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Efterskrift

Efterskrift

                                               I en tid, hvor ord og virkelighed kun hænger sammen, når det er styret af 
en egeninteresse, kan det være endog meget vanskeligt at komme igennem med et budskab.

Denne opgave er blevet til i et forløb på godt to måneder i foråret 2004. Anledningen var, at 
Jyllands-Postens Fond udskrev en prisopgave med samme titel som vist ovenfor. Jeg så den første 
gang den 27. januar i Jyllands-Posten eller i Politiken. 
Opgaven blev afleveret den 6. april. Efter afleveringsfristen har jeg rettet i teksten, hvor der har 
været meningsforstyrrende passager, eller hvor emnet føltes tyndt beskrevet, eller hvor nyheder i 
pressen supplerede teksten. De to fodnoter om Rousseau og Pascal hører til tilføjelserne.
Vinderne blev offentliggjort i Jyllands-Posten Kristi Himmelfartsdag, den 20. maj. Her fremgik 
det, at der havde været 23 besvarelser at vælge imellem, og at vinderne alle var specialister i 
strafferet. Min besvarelse var ikke blandt de tre vindere.
Det er ikke første gang, at mine tanker ikke vinder genklang. Denne gang har det været nemmere 
og hurtigere at bearbejde skuffelsen end tidligere. Da jeg til stadighed forholder mig til de 
grundlægende tanker fra 1979, giver en afvisning ikke anledning til at forkaste dem. Derimod har 
jeg denne gang valgt at distribuere dem alternativt, ikke mindst fordi det behandlede emne ellers 
vil blive forældet. 
Det har været meget spændende at skulle indplacere straf i min paradigmetænkning, herunder 
fængslet som en grotesk og inhuman form, hvad jeg tror, eftertiden vil give mig ret i.
Den aktuelle mediemæssige eksponering af tortur i Irak giver ny anledning til at fokusere på 
begrebet straf i en kulturel sammenhæng.

2. juni 2004
Arne Frost

Seneste ændring den 01. januar 2007
 

NB: Fodlænker som straffemetode var ikke blevet introduceret i 2004, da jeg afleverede 
opgaven. Umiddelbart må de være at foretrække frem for indespærring, fordi den straffede kan 
bevare tilknytningen til sit arbejde og sit hjem under "afsoningen".
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Problemformulering

Formål

Når spørgsmålene om, hvordan og hvorfor vi straffer, og hvad samfundet får ud af det, skal besvares, er det min 
overbevisning, at det bedste svar fås ved at anlægge et kulturelt snit på vores samtid. Derved fremkommer den 
vitale begrundelse for at straffe, som ikke vil fremgå af en rent juridisk besvarelse.
Den juridiske besvarelse tager udgangspunkt i landets love for at finde ud af, om der er begået lovbrud, og 
efterfølgende, hvori straffen i bekræftende fald skal bestå. På spørgsmålet om samfundsnytte kan der være god 
mening i at besvare det samfundsøkonomisk med afledte økonomiske virkninger ved en given straf. Men det 
menneskelige aspekt forsvinder nemt i sådanne beregninger.
Den vitale besvarelse tager udgangspunkt i, hvordan straffen praktiseres og opleves, hvor hensigtsmæssig den er, og 
hvilket konkret formål den har.
For at udtrykke det lidt polemisk i vores historieløse og bureaukratiske tidsalder: Fængsel er løsningen på den tids 
forestillinger om, hvad forbrydelse var, og hvordan forbrydere skulle håndteres.
Formålet med opgaven er at vise, hvordan fænomenet straf kulturhistorisk ændrer karakter, begrundet først og 
fremmest ved ændrede livsbetingelser og magtforhold igennem tiden. Undersøgelsen sigter mod at skabe et 
tidssvarende begreb om straf, hvor der er overensstemmelse mellem hensigt og den konkrete handling. Desuden er 
det ønskeligt, at både den straffede og samfundet får noget ud af straffen. 
At begrebet straf knytter sig til magtforhold i tiden, er nemmest at dokumentere historisk. Det vil altid være 
personer udstyret med myndighed, som har beføjelse til at erklære skyld og idømme straf. At forløbet sker med 
udgangspunkt i et regelsæt eller en lov, ændrer ikke ved magtforholdet, hvor nogle med loven i hånd idømmer 
andre f.eks. frihedsberøvelse. Det specielle ved vor tid er, at magt forsøges objektiveret, hvor intentionen 
utvivlsomt er størst mulig retfærdighed, befriet fra tilfældige og subjektive skøn. 
Men fordi magten bureaukratiseres, forsvinder efterhånden den vitale begrundelse for at udøve den. Afstanden 
mellem intention og handling øges.

Metode

Udgangspunktet er, at fænomenet straf skal anskues ud fra en kulturhistorisk synsvinkel. Det kræver en uddybende 
forklaring. Det er nødvendigt at forklare kulturudviklingen som paradigmer og paradigmeskift for at forstå nutiden 
som et led i denne udvikling. Kulturen er ikke stillestående, og det er nødvendigt at forstå dens vitale 
forudsætninger.
Den kulturelle indfaldsvinkel tager udgangspunkt i en figur, som viser kulturudviklingen som en stadig vekselvirkning 
mellem udfoldede paradigmer og paradigmeskift. Figuren blev udviklet for 25 år siden.
De grundlæggende problemer i denne opgave har jeg arbejdet med i 25 år. Men det er først med offentliggørelsen af 
prisopgaven, at de er blevet koblet sammen med fænomenet straf.
Til støtte for figuren forklares begreberne kultur og paradigme. De anvendes efterfølgende til at beskrive, hvordan 
straf er blevet praktiseret og fortolket igennem historien.
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Jeg påstår, at vi er på vej mod et nyt paradigme. Det er kun muligt at forstå dette, hvis modtageren er villig til at 
sætte sig ud over sin aktuelle begrebsverden. En anden måde at forklare forudsætningen på er at fordre åbenhed. 
Det er et reelt og et stort problem i dag, hvor enhver holder på sit, og hvor medierne er med til at fastholde os i den 
ene illusion efter den anden. 
Meget få gør sig den ulejlighed at tage udgangspunkt i den konkrete virkelighed, hvor de står, måske fordi de i 
dagligdagen er omgivet af konstante påvirkninger, der forhindrer dem i at tænke klart.
Min indfaldsvinkel er helhedsorienteret, modsat en videnskabelig, hvor alt andet forudsættes lige eller uforandret i 
en undersøgelse. Mine krav til dokumentation og reliabilitet (troværdighed) adskiller sig dog ikke fra en 
videnskabelig tilgang.
Den helhedsorienterede indfaldsvinkel betyder, at jeg på spørgsmålet, hvad samfundet får ud af det, er mere 
fokuseret på virkningen for de implicerede end for en imaginær faktor, som ingen alligevel ved, hvem er. 
Samfundsøkonomiske konsekvenser er meget relevante, men falder uden for min undersøgelse.
Da betingelsen for at blive idømt en straf ifølge dansk lov er, at man bliver idømt skyld, er der medtaget et afsnit 
om forløbet forud for idømmelse af straf. Det viser, at ikke alle kriminelle handlinger fører til domfældelse, og at 
retfærdigheden ikke altid sker fyldest ved domstolene.
Til beskrivelse af, hvordan fængselsvæsenet virker i dag, anvendes konkrete eksempler, hvor kildematerialet er 
interviews, breve og en sociologisk rapport. Bortset fra specialet om Ungdomssanktionen [US], som baserer sig på et 
omfattende empirisk materiale, er interviewene (fra Tv, radio og aviser) subjektive udsagn, som alene videregiver 
interviewpersonernes oplevelse af forholdene. Selv om det er problematisk at generalisere, efterlader 
beskrivelserne et billede, hvoraf der med en vis ret kan generaliseres omkring forholdene i fængslerne i dag.
Der er på ingen måde tale om en systematisk og udtømmende beskrivelse af fængselsvæsenet eller andre 
straffemetoder i dag.
De teoretiske afsnit, ikke mindst om tilblivelsen af vor tids retsopfattelse og af fængselsstraffen, er valgt ud fra et 
væsentlighedskriterium. Det gælder først og fremmest anvendelsen af Beccaria, Rush og Foucault.  
De konkrete eksempler er valgt ud fra kriterier om aktualitet, relevans, og fordi de i skivefasen har vist sig egnede, 
da de på forskellige tidspunkter dukkede op i medierne.
Specialet om Ungdomssanktionen [US] blev således omtalt i Politiken på et meget belejligt tidspunkt i skrivefasen, 
hvorefter jeg med en positiv tilbagemelding kontaktede en af forfatterne. Med sin indgående behandling har det 
givet stof til en beskrivelse af og dilemmaerne ved den nye sanktionsform, med også generelle dilemmaer ved at 
straffe.
Da jeg postulerer et forestående eller igangværende paradigmeskift, forsøger jeg at give et bud på, hvad et nyt 
paradigme kan indeholde.
De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af de foregående. Selv om der er tilstræbt en logisk sammenhæng i 
fremstillingen, vil læseren uden de store vanskeligheder kunne starte et vilkårligt sted i opgaven.
Ved kildecitater er teksten normalt indrykket. Ved små tekstafsnit kan teksten i stedet være vist ved 
citationstegn:””. Kilderne (og deres forkortelser) fremgår af litteraturlisten på den sidste side. Ved gentagne 
henvisninger til den samme kilde anvendes forkortelsen normalt kun ved den første henvisning. 

Begrænsninger

De paradigmeskift og mellemliggende paradigmer, som beskrives, omtaler alle vores kulturkreds, som er jødisk/
kristen og med tiden også markedsorienteret. Der males med en bred pensel, idet nuancer ikke er væsentlige ved en 
generel karakteristik. Kulturen udvikler sig anderledes inden for andre religiøse systemer, men vil før eller siden 
blive konfronteret med tilsvarende paradigmeskift i forbindelsen med løsningen af de grundlæggende vitale 
spørgsmål.
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Med hensyn til aktuelle straffemetoder eller sanktionsmuligheder, hvor der i dag skelnes mellem frihedsstaf og 
bødestraf, er min interesse ensidigt koncentreret om førstnævnte. Bødestraffen er ikke uvæsentlig, men har ikke de 
samme vitale konsekvenser som frihedsstraf.
Det er tilfældigt, at der ikke omtales behandlingsdomme for voksne. De kunne ellers være relevant i forlængelse af 
Rush’s tro på den videnskabelige behandling, og også ved nutidens forsøg på at etablere mere egnede og 
brugervenlige straffeformer.
De anvendte cases er valgt, fordi de på en god måde beskrev relevante emner, der matchede problemstillingerne. 
Der er således ikke valgt et repræsentativt udsnit af de eksisterende straffeformer. Håbet er trods det tilfældige 
udvalg at kunne fortælle noget væsentligt om især dansk straffepraksis.  

 
Kulturudvikling og paradigmeskift

Kultur

Til at beskrive begrebet kultur har jeg i en årrække benyttet mig af Edgar H. Scheins definition:
Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste sine problemer 
med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige 
og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i 
relation til disse problemer [OL 20].

Hvorvidt Schein anerkender, at definitionen anvendes historisk som en måde at organisere sig på fra menneskets 
tidligste handlinger, ved jeg ikke. Hans studier tager udgangspunkt i organisationer, primært virksomheder. Men jeg 
har altid forestillet mig en primitiv gruppe af mennesker ude i naturen, når jeg skulle forstå definitionen. 
Kultur er særegent for mennesket og bliver i mange kilder defineret som det, der adskiller mennesket fra naturen. 
Den tidligste kultur opstår som følge af brugen af værktøj. Sideløbende med en bearbejdning af den fysiske verden 
opbygges et knowhow i gruppen, så individerne ikke hver gang skal starte forfra. De lærer at bruge ild, at bygge 
hytter, at bygge lerkrukker med henblik på opbevaring osv. 
Læreprocessen fører frem til nogle grundlæggende antagelser. Fordi vi gjorde sådan, overlevede vi, så det må vi 
hellere blive ved med. Viden bliver akkumuleret og genfortælles, nogle gange som myter, og nogle gange som 
konkrete handlingsforskrifter. 
På gruppeplan bliver medlemmerne enige om den korrekte måde at handle på. Det indebærer, at der også er en 
forkert måde at handle på, eller måder, hvor enkeltpersoner gør noget, som forringer gruppens evne til at overleve. 
Med begrænsede ressourcer er man forpligtet til at følge bestemte regler, som kan handle om seksualitet, ejendom, 
respekt for andre osv. Der er sanktioner forbundet med at ”træde ved siden af”, og indlæringen starter fra 
barnsben. ”Du må ikke stjæle!” ”Du må ikke slå ihjel?” ”Du må ikke bedrive hor!” er udslag af sådanne 
grundlæggende antagelser.
Normerne for god adfærd internaliseres, hvilket betyder, at overtrædelse af regler ledsages af dårlig samvittighed. 
Det er som regel moderen eller faderen, der som kulturbærere viderefører normerne til deres børn. Det rigtige og 
det forkerte opleves i den enkelte som en indre stemme. På den måde er det ikke nødvendigt hele tiden at overvåge 
og kontrollere gruppemedlemmernes adfærd. De handler på gruppens vegne af sig selv, fordi de opfatter gruppens ” 
fælles grundlæggende antagelser” som deres egne.
Antagelserne ligger til grund for den konkrete handlemåde. De er ikke nødvendigvis bevidste og svarer heller ikke 
nødvendigvis til de formulerede antagelser. Det er ikke unormalt, at en person ikke kan gøre rede for sin baggrund 
for en given handlemåde. Man handler på en given måde, for det har man altid gjort, eller det lærte man sig, da 
man var lille. Det vil naturligvis styrke kulturen, hvis den bevidste og den ubevidste adfærd ikke er i konflikt med 
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hinanden.
Så længe kulturen er stærk, er det forholdsvis ukompliceret at styre medlemmernes adfærd. Men hvis kulturen 
svækkes, eller hvis den står over for nogle andre normer, dvs. en anden kultur, kan den vælge at gribe til 
magtmidler for at betvinge den anden kultur. Den kan også selv blive assimileret i den anden kultur. 
Med håndfaste trusler om straffeforanstaltninger er det muligt at tvinge andre kulturer til at ændre adfærd, f.eks. 
at opgive en bestemt gudetro med ledsagende ritualer.
En assimilering forudsætter en svækket kultur, der muliggør, at et andet kulturelt mønster kan gribe ind i 
gruppemedlemmernes adfærd via forestillinger. Det kan være en ny religion, som da Jesus hvervede tilhængere. 
Men det kan også være mediebårne forestillinger, der har større tiltrækningskraft end den eksisterende kulturs. Med 
en diffus kultur som vores kan det være meget svært at pege på, hvilke grundlæggende antagelser der egentlig 
virker. 
Det er formodentlig også derfor, at man vælger at stille spørgsmålet: med hvilket formål straffer vi egentlig? Hvis 
”den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på” alene er situationsbestemt og ikke er begrundet i en stærk 
kultur, mangler kontinuiteten i samfundet (kulturen), og så bør straffeforanstaltninger måske tilsvarende være 
situationsbestemte. Derfor må det forsøges afklaret, hvad de ”fælles, grundlæggende antagelser” er bag nutidens 
måde at straffe på. 
Definitionen på kultur kan også anvendes til at forklare udviklingen i en lukket gruppe, f.eks. blandt fanger i et 
fængsel. Da Schein har udviklet den på baggrund af undersøgelser i virksomheder, er den måske endda særdeles 
velegnet til dette formål. Den kan bruges til at forklare, hvorfor adfærden udvikler sig, som den gør, i form af 
gruppepres, men også som arnested for fortsat kriminalitet.
I de følgende afsnit bruges den brede definition af kultur, som virker på gruppeniveau, med udgangspunkt i 
menneskets løsrivelse fra naturen.

Kulturudvikling

Den væsentligste grund til, at kulturen ændrer sig, er at livsbetingelserne ændrer sig og stiller krav om tilpasning. 
Nogle af disse ændringer er mere radikale end andre. 
Kultur er samspillet mellem menneske og natur i den gradvise opbygning af en yderverden, hvor mennesket i en 
stadig læreproces finder ud af, hvordan naturen skal bearbejdes. Som væsen adskiller det sig fra andre levende 
væsener ved at kunne forholde sig til sin omverden og at kunne forstå og korrigere sin adfærd, ”ekstern tilpasning 
og integration” ifølge Schein. 
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Mennesket er udstyret med en større hjerne end andre pattedyr og har dermed evnen til at tænke og at handle 
socialt. Det har lært at opdyrke jorden og at bygge huse, og det moderne menneske har lært at gå i teatret, hvor 
det kan le ad sig selv.
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De radikale ændringer ved kulturudviklingen er dem, der bevirker et nyt fundament for handling og 
tankevirksomhed. Det er oplagt at nævne naturkatastrofer og epidemier, som altid kommer uventet, og som har 
stillet store krav til handlekraft og forståelse.
Der er imidlertid også milepæle i den nødvendige kulturelle udvikling, hvor både den fysiske tilgang og den mentale 
forståelse ændrer sig på nogenlunde samme tid. Det er de sidste, som omtales i det følgende, og som forstås som 
paradigmeskift. De fremgår alle af figuren på den foregående side.

Begrebet Gud

Hvordan begrebet Gud skal forstås, falder uden for denne beskrivelse. At det er en aktiv medspiller, fremgår af 
figuren. Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er en del af mennesket. Det handler altså ikke om via kulturudviklingen 
til sidst at assimilere det guddommelige eller at blive guddommelig. Mennesket kan kun blive menneske, men det er 
i sig selv også ganske spændende, med de muligheder og de begrænsninger, som det medfører.

Paradigmer og paradigmeskift

Et paradigme er nogle fælles kulturelle antagelser (begreber og forestillinger) i en given periode, og paradigmeskift 
er en ændring ved disse antagelser. Det var Thomas Kuhn, der i 1962 introducerede begrebet paradigme.
I modsætning til Scheins definition af kultur er paradigmets antagelser ikke karakteriseret ved at tilhøre en gruppe, 
men en periode. Det er ikke svært at forestille sig sammenhængen, idet et paradigme jo ikke kan eksistere, hvis 
ikke det oprindelig skabes eller opstår i en gruppe. Udviklingen fra gruppe til en generel antagelse i tiden er 
forskellig fra gang til gang, afhængig af om paradigmet formuleres af en meget karismatisk person, f.eks. en 
religiøs, hvor gruppen omkring ham udbreder budskabet, som i øvrigt breder sig som ringe i vandet, involverende 
flere og flere grupper. Et paradigme behøver ikke nødvendigvis at være entydigt, som en religion normalt er det. 
Paradigmet kan etablere sig mere sporadisk, f.eks. ved velfærdssamfundet, hvor flere og flere køber og bruger af de 
materielle landvindinger. De fælles antagelser bliver hvermandseje gennem Tv og andre medier, hvor politikere og 
specialister regelmæssigt formulerer sig om den ændrede virkelighed. Derved flytter de fælles antagelser sig hele 
tiden lidt.
Kulturudviklingen er kendetegnet ved en række paradigmer og paradigmeskift. Der er vitale grunde til, at kulturen 
ændrer sig, først og fremmest materielle vilkår, men de har altid en pendant i den mentale forståelse. Det er 
tydeligst, når det foregår i en religiøs ramme, når det er Gud eller guderne, som er leverandør af den ændrede 
vilkår, f.eks. i Genesis (skabelsesberetningen).
Paradigmeskift er begrundet i radikalt ændrede livsbetingelser. Et paradigmeskift kan også kaldes en korsvej, hvor 
nogle fysiske eller materielle vilkår ændres og ledsages af en ny tænkemåde. Hvis skiftet samtidig er en ændring af 
magtforholdene i samfundet, vil der i en periode være en kamp mellem de gamle løsninger og de nye værdier. 
Varigheden vil afhænge af udviklingen i det indbyrdes styrkeforhold.
Kulturelt har udviklingen fra den umiddelbare afhængighed af naturen bevæget sig ad bestemte paradigmer og 
paradigmeskift frem mod en frigørelse af det menneskelige potentiale. De beskrives i det følgende.

De kulturelle milepæle

Jordens opdyrkning

Den første kulturelle milepæl eller korsvej er jordens opdyrkning, som betyder, at mennesket ikke behøver at 
strejfe rundt for at samle føde. Det er et væsentligt gennembrud, fordi viden koncentreres om et stort projekt. 
Kampen for daglig overlevelse afløses af nogle nærmest rituelle ceremonier, der tager hensyn til årstidernes skiften 
og et kendskab til jordbundsforhold. Hvis ikke der er dyb respekt omkring dyrkningsmetoder, bliver resultatet nemt, 
at høsten slår fejl, og at de overlevende fra gruppen må starte forfra et andet sted. Hver gang skal der ryddes skov, 
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og hver gang skal der etableres en boplads. De praktiske gøremål er ledsaget af religiøse ceremonier, hvor formålet 
er at holde sig på god fod med guderne. Der er stadig stor risiko forbundet med livet. Hvis det ikke regner, kan det 
medføre sultedøden. Men livet er alligevel radikalt forskellig fra tidligere.
Paradigmeskiftet er tydeligt formuleret i syndefaldsmyten, hvor der er et klart skel mellem mennesket og den øvrige 
natur. Skellet begrundes ved arvesynden. Mennesket er dybest set skyldig, fordi det spiste af livets træ, og Adam og 
Eva smides ud af Paradiset med ordene: 

Jorden skal være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føde af den alle dine livs dage; torn og 
tidsel skal bære dig, og markens urter skal være din føde; i dit ansigts sved skal du spise dit brød … Så 
forviste Gud Herren ham fra Edens have, for at han skulle dyrke jorden, som han var taget af [1. Mosebog 
kap. 3,17-19].

Syndefaldsmyten er så stærk i dag, at mange benægter evolutionen og kalder teorien blasfemisk. Det beviser i hvert 
fald det nye paradigmes styrke, hvor mennesket placeres i et altomfattende gudsforhold på det mentale plan.

Boligens etablering

Med boligens etablering løses behovet for tryghed og sikkerhed, mere radikalt end ved blot at bygge en hytte. Det er 
så integreret i vores kultur, at vi næsten ikke kan forestille os fraværet af huse, og hvad det ville medføre af kulde, 
utryghed og sårbarhed. Med huse har vi muligheden for at lukke resten af verden ude, i det mindste i kort tid, og i 
hvert fald mentalt. Vi kan isolere os, hvis vi har lyst til det. Vi kan beskytte os mod fjender og farlige dyr. Indenfor 
kan vi dele vores tilværelse op svarende til vore fysiske behov: søvn, sex, føde, hygiejne, fordybelse. Personerne 
kan få hvert sit rum.
I vores kultur er dette paradigmeskift sket ved introduktionen af kristendommen. Først og fremmest har myten om 
jomfrufødsel og opstandelse fjernet den sidste rest af naturlig tilknytning til evolutionen. Eller den repræsenterer 
et alternativ, som ikke tilhører denne verden. Kristendommens paradokser var med til at skabe et indendørs 
studiemiljø, og var senere (i form af Katekismus) grundlaget for skolegang.
På det fysiske plan blev kristendommen for alvor trumfet igennem med inkvisition og med kirkebyggerier. 
Inkvisitionens rædsel fik mennesker til at isolere sig inden døre. Hekse blev anklaget for at være i kontakt med den 
hedenske natur og brændt på bålet. Hvor kirker blev bygget, byggede man huse rundt omkring. 
Først levede man sammen med dyrene, men de fik snart rum for sig selv. I lang tid var det adelen, som boede i store 
bygninger. Herefter blev det borgerskabet, som byggede herskabsvillaer. Med tiden blev huse og lejeboliger 
hvermandseje.

Fritidsbeskæftigelsen

Den næste kulturelle milepæl opstår som følge af en formulering af menneskerettigheder, der i de enkelte lande har 
fået status af grundlove. Her sikres ejendomsret, den personlige frihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Og med 
dette udgangspunkt er der basis for at anvende friheden konstruktivt, uden fare for, at den bestandigt bliver trådt 
under fode.
Friheden er ikke kun et fænomen på det mentale plan, som den er beskrevet i love og erklæringer. Den får konkret 
betydning i den fritid, som efterhånden opstår med bedre teknologi og masseproduktion. Mennesket er ikke længere 
bundet til arbejde i hovedparten af de lyse timer. De enkelte borgere får flere og flere penge, som gør det muligt at 
købe sig til fornødenheder, ikke længere bare de strengt nødvendige. Friheden udfolder sig i den fremvoksende 
statsmagt, hvor borgerne betaler skat, men til gengæld får beskyttelse og trygge institutionelle rammer.
Den væsentligste kulturelle udvikling foregår i fritiden. Arbejdslivet er fortsat bundet af en stram styring. Der er 
ikke længere stavnsbinding og revselsesret, men arbejdsgiverens ledelsesret består med stor disciplin langt op i det 
20. århundrede. 
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I fritiden bliver der plads til at interessere sig for børn og for partnere. De gamle familiemønstre brydes op. 
Tvangsægteskaber afløses af forhold, hvor de unge selv bestemmer, hvem de vil bo med, og hvornår de skal giftes.
Fritid bruges til underholdning, men også til at stille de store spørgsmål og livets mening. Nogle går så vidt som til at 
hævde, at Gud er død eller er ikke-eksisterende. Ismer er der mange af, som hver især har sin version af, hvad der 
er livets rette mening. 

Personlighedens udvikling

Den sidste og fjerde milepæl i kulturudviklingen er personlighedens udvikling. Målet med kultur er at skabe 
betingelser for mennesket, hvor det kan udvikle sig. Teknologien har nået et stade, der gør det muligt at løse de 
fundamentale problemer vedrørende sult og sygdom. Det er blevet tydeligt for enhver, at jordkloden er rund, og at 
den er befolket med mennesker hele vejen rundt. Den globale forståelse er mere nødvendig end før, begrundet i 
tiltagende forurening, befolkningsvækst og meningsløse krige. Samtidig er der en indædt modstand mod at erkende 
disse logiske sammenhænge. 12 % af klodens lande repræsenterer 67 % af forbruget. En fortsat vækst vil true alles 
velfærd.
Den globale udvikling vil få et vældigt løft, hvis den blev båret af en erkendelse af, at der bag national 
protektionisme og terrorisme gemmer sig ganske almindelige mennesker som du og jeg, og at vi bør have en fælles 
interesse i at komme videre, i stedet for til stadighed at bekæmpe hinanden. Det vil give plads til kreativitet og 
konstruktive løsninger.

