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KAPITTEL 1: FENGSELSARBEID

I denne avhandlingen skal fengselsbetjentene stå sentralt. Jeg skal skrive noe om

hvordan det er å jobbe som fengselsbetjent i Oslo Kretsfengsel, avdeling A, heretter

kalt Botsfengslet. Botsfengslet, opprinnelig et cellefengsel som sto ferdig i 185I,1

danner den fysiske rammen rundt arbeidet som fengselsbetjent. Men det finnes også

andre rammer. Fengselsreglement for norske fengsler, rundskriv og direktiver fra

Justisdepartementet og interne regler og praksis i Botsfengslet er noen av disse. På sett

og vis utgjør fangene også rammer. I sitt daglige arbeid står fengselsbetjentene i

relasjon til fangene. Det er vanskelig å se hvordan jeg kan skrive om betjentene uten

også å skrive om fanger. Avhandlingen handler derfor også om fanger. Jeg har også

selv en plass i avhandlingen. Særlig metodekapitlet er ment å gi et innblikk i hvordan

det var å samle kunnskaper om fengselsbetjenter. Jeg skriver om hvordan det var å

traske i hælene på dem jeg «forsket» på dag etter dag, og om det å kjenne på hva det

gjorde med meg.

Hvorfor skrive om fengselsbetjenter?

Min interesse for fengsel, og særlig for fangers situasjon, skyldes ikke minst mitt

medlemskap i Norsk Forening for Kriminalreform, KROM, og min tid i KROM-styret.

Da jeg bestemte meg for at hovedoppgaven min skulle omhandle fengsel, tok både jeg

selv, og de som kjenner meg godt, det som en selvfølge at jeg ville skrive en oppgave

der fangenes situasjon ville være det sentrale tema. Imdlertid har jeg lenge vært

betenkt over de etiske problemene det innebærer å forske «nedover»: på mennesker

som sliter med daglige problemer knyttet til rus og kriminalitet. At det stadig er viktig

å sette søkelys på det som skjer i fengsel, var jeg derimot ikke i tvil om.

En langhelg i Paris, og et besøk i en av byens store bokhandler, ble avgjørende for mitt

valg av fokus for oppgaven. Tittelen på en bok, Le monde des surveillants de prison

(Fengselsovervåkernes verden), skrevet av de franske sosiologene Chauvenet, Orlic og
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Benguigui i 1994, fanget min interesse. Jeg spurte meg selv: Hva vet du egentlig om

kontrollørene i norske fengsler? Det var enkelt å svare. Svært lite. Det meste av det jeg

vet, har jeg fått høre av fanger. Ofte lite flatterende beskrivelser fra mennesker i

pressede livssituasjoner. Noe har jeg fått vite gjennom pressen. Ikke alltid flatterende

beskrivelser det heller. For øvrig er det etter det jeg vet lite litteratur som omhandler

fengselsbetjenter i Norge. Jeg kjenner til noen mellomfagsoppgaver i kriminologi (se

bl.a. Alnæs 1986 og Hagesæther 1992), ulike hovedoppgaver fra forskjellige fag (se

bl.a. Garborg 1992, Basberg 1999). Både Garborg og Basberg skriver om

fengselsbetjentene og deres arbeid. Nils Christies store avhandling om Fangevoktere i

konsentrasjonleire (1972) har hovedfokus på vokterne, men omhandler dog ikke norsk

fengselsvesen slik vi kjenner det i dag. Det meste av den norske litteraturen jeg kjenner

til om fengsler, har imidlertid hovedfokus på fangenes situasjon (se bl. a. Finstad og

Gjetvik 1990, Hustad 1996, Indahl 1995, Kannert 1993, Mathiesen 1965). Chauvenet,

Orlic og Benguigui hevder at vi generelt vet lite om hvordan fengselsbetjentene ser sin

verden.

Hva skyldes denne uvitenheten? Hawkins (1976) mener det eksisterer en oppfatning

om at fengselsbetjententkulturen er fangefiendtlig og sikkerhetsorientert. Finnes det en

slik kultur? spør de tre franske forskerne. Muligens er dette en undervurdering av

betjentkulturen, og dersom dette er tilfellet: Hva slags sosial funksjon har en slik

undervurdering? Er det så sikkert, slik vi kanskje umiddelbart forutsetter, at man bare

kan være fangevennlig hvis man på samme tid er fengselsbetjentfiendtlig (Chauvenet

et.al. 1994:14)?

Utfordringen

Spørsmålene fra de franske sosiologene utfordret min betjentforståelse og vekket min

nysgjerrighet. Mengder av spørsmål raste gjennom hodet: Hvem er de som arbeider i

fengsel? Hva tenker de om sin egen hverdag? Betyr det å være fengselsbetjent det

samme som å være negativ til, eller fiendtlig overfor, fanger? Hvis ikke, hvordan kan

de da opptre som kontrollører og utføre tallrike handlinger som utenfor fengsel

                                                                                                                                               
1 Se bl.a. Hauge 1996.
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oppfattes som dårlig folkeskikk (lese andres brev, rote gjennom andres eiendeler, lytte

til andres telefonsamtaler)? Er kontrollen så sentral for betjentene som jeg i min

førforståelse har inntrykk av? Hva tenker de om paradokset i utfordringen fra

politikere og byråkrater: Om det å skulle motivere fanger til å finne sin plass som

lovlydige i samfunnet (individualprevensjon), samtidig som fengslingen benyttes for å

avskrekke andre fra å begå lignende lovbrudd (allmennprevensjon) eller til å holde

fangene borte fra samfunnet (uskadeliggjøring)?

Kunne jeg få kunnskaper om, og forståelse av, fengselsbetjenters arbeid? Kunne jeg

være fangevennlig og fengselsbetjentvennlig på samme tid? Utfordringen var

spennende og skremmende på en gang. Da jeg kom hjem til Norge etter fire dager

hadde jeg bestemt meg. Jeg var på vei inn i fengsel - til intervjuer med

fengselsbetjenter - med denne utfordringen.

Forforståelse

I sin bok The Defences of the Weak (1965:vii), skriver Thomas Mathiesen at han har

forsøkt å holde sin «personal bias» utenfor sin beskrivelse og teoretiske analyse av Ila

landsfengsel og sikringsanstalt. Fordi han ikke vet om han har lykkes, skisserer han sin

forutinntatthet eller sine fordommer mot fengsel i forordet. Kort fortalt mener han at

fengsel er svært dårlig egnet for å gjøre lovbrytere til lovlydige mennesker, og han

mener at det er svært mange lovbrudd som langt fra er alvorlige nok til å

rettferdiggjøre den pinen fengslet påfører mennesker.

Min forutinntatthet når det gjelder fengsel skiller seg ikke i vesentlig grad fra

Mathiesens. Jeg vil heller ikke legge skjul på at jeg har slike fordommer, men håper

naturligvis, lik ham, at de ikke vil farge min fremstilling av dem som arbeider i

Botsfengslet i altfor stor grad. Imidlertid er det nesten utenkelig at slike fordommer,

eller tilbøyeligheter til å betrakte et fenomen med svært kritisk blikk, ikke av og til

«slår igjennom» i en fremstilling som denne. Som forsker og menneske er jeg ikke et

ubeskrevet blad, og hva jeg ser, sier og skriver styres helt eller delvis av mine

erfaringer og min forståelse av verden.
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Til grunn for forståelsen av fengsel, ligger min forståelse av kriminalitetsbegrepet. I

Oslokriminologien har det vært lagt sterk vekt på kriminalitetsbegrepet som sosial

konstruksjon. Nils Christie sier det på denne måten: «Kriminalitet finnes ikke. Bare

handlinger som innen forskjellige rammer gis forskjellig mening» (Christie 1987:297).

Fremfor å se kriminaliteten som noe naturgitt, forsøker kriminologien å se

kriminaliteten som et resultat av måter vi kategoriserer handlinger på og reagerer på

dem på. I stedet for å se det slik at kontrollen følger av en kriminalitet som er gitt, får

vi den omvendte forståelse: Kontrollen skaper på et vis kriminaliteten. Dette er ikke

ensbetydende med å fornekte at det finnes handlinger vi oppfatter som dårlige eller

uakseptable. Christie hevder imidlertid at vi, istedet for å kalle slike handlinger

kriminalitet, kunne kalle dem «trøbbel». Med denne forståelsen av kriminaliteten, blir

forståelsen av fengsel også forskjellig fra den forståelsen som lett oppfattes som

rådende i samfunnet. I stedet for å se fengsel som det naturlige, riktige og nyttige svar

på kriminaliteten, blir det rimelig å ta det motsatte utgangspunkt. Vi kan igjen si med

Christie: «Straffen [fengselsstraffen] har intet formål. Den er et utrop, en besvergelse,

en del av et rituale. Den har funksjoner. Men ikke nytte av de typer som påstås»

(Christie 1987:298). Fengslets historie viser oss at Christie langt på vei har rett.

Foucault hevder at vi har mistet all vår fantasi, og at fengselsstraff fremstår som den

meste «naturlige» sanksjonsformen.2 «Fengslet er avskyelig, men et nødvendig onde,

her faller lønnsomhetsbetraktninger bort» (Foucault 1994:206). For Christie er det, av

flere grunner som jeg ikke skal komme inn på her, maktpåliggende å redusere det han

kaller «pinen».

Imidlertid vil jeg, igjen som Mathiesen, understreke at jeg ikke holder

fengselsarbeiderne ansvarlig for pinen i fengslet som sådan. Jeg håper med denne

avhandlingen å synliggjøre at pine i fengsel på mange måter også rammer andre enn

fangene. Fengselsbetjentene i Botsfengslet er selvfølgelig eksistensielt sett ansvarlige

for at de arbeider i fengslet, men i det daglige fengselslivet er de kun ansvarlige for de

                                             
2 For en videre diskusjon av vår oppfatning av samfunnsmessige institusjoner og reaksjoner som
«natulige» se også Pierre Bourdieu 1999.
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små ting, for hvordan de utnytter sine arbeidsmessige rammer når de forholder seg til

dem som er fengslet. Jeg synes likevel det er riktig å tilkjennegi den konflikten som har

vært nærværende gjennom hele min skriveprosess: Konflikten mellom den

takknemlighet jeg føler overfor fengselsbetjentene som slapp meg inn i sin verden, den

forståelsen jeg har fått for arbeidet de gjør, og den kritiske holdning jeg har til

fengselsinstitusjonen som straffeform.

Om ord

Ord og begreper vil jeg forklare etterhvert som de dukker opp. Imidlertid er det noen

ord som går igjen, og som det knytter seg spesiell forståelse eller spesielle forhold til.

Det er noen av disse ordene jeg vil si noe om her.

Når vi bruker det greske begrepet «eufemisme» om ord i språket vårt, er det for å si at

ordet er forskjønnende. Det brukes for å mildne inntrykk og kanskje for at vi skal

slippe å tenke på det vi gjør, eller det som hender, som noe vanskelig eller vondt.

Fremmedordboka har et eksempel: Når noen dør, sier vi ofte at hun har «gått bort».

Fengslet og virksomheten som knytter seg til fengsel, er sterkt preget av eufemismer.

Av og til blir jeg nysgjerrig på å få vite hvor og hvorfor disse forskjønnende ordene har

oppstått, men jeg skal ikke gi etter for den nysgjerrigheten her. Jeg vil imidlertid gjerne

trekke frem noen av ordene. De brukes alle både i og utenfor fengsel, men noen er

sterkere knyttet til selve fengslet.

Leserne vil se at jeg konsekvent bruker ordet fange om menneskene som sitter i

fengsel. Unntaket er når jeg siterer offentlige dokumenter der ordet «innsatt» brukes.

Ved å bruke ordet fange, ivaretar jeg en tradisjon fra det kriminalpolitiske arbeidet som

jeg har deltatt i, og også en (opprinnelig) tradisjon fra fagmiljøet jeg tilhører, Institutt

for kriminologi. Når ordet fange brukes, er det ut fra et ønske om å si med stor

tydelighet hva det å sitte i fengsel faktisk handler om. Mennesket er fanget. Noen

passer på at du ikke slipper unna. Ordet fange er imidlertid ikke lenger det vanligste å

bruke om mennesker i fengsel. Både i pressen og i folks dagligtale er ordet innsatt blitt

mer og mer vanlig. I dokumenter fra Justisdepartementet er det blitt selvfølgelig. Når
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vi sier at vi «setter noen inn», er det nok flere og flere som vil tenke fengsling.

Imidlertid blir mennesker også innsatt i stillinger og embeter. Gjennom å bruke ordet

innsatt trekker vi tankene bort fra det ubehagelige. Ordet har et preg av noe nøytralt, og

leder tankene bort fra tvangen, og fra det at vi kanskje når det kommer til stykket,

oppfatter det å fengsle noen som vanskelig, ja kanskje til og med som smertefullt.

Samtidig er det heller ikke helt uproblematisk å bruke ordet fange som beskrivelse på

mennesker. Det er ikke sikkert at folk som sitter i fengsel ønsker å bli kalt fange. Det

er ingen ærefull tittel, og ordet røper i tillegg hjelpeløshet og manglende råderett over

eget liv. Det kan gi assosiasjoner til tidligere tider. Til fangehull i mørke kjellere, til

menn i svart- og hvitstripete drakter med lenker på føttene, til kulde, skitt og dårlig

mat. Noen få av betjentene i Botsfengslet brukte ordet fange, men ikke nødvendigvis

helt konsekvent. Mange av fangene kaller seg selv og de andre for innsatte. En god del

kaller seg også fanger. Antakeligvis har de fleste ikke noe bevisst forhold til bruken av

disse ordene. Det har derimot mange av fangene jeg har møtt i KROM-sammenheng.

Mange av de fengslede som har engasjert seg i kriminalpolitikken, har tatt ordet fange

tilbake. De har gjort det på samme måte som mange homoseksuelle bevisst har kalt seg

for «homser» eller «lesber». Ordet «fange» er mer enn et ord. I likhet med ordene

homse og lesbe, er det fyllt med mening og politisk slagkraft. Mens jeg var i fengslet,

brukte jeg konsekvent ordet fange. Jeg fikk aldri noen reaksjoner på det, hverken fra de

ansatte eller de «innsatte». Det betyr naturligvis ikke at de ikke har hatt tanker om det.

I etterpåklokskapens lys har jeg sett at jeg kunne ha stilt spørsmål om ordene fange og

innsatt. Det gjorde jeg altså ikke.

Derimot spurte jeg de ansatte om hva de ønsket å kalle seg. Var de fangevoktere eller

fengselsbetjenter? Det viste seg at det ikke var like enkelt for alle å svare på det.  Svært

mange opplevde jobben sin som en form for servicevirksomhet eller noe som grenset

til sosialarbeid. Hva virksomheten praktisk innebærer, skriver jeg om i tredje, fjerde og

femte kapittel. Når oppfatningen av å være en slags hjelper er så sterk som jeg har

erfart den hos enkelte, synes jeg det er riktig å spørre om hva slags forhold de ansatte

har til de åpenbare kontrolloppgavene i fengsel. Er kontrollen blitt så selvfølgelig at

den ikke lenger oppleves som kontroll? Dette spørsmålet kommer jeg tilbake til. De
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aller fleste mente at de var både fangevoktere og fengselsbetjenter. Fengselsjobben

består av både kontroll og hjelp. Ingen av de fengselsansatte jeg møtte ville være bare

fangevokter. Og noen følte seg ikke hjemme i noen av yrkestitlene.

Da jeg gikk i gang med oppgaven, var ordet fengselsbetjent nærmest et fy-ord i mitt

vokabular. De ansatte i fengsel var fangevoktere i mine øyne. Dette gjenspeilte seg i

spørsmålene jeg laget da jeg skulle skrive guide til intervjuene. Alle mine fordommer

lå i dette ordet. Veilederen min gjorde meg oppmerksom på det, og foreslo at jeg skulle

åpne opp for de fengselsansattes egen definisjon. Oppholdet i fengslet har også gjort

meg klar over at ansatte i fengsel er mer enn fangevoktere. Hverken ordet

fengselsbetjent eller ordet fangevokter dekker helt. I mangel av et ord som tydeliggjør

det motsetningsfyllte i de ansattes jobb og rolle, og i respekt for at svært få føler seg

fortrolig med fangevoktertittelen, har jeg valgt å bruke det offisielle ordet

fengselsbetjent i oppgaven.

I fengsel settes fanger i enrom. Det er slik det blant annet står i fengselsreglementets §

35, punkt d, som omhandler refselsesmidler: «Innsetting i enrom for en tid av inntil en

måned jf. § 35.3 siste ledd» (Reglement for fengselsvesenet av 12.12. 1961). For en

utenforstående virker det underlig at et menneske som allerede bor alene i en celle på

omkring åtte kvadratmeter, kan settes i enrom. Celleisolasjon, som de fleste fanger i en

lukket fengselsanstalt er utsatt for i minimum halvparten av døgnets timer, ser ut til å

være blitt et udiskutabelt faktum i fengselsdiskursen.3 Det ordet «enrom» betyr i dette

tilfellet, er at fangen blir isolert. Han må tilbringe 21 timer i cella i stedet for å være på

arbeid eller i skole. De siste tre av døgnets timer har fangen mulighet til å tilbringe en

time i luftegården og to timer i fellesskap med andre fanger. Det høres langt bedre ut å

si enrom enn å kalle det for isolat, eller å si at fangen blir isolert. Når jeg skriver om

dette, kommer jeg ikke til å bruke ordet enrom. Jeg vil i stedet snakke om isolering av

fanger, men vil til enhver tid forklare hva det dreier seg om, ettersom det i fengsel også

                                             
3 Når jeg bruker ordet diskurs i avhandlingen er det oftest i Michel Foucaults betydning av det. Ordet
betyr da ikke først og fremst en samtale, tale eller en diskusjon, men en sammenhengende rekke av
utsagn, i dette tilfellet om fengslet, som utgjør former for viten. For å si det med Schaanning: «Den
tale og skrift som er knyttet til produksjonen av en bestemt viten» (Schaanning 1999, 1:34).
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eksisterer noe som kalles «isolat»,4 og som er enda mer inngripende i fangens liv enn

det som kalles «enrom».

Oppgaven er delt i seks hovedkapitler. I neste kapittel vil jeg presentere historien om

hvordan jeg gikk frem for å samle kunnskap om fengselsbetjentenes hverdag. Jeg tok

utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, og jeg redegjør (ganske kortfattet) for

grunnene til dette. At intervjuene, som var mitt utgangspunkt, etterhvert kom til å

inngå i det som kan betegnes som et «feltarbeid», var resultatet av en prosess som jeg

gjerne vil dele med leserne.

Tredje kapittel er hovedsakelig et faktakapittel. Botsfengslet er rammen for samværet

mellom fanger og betjenter. Først går jeg tilbake i historien og skriver litt om

bakgrunnen for at fengslet ble opprettet. I dette kapitlet benytter jeg meg også av

«forarbeidene» til Straffeanstaltkommisjonen av 1837. Videre gir jeg en beskrivelse av

fengslet som fysisk rom og som byråkratisk organisasjon og foretar en gjennomgang

av noen av oppgavene i dagliglivet i Botsfengslet

Fjerde kapittel tar for seg fengselbetjenten og fangen. Dette kapitlet utgjør hoveddelen

av avhandlingen. Kapitlet innledes med en relativt omfattende presentasjon av begge

gruppene. Jeg presenterer betjentene, og fangene beskrives sett gjennom betjentenes

øyne (4.1). Deretter går jeg over til å beskrive ulike måter å handle og samhandle på.

Det påtvungne samværet på et plassmessig svært begrenset område har mange

konsekvenser. Hva er betjenten i møtet med fangen? Hvordan opplever han eller hun

sin egen arbeidssituasjon. Hvilke strategier benytter fengselsbetjentene i arbeidet. Er

betjenten menneske eller institusjonsrepresentant? Eller begge deler? (4.2). Nest siste

del av dette kapitlet tar for seg betjentenes reaksjoner på særskilte kontrolltiltak i

                                             
4 Den kanskje mest alvorlige isolasjonsformen i fengsel må sies å være varetekt med brev- og
besøksforbud, og personer som sitter i denne formen for varetekt sitter reelt sett i isolat. I likhet med
fanger i sikkerhetscelle har disse fangene ikke kontakt med andre enn fengselspersonalet (og en
sjelden gang med sin advokat), og har kun én time ute av cella i døgnet. Denne timen kan fangen
tilbringe alene i en såkalt luftestråle, som er en smal luftegård. Som isolat defineres allikevel helst
sikkerhetscelle. Her plasseres fanger som regnes å være farlige for sine omgivelser eller seg selv, men
også fanger som antas å ville rømme kan settes i sikkerhetscelle.
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fengslet (4.3). I siste del av dette kapitlet skisserer jeg ulike forståelser av makt i

fengsel, og helt til slutt skriver jeg kort om hvordan betjentene beholder verdighet og

finner mening i fengselsbetjentarbeidet (4.4).

Femte kapittel heter «Fengselsbetjenten og fengslet», og i dette kapitlet retter jeg

blikket oppover. Jeg ser på de kravene og forventningene som stilles til

fengselsbetjentene, i første rekke fra selve anstalten, men ikke minst fra myndighetene

- representanten for samfunnet. Jeg ser også litt på hvilken funksjon arbeidsdelingen i

fengslet har for fengselsbetjentenes oppfatninger om seg selv.

I avslutningskapitlet forsøker jeg å trekke sammen noe tråder og åpne for nye måter å

se feltet på.

Fengselsbetjenter som yrkesgruppe har altså sjelden vært tema for forskningen. Det

kan finnes mange grunner til dette. Over har jeg kort presentert grunnene de franske

forskerne Chauvenet, Orlic og Benguigui angir. Fengsel og fanger har derimot vært

tema for atskillige bøker og artikler. Det er blant annet denne litteraturen jeg trekker

veksler på i mine analyser av fengselsbetjentenes arbeid. Jeg har valgt ikke å lage et

eget teorikapittel, men har flettet teorien inn underveis. Det ligger ingen «grand

theory» til grunn for arbeidet med avhandlingen. Jeg benytter meg av teori og litteratur

som jeg til enhver tid finner mest interessant for å belyse mine problemstillinger.

I avhandlingen skiller jeg mellom utsagn og sitater som kommer fra menneskene jeg

har intervjuet eller snakket med i Botsfengslet, og sitater som kommer fra faglitteratur

eller fra offentlige dokumenter. Alt som er blitt sagt av de førstnevnte står i kursiv i

oppgaven. En sjelden gang har jeg kursivert tekst for å understreke noe, men jeg mener

at det da går frem at det ikke kommer fra fengselsbetjenter. Alle andre sitater og

kommentarer står som vanlig tekst. Engelske tekster er med få unntak, som vil gå frem
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av teksten, gjengitt på engelsk. Sitater fra franske tekster har jeg derimot oversatt, men

den franske teksten finnes i fotnoter, slik at det er mulig å sjekke min forståelse. 5

                                             
5 I hele oppgaven er mine egne tilføyelser til sitater o.l. satt i klammeparentes [ ], og alle utelatelser av
ord eller setninger i sitater er markert med [...].
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KAPITTEL 2: FORSKEREN OG FENGSELS-

BETJENTEN

2.1 Tanker om metode
I løpet av tiden fra mars til oktober 1998 samlet jeg kunnskaper om fengselsbetjentene

i Oslo kretsfengsel, avdeling A. Kunnskapene fikk jeg gjennom intervjuer med 8

fengselsbetjenter, 3 kvinner og 5 menn, og gjennom å oppholde meg i de forskjellige

avdelingene i fengslet. Fra mars til juni 1998 var jeg i fengslet gjennomsnittlig to dager

i uka, men etterhvert fikk jeg muligheten til å være der noe oftere.

