blev stiftet i 1797. Det
ophørte dog efter få år.
I 1843 stiftede den engelske lady, Elisabeth Fry, Det Københavnske Fængselsselskab. Formålet var dels at besøge de indsatte i fængslet dels at skaffe dem arbejde
og støtte efter løsladelsen.
Dette formål spredte sig over hele landet,
idet der i perioden 1858 – 1892 blev dannet en række selskaber med tilknytning til
fængsler og arresthuse.

februar 2013
I 1902 blev ”Fængselshjælpen” stiftet. Den
fik til opgave at føre tilsyn med betingede
dømte og betingede benådede. Selskabet
drev optagelseshjemmet Stengården for
drenge og Engelsborg for piger.
I 1951 blev Dansk Forsorgsselskab etableret som en sammenslutning af fængselsselskaberne. Der blev oprettet regionale
kontorer og et hovedkontor i København.
I 1973 overgik selskabets aktiviteter til
Kriminalforsorgen, og selskabets midler
blev overført til en fond, der har til formål
at yde hjælp til straffede, hvor andre muligheder er udtømte.

Hvis der er nogen, der har interesse i at
dokumentere den spændende historie om
fængselsselskabernes og forsorgsselskabernes, eller i øvrigt husker noget fra perioden. Fakta, diskussioner, møder, alvorlige
eller sjove episoder, så vil vi være meget
taknemmelige for at høre fra jer via mail til
Mogens Madsen engelbraet@elvercom.dk
eller helle.thaarup@kriminalforsorgen.dk
(Helle Thaarup).
Kontingent 2013
Indbetaling af kontingent for 2013 kan ske
enten kontant i forbindelse med generalforsamlingen eller på selskabets konto
6737-0143678 (husk angivelse af indbetaler). Prisen er fortsat 100 kr. for personlige
medlemmer.

Kontakt gerne Helle Thaarup, hvis du er i
tvivl om, hvorvidt du er i restance.

Er der nogen, der kan huske.......?
Vi har igennem nogen tid i Informationsgruppen diskuteret tidspunktet for den første videoovervågning, baggrunden herfor
og omstændighederne i forbindelse med
indførelsen.
Desværre er det sådan, at vi ofte er henvist
til at tage udgangspunkt i, hvad vi kan huske – mere end i konkrete fakta, idet vi
ikke har kunnet finde dokumenter, der kan
bekræfte baggrund, tid mv.
Det er i den forbindelse, vi vil anmode om
et par ord fra gamle fængselsfolk, der måske har fakta og/eller en bedre hukommelse end os! Hvis du har viden på området, fakta eller erindringer om den ofte lidt
hede og til tider muntre debat både forud
for og efter indførelsen af videoovervågning, så hører vi meget gerne fra dig.
Følgende mener vi at kunne huske:
 Vridsløselille var det første fængsel
(primo 1970’erne?), hvor man gjorde
forsøg med videoovervågning af ringmuren.
 Baggrunden var et stigende antal undvigelser trods øget bemanding langs
ringmuren.
 Ideen om at øge sikkerheden gennem
videoovervågning af ringmuren blev fostret (af hvem? hvor?) i en periode, hvor
man diskuterede og afprøvede mange
nye former for afsoning og indhold i selve fængselsopholdet. Perioden var i det
hele taget rig på ændringer og nye tiltag.
 Nye tiltag/ændringer/forsøg betød almindeligvis, at der måtte tilføres yderligere ressourcer ikke bare i form af penge men også i form af mere personale.
Fx mente man, at video langs muren
foruden TV- udstyret også ville betyde
flere radioer og yderligere behov for personale til den centrale overvågning af
udstyret.
 I samme periode var der imidlertid også
en modsatrettet opfattelse af, at man
ved nye tiltag ikke næsten pr. automatik
fik tilført yderligere ressourcer, men at
man hver gang skulle stille mere kritiske spørgsmål som fx; Hvis vi gennemfører det ønskede nye tiltage, hvad vil
gevinsten så være? Hvad kan vi holde
op med at gøre, når det nye indføres?

Besparelsen ved at indføre nyt skal helst
være udgiftsneutral eller medføre en
besparelse i penge og/eller personale,
der så vil kunne føres over til områder,
der er nødlidende!
 Direktør Brydensholt mente, at videoovervågning ikke ville koste yderligere
personalemæssige ressourcer, og han
foreslog endvidere, at vagterne på den
indvendige side af ringmuren blev fjernet og erstattet af en bil med to betjente
på den udvendige side. Dette forslag
medførte mange hede debatter på Vridsløselille.
 I samme periode arbejdede man med
målstyring – hvornår havde man lov til
at sige, at afdelingen var en succes? –
både i den frie kriminalforsorg og i
fængslerne, fx mål for recidiv og mål for
undvigelser. Et aftalt antal set i realistisk lys blev fastsat, og dette budgetterede tal var udslaggivende for, om direktoratet skulle have indberetning. For få
(havde man nu strammet for hårdt op?)
for mange (var man nu blevet for lemfældig?) – aviserne deltog meget i debatten, og Bo Bojesens tegning fra
ringmuren i Vridsløselille vakte megen
moro.

Hvis der er nogen, der husker noget fra
perioden. Fakta, diskussioner, møder, alvorlige eller sjove episoder, så vil vi være
meget taknemmelige for at høre fra jer via
mail til Flemming Skadhauge flemming@skadhauge.dk (eventuelt tlf. 8637
3538) eller til Helle Thaarup helle.thaarup@kriminalforsorgen.dk