Generelt om kulturens milepæle

Kulturen er ofte konservativ. Den beskytter den udvikling, der møjsommeligt er tilvejebragt. Kulturen udtrykker en 
bestemt måde at gøre tingene på, som har vist sig hensigtsmæssig. Det kan vedrøre dyrkningsmetoder, 
boligindretning, men også fritidsinteresser. Men når disse vitale spørgsmål er løst, sker det ofte, at der hænges fast 
i de gamle løsninger, uanset at de bliver utidssvarende. Modstanden kan være meget stærk fra de grupper, der 
hidtil har siddet på magten.
De fundamentale problemer, som løses gennem kulturudviklingen, vedrører naturen (jordens opdyrkning), rummet 
(boligens etablering), tiden (fritidsbeskæftigelsen) og mennesket (personlighedens udvikling). Som eksistentielle 
realiteter kan man sagtens trække dem ud af deres historiske sammenhæng og betragte dem som nutidige 
fænomener. Det er forhold, som enhver bliver konfronteret med og skal tage stilling til, uanset om vedkommende 
befinder sig i stenalderen eller i informationssamfundet.
Opdyrkning af naturen handler om en generel forståelse af naturen og naturlige processer, inklusiv den 
menneskelige natur. Et hidtil temmelig upåagtet problem er, hvordan mennesket håndterer aggressioner, som det er 
udstyret med fra naturens side. Opdragelsen har lært de fleste at fortrænge dem, men hvis de alligevel kommer til 
udtryk, sker det ofte i deres fortrængte form, der i værste fald kan betyder mord. I USA ser man undertiden, at 
forkælede unge udtrykker sig ved hjælp af våben.
Rummet eksisterer i dag i huse, til boligformål og til at adskille arbejdsoperationer i 
virksomheder. Rummet bruges også til at sætte skel mellem os og dem. Nogle er ”inden for 
murene”. Andre er udenfor. Som regel er et en fordel at være inde, men ikke i relation til 
fænomenet fængselsstraf. 
Tiden går, uanset om man vil det eller ej, og uanset om man følger med eller bare lader den 
passere. Som sådan drejer det sig om at stille krav om kvalitet i sine gøremål. Man skal lære at 
bruge tiden og ikke spilde den. Alt måles i tid. Arbejdstiden bliver reduceret for at få mere fritid. 
Når der idømmes en frihedsstraf, indeholder dommen en tidsperiode, som i tilfælde af god opførsel kan reduceres. 
Den menneskelige faktor berører ikke mindst etik og moral. Hvor moden er man? Hvordan takles nye situationer, 
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der udfordrer lidenskaben på en grænseoverskridende måde? Hvor åben er man i forhold til andre mennesker og nye 
muligheder, hinsides hverdagens rollespil? 
Før en person bliver straffet, undersøges det, om vedkommende er egnet til straf. Og hvis straffen skal være 
effektiv, skal den sikre, at samvittigheden påvirkes med henblik på at forbedre personens adfærd, så han ikke 
senere handler uansvarligt.
De fire eksistentielle emner tages op igen i et senere kapitel i forsøget på at formulere indholdet af et nyt 
paradigme, også i strafferetlig henseende.

Fænomenet straf i de tidlige kulturelle paradigmer

Begrebet straf

Straf er en reaktion på uønsket handling.
Du gør noget, som jeg ikke bryder mig om. Du har måske opført dig destruktivt – eller bare dumt – i mine øjne. Ved 
at straffe dig viser jeg, at du ikke skal opføre dig sådan igen.
Straffen kan være en hurtig reaktion i form af en ørefigen eller et kæbestød, hvis man kun har sin egen fysik til 
rådighed. Det kan også være en reprimande, som gør den anden ked af det, eller får vedkommende til at skamme 
sig. 
Med redskaber til rådighed bliver straffemulighederne mere sofistikerede, og magtforholdet bliver nemmere at 
håndhæve, med mindre parterne er jævnbyrdige. I så fald kan en duel afgøre styrkeforholdet.
Hvis magtforholdet er givet på forhånd, kan magten vedligeholdes ved at straffe med særlige redskaber. Pisk er 
udviklet til formålet. Det samme er stokke. Og er der behov for at vise andre, at man har magt, kan synderne eller 
forbryderne sættes i halsjern eller gabestok, så andre kan spytte på dem eller håne dem. Magt kan også udvikle sig 
til tortur, der udføres efter detaljerede instrukser. Den ultimative magt er at kunne straffe ved at tage livet af et 
andet menneske. Hvis forløbet oven i købet kan beskrives i en lov, er kontrollen på samme tid ydmygende og legal.
Den materialiserede straf er at kunne lukke et barn ind på sit værelse, indtil det makker ret, eller at sætte en 
person på over 18 år i fængsel. Der forudsættes for den voksne, at han er dømt ved en retsinstans, og at 
forbrydelsen, som han straffes for, er beskrevet i en lov. Intentionen er at lade straffen være retfærdig, eller i 
hvert fald renset for tilfældige afgørelser. Med straffen fortæller vi den skyldige, at vi ikke vil acceptere hans 
handlinger, men vi fortæller også omverdenen, at vi ikke tolererer den type handlinger. 
Hvad det helt præcis er, vi straffer for, har normalt en historisk og kulturel begrundelse. Vi sender et signal ved at 
straffe, som er med til at stadfæste, hvad der er normalt, og hvad der er unormalt. Begreberne rigtigt og forkert 
forbindes normalt med, hvad der er legalt, og hvad der er strafbart. 
Der er visse former for adfærd, som meget langt tilbage i historien har været opfattet som forkert og strafbart, f.
eks. at slå et andet menneske ihjel. Under visse omstændigheder kan det dog være legalt. Så længe det er legalt, er 
det altså ikke strafbart. Det gælder f.eks., når vi med loven i hånd straffer et andet menneske ved at henrette ham.
I de lande, hvor dødsstraffen er afskaffet, idømmes der ved domstolene enten bødestraf eller frihedsstraf. 
Frihedsstraf vil sige at tvinge en anden person til at opholde sig i nogle dertil indrettede bygninger i en bestemt tid, 
som afgøres ved lov. Der er ingen fysisk vold forbundet med straffen, som alene er et ufrit ophold i nævnte 
bygningskompleks. [1]

Straffen kan således antage mange forskellige former. Det er den straf, som er knyttet til juraen og den nationale 
lovgivning, som i det følgende vil være temaet. Men det er hensigtsmæssigt også at være opmærksom på de 
fænomener, som er nævnt ovenfor, fordi straffemetoderne udspringer heraf, og fordi fænomenet straf også i dag er 
under udvikling.
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Det tidligste paradigme

Historisk er der - med udgangspunkt i den kulturelle udvikling, som er beskrevet i det foregående - basis for at 
fortælle om 4 forskellige paradigmer, som hver især har sine grundlæggende antagelser om straf. Det ældste skal 
findes i tiden, før teknologien, der førte til jordens opdyrkning, for alvor slog igennem. Vi ved ikke meget om 
dengang, kun at mennesker strejfede i forhold til jagtbyttet og vilde frugter i naturen. Nogle har haft boplads tæt 
ved vandet og har ernæret sig ved fiskeri. Hvis der har været en organisation i gruppen, har den været forholdsvis 
løs. Omfanget af organiseret samarbejde har været begrænset. Der er naturligvis tale om generaliseringer, hvor der 
har været undtagelser, f.eks. blandt fiskere. Og der har også været store geografiske forskelle. Man har kunnet 
tænde ild og bruge redskaber, men uden derfor at være særligt specialiserede.
Skal man udtrykke sig om fænomenet straf, er mit gæt, at der har været tale om kontant afregning. Stillet over for 
en fjende har dilemmaet været: vind eller forsvind. I et eskimoisk sagn fortælles det, at sejrherren straks efter at 
have dræbt en anden trak hans testikler ud af kroppen og fortærede dem. Lignende fortællinger kendes fra kampe 
mod bjørne, hvor jægeren efter at have nedlagt dyret rev hjertet ud og spiste det for at få bjørnens kraft. 
Mennesket er på dette kulturelle stade i meget direkte kontakt med naturen.

Hvad det gælder om i primitiv kultur, er dels, at den forurettede får afløb for sin hævntørst, og dels, at 
samfundet opretholder fred og ro, hvorfor det om fornødent fastsætter visse regler for hævnens udførelse; 
men om retfærdigheden dermed sker fyldest i vor mening, er der ingen, som tager hensyn til … Den, der har 
tilføjet mig skade, skal undgælde derfor! [KultV bd II 330]

Hævn og hurtig afregning har kendetegnet perioden, hvad angår straffemetoder. I vore dage kalder vi det selvtægt.

Øje for øje og tand for tand

På agerbrugets tidlige stadier tages beslutninger lokalt, i gruppen eller stammen. Det er ikke et overordnet 
regelsæt, som regulerer gruppens handlinger, ud over hvad den selv bliver enig om. Gruppenormer baserer sig på, i 
hvor høj grad den eksterne tilpasning er lykkedes, f.eks. om man forventer at kunne blive boende og dyrke afgrøder 
i længere tid. Den interne integration afhænger ikke mindst af gruppestørrelsen. Jo flere individer, jo større krav 
om et hierarki og et regelsæt.
Med faste grupper omkring agerbruget vokser behovet for organisering af arbejdet og det sociale liv. Der opstilles 
regler for korrekt adfærd og dermed også for forkert adfærd. Reglerne formuleres lokalt og er ofte knyttet til en 
metafysisk opfattelse af tilværelsen. Hungersnød og sygdomsepidemier er Guds eller gudernes straf og kan kun 
undgås ved ofringer.
I den jødiske kulturkreds opstår de 10 bud, der fortæller, hvad man skal, og hvad man ikke må. Disse 
grundlæggende antagelser griber direkte ind i hele samfundslivet og retsopfattelsen. Det er typisk 
ypperstepræsterne, som tolker lovene ud i det praktiske liv, således også hvilke straffe der skal tages i anvendelse 
ved overtrædelse af loven.
Fra babylonisk kultur findes en tilsvarende praksis, hvor reglerne er nedfældet i Hammurabis Lov (o. 1750 f.Kr.). 
Konsekvenserne er utvetydigt udformede, f.eks.

§ 195                  
Sett at en sønn har slått sin far, da skal man hugge av hans hender.
§ 196
Sett at en fribåren mand har slått ut øyet på en fribåren manns sønn, da skal man slå ut hans eget øye.
§ 197
Sett at han har brukket en fribåren manns ben, da skal man brekke hans eget ben.
§ 199 
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Sett at han har slått øyet på en fribåran manns slave eller har brukket et ben på en fribårens slave, da skal 
han betale halvparten af hans kjøbepris [EurR 8].

De sociale forskelle udmåles meget kontant i straffemåden. Værdien af en fribåren mands øje eller ben er væsentlig 
højere end værdien af slavens tilsvarende. Straffen påføres fysisk på en måde, der efterlader forbryderen 
amputeret og svækket, uden mulighed for at reetablere den manglende legemsdel.
Muligheden for udstødelse og fredløshed var en anden form for straf, hvor den udstødte skulle forlade gruppen, 
enten for en periode eller for bestandig. Det var forbundet med dødsstraf at hjælpe en fredløs.
Ved tvister mellem to ligesindede findes afgørelsen ved tvekamp:

Duellen ligesom Fejden træder i Stedet for Rettergangen og ikke blot for det enkelte Afsnit af den, som har 
til Formaal at godtgjøre Sandheden af bestridte Kendsgerninger … Duellen indtraeder jo paa det samme 
Stadium i Processen som de andre Bevismidler og traeder i Stedet for dem [Norm IV 225]

Her er det den stærkeste, som vinder, og som også får retten på sin side, uden hensyn til, hvad der er sandhed. 
Æresbegrebet vejer tungere end retfærdigheden ved afgørelse af stridigheder. Enten dræbes taberen under 
kampen, eller resultatet bevirker, at taberen og dennes slægt efter kampen mister status i forhold til vinderen.
Begreber som nåde og tilgivelse eksisterer ikke som muligheder i den tids retsopfattelse. Straffen er at tabe og som 
eventuelt overlevende at blive placeret i et underordnet forhold til vinderen af duellen. Eller straffen er fysisk, 
uden mulighed for reetablering af den tabte legemsdel. 

Straf som religiøs og enevældig magtanvendelse

De store verdensreligioner introducerede sig selv gennem korstog, religionskrige, kirkebyggerier og inkvisitioner. Det 
er paradoksalt, når man betænker deres idegrundlag, f.eks. kristendommens næstekærlighed som det centrale bud. 
Det er også paradoksalt, fordi den tidligste udbredelse skete ved hjælp af lidenskabelige tilhængere, der var villige 

til at ofre sig selv i sagens tjeneste, når de f.eks. nægtede at tilbede kejseren i stedet for Gud. 
[2]

Med den organiserede kirke opstod forestillingen om Djævelen som modstykket til Gud, men også et 

skræmmebillede i modsætning til den sande kristendom
.[3]

Disse grundbegreber om Gud og Satan som det absolut 
gode og det absolut onde blev materialiseret ved et omfattende kirkebyggeri og en forfølgelse af personer, der var 
anderledestænkende. Omvendelse var nøgleordet, med mindre man ville brændes på bålet, og det var et konkret 
alternativ, som var til at føle på. Der var ikke meget frivillighed i beslutningen.
Byggeri og organisation hænger uløseligt sammen. Det er nødvendigt at have et sted at udfolde sin magt. Og magten 
kan kun udfoldes, hvis der placeres personer ude i de områder, hvor beslutningerne skal sættes i værk. 

Senere overtog de kristne faktisk den praksis fra dem romerske hærs administration at organisere sig i 
distrikter (stifter), som hver blev administreret af en central opsynsmand (biskop), en organisationsstrategi 
som eksisterer den dag i dag [SO 186].

Administration omfatter opkrævning af skat, hvervning af soldater, men også et politikorps, der sikrer ro og orden i 
et samfund under opbygning. Sideløbende med de fysiske tiltag foregår der en stadig opdragelse og undervisning 
befolkningen i den rette tro. Vi ville med god ret kunne kalde det indoktrinering i dag. Der bygges kirker, klostre og 
siden skoler, for at børnene kan lære deres katekismus.  
Opbygningen af stater i den vestlige verden har været nøje forbundet med kirkens fremmarch. Det kan være svært 
at erkende i dag, hvor stat og kirke i vores del af verden er adskilte funktioner. I begyndelsen var det kirken og 
kongemagten, som enten samarbejdede eller var i konflikt med hinanden. Den instans som havde magten, var også 
den, som stod bag domstolene. Først på et senere tidspunkt blev staten udskilt fra kongemagten, svarende til det 
efterfølgende kulturelle paradigme.                  
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Forestillingen om Satan eller Djævelen gjorde det muligt at skelne skarpt mellem det gode og det onde, hvor det 
onde var det strafbare. Det onde kunne også være pesten, der hærgede Europa i 400 år. Hvis det var muligt at finde 
en syndebuk og lade vedkommende undgælde med livet, gav det for en tid fred i sindet og befolkningen.
Fra kirkens side blev heksebrændinger anvendt som straf mod anderledes tænkende, såkaldte kættere. Bålstraffene 
blev benyttet fra midt i 1500-tallet til sidst i 1600-tallet, ikke mindst efter reformationens indførelse. Årsagen kan 
have været, at troen herefter blev et anliggende for menigmand, idet Bibelen blev oversat til nationalsproget. Det 
havde også konsekvenser på andre af livets områder.

Ligesom Reformationen i 1536 ophøjede ægteskabet som det ”Guds velbehagelige” blev sexualitet praktiseret 
udenfor ægteskabets rammer på det skarpeste fordømt af kirken som hor og djævelens værk [Lla 95].

Kirken var en kontrollerende myndighed, som ingen kunne undgå, heller ikke ved at flytte til en anden egn.
Ankom et menneske til et sogn, eller rejste det til et andet, måtte skudsmålsbogen forevises og påtegnes af 
præsten. Af bogen fremgik det, hvornår ejeren sidst havde været til alters, om han havde udstået kirkens 
disciplin eller på anden måde været i konflikt med myndighederne, om han levede i ægteskab eller ej, 
hvilket erhverv han havde, og hos hjem han tjente, hvor han havde opholdt sig til forskellig tid, og hvordan 
han havde opført sig i sine forskellige tjenester [DiD II 95].

Disciplinen og ufriheden ved egen tilværelse var betydelig. Over for hovbønder stod det ridefogeden frit for at 
anvende 

træhest, ophold i hundehullet, prygl og andre former for tugtelser [DiD II 602].

Til at håndtere tyveri og hæleri blev der i København i 1686 etableret en undersøgelsesret, hvis metoder var 
skrappe:

Først anvendtes tommeskruer og benskruer; hvis det ikke hjalp, fik den sigtede arme og ben bundet tæt 
sammen og blev rullet med blottet ryg over småsten, og var han stadig uvillig til at gå til bekendelse, blev en 
snor med 5-6 knuder – en ”rosenkrans” – bundet om hans pande og drejet hårdt til med en lille kæp. Torturen 
blev kaldt den polske buk [DiD II 293].

Det var en væsentlig del af magtdemonstrationen at idømme straffe og at lade dem eksekvere offentligt, f.eks. på 
galgebakken uden for byen. Det retslige forløb hemmeligt, uden deltagelse af den tiltalte eller vidner. Det var ikke 
unormalt, at den tiltalte blev udsat for tortur for at aftvinge en tilståelse. Beviserne blev sammenholdt som et 
regnestykke – to halve beviser udgjorde tilsammen et bevis - men manglende tilståelse betød, at der ikke kunne 
idømmes dødsstraf, med mindre man altså undlod torturen. På den måde var forhøret et spil mellem myndigheden 
og den tiltalte, med bøddelen som mellemmand. 

Lidelse, udfordring og sandhed forbindes med hinanden ved torturens praksis. De bearbejder i fællesskab 
patientens krop… [Målet er at fremkalde] den skyldiges bekendelse. Men det er også en kamp, hvor den ene 
modstander besejrer den anden, hvorpå sejren på rituel måde ”frembringer” sandheden. Tortur for at 
fremtvinge en tilståelse har præg både af et forhør og en duel [MF 41].

Efter domsafsigelsen foregik afstraffelsen et sted, hvor alle interesserede kunne overvære forløbet. Forbryderens 
krop var genstand for straffen, og målet var at afskrække og at vise, hvem der havde magt, og hvad det medførte at 
træde ved siden af. 
Blandt makabre henrettelser bør nævnes radbrækning, hvor skarpretteren løftede og med stor kraft førte et 
vognhjul mod offeret, så brystkasse, arme og ben blev knust. Herefter blev offeret flettet på hjulet og opholdt sig 
der, til han døde. 
Firedeling foregår ved, at offeret rykkes fra hinanden ved hjælp af fire heste på en åben plads.  
Halshugning med økse eller sværd forekom hyppigt, og det var afgørende, at bøddelen ikke fumlede med opgaven.
Endelig bør hængning nævnes, hvor det var en særlig skam bagefter at blive begravet i galgebakken med hovedet 
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skilt fra kroppen.
Gabestokkene, galgerne og skafotterne rejses på offentlige steder eller ved vejkanterne. Det forekommer at 
de tortureredes lig ligger i dagevis på let synlige steder i nærheden af forbrydelsens åsted. Det er ikke nok, at 
folk ved, de skal også se med egne øjne [MF 55].

Straffemetoderne havde som det primære formål at fastholde den enevældige kongemagt, eller demonstrere, at der 
var et hierarki i samfundet, som ingen kunne undslå sig. Magtdemonstrationen var total og legitimeret af kirken, 
som indtil reformationen troede på, at kirkefædrene efter apostlen Peter var udstyret med en guddommelig 
beslutningskompetence.

Fænomenet straf i det nuværende kulturelle paradigme

Beccarias strafferet

Efterhånden som borgerskabet blev formuende, voksede behovet for en uafhængig stat, hvor kongens magt blev 
stækket og med tiden afløst af et folkestyre. I strafferetlig henseende voksede utilfredsheden med den enevældige 
kongemagt og de grufulde henrettelser, som blev eksekveret offentligt.
Cecare Beccaria udgav i 1764 ”Om forbrydelse og straf” [Bec], hvor han formulerede et alternativ til den 

eksisterende retsopfattelse, der først og fremmest var karakteriseret ved vilkårlige domme og barbariske straffe.
I Beccarias forståelse skal der skelnes klart mellem guddommelig, naturlig og menneskelig eller politisk 
retfærdighed. De to førstnævnte er i strafferetslig henseende ligegyldige, fordi de ligger uden for den menneskelige 
kontrol. Naturlig retfærdighed styres af naturlovene, f.eks. planeternes bevægelse. Guddommelig retfærdighed er 
et område, som kun lader sig erkende gennem åbenbaring:

Syndens størrelse afhænger af hjertets uransagelige ondskab, der ikke kan erkendes af forgængelige væsener 
uden åbenbaring [Bec 66].

Kirken og de enevældige herskere har fra katolsk tid opfattet sig selv som Guds forlængede arm og har ikke skelnet 
mellem de forskellige former for retfærdighed. 
Bogtrykkerkunsten har bevirket, at stadig flere har fået adgang til viden. Og virkeligheden bliver med videnskaben 
opfattet i forskellige kategorier, hvor teologien og naturvidenskaben får hvert sit område, og hvor der også bliver 
plads til at diskutere samfundslivet.

Det tilkommer teologerne at fastlægge grænserne for ret og uret, for så vidt som det drejer sig om en 
handlings iboende ondskab eller godhed. At fastlægge forholdet mellem ret og uret i politisk forstand, dvs. 
mellem det, der er nyttigt, og det der er skadeligt for samfundet, tilkommer den retskyndige [52].

Det er lovene, der beskytter et samfund. Samfundet er en samling af
hidtil isolerede og uafhængige mennesker [der] forenede sig i et samfund efter at være blevet trætte af at 
leve i en uafbrudt krigstilstand [55]

Den frihed, som de har ofret ved at forene sig, udgør ”suveræniteten” i nationen eller samfundet, hvor målet er
Den størst mulige lykke fordelt på det størst mulige antal [53].

Der knytter sig forskellige strafferetlige konsekvenser til et sådant samfundssyn. Relationen mellem samfundet og de 
enkelte medlemmer  bliver

en kontrakt, som efter sin natur forpligter begge parter [57|.

Denne kontrakt skal være skriftlig, så der ikke er tvivl om indholdet, og alle medlemmer skal være bundet af den 
uden hensyn til status. Forbrydelser er brud på kontrakten. Der er ikke andre forbrydelser mulige, end hvad der er 
beskrevet i denne kontrakt. Forbrydelser er strafbare, og straffen er ligeså skrevet ned.

Straffene skal være rigtigt afstemt indbyrdes og i forhold til forbrydelserne ikke blot i styrke, men også i den 
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måde, hvorpå de bringes i anvendelse [111].

Der er en tydelig relation til de vilkårlige retssager, som var et kendetegn i samtiden. I Beccarias nye retspraksis 
ændrer også bevisførelsen karakter. Nu bliver det afgørende, om det kan sandsynliggøres, at den anklagede er 
skyldig, og vedkommende skal betragtes som skyldig, indtil det modsatte er bevist. I den forbindelse lægges der 
utvetydigt afstand til tortur som et middel til at fremtvinge en tilståelse.
Hvis den anklagede kendes skyldig, skal straffen iværksættes hurtigst muligt, ikke mindst for at sikre forbindelsen til 
forbrydelsen, både hos den straffede og i forhold til samfundet. Da samfundet skal være til størst mulig lykke for 
alle, skal straffen være så lempelig som muligt, men altid konsekvent. 

For at en straf skal være retfærdig, må den kun have netop den grad af strenghed, som er tilstrækkelig til at 
afholde folk fra at begå forbrydelser [104].

Beccaria er ikke som udgangspunkt fortaler for milde straffe, men han argumenterer gentagne gange mod tidens 
straffemetoder, hvor offentlige henrettelser forekommer hyppigt.

Det, der mest bidrager til at holde forbrydelserne i ave, er ikke det rædselsvækkende, men hurtigt 
overståede skuespil ved en forbryders død, med derimod det vedvarende og ynkelige eksempel på et 
menneske, som – berøvet sin frihed og forvandlet til et lastdyr - råder bod på sin krænkelse af samfundet ved 
hårdt arbejde [103].

Straffene har en dobbelt funktion, dels af fjerne nytteværdien ved at udført en forbrydelse, dels at afskrække 
potentielle forbrydere.

Straffens formål kan følgelig udelukkende være at hindre gerningsmanden i at volde nye skader på sine 
medborgere og at afholde andre fra at forvolde tilsvarende skader. Man bør altså foretrække de straffe og 
den måde, hvorpå de fyldbyrdes, som under overholdelse af de rette proportioner efterlader et så 
virkningsfuldt og varigt indtryk som muligt på menneskenes sind, men på gerningsmandens krop det, der er 
mindst pinefuldt [73].

Der bør ikke være mulighed for benådning, fordi det vil skabe falske forhåbninger hos forbrydere, og forestillingen 
er helt afgørende, når der laves nye love. En konsekvent lovgivning vil måske helt overflødiggøre straffene på sigt.

Efterhånden som straffene mildnes, bliver overbærenhed og tilgivelse mindre nødvendige … Overbærenhed … 
burde nemlig udelukkes fra en fuldkommen lovgivning, hvor straffene var milde og rettergangsmåden regelret 
og hurtig [139-140].

Der er ingen tvivl om, at Beccaria med sin bog bidrager væsentligt til den strafferet, som praktiseres i dag. På 
mange områder er han bundet forståelsesmæssigt til sin samtid. Samfundslivet indebar dilemmaer, som er meget 
anderledes end vores. Det gælder f.eks. holdningen til dødsstraf, hvor den accepteres som et nødvendigt onde i to 
tilfælde. Det ene tilfælde er, hvis det er

det bedste og eneste middel til at afholde andre fra at begå forbrydelser [102-103].

Ligesom Beccaria i andre sammenhænge oplever den menneskelige lidenskab som en trussel, eller noget, der skal 
holdes i ave, vurderer han, at der er nogle mennesker, som ikke er modtagelige over for virkningen af straf, og som 
vil fortsætte deres skadelige adfærd, som også kan bestå i at påvirke andre. I de tilfælde er ”en borgers død” et 
nødvendigt onde. Det andet tilfælde, hvor henrettelse kan være nødvendigt, er når en eller flere borgere truer med

en farlig omvæltning i den bestående styreform. En borgers død kan altså blive nødvendig, når staten er på 
vej til … at miste sin frihed, eller når uordenen i en tid med anarki indtager lovens plads [102].

Anarki opfattes som en trussel mod staten, fordi det kan ødelægge den fælles lykke, som samfundet baserer sig på. 
Tilstedeværelsen af en gennemskuelig samfundsorden er nødvendig. Kaos bør derfor undgås ved at slå hårdt ned på 
tilløb til anarki.
Den politiske forståelse er langt fra vor tids pluralisme, men tilhører også et andet paradigme [4] og nogle andre 
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kulturelle grundbegreber. Beccarias samfundsforståelse er fremadrettet og har stadig meget at sige vor tid, når han 
andetsteds i teksten er fortaler for, at lovene altid skal tilstræbe forebyggelse.

En straf kan for en forbrydelse ikke fuldt ud kaldes retfærdig (det vil sige nødvendig), så længe loven ikke har 
anvendt det efter de for en nation givne omstændigheder bedst mulige midler til at forebygge forbrydelsen 
[117].

Det er lovene, der styrer en god samfundsudvikling, hvor medlemmerne får mulighed for den størst mulige lykke, 
eller mindst mulig ulykke.

Sørg for, at lovene ikke så meget begunstiger mennesker, der tilhører bestemte klasser, som menneskene 
selv. Sørg for, at menneskene frygter lovene, og dem alene [134].