Utgangspunktet

Opprinnelig ønsket jeg å innhente kunnskaper i to fengsler. Jeg hadde sett meg ut den

ene delen av Oslo kretsfengsel, Botsfengslet, og Ullersmo landsfengsel. Begge disse

fengslene har hovedsakelig domsfanger.6 Jeg hadde ikke spesielt tungtveiende grunner

for dette valget, annet enn at jeg ville utelukke de to store sikringsanstaltene i Oslo-

området, Ila og Bredtveit. Riktignok er det mange problemer knyttet til psykiatri i alle

fengsler. Ikke minst bidrar innesperringen i seg selv til at mange fanger kommer i

psykisk ubalanse. I sikringsanstaltene sitter imidlertid ofte svært mange fanger som

helt åpenbart ikke hører hjemme i fengsel, fanger som har behov for omsorg og pleie

for sterke psykiske lidelser. Jeg antar derfor at det å arbeide i en sikringsanstalt stiller

fengselsbetjentene overfor helt spesielle vanskeligheter. Det jeg vil med denne

avhandlingen, er å sette søkelys på arbeidet til fengselsbetjenter som hovedsakelig har

å gjøre med fanger som etter alle offisielle definisjoner hører hjemme i fengsel.

Det interessante ved å velge Ullersmo og Oslo kretsfengsel avd. A, så jeg i muligheten

til å sammenlikne betjentenes synspunkter på egen jobb i et fengsel med tildels svært

                                             
6 Oslo kretsfengsel er delt i to; avdeling A og avdeling B. Avdeling A er det gamle Botsfengslet, mens
avdeling B på folkemunne (fangemunne) går under navnet «Bayern» fordi det tidligere var ølfabrikk.
På avdeling B sitter det hovedsakelig varetektsfanger og de man betegner som noen av de vanskeligste
fangene i kretsfengslet.
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lange dommer og i et fengsel hvor fangene har korte dommer, men til gjengjeld ofte er

gjengangere i fengslet. Jeg tok skriftlig kontakt med begge fengslene, men fikk først

bare svar fra Oslo kretsfengsel. Jeg ble invitert til en dialog om hva prosjektet mitt

ville innebære. Da jeg etter lang tid fikk svar fra Ullersmo, var dette et avslag. Dermed

falt muligheten til en sammenlikning bort, men i ettertid ser jeg at det på mange måter

var mer enn nok arbeid med én fengselsanstalt.

Kunnskapen vi søker

Som forskere vil vi vite mest mulig. Nysgjerrigheten er en viktig drivkraft i arbeidet

vårt. Derfor er det interessant å spørre om hvordan vi skaffer oss kunnskap, og ikke

minst hva slags viten vi er ute etter. Når jeg ville drive forskningsarbeide basert på

intervjuer, måtte jeg også ta stilling til hva slags intervjuforsker jeg skulle være.

Psykologen Steinar Kvale bruker to metaforer for å beskrive en forsker som driver

intervjuforskning. Han sier at intervjuforskeren enten kan være «gruvearbeider» eller

«reisende». Gruvearbeideren er ute etter det edle metallet som han mener ligger under

overflaten. Hva gruvearbeideren «graver» for å avdekke kan være forskjellig· «Noen

gruvearbeidere leter etter objektive fakta som kan kvantifiseres, andre etter gullkorn

som inneholder en sentral betydning» (Kvale 1997:19). Den reisende intervjueren

streifer derimot omkring sammen med lokalbefolkningen. Hun konverserer med dem i

den latinske betydningen av ordet konversere; «vandre omkring sammen med». I løpet

av reisen kan intervjuforskeren få mer kunnskap, hun kan oppleve forandring som en

følge av ettertanke og refleksjon. Forandringer kan også skje med dem hun møter på

veien. Gjennom samtalen kan også de få ny forståelse og innsikt. Kvale hevder at disse

to metaforene er uttrykk for to ulike oppfatninger av hva kunnskap er. For

gruvearbeideren er kunnskapen noe gitt, noe som ligger klart til å avdekkes. Sagt på en

annen måte: Forskeren vil avdekke hvordan tingene egentlig er, hva den spurte

egentlig mener. Reisendemetaforen innebærer, slik jeg oppfatter den, at kunnskap og

forståelse oppstår i samtalen. Hva den intervjuede egentlig mener kan forskeren ikke si

noe sikkert om. Samtalen gir informasjon, og kan være en spore til forandring og

forståelse. Kvale sier det slik:
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Intervjueren/den reisende vandrer gjennom landskapet og deltar i samtaler med
folk han treffer på veien. Den reisende utforsker ulike deler av landet, enten som
ukjent territorium eller ved hjelp av kart, og flakker fritt omkring. Den reisende
kan også med hensikt oppsøke visse områder eller temaer ved å følge en metode,
i den opprinnelige greske betydningen «et veivalg som fører til målet» (Kvale
1997:20).

Gruvearbeidermetaforen og reisendemetaforen gir assosiasjoner i retning av skillet

mellom den moderne og den såkalt postmoderne, forståelsen av kunnskap. Grovt sagt

kunne vi si at gruvearbeidermetaforen refererer til en moderne oppfatning av kunnskap

som noe gitt, og metodene som brukes til å avdekke den, likner på metodene innenfor

naturvitenskapene. Kvale hevder at metaforen bringer tankene inn på humantekno-

logien. Reisendemetaforen refererer til det vi, noe forenklet, kunne beskrive som en

postmoderne oppfatning av virkeligheten som mange små fortellinger, ikke som en stor

sannhet. Metaforen knytter samfunnsforskningen nærmere til de humanistiske fag, og

til metoder vi kjenner innenfor disse, blant annet hermeneutikken.

Kvales bruk av de to metaforene leder tankene mine hen mot et skille mellom

strukturerte og ustrukturerte (eller halvsstrukturerte) intervjuer. Et strukturert intervju

vil jeg betrakte som et intervju der forskeren i utgangspunktet har en hypotese (det hun

tror hun vil finne under overflaten), og ut fra dette lager hun spørsmål som skal bidra

til å bekrefte eller avkrefte hypotesen. Selv hadde jeg utelukket spørreskjemaer. Jeg

syntes ikke jeg hadde forutsetninger for å lage spørreskjemaer som fanget inn

fengselsbetjentenes hverdag. Selv om jeg vet mye om hvordan fanger opplever det å

sitte i fengsel, vet jeg lite om fengselsbetjenters erfaringer i, og forståelse av, eget

arbeid. Det jeg ønsket kunnskaper om, var den enkelte betjents erfaring og forståelse.

Sterkt influert av tradisjonen med kvalitative metoder ved Institutt for kriminologi,

hadde jeg bestemt meg for at jeg ville bruke ustrukturerte intervjuer eller samtaler.

Dette valget var nettopp påvirket av ønsket om å være mest mulig åpen for selve

samtalesituasjonen. På spørsmål om hva slags intervjuforsker jeg skulle være, kunne

jeg altså ikke svare annet enn at jeg identifiserte meg sterkest med «den reisende».
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I forberedelsene til interjvuene oppdaget jeg imidlertid at det ikke er lett å være

reisende intervjuforsker. De ofte lite flatterende bildene av fengselsbetjentene som jeg

skrev om i innledningskapitlet, lurte bak hvert eneste hjørne. Mens jeg arbeidet med å

utforme en guide for intervjuene, kjente jeg stadig på min egen forutinntatthet.

Heldigvis hjalp veilederen min meg inn på et mer åpent spor.

Hvordan få en fengselsbetjent i tale?

Det er ikke lett å få øye på fengselsbetjenter. En sjelden gang gjenkjenner jeg

uniformen på et kjøpesenter i nærheten av der jeg bor. Fengselsbetjentene kan være

med en fange som er på fremstilling fra Ila, eller de er på innkjøp i arbeidstiden. Jeg

kan ikke huske at jeg noen gang har sett noen fengselsbetjenter i uniform i Oslo

sentrum. Jeg tror de færreste fengselsbetjenter går rundt i uniformen utenfor fengslet.

Andre yrkesgrupper som bruker uniform ser jeg ofte. Hvorfor er det slik? Jeg har fått

noen forklaringer på det i løpet av tiden på Botsfengslet. Disse vil jeg se litt nærmere

på i kapittel fire.

Kontaktpersonen min i Oslo Kretsfengsel, som er ansvarlig for koordinering av alle

typer prosjekter i fengslet, trodde ikke det ville bli så lett å få fengselsbetjenter i tale

heller. Han fortalte meg at fengselsbetjentene stadig måtte svare på spørsmål i

forskjellige undersøkelser, både i regi av fengselsvesenet og av forskjellige andre

initiativtagere, og han hadde inntrykk av at de var ganske lei av det. Etter det jeg forsto

hadde de fleste undersøkelsene foregått som kvantitative undersøkelser med

spørreskjemaer som skulle fylles ut. Jeg tenkte at betjentene kanskje ville oppfatte det

annerledes å snakke med noen personlig, som, selv om det tar tid, er noe ganske annet

enn å måtte velge svaralternativ på et skjema. Derfor hadde jeg likevel et visst håp om

å finne noen som ville snakke med meg. Følgelig laget jeg en invitasjon til intervju,

hvor jeg fortalte litt om meg selv, og om hva jeg ville gjøre. Invitasjonen ble distribuert

i de forskjellige avdelingene på Botsfengslet, men ukene gikk, og jeg hørte ikke fra

noen. Jeg begynte å lure på hvordan jeg skulle kunne gjennomføre prosjektet, og det

var ikke fritt for at jeg følte meg temmelig motløs i perioder. Heldigvis bidro

medstudenter og forskere ved instituttet til at jeg ikke mistet troen på at det ville bli til
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noe. I denne tiden var jeg flere ganger inne på tanken om å be om å få delta i

fengselshverdagen,7 men jeg slo det fra meg.

Hvorfor ville jeg ikke benytte meg av deltakende observasjon? Det handlet om meg

selv på flere måter. Ikke minst handlet det om mitt eget ubehag og om å ta ansvar for

andres. Jeg har flere ganger tidligere vært på besøk i fengsel. Noen ganger har det vært

som kriminologistudent. Da har jeg vært en del av en gruppe som har blitt vist rundt,

og som av og til har fått snakke med fanger. I slike tilfeller har jeg følt meg som en

kikker. Det har ikke vært noen god følelse, til tross for at de fangene jeg har snakket

med, har vært positive til at vi ønsker å se hvordan de lever i fengsel. Andre ganger har

jeg vært i fengselsanstalter som representant for KROM, og har truffet fanger som har

møtt opp for å få vite om KROMs arbeid. Fangene har vært der frivillig,8 og vi har

ikke vært på avdelingene der de bor. Møtene har gjerne foregått i en kantine eller et

møterom, og jeg har derved ikke trampet inn i fangenes «private» sfære. Det å tilbringe

tid med fengselsbetjentene ville bety at jeg kom til å bevege meg i, eller svært nær, det

nærmeste fanger kan komme en slik privat sfære i fengsel. Jeg visste at dersom jeg

skulle foreta deltakende observasjon, ville jeg oppfatte meg selv som en kikker, og jeg

hadde mange motforestillinger til det.

Etterhvert forsto jeg imidlertid at hvis jeg skulle få fengselsbetjenter i tale, måtte jeg

«stå frem», slik at de kunne se hvem jeg var som ville snakke med dem.

Fengselskontakten min hadde i mellomtiden foreslått at fengslet selv kunne «velge ut»

betjenter på en dag det ikke var for stort arbeidspress. Jeg skulle få låne et kontor for

den tiden det ville ta å foreta halvtimelange intervjuer med hver enkelt, av et utvalg på

8-10 betjenter. Jeg syntes det var vanskelig å avslå dette tilbudet helt, ettersom det ikke

så ut til å by seg andre muligheter, og svarte at jeg måtte tenke over saken. Imidlertid

var jeg ikke fornøyd med et slikt alternativ. Jeg hadde ingen tro på at jeg skulle rekke å

                                             
7  Deltakelse i hverdagen til dem man vil få kunnskap om, også kalt «deltakende observasjon», er en
metode som kanskje er best kjent fra antropologien. Ved å bosette seg i et samfunn, delta i noens
arbeids- eller fritidsaktiviteter, danner man seg et bilde av den virkelighet menneskene man har rundt
seg lever i (se bl. a. Foote Whyte 1984).
8  Frivillighetsbegrepet er diskutabelt her. Høyst sannsynlig kommer mange fanger først og fremst
fordi de har et sterkt behov for avbrekk i den monotone fengselstilværelsen.



Kap. 2 – Forskeren og fengselsbetjenten

16

spørre om alt det jeg gjerne ville vite i løpet av en halv time. Hva slag samtale kunne

det bli med en slik tidsramme? Jeg så for meg journalistikkens revolverintervju:

Forskeren skyter spørsmål fra hoften, og den temmelig uforberedte intervjupersonen

oppfordres til å svare kort, konsist og uten sidesprang på en rekke spørsmål, eller mer

utførlig på noen få. Mine tanker om samtaler stemte dårlig overens med et slikt bilde. I

tillegg skulle jeg møte mennesker jeg aldri hadde møtt før, og som, ikke minst, aldri

hadde møtt meg. Det var lite oppløftende å tenke på at prosjektet skulle stå og falle

med dette som eneste løsning.

Løsningen

Kvales beskrivelse av den reisende intervjuerforskeren har mange likheter med

beskrivelsen av deltakende observasjon, ikke minst fordi han bruker ordet konversere

på en måte som sikkert er fremmed for de fleste i dag. Man følger mennesker i et

landskap, på et sted. Man samtaler med dem underveis, og følger dem i deres tanker.

Likevel er det ikke deltagende observasjon Kvale beskriver. Hans bok handler om det

halvstrukturerte forskningsintervjuet, om det særegne ved kvalitative intervjuer når de

foregår som samtale mellom to personer, og åpner for ny forståelse og innsikt. Hvis en

forsker kan vandre gjennom den intervjuedes livsverden i et intervju, kan det gi store

muligheter for å erverve ny kunnskap. Men jeg tror ikke det er gitt at det blir slik. Mye

vil avhenge av hvilket tema intervjuet omhandler og hvilken del av intervjupersonens

liv forskeren vil lære noe om. Det kan også handle om det rent metodiske. Hvordan har

forskeren forberedt seg? Hva slags spørsmål stiller hun for å åpne for samtalen?

Intervjuet er et møte mellom to mennesker, og i et slikt møte, ansikt til ansikt, er det

mange brikker som skal falle på plass. Forsker og intervjuperson er ofte helt fremmede

for hverandre i utgangspunktet. Hvor «rikt» eller interessant et forskningsmateriale

blir, avhenger av hva den som blir intervjuet velger å fortelle denne fremmede. Derfor

kan det like godt skje at fortellingen blir svært generell. Hvis forskeren også mangler

kjennskap til den intervjuedes livsverden, er det lite å knytte fortellingen til, og den

kan lett bli hengende i løse luften.
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Selv om jeg hadde bestemt meg for bare å bruke samtaler som kunnskapskilde, undret

jeg meg på hva jeg ville få ut av fengselsbetjentens fortellinger om arbeidet sitt.

Spørsmålet ble aktualisert i en samtale jeg hadde med kriminologen Leif Petter

Olaussen, som på den tiden arbeidet som forsker ved Institutt for rettssosiologi. Han

hadde en gang hadde arbeidet på et prosjekt, hvor intensjonen var å intervjue

etterforskere om deres arbeid. Målet med intervjuene var å få kunnskaper om den

enkelte etterforskers forståelse av jobben. Da han hadde holdt på med intervjuene en

stund, fant han ut at materialet var kjedelig og intetsigende. De forskjellige

etterforskerne svarte til forveksling likt på spørsmålene han stilte dem, og han hadde

ingen mulighet til å vite hvordan deres utsagn sto i forhold til det de foretok seg i

praksis. Resultatet ble at han la bort hele prosjektet. Mens Olaussen fortalte, kjente jeg

at jeg ble bekymret for at det samme ville kunne skje meg - om jeg overhodet fant noen

som ville la seg intervjue. Jeg ville mangle en «sammenheng» som betjentenes

beretninger kunne settes inn i, eller jeg ville måtte bruke den «sammenhengen»

fangene hadde formidlet til meg fra før. Historiene deres hadde ført til at jeg satt igjen

med et temmelig negativt bilde av fengselsbetjenter. Det var altså tvilsomt om mine

forestillinger ville kunne yte betjentene rettferdighet.

I ettertid har jeg tenkt en del på hva som var bakgrunnen for min bekymring, og

grunnen til at Olaussen la bort sitt forskningsarbeide. Kunne ikke Olaussen ha nøyd

seg med intervjuer som var stereotype og kjedelige? Det er i og for seg interessant at

flere personer, helt uavhengig av hverandre, gir tilnærmet like beskrivelser av arbeidet

sitt. Det kan si noe om en sterk sosialisering i et arbeidsmiljø, det kan si noe om den

rådende «diskurs» på arbeidsplassen, og det kan føre til undring over hva det er som

gjør at alle ønsker å formidle «det samme» bildet av arbeidsplassen.  Det ville kanskje

også være et funn i seg selv at etterforskere har bestemte oppfatninger om hva jobben

deres innebærer. Kanskje sier forskerens oppfatning av materialet også noe om hans

eller hennes forventninger til de menneskene eller den gruppen som blir intervjuet, og

ikke minst forventninger om å kunne gjøre banebrytende, nye oppdagelser?
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Jeg så imidlertid problemet med at det mennesker sier at de gjør, ikke alltid er det de

faktisk gjør. Dersom jeg skulle forstå fengselsbetjentenes forhold til arbeidet sitt og til

fangene, og komme nærmere en forståelse av betjentarbeidet, ville det som skjer i et

fengsel fra dag til dag være viktig som grunnlag. Jeg var opptatt av å finne ut hvordan

betjentene fortolket sin egne handlinger og hvilken mening de la i dem, hva som ble

resultatet av handlingene, og også hvilke betingelser betjentene handlet under. Det ble

stadig tydeligere at det bare var den metoden Weber skisserer, med nærhet til de

undersøkte, som kunne gi svar på det jeg var interessert i. Dette ga meg et

utgangspunktet som lå tett opp til den symbolske interaksjonismen, som sverger til å

innhente kunnskap gjennom praksis i nettopp deltakende observasjon (se Hughes og

Månsson 1988:71 ff. og 144-45). Olaussen rådet meg sterkt til å ta jobb som

fengselsbetjent eller til, i det minste, å følge betjentene på jobb. Etter noen dagers

betenkning, valgte jeg den siste løsningen.

Deltakelse på slep, hva er det?

Ved å velge å tråkke i hælene på fengselsbetjentene i stedet for å arbeidet som dem,

valgte jeg også bort noe. Jeg valgte å gå inn i fengslet, men samtidig å være en

utenforstående. Det var et forholdsvis enkelt valg. Jeg har et følelsesmessig svært

problematisk forhold til det å låse noen inne, og jeg valgte å ta konsekvensen av det, å

lytte til stemmen som sa, nei, det vil jeg ikke. Samtidig visste jeg at det ville bety at jeg

kom til å gå glipp av en hel del opplevelser. Jeg ville aldri få oppleve hvordan det føles

å låse noen inn i en celle første gang. Jeg ville aldri få oppleve hvordan det føles over

tid. Jeg ville ikke få oppleve hvordan det er å ha myndighet og autoritet over 15-20

fanger på en avdeling. Listen kunne sikkert vært mye lenger. På den annen side kunne

jeg nyte noen av de fordelene en kan ha hvis en ikke har felles opplevelser med dem en

følger. Jeg kunne spørre og grave uten å bli utsatt for kommentarene som Cecilie

Basberg stadig fikk (se Basberg 1999:39), om at «det visste hun vel, som selv hadde

jobbet som betjent». I ettertid har jeg riktignok sett at selv om jeg «sto utenfor», ble jeg

ofte regnet som informert, ja kanskje til og med som inkludert eller involvert, i alle fall

i den mest vanlige forståelsen av disse ordene. Flere ganger i løpet av mine syv

måneder i fengsel ble det sagt: «Det vet vel du, Yngvil, du som har vært her så mye».
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Det er på sin plass å spørre hva det egentlig var jeg gjorde i løpet av alle månedene i

Botsfengslet. Er det riktig å kalle min tilstedeværelse deltakelse - eller deltakende

observasjon? Kanskje det jeg gjorde bare var å observere? Det er vanskelig å svare

klart ja eller nei på dette. Likevel mener jeg at dersom en helt og holdent skal «fylle

opp» begrepet deltakelse, så innebærer det å utføre en jobb som likner på den de andre

i gruppen utfører, eller på annen måte å være knyttet til gruppen eller institusjonen man

studerer. Da Erving Goffman skrev boken Asylums (Goffman 1961:forordet), arbeidet

han som assistent for lederen ved idrettsavdelingen på et psykiatrisk sykehus. Han ga

seg ut for å ville studere fritidsaktiviteter og «community life». Bare den øverste

ledelsen ved sykehuset visste at hans egentlige formål var å studere sykehuspasientenes

sosiale liv. William Foote Whyte, som ønsket å studere livet i den italienske slummen,

kom i kontakt med en mann fra området gjennom en sosialarbeider, og ga seg

etterhvert ut for å være en venn av ham. Når han ble spurt om hva han gjorde i

Cornerville, som bydelen kalles i boka Street Corner Society, brukte Whyte mye tid på

en omfattende forklaring, men etterhvert skjønte han at denne forklaringen ikke gjorde

hans tilstedeværelse mer forståelig for dem han møtte. Det var menneskene rundt ham

som utviklet den forklaringen Whyte til slutt endte opp med å bruke, nemlig at han

skrev en bok om stedet (Whyte 1981:300). Sosialantropologen Ragnar Kristoffersen

jobbet i kortere og lengre perioder fra 1977 til 1984, som ekstrabetjent i Oslo

kretsfengsel. Han fortalte ikke til noen at han ville skrive hovedoppgave i antropologi

om det han hadde deltatt i, og observert, i jobben. Tanken om å velge arbeidsplassen

som prosjekt kom da også først etter at han hadde jobbet noen år, så da han gikk i gang

med skrivingen, måtte han basere seg mye på det han husket. Kristoffersens argument

for å holde prosjektet hemmelig i fengslet, var at han ikke ønsket å bli sett på som en

kritisk utenforstående. Mens han holdt på med å skrive, konsulterte han enkelte fanger

og betjenter han hadde jobbet sammen med, for å få reaksjoner på det han hadde

skrevet (Kristoffersen 1986:9-12).