Det positivistiske menneskesyn er her ført ud i sin yderste konsekvens, hvor troen på lovene og på videnskaben skal 
lede frem mod størst mulig nytte for, om ikke alle, så hovedparten af mennesker i et samfund. 
De religiøse begreber om anger, soning af synd mm. er helt fjernet i Beccarias straffelære [5]. Til gengæld har 

lovene fået den højeste autoritet. Det er lovene, der skal frygtes, men det er også lovene, der skal begunstige 
menneskets lykke, uden at tage hensyn til bestemte samfundsgrupper. 

Den religiøse dimension ændres i takt med mere fritid

Det er symptomatisk for den diskussion, der fulgte, ikke bare omkring retspraksis, men om samfundsudviklingen i 
det hele taget, at den øgede fritid gav anledning til en diskussion omkring den menneskelige natur i forhold til 
samfundet [6].

I den tids terminologi var spørgsmålet, om religionen fortsat skulle være ledesnor.      Beccaria var fortaler for en 
samfundsforståelse, hvor sociale spørgsmål skal håndteres rationelt, ud fra hensyn til nytte- og skadevirkninger. Han 
berørte også de menneskelige ”lidenskaber” som et område, der skal holdes i ave, i praksis ved at sætte gadelys op, 
ved at have et politikorps osv. 
Hvor religionen tidligere har været bestemmende for samfundsudviklingen og den umiddelbare inspirator ved lovens 
tilblivelse, f.eks. Danske Lov af 1683, hvor de 10 bud lå til grund for afsnittet Om Misgierninger, bliver den i det 
sekulariserede samfund til personlighedens moralske inspirator og vogter. Max Weber skrev i 1930 ”Den 
protestantiske etik og kapitalismens ånd”, hvor han påviste en forbindelse mellem de to.

Weber mente, at det vigtigste resultat af den asketiske protestantisme var en systematisk og rationel ordning 
af det moderne menneskes moralske liv [Mor 46].

Religionen flytter sig fra at være samfundets magtbase til at blive en individuel drivkraft. Rammen for individets 
handlinger institutionaliseres i form af ægteskabet, men også et statsapparat, som ikke bare er administration, men 
også skolevæsen og retsvæsen, herunder fængslerne. Processen er dog længe undervejs, og den foregår mentalt og 
kulturelt ved en ændring i det religiøse liv efter reformationen.
Ændringerne slog først igennem i byerne, hvor skellet mellem arbejde og fritid var geografisk forskelligt fra livet på 
landet, og hvor hjemmet derved opstod som en ny lokalitet og en ny mulighed. Arbejdsomhed var en dyd, og 
lediggang følgelig en last. Ægteskabet var rammen for det voksne menneskes tilværelse, og børn skulle fra starten 
tugtes og være flittige og lystre. De tilsvarende livsvilkår blev ikke problematiseret på landet, fordi der ikke var tid 
til det, og fordi der ikke var en fysisk adskillelse mellem hjem og arbejdsplads.

De tidlige fængsler

Det var i forbindelse med byudviklingen, at der blev behov for at fange og at indespærre subsistensløse og tiggere, 
der udgjorde et stadigt større problem. 
Når en anklaget ventede på sin dom og måske tortur, var han i bøddelens varetægt. Der fandtes arresthuse rundt 

[7]
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omkring, men de blev kun sjældent brugt til det, som vi i dag kender som fængselsstraf. Undtagelser var f.eks. 
Leonora Christine, der sad indespærret i Blåtårn fra 1663 til 1685.
Frihedsstraffe blev allerede fra 1500-tallet anvendt ved tvangsarbejde for slaver f.eks. ved fæstningsbyggeri.

Også frihedsberøvelse i tugthuse, arrester eller ved slaveri, bar i nogen grad præg af den voldsomme fysiske 
praksis. Siden 1500-tallet var eksempelvis lænker og stokke (til fastspænding af indsatte) standardudstyr i 
landets lokale arrester, og de mere eller mindre torturagtige instrumenter skabte sammen med de svinske 
forhold ofte et livsfarligt miljø [Mor 26].

Tugthuse opstod i England og Holland i 1500-tallet. De blev brugt til at bekæmpe løsgængeri og erstatte det med 
hårdt fysisk arbejde. Det var især i de protestantiske lande, også i Danmark, at der blev sat ind over for tiggere. I 
1605 lod Christian IV et tugthus oprette i København. Det blev lukket efter få år på grund af pesten.
I 1662 byggedes Børnehuset på Christianshavn. Det fortælles at Christian den III havde

”foræret og givet det skønne store Hus” for at hjælpe ”kristelige Forældre og mange godt Folk” med deres 
”ulydige Børn og Tyende”. Adel og gode borgere kunne simpelthen aflevere børn og tjenestefolk, der ikke 
opførte sig ordentligt, til Børnehuset. Det gavmilde ved dette arrangement bestod bl.a. i, at synderne derved 
slap for at havne i bøddelens hænder i forbindelse med en offentlig korporlig afstraffelse [59].

Børnehusets opførelse er på samme tid en omsorg for de utilpassede elementer og en måde at disciplinere dem på 
med henblik på at gøre dem produktive. Der blev bygget tugthuse i de kommende år, og begrundelsen var, at 
”modvillige betlere” skulle arbejde, men byggeriet var også et konstruktivt alternativ til dødsstraffen og de 
forhadte legemsstraffe. Pisk var dog stadig almindeligt forekommende, også i tugthusene. 
Fængslerne var usle. Især de danske fængsler fik hård kritik, da John Howard (d. 1797) rejste rundt i Europa i sin 
bestræbelse på at reformere fængslerne i Europa i retning af mere humane straffeforanstaltninger. 
Kulturhistorikeren Hugo Mathiesen har beskrevet

Fortidens Fangerum [som] sande Pesthuler, mørke, sure og skimlede af Mug, vrimlende af Utøj, som i Mængde 
udklækkedes i det tommetykke Lag af stinkende Uhumskheder, der fik Lov til at ophobe sig blandt de 
ulykkelige Beboere [66].

Hygiejnen var elendig, ligesom faciliteterne i øvrigt var mangelfulde. Beccaria tager i sin straffelære afstand fra 
homoseksualitet, men giver samtidig det eksisterende fængselsvæsen en del af skylden for, at det finder sted.
Fangerne var placeret i et stort rum i de tidligste fængsler, som i 1700-tallet voksede i antal. Når der ingen rumlig 
adskillelse var, gav det anledning til magtkampe og var samtidig medvirkende til at organisere kriminaliteten efter 
afsoningen.
John Howard var utrættelig i sin reformiver. Han ville isolere fangerne. Fængslet var for ham en mulighed for

at disciplinere og inddæmme menneskets næsten utæmmelige følelser og drifter og derved forme individet til 
en redelig og kontrolleret livsførelse [79].

Byudviklingen har frigjort et menneskeligt potentiale, som var bundet i almuemiljøet. Dette potentiale er på samme 
tid en trussel og en mulighed. Hvor nogle var begunstigede af gode økonomiske kår, og andre så muligheden for at 
skabe sig en karriere, var der mange, som ikke var så privilegerede, eller som havde svært ved at styre 
lidenskaberne i et trods alt mere åbent samfund end tidligere.

Det absolutte afsondringssystem 

Fængslet som en straffeforanstaltning, der skulle være et alternativ til de korporlige straffe, var som sådant et 
humant skridt. Frihedsberøvelse i dertil indrettede bygninger erstattede de offentlige skuespil, hvor den fysiske 
lidelse blev udstillet.
Reformmodstanderne fastholdt, at fængsler skulle være ”a place of terror”, og at de nye ideer var naive 
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humanistiske. I det nye paradigme troede man på, at mennesket kunne resocialiseres, og ikke bare skulle amputeres 
til skræk og advarsel, fysisk og mentalt.
I retslig henseende flyttes fokus

fra at tage udgangspunkt udelukkende i forbrydelsen og dens relation til de bibelske skrifter, til at medtænke 
forbryderens personlighed [47].

Midlerne til at ændre forbryderen var at fremkalde anger, og det kunne kun forgå i isolation. En række stærkt 
protestantiske borgere fra Philadelphia var i 1780-90’erne inspireret af Beccaria og Howard. I gruppen af borgere 
formulerede lægen Benjamin Rush en vision om fængsler til sjælens frelse:

“Let its doors be of iron; and let the grating, occasioned by opening and shutting them, be increased by an 
echo from a neighbouring mountain, that shall extend and continue a sound that shall deeply pierce their soul 
… To increase the horror of this abode of discipline and misery, let it be called by some name that shall 
import its design … penitentiary”. (Ordet penitentiary bygger på religiøse forestillinger om anger) [87].

Intentionen med disse tanker var den totale isolation for at lutre forbryderens sjæl, for på den måde at gøre ham til 
et bedre menneske. Anger skulle skabes bag jerndørene. Sammenblandingen mellem religion og en mekanisk tilgang 
er påfaldende. Troen er blevet et mentalt anliggende, som kan korrigeres ved hjælp af en særlig 
bygningskonstruktion.

Fra at være et grundlag for selve samfundets organisering, indtog religionen en ny rolle og funktion som et 
væsentligt værktøj i de moderne fængslers maskineri [48].

I Beccarias terminologi var der vandtætte skodder mellem teologien og juraen, fordi det var to forskellige 
livsområder. Tilsvarende havde naturvidenskab og jura intet med hinanden at gøre, fordi strafudmåling alene var et 
spørgsmål om, hvad der er nyttigt og skadeligt for samfundet. 
Rush er af en helt anderledes observans. Ud over at lade straffen have en religiøs dimension har den også en 
videnskabelig. Forbrydelse har en biologisk årsag og kan derfor kureres medicinsk.

Rush mente, at lægevidenskaben burde kultivere menneskets moral, og han var af den overbevisning, at 
kriminalitet var en medicinsk lidelse, der kunne kureres… Rush mente ligefrem, at der ved medicinske 
principper var muligt at forandre et menneskes moral i en sådan grad ”as shall raise him to a resemblance of 
angels; to the likeness of GOD himself” [88].

Korporlige straffe skulle afskaffes og erstattes af isolation, som blev erklæret for det ideelle middel, kombineret 
med medicin, til at kurere forbrydere for deres sygdom. Religiøsitet var det begrebsapparat, som skulle bruges til at 
fremkalde anger og frelse i forbryderens bevidsthed. Straffen var på den måde en behandling på flere planer, som 
understøttede hinanden mod et fælles mål.
Det er ikke samfundets love, der skal frygtes som hos Beccaria. Den religiøst funderede anger skal trænge ind i 
sjælen ved hjælp af skrækken ved denne bolig af disciplin og lidelse (”horror of this abode of discipline and 
misery”), som isolationsfængslet er. 

Fængselsprincipperne realiseres

Benjamin Rush’s ide om den totale afsondring blev virkeliggjort i Walnut Street –fængslet i Pennsylvania. Det blev 
bygget i 1773, men blev lavet om efter Rush’s principper og blev Pennsylvanias første statsfængsel. Fangerne var 
totalt isolerede

hvor den indsatte i al sin ensomhed skulle møde Gud og erkende sine fejltrin [92]. 

Det viste sig hurtigt, at mange blev sindssyge af isolationen, bl.a. Howard’s og Rush’s egne sønner, idet de 
praktiserede den under opdragelsen. Men isolation som fængselsprincip blev anvendt som det ene af to amerikanske 
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principper, der inden længe bredte sig til Europa. De to principper konkurrerede med hinanden og har været de 
toneangivende inden for moderne straffemetoder helt op til vore dage. De kaldes henholdsvis Pennsylvania og 
Auburn systemerne.
Auburn systemet, som blev praktiseret fra og med 1823, tager udgangspunkt i Rush’s ide, men lader kun fangerne 
være isoleret om natten. I dagtimerne spiser og arbejder de sammen, men uden at tale sammen. Inspirationen er 
hentet fra munkevæsenet, og Auburn-tilhængerne må have været katolikker, da klosterlivet har været en integreret 
del af katolicismen (de første kristne klostre opstod i Egypten, men klosterbevægelsen har efterfølgende bredt sig), 
og klostrene blev afskaffet i de protestantiske lande.

In their solitary cells they spend the night with no other book but the Bible; and at sunrise they proceed in military order, 
under the eye of turnkeys, in solid columns, with the lock march, to their workshops; thence in the same order, at the hour 
of breakfast, to the common hall, where they partake of their wholesome and frugal meal in silence. Not even a whisper is 
heard, though the silence is such that the whisper might be heard through the whole apartment [93].

Kritikerne af Pennsylvania systemet hæftede sig især ved to forhold. Det ene var, at isolation førte til sindssyge i 
mange tilfælde. Det andet var, at det var meget bekosteligt at opføre de mange isolationsceller. Desuden var 
fangerne ikke produktive som i Auburn-fængslerne, hvor arbejdsdeling, som blev stadig vigtigere i det kapitalistiske 
samfund, kunne praktiseres og gøre arbejdet effektivt. Arbejde blev desuden anset for gavnligt for fangerne, og så 
var det også en vigtig finansieringskilde til betaling af de dyre fængsler.

Kritikerne af Auburn-fængslerne argumenterede for total isolation, fordi kontakten mellem fangerne ville medføre en 
udbredelse af de forbryderiske tanker. Det tyder således på, at det, på trods af intentionerne, ikke har været praktisk 
muligt at undgå, at de indsatte talte sammen. 

De to fængselssystemer hvilede på et rationelt grundlag og var nøje udtænkt med hensyn til konstruktion og funktion. 
En videnskabelig ånd prægede alt fra forestillinger om korrekte cellestørrelser og nødvendige mængder af ren luft til 
ideen om forbedring ved fjernelse af den dårlige moralske indflydelse [92].

Hygiejnen var i orden i de nye fængsler, hvor alt var nøje tilrettelagt ud fra rationelle forestillinger om, hvordan forbryderen 
kunne forbedre sig. Den indsatte var underlagt en total kontrol i alle sine bevægelser. Der var ingen frihedsgrader eller 
valgmuligheder, ud over at man kunne lade være med at læse Bibelen og lade være med at spise.

Principperne bag de nye fængsler forudsætter en særlig forbrydermentalitet, som måske er medfødt, og som forventes at 
kunne ændres gennem de nye ideer om isolation og samarbejde, eventuelt kombineret med medicinsk behandling. 

Der er ikke noget at sige til, at der ikke var nogen folkelig opbakning bag ved det nye fængselssystem, som er udtænkt af 
nogle ganske få personer. Men på trods heraf bredte ideerne sig til Europa og blev omsat til fængselsbyggeri overalt. Også i 
Europa var tilhængerne af de to systemer delte, således også i Danmark. Når ideerne fandt fodfæste blandt magthaverne, 
må alternativerne have været begrænsede, samtidig med, at det eksisterende straffesystem havde været både mangelfuldt 
og udsat for hård kritik.

De nye fængsler i Danmark

I Danmark trådte den nye straffelovgivning i kraft i 1866. Bortset fra, at brugen af de såkaldt pinlige livsstraffe blev afskaffet 
i 1833, havde det i det store og hele været Danske Lov fra 1683, der havde været gældende indtil 1866. Den beskrev 
detaljeret, hvordan forskellige forbrydelser skulle straffes, f.eks. at kroppen efter henrettelsen skulle sættes på hjul og 
stejle. I praksis blev loven tolket lempeligere end dens bogstavelige ordlyd i det 19. århundrede. 
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Vridsløselille forbedringshus blev indviet i 1859 som et prestigeprojekt efter Pennsylvania-tankegangen.  På trods af 
længerevarende international kritik af den totale isolering blev fængslet anvendt ud fra disse principper, bl.a. fordi det ville 
være dyrt at bygge det om. Men det var også udstyret med moderne faciliteter.

Hver enkelt celle var udstyret med vandkloset, hvilket var en uhørt luksus på den tid. Forbrydere skulle i den forstand 
nyde, hvad der ellers kun bekom det bedste borgerskab. Et andet udtryk for anstaltens modernitet var belysningen, 
der fra starten blev drevet af Vridsløselilles eget gasværk. Det var på et tidspunkt, hvor de fleste danske byer måtte 
klare sig uden gasværk [182-3].

Vridsløselille blev opfattet som et mønsterfængsel, hvor de nye principper skulle stå sin prøve herhjemme. Behandlingen var 
individuel, men på samme tid ens for alle fanger. 

Samlet leverede de morderne fængsler en ideologisk pakkeløsning, der lovede guld og grønne skove i form af et bedre 
og moralsk samfund [305].

Isolation førte også i Danmark til sindssyge med forskellige symptomer, men først i 1930 gik man endelig bort fra den totale 
afsondring.

Det andet fængselssystem fra Auburn blev kopieret i form af Horsens tugthus, som blev oprettet i 1853. En del af straffen 
blev afsonet ved fælles arbejde, og fængslets succes skyldes først og fremmest brugen af private entreprenører. Under 
afsoning skulle fangerne f.eks. arbejde med at anlægge plantager. Desuden hjalp private selskaber fangerne efter endt 
afsoning med at finde nyt arbejde i udlandet. Denne virksomhed ophørte dog i 1914.

I Danmark og i de øvrige europæiske lande blev der bygget flere fængsler efter de nye amerikanske principper. Selv om 
deres succes med henblik på at skabe et bedre og moralsk samfund var begrænset, var de kommet for at blive, primært på 
grund af store anlægsudgifter. Desuden var der ikke noget brugbart alternativ til fængslerne, som til gengæld var 
statsmagtens garanti mod forbrydere, fordi de kunne isoleres. 

Undervejs har der tiltag for at reformere straffesystemet, og det er også lykkedes i et vist omfang, men nogle af de 
grundlæggende elementer ved de nye fængsler bibeholdes, selv om der er rejst regelmæssig kritik af deres funktion som den 
mest egnede straffeform. 

Fængslet som institution

Michel Foucault har leveret den mest gennemførte kritik af det moderne fængselsvæsen. Det bemærkelsesværdige 
er, at han beskriver væsenet som et fænomen, der vedligeholder sig selv. Kriminalitet skal ikke afskaffes, men 
bibeholdes i et vist omfang.
Foucault sammenligner fængslet med den moderne tids øvrige institutioner. Det drejer sig om gennem konstant 
overvågning at kontrollere og disciplinere individerne. Magten er usynlig for den enkelte og bliver en slags over-jeg. 
Til beskrivelse bruger Foucault filosoffen Jeremy Benthams konstruktion af et fængsel, panoptikon, som denne 
fremlagde for det engelske parlament i 1792. De bagved liggende principper har Bentham hentet fra Benjamin Rush.

Omkredsen er en kæde af bygninger, i midten står et tårn … Omkredsens bygninger er inddelt i celler … Det 
er da tilstrækkeligt at anbringe en vogter i centraltårnet, og at indespærre en sindssyg, en domfældt, en 
arbejder eller en skoleelev … Hver aktør er alene, fuldstændig individualiseret og til enhver tid synlig … Han 
er objekt for information, men aldrig subjekt for kommunikation … derved automatiseres og afindividualiseres 
magten … Det er en stadig sejr, som undgår enhver fysisk konfrontation og som altid har vundet på forhånd 
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[MF 179-182].

Den rumlige kontrol er altomfattende. Det gælder i fængslet, men også i det moderne samfund, hvor individet er en 
del af et produktionsapparat, men også købekraft og konsument, der til stadighed bombarderes af reklamer, men 
også overvåges af virksomheder og offentlige organisationer, der ved alt om ens adfærd. ”Big Brother is watching 
you!” kaldes det nu om stunder.   
Foucault er bekendt med religionens historiske indflydelse, når han sammenligner fængslet med munkefællesskabet 
som det første, hvor tiden blev stramt inddelt i faste ritualer. I militæret og senere i virksomheden gentages og 
videreudvikles kontrollen:

Ved at ordne virksomhederne i en ”række” bliver det muligt for øvrigheden at få magt over tiden: Det bliver 
muligt at udøve detaljeret og punktlig kontrol (med hensyn til differentieret behandling, korrigering, 
afstraffelse og eliminering). Det bliver muligt at udnytte tiden bedre, at udvide aktiviteterne og at totalisere 
dem, så de danner et anvendeligt slutresultat – dette slutresultat udtrykker individets ydeevne [MF 147].

Der er tale om en mekanisering af mennesket og en tro på, at en korrektion af en given handlemåde vil medføre et 
bedre resultat. Fængsling af forbrydere er i denne terminologi en måde at tilpasse dem til at blive effektive 
samfundsindivider. Religionen bidrager med den bagved liggende struktur til at opnå målet. 
Statsmagtens kontrol virker hele vejen ned gennem samfundet. Fængselsvæsenet institutionaliseres, ligesom skoler, 
hospitaler og andre virksomheder, der håndterer vitale spørgsmål.  
Disciplin handler også om strukturering af tiden, som her er formuleret som en indre normstyrende adfærd, der på 
samme tid er religiøs og økonomisk begrundet. 

Det er forbudt at sløse den tid bort, som Gud holder regnskab med,      og som menneskene betaler for [141].

Fængselsbyggeri og domsafsigelser med efterfølgende tvangsindsættelse af forbrydere til afsoning er ikke i sig selv 
begrundelse for udbredelsen af ideen, slet ikke i et demokrati. Hvis ingen tror på ideen, vil den før eller siden ophøre med 
at eksistere, på trods af bygningsværkerne. Hvis ikke der er en kulturel opbakning, er der heller ingen eksistensberettigelse. 
Det er i den forbindelse, at normstyringen bliver vigtig.

De disciplinære virkemidler har frembragt en ”normens straffevæsen”, hvis funktionsmåde ikke kan tilbageføres til 
lovens traditionelle straffevæsen … [Funktionsmåden] har sin kim i de disciplinære metoder, som har fået disse 
normaliserende sanktioner til at virke.

Ved disciplinen fremtræder normens magt … Det normale får fodfæste som et tvangsprincip, når der indføres 
standardiseret undervisning og læreskoler [166].

Med normstyringen virker kontrollen på samme tid fra det enkelte individ og fra statsmagtens forskellige organer. 
Systemet er dermed i stand til at vedligeholde og reproducere sig selv. Selvdisciplinen integreres med tvang, selv 
om det virker selvmodsigende. 
Det virker også selvmodsigende, at en kultur kan integreres ved tvang. Det kan kun lade sig gøre, hvis de ”fælles 
grundlæggende antagelser” af gruppen opfattes som ”den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på” (Schein). 
Gruppen i et demokrati må være det politiske flertal eller folkestemningen. Holdningen kommer blandt andet til 
udtryk i statistiske undersøgelser, men også i folkestemninger, der giver sig udtryk i mediestorme. Og her er der i 
hvert fald ingen aktuelle tegn på, at fængselsstraffe skulle være en dårlig idé, eller skulle kunne afløses af noget 
bedre. 
Forklaringen på, at fængselsvæsenet overlever på trods af massiv kritik gennem årene, er ifølge Foucault, at det er 

et system med fire elementer, som for det første består af fængslets disciplinære ”supplement” - 

[8]
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overmagtens element; for det andet af en teknik, en fængslingens ”rationalitet” – den tilkoblede kundskabs 
element; for det tredje af den faktiske videreførelse, hvis ikke en skærpelse, af en kriminalitet, som 
fængslet skulle udrydde - den omvendte virknings element; og endelig af gentagelsen af en ”reform” som, til 
trods for sin ”ideelle” karakter, passer som hånd i handske med fængslets disciplinære funktionsmåde – 
utopiens element. Det er denne komplekse helhed, som udgør ”det fængselsagtige system” [241].

Som eksempel nævner Foucault et fransk fængsel, der blev åbnet i 1969 efter de samme panoptiske principper, der 
blev formuleret i 1792. På trods af reformforslag og fangeoprør – men også en radikal ændring i den 
samfundsmæssige struktur – bibeholdes de grundlæggende strukturer i fængselsvæsenet. Institutionen fastholdes af 
de fire elementer, hvoraf de to første har været omtalt i det foregående. 
Rationalitet – den tilkoblede kundskabs element - vedrører begrundelsen for at fængsle, som er at resocialisere den 
kriminelle. Tankegangen stammer fra Beccaria.
Disciplin – overmagtens element - er den normdannende proces, som virker både indenfor og udenfor murene, både 
individuelt og kollektivt. Tankegangen stammer fra Rush.
At fængselssystemet skulle videreføre og i et vist omfang udvikle kriminalitet, er et interessant postulat. 
Argumentationen tager afsæt i den oprindelige intention, som var at komme kriminaliteten til livs ved hjælp af 
isolering. I stedet for en reduktion i retning af en udryddelse er systemet vokset, hvilket burde opfattes som en 
fiasko.

Straffene … tager sigte på … at indordne lovovertrædelserne i en almen underkuelsesstatistik … 
Staffesystemet skulle … ”differentiere” [de ulovlige virksomheder] og regulere dem fra et alment 
”økonomisk” synspunkt [242].

Ifølge denne tankegang ser magthaverne en interesse i at bibeholde og at strukturere kriminaliteten. Begrundelsen 
er, at samfundet derved kan kontrolleres og borgernes holdes i en styrbar normativ tilstand.

At opretholde kriminaliteten som en lukket form for lovstridig virksomhed byder faktisk på visse fordele. For 
det første bliver det muligt at kontrollere den (ved at iagttage individerne, ved at skabe små celler inden for 
gruppen, ved at organisere det gensidige angiveri): I stedet for befolkningens lejlighedslovbrud, som altid er 
tilbøjelig til at sprede sig, i stedet for uberegnelige bander af omstrejfende, som på deres vej tiltrækker 
arbejdsløse, tiggere, militærnægtere, og af og til … svulmer op til en frygtelig magt, som plyndrer og gør 
oprør – i stedet for dette laver man en relativt begrænset og lukket gruppe individer, som kan holdes under 
konstant bevogtning … Den strenge kontrol driver forbryderne ud til samfundets randzone, og tvinger dem til 
at holde sig der. Reduceret til usikre eksistensvilkår … falder forbryderne uafvendeligt tilbage til en 
lokaliserbar kriminalitet, som virker tillokkende, er politisk ufarlig og økonomisk betydningsløs [247].

Det er skrappe sager, som Foucault her postulerer. Her forklares rockerkriminaliteten og den illegale hashhandel på 
Christiania. Og der er også en mulig forklaring på, hvorfor forsikringsselskaberne lader nogle former for tyveri være 
upåagtet. Hvis det er sandt, må det krænke retsbevidstheden hos almindelige mennesker, hvis de var i stand til at 
gennemskue sammenhængen.
Utopiens element er en del af samspillet mellem de berørte samfundsgrupper. Det er i orden at tale om at ændre på 
straffemetoderne, men der er ingen af de involverede parter, der for alvor er interesseret i at røre afgørende ved 
dem.
Med andre ord er kriminalitet og fængselsvæsen så integreret i hinanden, at det vil være en utopi at fjerne, eller 
for den sags skyld at ændre væsentligt på det ene af forholdene. Og det er i hvert fald ikke i magthavernes 
interesse.  
Uanset om Foucault har ret eller ej, er det en kendsgerning, at selv om der ved flere lejligheder har været rejst 
kraftig kritik af fængsling som straffemåde, er der ikke grundlæggende pillet ved den. Den strenge isolation er ikke 
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brugt i samme omfang som tidligere, men murene, bygningerne, cellerne anvendes stadig som 
straffeforanstaltninger. Og der er ikke umiddelbart noget, der peger i retning af et alternativ.

Kriminalitet, retfærdighed og objektivitet

Hvad er strafbart?

På samme måde som straffemetoder ændrer sig over tid, gør forståelsen af, hvad der er strafbart, det også. Der er i 
de forskellige paradigmer fokus på forhold, som har vital betydning for den aktuelle kulturudvikling. Eller også er 
det magthaverne, der vurderer håndtering af den type kriminalitet som væsentlig. Prioriteringen skinner igennem 
ved myndighedernes håndtering af de kriminelle.
Kulturen er en læreproces, hvor mennesket gradvist erobrer nye områder af tilværelsen, men også har problemer 
med de livsområder, som det ikke behersker. De antagelser, som på et givet tidspunkt styrer kulturen, udtrykker, 
hvilken virkelighedsopfattelse der er den rigtige, men også hvilken der er forbudt og forbundet med sanktioner. Hvis 
Jorden er flad, kan den jo ikke samtidig være rund, og derfor kan man blive brændt på bålet, hvis man hævder, at 
den ikke er flad.
I 1500- og 1600-tallet kunne man blive brændt på bålet, hvis man i tanke og handling bevægede sig uden for den 
rigtige måde at tænke på.
Voksenlivet var beskyttet og berammet af ægteskabet. Manden og kvinden var skabt for hinanden og lovede ved 
ægteskabet hinanden evig troskab. Det fik alvorlige konsekvenser at få børn uden for ægteskabet, og det var også 
svært efterfølgende at være resultatet i form af ”horeunger”. 
Det er tydeligt, at myndighederne i 1700-talet frygtede anarki i form af ”menneskets næsten utæmmelige følelser 
og drifter”. Beccaria anbefalede, på trods af sin progressive indstilling, dødsstraf i tilfælde af landsskadelig 
virksomhed i form af anarki.
På det kollektive plan bliver der i 1900-tallet slået hårdt ned på oprørsgrupper. Louis Pio, som var en af pionererne 
bag socialdemokratiet, blev først fængslet og siden landsforvist.
I mange lande, hvor forskellen på rig og fattig er større end i vores del af verden, arbejder politiet og militæret ofte 
sammen om at bekæmpe oprørere, men også om at gribe ind ved demonstrationer.
I de vestlige lande har fronterne mellem lovligt og ulovligt bevæget sig på andre områder af livet, efter at 
menneskerettighederne er blevet lovbeskyttet. Nye aspekter af livet er blevet åbenbare og har givet anledning til 
holdningsdebatter og ændring af lovgivningen. Det gælder inden for seksualitet, og det gælder inden for muligheden 
for abort. 
Langt op i det 20. århundrede har der været fængselsstraf forbundet med at vise nøgenhed, f.eks. på film. Love og 
normer følges ad til en vis grad, men det var dog ikke umiddelbart strafbart, selv om det medførte et ramaskrig, da 
Janet Jackson for nylig blottede sit ene bryst i en direkte Tv-udsendelse i USA 
De kulturelle forskelle bør naturligvis nævnes i vores multikulturelle verden. Mange steder på kloden er 
sanktionerne anderledes barske end hos os. I de fundamentalistiske muslimske lande er især kvinder truet. Straffene 
kan være offentlige straffe i form af f.eks. stening, men der er også eksempler på, at ægtemanden har overhældt 
sin kone med syre og efterfølgende klarer frisag, mens hun udstødes af samfundet. Selv om landet officielt tager 
afstand fra straffemetoderne, får de alligevel lov til at blive anvendt ude i befolkningen.
Herhjemme er især børnepornografi kommet i mediernes og politiets søgelys efter Internettets udbredelse. Det 
viser, hvordan tilværelsen ændrer sig, og hvordan der inden for kriminalitet og straf bliver fokuseret på nye 
områder, begrundet i ny teknologi. 
I nogle tilfælde bliver almindelig hverdagspraksis strafbart, efter at have været legalt. Det gælder f.eks. revselse af 
børn. Hvad der sker i hjemmene, er i det hele taget blevet genstand for domstolenes søgelys, i takt med 

[9]. 
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kvindefrigørelse og fokus på børns rettigheder.
Når retsbevidstheden ændrer sig, kan det betyde nye fokusområder, eller også er det de nye fokusområder, der 
ændrer retsbevidstheden. Det gælder f.eks. tilfælde af incest, som af og til beskrives detaljeret i medierne. Måske 
har incesten altid fundet sted i et vist omfang, men været holdt skjult inden for hjemmets fire vægge. Tidligere sov 
familien flere i samme seng, og derfor kan man sagtens forestille sig, at fænomenet dengang har været mere 
almindeligt.
Der er en stadig udvikling i holdningen til, hvad der er kriminelt. I mange tilfælde sker der en gradvis opblødning fra 
det kriminelle til det accepterede. I andre tilfælde udvikles der ny kriminalitet. Det kan skyldes ny teknologi, men 
det kan også skyldes ændrede sociale strukturer og nye styreformer eller politiske tilstande. 
Når boligejerne får den politiske magt, er risikoen for, at de, som ikke er boligejere, kommer i klemme. Det kan 
være en medvirkende forklaring på den stigende vold blandt gruppen af unge, som er opvokset i miljøer, der ikke 
nyder den samme beskyttelse. 
Under alle omstændigheder er det nødvendigt at være opmærksom på samspillet mellem mulige årsager og 
virkninger, hvis man oprigtigt ønsker at forstå og forandre kriminalitet, og ikke bare insistere på hårdere straffe, 
hvilket er udsigtsløst.
Den seneste form for kriminalitet, som i omfang og art adskiller sig markant fra alle tidlige former, er terroren. Den 
bevæger sig - ligesom narkokriminaliteten - på tværs af landegrænser, men den lader sig ikke på samme måde 
lokalisere til enkeltpersoner. Og selv om den gør, kan disse personer ikke straffes efter traditionelle principper, da 
deres handlinger ofte består i at sprænge sig selv i luften på steder, hvor der befinder mange mennesker. Der er 
ingen tvivl om, at den retter sig mod samfund i den vestlige verden, og at den har sit udspring i fundamentalistiske 
muslimske stater. Den lader sig ikke kontrollere og styre som de kendte former. 
Hvis Foucault har ret i sin påstand om, at fængselssystemet producerer sin egen kriminalitet, står samfundene med 
terroren over for en trussel, som de ikke umiddelbart har noget modtræk overfor, i modsætning til den 
kontrollerede og kalkulerede kriminalitet. 

Forløbet forud for idømmelse af straf

Hensigten med den følgende udredning er at vise, at der knytter sig en række formaliteter, men også en del 
tilfældigheder, ved tilblivelsen af en straf. Snuhed, frækhed, tavshed og intellektuel begavelse kan sammen eller 
hver for sig være med til at reducere staffen eller at undgå den.
Selv om myndighederne holder et vågent øje med, hvad der sker inden for murene, gør den samme intense kontrol 
sig ikke gældende udenfor.
Den kronologiske beskrivelse herunder vedrører alene dansk retspraksis. I gennemgangen beskrives personer og 
virksomheder i flæng, idet begge kan handle culpøst (overtræde loven eller en aftale med forsæt eller uagtsomt) og 
derefter idømmes straf.
Enten tager politiet selv initiativ, eller der reageres på baggrund af en anmeldelse. Hvis den vagthavende, der 
modtager anmeldelsen, måske i samråd med andre, eller de andre, som vedkommende har overdraget sagen til, 
vurderer, at der er grundlag for at forfølge sagen, går politiet i aktion.
På forsiden af Jyllands-Posten den 21. marts 2004 kan man læse, at danskerne i stigende grad anvender 
detektivbureauer, fordi politiet på grund af begrænsede ressourcer må prioritere efterforskningsopgaverne. Det 
betyder, at ikke alle ulovligheder efterforskes, men også, at metoderne og dermed resultaterne bliver forskellige. 
Under efterforskningen, uanset hvem der står for den, laves der normalt undersøgelser i form af interviews eller 
forhør, men også fysiske undersøgelser af gerningsstedet, herunder indsamling af bevismateriale, inden der 
eventuelt gribes til anholdelse. 
Den sigtede har efter dansk ret visse rettigheder, der giver ham mulighed for ikke at udtale sig, at få beskikket en 
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advokat, og at blive stillet for et grundlovsforhør senest 24 timer efter pågribelsen. 
Grundlovsforhøret skal afgøre, om der er baggrund for at beholde den sigtede i varetægt, eller personen skal 
løslades.
For at kunne idømme straf er det en betingelse, at der forinden idømmes skyld. Den anklagede skal have handlet på 
en måde, som er strafbar. Handlingen skal være beskrevet i en lov som strafbar. Der skal kunne henvises til en 
paragraf, og det skal gøres gældende, at personen har gjort sig skyldig ifølge paragraffen. Konsekvensen er, at hvad 
der ikke er beskrevet i en lov som ulovligt, i princippet er lovligt.
Kun det ulovlige kan medføre straf. Det lovlige kan være dybt kritisabelt i manges øjne, men er ikke derfor 
strafbart. Hvad der er strafbart, afgøres af Folketinget, dvs. den til enhver tid siddende magtkoalition. 
I visse tilfælde er det muligt at overtræde loven uden at blive dømt. Hvis ingen opdager det, eller hvis det ikke kan 
bevises, kan der ikke idømmes skyld. Hvis vidner trues til at tie, kan handlingen måske ikke bevises. 
En anden mulighed for straffrihed er, at der er gået for lang tid, så sagen bliver forældet. Den kan også falde på 
grund af passivitet, idet sagsøger ikke har været tilstrækkelig konsekvent i lignende fortilfælde. 
Der er også mulighed for, at sagen gribes forkert an, og at bevismaterialet er for spinkelt eller på anden måde 
utilstrækkeligt. Det kan være, at den sigtede har nået at fjerne bevismateriale inden pågribelsen.
Det er også muligt at blive dømt uden at have handlet culpøst. Der kan være manipuleret med beviserne, og 
bevismaterialet kan sandsynliggøre, at en person er skyldig, uden at vedkommende er det.
Den sigtede kan have en uheldig udstråling, eller der kan være en dårlig kemi mellem sigtede og dommer, som 
derfor skærper straffen. Omvendt kan en skurk opføre sig forbilledligt, med reduceret straf til følge.
Forsvarerens fornemste opgave er at undgå, at hans klient bliver dømt, og efterfølgende at sørge for, at straffen 
bliver så lille som muligt. Anklagerens opgave er modsat at kræve så hård en straf som muligt og dermed også at 
fremskaffe beviser, der dokumenterer eller sandsynliggør, at den sigtede kan dømmes hårdt. Når der anvendes 
nævningeting, er ikke bare bevismaterialet, men også evnen til at lægge tryk på argumenter afgørende. Da nogle 
advokater er bedre end andre til at argumentere [10], handler det også om at kunne købe en god advokat for den 

sigtede.
Love er ofte udformet for at beskytte den svage part, som f.eks. kan være forbrugeren. Det er dog et faktum, at 
virksomheder ofte køber ekspertbistand med henblik på at omgås lovene så lempeligt som muligt. Lovene kan i 
øvrigt være vanskelige at tolke, og der kan være så mange, at man taler om en lovjungle. Det gælder revisorbistand 
ved selvangivelse, hvor hensigten også er at betale så lidt i skat som muligt. Det gælder også advokatbistand i 
prekære sager. Advokaten kan rådgive, så virksomheden formelt set ikke gør noget ulovligt, men samtidig bevæger 
sig helt ud på kanten af det tilladelige, med mindre virksomhedens image står på spil. Advokaten skal styrke 
virksomhedens position, f.eks. i miljøsager, hvor den på forhånd står svagt. Det er klart en fordel at have råd til en 
god advokat. 
De formelle regler kan bevirke, at en sag må falde, selv om der åbenlyst foreligger skyld.
Der er mange gråzoner inden for lovgivningen, områder hvor lovgivningen ikke er tilstrækkelig effektiv. Det kan 
være inden for forureningsbekæmpelse, men også upåagtede områder ved den menneskelige tilværelse. Der er først 
for nylig, at domstolene for alvor er begyndt at anerkende skader som følge af arbejdsmiljø.
Alt dette betyder, at er man dygtig og finurlig, kan man mere eller mindre undgå straf [11]. Varetægtsfængsling er 

en mulighed, hvis den sigtede vurderes at være til fare for sine omgivelser, eller hvis der er risiko for, at 
vedkommende vil blande sig i efterforskningen.
Retssagen afsluttes med, at dommer eller nævninge tager stilling til, om den sigtede er skyldig i eller flere af 
anklagepunkterne. I tilfælde af skyld (culpa) idømmes der straf. 
Straffen afgøres og kundgøres af dommeren eller dommerne, hvis der er flere [12]. De forskellige former for 
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kriminalitet har hver sin straframme, som er politisk bestemt. Strafperioden afgøres under hensyntagen til 
forbrydelsens alvor og retspraksis.
Domspraksis baserer sig på bureaukrati, som er skrivebordsafgørelser og rollespil. Forsvarer, anklager og dommer er 
faste bestanddele. Nævninge er det i tilfælde af nævningeting. Intentionen er objektivitet i afgørelser. Realiteten 
er, at interessegrupper er i stand til at udøve et meget forskelligt pres på processen. Det gælder især, når 
pengestærke interesser kan entrere med de bedste advokater. Svage grupper vil ofte have sværere ved at formulere 
deres interesser og synspunkter.
Konkluderende må det konstateres, at bureaukratiets forsøg på at kontrollere alle områder af tilværelsen og dermed 
undgå enhver form for anarki har fremkaldt anarki i et omfang, som det er svært at kontrollere [13]. 

Hvordan håndteres straf i dag?

Status på fængselsvæsenet i dag

Siden de første fængsler blev bygget, har straffestystemet ændret sig markant, ligesom det øvrige samfund. 
Forskellige traditioner og politiske systemer har bevirket, at der er store nationale forskelle på, hvordan straffen 
udmåles og praktiseres. Derfor handler ændringerne i det følgende kun om danske forhold.
Kort fortalt har det danske straffesystem udviklet sig på en sådan måde, at frihedsstraf i dag kun handler om de 
fysiske rammer. Der er ikke anden tvang end kravet om, at den dømte skal opholde sig i nogle bestemte bygninger i 
den tid, som straffen er berammet til, i mange tilfælde med mulighed for at få afkortet sin straf i tilfælde af god 
opførsel.

Der må ikke under fuldbyrdelsen af straf pålægges en person andre begrænsninger i tilværelsen end sådanne, 
der er fastsat ved lov eller er en følge af selve straffen (Straffelovbekendtgørelsen §4) [VG 93].

Frihedsstraffe kan afsones i åbne eller lukkede fængsler, hvor afgørelsen tager udgangspunkt i en vurdering af den 
dømte person og den kriminelle handling.
Domme kan være betingede, hvilket betyder, at den dømte i en given periode bevarer sin frihed mod at undlade 
yderligere lovovertrædelser.
Der kan også idømmes behandlingsdomme, hvor den dømte indvilliger i at gennemgå et behandlingsforløb, som kan 
rette sig mod misbrug af narkotika eller andre former for tvangsadfærd.
Endelig bør særlige tiltag over for unge kriminelle omtales, hvor hensigten er at undgå påvirkning fra det hårde 
miljø i de lukkede fængsler, med risiko for en fortsat kriminel løbebane.
I tilfælde af frihedsstraf er det Kriminalforsorgen, som styrer afviklingen. I principprogrammet er det overordnede 
formål ”at medvirke til at begrænse kriminaliteten”. Der tages hensyn til såvel den dømte som domstolene og 
dermed retssamfundet i arbejdet med fangerne. Der er udformet principper om bl.a. sikkerhed og ansvarlighed:

Sikkerhed: Kriminalforsorgen skal fuldbyrde de idømte straffe således, at der tages hensyn til beskyttelse af 
den almindelige borger mod kriminalitet og til beskyttelsen af den indsatte mod overgreb og skadelig 
påvirkning fra andre.
Ansvarlighed: Kriminalforsorgens virksomhed skal tilrettelægges således, at de dømte får mulighed for at 
udvikle ansvarlighed, selvrespekt og selvtillid samt motiveres til at være aktive i bestræbelserne på at 
muliggøre et liv uden kriminalitet [VG 84].

Intentionerne bag disse principper peger entydigt mod en reduktion af kriminaliteten i samfundet og en 
resocialisering af de indsatte. Spørgsmålet er, om de humanistiske idealer kan realiseres bag fængslets mure, som i 
sig selv, dvs. uden yderligere indgreb, virker begrænsende på udfoldelsesmulighederne. 
I dansk retspraksis er Rush’s tanker om forbedring gennem isolation med religiøse undertoner helt forladt. Der er 
heller ikke umiddelbart noget, der peger i retning af Benthams panoptiske system med fuld kontrol, hvis intentionen 
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er at udvikle selvtillid og selvrespekt.
Beccarias krav om konsekvens synes derimod gennemført, også med henblik på at ville resocialisere de dømte. Han 
var imod benådning og nedsættelse af straffe, så på det punkt bliver han ikke længere fulgt.
Tilsyneladende er det to forskellige verdener, som beskrives af Michel Foucault og i Kriminalforsorgens principper. 
Hvis det alligevel ikke er tilfældet, kan forskellen være et udtryk for, hvad Foucault kalder utopiens element, hvor 
idealer slører virkeligheden. 
Da det snart er 30 siden, at Foucaults bog udkom, kan forholdene efterfølgende være ændret til det bedre. Desuden 
udtaler han sig ikke om forholdene i de danske fængsler.
De følgende eksempler viser, at der desværre er et spring mellem Kriminalforsorgens erklærede intentioner og 
virkeligheden. Eksemplerne er ikke repræsentative, og derfor er det problematisk at generalisere. Men de viser en 
bemærkelsesværdig modsætning mellem de formulerede principper og livet inden for murene, som det opleves af 
nogle af de indsatte.

Ude af øje, ude af sind

Kate Maria Christensen [14] er 42 år, uddannet danser og designer. Hun har i 1999 fået en dom på 12 års fængsel for 

at være bagmand i et af Danmarks største narkosager. Kate havde eget tøjfirma i Mellemamerika ved anholdelsen og 
sad derfor de første 7 år i et kvindefængsel i Costa Rica. Herefter blev hun flyttet til Danmark, hvor hun har siddet i 
3 år i Ringe Statsfængsel, med udsigt til at blive prøveløsladt i 2007.
I udsendelsen ser vi hende i flere sammenhænge i gang med styrketræning og anden motion. Hun fortæller, at hun 
læser kunsthistorie 7 timer om dagen i fængslet. Ved ankomsten til Danmark røg hun direkte i isolation, hvor hun 
sad i 8 måneder, uden at se hverken venner eller familie.

Du sidder fuldstændig afmonteret. Og alle de der frustrationer og følelser, de får dig til at knække derinde… 
jeg har mediteret meget.

Kate sammenligner med fængslet i Costa Rica, hvor sammenligningen med Danmark bliver tydelig.
Jeg vil helt sikkert helst sidde i Costa Rica, for det er et meget mere humant system. Jeg har bare et ord: Det 
er superbrutalt, og det nedbryder simpelt hen individet. Det danske fængselssystem er meget mere lukket. 
Alle sidder isoleret ... I Costa Rica bor du på fleremandsceller, men kan også få lov til at bo på tomandsceller 
eller enmandsceller. Der er et meget stærkere sammenhold dernede. Når jeg sammenligner mellem kvinder 
dernede og kvinder herhjemme, så undrer jeg mig over, hvor meget konflikt jeg har oplevet her. Dernede var 
der omkring 450 kvindelige fanger. Her har jeg ikke oplevet andet end intriger og ondskabsfuldheder. Der er 
meget uro og ballade. 
I Costa Rica var de hele tiden aktive. Her er der fuldstændig passivitet. Folk går rundt som robotter. Det er 
nærliggende i et sådant miljø at tage bedøvelse eller stoffer.
I Costa Rica var kun den yderste mur bevogtet, og fangerne kunne gå frit omkring. Der var en afslappet og en 
munter atmosfære. Der er et meget bedre forhold mellem fangerne og funktionærerne. Folk hjalp hinanden 
… Herhjemme bliver en fange flyttet, hvis der viser sig at være en relation til en af funktionærerne. De må 
ikke føle medmenneskelighed i forhold til fangerne. Der er ikke hele tiden den mistillid.

Med en atmosfære af mistillid og passivitet kan der umuligt være et konstruktivt sigte på tiden efter afsoningen. Det 
er ikke på grund af isolation, at miljøet er brutalt og nedbrydende, selv om det næppe forbedrer mulighederne. 
Hele stemningen er destruktiv. Hvis det er rigtigt, at mulige relationer mellem fanger og funktionærer bringes til 
ophør, fordi regulativet påbyder det, er opbygningen af konstruktivitet dømt til at mislykkes på forhånd.  
Kate har besluttet sig for at tage livet i egne hænder og vil ikke acceptere stedets apati. Muligheden for at læse 
kunsthistorie ville helt sikkert ikke være til stede i Costa Rica. På uddannelsesområdet er hun bedre stillet i 
Danmark, i god overensstemmelse med Kriminalforsorgens principper. Men tilsyneladende er der mange kræfter i 
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fængslet, som virker modsat. 
Jeg er stædig som et æsel. Uden vision og motivation bliver du ligeglad med dig selv og dine omgivelser, og 
så er du tabt.

Kates anstrengelser for at få sig et anstændigt liv er hendes eget valg og foregår på trods af fængselsmiljøet. Der er 
ikke i hendes beskrivelse noget, der trækker i retning af tilskyndelse fra omgivelserne. Tværtimod.
Det hænder, at en af medfangerne går amok, hvad man godt kan forstå ud fra de vilkår, der bydes fangerne, og som 
konstant vedligeholdes af systemet.

Engang imellem hænder det, at en af fangerne går amok i deres fortvivlelse eller frustration, og så kommer 
der en hel masse funktionærer løbende, og som regel får fangen nogle tæsk … Inde på Vestre Fængsel har de 
nogle fikseringsceller, og der spænder de dig simpelt hen fast og giver dig en sprøjte, og så ligger du der, 
indtil de synes, at du ikke skal være der længere. Jeg tror ikke, at man kan komme længere ud som 
menneske. .. Det foregår meget. Jeg troede heller ikke på det i starten, men jeg har set det med mine egne 
øjne. 

Alle andre steder i det danske samfund ville en sådan handlemåde blive kritiseret og være forsidestof i aviserne. 
Men fordi det foregår blandt kriminelle og bag lukkede døre, får det ingen omtale. Funktionærerne vil kunne 
henvise til, at den pågældende opførte sig helt urimeligt. Den fysiske vold er ulovlig, med mindre det er i 
nødværge. Måske er vendingen: ”ude af øje – ude af sind” forfærdende sand med hensyn til almindelige menneskers 
opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. 
Der er tilsyneladende ingen instanser, som tager fangernes parti. Hvorfor bruger man ikke kræfterne på at 
rehabilitere de stakkels mennesker, som på et tidspunkt har trådt forkert? Det virker, som om de ikke skal 
rehabiliteres, som om nogle – eller systemet – ønsker, at de skal forblive i deres nuværende tilstand. Hvis det er 
tilfældet, har Foucault ret i, at fængselssystemet er med til at reproducere kriminalitet.
Selv om beskrivelsen er farvet af Kate, får man klart indtryk af, hvordan murene, personalepolitikken og de 
menneskelige relationer, som miljøet skaber, ikke virker tilskyndende på noget kreativt.

Jeg tror ikke, at der er særlig mange mennesker ude i samfundet, der er klar over, hvad der sker inde i de 
danske fængsler, eller også vil de ikke vide det. Jeg tror måske nærmere, at de ikke vil vide det. Fordi der er 
sådan … uha! Der er sådan noget … vi vil jo gerne fortælle omverdenen, hvor humane vi er her i Danmark, og 
det er altså ikke sandt. For hvis man kommer bag facaden, så er det bare pilråddent!

Kate fortæller meget afklaret om tilstanden, hvor hun ser det som en udfordring ikke at gå til grunde. Ud over 
apatien og konflikterne er der også grund til at omtale overvågningen, som foregår hele tiden.

Du bliver hele tiden observeret. Du bliver observeret af kameraerne. Du bliver observeret af funktionærerne, 
der sidder der og kigger på dig hele tiden … jeg er bange for, at de kommer ind i min hjerne .. jeg føler mig 
krænket på alle mulige måder. De læser din post. De går ind på den celle. De klæder dig af. De piller ved din 
krop … de overhører dine samtaler .. alle steder hvor du befinder dig, da er der altid en, der kigger på dig. 
Det er ikke fordi der er noget odiøst. Der er ikke noget hemmeligt. Men det er mit liv! Forstår du, hvad jeg 
mener? … Jeg tror at alle, der sidder inde, det er noget, de føler, at de forsøger fuldstændig at flå dig fra 
hinanden, ikke?
Det er ligesom et stor uhyre, der skal op under ens hud … det der store monster, der bare skal … der piller alt 
… hele én fuldstændig fra hinanden.
Jeg har masser af energi, men når man er i fængsel. Men der er dage, hvor man bare er fuldstændig smadret. 
Det er ligesom en dyne, man har på.

Der knytter sig megen magt til Jeremy Benthams konstruktion af fængslet Panoptikon, som overvåger alle hele 
tiden. Overvågning og mistillid hænger sammen. Samtidig griber funktionærerne med jævne mellemrum og 
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tilsyneladende helt legalt ind i de indsattes personlighed. Der er ingen mulighed for et anstændigt liv bag tremmer, 
hvis Kate taler sandt, med mindre hun vælger at trodse miljøet og at gå egne veje. Hun indrømmer, at hun med sin 
kriminalitet har handlet forkert, og at hun nu betaler for det. Og hun ser frem til sin prøveløsladelse. Det er ikke 
miljøet, som bærer hende igennem, får man klart fornemmelsen af.

Der er hele tiden magtkampe. Fangerne imellem. Funktionærerne imellem. Funktionærer - fanger. Og det 
kører konstant, konstant, konstant … Jeg ligesom flyder lidt ... Man skal være utrolig taktisk, hvordan du 
bruger din energi. Ellers bliver du fuldstændig ædt op i sådan et system er. 

Der er intet i Kates beskrivelse, ud over hendes igangværende uddannelse, der indikerer konstruktive initiativer fra 
personalet med henblik på at skabe en straffri tilværelse efter løsladelsen. Selv om de findes, er der i miljøet så 
mange faktorer, der virker modsat – overvågning, fiksering af fanger, magtkampe, reaktion i tilfælde af personlige 
relationer – og som ved deres omfang ikke giver megen plads til optimisme.