Alle disse tre var deltakere på en langt mer fullstendig måte enn jeg selv var det. De

deltok i det sosiale livet (Whyte) eller utførte oppgaver med direkte tilknytning til

institusjonen de studerte (Goffman og Kristoffersen). For øvrig mener jeg at det er god
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grunn til å stille spørsmål ved det etiske i det å helt, eller delvis, holde sin identitet

skjult for personer man omgås daglig, og omsider vil komme til å skrive om. Mitt

inntrykk er at det spesielt innenfor antropologien og etnologien har vært gjort en del

etiske overtramp, som ofte er blitt svært lemfeldig behandlet i metodekapitlene. Jeg

ønsker imidlertid ikke å forfølge denne diskusjonen i avhandlingen. Det er dog grunn

til å se på hva det førte til at jeg selv ikke utførte de samme handlingene som

fengselsbetjentene.

Jeg var tilstede, men likevel var jeg på mange måter en utenforstående. Sterkt forenklet

kan jeg si at jeg bare har sett «utsiden» av de handlingene og det miljøet jeg studerer.

Fordelen ved å være en virkelig deltaker kan være, slik Kristoffersen sier det, at «man

har en rimelig garanti for at utsagn og observasjoner gjenspeiler noe vesentlig ved den

samhandlingen som foregår til vanlig» (1986:11). På den annen side kan det hende at

den som selv er deltaker, og i direkte samspill med dem de studerer, ikke får de samme

muligheter til å observere dette samspillet. I perioder kan det være slik at en utfører en

mengde oppgaver uten egentlig å få særlig tid til å tenke over hva som hender. Cato

Wadel argumenterer for dette i boka Feltarbeid i egen kultur (1991). Til tross for dette

hevder Kristoffersen at en ren observatørstatus, er et naturvitenskapelig

forskningsideal som legger atskillige begrensninger på mulighetene til å forstå det som

hender. Imidlertid tror jeg dette er en noe stereotyp beskrivelse av den observatørrollen

jeg hadde. Ved å følge med fengselsbetjentene så å si over alt, mener jeg at jeg i

enkelte tilfeller kom mer «under huden» på handlinger og samhandlinger i anstalten

enn hans, og for så vidt min, beskrivelse av observatørstatusen i utgangspunktet gir

rom for.

I tillegg til å være utenforstående, var jeg det Kristoffersen kaller en «systemkritiker»

(1986:11). Jeg var riktignok, særlig i begynnelsen av tiden i fengslet, varsom med å

uttrykke min skepsis overfor deler av fengselspraksisen, men som kriminologistudent

og medlem i KROM (noe jeg ikke la skjul på) hadde jeg på et vis allerede blottlagt min

systemkritiske identitet. Det som kanskje er mest interessant, er å se på om det var det

som foregikk «til vanlig», jeg fikk se og erfare.
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Hvordan ville betjentene reagere på at jeg skulle følge dem overalt? Jeg var redd for at

de ville komme til å oppleve det som brysomt. Olaussen mente at jeg fort ville bli som

en del av inventaret, og at det ikke ville gå lang tid før de ikke merket at jeg var til

stede, noe jeg innrømmer at jeg stilte meg tvilende til. Også i ettertid stiller jeg meg

tvilende til det, men grunnen til det er ikke lenger at jeg tror fengselsbetjentene

opplevde min tilstedeværelse som brysom. Kun i ytterst få tilfeller følte jeg meg som

en plage, og de få gangene kan følelsen like gjerne tilskrives min engstelse for å «være

i veien». Til tross for dette, mener jeg at fengselsbetjentene i høyeste grad var klar over

at jeg var til stede. Under en samtale med to betjenter om fanger og rus, sa den ene

betjenten til den andre at han måtte passe på hva han sa: «Tenk på at Yngvil kanskje

skriver det du sier nå, i rapporten sin».  Jeg kan heller ikke utelukke at de endret, eller

tilpasset, sin atferd overfor fanger fordi jeg var i nærheten. Antakeligvis gjorde de det.

Imidlertid tror jeg ikke at de gjorde det utelukkende fordi de kan ha oppfattet meg som

en systemkritiker. I likhet med Goffmann (1992), tror jeg at vi alle har mange grunner

til å kontrollere det inntrykk andre får av oss i forskjellige situasjoner.9 Som mor har

jeg tanker om hvordan jeg vil være overfor mine barn. Jeg vil være det jeg selv

forbinder med «god mor». Det er ikke nødvendigvis viktig at det samsvarer med

andres vurdering av hva en god mor er, men min egen vurdering er med på å

kontrollere meg når andre kommer inn og kan se hva jeg gjør. Dersom et av barna i

påsyn av andre gjør noe som ellers godt kunne få meg til å skjelle henne eller ham ut,

forsøker jeg å kontrollere meg selv. Resultatet av det, er at barnet unngår en

ydmykende situasjon, og kanskje heller blir deltaker i en mer konstruktiv samtale om

det som skjedde når vi igjen er blitt alene. Eller hele episoden blir glemt. Tilsvarende

kan vi sikkert hevde om fengselsbetjentenes forhold til fanger. «Det er mye

hyggeligere å være på avdelingen når du er her», sa noen fanger i Botsfengslet til meg

sommeren 1998. Da jeg spurte hvorfor, fikk jeg til svar at betjentene oppførte seg

bedre enn ellers. Betraktninger over dette plasserer meg i materialet. Det sier noe om

                                             
9 Goffmann mener at vi i det daglige presenterer oss selv på helt bestemte måter når vi er sammen
med andre. Den rollen vi spiller kan endres med omstendighetene, og rollene må stadig presenteres og
forsvares i en rekke forskjellige situasjoner. I møtene med andre har vi behov for å fastholde vår
definisjon av situasjonen (1992).
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hva jeg oppnår ved å være til stede, både som utenforstående og som «systemkritiker».

Jeg får ikke vite hvordan fengselsbetjentene «egentlig» er, og jeg blir ikke presentert

for virkeligheten. Jeg er selv med på å skape den. Vi kommer med dette rett inn i

feilkildeproblematikken. Det store spørsmålet er ikke om, men hvordan forskerens, i

dette tilfellet min, tilstedeværelse påvirket det som hendte i fengslet. Dette er blant

annet avhengig av hvilke roller forskeren får eller tar (se f.eks. Finstad 1997:65 og

Solberg 1996:133-40). Jeg har imidlertid ikke noe svar på i hvilken grad min

tilstedeværelse «endret» feltet. Derfor vil jeg ikke forfølge denne problematikken

videre, men jeg synes likevel at det er viktig å gjøre oppmerksom på den.

Disse refleksjonene gjør ikke bildet av hva min «deltakende observasjon» var, mindre

komplisert. Liv Finstad sier at den forskningsmessige praksis er mer observasjon enn

deltakende observasjon (Finstad 1997:63). Mange av de erfaringene jeg gjorde

bekrefter også dette. Imidlertid fantes det også i fengslet arenaer som jeg deltok på. En

av disse var diskusjons- eller samtalearenaen. Både i diskusjoner av problemstillinger

spesielt knyttet til fengsel, og i samtaler om likt og ulikt, var jeg en deltaker. Når

samtalen dreide seg om ting som vi som mennesker er opptatt av, enten vi er

fengselsbetjenter eller studenter, var jeg ikke lenger en utenforstående. Mitt eget behov

for å gi noe tilbake til fengselsbetjentene, førte også til at jeg innimellom utførte små

oppgaver som jeg syntes jeg kunne bidra med. Stort sett var det jeg selv som tok

initiativet til dette. I motsetning til hva Nina Fjeldberg opplevde hos politiet i

Vestfinnmark (Fjeldberg 1999:37), virket det ikke som om fengselsbetjentene

forventet å få noe igjen fra meg. En dag jeg fulgte med en fange og en kvinnelig

betjent ned for å hente maten som kom med bil fra kjøkkenet på avdeling B, var bilen

forsinket. I stedet for at alle skulle vente på den, spurte betjenten om jeg kunne bli, og

hjelpe til med alle låsene som måtte forseres på veien tilbake til avdelingen (på dette

tidspunktet hadde jeg også fått nøkler). Jeg opplevde ikke dette som noen forventning,

og jeg kan ikke komme på andre ganger jeg ble spurt om hjelp. Jeg opplevde imidlertid

én episode der det ble gitt uttrykk for forventninger til meg. Jeg skriver om dette i

kapitlet om mine roller i fengslet. Konklusjonen må bli at jeg i noen tilfeller hadde mer
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av en observatørstatus, mens jeg i andre sammenhenger var en deltaker. Jeg kan si med

Skjervheim at jeg både var «deltakar og tilskodar» (Skjervheim 1996).

2.2 Menneskene jeg møtte - om å samle forsknings-

materiale

Begynnelsen på fengselstiden

11. mars 1998 satte jeg for første gang beina innenfor Botsfengslets murer som

forsker. Min deltakelse i fengselsbetjentenes arbeidsdag skulle begynne. Dette er hva

jeg skrev i fengselsdagboken min: «Jeg står foran porten til Oslo kretsfengsel, avd. A.

Det underlige lysøyet, som sender bildet av meg inn i fengslet, slås på, og jeg ringer på

klokka. Jeg sier hvem jeg er og hvor jeg kommer fra, og det durer i porten. Jeg kan gå

inn. Jeg vandrer gjennom portrommet, som for øyeblikket er bygget inn i tre på grunn

av arbeidene som foregår med murene rundt fengslet. Ved den neste døra venter jeg et

øyeblikk før det durer igjen. Jeg er usikker på hvilken vei døra går, og dytter i stedet

for å dra. Det durer på nytt og denne gangen greier jeg det: Jeg er inne i gangen, inne i

fengslet. Opp trappa. Der oppe er det enda en dør. Jeg greier den også, og står omsider

foran det som kalles sentralen. Det er skumt der inne, jeg kan så vidt skimte omrisset

av menneskene som er på jobb. Betjenten jeg snakker med har fått vite at jeg skal

komme. Han spør om jeg ikke vil henge av meg klærne før jeg går inn, og tilbyr seg å

følge meg ned i besøksgarderoben. På vei ned i kjelleren får vi følge av en annen

betjent. Og jeg får del i en frustrasjon: Hvordan skal man begrunne overfor en

utenlandsk fange at han bare kan få telekort med 22 tellerskritt? For enkelte fanger

betyr det at samtalen ikke blir på stort mer enn ett minutt. Det er urimelig, og det finnes

ingen gode argumenter for slike regler, synes den ene betjenten.
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Etter at jeg har hengt fra meg klærne blir jeg utstyrt med adgangskort10 og fulgt

gjennom ytterligere to dører inn i den store sentralhallen.  Her blir jeg stilt spørsmålet

om hvor jeg vil gå først. Jeg ser meg rundt og løfter sakte blikket. Herfra kan jeg se

alle dørene inn til de forskjellige avdelingene fra første til tredje etasje. Avdelingene i

hver etasje heter A, B og C, og får i tillegg nummer etter etasjen. Uten å kunne

begrunne svaret velger jeg den avdelingen i fengslet som nettopp er blitt restriktiv

avdeling.11 Jeg er på feltarbeid».12

På denne restriktive avdelingen som jeg først kom til, ble jeg godt mottatt. Klokka

nærmet seg ett, det var onsdag, og det var mange mennesker på betjentkontoret. Jeg

undret meg litt over at det var seks betjenter på vakt, men fikk forklaringen etter en

kort stund: Hver onsdag var det «overlapping» for å få turnusen til å gå opp. Det betyr

at de som gikk på vakt klokka sju om morgenen jobber til klokka tre, og de som

vanligvis går på vakt klokka to, kommer klokka ett istedet. Det er meningen at det i

denne tiden skal kunne foregå møtevirksomhet uten at det går utover bemanningen, og

noen av betjentene skal fungere som piketter.13 Imidlertid blir det ofte til at betjentene

blir værende på sine egne avdelinger i stedet for å gå ned i sentralen.

                                             
10  Alle besøkende i fengsel får adgangskort eller besøkskort. Disse kortene er nummerte, og det
utstedes derfor nye hver gang man kommer. I en bok i sentralen noteres så kortnummeret, navnet på
den besøkende og tidspunktet for besøkets begynnelse og slutt.
11 Ordet «restriktiv» om en fengselsavdeling syntes for meg som et paradoks, men ikke desto mindre
er det noe som heter det. I en slik avdeling sitter fangene 21 timer på cellene, har to timer fellesskap,
og en time i luftegården (ikke isolert lufting).
12 Det diskuteres i metodelitteraturen hvorvidt en bør sidestille deltakende observasjon og feltarbeid.
Liv Finstad hevder at «feltarbeid blir (...) en samlebetegnelse for flere forskningsmetoder, mens
deltakende observasjon er navnet på én av flere metoder innenfor feltarbeid» (Finstad 1997:63). I den
grad jeg bruker noen av disse betegnelsene i avhandlingen (jeg bruker oftere ordet fengselstiden), går
de nok litt i hverandre. Imidlertid synes jeg dette er berettiget, fordi jeg ikke bare brukte deltakende
observasjon, men også andre metoder som går inn under feltarbeid. Jeg foretok intervjuer og brukte
delvis skriftlige kilder som jeg fikk tilgang til i fengslet.
13  Når betjentene «går pikette» skal de være tilgjengelige for alle avdelinger i Botsfengslet, og utføre
oppdrag som ellers vil gå ut over bemanningen på hver avdeling. Det kan dreie seg om å følge fanger
til og fra lege eller tannlege, overvåke besøket, stå i sentralhallen og overvåke at det går riktig for seg
når fangene skal ut i luftegården osv. Etter hva jeg er blitt fortalt skal det til enhver tid være 4 piketter
i fengslet, men dette var sjelden tilfellet. Ved sykdom på andre avdelinger må pikettene steppe inn, og
ikke sjelden var det bare 1 betjent som hadde pikettjeneste.
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Fengselskontaktens ord om at det kunne bli vanskelig å få betjentene i tale, ble raskt

gjort til skamme. Jeg fikk mye informasjon på kort tid. Betjentene var nysgjerrige på

hva jeg skulle gjøre, og det syntes som om de hadde mye på hjertet. Jeg ble sjelden

eller aldri presentert for noen, hverken for fanger eller betjenter. Derfor lurte jeg noen

ganger på om menneskene i fengslet visste hva jeg gjorde der, og hvorfor jeg var til

stede. Fangene var de som i størst grad var nysgjerrige på hva jeg hadde fore, og som

oftest spurte de meg direkte. Overfor nye betjenter måtte jeg så å si alltid presentere

meg selv og prosjektet mitt. Ofte viste det seg likevel at de hadde hørt om meg, men de

visste ikke hvordan jeg så ut. I likhet med rykter som gikk om enkelte fanger, gikk

ryktet mitt foran meg. Betjenter som hadde truffet meg, snakket til andre om det, og

presentasjonen som jeg skrev og leverte fra meg den første dagen, fantes etterhvert i de

fleste avdelingene, så enkelte leste nok den også.

Betjentene på avdelingen rådet meg til å intervjue i helgene hvis jeg hadde mulighet

for det, for da er det roligere, blant annet fordi fangene ikke er på jobb.14 En av

betjentene fortalte at han hadde en hovedoppgave i sosiologi som handlet om

betjentene i Botsfengslet, og tilbød meg å låne den. På det tidspunktet var det

fengselspresten som lånte den, men da en av de andre betjentene sa at presten var på

vei til avdelingen, ringte betjenten til ham, og ba ham ta den med. Praten gikk livlig

den første dagen på feltarbeidet. Dominique Lhuilier og Nadia Aymard skriver at det å

være til stede i fengsel som en slags inkvisitører (forskeren som ser, som spør og

graver om alt mulig) kan gi næring til en slags skepsis og mistanke som allerede ligger

«latent» i fengselsvirkeligheten. De hevder at skepsis og avstandstagen - «to alen av

samme stykke» - vurderes som nødvendig i utførelsen av arbeidet. Skepsisen fungerer

som et forsvar det kan være nødvendig å ha, men den kan sågar oppfattes som en

verdi, noe som kan gjøre taushet til gull. Dersom dette er tilfelle, blir det å forholde seg

til en forsker å løpe en risiko (Lhuilier og Aymard 1997:16-17).  Mitt første møte med

fengselsbetjentene tilsa at dersom de følte det slik de to franske forskerne beskriver,

                                             
14 Det virker selvmotsigende at fengselsbetjentene skulle ha mindre å gjøre når fangene er på
avdelingen, slik de er i helgene. Imidlertid har jeg etterhvert skjønt at det er på virkedagene det er
mest travelt. En av grunnene til dette, er at det er da alt kan «ordnes» - kontorer er åpne og mange
praktiske oppgaver utføres.
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må de ha skjult det godt. Møtet med fengselsbetjentene ga tvert om grunn til

optimisme: Det var gode utsikter til at det ville bli en lærerik tid, uansett hvor mange

som ville ønske å være med på intervjuer.

Mye å få med seg

I et av intervjuene fortalte fengselsbetjenten at jeg høyst sannsynlig hadde fungert som

en klagemur inne i anstalten, og at hun bare hadde hørt positive ting om min

tilstedeværelse.15 På den tiden hadde jeg vært i fengslet med jevne mellomrom over en

periode på nesten seks måneder, og jeg syntes det var en fin tilbakemelding å få.

Problemet mitt var snarere å ta vare på all den informasjonen og kunnskapen

fengselsbetjentene bidro med. Jeg hadde alltid blokk og blyant i sekken, og i

begynnelsen hendte det at jeg tok opp blokka hvis jeg satt på pauserommet (som en

kom til ved å gå gjennom betjentkontoret), og betjentene holdt på med kontorarbeid.

Jeg opplevde imidlertid ganske raskt at det ble svært vanskelig å skrive mens

betjentene var i nærheten. Det kjentes helt feil at jeg først skulle følge dem rundt i

avdelingen under deres ulike gjøremål, for deretter kanskje å snakke og drikke kaffe

med dem, og så skulle jeg dra opp blokka. Jeg opplevde noe av det samme som

Thomas Mathiesen sier om Ila-prosjektet (i Solberg 1985:94): «Jeg skrev aldri åpent.

Jeg prøvde noen ganger, og det skapte øyeblikkelig kunstige relasjoner. Hvis jeg tok

opp en notisbok og begynte å notere noe, ble det øyeblikkelig en annen stemning». I

begynnelsen tenkte jeg at betjentene sikkert ville forstå at jeg måtte skrive, for alle var

jo klar over at det skulle bli en hovedoppgave av dette. Det å notere var et bevis på at

det var alvor. Etter noen dager forsto jeg imidlertid at uansett hva fengselsbetjentene

måtte mene om at jeg skrev, så fikk jeg det ikke til så lenge de var til stede. Både

Cecilie Basberg og Nina Fjeldberg fant strategier som gjorde det mulig for dem å ha

blokka fremme. Basberg sa at det hadde skjedd så mye at hun var nødt til å notere

(Basberg 1999:36), og Fjeldberg, som faktisk fikk spørsmål om hva hun skrev, leste

brokker av notatene høyt på piketten til politiet (Fjeldberg 1999:26). Det eneste stedet

en kan være alene i fengsel som forsker, er på toalettet. Mange forskere har derfor løst

                                             
15 Jeg kommer tilbake til hvordan jeg gikk frem for å finne betjenter som var villige til å la seg
intervjue litt senere i kapitlet.
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problemet med skrivingen ved å ta med seg blokka på do. Mathiesen fortalte at han

ofte gikk på toalettet med dagboken, og benyttet tiden til å skrive der (i Solberg

1985:94). Det samme fortalte Liv Finstad i samtalen jeg hadde med henne. For meg

var det å komme på toalettet en hel liten prosedyre i seg selv: Jeg måtte låses ut av

avdelingen, og inn på toalettet, og aller helst skulle døren til toalettet låses etter at jeg

hadde vært der, noe som førte til at jeg måtte «passe opp» betjenter som gikk forbi i

gangen og be dem låse.16 Følgelig ble det lite aktuelt å gå ofte på toalettet, og det

gjensto bare en mulighet: Jeg måtte skjerpe alle sanser. De dagene jeg var i fengsel ble

derfor ofte svært lange og slitsomme. Etter å ha tilbragt fem eller seks timer, ja, noen

ganger mer, innenfor murene, måtte jeg dra rett til lesesalsplassen min og skrive. Av

og til skrev jeg på blokka på T-banen hjem, og «førte inn» på instituttet siden. Jeg ble

ofte forbauset over hvor mye jeg husket. Setninger jeg hadde bitt meg merke i, dukket

opp nesten ordrett når jeg begynte å skrive. Situasjoner kunne stå tydelig for meg. Men

det er også ting jeg har mistet. Av og til fikk jeg ikke skrevet ned observasjonene

samme dagen, og da var det et slit å forsøke å rekonstruere fengselsdagen etterpå.

Dette er definitivt en kilde til feil når en kommer til analyse og tolkning av alt

materialet. Ikke bare er vi selektive i hva vi legger merke til - vi har også en selektiv

hukommelse (Se bl.a. Basberg 1999, Finstad 1997, Fjeldberg 1999, Whyte 1984). Slike

dager gikk ofte tapt, og jeg har brukt lite eller ingenting av denne delen av materialet.

Under selve intervjuene brukte jeg blokk og blyant, ikke båndopptaker. Dette valget

tok jeg før jeg overhodet hadde fått kontakt med fengselsbetjentene, og det hadde ikke

noe å gjøre med hva disse foretrakk eller ikke. Bare én av betjentene bemerket at han

var glad jeg ikke brukte båndopptaker. Jeg syntes det gikk relativt greit å skrive, og at

jeg fikk med meg mye. En av ulempene med å skrive, er at det kan være vanskelig å få

til sitater. Derfor er ikke alle mine sitater helt ordrette, men jeg føler meg trygg på at

innholdet er riktig gjengitt. En annen ulempe er at blikkontakten blir avbrutt ved at

man må se på det man skriver. I alle fall må jeg det. Det at noe av sorteringsarbeidet

foregår under selve intervjuet, gjør også at man står i fare for å sortere bort

                                             
16 Jeg kommer tilbake til problemene med å komme til toalettet, og hva som skjedde som en følge av
det.
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informasjon eller småord og uttrykk som egentlig er viktige å ha med. En klar fordel

med å bruke blokk og blyant, er at det som blir skrevet er overkommelig å bearbeide,

og at alle de unødvendige småordene som vi ofte bruker når vi snakker eller tenker oss

om, blir luket ut der og da. Disse ordene ville jeg uansett ikke brukt i sitater. Tidligere

mente jeg at det var riktig å gjengi ordrett det som ble sagt i intervjuet, men etterhvert

er jeg kommet til det nesten motsatte synspunkt. Mens forskeren sitter med sitt

akademiske språk, eller i alle fall med et språk som bearbeides hele tiden mens hun

skriver, fremstår den som intervjues som veldig annerledes, og kanskje noen ganger

som litt dum, med alle sine «øh» og «altså» og «på en måte». Likevel tror jeg også

mine sitater bærer preg av at de er muntlige, noe som er helt i orden, siden de er sagt

og ikke skrevet, i utgangpunktet. Det jeg ikke sorterte ut, men tvert imot forsøkte å få

med, var nøling, latter og andre uttrykk som understreket eller forsøkte å slå bort noe

av det som ble sagt.