Varetægtsfængsling er formelt set ikke straf

Da strafudmåling tager udgangspunkt i domfældelse, og hvorvidt der foreligger skyld, kan varetægtsfængsling 
formelt set ikke betegnes som straf. Hvis en person varetægtsfængsles, rykkes vedkommende ud af sin sædvanlige 
sociale kontekst, som kan være arbejde, familieliv, men også fritidsbeskæftigelser. Når indespærringen bevirker, at 
vedkommende ikke har adgang til at læse og at arbejde, er det rimeligt at spørge, om det ikke indebærer en straf. 
Efter dansk ret er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Alligevel tillader myndighederne frihedsberøvelse, 
uden hensyn til de personlige konsekvenser. Ved klager henvises der til muligheden for erstatning i tilfælde af 
frifindelse, mens fængselsperioden modregnes til tilfælde af skyld.
På det mentale plan, såvel som i forhold til det praktiske liv, er bruddet i forhold til den gængse hverdag så 
markant, at opholdet i fængslet i hvert fald ikke kan kategoriseres som straffrit. Der er stadig momenter af 
fortiden, hvor heksene blev hentet i deres hjem, inden de skulle tortureres. Torturen skulle vise, om de var skyldige 
eller ej. I modsætning til i dag kunne heksene ikke søge om erstatning i tilfælde af frifindelse.
På Tønder museum kan man læse, at en fange, som blev idømt fængsel på vand og brød i 1800-tallet, ikke kunne 
trække tiden i varetægtsfængsel fra i den endelige straf. 

Når en person blev grebet i en eller anden forseelse, f.eks. et mindre tyveri, blev vedkommende indsat i 
arresten, mens han ventede på, at hans sag kom for retten. Der kunne meget let gå flere uger, før 
domsafsigelsen forelå. 
Når dommen så var afsagt, kunne den lyde på f.eks. to gange fem dage på vand og brød, begyndte den 
egentlige afsoning. Man talte ikke den tid, en indsat havde siddet i varetægtsfængsel, fra den endelige straf.

Så nogen forbedring er der sket, men den følgende beretning stiller alligevel spørgsmål ved forløbet og det 
menneskelige aspekt. Der er i sagen ovenfor også et element af social ulighed. En kendt person ville med stor 
sandsynlighed ikke skulle vente i så lang tid på domsafsigelsen. Den samme fornemmelse havde vi i sagen, som 
omtales i det følgende.

Død under varetægtsfængsel

En nær kollega af mig blev varetægtsfængslet den 1. august 2003, sigtet for voldtægt på et værtshus. Han døde i 
fængslet fredag den 1. november, kun 28 år gammel. Obduktionen fastslog dødsårsagen som hjertestop som følge af 
et for stort hjerte. 
Dagen før Henrik (et dæknavn) døde, havde den afsluttende retssag fundet sted med vidneforklaringer, men den 
måtte udsættes en uge, fordi et af forsvarets vidner var syg. Det betød, at Henrik måtte blive i fængslet en uge 
mere. Han regnede selv med at blive frifundet, og han forventede at kunne forlade retten umiddelbart efter den 
afsluttende retssag. Forsvareren mente, at sagen måtte falde, da der var begrundet tvivl om anklagerne. 
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Hovedvidnet kunne ikke genkende Henrik i retssalen. Og hele sagen havde en underlig karakter, idet de påståede 
fire voldtægter alle var foregået på toiletter på et værtshus sidst på natten. 
Det er ikke min opgave at forsvare Henrik, idet jeg ikke ved nok om de konkrete tilfælde, kun at give udtryk for, 
hvad kriminalforsorgen og andre havde udtalt, at det jo slet ikke er sikkert, at Henrik bliver dømt. Når begge parter 
er berusede, mens det finder sted, kan den ene sagtens komme bagefter og sige, at hun følte sig presset. 
Hvis Henrik vitterlig har overskredet grænsen og fortsat sit pres, trods pigens nej, er der juridisk set tale om 
voldtægt, også hvis han har handlet kynisk beregnende og spillet på pigernes usikkerhed. Men hvis begge parter 
følges ad i et spil, kan det ikke være voldtægt. Vi befinder os i en gråzone, hvor juraen i hvert fald også skal støtte 
sig til sagens særlige karakter. Henrik fortæller om sagen i et brev.

Jeg mener ikke et eneste sted, hverken i adfærd eller i anklagepunkt, at der er noget, der gør mig til 
sexforbryder. Jeg sætter min lid til det danske retssystem … jeg bedyrer min uskyld og håber, at det kan 
skilles ad i retten. Der er de jo under ed og bliver forhåbentligt spurgt ordentligt igennem. For jeg vil ikke ind 
for noget, jeg ikke har gjort. Det er jo hele mit liv, der smuldrer så. 

Når der i offentligheden er et stadigt pres for at dømme voldtægt hårdere end normalt, ville det med en vis 
sandsynlighed have sat sit præg på den endelige strafudmåling.
Henrik blev ikke dømt, fordi han døde. Sådan er dansk ret. Juridisk blev han begravet med en ren straffeattest. 
Ofrene har dog mulighed for at fastholde deres erstatningskrav, der efterfølgende kan gøres gældende over for 
dødsboet eller over for staten. 
Under varetægtsfængslingen kunne man læse om sagen på en netavis, og vi modtog også et par breve fra Henrik 
med en lille måneds mellemrum. 
Under mentalundersøgelsen blev han beskrevet som en livsglad og intelligent person. På arbejde var han meget 
pligtopfyldende og var f.eks. aldrig syg. Han kunne være fræk og var kendt for hurtige bemærkninger. I brevene var 
det tydeligt, at det ufrivillige ophold tog hårdt på ham, selv om han forsøgte at bevare sit gode humør. 

Nu vil jeg ikke gå i detaljer her, for det fylder for meget, men det er lige så tyndt det forsøg, som en hest, 
der går på line … Kvinderne må åbenbart sige, hvad de vil. Og så kan jeg sidde her og rådne op og blive mere 
skør i hovedet af at spekulere.
Jeg var for en dommer den 21/8, og de var ikke færdige med efterforskningen, og jeg måtte ikke påvirke 
forurettede, så de frafalder sigtelserne, så derfor fik jeg lige 4 uger mere.

Senere bliver varetægtsfængslingen forlænget. Efter nogen tid får Henrik arbejde i form af servering for de øvrige 
fanger som en tiltrængt afveksling i sin celle, hvor der ikke er noget fornuftigt at bruge tiden til.  

Systemet er meget langsomt, og man er magtesløs overfor det … Men vi kan ikke gøre noget ved den tid, 
systemet er om det her, bare tage en dag ad gangen, og så håbe på det bedste.

Det lange ophold kan ikke være rimeligt begrundet, selv om hensigten var at sikre sig, at Henrik ikke blandede sig i 
efterforskningen. Det er ikke rimeligt, at det skal tage tre måneder at afhøre nogle krænkede personer, heller ikke 
selv om de efter den første afhøring blev efterlyst i lokalradioen og på Tv. Det var først en enkelt kvinde, der 
meldte Henrik. Så fulgte en mere, og da det lignede et mønster, efterlyste man flere. 
Imens var Henrik isoleret, uden mulighed for at modtage besøg bortset fra sine forældre en time om ugen, og uden 
mulighed for at læse aviser eller at se Tv. Han fortalte, at det var ydmygende at skulle klæde af i forbindelse med 
de besøg, han havde, og at forældrene også skulle gøre det. Når han skulle tisse om natten, måtte han undertiden 
gøre det i cellens vaskekumme, da det ikke altid lykkedes at få fat på fængselspersonalet.
Denne frihedsberøvelse står i skærende kontrast til det frihedsbegreb, som vi til daglig roser os af og fremhæver 
som noget særligt for vores del af verden. Danmark er da også af Amnesty International blevet kritiseret for sin 
udstrakte brug af varetægtsfængsling.
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Der er noget skjult skam over en varetægtsfængsling i tre måneder. I begyndelsen virker det vildt, især når man 
kender personen. Efterhånden bliver det vanskeligere at forholde sig konkret til forløbet, fordi relationerne til den 
indsatte er ikke-eksisterende. Samtidig opstår rygtedannelser, f.eks. på arbejdspladsen, hvor nogle af kollegerne, 
uden at kende kendsgerningerne, mobiliserer sig for at modvirke Henriks genansættelse i tilfælde af hans snarlige 
løsladelse. 
Henrik tabte i vægt og havde svært ved at bevare humøret, fik vi at vide, men bevarede dog troen på sin frifindelse 
til det sidste. Selv om obduktionen fastslog en naturlig dødsårsag, har stress som følge af indespærringen uden tvivl 
medvirket til det tragiske forløb.
Skyldsspørgsmålet blev aldrig afklaret, og Henrik blev formelt set ikke idømt straf. Men ud fra en menneskelig 
synsvinkel er der grund til at spørge, om ikke der var straf forbundet med de tre måneder i varetægtsfængsel. Det 
virker, som om der findes to forskellige menneskesyn, men også to forskellige retsbegreber [15], afhængig af, på 

hvilken side af fængselsmurene den omtalte person befinder sig.
Når man har oplevet virkningen af medieomtale, er det sandsynligt, at en mere kendt person formodentlig ville have 
fået en hurtigere sagsbehandling, uanset at politiet/domstolene vil påstå det modsatte. Det er vistnok et generelt 
problem ved offentlige myndigheder, at de ikke er gode til at evaluere egne handlinger. Der er ikke noget 
incitament til det i bureaukratier, fordi der ingen konkurrence er.

Politisk krav om nul-tolerance og strengere straffe

Det seneste regeringsskifte var et opgør med mange års socialdemokratisk styre, hvor det parlamentariske flertal 
blev flyttet mærkbart over i den anden side af Folketingssalen. Nyrup-regering havde problemer med at håndtere de 
voksende samfundsproblemer, som blandt andet gav sig udslag i voldsformer, hvor ofrene var sagesløse, uden 
relationer til gerningsmændene. At nogle af gerningsmændene var anden generations indvandrere, var medvirkende 
til et voksende fremmedhad. 
Samtidig blev det ofte vist i medierne, hvordan voldsmænd kunne forlade retten og går frit omkring, indtil de efter 
en del ventetid kunne afsone deres dom. Det satte gang i et politisk krav om hårdere konsekvens over for de 
kriminelle.
Den borgerlige regering introducerede begrebet nul-tolerance, som betød hurtige og konsekvente indgreb over for 
især de stærke fanger i fængslerne, hvor besiddelse af narkotika er blevet et voksende problem.
Samtidig har tendensen været hårdere straffe og hurtigere afsoning for at mindske den tidsmæssige afstand mellem 
forbrydelse og straf. Det sidste er i Beccarias ånd, med ikke nødvendigvis længere fængselsstraffe.
Beccaria var fortaler for en nøje afstemning af straffens længde, så den svarede til forbrydelsens art, men også 
præcis den længde, som afholdt nye kriminelle fra at komme på banen. Beccaria havde i øvrigt også en forventning 
om, at straffene med tiden ville blive

milde og rettergangsmåden regelret og hurtig [Bec 140].

Nyere kriminologiske undersøgelser har vist, at længere straffe ikke betyder lavere recidiv (tilbagefald til ny 
kriminalitet).

Det tyder således på, at politikerne snarere bygger deres argumenter om strengere straffe på moral og med 
henvisning til befolkningens retsbevidsthed end på videnskabelige argumenter og undersøgelsesresultater [US 

244].
Ønsket om mildhed er heller ikke til stede i den politik, som Fogh Rasmussen-regeringen har lagt sig fast på, hvad 
den følgende omtale viser.

Fangeoprør i Nyborg Statsfængsel februar 2004

I februar i år var der et fangeoprør i Nyborg Statsfængsel, hvor nogle fanger smadrede døre, vinduer og computere i 
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personalets kontor, og der blev sat ild til borde, stole og tæpper.
Årsagen til episoden er en stadig stramning af de indsattes vilkår, hvor det seneste træk var at fjerne vægtene fra 
styrketræningsrummene. Fængselsledelsen har begrundet handlingen med, at man ville slå ned på de stærke fanger 
og deres brug af anabolske steroider.
Fangernes talsmand, Kim Vinther, forklarer episoden således:

Jeg vidste ikke, hvad de ville gøre, men da betjentene løb pga. en alarm, kunne jeg høre, der var folk, der 
gik i gang med at smadre et eller andet, hvad der viste sig at være kontoret…
Jeg har ikke talt med andre indsatte om, hvad der skete, for jeg valgte at smække min dør på et tidspunkt, 
så den låste. Da personalet kom og åbnede min dør senere, var de iført skjolde og knipler. … De låste mig 
inde, og jeg sidder her stadig, isoleret på nu 13. dag.

Der er ingen tvivl om, at fangerne føler sig provokeret. Der er heller ingen tvivl om, at de mærker konsekvenserne 
at den siddende regerings beslutninger, hvor intentionen er at slå ned på de stærke fanger. På disse beskyldninger 
svarer Kim Vinther:

De ”stærke negative” eller rockerne flyttede man, fordi man gav dem skyld for alt i fængslerne. De ”svage 
indsatte” – hovedsagelig narkomaner, sædelighedsforbrydere og stikkere – lavede man også særafdelinger til. 
Så sidder vi fællesskabsfanger tilbage. Det er hos os, oprøret nu har været, nu er vi også et problem for Dansk 
Fængselsforbund, ledelsen og justitsministeren – hvor ender det?
… Dette system bliver desværre mere og mere afstumpet over for sine ”klienter”, som man nu også ynder at 
kalde os … Den regering, der sidder nu, er godt på vej til at smadre alt, hvad man forbandt med ordet 
”resocialisering”.

Ved omtalen af Kate Marie Christensen i et tidligere afsnit (Ude af øje, ude af sind) var håndvægte og styrketræning 
væsentlige elementer for at tilvejebringe hendes selvopholdelsesdrift. Da redskaberne normalt forbindes med 
maskulin udfoldelse, virker fratagelsen af de mandlige indsattes vægte utvivlsomt stærkere i deres selvforståelse. 
Handlingen ligner mere underkuelse end kriminalforsorgens erklærede intentioner om at ”udvikle ansvarlig, 
selvrespekt og selvtillid” blandt de indsatte ”i bestræbelserne på at muliggøre et liv uden kriminalitet”.
I Beccarias anbefalinger skal der være en tydelig sammenhæng mellem forbrydelse og straf - som signalværdi både 
over for forbryderen og over for samfundet.
Nul-tolerancen er et udtryk for, at en udvikling i fængslerne er ude af kontrol, og for mange af de indsatte bliver 
der nu en straf i straffen, da sanktionerne tilsyneladende rammer uskyldige.
Med nul-tolerancens skabes nye fronter, der er med til at sløre den oprindelige begrundelse for at fængsle.
I det samme nummer af Jyllands-Posten (søndag den 7. marts) advarer lektor, lic. jur. Annette Storgaard fra Juridisk 
Institut ved Aarhus Universitet om, at regeringens kurs øger muligheden for fortsat kriminalitet, når fangerne bliver 
sat på fri fod.

Hvis regeringen bliver med at stramme skruen med endnu flere drej, skaber vi flere frustrerede mennesker i 
fængslerne, og de vil i yderste konsekvens reagere voldeligt. Burer man dem inde med deres mørke tanker, 
vil de fokusere på at bekæmpe personalet som deres fjender i stedet for at se dem som deres hjælpere.

Annette Storgaard har i fem år været i gang med et forskningsprojekt om bekæmpelse af narkomisbrug og har i den 
forbindelse interviewet op imod 300 indsatte i landets lukkede fængsler. Der er grund til at tro, at empirien er i 
orden.
Hvis der er tvivl om troværdigheden af Kim Vinthers udtalelse, fordi han er indsat, er det værd at bemærke, at 
Anette Storgaard stort set har den samme holdning til konsekvenserne bag de aktuelle stramninger, som er en følge 
af regerings nul-tolerance politik, der har medført stramninger af udgange og af prøveløsladelser. 
En uventet konsekvens af regeringens politik er presset på ventelisterne og dermed behovet for fængselsceller. Ved 
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besiddelse af 1 gram hash forlænges straffen med 7 dage. Tidligere har man set igennem fingre med mindre 
mængder, men det gør man ikke længere. Da der i forvejen er en betydelig venteliste, har justitsministeren valgt at 
flytte barakker, som hidtil har udgjort flygtningelandsbyer, til fængselsområder, og bruge dem til afsoning. Afsoning 
er dermed blevet ren kvantitet og ren logistik. Der skal bruges nogle lokaler en vis tid, for at regeringen kan få 
opfyldt sine valgløfter.
I et radiointerview i januar i år fortæller en ledende fængselsfunktionær, at sygefraværet blandt personalet er 
vokset. Vold og trusler er eksploderet i 2003, fortæller han. Når presset på fængslerne og på de indsatte øges, og 
personalet skal være regeringens forlængede arm, får Kriminalforsorgen endda meget svært ved at efterleve sine 
principper. 

Ungdomssanktionen

Lovens tilblivelse

I 2002 gennemføres en ny straffepraksis over for ”den hårde kerne af socialt belastede og utilpassede unge” [VG 
173], efter at en bestemt type ungdomskriminalitet i en periode har præget overskrifterne i aviserne. Den 
daværende socialdemokratiske regering, hvor Frank Jensen var justitsminister, nedsatte en hurtigt arbejdende 
ekspertgruppe i oktober 2000. Gruppen skulle forholde sig til følgende oplæg:

I den senere tid har vi set en udvikling, hvor børn og unge i stigende grad begår alvorlig personfarlig 
kriminalitet, herunder gaderøverier og gruppevoldtægt. Denne udvikling rejser spørgsmålet om, hvorvidt 
reaktionsmulighederne over for den hårde kerne af socialt belastede og utilpassede unge kriminelle er 
tilstrækkelig effektive [US 87].

Da loven vedtages, får den følgende ordlyd (straffelovens §74):
Stk. 1. Hvis en person, der på gerningstiden ikke var fyldt 18 år, har begået grovere personfarlig kriminalitet, 
kan retten bestemme, at den pågældende skal undergive sig en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk 
behandling af 2 års varighed, hvis det må anses for formålstjenligt for at forebygge yderligere 
lovovertrædelser.
Stk. 2. Længstetiden for ophold i døgninstitution eller godkendt opholdsted er 1 år og 6 måneder, heraf højst 
12 måneder i en sikret afdeling på en døgninstitution for børn og unge. Begår en person, der er undergivet en 
foranstaltning efter stk. 1, en ny kriminalitet, kan retten i stedet for at idømme straf forlænge 
foranstaltningen, herunder længstetiderne efter 2. pkt, med indtil 6 måneder.

Lovens tilblivelse og anvendelse er blevet behandlet i et speciale på Sociologisk Institut på Københavns Universitet 
(November 2003). Det fremgår af specialet, at lovens er blevet til under pres, og at den har fået prædikatet 
signallovgivning. Det primære sigte har været at signalere over for befolkningen, dvs. vælgerne, at politikerne gør 
noget aktivt ved kriminaliteten.
Sammensætningen af ekspertgruppen kritiseres i specialet for at være skævt sammensat og for at mangle 
videnskabelig dokumentation for sine forslag. I 1999 var der udkommet en rapport fra socialministeriet, som 
gruppen helt ser bort fra. Den konkluderer, at ”afinstitutionalisering er vejen frem”, eksemplificeret ved følgende 
citat:

Anstalterne kan i deres nuværende form ikke legitimeres ud fra rehabiliteringseffekt eller behandlingseffekt. 
De tjener snarere som politiske markeringer af handlekraft, ansvar og omsorg og humanisme, når det gælder 
den opvoksende generation. I første række bidrager de trods alt til statens og det poliske systems legitimitet 
[DASK rapporten, US 90].

Ved lovens endelige udformning er straffen eller behandlingen, afhængig af synsvinkel, berammet til 1-1½ år på en 
”sikret afdeling”, heraf op til 12 måneder i ”institutionaliserede og fængselslignende rammer” [92]. Gruppen har 
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ikke noget forslag til, hvordan de af loven afgrænsede perioder skal anvendes til resocialisering. Men af lovens §1 er 
perioden fastsat til 2 år, hverken mere eller mindre, som er straffens længde, uden hensyn til den dømte og den 
pågældende kriminelle handling.
I modsætning til en anden sanktionsform, ungdomskontrakten, er der ingen frivillighed i den nye lov. 
Ungdomskontrakten binder den unge og forældrene i form af en skriftlig aftale og forudsætter således frivillighed og 
motivation.
Fra forskerhold har man kritiseret resultatet for at være ”en krydsning mellem straf og behandling, mellem 
frihedsberøvende sanktion og kompetenceudviklende socialpædagogik [95]. På den ene side tilstræbes 

resocialisering via samarbejde. På den anden side ønskes en fiksering af den kriminelle, hvor ”straf tjener til at 
beskytte det omgivende samfund mod lovovertræderen” [95].

Hvis behandling forudsætter frivillighed og motivation, med henblik på en tilbagevenden til samfundet, er det 
problematisk at lade det første halve år eller mere foregå i tvangsmæssige rammer, og uden at den dømte kan 
vælge den som et alternativ blandt flere. Hvis formålet alene er at indespærre den unge for at undgå, at 
vedkommende begår yderligere kriminalitet imens, er løsningen ligetil. Men hvis sigtet også er fremadrettet, er 
løsningen mere problematisk.
En anden kritiker af den nye lov, som blev hastevedtaget, undrer sig over, hvordan en socialpædagogisk behandling 
kan finde sted, når den socialpædagogiske uddannelse ”formelt blev nedlagt i 1992” [95]. 

Specialets forfattere kalder lovens tilblivelse et udslag af ”moralsk panik”, som viser sig i alle faser frem mod lovens 
vedtagelse den 28. marts 20001 [16] . 

Loven i praksis

Ved administrationen af den nye lov knytter der sig en række tilfældigheder, som betyder, at de unge behandles 
meget forskelligt, afhængig af hvor i landet de dømmes, og hvor dygtig den enkelte kommune har været med sit 
forarbejde. Den menneskelige faktor (sagsbehandleren) kan også spille ind og påvirke vurderingen af egnethed til 
straf.
Siden loven trådte i kraft, og indtil specialet [US] blev afsluttet, en periode på 1½ år, blev 77 unge idømt den nye 

straffeform. De 77 er meget skævt fordelt i landets retskredse. København og Frederiksberg rangerer lavest, hvor 
kun 16 % af de dømte unge blev idømt sanktionen, mens Aalborg og Odense topper med henholdsvis 42 % og 38 %. De 
andre unge kriminelle idømmes andre former for frihedsstraf.   
Skævheden er begrundet i forskellige holdninger til den nye sanktionsform. Der er størst skepsis i 
hovedstadsområdet, hvor en medarbejder udtaler:

Og det har jo ikke været nogen hemmelighed, at Københavns Kommune ikke har syntes, at det har været den 
fineste lovgivning [144].

Desuden indblander nogle kommuner økonomiske overvejelser i vurderingen af, hvorvidt de unge skal indstilles til 
US. Økonomien betyder, at det bedre kan betale sig at lade 15-16-årige gennemføre forløbet end 17-18-årige. 
Der knytter sig således en vis tilfældighed til, hvor dommen afsiges, og hvem der afsiger den. Forud for 
domsafsigelsen taler en sagsbehandler fra det kommunale regi med den unge med henblik på en vurdering af 
egnethed til straf.
Sagsbehandleren er placeret i et dilemma, idet han/hun fungerer som hjælper over for klienten, men samtidig er 
den person, der indstiller til domstolene, hvorvidt den unge er egnet til Ungdomssanktion eller ej.

En sagsbehandler i en kommune undrer sig over det, som vedkommende betegner som en ’mærkelig 
konstruktion’, hvor domstolene dømmer til en social foranstaltning, mens det sociale system skal fuldbyrde 
sanktionen i praksis [238].
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Et andet dilemma er forholdet mellem den vedtagne socialpolitik i kommunen og den unge. Det er ikke den unges 
situation, som danner udgangspunkt for overvejelserne om forløbet.

Der er nogle lovmæssige krav, de skal efterleve, samtidig med at de er styret af forordninger, regler og 
økonomi. Dermed står de i et dilemma mellem, hvad der er billigst og tilgængeligt, og hvad der er bedst 
[148].

I forholdet mellem sagsbehandler og klient, som parterne kaldes i det offentlige regi, er der på forhånd en 
magtulighed til stede. Sagsbehandleren er udstyret med løsningsmuligheder og autoritet, mens klienten er underlagt 
sagsbehandleren i forløbet. Dermed bliver det vanskeligt at etablere ”den ideelle situation (med) tillid, åbenhed, 
tiltro, engagement og handlevillighed” [147], der skal tilvejebringe en forandringsvilje hos den unge.
Med de omtalte sociale begrænsninger er muligheden for en åben dialog ikke umiddelbart til stede, på samme måde 
som beslutningskompetencen hos sagsbehandleren er reduceret af både fysiske, økonomiske og juridiske rammer. 
Loven fortæller ikke, hvad de to år skal bruges til. Derfor skal sagsbehandleren udforme handlingsplaner for 
forløbet, så vidt muligt sammen med den unge. I praksis har kommunerne ikke været gode til at lave planerne. En 
kommunal ansat udtrykker sin skepsis:

Hvis man har en hjemkommune, som er indstillet på, at det er en form for behandlingsarbejde, der skal 
laves, og de har lavet noget fodarbejde. Så kan de godt fungere godt de ungdomssanktioner. Men … min 
oplevelse er, at størstedelen af kommunerne ikke har lavet det fodarbejde, der skal til, og så er det svært at 
motivere de unge, for det eneste de ser, det er, at de får to års straf i stedet for tre måneders fængsel [157].

Kritikken fremgår også af en undersøgelse, som Den Sociale Ankestyrelse har foretaget. Bl.a. overholder 
kommunerne ikke de fastsatte tidsfrister. 
En betingelse for et vellykket forløb vil altid være, at den unge besidder motivation. Da strafperioden altid indledes 
i en lukket institution, er der i miljøet forhold, som ikke indbyder til et motiverende samarbejde.

At institutionerne er geografisk afsondret placeret, samt at rammerne er fængselslignende medfører, at 
personale og unge forvirres om stedet primære funktion. Ifølge Levin er indespærring/forvaring og forandring/
rehabilitering modstridende mål, som skaber konflikter og usikkerhed båden inden for og uden for 
institutionen [173].

Af de 77 unge, som dømmes efter den nye lov, har 42 begået røveri og 14 alvorligere vold [17]. Indespærringen må 

på den baggrund antages at være begrundet, men problemet er på samme tid at holde dem indespærret og at 
opbygge et tillidsforhold. Overvågning og låste døre kendetegner miljøet.

Selv om den klassiske panoptiske arkitektur ikke gør sig gældende på de sikrede institutioner, hersker det 
panoptiske princip alligevel. Overvågningstårnet er nu blot afløst af kameraer og sensorer. Samtidig ved den 
unge aldrig, hvornår den ansatte træder ind på den unges værelse, hvorfor man aldrig ved, hvornår man 
afbrydes i sine gøremål. Spørgsmålet er imidlertid, om der kan foregå socialpædagogisk behandling inden for 
de fængselslignende rammer i den sikrede periode [173].