Jeg vil ikke legge skjul på at denne tiden var svært slitsom. Fra mars til oktober 1998

hadde døgnet definitivt for få timer. Jeg skulle tilbringe tid i fengsel, skrive og ta meg

av privatlivet mitt, ikke minst av mine fire barn. Fengselsbetjentene sa ofte at de var

imponert over at jeg var så mye på avdelingene. Jeg ble spurt om jeg fikk betalt for å

skrive om dem, og flere syntes det var uforståelig at jeg kunne være til stede både natt

(jeg var i fengslet på én nattevakt) og dag uten at noen (be)lønnet meg for det. Selv så

jeg det langt fra på samme måten. Jeg var snarere bekymret over at jeg kanskje var for

lite til stede. Når jeg forlot en vakt etter 5-6 timer var jeg ganske sliten, og proppfull av

inntrykk, men enda syntes jeg ofte at jeg kunne ha vært lenger. Bekymring for at jeg

skulle gå «glipp» av noe verdifullt, for ikke at jeg ikke skulle få «nok» informasjon,

lurte hele tiden under overflaten. Jeg fulgte som oftest deler av to vakter. Dette førte

naturligvis til at jeg traff flere betjenter enn jeg ville ha gjort ved å møte i fengslet

klokka sju og gå hjem klokka to.

Møte, se, snakke med og forstå - vi har alle roller

Mitt møte med fengselsbetjentene i Botsfengslet dreide seg ikke bare om å se hva som

foregikk på arbeidsplassen deres, og å snakke med dem. Det dreide seg også om å
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forsøke å forstå det de gjorde. Derfor er avhandlingen ikke bare en beskrivelse av dem

jeg møtte i fengsel og hva jeg så der, men også en tolkning, et forsøk på å analysere det

som hendte. Kriminologisk, antropologisk, sosiologisk og pedagogisk litteratur er det

jeg hovedsakelig bruker som hjelp til en bedre forståelse. Som det etterhvert vil gå

frem, bruker jeg også meg selv, og mine personlige erfaringer som analyseverktøy.

Ikke minst har jeg erfart at min rolle som mor til fire barn kan være et godt

hjelpemiddel. Like viktig er imidlertid rollen, eller rollene, jeg tok, eller fikk i fengslet.

Disse rollene er kilder til innsikt, og kan gi viktige perspektiver på det som hender i et

observasjonsarbeide.

Jeg har allerede diskutert mine grunner til ikke å ville gå inn i rollen som full deltaker i

fengselsarbeidet. I et mannsfengsel som Botsfengslet kunne jeg heller ikke gå inn i

rollen som fange (noe jeg uansett ville betraktet som vanskelig av etiske grunner).

Tilbake sto bare «forskerrollen», og spørsmålene om hva denne rollen ville innebære

når jeg var vel innenfor murene. Ettersom det var betjentene jeg skulle studere, var det

deres fortrolighet jeg måtte oppnå, og det var overfor dem jeg først og fremst måtte

presentere meg. Da det ikke var noen som bisto meg i presentasjonen, måtte jeg selv i

de fleste tilfellene uoppfordret fortelle hvem jeg var, og hvorfor jeg var der. Ettersom

problemstillingen min ikke var klarere enn at jeg ønsket å se om jeg kunne forstå hva

det innebar å være fengselsbetjent, behøvde jeg ikke si annet enn at jeg ville lære om

arbeidet deres. Det var ingen av betjentene som spurte mer inngående om hva jeg ville

oppnå med undersøkelsen. Siden jeg var med betjentene rundt over alt i fengslet, kom

jeg også tett inn på fangene. Som sagt opplevde jeg større nysgjerrighet fra deres side,

og det var mange som spurte om jeg jobbet i fengslet eller hva jeg egentlig skulle.

Fangene spurte om dette, til tross for at jeg hadde adgangskortet, et hvitt kort i en

plastlomme, festet til brystet. Dette kortet skilte meg ut fra de andre i avdelingen, og

gjorde det klart at jeg var en besøkende.

Etter omkring tre måneder i fengslet, 10. juni 1998, forandret denne situasjonen seg.

Jeg har tidligere skrevet om hvilket tiltak det var å komme seg på toalettet. Jeg kviet

meg alltid for å si at jeg måtte dit, for det innebar som regel at en betjent måtte følge
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meg ut og låse opp døra til toalettet, eller at jeg måtte låne nøklene. En dag da det var

ganske mye å gjøre på avdelingen, og jeg ymtet frempå at jeg trengte hjelp i

toalettprosjektet, slengte en av betjentene ut at jeg burde se å få meg nøkler. Jeg var

ikke klar over at det var en mulighet, men det slo meg da at det kanskje ikke var så

dumt. Jeg la spørsmålet frem for ham som var fengselskontakten min, som mente at det

kunne la seg ordne. Det jeg trengte da, var et legitimasjonskort med hull i, som kunne

erstatte plassen nøklene hang på i sentralen. I min naivitet brakte jeg dagen etter med

meg et gammelt bankkort som jeg hadde laget hull i, men da jeg ville levere det fra

meg i sentralen, ble det klart for meg at det bare var en type legitimasjon som var god

nok, nemlig et tjenestebevis. Samme dag ble jeg kalt opp i administrasjonsavdelingen

på Bayern, tatt bilde av, utstyrt med et slikt bevis, og med et svart belte med en lang

metallenke til å feste nøklene i. Jeg ble instruert om at jeg alltid måtte ha beltet på meg

dersom jeg skulle ha nøkler, og så ble jeg fulgt tilbake til Botsfengslet hvor jeg mottok

et tungt nøkkelknippe med cellenøkler og det hele. Grunnen til dette var at det ikke var

flere igjen av de såkalte pikettnøkkelknippene uten cellenøkler.17 Dette likte jeg svært

dårlig, og jeg begynte nesten å angre på at jeg hadde bedt om nøkler. I notatene fra

feltarbeidet har jeg skrevet: «Alt dette bare for å gå på do!» Etter dette kunne jeg låse

meg inn nesten over alt, men nøklene var også slutten på min rolle som «kortmerket»

gjest i fengslet. Nå ble jeg enda vanskeligere å plassere. Jeg var på en måte autorisert,

men uten uniform eller hvit frakk, for å si det litt enkelt. Jeg ble på et vis sidestilt med

presten, fritidslederen og lærerne. Jeg kunne også bli tatt for å være betjent, for i en av

avdelingene gikk betjentene stadig uten uniform. Etter en stund tenkte jeg at det kunne

være en nyttig erfaring, men det var ganske mye ubehag knyttet til nøkkelknippet.

Dessuten hadde jeg mildt sagt problemer med å låse dørene opp og igjen, for det er en

helt spesiell teknikk som skal til. Fangene, som naturligvis hadde merket seg hvordan

dette skulle gjøres, kom flere ganger med oppmuntrende tilrop og gode råd, men det

hendte ofte at en betjent måtte komme meg til unnsetning. Når jeg sto utenfor og

fomlet før jeg omsider klarte å åpne døra, ble jeg ofte møtt med en kommentar

                                             
17 Den som er pikettjeneste har ikke behov for cellenøkler fordi mesteparten av arbeidet går ut på å
utføre forefallende oppgaver, som å følge fanger som eksempelvis skal til lege eller av andre grunner
skal til Bayern, passe på ved metalldetektoren i sentralhallen når fangen går ut i og inn fra luftegården
osv.
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innenfra: «Ja, vi skjønte jo at det måtte være deg»! I slike sammenhenger lot fanger

som befant seg på gangen sjelden sjansen gå fra seg til å fortelle meg om betjentenes

låsmani, og det ble kommentert at de var så glade i å låse opp og igjen dører at de

sikkert holdt på sånn hjemme også.

Med nøkkelknippet i lenke ble det unaturlig for meg å ringe på dørklokka når jeg

skulle inn i avdelingene. Betjentene var ofte svært opptatt, og noen ganger måtte de

avbryte noe de holdt på med, og gå gjennom hele avdelingen for å låse opp. Dermed

opplevde jeg å komme til helt tomme avdelinger med både betjentkontor og celledører

låst. En sjelden gang hendte det nemlig at betjentene forlot avdelingen i den korte

pausen de hadde mulighet for å ta rundt lunsjtid. Jeg opplevde også å låse meg inn i

avdelinger jeg ikke hadde vært før. Dette var ikke alltid like lurt. Mest fordi jeg

opplevde å kjenne meg helt fortapt. Dette hendte spesielt i den avdelingen der en del

fanger var på jobb utenfor fengslet, og hvor soningsregimet skilte seg noe ut fra de

andre avdelingene. Som ny i en avdeling var det oftest best å ringe på, for da kunne jeg

benytte sjansen til å presentere meg for den som åpnet døra for meg.

Fangene fortalte meg ofte at de syntes jeg hadde feil fokus, og at det var dem jeg burde

ha studert. Dette var det ikke alltid lett å forholde seg til, for med det nokså sterke

engasjementet jeg har i fangers problemer og deres situasjon, føltes det å studere

fengselsbetjentes situasjon av og til som å ha gått over til «fienden».  Likevel opplevde

jeg ikke noe fiendtlig i fangenes forhold til meg, og jeg hadde diskusjoner og samtaler

med dem, både når betjenter var til stede og i noen sammenhenger hvor vi satt i

fellesskapet og betjentene forsvant, for eksempel for å gjøre kontorarbeid. Det rare var,

at selv om jeg tilbragte så å si all min tid sammen med betjentene, opplevde jeg ikke at

fangene identifiserte meg med dem, noe som i min førforståelse av fange-

betjentforholdet ville innebære en negativ innstilling fra fangenes side, mot meg. Dette

er interessant for analysen, og kan henge sammen med flere ting. For det første sa det

meg noe om at forholdet mellom fanger og betjenter i Botsfengslet ikke nødvendigvis

var fiendtlig, slik jeg i utgangspunktet trodde det skulle være. Dersom fangenes

opplevelse av betjentene var mer positiv enn negativ, ville det ikke nødvendigvis virke
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negativt at jeg hang sammen med dem. Kanskje opplevde også fangene at min

innstilling til dem var grunnleggende positiv, noe som henger sammen med de

overveiende gode erfaringene jeg har hatt med fanger i KROM-arbeidet. Dette ble

viktige momenter å ta med seg videre.

Det som var helt klart, var at det ikke var mulig å forbli i en uavhengig forskerrolle.

Dette opplevde også Anne Solberg i et av sine forskningsprosjekter. Solberg hevder at

hun, ved å tviholde på en slik uavhengig rolle, opprettholdt en usikkerhet om seg selv

som person. Hun passet ikke inn i systemet, der det ble insistert på å plassere henne i

en av de to gruppene i institusjonen hun var i, i dette tilfelle et sykehus (Solberg

1996:134). I alle avdelingene, unntatt to, ble jeg, slik jeg selv opplevde det, nokså

uforbeholdent tatt inn i betjentgruppen. I Motivasjonsavdelingen, hvor strukturen var

annerledes, og hvor fanger og betjenter hadde mulighet for samhandling hele dagen,

ble jeg mer som et slags «femte hjul på vogna». Jeg opplevde at det var vanskelig å

vite helt hvor jeg tilhørte, og fengselsbetjentene lot ikke til å ha det samme behovet for

å snakke med meg, som jeg opplevde på en del av de andre avdelingene. Jeg finner

ikke noen umiddelbar forklaring på hvorfor det var slik, og må derfor la spørsmålet stå

åpent for spekulasjon. Dette betyr ikke på noen måte at jeg følte meg uvelkommen. Jeg

spiste både lunsj og middag med fengselsbetjentene og fangene, og jeg ble invitert med

på de daglige morgenmøtene mellom fanger og betjenter. Likeledes ble jeg tatt med på

møter der det ble diskutert opptak til avdelingen. Jeg var også med på et

inntaksintervju med en fange. Jeg kommer tilbake det jeg opplevde i den andre

avdelingen.

 I betjentgruppen fikk jeg ganske umiddelbart rollen som søppelbøtte, eller klagemur,

som Liv, en av betjentene, kalte det. Mange frustrasjoner over forholdet til ledelsen,

over bråket på avdelingen, over fengselsjobben som sådan, fikk jeg del i. Det hendte

jeg ble oppfordret til å skrive om noe av dette. Denne rollen var til stor glede for meg,

og etter Livs utsagn, også for betjentene. Jeg fikk mye informasjon, og de fikk utløp

for sin irritasjon.  For øvrig fulgte jeg med betjentene så å si over alt: Jeg drakk kaffe

og spiste vafler med dem på fritidsavdelingen, jeg tok oppvasken sammen med dem,

og sist, men ikke minst, diskuterte jeg alt fra fengsel til ferieturer og strikketøy. I
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motsetning til Nina Fjeldberg, som hadde problemer med sitt forhold til de kvinnelige

politibetjentene og opplevde disse som reserverte (Fjeldberg 1999:35-36), syntes jeg

stort sett det var like lett å snakke med alle. Jeg følte meg heller ikke som Fjeldberg

«tvunget» til å ha fortrolige samtaler med de kvinnelige betjentene. Det er riktig at det

ble mye «prating» som Fjeldberg beskriver det, men jeg opplevde det ikke som om vi

var venninner.18 Vi hadde bare mange hyggelige samtaler, ikke minst om temaer som

kvinner har felles erfaringer fra. Den natten jeg var på vakt i fengslet, snakket vi blant

annet i lang tid om barnefødsler, noe som fikk en av de mannlige betjentene til å

bemerke at han følte seg utenfor. Når det gjelder forholdet til mennene forteller

Fjeldberg om en flirtende tone, og om kommentarer med en klar sex-relatert undertone,

men dette opplevde jeg lite av i fengslet. Egentlig overrasket det meg. Da jeg var i

kontakt med politiet i en periode mens jeg holdt på med mellomfaget på midten av

1990-tallet, møtte jeg også mye av den såkalte «pikettpraten», og jeg hadde hørt at det

var mange likheter mellom politi og fengselsansatte på dette området. Bare én gang

opplevde jeg noe som liknet dette i Botsfengslet, da en av betjentene med et smil sa at

jeg kunne sette meg på fanget hans fordi det var trangt i sofaen. Hvis sex-prat noen

gang har vært vanlig i Botsfengslet, virker det som om det forekommer svært lite i dag.

På én avdeling møtte jeg imidlertid en holdning som jeg ikke helt ble klok på. Denne

avdelingen var den andre av de to hvor jeg ikke syntes at jeg «gled inn» i

betjentgruppen. Her ble det også fortalt en del nokså dumme vitser med kvinner som

tema. Det lot til at betjentene ønsket å provosere meg eller teste hva jeg tålte. Jeg har

tenkt mye på hvorfor det ble slik på akkurat denne avdelingen. Én grunn kan kanskje

være at jeg gikk sammen med mange menn på akkurat denne avdelingen, mens jeg på

de fleste andre avdelingene møtte både menn og kvinner, i visse tilfeller nesten bare

kvinner. Det kan også være at jeg provoserte disse mennene ved at jeg stilte spørsmål

de oppfattet som truende, om hvorfor ting ble gjort på bestemte måter og ikke på

andre. Vitsene om dumme damer (helt uten hjerne) ble stort sett fortalt av de eldste

betjentene, og kanskje følte disse seg spesielt provosert. Det kan ha irritert dem at en

                                             
18 Det må bemerkes at Nina Fjeldberg hadde en litt annen situasjon enn meg da hun var på feltarbeid i
Finnmark. Der jeg hadde noen å gå til etter arbeidstid (familie, venner, studiekamerater), måtte hun
velge mellom å sitte hjemme alene eller pleie omgang med blant annet de politifolkene hun drev
«observasjon» av.
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forskerspire som attpåtil var kvinne stilte spørsmål ved den jobben som flere av dem

antakeligvis kommer til å ha til de går av med pensjon. Etter alt å dømme utfordret jeg

deres verdighet. Det var ikke alltid lett å bli satt så uttrykkelig på plass i rollen som

«dum» dame. Vitsene var ikke så vanskelige å takle, for nivået på dem var til å le av,

men én morgen jeg kom til avdelingen ble jeg bedt om å hoste opp en bolleoppskrift:

«Som dame er vel det det minste du kan stille opp med», fikk jeg høre.

Going native?

Begrepet «going native» er mest kjent fra antropologien, og innebærer at den som

utforsker et sosialt felt, en institusjon, eller en gruppe mennesker gjennom deltakelse,

lett kan miste det som regnes som en nødvendig avstand til feltet. En ulempe ved dette

er at man dermed lett blir blind for sider det kunne vært viktig å se. Dessuten hevdes

det at de å miste denne avstanden også gjør at en mister det kritiske blikket. De fleste

forskere mener at det er ille dersom en blir «innfødt» (forstått som å identifisere seg

sterkt med dem man studerer), andre har argumentert for at det kan være nødvendig (se

bl.a. Whyte1984:72).

Så kan en stille spørsmålet: Ble jeg en «innfødt» i Botsfengslet? Jeg tror svaret på det

spørsmålet må bli et betinget nei. Betinget, fordi jeg i alle fall kom tilstrekkelig nær

fengselsbetjentene til at jeg i stor grad endret min forståelse av dem. Steven Taylor

fortalte uten omsvøp fra sin deltakende observasjon av pleierne i en «tung» avdeling i

et psykiatrisk sykehus, at han gjennom hele observasjonsperioden, som faktisk varte

like lenge som min egen - syv måneder, «thought of the attendants as rather backward,

sadistic people» (i Copp & Kleinman 1993:38). Selv om jeg også reagerte negativt på

ting fengselsbetjentene gjorde og sa, opplevde jeg dem langt fra slik Taylor så pleierne

han var i kontakt med. Tvert om så jeg de fleste betjentene som greie og reflekterte

mennesker. Måten jeg ble mottatt på, til tross for at jeg også tilhørte «fienden» KROM,

imponerte meg. Jeg har samtidig tenkt at den gode mottagelsen kan være et uttrykk for

fengselsbetjentenes behov for å bli sett, om det så var av en «krommer» og

kriminologistudent. Jeg opplevde å trives i samtale med betjentene, og et par ganger

opplevde jeg til og med å irritere meg over fanger som buste inn for å spørre («mase»)
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om et eller annet. Da blinket det varsellamper: Fangenes avhengighet av betjentene er

ganske stor, og jeg ville nødig miste av syne at dette var fangenes måte å bli synlige på.

Samtidig ga det meg en innfallsvinkel for å forstå hvordan betjentene kan oppleve det

når de er trøtte og slitne, og setter seg ned for å slå av en prat. Jeg har ikke foretatt mitt

feltarbeide på den måten som Liv Finstad refererer Goffman, fra et seminarinnlegg han

holdt i 1974, hvor han påpeker viktigheten av å kutte ut «mest mulig i sitt ‘egentlige

liv’ og fjerne seg maksimalt fra de ressurser man vanligvis har tilgang på» (Finstad

1995:23). I den forstand ble jeg heller ikke en «innfødt». Hvis det er riktig, slik

Finstad, eller Goffman hevder, at dette må til for å lage et godt feltarbeid, har mitt

feltarbeid garanterte mangler utover hva jeg allerede redegjør for i dette kapitlet.  Jeg

er heller ikke så sikker på om dette argumentet er godt nok for meg.  Rent bortsett fra

at det i praksis betyr at veldig mange aldri vil bli i stand til å foreta «gode feltarbeid»,

ønsker jeg å spørre om det ikke nettopp kan være nyttig å være i flere «leire» samtidig,

og at det kan hjelpe en til å se klarere, og stille flere spørsmål.

Utvelgelsen

Etter å ha tilbragt bortimot to måneder i Botsfengslet begynte jeg å spørre betjenter om

de ville være med på intervjuer. Den første jeg intervjuet var en kvinne, og hun var den

eneste som kontaktet meg på bakgrunn av forespørselen om å være med på intervju,

som jeg sendte til fengslet før jeg kom i gang med prosjektet. Hun fortalte at hun

allerede da hadde hatt lyst til å kontakte meg, men at det ikke hadde blitt noe av, og nå

da jeg var i fengslet ville hun gjerne snakke med meg.

I metodelitteraturen dukker begrepet «representativt utvalg» ofte opp.  At utvalget er

representativt betyr ikke annet enn det ordet sier, at det gir et slags tverrsnitt av

befolkningen, eller av gruppen man er ute etter å få kunnskap om. Representativt er

ikke et ord jeg vil bruke om mitt eget utvalg til intervjuene. Kjønnsmessig nærmer det

seg kanskje, fordi jeg har intervjuet 3 kvinner og 5 menn. Andelen kvinner som jobber

i Botsfengslet er på rundt tredve prosent. Alderen på de intervjuede betjentene spenner

fra 27 til 60 år, så de forskjellige aldersgruppene er ganske godt representert. Da jeg
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intervjuet dem hadde disse tre kvinnene og fem mennene jobbet i fengsel fra 1 til 13 år.

Med unntak av den ene som var helt ny (første året), hadde alle vært i fengselsvesenet i

mer enn 6 år.

Også innen kvalitativ forskning finnes det noen idealer for utvelgelse av personer til

undersøkelser. Blant annet snakkes det om mangfold og typiskhet (Jette Fog

1996:204), og om ekstreme utvalg (Kvale 1997:161). Steinar Kvale snakker i tillegg

om et rent tilgjengelighetsprinsipp, som er det jeg ser er mest aktuelt i mitt tilfelle. De

fengselsbetjentene jeg intervjuet var nemlig i hovedsak de fengselsbetjentene jeg

tilbragte mest tid sammen med i fengslet. Av forskjellige grunner ble det slik at jeg var

lenger på noen avdelinger enn på andre. Særlig var det interessant å tilbringe tid på den

avdelingen som ble gjort om til «lukket» like før jeg begynte observasjonstiden i

fengslet. Derfor ble jeg på denne avdelingen i flere uker, mens jeg ellers stort sett

samlet har tilbrakt mellom én og to uker på de andre avdelingene. To av betjentene er

ikke valgt ut fra ovennevnte kriterium. Den ene (hun som kontaktet meg) var jeg aldri

på jobb sammen med. Den andre var jeg bare på jobb sammen med i noen få dager, og

han ble jeg vært nysgjerrig på å snakke mer med på grunn av en del kommentarer han

lot falle i denne tiden. I en samtale jeg hadde med kriminologen Liv Finstad, brukte

hun uttrykket «kvalifisert utvalg» for å beskrive de representantene for politiet som er

med i hennes intervjuutvalg. Med dette mente hun at de hun hadde intervjuet var

spesielt reflekterte i forhold til sitt eget yrkesvalg, og i måten de forholdt seg til jobben

på. Når det gjelder måten å forholde seg til jobben på, tror jeg noe av det samme kan

gjelde for mitt utvalg. Likevel er «mine» betjenter ikke de eneste betjentene i

Botsfengslet som er reflekterte i forhold til jobben sin.