Situationen ligner Kates beretning fra Statsfængslet i Ringe, som på ingen måde var tillidsvækkende. Snarere 
oplevede hun den allestedsnærværende magt som en menneskeligt nedbrydende faktor. Selv om kontrollen og 
magten kan nedtones, vil den altid være en del af miljøet.
Efter lovens vedtagelse er kapaciteten på de sikrede institutioner øget med 40 pladser, så antallet af pladser i 
Danmark i 2002 er oppe på 85 [18]. Det er en meget lille gruppe af unge kriminelle, som loven tager sigte på, hvad 

den da også er blevet kritiseret for.

Tiden i den sikrede afdeling

Forud for dommen skal den unge erklæres for egnet til den særlige straf, men også i afsoningsforløbet skal der 
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foregå et stadigt motivationsarbejde. Loven angiver ikke et specielt forløb. Det vil derfor være forskelligt og skulle 
afstemmes efter den unges situation og motivation. Behandlerens rolle inden for de sikrede rammer er bl.a. et 
motivationsarbejde, som kan defineres som

at vække en almen selvopholdelsesdrift og livskraft hos klienten [177].

Viljen hos den unge kan meget vel afhænge af holdningen hos den voksne. Den sociale relation kan udvikle sig til en 
”normativ spændetrøje”, hvis behandleren er manipulerende. Det kan desuden være svært at definere en andens 
vilje og motivation. Der er et eksempel på, at parterne misforstår hinanden, hvor den unge efterfølgende nægter at 
have accepteret at ville indgå i behandlingsforløbet, på trods af behandlerens tro på accepten. Forklaringen kan 
være, at de to personer lægger noget forskelligt i ordene, eller at behandleren ikke har forklaret sig godt nok.
De fleste unge kommer fra ressourcesvage miljøer, der er kendetegnet ved ustabile forældrerelationer, dårlige 
boligforhold og massive skolevanskeligheder, vilkår som er selvforstærkende. Muligheden for et tilbagefald og en 
kriminel løbebane er latent tilstede hos de fleste af de unge. Den nye sanktionsform er et forsøg på at undgå 
tilbagefaldet. Fastholdelse af den unge er formodentlig også nødvendig for i en periode at undgå tilknytningen til 
miljøet, hvis behandlingen skal ændre adfærden væsentligt. Vanskeligheden udtrykkes metaforisk af en konsulent 
fra Socialministeriet:

Det er jo det samme som med hesten, man kan tvinge hesten hen til truget, men ikke tvinge den til at drikke. 
Hvis den unge ikke vil en eller anden form for udvikling, og ikke kan se fordelen ved at få den her, og vil få 
vendt sin egen udvikling, så er det omsonst [179].

Et typisk forløb på en sikret afdeling er en fast skemalagt hverdag med undervisning eller arbejde i tidsrummene 9-
12 og 13-15. Den faste struktur skal give de unge en tryghed, men også nogle faste opgaver. Et element i den øvrige 
tid er 

den såkaldte ”tjans”, hvor de unge på skift deltager i afdelingens husholdning, hvilket vil sige madlavning og 
rengøring [182].

Nogle gange er der en bonus forbundet med at deltage, en konsekvens i form af en belønning, f.eks. ekstra 
lommepenge.
De faste aktiviteter kan være arbejde i værksteder. Værkstedstilbuddene varierer meget i afdelingerne.

Flere ansatte giver udtryk for et ønske om at kunne tilbyde forskelligartede og relevante aktiviteter for de 
unge, hvorfor de har etableret aftaler med produktaftagere uden for institutionen. De sikrede rammer 
nævnes dog som en barriere herfor, og flere mener ikke, at aktiviteterne kan karakteriseres som ’rigtigt 
arbejde’ [183].

Hvis intentionen er at lade de unge udføre rigtigt arbejde, er der i miljøet indbygget nogle begrænsninger, som 
betyder, at det sjældent lykkes. På samme måde er det heller ikke muligt at tilvejebringe den nødvendige 
uddannelse eller skolegang.

I forhold til at få etableret skolegang på de sikrede institutioner nævner personalet på flere afdelinger 
lærernes overenskomst og økonomi som en barriere herfor, hvorfor skolegang ikke nødvendigvis er et fast 
tilbud i dagligdagen [183].

På nogle afdelinger er der mulighed for at lave sportsaktiviteter, og i nogle tilfælde arrangeres småture med fysisk 
aktivitet. Der er altid mulighed for stillesiddende fritidsaktiviteter som Tv, videofilm, computerspil og andre former 
for spil. 
Den mentale del af et motivationsarbejde, kombineret med noget konkret at tage sig til, som giver mening, er helt 
afgørende for et vellykket resultat. Ingen af delene vægtes tilsyneladende særlig højt i institutionsmiljøet. Måske er 
det ikke praktisk muligt inden for murene. 
Den personalemæssige sammensætning er ofte et problem, når målet er at skabe motivation hos den unge. Der 
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benyttes ofte vikarer, som i sagens natur har en løs tilknytning til arbejdspladsen. Der er der ikke mange kvinder 
ansat. Kvinder er ofte bedst til at håndtere følelser, og derfor kan det være et problem, at de er 
underrepræsenterede. 
Der er få uddannede pædagoger, men en del mænd med håndværksmæssig kunnen. Den manglende pædagogiske 
baggrund kan være et problem.

Rollen som ’pædagog’ er den overordnede rolle, som de ansatte skal spille, uanset om de er uddannede eller 
ej. Denne rolle implicerer, at personalet skal agere som eksperter i fortolkning af de unges adfærd og 
problemer, samt at de skal kunne udarbejde løsningsstrategier for disse problemer [191].

De unge udøver ofte et stort pres på de ansatte, når de er sammen i grupper. Et kendetegn for de unge kriminelle 
er, at de samles i grupper borte fra hjemmet og borte fra skolen og der udvikler den kriminelle adfærd eller kultur, 
som kompenserer for manglerne i hjemmet og nederlagene i skolen. I gruppen bliver de stærke og får også 
succesoplevelser. De unge vil naturligvis tilstræbe gruppefællesskabet, også i fængslerne, fordi de har vist sig som 
”den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på” (Schein) i deres situation.   

Gruppepresset og det undertiden hårde arbejdsmiljø er medvirkende til et stort sygefravær blandt de ansatte. 
Gennemsnitsansættelsen er et til to år, hvilket ikke er fremmende for ”en tæt personlig kontakt med erfarne, 
engagerede medarbejdere” [188], som det anbefales af ekspertgruppen ved lovens tilblivelse. Kontakterne vil med 
den hurtige personalegennemstrømning ofte få et overfladisk præg. Den manglende personlige kontakt kan medvirke 
til, at nogle unge qua deres fysik kan sætte personalet under psykisk pres. 

Det er dog ikke kun, når de unge på afdelingen sætter personalet under pres, at regler og strukturer rykker 
sig. Andre gradbøjer reglerne, hvis de unge udgør, hvad personalet omtaler ’en god gruppe’. Det betyder, at 
personaler slækker på afdelingens regler, hvilket kan få betydning for de unge, der kan blive forvirrede og 
frustrerede, fordi det der er tilladt den ene dag, er ikke tilladt den næste [189].

Når hensigten ikke bare er indespærring, men at skabe motivation gennem en struktureret behandling, vil 
manglende konsekvens fra de ansatte være med til at sløre formålet. Det kan i sig selv være et problem, at ikke alle 
de unge på de sikrede institutioner er idømt den nye sanktionsform. 
Som regel udpeges en af de ansatte til at være kontaktperson til en bestemt ung. Men det forekommer, at en sådan 
relation pludselig afbrydes.

De der relationer, man opbygger med de unge, dem skal man være meget opmærksom på, fordi relationerne 
de stopper altså. Man kan have et hamrende godt samarbejde … men jeg risikerer, at når jeg møder mandag 
morgen, så er XXX flyttet, fordi han har slået en af mine kolleger. Og så vil jeg højst sandsynligt aldrig se XXX 
igen. Så relationerne stopper her, slam, så er de døde [194].

Det er interessant, hvordan en ansat oplever isolationen, når vedkommende er på stedet ufrivilligt:
Jeg har selv haft vagter … dobbeltvagter, og så er man blevet nødt til at sove på institutionen, fordi man 
skulle have dagvagt dagen efter, eller dobbeltvagt dagen efter. Bare på sådan to dage, hvor man er her i 
døgndrift ikke? Så føler jeg mig også spærret inde der, altså så hvad gør de unge ikke? Unge som er vant til at 
fare rundt omkring og springe på gaden ikke? Altså, de kan slet ikke rumme sig selv derinde, vel? Musikken 
skal køre. Tv’et skal køre, computeren skal køre på fulde drøn samtidig, for de kan slet ikke rumme roen 
[200].

Udsagnet giver anledning til overvejelser omkring, hvad de unge virkelig har brug for, og hvad der kan bringe dem 
konstruktivt tilbage til en velfungerende hverdag. Der bliver nødt til at være noget substans i tiltagene. 
Det er meget forskelligt, hvordan de forskellige institutioner takler den nye sanktionsform. Generelt foregår der ikke 
nogen væsentlig behandling i den tid, som tilbringes på en sikret afdeling. En leder giver sin mening til kende, og 
det er en generel holdning, som gælder i de sikrede afdelinger.

http://www.arnefrost.dk/Hvordan_og_hvorfor_straffer_vi.htm (37 of 52)07-01-2007 14:51:05



Hvordan_og_hvorfor_straffer_vi

Jeg vil egentlig helst overhøre det spørgsmål. De er jo en del af den gruppe, der er her. Egentlig plejer vi at 
sige, at vi ikke er en behandlingsinstitution … Det er jo et ord, der pludselig er dukket op i vores liv, efter 
ungdomssanktionen er kommet … Vi skal hjælpe de unge igennem en periode i deres liv, som er svær. Og det 
må være et mål for os at få dem så langt igennem som muligt, og få dem derhen, hvor de skal lære at begå 
sig. Det er ikke herinde, de skal lære at begå sig [211].

Såvel undervisningsindholdet som muligheden for reelt arbejde er begrænset af de fysiske rammer. Relationerne 
mellem de ansatte og de unge er sjældent langvarige. Muligheden for en motiveret indsats er vanskelig på grund af 
kontrolforanstaltninger, og fordi de unge naturligt samles i grupper, med en latent risiko for at gentage mønstrene 
fra det kriminelle miljø. Desuden blandes de unge, som er idømt ungdomssanktion, med de andre unge, hvor der 
ikke er indeholdt behandling i straffen. 

Tiden i den åbne institution

Placeringen i åbne institutioner foregår i kommunalt og amtsligt regi. Da tiden i en sikret afdeling ikke er bestemt 
på forhånd, medfører det planlægningsproblemer, når den dømte skal overføres, og også økonomiske faktorer kan 
spille ind, så den unge flyttes til et mindre egnet sted. Ikke alle institutionerne er gearede til at modtage de mest 
belastede unge, herunder de ungdomssanktions-dømte. Der er en opfattelse af i afdelingerne, at der gøres for lidt 
fra den kommunale sagsbehandler, og at placeringen styres af 

’de tomme senges princip’ mere end et tilpasset forløb [216].

De åbne institutioner er kendetegnet ved, at de unge under opholdet må og nogle gange skal deltage i det 
omgivende samfund. Desuden kan de komme hjem på besøg i weekender og ferie. Overgangen til de åbne rammer 
virker voldsomt for nogle, som i lang tid har været vant til indespærringen.

Hvis du er indespærret i et halvt år … Lige til sidst, der må de se deres forældre, men ellers har de måske 
ikke haft kontakt med nogen som helst, må ikke få breve og ringe, må ingenting. Bare det, at vi går ind på 
Strøget i X by. Der er mange af dem, der kun lige går ned i starten af [Strøget], så vil de gerne hjem. Det er 
simpelt hen for voldsomt. Det der med, at der er mennesker over det hele. Det tror man ikke. Og vi ved det 
jo ikke, fordi vi ikke har prøvet det, men at se sådan en lille dreng virkelig blive piv piv og ligne en 
hundehvalp, der gerne vil ind for regnen … [De vil] hellere herind og lukke døren og smide nøglen væk [217].

Tænk om den energi, som ligger i angstreaktionen, i stedet kan vendes og bruges til noget konstruktivt! 
Det er tydeligt, at det er nødvendigt at forholde sig til overgangen til de friere rammer. Nogle stedet tages den 
nytilkomne med de ansatte i sommerhus, for at de kan lære hinanden at kende. Andre steder gøres der andre forsøg 
på sikre en gradvis overgang til friheden.
I alle tilfælde udarbejdes der en plan eller en kontrakt med den unge, som kan være en udbygning af kommunens 
handleplan. Af planen fremgår, hvilken skolegang, eller hvilket arbejde og hvilke fritidsaktiviteter de unge skal 
involveres i. Inddragelse af den unge er naturligvis afgørende for at sikre troværdighed og kontinuitet. Flere 
institutioner anvender en form for konsekvenspædagogik med indbyggede regler og aftaler, der skal overholdes. I 
tilfælde af brud får det konsekvenser, f.eks. ved inddragelse af hjemrejseweekender.
Der er stor forskel på effekten af kontrakten. Når den udformes i samarbejde med den unge, vil den blive forskellig 
fra gang til gang. Forholdet til de ansatte er et andet væsentligt element i etablering af troværdig og kontinuitet. 
Kemien er vigtig, også når der skal takles konfliktsituationer. Det er i den sammenhæng, at en ansat med sin 
udtalelse har givet specialet sin særlige titel:

Det er jo også trist, at man er afhængig af sådan noget. Men det er jo ikke pølsefabrikker det her – enhver er 
forskellig [224].

Der er eksempler med tilbagefald, hvor de unge begiver sig ud i ny kriminalitet. Afhængig af omfanget kan 
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ungdomssanktionen bibeholdes, hvor den unge sendes tilbage i en sikret afdeling, men den kan også bortfalde i 
tilfælde af grovere kriminalitet.
Det generelle billede er, at der er problemer med at integrere de unge med ungdomssanktionen. Dels tilhører de 
den vanskeligste gruppe af unge, dels passer forløbet ikke specielt godt til de eksisterende kommunale og amtslige 
rammer, der håndterer udeboende unge.
Generelt reageres der for langsomt fra de forskellige myndigheder, der ofte virker, som om de oplever sanktionen 
mere som en økonomisk og organisatorisk belastning end et forsøg på at korrigere de unges adfærd i en konstruktiv 
retning.
Blandt kritikerne er en kommunal sagsbehandler, som hævder, at den nye sanktion kun har skabt forvirring. I loven 
findes der allerede velegnede redskaber til at håndtere unge lovovertrædere. 
Nogle roser den nye lov at indeholde en periode, hvor den unge fastholdes, med mulighed for at sætte en 
behandling i gang. Der efterlyses dog fleksibilitet. Loven idømmer 2 år, og ønsket er 

i højere grad at (kunne) skræddersy de enkelte forløb på baggrund af enkelte unges behov [235].

Hvorvidt ungdomssanktionen er en succes eller ej, må vel først og fremmest afhænge af, hvor mange af de unge der 
efter straffens afslutning fortsætter den uddannelse eller det arbejde, som de påbegyndte i den åbne institution. Da 
udgangspunktet er unge fra ressourcefattige miljøer, må behandlingen skulle tilføre dem en platform, hvor de kan 
hente de fornødne ressourcer. Hvis ikke de udstyres med evnen og viljen til at sige fra, når de igen konfronteres 
med det kriminelle miljø, vil de falde tilbage. Da straffen endnu er ny, er der praktisk taget ikke noget empirisk 
materiale om dette forløb.

Alternative straffemetoder

Om at aktivere samvittigheden for at hjælpe både den kriminelle og offeret

I de to følgende afsnit omtales to eksempler på, hvordan en kontakt mellem den straffede og offeret, og derefter en 
fængslet og en tidligere fængslet kan gavne både på det personlige plan og samfundsmæssigt. I det første tilfælde 
mødes gerningsmand og offer. I det andet tilfælde igangsættes et netværk med henblik på at få gerningsmanden 
tilbage i samfundet efter at have afsonet sin straf. Begge eksempler stammer fra radiointerviews i P1 den 20. og 21. 
januar i år.
Berith Christensens [BC] datter blev myrdet under et banalt indbrud for 3 år siden, hvor datteren blev efterladt i en 
fryser under indbruddet. Der var tre mænd om indbruddet. Hun tror ikke på, at længere fængselsstraffe ændrer 
kriminaliteten, men er i stedet overbevist om, at der er et formål ved at lade offer, i dette tilfælde den efterladte, 
og gerningsmand mødes.
Efter sin datters død skrev hun et brev til hver af de tre gerningsmænd, hvor de to havde fået hver 16 års fængsel, 
mens den tredje havde fået 6 år, fordi hans medvirken havde været mere begrænset. Motivet til at skrive brevene 
var hævn.

Når mit liv er smadret, skal hans også være det.
Kun en af de tre svarede tilbage. Det var den person, der havde fået 6 års fængsel. Forud for mødet opfattede hun 
ham som meget skyldig i datterens død.

Han kan ikke være et menneske.
Da mødet kom i stand, kom der også en dialog i stand. BC ændrede med det samme sin opfattelse. Hævnen 
forsvandt og blev afløst af en form for forståelse. De to har efterfølgende ringet til hinanden, ikke for at etablere 
personlige relationer, men for 

at prøve at bygge på, at der skal være en fremtid for ham og for mig. I det nuværende retssystem får de 
indsatte en straf og skal bare sidde og passe sig selv. Når de kommer ud, stemples man som kriminel ved at få 
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en straffeattest. 
Systemet giver straf, men ingen skyldfølelse. Det fungerer som opmagasinering.

Fængsel er samfundets straf. Ingen tager sig af de efterladte. Den indsatte får måske ikke mulighed for at 
vende sine følelser. Begge parter har behov for svar og at vide, at den anden har en samvittighed. Begge 
parter bliver klogere. 
Samvittigheden skal rammes. Få fat i samvittigheden, så de selv (de fængslede) får lyst til at ændre livet.

BC har siden det første møde været fortaler for at skabe denne kontakt mellem gerningsmand og offer. Det kunne 
ske gennem et konfliktråd med deltagelse af pædagoger, men bør være en naturlig del af fængselsstraffen. Det er 
vigtigt som offer at mødes med gerningsmanden for at komme videre, og det er på samme måde vigtigt for 
gerningsmanden at blive konfronteret med sine ugerninger for at kunne bearbejde dem.
Hvis der i straffen indgår et møde med et offer vil det give indsigt i, hvad gerningsmanden har lavet, og det vil 
kunne ændre hans adfærd. 
Det er omsonst at give længere fængselsstraffe.

Alle ved, at høns bliver skøre af at komme i bur. Så fatter jeg ikke, hvad man vil opnå ved at gøre straffene 
længere. Det handler vist om stemmetal. 

Hvis man skal straffe, skal det have en virkning, slutter BC.

Etablering af netværk efter strafperioden

En tilsvarende holdning har Dennis Hansen [DH], som er 47 år og har siddet 15 år i fængsel. I dag tager han rundt og 
holder foredrag og er engageret i et netværk, der forsøger at hjælpe kriminelle med at vende tilbage til samfundet, 
efter at de har afsonet deres dom. DH tror ikke på, at hårdere straffe betyder mindre kriminalitet.

Hvis man ikke har noget at miste alligevel, har det ingen betydning. Hårdere straffe avler hårdere 
kriminalitet. Har man været der mange år, bliver det en del af ens liv. Man bliver immun. Første gang er det 
måske afskrækkende.

Som tidligere fange er han i stand til at tale i øjenhøjde med de indsatte og at tilbyde et netværk. Han fortæller, at 
Danmark har en betydelig højere tilbagefaldsprocent end Sverige, der har anvendt netværk i mange år.

Vi henter folk, hvis de selv vil. De skal være motiverede. Vi tilbyder et nyt liv.
Når man hører om de praktiske vanskeligheder i forbindelse med at komme fra fængslet tilbage til samfundet, hvor 
der som regel ikke er stor opbakning til den løsladte, forstår man godt, hvorfor nogle er fristede til at begå ny 
kriminalitet. Der er gammel gæld, der skal betales. Sagsomkostningerne ligger og venter, og man skal have et sted 
at bo, uden umiddelbart af have en indtægt.

Det er svært at rette kuverten op.
Netværket kan være behjælpeligt med at skaffe et lån og med praktiske gøremål. Derudover handler det ikke 
mindst om selvindsigt. Viljen er nødvendig, men med et netværk ydes der støtte, som kan være helt afgørende i de 
kritiske faser efter løsladelsen.

Det nytter ikke at sætte en bil i garage i to år, fordi den er gået i stykker, og så tro, at den er repareret, når 
den skal på gaden igen. 

Metaforen om bilen, der er gået i stykker, når den sættes i garage, fortæller om de vanskeligheder, som en kriminel 
bliver konfronteret med, både når personen sættes i fængsel, og i tiden efter løsladelsen. På det personlige plan 
handler det om selvtillid og forståelse af egen situation i forhold til de krav, som stilles, og de vilkår, som tilbydes, 
både i fængslet og bagefter. Det er her, at DH gør en forskel, når han tilbyder sin assistance til den indsatte, som 
skal tilbage til samfundet.
Det er også på det personlige plan, at Berith Christensen vægter sin indsats for at forsøge at hele sig selv og at 
påvirke den person, som hun konfronteres med.
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Når den siddende regerings politik andetsteds kritiseres, bør det retfærdigvis tilføjes, at Dennis Hansens 
netværksarbejde, som er inspireret af udenlandske tiltag, har fået støtte fra regeringen.
I både BC’s og DH’s tiltag forsøges der på at ændre på det eksisterende straffesystem og så at sige at bøde på dets 
mangler, eller at tilføre det nogle menneskelige elementer. Hvis de to idealistiske personer ophørte med at 
praktisere, ville deres ideer med nogen sandsynlighed også forsvinde, med mindre deres ideer har udviklet sig til en 
slags frivilligt foreningsarbejde. 
Begge forsøger at skabe menneskelig kontakt, så der bliver mening og sammenhæng i straffen og i tiden derefter. 
Men med systemets påviste kynisme vil der altid være en risiko for, at de menneskelige elementer igen elimineres.

Canada som foregangsland

Ligesom det tidligere har været tilfældet ved nytænkning og paradigmeskift, er der ildsjæle, der arbejder på at 
virkeliggøre de nye ideer, og en hård kerne af kritikere, som kraftigt sætter sig imod og kalder de nye tiltag for 
nytteløse og naive.
Den hårde og ubønhørlige linie findes der flere eksempler på i USA, også hvor der bevidst og konsekvent ikke tages 
menneskelige hensyn.
I en Tv-reportage for nylig udtalte en fængselsfunktionær fra et amerikansk fængsel, at fangerne ikke skulle have 
nogen som helst form for adspredelse. Det var ikke kun dem på dødsgangene, men også andre. De havde en gang for 
alle vist, hvad de var for nogle personer, og de skulle ikke have nogen som helst form for underholdning, eller 
mulighed for at dygtiggøre sig.
Med en sådan attitude er vi hinsides Beccaria og Rush med hensyn til begrundelse for at straffe. Straf er ren 
indespærring, ydmygelse og lidelse.
Canada er et foregangsland med hensyn til nytænkning [19]. I Kingston arbejdes der på programmer ud fra filosofien 

om, at de kriminelle ikke bare skal straffes, men forsøges ændret indefra. Derfor tages der udgangspunkt i de 
enkelte fanger og deres specielle situation.
De fleste langtidsindsatte har kun en 8. klasse og har ofte været udsat for misbrug hjemme. Der undervises i brug af 
forstand og omtanke i stedet for muskler.
Nogle kritikere kalder det bluf.

Nogle mennesker er hinsides frelse. Vi skal bare acceptere det. Man har forsøgt at rehabilitere dem, men de 
er karriereforbrydere. Men vi er så blødhjertede og tror, at alle kan rehabiliteres. Men vi burde bare låse dem 
inde for at beskytte offentligheden. 

Chefen for Canadas fængselsvæsen, Lucie McCline, er overbevist om, at hårdere fængselsstraffe ikke fører til et 
mere sikkert samfund. 30 års forskning fastslår, at straf i sig selv i bedste fald ingen effekt har, i værste fald den 
effekt, at der begås mere kriminalitet.
Canada har fundet et kompromis, hvor udgangspunktet er lige så hårde domme som i USA, dvs. hårdere domme end i 
Europa. I modsætning til USA gør de fleste fanger sig efterhånden fortjent til at blive overflyttet til først 
mellemsikrede og senere minimumssikrede fængsler. 
Udadtil minder de sidste om almindelige forstæder. Hensigten er rehabilitering og ikke hævn. De indsatte laver selv 
deres mad og køber selv ind. Det giver ansvarlighed. 

I 1800-tallet brugtes tiden til stille refleksion i fængslerne. Nu sker der i stedet en udvikling af færdigheder, f.
eks. arbejde på en gård med dyr. 

Kritikere kalder stederne for statsklubber, hvor fangerne bare hygger sig.
I USA er målet hård og ydmygende behandling, som skal få dem til at lide.
I Canada handler det om at finde nøglen til at forandre kriminelle. Canada har været foregangsland, og metoderne 
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anvendes f.eks. i Finland.
I Canada er der også personer, der hjælper fanger med igen at komme ud i friheden, f.eks. tidligere fanger. 
Livlinegrupper hjælper langtidsfanger, men også prøveløsladte. Løsladt fange Fred Sweet fortæller:

Hvis man bliver barskere, gør man potentielt farlige personer farligere. Hvis man behandler dem som skidt, 
vil de hævne sig, når de kommer ud. Tro det eller ej. Vi er mennesker. Vi har måske røvet eller myrdet. Det 
er ikke rigtigt. Men det forstår vi godt. Vi er mennesker.

De samme hjælpere besøger også skoler og fortæller om risikoen. I udsendelsen om det canadiske alternativ 
afrundes der med et tilbageblik for at fortælle om ændringerne i straffemetoder gennem det sidste århundrede.

For bare 100 år siden blev 8-årige drenge stadig fængslet i Canada. Og de indsatte i flere europæiske landes 
fængsler blev pisket for at grine eller blinke. I dag lægger mange lande vægt på rehabilitering, og fysisk 
afstraffelse er ikke en del af vilkårene.

I forlængelse af denne logik kunne man forsøge at kigge 100 år frem i tiden og derfra nævne fængselsstraffen med 
dens inhumane fiksering af et menneske, som i stafperioden blev frarøvet relationerne til sine nærmeste og sit 
arbejde, i nogle tilfælde med skæbnesvangre konsekvenser, som ingen i øvrigt bekymrede sig om.

Afsluttende om fængselsstraffen

I den ovenfor omtalte temaaften på DR2 om straffemetoder udtaler den norske kriminolog Thomas Mattiesson sig om 
den fysiske indespærring som et middel til at fremkalde anger og at resocialisere:

Fængsler virker ikke i nogen af ordets betydninger, derfor bør de afskaffes. Nogle få mennesker er så farlige, 
at vi må gøre en undtagelse med dem. Men de er få. I mange lande kan man begrænse systemet enormt. 

I Danmark er reformforsøgene yderst begrænsede. Og selv om vi roser os selv som et frihedselskende land, gælder 
det ikke inden for landets straffepraksis. Hvis der er en udvikling, går den i øjeblikket i retning af flere fængsler og 
hårdere straffe.
Vagn Greve udtrykker i sin bog ”Straffene” en mere neutral vurdering end Thomas Mattiesson. Han er ikke 
overbevist om kendte, brugbare alternativer, men opfatter heller ikke fængselsmodellen som en konstruktiv 
straffemetode.

Hvis man skal sammenfatte [de] modsatrettede tendenser, kan det måske gøres ved at sige, at man i dag ikke 
bruger fængselsstraf, fordi man anser den for nogen god sanktionsform, men fordi man ikke har fantasi til at 
finde på noget bedre [VG 121].

Netop fantasien er et problem i et område, som man helst ikke taler om, og i hvert fald ikke taler pænt om. Ingen 
sidder jo i fængsel af egen fri vilje, og de fleste omfatter sanktionen med et element af skam. Derfor er der 
begrænset plads til de kreative løsninger, som kendetegner andre af samfundets institutioner, f.eks. skolevæsen, 
hvor pædagogikken til stadighed udvikles.
Fængselsvæsenet er kendetegnet ved at være faste løsninger på vanskelige samfundsmæssige problemer. På andre 
af samfundslivets områder er løsningsmodellerne flere og mere variable. På samfundets skyggeside mangler sproget 
og variabiliteten, og derfor er der heller ingen kreativitet. De lukkede rum forhindrer den fysiske bevægelse, der er 
en del af en skabelsesproces. 
Når systemet bevares, kan det kun være, fordi nogle ønsker at bevare det. Nogle ser en interesse i at fastholde 
kynismen, fordi det tjener egne interesser. Det kan være embedsmænd, der som en stor gruppe har opbygget et 
levebrød, som også har indflydelse på lovgivningen. Det kan også være hr. og fru Olsen, som derved kan leve trygt i 
hus og have. Sandheden er måske, at det er mange forskellige interesser, der betyder, at det er alt for vanskeligt at 
gøre noget alvorligt ved. 
Desuden er fængselsvæsenet en integreret del af det institutionaliserede bureaukrati, som det er meget vanskeligt 
at foretage virksomme indgreb i. Bureaukrati sikrer mod tilfældighed, men forsinker også de nødvendige ændringer.
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Det nye paradigme

Hvad kendetegner et nyt paradigme?

Vi har allerede taget hul på det nye verdensbillede, men det har ikke for alvor fået lov til at slå igennem i den del af 
verden, der er styret af hårde facts. Det gælder f.eks. den hårde økonomiske logik, der altid fokuserer på økonomisk 
profit, dybest set uden at tage hensyn til, hvad og hvem det går ud over.
Og det gælder også det bureaukrati, som har forskanset sig bag bygninger og regulativer, der holder sig selv og 
hinanden i skak. Oven i købet kontrollerer det sig selv.
Det gælder også den negative mentalitet, der altid er sig selv nærmest, som i disse år slår kraftigt igennem politisk 
[20].

Og det gælder i høj grad inden for fængselsvæsenet, der gemmer elementer af skam og mistro bag murene, og 
derfor ikke for alvor lader sig reformere.
På nogle områder har man taget hul på en ny tro på verden. Det er nærliggende at pege på græsrodsbevægelser, 
der med konkrete sager går imod strømmen med antiparlamentariske midler, fordi vitale spørgsmål er på spil.
Men også inden for den etablerede verden er der lejlighedsvis plads til nye ideer. Det gælder ikke mindst i 
erhvervslivet, hvor man har fået øjnene op for, at mennesket bliver mere produktivt, hvis det ikke opfattes som en 
maskine. Kontrol er godt, men tillid er bedre, hedder et kendt slogan.
Kritikere vil hævde, at der blot er tale om hårde versus bløde værdier, men de mangler den kulturelle forståelse, 
som indeholder en erkendelse af, hvordan begreberne ændrer sig i forhold til virkeligheden. For bare et århundrede 
siden kendte man ikke den nævnte distinktion.
I øvrigt lider begreber som tillid og kærlighed ved at være henvist til bestemte sfærer, f.eks. privatlivet [21]. Det 

bliver for alvor tydeligt, hvis de forsøges implementeret inden for fængselsmurene. Miljøet tillader det simpelt hen 
ikke.
Et nyt paradigme kan kun komme i stand, hvis mennesker bliver bedre til selv at løse konflikter indbyrdes, i stedet 
for at skulle konsultere en overordnet instans, der skal finde løsninger på bedste salomoniske vis.
Den måde, hvorpå stridigheder håndteres internationalt i dag, lader sig som bekendt ikke løse ved en domstol. 
Løsninger er (kaldes) politiske og/eller militære, men er reelt en konsekvens af gruppers dialog eller mangel på 
samme. I realiteten er der ikke forskel på små og store grupper, ud over at der er flere individer at holde styr på i 
den store gruppe.
Hvis ikke individer og grupper besinder sig og sammen finder den bedst mulige løsning for begge parter, vil selv 
domstolsafgørelser være omsonst. Den enkelte skal blive bedre til at stille krav, både til sig selv og andre, med 
henblik på holdbare løsninger. Læreprocessen vil være lang endnu.
Undervejs i processen skal man naturligvis fastholde de løsninger, der har vist sig konstruktive i historiens løb. Der 
er brug for at trimme retssystemet (-systemerne), så det (de) i højere grad end i dag bliver problemløsende. 
Hensigten bør være at resocialisere, at skabe grobund for en tilbageføring til samfundet, så vidt det overhovedet er 
muligt, og ikke bare som en tom hensigtserklæring. De omtalte eksempler viser ikke nogen stor vilje til at skabe 
bedre mennesker.
Efter min overbevisning er et nyt paradigme kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i selve sagen og de 
menneskelige faktorer, når man står over for et nyt problem. Glem alt om historiske og samfundsmæssige og 
videnskabelige kategorier i første omgang. Se på sagen som noget nyt. Herefter kan man anvende de kendte 
kategorier for at finde den bedst egnede løsning. 
Øvelsen består i til stadighed at være opmærksom på det unikke ved en konkret problematik. Det gælder også ved 
kriminalitet og straffeforanstaltninger. Intet menneske er en maskine. Intet menneske er bare et offer for 

http://www.arnefrost.dk/Hvordan_og_hvorfor_straffer_vi.htm (43 of 52)07-01-2007 14:51:05



Hvordan_og_hvorfor_straffer_vi

omstændighederne. 

Hvad kan man umiddelbart gøre

På samme måde som fænomenet straf forfølges empirisk gennem kulturens forskellige perioder, kunne man med god 
grund undersøge andre af de altid nærværende forhold, der knytter sig til menneskelivet. Det kunne være 

De nære familierelationer
Den seksuelle adfærd. 
Arbejdslivet fra hoveri til velfærdssamfund. 

Alle tre er gengangere i forbindelse med tilblivelse af retsbevidsthed og lovgivning. De berører de flestes hverdag og 
handler om samvittighed, flid og andre grundlæggende dyder, uden hvilke lovgivningen ville blive meget mere 
kompliceret, fordi det ville betyde, at der skulle lovgives om alle tænkelige detaljer i menneskelige relationer. 
Retsvæsenet griber ind, når individer ikke respekterer de normer, som er indeholdt i den almindelige kultur, de 
”grundlæggende antagelser”, der indlæres gennem opdragelse og socialisering. Selv om fængslerne er fyldte, er det 
trods alt et mindretal, som besøger dem.
Når forbrydelser skifter karakter, skal forklaringen ofte findes i ændringer i familieforhold eller forhold vedrørende 
arbejdet. Man kan vende problemet rundt og hævde, at et godt og trygt familieliv og et meningsfyldt arbejde 
næppe eller sjældent skaber forbrydere. 
Beccaria gjorde noget tilsvarende, da han i 1764 udgav ”Forbrydelse og straf”. Lovgiverne skal i størst muligt 
omfang anvende

de for en nation givne omstændigheder bedst mulige midler til at forebygge forbrydelsen [Bec 117].

Det betyder i sin konsekvens, at erkendelse af forbrydelsens oprindelse og sammenhæng skal omsættes til lovgivning 
og økonomiske tiltag, som skal minimere risikoen for, at forbrydelsen opstår. Logisk set betyder det en styrkelse af 
de svage miljøer med hensyn til tilbud om blandt andet uddannelse og arbejde.
Sammenhængen mellem samfundsliv og kriminalitet er beskrevet af andre i tidens løb, bl.a. af den amerikanske 
professor Edwin H. Sutherland i 1939:

As long as the social organization is one of aggression, conflict, disregard for the welfare of others, we may 
expect criminality to flourish and we may expect all of the methods of reformation to fail in a large 
proportion of cases [Principles of Criminology 633].

Sutherland lægger trykket på menneskers attitude, manifesteret som aggression og disrespekt, når han forklarer, 
hvorfor kriminaliteten udbreder sig, og hvorfor reformforsøg inden for retssystemet gang på gang kuldsejler.
Hos Beccaria ligger initiativet hos myndighederne, som er lovgiverne og domstolene. Menigmand spiller en mere 
passiv rolle. Hos Sutherland er holdningen hos menigmand afgørende, både med henblik på kriminalitetens fortsatte 
vækst, og i relation til væsentlige ændringer ved straffesystemet. I vor tid er holdningsdiskussioner meget 
fremtrædende i mediebilledet og har ofte givet anledning til ændringer af politiske beslutninger. Grunden er 
naturligvis, at det er vælgerne, som giver sig til kende.
Det negative samfundsbillede, som Sutherland tegner, svarer meget godt til det politiske klima og den 
folkestemning, som i dag ytrer sig om hårdere straffe og større konsekvens over for kriminelle.
Det politiske klima er naturligvis ikke befordrende for nytænkning af nogen art. Snarere repræsenterer det den 
hårde gruppe, som altid manifesterer sig ved paradigmeskift. Man kan kun håbe, at stemningen kan vendes til et 
konstruktivt alternativ.  

Rummet

Med et nyt paradigme i tankerne kan man godt tillade sig at stille nogle af de frække spørgsmål: Hvorfor skal 
mennesker egentlig spærres inde? I skolerne sætter man ikke længere eleverne i skammekrogen. Den hjemlige 
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pædagogik med at smide børn op på værelset, når de ikke makker ret, er vist nok på vej ud. I nyere boligbyggeri 
tages der udgangspunkt i, at der skal være plads til alle, og at rummene skal indrettes med henblik på at 
tilfredsstille ikke bare de basale fysiske behov, men også behovene for samvær og kreativitet. Sådan tænkte ingen 
arkitekter for 50 år siden.
Ved nærmere eftertanke er ufrivillig indespærring af voksne mennesker i lukkede rum en besynderlig handling, som 
ikke har noget tilsvar i det øvrige samfund. For mig at se er den lige så besynderlig, som da en stor procentdel af de 
psykiatriske patienter midt i de sidste århundrede fik det hvide snit, fordi det af videnskabsfolk blev opfattet som 
den helt rigtige behandling.
Man kan undre sig over, at indespærringen ikke er genstand for en offentlig debat, når man i øvrigt betænker de 
kritiske holdninger, som kendetegner mediedebatten. 
Samfundsøkonomisk er der heller ikke noget nogen fornuft ved at sætte arbejdsduelige mænd og kvinder bag lås og 
slå, hvis de i øvrigt ikke udgør en risiko for samfundet. Voldsdømte, som venter på at afsone deres dom, er vel lige 
så farlige før som under afsoningen.
De konkrete eksempler fra danske fængsler viser tydeligt, at der ikke bare foretages simpel indespærring. 
Sideløbende tilføjes den kriminelle den ene krænkende handling efter den anden. Der må skjule sig et magtbegær, 
eller nogle får gennem deres arbejde opfyldt et behov for at kunne dominere andre mennesker. Så længe offeret er 
spærret inde, er mulighederne mange for at foretage krænkende indgreb. Og da ingen reagerer, er rammerne vide 
med hensyn til at være bøddel, hvis man kan undgå synlige men. 
Opfattet som institution er volden usynligt indeholdt i bygningskomplekset. Det lader sig ikke påvise ved et eftersyn. 
Og fortalere for fængslerne kan nemt tilbagevise kritikken, fordi den er vanskelig at påvise. Desuden kan man ikke 
stole på kriminelle og deres udtalelser. De kan i øvrigt også trues til at tie stille.
Magtbehovet er et postulat. Men ønsker man seriøst at tilbageføre dømte personer til samfundet, skal man have fat 
i personligheden bag den straffede med henblik på en udvikling. Og så er der ikke plads til magtudøvelse.
Øvelsen for den reformvenlige må være at forsøge at fjerne de forskellige elementer af magt, men også at tage 
udgangspunkt i den kriminelle for at vurdere det reelle behov for indespærring. Hvis en anden form for sanktion er 
bedre, bør den vel bruges. Eller er det stadigvæk et spørgsmål om at tage hensyn til anlægsudgifterne, som man 
gjorde det ved indvielsen af Vridsløselille Statsfængsel? 
Hvor stammer forbryderne fra, de som gentagne gange bryder loven? De stammer meget ofte (men ikke altid) fra 
dårlige sociale forhold: dårlige boliger, uuddannede, arbejdsløse. Hvis politikerne ville undgå kriminalitet, hvorfor 
så ikke sætte fokus på de svage miljøer for at styrke dem? Problemet er nok først og fremmest, at politikere er 
”folkevalgte”, og at der ikke er stemmer i et sådant forslag.

Japansk kvalitetsstyring har givet os begreberne om kontinuerlige forbedringer. Plan → Do → Control → Act (osv. i 
en cirkulær bevægelse) anvendes til bestandigt at korrigere adfærden for at kunne udvikle bedre produkter og at få 
tilfredse kunder. Den kunne med fordel anvendes inden for straffesystemet (og bliver det også meget håndfast i 
Japan [22].

Når den ikke virker i det nuværende system, skyldes det kort fortalt den rigide ruminddeling. Der er ingen tillid ved 
fængselsmure og derfor heller ingen udvikling, ingen respons og ingen korrektion af adfærd. Der er kun kontrol og 
en tro på, at fiksering og isolering skaber bedre mennesker. Eller også er der ingen tro overhovedet. 
Bureaukratiet indeholder ikke et forbedringspotentiale. Bureaukrati er struktur uden dynamik. Og derfor vender 
kritikken af fængselsvæsenet sig ikke bare imod fængslernes indretning, men i lige så høj grad mod strukturen 
bagved. Der er ingen stemmer i fanger, og heri ligger der i hvert fald et problem med hensyn til politiske løsninger.
Hvis man seriøst ønsker at komme kriminalitet til livs og at tage fat ved ondets rod, skal man over for unge 
førstegangskriminelle skabe et rum, hvor dialogen og ikke rollespillet (behandler og klient) er udgangspunktet. Først 

http://www.arnefrost.dk/Hvordan_og_hvorfor_straffer_vi.htm (45 of 52)07-01-2007 14:51:05



Hvordan_og_hvorfor_straffer_vi

og fremmest skal ”behandleren” have overskud og et medbragt begrebsapparat, som sikkert kræver en uddannelse. 
Vedkommende skal kunne lytte og samtale med den anden, men også have systemets kompetence i form af nogle 
rammer, så han/hun har mulighed for at korrigere.

Tiden

Det er et afgørende argument i min opgave, at en straf er en reaktion på en tidligere handling eller række af 
handlinger, men at straffen også indebærer en reaktion, som det er vigtigt at tage hensyn til i bestræbelsen på en 
konstruktiv løsning. Derfor er politiske tiltag om hårdere straffe næsten dømt til at mislykkes, fordi det virker 
tilbage på kulturen og retsbevidstheden i det hele taget [23]. 

Tid i relation til straf handler primært om, hvordan en handling bliver kriminel, og hvordan straffen virker, mens 
den står på. Ingen af delene ofres der særlig meget opmærksomhed på i dag. 
Beccaria ønskede, at straffen skulle være tilpas hård til at forebygge yderligere kriminalitet, men var ikke specifik 
med hensyn til indholdet af strafperioden. Han ønskede også at forebygge kriminalitet, men rørte kun perifert ved 
miljøpåvirkningerne, såsom tilstedeværelse af homoseksualitet i fængslerne, og nødvendigheden af et politikorps og 
gadebelysning i byerne for at dæmpe de menneskelige lidenskaber.
Med mindre man opfatter kriminalitet som medfødt, dvs. genetisk, vil den opstå eller i hvert fald i et vist omfang 
være påvirket af miljøet. Hvis ønsket om forebyggelse er reelt, skal man helt tæt på forløbet og på det personlige 
plan følge tilblivelsen af en kriminel handling. Problemet kan gøres videnskabeligt, men kan også være et spørgsmål 
om indlevelse og medfølelse. Et mord er typisk en affekthandling, men hvorfor? Hvad er det for en situation eller et 
længerevarende forløb, som udløser frustrationen?
Tiden i strafferetlig betydning handler om, hvorvidt en indsat ændrer sin adfærd ved at være tvunget til at opholde 
sig på et beskedent område i en på forhånd fastlagt periode, med mulighed for tidligere løsladelse i tilfælde af god 
opførsel. Hvordan virker en sanktion? De omtalte cases vidner ikke om, at en sådan interesse eksisterer i dag.
I relationen til den unge førstegangskriminelle er tid vigtig i form af tillid, konsekvens og kontinuitet. Ellers kan man 
lige så godt lade være. Tiden skal være til stede i form af menneskelige ressourcer, men også i form af egnede 
faciliteter. Det er med andre ord et økonomisk anliggende, som kræver politisk vilje.
Men det er også et opgør med vores normale måde at bruge tiden på. Samfundet har ifølge Foucault skabt sin egen 
logik, som vedligeholdes, fordi vi vil det. Hvorfor vil vi det? Hvorfor stræber man til stadighed mod mål, som fjerner 
os fra et naturligt samvær? Hvorfor har alle så travlt? Hvorfor kan tiden ikke fyldes med indhold, før den fyldes med 
tomhed? Vi skal selv gøre noget for at fremelske de menneskelige ressourcer. Før vi tager dette skridt, sker der ikke 
noget.

Naturen

Hvis kultur opfattes som en frigørelse fra eller en bearbejdning af naturen, må et nyt paradigme skulle forholde sig 
til, hvilken form naturen fremover skal have, eller i hvilket omfang den skal bestå uberørt, som en kilde til 
rekreation og inspiration. 
Men der er også natur forbudet med menneskelig adfærd. Instinkter og aggression har vi arvet fra dyreriget, mens 
vækst og udfoldelse findes tilsvarende i planteriget. 
Med henblik på straffeforanstaltninger bliver man nødt til at forholde sig til disse impulser. Valget af sanktioner er 
med til at svare på, hvilket samfund vi ønsker os fremover. Vil vi tillade den naturlige aggression, ikke mindst for at 
undgå følgerne af den fortrængte, kræver det et hensyn ved såvel opdragelse som resocialiseringen. Der er ingen 
mulighed for udfoldelse af naturlig aggression i en fængselscelle. 
Menneske og natur hænger sammen på områder, der handler om naturlige processer. Hvis man ulejliger sig ud i 
naturen, er der mulighed for at opleve, hvordan vi ligner dyrene. Vi kan også opleve det på vores egen krop. Den 
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primære forskel er, at vi ikke er bundet til en instinktiv adfærd. Vi er udstyret med evnen til at forstå de naturlige 
sammenhænge. 
Børn har et naturligt forhold til deres egen krop og bruger den i legen, alt imens den udvikler sig, fuldstændig som 
det sker hos dyrene. Men vi lærer samtidig at forstå, hvad det er, vi gør. 
Hvis vi følger de naturlige impulser, får vi normalt et godt liv. Hvis vi overhører kroppens signaler, går det ofte ud 
over livskvaliteten. Der kan udvikles stress og sygdomme.
Det er vigtigt at lytte til sin krop og at gøre, hvad man har lyst til, for at man kan leve et godt liv. Hvis lysten altid 
blokeres, og det kan man gøre personligt ved hjælp af cigaretter, piller, men også ved mentalt at lægge bånde på 
sig selv, så forvinder livsgnisten også.
Forholdet mellem menneske og natur er kompleks, men er på samme tid meget enkelt. Det vil kræve en meget lang 
læreproces at forstå og at kunne håndtere sammenhængen i forhold til f.eks. kriminalitet. For at illustrere 
problemets omfang kan man nævne seksualiteten, som i sin frie og enkle form kan udtrykke sig som nydelse og 
glæde, men som i en fortrængt form kan udvikle sig til børnepornografi eller voldtægt, hvor glæden mellem to 
mennesker afløses af udnyttelse eller tvang. Forskellen er som himmel og helvede.
Juraen forsøger at regulere menneskelige relationer, når de udvikler sig i unaturlig retning, men den kan ikke 
reparere de skader, som er sket, kun forsøge at forebygge, at de gentager sig.
Naturen er med andre ord et område, vi selv skal behandle med respekt, hvad enten det er den ydre natur, som vi 
alle er afhængige af, eller om det er vore egen krop og dens naturlige signaler. 

Mennesket

Anstændighed må blive et nøgleord i fremtidens retsforståelse, hvis den rettes mod menneskelighed som det 
centrale. Enhver der har følt sig krænket, ved godt, hvad anstændighed er, også selv om det i vores videnskabelige 
tradition kaldes et subjektivt fænomen. Hvorvidt anstændighed kan rubriceres i forskellige grader, vil jeg ikke 
bekymre mig om [24]. Men retsbegreberne må rette sig ind mod de væsentlige forhold i tilværelsen, og ikke 

omvendt.
Et andet nøgleord må blive relevans eller væsentlighed. Det forekommer, at sager drukner i bureaukrati, måske 
fordi nogle bevidst forhaler dem. Derfor skal regler suppleres med væsentlighedskriterier. Ære, liv og velfærd har 
længe været grundbegreber i juraen. De er måske for diffuse til at kunne anvendes i dag. Med mere præcise 
begreber omkring menneskelighed er det sandsynligvis nødvendigt at reformulere juraens grundbegreber. Et af 
begreberne kunne være anstændighed, et andet relevans, og et tredje troværdighed. 
Det er nødvendigt at fjerne den distancerede tilgang til juraen, som findes i bureaukratiet. Man kan ikke 
anstændigvis forholde sig til strafferet uden at forholde sig til de rammer, hvor den praktiseres. Rammerne er i dag 
karakteriseret af et rollespil og en meget normstyret adfærd, hvor skyldsspørgsmål alene forholder sig til de 
nedskrevne love.
På spørgsmålene om, hvorfor og hvordan vi straffer, og hvad samfundet får ud af det, skulle man hellere spørge: 
Hvad ønsker vi med et retsvæsen? Hvordan skal det bidrage til samfundets fremgang? Hvilket menneskesyn tror vi 
på? Det var i realiteten, hvad Beccaria gjorde i 1764.
Der er mere perspektiv ved at være proaktiv end som i dag altid at være reaktiv. 
Det er på tide, at juraen bevæger sig ud af sin institutionelle svøbe og derhen hvor mennesker er. Ind i ægteskabet. 
Ind i arbejdslivet. Ikke for at snage, men for at opløse tabuer og sikre den menneskelige integration der, hvor livet 
starter, og hvor det findes det meste af tiden.
Selv om vi i dag har et retsvæsen, som foregiver at løse alle juridiske stridigheder, er der stadig elementer af de 
gamle retsopfattelser, både inden for juraen og i almindelige menneskers hverdag.
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Den ældste retsopfattelse, hævnen eller selvtægten, stikker af og til sit grimme ansigt frem. Måske virker den 
endda bag ved de politiske signaler, som er toneangivende i tiden.
Der er stadig mennesker – mange – der i ægteskabet lever efter en meget tidlig retsopfattelse, hvor det ikke drejer 
sig, om hvad der er sandt, men hvem der har ret. Det samme magtspil finder sted i retssager, hvor anklager og 
forsvarer hver fra sit synsfelt forsøger at få ret. Det er dommeren, der træffer afgørelsen ud fra en vurdering af, 
hvem der under kampen gjorde det bedste indtryk.
Et senere paradigme og dets retsopfattelse findes på arbejdspladsen, over for arbejdsgiveren, der med 
ledelsesretten i hånden har muligheden for at behandle de ansatte efter forgodtbefindende. Vi er i den henseende 
fremme ved enevældens retsopfattelse.
Juraen i dag forsøger at imødegå de problemer, der opstår, og omforme til love og bekendtgørelse, f.eks. ved at 
forholde sig til seksuel chikane, psykisk arbejdsmiljø, men det er en reaktiv proces, der først tager fat, hvor 
problemerne har nået et vist omfang. 
Hvis man vover at kritisere juraen, lyder gensvaret, at vi skal være glade for, at vi lever i et retssamfund. Og 
selvfølgelig skal vi det, i det omfang det bidrager til retfærdighed. 
Med Beccaria kan vi godt tillade os tage hul på et nyt paradigme med en holdning som hans: vi skal straffe så lidt 
som muligt, med det formål at sikre, at forbryderen erkender sine fejltrin og bringes tilbage i en samfundsnyttig 
kontekst. Desuden skal vi sikre os, at samfundet bliver til størst mulig glæde for alle, og derfor handle præventivt 
og proaktivt i forhold til ny kriminalitet. Det sidste involverer et socialt engagement.