Utvalget er imidlertid også preget av en viss pragmatisme. Det var på mange måter

lettere å be om intervjuer med dem jeg hadde tilbragt en god del tid med, og som jeg

dermed ble ganske godt kjent med. Det var også noen betjenter jeg ikke fikk tak i fordi

de plutselig hadde byttet til seg lange friperioder. Blant annet gjaldt dette en av de

betjentene som har jobbet lengst i fengslet, og som jeg av den grunn gjerne ville ha

snakket mer inngående med.
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Liv, Erik og de andre - informanter, respondenter, eller ingen av delene?

Jeg har skrevet om et konkret og gjenkjennelig fengsel. Desto viktigere har det derfor

vært for meg å anonymisere dem som arbeider der. Alle jeg intervjuet har fått nye

fornavn. Jeg har forsøkt å gi dem navn som likner minst mulig på deres egne. En stund

vurderte jeg å la dem bli stående med titler som «kvinnelig betjent i intervju», men

etterhvert fant jeg ut at det ble for anonymt. Mange av dem jeg har tilbrakt mye tid

med, har også fått navn.  De betjentene som eventuelt leser denne avhandlingen vil i

mange tilfeller vite hvilke fengselsavdelinger jeg snakker om. Det er bare tre

restriktive avdelinger å velge mellom, det er bare én skoleavdeling, og da jeg var i

fengslet, var det bare én avdeling som hadde helt spesielle soningsforhold, og tildels

bruk av soningsprogrammer. Når jeg av og til knytter betjentene jeg har intervjuet til

avdelingene de jobbet på, er det heller ikke umulig at noen vil bli gjenkjent. Mange av

synspunktene de ulike betjentene har på jobben er også kjent i fengslet. At betjentene

som ble intervjuet kjenner seg igjen, tar jeg nesten som en selvfølge. Jeg forsøkte å

huske på å si til alle jeg intervjuet at de antakelig ville kjenne igjen sine egne

synspunkter.

Hva skal vi kalle dem vi har intervjuet eller samtalt med, de gangene de ikke omtales

ved navn? Metodelitteraturen har flere forslag. Fra denne litteraturen kommer

betegnelser som «informant», «respondent», «intervjuobjekt», «intervjuperson». Ordet

intervjuobjekt forkastet jeg med det samme. Bruken av ordet «objekt» stemte dårlig

overens med den samtale- eller intervjusituasjon jeg så for meg, og er vel i og for seg

et begrep det kan være mer naturlig å knytte til bruk av kvantitative metoder.19 Harriet

Holter skriver at de utforskede kan være informanter eller respondenter. Hennes

                                             
19 Dette vil særlig kunne gjelde der forskeren ikke har personlig kontakt med personene som deltar i
en undersøkelse, men baserer informasjonsinnhentingen på spørreskjemaer. I tillegg er bruken av
objektivitet og objekt «etterslep» fra positivistisk vitenskapsforståelse. Samfunnsvitenskapen
adopterte temmelig ureflektert, særlig i en periode omkring slutten av forrige århundre og første
halvpart av dette, en naturvitenskapelig forståelse av vitenskap. Kalleberg beskriver det som at
«mennesker og forhold mellom mennesker tolkes som objekter og forhold mellom objekter.
Samfunnsforskere, derimot, forutsettes å være selvbestemmende subjekter. [...] Det foreligger ikke
noen god grunn til å forutsette at de som studeres skulle være objekter, mens forskerne skulle være en
annen type vesener» (Kalleberg 1996:29)
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definisjon av forskjellene mellom de to, er etter min mening subtil, men lyder som

følger (Holter 1996:13): «Informanter forteller særlig om den eller de sosiale

sammenhengene hun eller han er en del av, mens respondenter (intervjupersoner)

vanligvis blir bedt om å snakke om seg selv og sitt forhold til det sosiale liv». Grunnen

til at jeg bruker ordet subtil, er at jeg syntes det var vanskelig å trekke skillet mellom

disse to former for fortellinger slik det står hos Holter. Skillet ble mer forståelig slik

Pål Repstad (1987) ser det, nemlig at informanten forteller om de faktiske forholdene

og egne inntrykk av disse, mens respondenten (eller intervjupersonen) forteller om sine

egne følelser og oppfatninger. For øvrig er det et spørsmål om ikke denne typen skiller

er vanskelige å opprettholde i praksis.

Mens jeg var i fengslet, hendte det at jeg omtalte fengselsbetjentene som «infor-

mantene» mine. Min bruk av ordet informant fikk imidlertid ikke passere

ukommentert. Jeg ble minnet om hvilke assosiasjoner bruken av dette ordet ga i

fengsel. «Informant, det er en som blåser en annen det», sa en fengselsbetjent til meg.

Svaret var bekreftende da jeg spurte om det å «blåse» en annen, var det samme som å

tyste. Uttrykkene er en del av en fengselssjargong, og det er kanskje særlig fanger som

har et negativt forhold til ordet informant. I fengsel er ordet informant et ord som bare

brukes i denne bestemte betydningen - tyster. Derfor blir det vanskelig å skrive om

informanter når en tar utgangspunkt i et miljø hvor det knyttes negative oppfatninger

til ordet. Respondent, som Holter kaller intervjupersonen, gir meg assosiasjoner i

retning av det instrumentelle i intervjusituasjonen: Forskeren sender ut stimuli, og den

som blir intervjuet responderer (svarer). Siden menneskene jeg har møtt, samtalt med

og intervjuet, etter Repstads definisjon kommer i begge kategorier, og fordi jeg på en

måte opplever alle ordene som fremmedgjørende, har jeg valgt å ty til omskrivninger

som noen ganger kan være litt tungvinte, men som jeg likevel finner det bryet verdt å

bruke.

Intervjuer og samtaler...

Det var ikke vanskelig å få betjentene med på intervju. På forhånd hadde jeg tenkt å

snakke med mellom ti og tolv betjenter, men jeg stoppet altså etter åtte intervjuer. Mye
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av grunnen til dette var at intervjuene var svært tidkrevende. Vi brukte gjennomsnittlig

omkring tre timer på hvert intervju, og det tok lang tid å skrive ut materialet selv om

jeg ikke brukte bånd. En av jentene snakket jeg med i noe over fem timer fordelt på to

ganger. Det hendte at jeg nesten hadde dårlig samvittighet fordi jeg ikke intervjuet

flere, for jeg fikk flere ganger inntrykk av at betjenter ønsket å bli intervjuet. I tillegg

førte den tette kontakten, som oppsto fordi jeg gikk rundt betjentene mange timer hver

dag, til at jeg ble interessert i å intervjue mange flere enn de åtte. En annen grunn til at

det ikke ble flere enn åtte, var at det ikke var mulig å få tak i et par av de betjentene jeg

hadde bestemt meg for å intervjue: De hadde lange friperioder som de delvis hadde

byttet til seg,20 eller de var ikke på vakt på dager da de opprinnelig var satt opp. For

øvrig fikk jeg veldig mye informasjon gjennom å vandre i avdelingene, og gjennom

samtaler med betjentene jeg var «på jobb» med.

Seks av intervjuene foregikk i fengslet. Ingen av intervjuene ble foretatt i helgene, slik

jeg hadde fått råd om. Jeg var kun i fengslet én helgedag. Grunnen til dette var ikke

minst at jeg prioriterte å være sammen med barna mine når de ikke var på skolen og i

barnehagen. Tre av betjentene var på vakt mens intervjuet foregikk. I det ene av disse

intervjuene satt vi på avdelingen der betjenten jobbet. Samtalen foregikk på

ettermiddagsvakta i den tiden fangene hadde fellesskap, og vi fikk snakke ganske

uforstyrret med hverandre. Dette lot seg gjøre fordi avdelingen var såkalt «restriktiv»,

noe som betyr at det er tre betjenter på vakt til enhver tid (på vanlige avdelinger er det

to).21 Tre intervjuer foregikk på A-1 (fritidsavdelingen) hvor det ikke sitter fanger. På

                                             
20 I Oslo kretsfengsel finnes en bytteordning blant betjenter som gjør at betjenter kan være borte fra
jobb i måneder ved å inngå bytteavtale med en eller flere andre betjenter.  Av flere grunner står denne
ordningen i fare for å bli borte. Dersom den gjør det vil den nok bli savnet, for den vurderes som en
stor fordel av de aller fleste. Mot slutten av «fengselsoppholdet» mitt var det mye snakk om at
ledelsen i fengslet ønsket å fjerne bytteordningen (denne diskusjonen har sitt opphav på
departementsnivå). En av grunnene til det, er at en slik ordning kommer i konflikt med blant annet
kontaktbetjentordningen, som innebærer at hver fange skal ha én bestemt betjent (ev. en «vara») som
skal være fangens veileder og formidler av kontakt til ledelse og instanser utenfor fengslet. Dersom
betjentene kan bytte til seg lange friperioder, blir dette vanskelig å få til i praksis.
21 På de restriktive avdelingene sitter de fangene som ikke går på jobb. Det kan være fanger som soner
refs, som sitter i varetekt eller av andre grunner ikke får være på avdelinger med såkalt basissoning
(arbeid, skole etc.) På slike avdelinger har fangene mulighet til å være én time i luftegården og to
timer i fellesskap med de andre i avdelingen på ettermiddagen. De resterende 21 timene tilbringes på
cella.
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denne avdelingen er tidligere celler gjort om til kontorer eller møterom. Presten og

fritidslederen var blant dem som hadde kontor der, og det fantes rom som fanger fikk

bruke til selvstudium i forbindelse med videreutdanning. To av disse intervjuene

foregikk på et møterom, og det tredje på et kontor. Et intervju hadde jeg på et annet

kontor i fengslet, og det siste intervjuet fant sted på «Børsen», som tidligere ble brukt

som spise- og pauserom for betjentene, men som ikke lenger er så populært fordi det

ikke er anledning til å røyke der. Den betjenten jeg snakket lengst med, og som jeg

også snakket to ganger med, møtte jeg begge gangene utenfor fengslet. Vi gikk på to

forskjellige kaféer hvor vi kunne snakke temmelig usjenert sammen. Den siste

betjenten snakket jeg med i kantina på toppen av Politihuset.

Det var avbrudd i alle intervjuene. Under kaféintervjuene kjøpte vi en ekstra

kaffekopp, eller vi flyttet oss til et annet bord. Avbruddene i fengslet var imidlertid

lengre. I det ene intervjuet ønsket betjenten seg røykepause, noe som medførte at vi

måtte flytte oss fra det rommet der intervjuet foregikk til røykerommet. Dette var på A-

1, som er fritidsavdeling i fengslet, og vi ble sittende en god stund i samtale med en av

fangene som hadde tilhold der på dagtid. En av de tre betjentene jeg intervjuet i løpet

av vakta, måtte være med på kontrollen av fanger inn og ut av luftegården, noe som

førte til at han var borte fra intervjuet i to omganger, og i to intervjuer ble vi avbrutt av

at noen banket på døra eller av telefoner. På mange måter var det fint med små

avbrudd, for det kan være anstrengende med så lange samtaler, men det kunne av og til

være vanskelig å ta opp tråden også.

Jeg syntes ikke det var vanskelig å snakke med betjentene i intervjuene. Imidlertid

leder opplevelser med intervjuene meg til å reflektere litt omkring selve intervju-

situasjonen. I to av intervjuene opplevde jeg at betjentene virket veldig opptatt av å

svare «riktig» på mine spørsmål. Jeg fikk følelsen av at de trodde det var viktig, til

tross for at jeg i utgangspunktet understreket at det var deres forståelse og fortelling jeg

gjerne ville høre. Noe av grunnen til at det ble slik tror jeg var at det var lenge siden

jeg hadde brukt spørsmålsguiden som jeg hadde med meg, og at jeg selv ble veldig

opptatt av den. Jeg var redd for at jeg skulle glemme å spørre om ting jeg syntes var
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viktig. Dermed opplevde nok betjentene at det var mindre rom for å komme med

digresjoner. Dessuten følte jeg meg noe styrt av det jeg tenker på som et positivistisk

ideal: at jeg skulle spørre alle om de samme tingene.22 På dette punktet tenker jeg at en

nesten kan nærme seg spørreskjemabruk, og intervjuene blir langt mer strukturerte på

denne måten. Dette var ganske sikkert med på å påvirke betjentenes inntrykk av at det

var jeg som skulle styre samtalen med mine spørsmål. «Jeg vet ikke om dette er noe

godt svar», sa den ene av de kvinnelige betjentene flere ganger. Første gangen hun sa

det, forsikret jeg henne om at jeg ikke var ute etter gode eller dårlige svar, men etter

hva hun tenkte om det jeg spurte om. Jeg syntes vi hadde god kontakt med hverandre,

og en avslappet tone. Likevel tror jeg hun oppfattet intervjusituasjonen som en

situasjon hvor hun skulle prestere noe. Det er naturligvis mulig at hun var en person

som var opptatt av gode prestasjoner, men jeg tror det har mer å gjøre med selve

situasjonen og den oppfatning den som intervjues kan ha av at hun skal være med på å

bidra i en undersøkelse eller et forskningsprosjekt som dette jo var.

I lys av dette fremstår «reisende»-metaforen til Kvale, som jeg refererte til tidligere,

delvis som en romantisering av intervjusituasjonen. Et forskningsintervju kan være, og

er ofte, langt fra en vanlig samtale. Det er i utgangpunktet en samtale med et skjevt

styrkeforhold, der den ene parten tross alt har en bestemt intensjon med samtalen.

Denne intensjonen behøver ikke være å «grave frem gullet» eller å få frem objektive

fakta, men samtalens formål er i alle fall klart: Den skal føre til noe, det skal bli en

hovedfagsavhandling eller en prosjektrapport ut av den. Det at den som blir intervjuet

vet det, styrer sannsynligvis samtalen i større grad enn dersom man kan la den ene

assosiasjonen ta den andre og føre en inn i stadig nye temaer, slik vi ofte gjør når vi

samtaler. Riktignok skjedde også det - det var ikke slik at vi hele tiden holdt oss strengt

til temaet fengselsbetjentjobben. I hvilken grad betjentene svarte eller fortalte varierte

også en hel del både fra person til person, og fra spørsmål (eller tema) til spørsmål.

Likevel fikk jeg inntrykk av at fengselsbetjentene jeg intervjuet tok oppgaven svært

alvorlig. Det virket som om de syntes det var fint å bli spurt om å delta, og selve

intervjusituasjonen ble noen timer hvor jeg tror alle følte at de måtte gjøre en god

                                             
22 Dette slappet jeg langt mer av på etter noen få intervjuer.
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innsats, og kanskje gi meg «riktige» svar. En av de mannlige betjentene beklaget seg

over at han hadde hatt så mye å gjøre på vakta forut for intervjuet at han ikke hadde

hatt tid til å forberede seg. Det er ikke umulig at det å bli valgt ut blant over hundre

betjenter gjorde at de følte at de virkelig måtte bidra. Det blir noe tilsvarende den

takknemligheten jeg kjente over å bli godt mottatt på avdelingene, og som også førte til

at jeg ønsket å bidra, noe jeg blant annet gjorde ved å hjelpe til med oppvasken.  På

den annen side var de kanskje også opptatt av å fremstille jobben sin på best mulig

måte, og det krevde sikkert en del refleksjon.

Spørreguiden min var svært omfattende, med mange spørsmål. I etterpåklokskapens

lys vil jeg si at den var for omfattende. Jeg tror det ville ha vært lurere bare å ha en

liste over temaer. Intervjuene ble best de gangene jeg la guiden til side og forholdt meg

til hovedtemaene: kontrolltiltak, forhold til, og kontakt med, fanger og forhold til

kolleger og overordnede. Når jeg nå vurderer intervjuene, tror jeg det hadde vært riktig

å stole på at den fengselskunnskapen jeg hadde i utgangspunktet ville være nok til å

holde meg på rett spor. Imidlertid ser jeg at det var nødvendig å stille spørsmål. Jeg

erfarte akkurat det samme som William Foote Whyte skriver om i boka Learning from

the Field (Whyte 1984): Det er vanskelig for den som deltar i en intervjuundersøkelse

å snakke helt fritt og «impulsivt» om et tema. I ett tilfelle gjorde jeg det samme som

Whyte skriver om i forbindelse med en undersøkelse han gjorde blant folk i

restaurantbransjen, nemlig å stille et helt åpent spørsmål om et stort og viktig tema i

fengsel; kontrolltiltak. Jeg ba betjenten fortelle om sitt forhold til de kontrolltiltakene

som kommer i tillegg til det å sørge for at fangene faktisk holder seg i cellene eller på

avdelingen. Akkurat som Whyte (Whyte 1984:98) ble jeg møtt med et spørsmål: «Ja,

hva er det du vil vite?». Det var først da jeg konkretiserte ved å spørre om brevsensur

og telefonavlytting, dernest om overvåking av besøk og cellesjekk og til slutt om

«pottekurer» og kroppsvisitasjon, at det gikk lett for ham å fortelle. Det som var bra

med spørreguiden, var at spørsmålene var svært konkrete, noe veilederen min i høyeste

grad bidro til. Jeg antar at det var lettere for betjentene å beskrive siste arbeidsdag i

fengslet, enn å gi en generell beskrivelse av arbeidsdager. Likevel fikk jeg i alle fall én

gang til svar at: «Ja, du vet jo hvordan det foregår du, nå». Selv om siste arbeidsdag

var svært konkret, hendte det nok at det som var skjedd da, «fløt sammen med»
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liknende dager, og at det ikke umiddelbart gikk å skille den ene arbeidsdagen fra den

andre. Dersom det hadde skjedd noe spesielt den siste arbeidsdagen, kom imidlertid

beskrivelsene uten videre opphold.

Tre av betjentene var fortellere i større grad enn de andre. En av disse var kvinne. I alle

tilfellene dreide det seg om fengselsbetjenter med et spesielt sterkt engasjement i

jobben.  De to mennene, som jeg har kalt Gaute og Erik, hadde et sterkt engasjement i

forhold til fangene, og mente mye om hvordan det skulle være i fengsel. En kan nesten

si at det var deres «kjepphester». Disse to var også stadig i diskusjoner med hverandre

på avdelingen. I disse diskusjonene var de slett ikke alltid enige om hvordan det skulle

være å sitte i fengsel. Gaute hadde i tillegg en del «høner å plukke» med

fengselsledelsen, noe han ofte ga uttrykk for. Liv mente også en god del om fengslet,

men det meste av hennes engasjement var resultat av frustrasjoner knyttet til måten

ledelsen behandlet fengselsbetjentene på. Jeg kommer tilbake til dette i kapitlet som

omhandler fengselsbetjentenes forhold til fengslet som institusjon og arbeidsplass.

De første intervjuene «led» noe under et slags tidspress som oppsto. Jeg hadde ikke

foretatt noe prøveintervju, og det viste seg å være uheldig, i alle fall for meg. Når

betjentene på forhånd spurte meg om hvor lang tid intervjuet ville ta, svarte jeg at jeg

antok at det ville ta et sted mellom en og en halv og to timer. I begynnelsen opplevde

jeg å bli ganske urolig over å oppdage at den tidsrammen jeg hadde satt, ikke var vid

nok. Etter to intervjuer hadde jeg erfaringer om bruk av tid, og det førte til at jeg heller

tok i litt.  Dermed ble jeg atskillig mer avslappet under intervjuene.

Det at jeg hadde vært mye i fengslet spilte utvilsomt en viktig rolle i intervjuene. For

det første var de åtte betjentene og jeg ikke fremmede for hverandre. Noen av dem

hadde jeg vært på jobb med flere ganger, og vi hadde hatt mange uformelle samtaler.

Den kvinnelige betjenten jeg snakket lengst med (den samme som ønsket å bli

intervjuet) var jeg aldri sammen med på jobb, men vi møttes i noen ganger i fengslet

før intervjuet. For det andre kunne jeg bruke de erfaringene jeg hadde gjort mens jeg

var sammen med fengselsbetjentene på avdelingene. Jeg kunne likevel ha brukt
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erfaringene fra å følge betjentene på jobb langt mer i intervjuene enn jeg faktisk

gjorde. I samværet med betjentene på avdelingene tok jeg flere ganger opp ting jeg

hadde sett, selv om jeg hadde vært en stund i fengslet før jeg begynte med det. En mer

aktiv bruk av mine egne observasjoner i intervjuene kunne kanskje ha bidratt til en

enda bedre forståelse av en del fengselsfaglige dilemmaer. På den annen side kan det

hende at en slik bruk ville ha gitt betjentene en følelse av å være kontrollert, noe som

kanskje ikke er udelt positivt dersom man skal få til en god dialog. På sett og vis er det

langt enklere å spørre om hvorfor noe blir gjort, i den aktuelle situasjonen.

En annen svakhet er at jeg flere ganger forlot fengselsbetjentenes fortellinger og svar

uten å be dem utdype ting jeg ble nysgjerrig på eller ikke helt forsto. Min ringe

erfaring som intervjuer må ta noe av skylden for manglende oppfølgingsspørsmål.

Tidspress var også en faktor. Iblant tok jeg også utsagnene deres «at face value», noe

som for så vidt ikke er galt, men som av og til skyldtes at jeg der og da ikke klarte å

koble utsagnene til hverandre, og eksempelvis oppdage motsigelser. For øvrig

tilskriver jeg manglende oppfølging min egen opplevelse av situasjonen: Jeg var den

som ba om noe, og fikk noe, og det kjentes ofte vanskelig å be om enda mer, enda mer

utførlig, enda mer utdypende.

..blir til hovedfagsavhandling.

Jeg har i det foregående kalt det fengselsbetjentene bidro med i intervjuene for både

fortellinger og svar. Da jeg skulle begynne bearbeidingen av materialet, måtte jeg ta

stilling til hvordan stoffet skulle formidles. Noen forskere bruker det som kalles

«narrativ metode», og lager fortellinger av intervjuene. Marit Johansen har blant annet

gjort det med intervjuer av barnevernsarbeidere i sin hovedoppgave Vi har mottatt en

melding (se Johansen 1999:131). Barnevernsarbeiderne har fortalt hver sin fortelling

om hvordan de gikk frem i kontakten med foreldre. Dersom vi kaller hvert enkelt

intervju for en fortelling, vil det være synd å dele det opp i biter som brukes etter

forskerens behov, for å illustrere eller utdype hendelser eller problemer knyttet til

fengselsarbeidet. Imidlertid fortjener ingen av intervjuene mine betegnelsen fortelling.