Konklusion

Opgaven besvares med udgangspunkt i en model, der viser kulturudviklingens forskellige faser, tidsmæssigt 
begrænset ved paradigmeskift. Kulturen er i denne forståelse en stadig fremadskridende proces hen imod en 
frisættelse af det menneskelige potentiale.
Ved hjælp af modellen beskrives, hvordan straf er blevet opfattet og praktiseret meget forskelligt op gennem 
historien. Vore dages straffemetoder har en relativ kort historie, men tages for givet i dag, som om de altid har 
været der og altid vil være der. Kulturelle fænomener mister imidlertid deres betydning, når de ikke længere har 
vital betydning.
Der fokuseres på straf som en metode til at nå et bestemt mål. Straf kan være fysisk og mental. I praksis vil den 
ofte være en kombination. 
Paradigmeskift indvarsler nye kulturelle adfærdsmønstre. Historisk har utilfredsheden med de eksisterende løsninger 
vokset sig stor og tvunget nye metoder og nye magtforhold igennem. Hævnmord blev afløst af en ærefuld duel. En 
statsmagt med en retsinstans afløste duellerne, som krævede for mange dygtige mænd i deres bedste alder. Og 
fængslet afløste barbariske skuespil, hvor ofrene blev tortureret og henrettet.
Intentionerne bag ved Beccarias strafferet var, at kriminaliteten skulle straffes ud fra et princip om fælles 
samfundsnytte. Loven skulle være den højeste autoritet, og det var en samfundsopgave at forbygge kriminalitet. 
Beccaria havde en forventning om, at straffene med tiden ville blive mildere.
Rush introducerede tankerne om fængselsindretning, som byggede på, at kriminalitet kunne behandles og dermed 
udryddes. Midlet var isolation, som skulle påvirke og ændre den kriminelle tankegang gennem religiøs anger, 
eventuelt kombineret med medicinsk behandling. 
Hverken kriminaliteten eller fængslerne forsvandt. Fængselsvæsenet har gennem to århundreder udviklet sig til en 
institution blandt mange andre i et samfund, der er bygget op omkring institutioner. 
Ifølge Michel Foucault er fængslet en løsning, som vedligeholder og udvikler sig selv, med alt hvad det indebærer af 
kontrol og disciplin. Fængslet er indrettet efter de samme principper som det moderne samfund. 
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Foucault er meget tæt på at postulere, at institutionerne skaber deres eget liv, at de reproducerer sig selv, og at de 
i denne proces negligerer den virkelighed, de tager udgangspunkt i. Kontrollen, disciplinen og de lukkede rum bliver 
mål i sig selv.
Synsfeltet indskrænkes efter den historiske gennemgang, der fokuserer på den jødisk/kristne kultur, som også er en 
markedsorienteret kultur, til primært at undersøge danske forhold omkring domstole og straf. Det er især livet i 
fængslerne, der har interesse, med henblik på at finde ud af, hvordan strafperioden virker på de indsatte.
Nå man sammenligner Kriminalforsorgens principper med udtalelser fra de indsatte, er det i hvert fald tydeligt, at 
de taler hvert sit sprog. De eksplicitte mål som f.eks. ”at udvikle selvrespekt og selvtillid” praktiseres ikke ifølge de 
indsatte. Det virker også, som om parterne udtaler sig om hver sin verden.
Specialet om Ungdomssanktionen har gjort det muligt at sætte fokus på en særlig straffeform for unge. Analysen 
afslører mange modstridende elementer ved anvendelsen af den nye straf. Den sammenblander jura og 
socialarbejde på en måde, som skaber forvirring både hos de ansatte og hos de unge ”klienter”. Den viser også en 
politisk beslutningsproces, som tager mere hensyn til vælgerne end til lovens anvendelse. Og den viser, at 
behandling, som kræver motivation, praktisk taget er umuligt i rammer, der er karakteriseret ved kontrol og 
magtanvendelse. I de åbne institutioner er erfaringerne endnu for få til at kunne drage erfaringer om den samlede 
virkning af den toårige straf. 
Både i Danmark og andre lande forsøges der med alternative straffeformer, ligesom der tilføjes elementer til den 
eksisterende fængselsstraf. Selv om mange hårdnakket fastholder kravet om at indespærre kriminelle, og det 
øjeblikkelige politiske klima peger mod hårdere straffe, er modstanden voksende. 
Vi er kommet til et tidspunkt, hvor fængselsstraffen har vist sig som en indholdstom måde at holde andre mennesker 
indespærret på. Effekten er dels at beskytte os mod personer, der på den ene eller den anden måde truer vores 
sikkerhed, dels at pleje vores egen gode samvittighed, fordi vi ikke kan se og høre de indespærrede. 
Resocialiseringseffekten er i bedste fald yderst begrænset. Snarere er fængslerne med til at vedligeholde 
kriminalitet.
Det er meget svært at få øje på den vitale begrundelse for at straffe i det eksisterende fængselssystem, med mindre 
det handler om at isolere kriminelle fra det øvrige samfund i håb om at kunne leve uforstyrret videre. Det er meget 
svært at få øje på vitaliteten inden for murene, herunder samfundets reelle ønske om at resocialisere.
Det nye paradigme er i først omgang et mentalt anliggende, som handler om at orientere sig mod muligheder. I den 
forbindelse er øvelsen at lade være med at være fikseret på alt det, der historisk ikke har kunnet lade sig gøre.
Det kendte og bundne realitetsbegreb anvendes reduktivt som en konstatering af, hvordan vi er bundet til materien 
eller synden, eller hvad man nu vælger at kalde det. Kriminelle skal fængsles, så de ikke længere generer os, lyder 
det i den bundne form.
Et nyt realitetsbegreb betragter virkeligheden nøgternt, med tilbørligt hensyn til de mange muligheder, som den 
indebærer. Vi er levende og ikke døde. Vi har velfærd i form af huse, teknologi og en stadig større viden om verden. 
Hvis nogle handler uhensigtsmæssigt eller destruktivt, skal de lære, at det er forkert, lyder det i en mere fri form, 
med særligt vægt på læreprocessen, og med troen på, at de kan lære det.
Det nyeste paradigme er endnu i sin vorden, og derfor ved vi ikke meget om det. Jeg forsøger dog med nogle forslag 
til nye løsninger på straffens dilemma. 
Betragtet på nært hold udspringer de fleste kriminelle handlinger af en undertrykt eller underkuet adfærd. Derfor 
er den mest tilgængelige løsning i frihed at konfrontere sig med de positive muligheder og egenskaber, mens de har 
en håndgribelig form, f.eks. i form af lyst, interesse og engagement. Det er naturligvis en forudsætning, at miljøet 
tillader en positiv adfærd, og at personen selv ønsker den.
Realisering af nye ideer er betinget af menneskelig vilje og skaberkraft, som i øvrigt også kendetegner de omtalte 
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alternative tiltag på straffeområdet. Det er en meget væsentlig pointe at slutte af med.
Skemaet herunder er en opsummering af de forskellige paradigmer og deres forskellige retsopfattelser og 
straffemetoder.
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Paradigmeskift    Retsopfattelse Straffeforanstaltninger Samfund
Homo erectus Simpelt slagsmål. 

Gengældelse. Hævn. 
Fortære dele af den overvundne part, 
f.eks. testiklerne. 
Selvtægt 
 

Jægere, fiskere, samlere 

Jordens 
opdyrkning 

Tvekamp. Åben kamp 
Slægtsfejder. Æresbegreber. 
Afgørelse overladt til Gud. 
Udelukkelse af enhver form for skøn. 
Baseret på mistanke. 
 

Våbenmagt og fysisk styrke.  
Øje for øje. Tand for tand. 
Udstødelse og fredløshed. 

Stammer. 
Slægten. 
Naturalieøkonomi. 
Slaveri. 

Boligens 
etablering 

Folkelige domstole eller 
Kongelige embedsmænd (romerretten) 
med vidner og domme baseret på 
skøn. 
Kirken inddrages ved utugt. 
Forbrydelsens formelle definition. 
Hemmelig rettergang. 
Juridiske regler for smerten 
 

Træhest, gabestok, halsjern, pisk. 
Fængsel som betaling af bøde. 
Tortur som forhørsmiddel. Bøddel. 
Radbrækning, lemlæstelse. Partering. 
Brændemærkning.  
Hjul og stejle. 
 

Middelalder - inkvisition 
Despotens enerådighed. 
Nationens samling. Begyndende 
statsdannelse – kongens autoritet 
og folkets medvirken. 
Stavnsbånd. Revselsesret af 
bønder. 
Pengeøkonomi. 
Bogtrykkerkunsten. 

Fritids-
beskæftigelsen 

Den dømmende magt (3-deling af 
statsmagten). 
Forbrydelsens kvalitet, natur og 
substans.  
Sandsynliggørelse af skyld ved 
bevisførelse ved domstol. 

Tidsbestemte straffe baseret på straffelov 
og på retspraksis. 
Halshugning som ”human” dødsdom. 
Fængselsvæsen. Faste procedurer. 
Straf med henblik på forbedring. 
Samfundsarbejde 
 

Den upersonlige stat.  
Bureaukratiet. Offentlige 
institutioner.  
Politiske partier 
Status afgørende. Normstyring 
Vareøkonomi. 
Arbejdsgiverens ledelsesret 
 

Personlighedens 
udvikling 

Retfærdighed baseret på fakta og på 
sund dømmekraft og ikke på pres fra 
interessegrupper. 
Fokus på personlig ansvarlighed 
Sikring af personlig integritet. 

Undervisning i aggression og andre 
undertrykte impulser. 
Gensidig ansvarlighed ny norm. 
Straf med henblik på oplevelse og ny 
erkendelse. 

Respekt for tilværelsens og 
menneskelivets variabilitet. 
Nyorientering omkring tiden og 
rum i relation til kvalitet og 
kvantitet. 
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Note 1

Vagn Greve definerer straf som en reaktion, som indebærer en lidelse.
I strafferetten er lidelsen kernen [VG 13].

På baggrund af min gennemgang vil jeg hellere karakterisere straf ved begrebet dominans. 
Straf er altid et indgreb i forhold til et andet menneske, hvor en eller flere personer tiltager 
sig en form for magt, hvad enten den er formaliseret eller er en mere direkte reaktion. 
Lidelsen vil ofte være indeholdt i straffen, men ikke nødvendigvis.
Som eksempel kan nævnes en bilist, der vælger at køre for stærkt for at nå en færge eller et 
fly, med udsigt til en større økonomisk gevinst. Bilisten kalkulerer med muligheden for en 
fartbøde, som imidlertid er meget lille i forhold til gevinstens størrelse. Han modtager en 
bøde, som han skal betale, fordi loven kræver det. Dominansen består i, at han ikke kan 
undslå sig betaling. Men lidelsen er fraværende.
Hvis straffen består i at henvise et barn til sit værelse, kan det sagtens tænkes, at barnet er 
glad ved efterfølgende at være alene. Der er ikke nødvendigvis lidelse forbundet med 
straffen, men straffen er afstedkommet ved, at en mere magtfuld person har tvunget barnet 
ind på sit værelse.
På tilsvarende måde kan man også forestille sig fravær af lidelse, hvis en person skal i 
fængsel i stedet for at betale en bøde, hvis vedkommende har planlagt forløbet og bruger 
det til studieformål. Men han er tvunget til at gennemføre fængselsforløbet.
Endelig bør man vel nævne, at en kriminel kan blive så forhærdet, at han ikke længere 
opfatter lidelsen. Fængsel er den kalkulerede risiko ved at være kriminel, hvor der i øvrigt 
knyttes netværk med henblik på fortsat kriminalitet. Dominansen består i, at nogle 
vedligeholder systemet, som han er tvunget ind i.
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Note 2

De, som offentligt blev anklaget for at tilhøre Kristus, blev udsat for arrest og forhør, ofte 
under tortur. At ”tilstå” betyder øjeblikkelig dødsdom ved halshugning, hvis man er heldig 
nok til at have et romersk borgerskab, eller hvis ikke, ved langvarig tortur og offentlig 
fremstilling, herunder at blive dømt ad bestias, det vil sige at blive sønderrevet af vilde dyr i 
den offentlige sportsarena [SO 154]. Denne straffeform blev brugt som underholdning i 
Romerriget. Den var mere teatralsk og vel også mere barbarisk end enevældens straffe i 
Danmark mere end 1000 år senere, men med hensyn til legemsbeskadigelse i tilknytning til 
dødsstraf er forskellen ikke så stor.
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Note 3

Omkring 180 e.Kr. skrev Irenæus, der som biskop i en menighed i Lyon påberåbte sig 
autoritet ifølge den apostolske succession, et massivt angreb på fem bind mod afvigende 
kristne – som han kaldte kættere – idet han angreb dem for at være Satans hemmelige 
agenter [SO 188].
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Note 4

Forbrydelse og straf blev skrevet på et tidspunkt, hvor den enevældige straffepraksis var 
hverdag. Bogen er på samme tid et opgør med den herskende retsforståelse og et oplæg til 
en ny. Den er skrevet i en tid med latente oprørsbevægelser, hvor Beccaria med sit oplæg – 
med samfundsnytten som det juridiske grundlag - må forholde sig til oprøret.
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Note 5

Beccaria holder begreberne religion og straf skarpt adskilt, straf er en samfundsmæssig og 
juridisk foranstaltning. Måske mødes begreberne alligevel i udtrykket ”hjertets uransagelige 
ondskab”, hvor han fralægger sig muligheden for at forstå forbryderen. Et andet sted kunne 
være de forestillinger, som virker gennem straffen, som påvirker ”menneskenes sind”, både 
forbyggende og forbedrende. Den menneskelige psykologi er på dette tidspunkt i historien 
fraværende og anes kun i form af farlige lidenskaber og lignende.
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Note 6

Jean-Jaques Rousseau (1712-78) var en væsentlig inspirator bag den franske revolution, men 

også bag ved eftertidens tænkere, f.eks. Kant. Han formulerede sig bl.a. om ejendomsretten 

som et forhold mellem mennesker og natur:

Den første, som indhegnede et stykke jord, og som formastede sig til at sige: ”Det 

tilhører mig”, og som fandt mennesker, der var enfoldige nok til at tro det, var det 

borgerlige samfunds første ødelægger. Hvor mange forbrydelser, hvor mange krige, 

hvor mange savn og rædsler ville menneskeheden ikke have været sparet for, hvis en 

havde revet grænsepælene op, kastet hullerne til og råbt til sine medmennesker: I er 

fortabt, hvis I glemmer, at frugten tilhører alle og jorden ingen [FK 294].

I sin samtid oplevede han at blive idømt fængselsstraf, samtidig med at bogen Émile i 1762 

blev sønderrevet og brændt uden for parlamentet i Paris. Han nåede dog at flygte.

Der er noget anarkistisk ved Rousseaus tanker, idet han udfordrer den eksisterende 

samfundsorden. Samtidig provokerer han de religiøse fordomme.

Dersom den højeste retfærdighed hævner sig, så hævner den sig i dette liv. O 

nationer! I og eders vildfarelser er denne retfærdighedens tjenere. Den anvender de 

ulykker, som I tilføjer hinanden, til at straffe de forbrydelser, der har ført dem med 

sig. Det er i eders umættelige, af misundelse, gærrighed og ærgerrighed gnavede 

hjerter, at de hævnende lidenskaber straffer eders misgerninger midt i eders falske 

lykkes skød. Skulle det behøves at lede efter helvede i det andet liv? Det findes i 

dette liv i de ondes hjerter [Rom 27].

Rousseau var samtidig med Beccaria, som udgav ”Forbrydelse og straf” i 1764. Der er 

tydeligvis oprørsbevægelser i gang og forskellige løsninger på samtidens magtforhold. Hvor 

Beccaria formulerer en ny strafferet som et gennemtænkt alternativ til det eksisterende, 

sprænger Rousseau rammerne ved at hævde menneskets enestående status blandt andre 

skabninger, og at holde det unikke op mod tidens samfund (nationer), som er kendetegnet 

ved indbyrdes og interne konflikter. 
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Note 6

Den fælles lykke hos Beccaria er hos Rousseau den falske lykke, som er opstået efter 

etablering af ejendomsretten og de krige, som den har ført med sig. Hvis ikke alle, så er i 

hvert fald nogle forbrydelser en konsekvens af denne handlingsrække.
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Note 7

Det var på mange måder en brydningstid, hvor videnskaben fik et løft gennem en lang række 

personer, som var meget vidtspændende i deres interesser. Det var ikke unormalt, at de 

samme personer beskæftigede sig både med videnskab og med spørgsmål om Guds eksistens. 

En af dem var Blaise Pascal (1623-1662), der kaldte sig selv ”matematiker, skeptiker og 

troende kristen” [FK 80]. Seksten år gammel skrev han en afhandling om keglesnittet. Nitten 

år gammel opfandt han en regnemaskine til at udføre aritmetiske beregninger. Treogtyve år 

gammel skrev han en afhandling om lufttrykket. Senere i sit korte liv skriver han med 

religiøse undertoner:

Mennesket er kun et siv, det svageste i naturen, men et tænkende siv [FK 81].

Troen på videnskaben er ikke identisk med troen på mennesket, i hvert fald ikke ifølge 

Pascal i sine senere skrifter:

Mennesket er således beskaffent, at han, naar man bliver ved at sige til ham, at han 

er en Taabe, ender med at tro det … Mennesket fører nemlig en indre Samtale med 

sig selv, som det er meget vigtigt at tage nøje Vare paa … Man bør, saavidt man kan, 

forholde sig tavs og kun tale med sig selv om Gud, som man ved er Sandhed. Paa den 

Maade indpoder man sig selv det sande [Tanker 44].

Religionen i Pascals forståelse er et anliggende mellem den enkelte og tanker om Gud. Den 
indre dialog er midlet til at indpode sandheden. Metaforen antyder, at troen herefter gror, 
som om den er et stykke åndeligt natur.
Pascal udgiver sine tanker mere end 100 år før Beccaria, men religionen som en indre dialog 
eller samvittighedens stemme genfindes f.eks. hos Beccarias samtidige Benjamin Rush, se 
afsnittet ’Det absolutte afsondringssystem’ side 32.
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Note 8

Den religiøse forståelse, som Foucault her beskriver, har ikke den samme gennemgribende 
og individuelle betydning, som Rush formulerer. Deres udgangspunkt er vidt forskelligt. 
Foucault er systemorienteret og anvender ikke begreber som synd og anger. Peter Scarff 
Nielsen [Mor] mener faktisk, at Foucault lægger for stor vægt på panoptikon som model, og 
at han overser den vigtigste begrundelse bag fængslets udbredelse, den religiøse og 
moralske forbedring af forbryderen.
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Note 9

Efter showet undskyldte Janet Jackson sig med, at episoden skyldtes et uheld med hendes 
kostume. Episoden har vakt stor arme i USA, hvor bl.a. det amerikanske medietilsyn FCC har 
betegnet den som uanstændig og dermed klart i strid med reglerne. En efterfølgende retssag 
har idømt CBS 550.000 dollars i bøde. Bøden er blot den tredje af sin slags i amerikansk 
historie, men klart den største nogensinde.
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Note 10

For flere år siden talte jeg med en kendt advokat og udtrykte, at for mig at se må 
domstolenes fornemste opgave være at få sandheden frem og at dømme på den baggrund. 
Jeg tror nok, at jeg var inspireret af Platon, havde for nylig læst Staten, hvor 
retfærdigheden sættes højt i beskrivelsen af staten. 

Hertil svarede han, at jeg tog fuldstændig fejl. ”Den vigtigste opgave er at sørge for, at min 

klient får ret”.

Selv om retsvæsenet formelt ændrer sig, er det interessant, hvordan man stadig finder 

reminiscenser af fortidens retsforståelse, selv langt inde i den autoriserede og formaliserede 

domstol. Det handler om at få ret, ikke om at få klarlagt sandheden. Jeg ved godt, at en 

forsvarer kun er en part i retssagen, men var alligevel overrasket over at høre, at det ikke 

var i alles interesse, at sandheden kom frem som retningsgivende for sagens forløb.
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Note 11

Tanken om en objektiv retfærdighed, f.eks. en guddommelig med henvisning til Moseloven, 
ligger latent i de vestlige landes lovgivning. Ifølge Rush er angeren menneskets møde med 
denne retfærdighed. Efter Straffelovbekendtgørelsen (se næste afsnit) eksisterer denne 
sammenhæng ikke længere ved strafafsoning. Den sekulariserede danske lov er derimod 
klart inspireret af Beccaria, hvor den fælles samfundsnytte er et princip bag den juridiske 
retfærdighed.
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Note 12

En svensk undersøgelse (omtalt i svensk Tv den 22. april 2004) har vist, at samfundsmæssig 
status overføres til retssalen. Procentvis får de lavestlønnede oftere fængselsstraffe end de 
højtlønnede. Tilsvarende følger den sociale ulighed med ved undersøgelse af 
uddannelsesniveau.
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Note 13

I et forsøg på at genvinde kontrollen kan et samfund øge sit militærbudget, eller man kan 
som i Danmark give flere penge til PET. Troen bagved (vi er meget tæt på religion) er, at 
man med et øget mandskab vil kunne kommet et uvæsen til livs.
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Note 14

Reportagen er en del af serien ”Bag Tremmer”, der er produceret af Lise Bendix og vist på 
TV-Danmark 2 i marts 2004.
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Note 15

Efter dansk retspraksis er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men læg mærke til 

ordvalget i det følgende. I Jyllands-Posten den 23. marts fortæller Per Larsen fra 

Københavns Politi, at opklaringsarbejdet følger en prioritetsliste, hvor indbrud hos private, 

voldssager, rocker- og narkosager får lavere prioritet end sager med varetægtsfængslede. 

”Retssikkerheden for gerningsmændene står på førstepladsen. Det har at gøre med de 

hidsige diskussioner om isolationsfængslinger. Så længe en mand ikke er dømt, er der 

grænser for, hvor længe han skal sidde inde”. Med hvilken ret kan man sætte lighedstegn 

mellem gerningsmænd og varetægtsfængslede? (Mine fremhævninger)

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti anvender en tilsvarende analogi, når han i samme artikel 

kritiserer politiets prioritering: ”Man kommer i den situation, at man ikke opklarer 

kriminalitet så hurtigt, som man burde, fordi varetægtsfængsledes rettigheder prioriteres 

højere. Retsbevidstheden bør komme før retssikkerheden for kriminelle.” Er 

varetægtsfængslede kriminelle? 

Hvis Per Larsen er citeret rigtigt, er hans holdning til varetægtsfængsling vist ikke helt 

afklaret, når han kalder diskussionerne for ”hidsige”. 

Den politikreds, hvor Henrik blev varetægtsfængslet, har sandsynligvis haft en anden 

prioritering end Københavns Politi.
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Note 16

En alternativ problemløsning kunne have taget udgangspunkt i de unges situation med 

henblik på en vellykket socialisering. Men de politiske vinde blæste ikke den vej ved 

årtusindskiftet, og har ikke gjort det siden. 

Spørgsmålet er, om en vellykket socialisering eksisterer som et alternativ i det nuværende 

politiske spektrum.
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Note 17

Gruppevoldtægt, som blev angivet som et af argumenterne for lovens tilblivelse, er ikke 
repræsenteret i gruppen af unge, som er blevet idømt Ungdomssanktionen. På flere andre 
områder svarer lovens anvendelse ikke til dens oprindelige intention.
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Note 18

Den nye regering (socialminister Henriette Kjær) ønsker derudover at opføre 
’superinstitutioner’ med 16 pladser til ekstremt voldelige unge i alderen 15-17 år (ifølge 
Jyllands-Posten den 6. oktober 2003) [244].
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Note 19

Kildematerialet om Canada stammer fra temaaften på DR2 søndag den 14. marts 2004.
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Note 20

Den kulturelle begrundelse for den aktuelle politiske udvikling er, at de grundlæggende 

kulturelle antagelser har skiftet karakter. Fra at være et fælles ønske om at skabe et 

samfund med plads til alle (”Den størst mulige lykke fordelt på det størst mulige antal” [Bec 

53]) flyttes fokus hen mod en økonomisk selvtilstrækkelighed omkring den enkelte 

husholdning. På grund af den materielle og mediemæssige struktur skabes bag de enkelte 

døre et billede af, at vi er noget ganske særligt, modsat dem udenfor, som enten nasser på 

samfundet eller er mindre begavede. Eller også er de bare ligegyldige for os. Gennem de 

reklamefinansierede medier fastholdes den enkelte husholdning som en storforbruger, og 

fokus flyttes fra det sociale fællesskab. 

Processen er gradvis, men sikker, og den skaber til sidst et meget egocentrisk politisk klima, 

som vi kender det i dag, som ikke levner megen plads til anderledes tænkende. 

I hele denne proces bruges fængslerne til at isolere nogle af dem, der på forskellig vis er 

afvigende, i betydning farlige.

Tankegangen har også fordelingspolitiske konsekvenser, idet pengene fjernes fra de sociale 

områder, der nedprioriteres, og flyttes til de velbjergede i form af nye skattelettelser.
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Note 21

Hvis man overvejer kristendommens egentlige anliggende, ville en sådan reservation af 
begreberne da også være i strid med oplægget fra den oprindelige hovedperson.
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Note 22

I Japan er kulturen meget forskellig fra vores. På grund af forskelligheden har jeg fravalgt 
den japanske metode i afsnittet om alternativer. Metoderne kan ikke uden videre overføres 
til vores kultur, fordi kulturens forudsætninger er helt anderledes end vore. 
Fællesskabet står meget stærkt. Japanerne sætter stor ære i at passe ind i samfundet. De 
grundlæggende antagelser om ære og fællesskab bevirker, at der ved resocialisering bygges 
på forskellige følelser: gevinsten ved at høre til i et samfund og skampletten ved at træde 
ved siden af. 
Japan har færre fængsler og færre kriminelle end de fleste andre lande. I USA er der mere 
end 200 væbnede røverier for hver 100.000 indbyggere. I Japan er der mindre end 2, altså 
100 gange færre. 
I Japan er der stor respekt for alle former for love. Derfor er tankegange, at lovbrydere skal 
føle skam i stedet for at sættes i fængsel. Betjente skal besøge hvert hjem to gange om 
året. Det gør det muligt at kunne være et skridt foran alle uromagere, inden de begår 
kriminalitet. 
Målet er at undgå fængselsstraffe og at få forbrydere til at rehabilitere af egen drift. Anger 
og tilståelse skal ske i lokalsamfundet, deriblandt over for arbejdskolleger og familie. Det 
stilles som et krav efter forhør og retssag, hvis fængselsstraf skal undgås. Skamfølelsen er et 
mål, som skal forhindre gentagelse. 
Ved gentagelse af kriminalitet falder hammeren. De japanske fængsler er lige så hårde, som 
retssagerne er milde, kendetegnet af streng disciplin, orden og total ydmyghed. Målet er at 
få dem tilbage i samfundet. Dommene er svidende, men korte, omkring 2 år i gennemsnit. 
At tale i fængslet uden at få lov kan betyde, at man skal sidde på knæ i en uge. 
Efter fængslet følger løftet om soning. I Japan er der 50.000 tilsynsværger, alle frivillige, 
hvis opgave det er efter fængselsstraffen at forsøge at hjælpe den indsatte tilbage i 
samfundet. (fra temaaften på DR2 søndag den 14. marts 2004).
Den japanske kultur er stærk, og den indeholder en klar målsætning med at straffe, jf. mine 
bemærkninger om stærke og svage kulturer i afsnittet ’Kultur’.
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Note 23

Det bør efterhånden være et faktum, at vold avler mere vold. Problemet er, at det er meget 
vanskeligt at give aggressoren denne indsigt. På sigt kan det lade sig gøre, hvis individet 
lærer at håndtere aggression. Samtidig skal den kulturelle læreproces indeholde en 
integration og udvikling af aggressionen. 
I sin oprindelige form fungerer aggressionen som beskyttelse af liv. Når hannerne kæmper, 
vinder den stærkeste og sikrer dermed, at de stærkeste gener videreføres til den kommende 
generation. Dyremoderen eller flokken beskytter ungerne ved hjælp af aggressivitet, når de 
trues. Endelig bør man nævne jagten og dermed fødekæden som en betingelse for livets 
fortsatte eksistens.
Naturen er på nogle områder mere barsk end menneskers verden (samfundslivet), idet de 
svage liv må bukke under, mens de stærkeste består. Der er mange dilemmaer, som 
mennesker fremover bliver nødt til at forholde sig til og finde de bedst mulige løsninger på. 
Valg og prioriteringer er en uomgængelig del af menneskelivet.
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Note 24

Jeg medgiver gerne, at der er problemer forbundet med at fastslå begrebets omfang, når 
det f.eks. anvendes som i note 9. Min intention er at koble det sammen med begreber som 
integritet, respekt, men ikke i et moralsk øjemed (bedrevidende over for andre). De forhold, 
som hæmmer menneskelighed, bør være i søgelyset i min forståelse af jura, hvor 
udgangspunktet i højere grad er aktiv selverkendelse end formaliserede paragraffer.
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