De inneholder riktignok små fortellinger, som jeg delvis har benyttet meg av, men som
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helhet var ikke intervjuene fortellinger. Det skyldes ikke minst at intervjuet ikke var

totalt åpent. Det ble til en viss grad, i alle fall tematisk, ledet av mine spørsmål, selv

om de fleste av spørsmålene var relativt åpne, og ba om at betjentene skulle fortelle om

situasjoner eller gi sine synspunkter på ulike deler av arbeidet.  Det var svært mange

likheter i det fengselsbetjentene fortalte om arbeidet. Derfor ble det ofte til at jeg

stoppet opp der uttalelsene brøt med mønsteret eller med det som kunne kalles en felles

forståelse av jobben. I min tekst vil det derfor være vanskelig å finne en helhetlig

forståelse av den enkelte betjent. Betjentenes uttalelser er tatt ut av intervjukonteksten,

og er i stedet satt inn i en sammenheng som jeg har skapt, som illustrasjoner til mine

temaer.

For å forstå det jeg opplever som det komplekse ved å arbeide i et fengsel, har jeg i

enkelte av mine tolkninger forsøkt å gå inn i en videre «dialog» med det som ble sagt i

interjvuet. Fordi avhandlingen i stor grad er en beskrivelse av fengselsbetjentjobben i

Botsfengslet slik jeg har opplevd den, blir det jeg som lager en fortelling, der jeg

forsøker å gjøre fengselsbetjentene til hovedpersoner. Å skrive om fengselsbetjenter er

ikke bare en formalisering av observasjoner og samtaler jeg har hatt med betjentene. I

tolknings- og analysearbeidet plukker jeg på sett og vis betjentene fra hverandre, og

kanskje bryter mitt «blikk» ned forsvarsmekanismer det kan være viktig å ha med seg i

arbeidet. Det er et privilegium å stå utenfor og se, og det bringer meg til refleksjoner

over etikken i et slikt forskningsarbeide. Jeg har ingen forutsetninger for å vite om

menneskene jeg har intervjuet, fulgt på jobb og samtalt med, vil godta min fortolkning

av deres hverdag.

I følge kriminologen Lene Østby kan i alle fall tre ulike syn på etikken spille inn i

fortolkningsprosessen Østby (1997:115-117). En kan følge et konsekvensetisk syn ved

å hevde at målet med forskningen, ny kunnskap, er det viktigste. Det blir da mindre

viktig om personene som blir fortolket forstår sine liv på samme måte. For det andre

kan en innta et pliktetisk syn. En slik etikk kan ikke fortolke noen på en måte som ikke

er i samsvar med deres forståelse. Dersom en fortolket mennesker på måter de ikke

kunne kjenne seg igjen i, ville det være å bruke mennesket som et middel, hvilket ikke

er akseptabelt. Dersom en følger pliktetikken må forskeren på forhånd ha innhentet
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samforståelse hos personene som er intervjuet. Dette er svært vanskelig i praksis, fordi

en ikke vet hvilken retning analysen og fortolkningen av et materiale vil ta. Det tredje

etikksynet Østby skisserer er nærhetsetikken eller kommunikativ etikk. I slike

sammenhenger er det viktig at forskeren går sammen med personene i undersøkelsen

og forsøker å komme frem til en felles fortolkning. I følge Østby er dette heller ikke

noen garanti for «riktige» tolkninger. Blant annet hevder hun at maktulikheter i

relasjonen mellom forsker og de involverte i undersøkelsen kan gjøre at forskerens

synspunkter likevel får forrang (Østby 1997:116). Dersom jeg ble spurt om hvilken av

disse tre etikkene jeg ville legge mest vekt på, måtte svaret bli at jeg ideelt sett ser

nærhetsetikk/kommunikativ etikk som viktig. Pliktetikken har også mye for seg. Det

konsekvensetiske synet ser jeg negativt på. Når det kommer til stykket tror jeg

imidlertid at disse etikksynene hovedsakelig blir teoretiske retningslinjer. Jeg synes det

er grunn til å tvile på om det overhodet lar seg gjøre å unngå «kollisjoner» i synet på

det som fortolkes. I mitt eget prosjekt har det viktigste vært å være åpen for

fengselsbetjentenes forståelse i samhandlingen med dem. Likevel kan jeg ikke si at jeg

har innhentet deres samforståelse i alle sammenhenger. Jeg har heller ikke praktisert en

konsekvent nærhetsetikk i intervjuene eller i feltarbeidet. Dette ville blant annet ha

medført at jeg i alle sammenhenger måtte ha stilt spørsmål til det ikke lenger var tvil

om hvordan situasjoner kunne forstås. For meg har det også vært praktisk umulig å gå

tilbake til fengselsbetjentene med mine fortolkninger før oppgaven ble ferdigskrevet.

Til syvende og sist blir derfor arbeidet med å gjøre materialet om til tekst i en

hovedfagsavhandling, mitt forsøk på å fange inn verdenen i Botsfengslet slik jeg

opplevde den.  Dette bildet er et stillbilde, eller som Fredrik Engelstad sier: «Som på

fotografiet kan nok verden bli fremstilt gjenkjennelig gjennom forskningen, men den

mangler lukt og smak og står uopphørlig stille» (Engelstad 1985:10).
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KAPITTEL 3: FENGSLET - INNLEMMELSE OG

UTELUKKELSE

Dette kapitlet er hovedsakelig ment som en beskrivelse av de fysiske forholdene ved

Botsfengslet. For å sette det hele litt i perspektiv, har jeg valgt å begynne med en kort

historisk innføring.

3.1 Botsfengslet før
I 1851 sto Botsfengslet i Kristiania ferdig. Fengslet var bygget etter Philadelphia-

modellen, og det var ment å være det første i rekken av flere slike fengsler i Norge.

Imidlertid ble det med dette ene. Fengslet ble bygd på det som i dag heter Grønland i

Oslo, nesten i enden av det som heter Grønlandsleiret. I enden av en lang allé, på en

liten høyde, ligger den tunge, imponerende mursteinsbygningen. Det var

straffeanstaltkommisjonens idé at «Fængslerne bør ligge i eller i Nærheden af Byer og

helst større Byer» (Straffeanstaltkommisjonen 1841:605). Og det het videre:

Forøvrigt bør Fængslet have fin Beliggenhed på et sundt og tørt Sted, helst på en
liden Høide, hvor lufttræk og vind kunne have fri og uhindret Adgang, og om
muligt lige ved eller i Nærheden af et rindende Vand, hvorfra Fængslet kan
forsynes. Det bør ligge aldeles isoleret, saaledes at det ei støder til nogen
bebygget Nabogrund og at dets Gaarde og indre Rum ei kunne oversees fra nogen
nærliggende Bygning eller Høide (Straffeanstaltkommisjonen 1841:605).

I 1851 fylte trolig området der fengslet ligger disse kriteriene. Høyden var der, og

antakelig var avstanden til nærmeste bebyggelse stor nok til at en etterkom

kommisjonens anbefalinger også på dette punktet. Planene for et fengsel i Christiania

for 252 mannlige fanger ble godkjent av Justisdepartementet i 1845, og en egen lov om

Botsfengslet ble vedtatt i 1848.

Fengslet ble opprinnelig bygd med tre cellefløyer som strålte ut fra en sentral hall, i en

slags stjerneform. I 1934 ble en fjerde fløy bygd. I dag er denne fløyen ikke lenger
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cellefløy, men inneholder blant annet fengslets skoleavdeling. Innenfor ringmuren som

omkranser fengslet ble det ved oppføringen bygd boliger til «fengslets betjente». Det

ble stilt krav om at vokterne skulle være ugifte, og de måtte bo på fengselsområdet. De

overordnede tjenestemenn bodde i det som ble kalt for «forvaltningsfløyen», mens

portneren, direktøren, presten og underdirektøren bodde i boliger som nærmest var en

del av fengslets inngangsparti. Disse hadde inngang til sine boliger utenfor murene,

mens alle andre ansatte som sagt bodde innenfor murene. Straffeanstaltkommisjonens

Beretning om Beskaffenheden av Norges Strafanstalter ga anbefalinger i minste detalj,

både når det gjaldt materialet og utformingen av hver enkelt del av fengslet. Cellene i

cellefløyene ble anbefalt å være «14 Fod lange, 8 Fod brede og 12 Fod høie» (s. 610).

Hvorvidt dette faktisk er tilfellet vet jeg ikke: Cellene i Botsfengslet ble ofte av

betjentene beskrevet som 7-8 kvadratmeter store. Cellene lå slik at en kunne ha

oversikt til alle fra den store sentralhallen. Tilgangen til cellene var via det vi kunne

kalle et galleri, og det var mulig å se til øverste etasje fra første. Slike celleblokker

likner på det jeg har sett fra amerikanske fengsler i fjernsynsfilmer. De fleste av de

nyere fengselsavdelinger i Norge likner mer på sykehusavdelinger, med brede

korridorer med celler på hver side, og det er også slik Botsfengslet ser ut i dag etter at

man i 70-årene moderniserte fengslet innvendig. Da la man gulv som dekket hele

cellefløyen, og fløyene ble skilt fra sentralhallen med tunge metalldører, og ble til

fengselsavdelinger.

I utgangspunktet skulle Botsfengslet ta i mot lovbrytere mellom 18 og 30 år som var

dømt til straffarbeid, og domslengden varierte mellom 6 måneder og 6 år. Soningstiden

var redusert noe i forhold til tidligere opphold i tukthus, fordi fangene skulle isolereres

i eneceller og man regnet med at dette ville øke straffens intensitet.23 Det var både

helsemessige og ikke minst rehabiliteringsmessige hensyn som lå bak byggingen av

Botsfengslet. Straffeanstaltkommisjonen la størst vekt på at en måtte bøte på det man

så på som fangers negative innflytelse på hverandre i tukthusene. En anstalt hvor de

                                             
23 På grunn av at man regnet det å sone i ensomhet som svært tungt, fikk fangene i Botsfengslet en
avkorting av straffen på en tredjedel av et år. Det vil si at et fengselsår i Botsfengslet var åtte
måneder. Dette varte helt frem til ca. 1900, da vi fikk bestemmelsene om løslatelse på prøve (Wister
1997:29).
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straffedømte var i stadig kontakt ble etterhvert sett på som et sted der alt det gale og

det dårlige fikk utbredelse (Straffeanstaltkommisjonen 1841:104 ff).

På denne tiden forelå det kun to konkurrende behandlingssystemer, nemlig

Auburnsystemet og Philadelphiamodellen. Den siste ble valgt på grunn av den totale

avsondring av fangene fra hverandre. I Auburnsystemet var det nemlig slik at fangene

arbeidet sammen i stillhet hele dagen, og tilbragte natten i hver sin celle.

Straffeanstaltkommisjonen mente imidlertid at det å se andre dømte ville ha dårlig

innflytelse. Filosofien bak cellefengslet i Philadelphiamodellen var at det å sone den

utmålte straffen i nesten total ensomhet både dag og natt skulle gi rikelig anledning til

å tenke over sine synder.24 En håpet at resultatet av dette ville være at fangen ble et nytt

og ikke minst, bedre menneske. Etterhvert ble det imidlertid klart at denne isolasjonen

ikke førte noe godt med seg. Den ensomme soningssituasjonen gjorde ikke bare

straffen intens, den var direkte ødeleggende.

Den natten jeg var med på min eneste nattevakt i Botsfengslet, ble jeg, sammen med en

rekke ekstravakter, vist rundt i fengslets tredje etasje, på loftet og i tårnet. Vi ble vist

en modell av fengselskirken, som ikke lenger eksisterer. Den ble bygd over to etasjer,

mellom nordre og østre fløy av fengslet. Modellen av kirken viste hvor viktig det var at

fangene ikke fikk se eller snakke med hverandre. Hver fengselsfløy hadde sin helt

atskilte avdeling i kirken, og kirken hadde enmannsbåser ved siden av, og over

hverandre, som fangene ble loset inn i fra baksiden. Hver bås hadde sin inngang, slik at

ingen måtte passere andre fanger på vei inn. Presten var den eneste som kunne se alle.

Hver fange så bare ham. Dette er i tråd med prinsippene for det panoptiske blikk, hvor

de få ser de mange.25 Dette var også prinsippet for stråle- eller stjerneformen som

fengslet var bygget etter.

                                             
24 Fengslet i Philadelphia, Pennsylvania i USA, ble åpnet i 1790 under direkte påvirkning fra
kvekerne. Det var helt klart et fengsel etter engelsk modell, på mange måter en kopi av fengslene i
Gloucester og Gand (se Foucault 1994 og Wister 1997).
25 Jeremy Bentham meislet ut et prosjekt om det panoptiske i sin bok Panopticon. Ordet panoptikon
kommer fra gresk, hvor pan betyr alt og optisk betyr syn.
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I fengselsgangene er det flere steder «innhuk» i veggene. Ekstrabetjentene og jeg var

nysgjerrige etter å få vite om disse hadde noen funksjon, og det ble fortalt at fangene

måtte stille seg der og vende ansiktet inn mot veggen dersom de av en eller annen

grunn var ute av cellene og ble nødt til å passere andre i gangen. Ellers var fangenes

bevegelsesfrihet i fengslet svært liten, og det vanlige var at de ble forsynt med en hette

over hodet dersom de skulle på vandring i anstalten.

Allerede i 1869, 18 år etter opprettelsen av Botsfengslet, ble det innført et klassesystem

i fengslet. Dette var en progresjonsordning i fem trinn, og tankene som lå til grunn har

svært mye til felles både klassifiseringssystemet som fengselsreformkomitéen av 1951

gikk inn for, og med det som etterhvert har gått over til å hete differensiert soning eller

progresjonsordninger, blant annet ved at de alle er basert på ulike typer straff og

belønning (se også Giertsen 1995:420-421).

3.2 Botsfengslet i dag
Helt frem til Ullersmo ble bygd i 1970, var Botsfengslet landsfengsel. I dag utgjør

fengslet den ene delen av Oslo kretsfengsel. Hovedtyngden av fangene i Botsfengslet

er domsfanger, men i perioder sitter en god del fanger i varetekt også her. Imidlertid

sitter ingen av disse på forbud. Mens jeg holdt på med feltarbeidet var det et ønske fra

ledelsen ved Oslo kretsfengsel at Botsfengslet, eller avdeling A, som det hovedsakelig

kalles innad i fengslet, skulle kunne overta stadig flere varetektsfanger og «vanskelige

innsatte». Dette var en av grunnene til at en avdeling i Botsfengslet, B-3, gikk fra å

være en vanlig basisavdeling, til å bli restriktiv avdeling rett før jeg startet feltarbeidet.

I avhandlingen Bagatellenes tyrrani fra 1986, karakteriserer Ragnar Kristoffersen

Botsfengslet som et halvåpent fengsel (Kristoffersen 1986:35). Jeg er ikke videre glad

i denne karakteristikken. Jeg synes det er riktigere å kalle Botsfengslet en lukket

anstalt. Grunnen til det er at det ikke fyller myndighetenes kriterier for de åpne

anstaltene. Fengselsreglementet definerer åpne anstalter som anstalter «innredet uten

særskilte sikkerhetsforanstaltninger» (se Fengselsreglementet § 21.1). Blant annet har



Kap. 3 – Fengslet – innlemmelse og utelukkelse

51

åpne fengselsanstalter ikke høye murer og låste porter slik Botsfengslet har. Da

Kristoffersen skrev sin avhandling, hadde fengslet blant annet en frigangsavdeling,

men den fantes ikke i min tid i fengslet. Botsfengslet er naturligvis ikke hva

amerikanerne kaller et «maximum security»-fengsel, og mens jeg observerte i fengslet

hadde det én avdeling som kunne kalles halvåpen, nemlig Motivasjonsavdelingen C-

3.26 Denne avdelingen drev et prosjektarbeid som hadde som hovedsiktemål å motivere

fanger til å slutte med rus. Dersom fangene på denne avdelingen hadde permisjonstid,

kunne de få være med på utflukter med fengselets tjenestemenn.27 Enkelte hadde også

arbeid utenfor anstalten, men dog under oppsyn av fengselsbetjenter. Det så imidlertid

ikke ut til at det skulle gå mot mer «åpne» forhold i fengslet selv om en ny

prosjektavdeling var under planlegging: «Lukkingen» av B-3 ser jeg som et eksempel

på det.

Hver av de opprinnelige cellefløyene innholder tre avdelinger. Det vil si at det er ni

fengselsavdelinger i Botsfengslet. Hver avdeling hadde opprinnelig 20 celler, noe som

ga plass til 180 fanger. Avdelingene har navn etter fløy og etasje: A, B, C og 1, 2, 3.

Den ene av dem, A-1, var imidlertid gjort om til en såkalt fritidsavdeling, og det var

ingen fanger som satt på celle i denne avdelingen. Den inneholdt kontorer; blant annet

for presten og fritidslederen, treningslokaler, studierom for fanger, kjøkken, møterom

og røykerom. Det var bare fanger i avdelingen på dagtid. Noen jobbet på avdelingen,

andre drev med selvstudier. Ellers ble den brukt til møtevirksomhet, både på dagtid og

kveldstid. Blant annet kom fanger og enkelte utenfra som ikke satt i fengsel sammen

her på møter i AA og AN.28 Hver fredag mens jeg var i fengslet bød fritidslederen og

fangene på vafler og kaffe for alle ansatte. Dette var et populært tiltak for alle som så

seg i stand til å forlate avdelingene sine, og for alt jeg vet blir det fortsatt stekt

fredagsvafler.

                                             
26 I påvente av at Oslo kretsfengsel avd. C ble klargjort hadde Stifinner-prosjektet, som er et
samarbeid mellom Oslo kretsfengsel og Tyrilistiftelsen, i en kort periode av min observasjonstid,
tilhold i Botsfengslet.
27 Ordinære permisjoner kan bare gis dersom fanger på dom har sonet minst en tredel av straffetiden,
og minimum 4 måneder (se Reglement for fengselsvesenet: § 59.4, 3).
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De resterende åtte avdelingene var soningsavdelinger. Tre av disse var restriktive.

Fangene som sonet på restriktive avdelinger kunne prinsipielt ikke ha arbeid eller gå på

skole.  Den ene av de restriktive avdelingene, B-1, var en mottaksavdeling. Hit kom

fangene rett fra avdeling B, og noen ganger nesten rett fra gata. Livet på denne

avdelingen besto av 21 timer inne på cella, én time i luftegården, og to timer i

fellesskap med andre dersom fangen selv ønsket det. Etter en periode på denne

avdelingen var det meningen å finne annen plassering til fangen. Dette kunne av og til

være vanskelig, og det hendte at oppholdet gikk ut over den reglementerte uka. Den

andre restriktive avdelingen, som kalles C-1, var en avdeling for refs. Dit kom fanger

som skulle isoleres på grunn av atferd som ikke ble tolerert i fengsel.29 Fordelingen av

tid i og utenfor cella, er som på mottaksavdelingen. I sjeldne tilfeller, der det av en

eller annen grunn ble regnet som spesielt viktig, hendte det at en fange fikk fortsette

med skolegang, selv om han sonet refs. Men dette var unntaket snarere enn regelen.

Skolegang var, etter hva jeg vet, også det eneste unntaket fra denne regelen. Dersom

fangen var i arbeid, mistet han det når han måtte sone en refs, og etter endt refs stilte

han bakerst i køen over «arbeidssøkende». Den siste restriktive avdelingen, B-3, var

den nyeste av disse. Den ble som sagt opprettet for å utvide Botsfengslets mulighet til å

avlaste Avdeling B, hvor det ofte var problemer med å få plass til varetektsinsatte.

Også her satt fanger som sonet refs, og avdelingen ble i økende grad brukt som

mottaksavdeling. I et møte jeg var med på, sa direktøren for Oslo kretsfengsel at det

var viktig at Avdeling B (Bayern) fikk avlastning når det gjaldt tungt belastete fanger.

Jeg erfarte imidlertid at det for eksempel var liten beredskap i Botsfengslet for fanger

som hadde store psykiske problemer, og at disse ofte ble sendt tilbake til Avdeling B.30

                                                                                                                                               
28 Disse to forkortelsen står for Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane. En av
fengselsbetjentene i Botsfengslet har vært en drivkraft i arbeidet med å få til en slik gruppe i fengslet,
og oppmøtet er etterhvert blitt ganske stort.
29 På denne avdelingen satt hovedsakelig fanger som hadde fått refs etter fengselsreglementets §
35.2,d, som lyder slik: «Innsetting i enrom for en tid av inntil en måned, jf. § 35.3 siste ledd». Refs gis
blant annet som en følge av voldelig atferd, arbeidsnekt, positive urinprøver. Avgjørelsen skal etter
reglementet tas av direktøren, men tas i praksis av en denne har delegert myndighet til, vanligvis
førstebetjent eller inspektør.
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Da jeg begynte feltarbeidet var den nye restriktive avdelingen ennå ikke tømt for

fanger som det ikke var grunnlag for å ha der. Det var en selsom situasjon. Den ene

dagen kunne fangene gå på arbeid fra denne avdelingen. Dagen etter var avdelingen

omgjort, og fangene ble låst inn på cella mesteparten av døgnet. En av betjentene sa til

meg at det føltes helt galt å skulle låse inn fanger man nettopp hadde sittet i

fellesskapet og spilt gitar sammen med. Med dette mente han at få av dem passet til

merkelappene tungt belastete (oftest med store psykiske problemer) eller vanskelige og

farlige fanger. Stengningen førte til forvirring, irritasjon og frustrasjon blant fangene,

og en hektisk aktivitet blant betjentene. Det var om å gjøre å skaffe andre

soningsplasser hvor fangene kunne gå på jobb eller på skole, og det var ikke enkelt.

Det er på langt nær arbeidsplasser nok til alle i Botsfengslet, og skoleplass er enda

vanskeligere å få.

Fire av avdelingene var grovt sagt såkalte «basisavdelinger» hvorfra fangene kunne gå

på skole eller på jobb. På C-2 satt hovedsakelig fanger som arbeidet på kjøkkenet, og

disse fangene gikk skift. Dette innebar at de blant annet jobbet i helgene, men at de

fikk fri en dag i uka som kompensasjon. På A-2 var det skoleavdeling, og fangene her

fulgte skolens ferier og fridager. B-2 og A-3 var helt vanlige basisavdelinger. Fangene

som satt der gikk på jobb i verkstedene i fengslet. I utgangspunktet var også C-3

(Motivasjonsavdelingen) en basisavdeling, men mye ble forandret etter at avdelingen

satte i gang sitt prosjektarbeid. Blant annet var siktemålet å holde antall fanger på rundt

12, selv om det var plass til 14-15 stykker. De andre avdelingene hadde på sin side

plass til mellom 15 og 18 fanger.

Alle fengselsavdelingene i Botsfengslet har i utgangspunktet nokså likt utseende.

Avdelingene i tredje etasje var de lyseste, noe som skyldtes at det var glass i store deler

av taket. Avdelingene i etasjene under kunne til tider virke nokså mørke, ikke minst i

første etasje, der en nok fikk større lystap på grunn av muren rundt fengslet også. En

                                                                                                                                               
30 Det er etterhvert langt større erfaring i denne delen av Oslo kretsfengsel når det gjelder f.eks.
psykotiske fanger.
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av dagene jeg var på feltarbeid, var det usedvanlig dunkelt i avdelingen jeg var på. Det

var tydeligvis ingen som hadde reagert på det. Da jeg bemerket hvor skumt det var,

begynte betjentene å se rundt seg, og vi oppdaget at halvparten av lysene i taket i

gangen var slått av. En av betjentene lot falle en kommentar om at de var så deprimerte

uansett, at de ikke merket at det var mørkt! Like innenfor den tunge metalldøren som

fører ut til sentralhallen, lå betjentkontoret, og betjentenes pauserom. Disse var

tidligere celler. I dag er det bare adgang til pauserommet gjennom kontoret. Døren som

opprinnelig gikk ut til gangen fra cella der pauserommet nå er, er sperret. Dette

området er egentlig «off limits» for fangebefolkningen. Vanligvis fikk fangene

allikevel komme bort til pulten som sto et lite stykke inne i kontoret. Resten av

avdelingen var celler, toalett og dusj for fangene, og noen avdelinger hadde lagerrom.

For enden av den lange gangen er det et åpent rom, som går under navnet

«fellesskapet». Der er det bord og stoler, på noen avdelinger en sofa. I tilknytning til

«fellesskapet» finnes en kjøkkenkrok, ofte med oppvaskbenk, kjøleskap og en komfyr

eller kokeplate. På enkelte avdelinger, som for eksempel på C-3, opptar kjøkkenet et

større areale, og er mer velutstyrt. Graden av bruk av kjøkkenet varierer med

avdelingsregimet. På de restriktive avdelingene brukes kjøkkenet av naturlige årsaker

ofte mindre enn i basisavdelingene. Fangene på disse avdelingene får utdelt en

kjølebag med fryseelementer som de kan bytte ut hver dag. Fordi de ikke får forlate

cellene annet i luftetiden og i felleskapstiden, må de oppbevare pålegg, og eventuelt

melk eller andre ting som må holdes kaldt, i kjølebaggene. Cellene er ellers likt utstyrt

på alle avdelinger. Det finnes et skap til klær, et skrivebord og en seng. Det er ikke

toalett på cellene, men derimot en håndvask med varmt og kaldt vann.

Ganggutten er den eneste fangen som har lempeligere vilkår på alle avdelinger. Hans

oppgave er å ta seg av rengjøring og rydding på avdelingen. Han har også ansvaret for

å hente mattrallen som kommer med middagen fra avdelingen B hver dag. Han ble

alltid fulgt av en betjent, blant annet fordi trallene må fraktes i heisen fra kjelleren, og

heisdørene var, som de fleste dørene i fengslet, låst.
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En slik celleavdeling i Botsfengslet har, som tidligere nevnt, utseendemessig mye til

felles med en sykehusavdeling. En viktig forskjell er naturligvis mangelen på åpne

dører, og gitterene for alle vinduer, men ved første blikk ledes man til å tenke på

institusjoner vi kjenner bedre enn fengslet. Lukten er imidlertid svært forskjellig fra

sykehuslukten. Det er en ubestemmelig innestengt lukt i mange av

fengselsavdelingene. Av og til lukter det rengjøringsmidler, men denne lukten

forsvinner som regel fort, til fordel for «fengselslukten». Denne lukten er enda mer

fremtredende inne i cellene. Det store flertallet av fangene røyker, og lukt av røyk

henger nesten alltid i lufta, selv om det ikke har vært røyket i cella på flere dager. Jeg

pleide å tenke på lukten på cellene som en blanding av gammel sigarettrøyk og sure

sokker. Innstengt den også. Jeg husker en fange som var svært stolt over at han hadde

vasket tak og vegger i cella si. Det luktet kraftig av moderne vaskemidler, men bare

noen timer etterpå var den gamle cellelukten tilbake.

Byråkratiet i Botsfengslet

I Webersk forstand har Botsfengslet en byråkratisk struktur. Jeg skal i denne korte

fremstillingen se bort fra den kritikken som hevdet at Weber ikke tok de mange

irrasjonelle trekkene i samfunnet i betraktning, og i stedet benytte meg av hans

idealtypiske fremstilling av byråkratiet. Weber hadde et sterkt kritisk forhold til den

byråkratiske struktur, som han betegnet som størknet ånd, til tross for at den ble

beskrevet som en levende maskin. Han så lite håp for menneskene i det han så som et

byråkratisert industrisamfunn: De var innesperrede i jernburet. Botsfengslet er i

Webers forstand altså størknet ånd: en organisasjon med faglig spesialisering,

kompetanseavgrensning, reglementer og lydighetshierarki. Fengslet hviler på det

Weber ville kalle legalt herredømme, hvor lover og regler bestemmer hvem som skal

adlydes og i hvilken grad vedkommende skal adlydes. Den som utøver et slikt

herredømme, skal treffe avgjørelser på et rent formelt grunnlag eller, hvis dette ikke er

mulig, ut fra saklige betraktininger om hva som er hensiktsmessig. Weber sier det slik:

«Byråkratiet har en rasjonal karakter: Regel, formål, middel, saklig upersonlighet -

dette er trekk som behersker dets fremtreden» (Weber 1990:156).
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Fengselspolitikken og fengselspraksis i Norge bestemmes av Justisdepartementet eller

nærmere bestemt av det som heter Kriminalomsorgsavdelingen. Gjennom et sett av

lover, regler og utallige rundskriv, styrer Kriminalomsorgsavdelingen en stor del av

virksomheten i Botsfengslet, som i de resterende norske fengsler. Under

departementsnivået finner vi lederne, eller direktørene for hvert enkelt fengselsdistrikt.

Botsfengslet har sin distriktsdirektør for Østre fengselsdistrikt, som omfatter Oslo

kretsfengsel og en rekke mindre krets- og hjelpefengsler.  Under denne direktøren

finner vi direktør og underdirektør for Oslo kretsfengsel, som inspektørene ved

Botsfengslet er underlagt. Neste trinn på stigen er førstebetjentene som

fengselsbetjentene sorterer under.

Da jeg var i Botfengslet arbeidet det omkring 120 betjenter der. Dagens tall på faste

betjenter er 115 (tall fra tjenesteoppsettkontoret ved avdeling A). Antallet betjenter har

økt kraftig siden Ragnar Kristoffersen skrev sin avhandling i 1986. Siden den tid er det

blitt to betjenter på alle avdelinger, og tre på enkelte. Omkring tredve prosent av de

faste betjentene var/er kvinner, slik jeg redegjorde for i metodekapitlet. Av det som av

fengselsbetjentene til daglig omtales som ledelsen, var det også en fast førstebetjent på

dagtid for hver etasje, og totalt 5 førstebetjenter som gikk i turnus.31 Hver etasje hadde

sin inspektør. Avdelingsbetjentene som jeg tilbragte all tiden med, tilhørte

sikkerhetstjenesten, men ellers var det verksbetjenter som jobbet på de forskjellige

arbeidsplassene.

Av andre som har arbeidsplassen sin i fengslet kan nevnes presten, fritidslederen,

sosialkonsulenten (skal være to), en bibliotekar og en stab med lærere. Helsepersonalet

deles av Botsfengslet (A) og Bayer'n (B). Det er et legekontor på avdeling B, og det er

også et psykiatrisk team knyttet til Oslo kretsfengsel, med en psykiater, en psykolog og

en psykiatrisk sykepleier.

Dagliglivet i fengslet

                                             
31 Dette er forandret nå. Hver avdeling har fått sin faste førstebetjent på dagtid (ikke i turnus).
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Turnusen er endret siden jeg var i fengslet, men den er fortsatt delt i formiddags-,

ettermiddags- og nattskift. Formiddagsskiftet gikk på jobb syv om morgenen, og gikk

av vakt klokka to. Det neste skiftet gikk av vakt klokken ni om kvelden, og nattskiftet

gikk naturligvis til neste morgen klokken syv. Når betjentene kommer på jobb, skal

fangene vekkes, slik at de kan stelle seg og spise før de går på jobb. Eventuelle brev

eller påmeldingslapper til sosialkonsulenten eller annet ble samlet inn før fangene gikk

på jobb, men det hendte også at det ble en god del slike spørsmål å ta seg av når

fangene kom tilbake til lunsj klokken tolv. På de restriktive avdelingene passet

betjenten på at matutdelingen gikk riktig for seg, og at alle fangene får fyllt sine

termoser med varmt vann til te og kaffe. Brød og pålegg ble delt uten noen dager hver

uke. I basisavdelingene spiste fangene for det meste sammen i «fellesskapet», og

betjentene skulle også der se til at alt gikk rolig for seg. Det hendte rett som det var at

matporsjoner ble byttet om, eller at avdelingene ikke fikk den maten som var bestilt.

Maten var i det hele tatt et kapittel for seg. Det var utallige små detaljer å passe på, og

det var ofte nokså mye arbeid med å oppdatere kostlister når det kom nye fanger til

avdelingene. Enkelte fanger spiste for eksempel ikke fisk eller andre matvarer på

grunn av allergi, noe de måtte ha legeattest på. En del av fangene tilhørte religioner der

det ikke ble spist svinekjøtt, og hadde en diett som gikk under navnet «grisefri». Atter

andre ville ikke spise poteter, og hadde dermed ris på sin kostliste i stedet.

Avdelingsbetjentene hadde mange forefallende oppgaver i løpet av en dag, og jeg

nevner her i hytt og pine: Hente posten, oppdatere kostlister, føre dagpengelister for

fangene, melde fra til flere instanser dersom fanger var flyttet ut av, eller kommet til,

avdelingen, sjekke gitter og celler, og føre dette i bøker, følge fanger som skal til lege

eller tannlege på avdeling B, hente varer i kiosken (der fangene får handle for private

midler) for fanger som er kommet til avdelingen utenom de faste handledagene, bytte

varer som er feil, svare på callingen fra fangene (i de restriktive avdelingene). Det er

utallige små og store oppgaver i fengslet, og på mange avdelinger sitter ikke betjentene

mye ned. Det er mye ved fengslets arbeidsoppgaver som minner om de mange småting
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som ofte gjøres i et hjem, og når fangene er på avdelingen, er det mange avbrytelser

fordi noen trenger hjelp til ting som ikke inngår i de faste rutinene. Når fangene er på

avdelingene (les: basisavdelingene) er det ofte ganske mye liv og leven. Rundt

middagstider når cellene er åpne, er det mye farting ut og inn, det spilles musikk,

snakkes, og på de avdelingene der det finnes bordtennisbord i gangen mellom cellene

blir dette ofte brukt.

Etter middag gikk de arbeidsplasserte fangene tilbake til jobb. Fangene stimlet sammen

foran døra ut av avdelingen, og det var betjentenes jobb å telle at det var riktig antall

som forlot avdelingen, fortrinnsvis det samme antallet som ble telt inn før middag.

Deretter hadde betjentene omkring en time igjen av sin vakt. Når neste vakt kom på

jobb, var det omkring et kvarters «overlapping». Det var litt ulikt hvordan denne

overlappingen foregikk på de forskjellige avdelingene, men meningen var at

påtroppende og avtroppende betjenter skulle låse seg inne på betjentkontoret og gå

gjennom det som hadde hendt den dagen. Alt som var spesielt skulle rapporteres, og

betjentene som gikk av vakt, skulle gi beskjed dersom det var ting de ikke hadde fått

tid til å ta seg av og derfor måtte overlate til neste skift. Fangene kom vanligvis tilbake

fra jobb i tretiden om ettermiddagen, og etterhvert ble det tid for lufting. Én betjent fra

hver avdeling måtte ut i luftetimen. Mens jeg var i fengslet, var det først slik at noen

betjenter sto utenfor muren ved Polithuset på Grønland, mens noen satt i en luftebu

som ligger innenfor muren, men utenfor det høye gjerdet som omgir luftegården. I

løpet av de syv månedene jeg tilbragte i Botsfengslet, ble denne rutinen omgjort. Det

medførte at de betjentene som tidligere hadde stått utenfor muren nå skulle gå inne i

luftegården sammen med fangene. Mange av betjentene syntes dette var en grei

ordning, men det falt også kommentarer om at upopulære betjenter kanskje kunne

risikere å få seg en fotball i hodet sånn «helt tilfeldig». Imidlertid var det ingen

episoder av noe slag i luftegården så lenge jeg var på feltarbeid. Ettermiddagen var

også tiden da fanger som ønsket det drev med trening. De som skulle til

fritidsavdelingen for å trene gikk som oftest uten følge, men betjentene fulgte med til

den populære innebandyaktiviteten i festsalen. Fanger som fikk besøk på

ettermiddagen måtte også følges ned i besøksavdelingen, som er det første en kommer
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til når en har satt beina innenfor fengselsdøra. Da jeg var i fengslet, var det noe sånt

som fire åpne og to lukkede besøksrom, men i dag er muligheten for lukket besøk

utvidet.

Senest ti over halv ni om kvelden var det siste innlåsing av fanger i Botsfengslet. Etter

at alle fanger var låst inn, ble dørene fra avdelingene ut i sentralhallen satt på vidt gap,

og alle betjentene samlet seg i sentralen i første etasje, som på en måte er hjertet i

fengslet. Det er herfra alle dører og porter ut av fengslet åpnes, hit er det kontakt fra

callingen på utsiden av anstalten, og alle fangene kan nå sentralen over cellecallingen

om natten. Fengselsbetjentene på nattevakt tilbrakte tiden med kortspill, lesing og

samtaler. På nattevakten er det seks betjenter fra hele Botsfengslet på vakt, i tillegg til

én førstebetjent.
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KAPITTEL 4: FENGSELSBETJENTEN OG FANGEN

«The guard too, is serving time in confinement», sier Gresham M. Sykes i The Society

of Captives (Sykes 1958:54). Dag etter dag tilbringer fengselsbetjenten livet sitt i

fengselsavdelingen i Oslo Kretsfengsel, avdeling A. I avdelingen, den lange, brede,

gangen med celler på hver side utfører han sine oppgaver. Igjen og igjen. Låsing av

dører, opplåsing av dører, sjekking av celler, sjekking av fellesskapet.

Fengselsbetjenten venter. På at fanger skal bli ferdige på do, eller i dusjen.  På et svært

begrenset areale omgås fengselsbetjenten og fangen daglig. Få i samfunnet er i så stor

grad påtvunget samvær med mennesker de ikke har valgt å omgås med.

Fengselsbetjenten er på jobb, og jobben innebærer å tilbringe tid med samfunnets

utstøtte. Mennesker som gjennom utstøtingen skal ansvarliggjøres for handlinger vi ser

på med harme, forakt eller beklagelse. Noen har kalt fengselsbetjenter for «paid lifers»,

betalte livstidsonere (Carter 1996:108). Få av betjentene jeg snakket med hadde

tilbrakt hele arbeidslivet sitt i fengslet, men det fantes enkelte som hadde arbeidet over

tjue år i Botsfengslet, og det er mer tid enn noen norsk fange kan tilbringe i fengsel, i

alle fall på én og samme dom.

Hva er det som skjer i forholdet mellom fengselsbetjenten og fangen? I dette kapitlet

ønsker jeg å forsøke å kaste lys over det, og se på om det går an å forstå noe av det som

foregår i fengslet. Kapittel 4.1 er en presentasjon av menneskene som lever innenfor

fengselsmurene - fengselsbetjentene og fangene. Kapittel 4.2 handler om ulike former

for handling og samhandling i fengslet. Kapittel 4.3 tar for seg noen av de konflikter

og dilemmaer som oppstår i fengselsbetjentenes arbeid, særlig når det gjelder det vi

kunne kalle «ekstraordinær» kontroll. I kapittel 4.4 diskuterer jeg ganske kort temaer

som makt, verdighet og mening i fengselsbetjentenes arbeid.

Denne kapittelinndelingen representerer ikke annet enn et forsøk på å «rydde opp» i en

kompleks virkelighet, der mye av det som hender går over i, og er avhengig av, noe
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annet. Det finnes langt fra vantette skott mellom handling og samhandling, spesifikk

kontroll og opplevelser av verdighet og mening.

4.1 Menneskene i fengsel
I dette kapitlet møter vi både fengselsbetjentene og fangene. Grunnen til at jeg også vil

presentere fangene, er rett og slett at det er umulig å skrive om fengselsbetjentene uten

å skrive om fangene, og jeg tror det er vanskelig å forstå betjentarbeidet uten å ha

bilder av dem som så å si er «gjenstander» for dette arbeidet. Fengselsbetjenter og

fanger lever i et avhengighetsforhold i Botsfengslet, selv om fengselsbetjentene

naturligvis har helt andre grunner til å være der enn fangene.

Da jeg begynte på prosjektet mitt, var jeg sikker på at det ville være mange av

fengselsbetjentene som hadde valgt jobben ut fra overbevisning. Jeg tok det nesten for

gitt at flere hadde vært spesielt interessert i å jobbe med fanger, eller hadde tenkt at

fengsel og kontrolloppgavene der, er viktige samfunnsoppgaver. Dette viste seg stort

sett å være feil. Jeg skal i det følgende komme inn på betjentenes grunner for å

begynne i jobben, om det var deres første jobb, hvor lenge de hadde hatt den, og hva

som fikk dem til å fortsette eller til å ønske seg ut. Jeg har ikke foretatt noen opptelling

i forhold til de enkelte spørsmålene, så det jeg formidler, er mitt generelle intrykk etter

å ha snakket med betjentene og stilt dem spørsmål. Gjennomgangen er heller ikke ment

å utgjøre noe fyllestgjørende statistisk materiale, jeg ønsker kun å formidle et inntrykk

av fengselsbetjentenes bakgrunn. Det er et evig tilbakevendende spørsmål i

forskningen, om enkeltfunn har gyldighet for en større gruppe enn den som er spurt.

Spørsmålet om hvorvidt det jeg har funnet ut om fengselsbetjentenes motivasjon for å

begynne i jobben, kan sies å gjelde generelt for alle de over hundre betjentene som

jobber i Botsfengslet skal jeg imidlertid la stå åpent.

Videre i kapitlet er det hovedsakelig betjentenes egne kommentarer om seg selv og

fangene som presenteres. Jeg har ikke intervjuet fanger, men likevel har jeg hatt mange

kortere og lengre samtaler med fanger i løpet av den tiden jeg var i fengslet. Spesielt de

fangene som visste hva jeg skulle skrive om, gjorde ofte fengselsbetjentene til tema for

samtalen, i den grad det kunne bli noen samtale med et slikt tema midt i en
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fengselsavdeling. Ofte ble det slik at fangene luftet noen av sine frustrasjoner i forhold

til betjentene med meg som tilhører. Jeg syntes det kunne være nokså vanskelig å

forholde seg til, men jeg hadde ikke inntrykk av at fengselsbetjentene forandret

holdning til meg fordi jeg snakket med fangene. Snarere opplevde jeg kanskje noe av

det samme som Nadia Aymard og Dominique Lhuilier skriver om: «Det at vi ikke

søker kontakt med fangene, men at vi heller ikke føler oss ubekvemme når fangene er

til stede, er betryggende» (Aymard og Lhuilier 1997:17).32 Noe av dette har jeg skrevet

ned, og derfor bruker jeg av og til brokker av slike samtaler, blant annet som

kommentarer til fengselsbetjentenes utsagn. Hovedtema i dette kapitlet er altså

fengselsbetjentenes syn på, og forhold til, fangene. Jeg skriver litt om hvilke faktorer

jeg tror er med på å påvirke dette synet.

Mediene er i høy grad med på å forme det synet vi har på fengsel og kriminalitet. For

folk som ikke selv har personlig kjennskap til fengslene, er mediene kanskje

kunnskapskilde nummer én, men selv når vi har førstehåndskunnskap, lar vi oss

påvirke av det som står i avisene eller av reportasjer i etermediene. En av de viktigste

grunnene til det, er at det ofte spilles på følelser, og mediereportasjer sprer nesten

daglig frykt og sinne. For en som har søkt jobb i fengsel, eller som av andre grunner

kommer innenfor fengselsmurene for første gang, er det nok ofte mediabildet som

flimrer på netthinnen. En god bekjent av meg, som begynte soningen av sin første og

eneste dom på Ullersmo landsfengsel, har fortalt meg denne historien, som kan tjene

som en illustrasjon:

Da jeg kom til Ullersmo, hadde jeg hodet fullt av tanker om hva slags mennesker
fanger var. Mine forestillinger om fanger var skremmende, og slett ikke noe jeg
kunne identifisere meg med. På vei til avdelingen der jeg skulle sitte, måtte jeg
gjennom en av kulvertene, en underjordisk gang mellom fengselsbygningene.
Halvveis inne i kulverten fikk jeg øye på en nokså høy, kraftig fyr som kom
gående mot meg. Jeg skjønte at det var en fange. Hjertet mitt begynte å slå
fortere: Hva kom til å skje nå? Dette var Ullersmo landfengsel, en fengselsanstalt
for noen av de farligste i hele landet. Det var ikke langt fra at jeg tenkte at han
kom til å slå meg ned, og hjertet stoppet nesten da jeg oppdaget at han satte
kursen rett mot meg. Det neste sjokket kom da han med et stort smil rakte frem

                                             
32 «Notre absence de recherche de contact, comme l'absence de malaise en leur présence rassure».
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hånda og sa: «Hei, jeg er Arnfinn. Velkommen til Ullersmo». For meg var dette
begynnelsen til en helt ny oppfatning av hva slags mennesker soningsdømte er.

Utenom mediene, er det særlig rettsapparatet som presenterer bilder av fanger.

Fengselsbetjentene kjenner rettsapparatets versjon av fangen bedre enn mange andre i

samfunnet, som som oftest bare får rettsapparatets beskrivelser gjennom pressen.

Betjentene har daglig tilgang til rettsdokumenter, for eksempel domspapirer, og jeg

kommer blant annet inn på hvordan de forholder seg til slike dokumenter.

Fengselsbetjent - bevisst valg eller tilfeldighet?

Som jeg redegjorde for i metodekapitlet, var jeg fra midten av mars 1998 til

begynnelsen av oktober samme år, én eller flere ganger på jobb med 49 av de fast

ansatte i Botsfengslet. Av disse var 32 menn og 17 kvinner, og jeg intervjuet som

nevnt 8 av dem; Liv, Berit, Annette, Helge, Gaute, Lars, Sveinung og Erik. I tillegg ble

jeg kjent med et stort antall ekstrabetjenter, for det meste studenter ved

Politihøyskolen, men også noen kvinner og menn som hadde søkt opptak til

fengselsskolen, men ennå ikke var kommet inn. I dag er det blitt slik, at den som vil ha

fast jobb i fengsel, også må gå «skolen». Mange av dagens fast ansatte betjenter har

derfor avlagt eksamen der etter å ha arbeidet flere år i fengselsvesenet. Det er en

utstrakt bruk av ekstrabetjenter i Botsfengslet. Det er mye sykdom blant de faste

betjentene, sykefraværet lå på over 10 % i 1998,33 og det er ikke alltid lett å få andre av

de faste til å arbeide overtid, selv om dette er bedre betalt enn ordinære vakter. I tillegg

fikk jeg ofte høre fra de faste betjentene at fengselsvesenet vurderer det som altfor dyrt

å leie dem inn. Derfor alle ekstrabetjentene.

Det er likevel de fast ansatte fengselsbetjentene jeg skriver om i denne avhandlingen.

Jeg skriver om dem som har valgt å være ansatt som fengselsbetjenter i kortere eller

lengre perioder av sitt yrkesaktive liv. En god del av dem begynte å jobbe i fengsel da

de var i begynnelsen av 20-åra. Flere har ikke hatt noen andre jobber enn denne.

Inntrykket mitt er at det i særlig grad gjelder mennene. Men det er også mange

                                             
33 Opplysningene kommer fra «OSLO-KRETSEN» Informasjonsavis for ansatte i Oslo kretsfengsel, nr. 2
årgang 1, mai 1998. Oslo: Oslo kretsfengsel
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betjenter som kommer fra andre yrker. Blant disse er det flere håndverkere, og både

læreryrket og omsorgsyrker er representert. Det siste gjelder kvinnene. Noen av

kvinnene har utdannelse i helse- og sosialfag, blant annet som hjelpepleiere, og flere

av mennene har vært snekkere eller tømrere. Noen har tidligere vært ansatt i andre

jobber i offentlig sektor, blant annet i Postverket, og en del har prøvd seg som

selvstendig næringsdrivende. Høyere utdannelse er ikke vanlig blant fengselsbetjenter,

men i dag er det stadig flere som tar fag på universiteter og høgskoler ved siden av

arbeidet.

De betjentene som tidligere hadde vært i andre jobber, oppga forskjellige grunner til at

de hadde sluttet. For svært manges vedkommende var årsaken dårlige økonomiske

konjunkturer. I en periode, særlig på 1980-tallet, var det vanskelig å få jobb eller

oppdrag med den utdannelsen eller yrkeserfaringen de hadde. Ikke minst var det et

stramt arbeidsmarked for håndverkere. Noen fikk problemer med fysikken, slik at

yrker som krever hardt fysisk slit, etterhvert ikke passet for dem. Atter andre følte seg

utbrent, og ønsket seg en annen jobb, kanskje uten helt å vite hva slags jobb det skulle

være. Ingen hadde sluttet i den forrige jobben fordi de hadde lyst til å jobbe i fengsel.

Derimot sa noen få at en av grunnene til at de begynte å jobbe i fengsel, var at de ville

jobbe med mennesker.

Jeg spurte så godt som alle om hvorfor de valgte fengselsjobben.  Som tidligere nevnt

trodde jeg at det ville være temmelig mange som hadde valgt jobben av idealistiske

grunner. Jeg innbilte meg at det måtte en indre drivkraft til for å velge å arbeide i

fengsel. Imidlertid sa bare to av alle jeg snakket med, at de valgte jobben fordi de

mente at de kanskje kunne bidra med noe til mennesker som sitter inne. Den ene av

disse er ikke med blant de 49 jeg har nevnt over, fordi hun ikke lenger er

fengselsbetjent, men har en høyere stilling i fengslet. Jeg må innrømme at det

overrasket meg, ikke minst på bakgrunn av en samtale jeg hadde hatt med

kriminologen Liv Finstad som holder på med et stort forskningsarbeid om politiet, og
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som fant en stor grad av «kall» hos mange av de politifolkene hun var i kontakt med. I

følge Chauvenet, Orlic og Benguigui (1994) er mangelen på «kall» hos

fengselsbetjenter en naturlig følge av det disse forskerne kaller fengselsbetjentenes

«instrumentelle funksjon». Fengselsbetjenter er utøvere, og de har hverken rett eller

mulighet til å bestemme hvilke oppgaver de skal utøve. De franske forskerne hevder at

grunnene til å ta jobb i fengselsvesenet i all hovedsak er negative: Man søker jobb i

fengsel for å unngå arbeidsløshet eller utrygge arbeidsplasser. Dette stemmer i stor

grad med det jeg fant. En tar jobben for å være funksjonær for en noenlunde anstendig

lønn. Franske fengselsbetjenter, som forskergruppen intervjuet, vegret seg for å bli tatt

til inntekt for å ha sterke grunner for valget av betjentyrket. De henviste i stor grad til

tilfeldigheter (Chauvenet et. al. 1994:18. Se også Galtung 1959:192, Emery 1970:32,

Jacobs 1978:187 og Lazarus 1977:211-212). Slik jeg ser det, passer denne beskrivelsen

i det store og hele godt også for betjentene i Botsfengslet. To eller tre betjenter sa at de

valgte jobben fordi de hadde foreldre som jobbet i fengsel. Ellers fikk jeg som oftest til

svar at jobbvalget var helt tilfeldig. En bitte liten annonse i en avis, hvor man ble

oppfordret til å søke jobb som fengselsbetjent, var utgangspunktet for flere. En av

mennene jeg intervjuet, bestemte seg så fort, og etter eget utsagn så tilfeldig, for å søke

fengselsskolen, at han bare så vidt fikk tid til å poste søknaden før fristen gikk ut.

Det er kanskje likevel grunn til å stoppe opp ved ordet «tilfeldig». Hva betyr tilfeldig?

Vi kan så godt som helt se bort fra et bevisst ønske om å jobbe akkurat med fanger.

Men helt tilfeldig er jobbvalget neppe. Mange fortalte at de hadde venner eller

bekjente som jobbet i fengslet, og det ble en spore til å søke jobb der. Lars er en av

dem. Han kom rett fra militæret, og ville ha en jobb han kunne tjene noenlunde bra på.

Han hadde en kamerat som jobbet i Oslo Kretsfengsel, så han visste litt om hvordan

det var der. Noen hadde venner som oppfordret dem direkte til å søke. For andre var

det en svært viktig medvirkende årsak at utdanningen er betalt. Ikke minst for dem som

hadde utdannelse som de ikke lenger fikk brukt, og som dermed måtte tenke på

omskolering, veide betalt utdanning tungt på vektskåla. Fengselsjobben ble også sett

på som en brukbart betalt jobb, som det var mulig å få uten noen spesielle

kvalifikasjoner. Dessuten gikk det fort å få jobb. Det er ikke få som har fortalt meg at
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det ikke tok stort mer enn et par dager etter at de hadde ringt for å forhøre seg om

jobben eller sendt skriftlig søknad, før de fikk positivt svar.

Erfaringsbasert kunnskap

Som vi så, var det en del variasjoner i fengselsbetjentenes bakgrunn og erfaring. En

samtale med inspektøren på fengselsskolen bekreftet at det også har vært slik ved

opptakene de siste årene. Ingen blir tatt inn på fengselsskolen før de er fyllt 21 år, og

øvre grense for muligheten for å bli tatt opp skal være 35 år. Imidlertid hender det

fortsatt at elevene er langt eldre, men da dreier det seg alltid om mennesker som har

jobbet mange år i fengselsvesenet allerede. I dag utredes muligheten for å knytte

fengselsutdanningen til høyskolesystemet i Norge, noe som nok vil innebære at

utdanningen ikke lenger blir betalt. Dersom en skal sammenlikne med hva som skjedde

etter at politiutdanningen ble høyskole, vil alderen på søkerne antakeligvis gå en god

del ned.

Fengselsbetjentene selv syntes stort sett det var mest positivt dersom de selv, eller

kollegene, hadde erfaring både fra livet selv og fra andre typer arbeid. Så godt som alle

mente at man burde ha noen «år på baken» før man begynte å jobbe i fengsel. Jeg tror

de har rett i det. Ingen teoretisk utdannelse kan forberede en på hvordan det er å jobbe i

fengsel, noe fengselsbetjentene var de første til å være enige i. Når man kastes ut i

arbeidet med noen av de aller vanskeligst stilte i det norske samfunnet, kommer

livserfaring godt med. Dersom en vokser opp i vanlige, trygge omgivelser og begynner

å jobbe i Botsfengslet etter endt videregående utdanning, kan en få litt av et

«kultursjokk». Følgende lille historie kan kanskje være illustrerende: En

politihøyskolestudent i begynnelsen av tjueårene, som hadde sommerjobb i fengslet da

jeg holdt på med prosjektet mitt, sa til meg at det faktisk hadde vært litt av et sjokk for

henne å snakke med fangene om deres livserfaring. De mest hverdagslige ting ga nye

perspektiver. En av fangene, som var noen få år eldre enn henne, fortalte henne at han

praktisk talt aldri hadde opplevd å spise middag sammen med noen. I hans familie
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spiste alle ettersom det passet, og det var aldri snakk om at middagsbordet kunne være

et sted der familien kunne snakke sammen og kanskje ha det hyggelig. Han kunne ikke

engang være sikker på at det ville være mat på bordet. Hun sa at hun hadde vanskelig

for å forestille seg et slikt liv. Det hun var vant til, var at mor, far og søsken spiste

sammen så å si daglig. Måltidene var en sosial sammenkomst i familien. Det må

naturligvis sies at ung alder ikke alene kan forklare «sjokket» hun fikk. Forskjellene i

sosial bakgrunn må nok også ta en del av skylda.

Kvinne i et mannsfengsel

Rundt regnet 30 prosent av fengselsbetjentene i Botsfengslet er kvinner. Det var

mange dager i fengslet hvor jeg kun var sammen med kvinner på vakt. Det har skjedd

mye i Oslo kretsfengsel siden Johan Galtung gjorde sin studie på avdeling B i 1954-55.

Var det én ting fanger og fengselsbetjenter var enige om den gangen, så var det at

kvinner ikke hadde noen plass i et mannsfengsel (Galtung 1959:232-233). Resultatene

fra de relativt få studiene som har vært gjort omkring kvinnelige betjenter viser at de

ser ut til å ha en positiv effekt på miljøet i fengslet (se blant annet Kissel & Katsampes

1979:30). Mye tyder på at det fortsatt eksisterer en viss skepsis blant mannlige

betjenter, ikke til kvinnene som sådan, men til deres antatt manglende styrke i kritiske

situasjoner. Man ser for seg en potensiell risiko i krisesituasjoner, og det er vel en viss

redsel for at kvinnene skal være lette å ta, for eksempel som gisler, i forhold til en

sterkere mannlig betjent. På et av de felles morgenmøtene for alle avdelingene i

Botsfengslet, luftet Gaute sin bekymring over ekstrabetjenten som han var på jobb med

den dagen. Hun var, ifølge ham, en ekstrabetjent på 30 kilo,34 en ganske ung kvinne.

Før han og jeg gikk til morgenmøtet, hørte jeg ham instruere henne om ikke å låse ut

en eneste fange før han kom tilbake på avdelingen. Dette til tross for at han ikke hadde

et eneste vondt ord å si om fangene som satt på avdelingen i den perioden. Ettersom

hun var ganske fersk i jobben, hadde hun tatt ham så til de grader på ordet at fangene

                                             
34 Vektangivelsen var etter all sannsynlighet et retorisk grep fra Gautes side, selv om den unge
betjenten var både liten og spinkel. Det er imidlertid interessant å merke seg, at det i enkelte stater i
USA, blant annet i Alabama, er en nedre grense for hva fengselsbetjenter kan veie. Denne grensen går
ifølge The Alabama Code Title 55 373, ved 120 pund (ca. 55 kg), og kvinner er blitt nektet ansettelse
i fengselsvesenet fordi de har veid noen få pund mindre enn kravet.
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ikke engang hadde fått gå på toalettet i løpet av den timen vi var borte. En

forundersøkelse om kvinners arbeidsforhold i norske fengsler som sosiologene Cecilie

Basberg og Yngve Hammerlin utferdiget på midten av 90-tallet, viste imidlertid at de

fleste kvinnelige betjenter i Østre fengselsdistrikt opplevde mannlige kolleger som

støttende, anstendige og gode arbeidskamerater (Yngve Hammerlin i Østre nr. 1,

1996). På kvinneseminaret der forundersøkelsen ble presentert kom det imidlertid også

frem at det ser ut som om det hersker en oppfatning blant mannlige betjenter om at

kvinner er det «svake kjønn», og at de derfor holdes borte fra oppgaver i anstalten som

de har lært noe om og trent på under utdanning på fengselsskolen. Dette kan føre til at

kvinner blir usikre på sine egne kvalifikasjoner i vanskelige episoder med utagerende

oppførsel fra fangers side. Dermed låses kvinnene fast i en rolle som de oftest

behersker, nemlig kommunikasjon. Mange undersøkelser viser at det kvinner ikke har i

fysisk styrke, tar de igjen i kommunikasjon. Det har ofte vært hevdet at kvinner

snakker seg ut av vanskelige situasjoner, og det finnes, som vi skal se, eksempler på

det også i mitt materiale. Det er også slik kvinnene i fengselsvesenet snakker om seg

selv, de mener at de har spesielle evner som er godt egnet i fengselsjobben. Det

handler om å lytte, snakke, løse konflikter og vise omsorg. Dette er gode egenskaper i

mange situasjoner, men det støtter opp under tenkningen om at kvinner er mer

relasjonelle og menn instrumentelle og konkret handlingsorienterte, noe jeg skal

komme tilbake til (Hammerlin 1996:21). Dersom en fastholder et syn der kvinner ikke

er handlingsorienterte kan det også føre til at menn «skubber kvinner av banen» når det

er bråk, eller at de ikke stoler på at en kvinne kan takle uventede situasjoner med

menn, slik vi så hos Gaute. En annen ting er at frykten for at kvinners manglende

fysiske styrke skal bli et problem, ofte oppveies av erfaringer med at fangene relativt

sett er mindre aggressive overfor kvinnelige betjenter enn overfor mannlige. Myter

eller realiteter om kvinner og menn spiller altså en rolle i flere sammenhenger i

fengselsvesenet. Altoverveiende kan en si, at kvinners tilstedeværelse i fengslet er mer

et pluss enn et minus (Alpert 1987:156,158). Dette er også inntrykket jeg fikk fra

Botsfengslet. Når fangene snakket negativt om betjentene, var det stort sett mennene

som fikk gjennomgå.  Det finnes myter, og faktiske fortellinger, om forholdet mellom

mannlige fanger og kvinnelige betjenter. Det heter seg at det rett som det er
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forekommer kjærlighetsforhold mellom disse to gruppene. Jeg kjenner noen få faktiske

tilfeller fra fengsler med langtidsdømte fanger, men hørte ikke om slike forhold i

Botsfengslet.

Jeg fikk heller ikke inntrykk av at de kvinnelige betjentene opplevde seksuell

trakassering fra fangers side. En dag jeg sto «vakt» sammen med en av kvinnene ved

metalldetektoren i sentralhallen på den tiden fangene var på vei ut i luftegården, hørte

jeg en av fangene be henne om å ta og klappe på ham. Han ville heller ha slik

kroppsvisitering enn å «visiteres» av detektoren. Det hele ble imidlertid sagt med glimt

i øyet og i en tone som ingen av oss jentene opplevde som ekkel. Det var en spøk, men

kanskje hadde den et islett av alvor? Det er sikkert mange som savner nærhet og fysisk

kontakt. Den kvinnelige betjenten opplevde ikke problemer med sex-press. Hun sa at

det praktisk talt alltid begrenset seg til spøkefulle bemerkninger av denne sorten, og

det skulle mer til for at hun opplevde det som et press. I ovennevnte forundersøkelse

var det et større antall kvinner som rapporterte uønsket seksuell oppmerksomhet. På

landsbasis var det 15 prosent som svarte at de var «blitt plukket på eller utsatt for det

de definerer og opplever som uønskede kroppsberøringer av seksuell karakter fra

innsatte, 27 prosent fra mannlige kolleger» (Hammerlin 1996:21).

I et mannsfengsel er det naturligvis oppgaver kvinner ikke får utføre. Blant annet er de

ikke med på stripping av fanger. Imidlertid var det flere som hadde vært med på

urinprøvetaking. De fortalte at de som oftest sto litt unna fangen og hadde oppgaven

med å skrive på prøveskjemaet. Dette vender jeg tilbake til i kapittel 4.3.

I forundersøkelsen til Basberg og Hammerlin kom det frem at kvinnelige

fengselsbetjenter opplevde å ha mindre avansementsmuligheter enn menn. Det var

ingen av jentene i Botsfengslet som snakket om det, til tross for at flertallet av lederne

var menn (én kvinne var førstebetjent for tre avdelinger, og én var inspektør for

Botsfengslets andre etasje). Basberg og Hammerlin fant også at mange kvinner ikke

ønsket andre jobber enn avdelingsbetjentjobben (Hammerlin 1996:21). Dette var også

tilfelle for en del av de kvinnene jeg snakket med. Blant annet var det én som hadde
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såkalt «fungering», noe som innebar at hun kunne være vikar for førstebetjenter. Hun

sa imidlertid at hun slett ikke ønsket seg ut av avdelingen og inn i en stilling som hun

betegnet som «mellom barken og veden» (vi skal se at flere avdelingsbetjenter bruker

liknende uttrykk om sin egen situasjon). Hun mente at når man trer inn i ledersjiktet,

får man lojalitetsbånd både oppover og nedover, og det var en situasjon hun ikke

ønsket seg. En annen viktig grunn til å bli i avdelingen, var at hun heller ville jobbe

konkret med fanger.

Et godt sted å jobbe?

Flertallet av de fengselsbetjentene jeg gikk sammen med i Botsfengslet, hadde jobbet i

fengsel mellom 5 og 14 år. To stykker hadde vært mellom 20 og 25 år i jobben. En av

mennene jeg intervjuet, var nettopp ferdig med fengselsskolen, og hadde aldri jobbet i

fengsel før han begynte på denne skolen. Han jobbet i Botsfengslet første gang som

aspirant i 1996, men måtte deretter tilbake til skolebenken for å ta eksamen. Da jeg

intervjuet ham, var han i gang med pliktåret.35

Det er flere grunner til at mange av fengselsbetjentene blir lenge i jobben. Den

grunnen de fleste oppgir som den viktigste, er at det er en trygg jobb, med brukbar lønn

og fine bytteordninger. Bytteordningen innebærer, som jeg var inne på i

metodekapitlet, at betjentene kan skaffe seg alt fra noen dager til flere uker fri fra

jobben ved å bytte vakter med kollegene. Det er mange som benytter seg av dette. En

slik ordning gir mulighet for å ta lange ferier på tider av året da det for eksempel er

rimelig å reise utenlands, eller man kan tilbringe mye tid med familien hvis det er

ønskelig. Av den grunn kunne betjenter jeg hadde gått sammen med, plutselig

«forsvinne» i lang tid, og andre kunne plutselig dukke opp etter at jeg hadde vært der i

flere måneder. Bytteordningen var også en av grunnene til at jeg hadde vanskeligheter

med å få fatt i noen av de betjentene jeg hadde lyst til å intervjue. Mange liker også

skiftarbeidet. Anette sa til meg at det ikke finnes mange «A-4 mennesker» i

Botsfengslet. «Fangene er ikke «A-4», og de fleste av de betjentene som trives med et
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liv i skiftarbeid, er det heller ikke», sa hun. En kan naturligvis diskutere hva som skulle

være «A-4», men det skal jeg ikke gi meg inn på her.

Godt forhold mellom kolleger blir også fremhevet som et viktig incentiv for å fortsette

i jobben, men samtidig er det ikke tvil om at konflikter som oppstår mellom folk som

jobber i Botsfengslet, på mange måter kan være mer belastende enn i andre jobber på

grunn av det tette forholdet som til dels eksisterer i fengslet. De fleste går på jobb med

bare én eller to personer på avdelingen, og selv om de har mange kolleger i fengslet

generelt, sier det seg selv at de er ganske prisgitt hverandre i den tiden de er på vakt.

Selv om de fleste betjentene synes de har et godt forhold til kolleger, er det likevel en

god del konflikter og uoverensstemmelser i fengslet, noe som blant annet kom tydelig

frem under en arbeidsmiljøundersøkelse som ble foretatt i 1997.36 Over 60% av dem

som svarte på undersøkelsen ga uttrykk for at det var mye konflikter og

uoverensstemmelser (tallene gjelder Oslo kretsfengsel totalt). Jeg har riktignok et

inntrykk av at størstedelen av konfliktene går mellom de forskjellige delene i hierarkiet

i fengslet, og jeg er tilbøyelig til å si at det er konflikter mellom betjenter og ledelse

som er de sterkeste. Imidlertid så det for meg ut som om langt fra alle konflikter ble

brakt til overflaten. Med det mener jeg at det finnes en god del irritasjon på

betjentenivå som aldri når ledernivået, enten fordi betjentene rett og slett ikke våger å

si fra, eller fordi mange etter eget sigende har dårlig erfaring med å klage, og vurderer

det å si fra som nytteløst. Konflikter generelt, enten de skyldes forholdet til ledelsen

eller til andre betjenter, kan blant annet føre til at betjenter ønsker seg bort fra den

avdelingen de jobber på, og i verste fall til at de ønsker å slutte i jobben. Dette skriver

jeg mer om i femte kapittel.

                                                                                                                                               
35 Siden fengselsskolen ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) er betalt utdanning,
forplikter alle som går på skolen seg til å arbeide minst ett år i fengsel etter at utdanningen er
avsluttet.
36 Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i kriminalomsorgens ytre etat (fengslene) i
september/oktober 1997, og resultatene ble levert ut til hver enkelt anstalt i 1998. Konfliktnivået i
anstalten som helhet er etter ledelsens mening altfor høyt, og det ligger langt over nivået i andre
bransjer som har vært brukt som sammenlikning.
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Imidlertid blir mange også slitne og utbrente i denne jobben. Fengselsbetjenter har ikke

hardt fysisk arbeid, men psykisk kan arbeidet være nokså belastende. Syk-

meldingsprosenten vitner om det. Synne, som jeg snakket veldig mye med, ønsket å gå

over i halv stilling. Hun ga uttrykk for at hun var utslitt av støy og mas. En av

sosialsekretærene i fengslet oppfordret henne til å sykmelde seg for å synliggjøre

belastningene jobben påførte henne, men det ville hun ikke. Hun hadde heller ikke

tenkt å ta det med ro hjemme, og hadde derfor en ekstrajobb i helsesektoren i sikte. Det

praktiske med dette var at hun også kunne ta vakter der, ikke minst for å klare seg

økonomisk. En av betjentene jeg intervjuet, sa helt konkret at hun ønsket å slutte og

hadde søkt jobber utenfor, men at det ikke var enkelt for henne å få andre jobber, og at

hun også følte seg svært usikker på sine egne kvalifikasjoner. «Ingen bør jobbe mer

enn ti år i fengsel», sa en av de mannlige betjentene til meg. Selv var han tre år på

«overtid», men han hadde lovet seg selv at den dagen han begynte å ta med seg jobben

hjem, skulle han slutte. En annen jeg snakket med, hevdet at fengsel ikke var noe

blivende arbeidssted. Han hadde vært fem år i etaten, men hadde ingen konkrete planer

om andre jobber akkurat da. «Hvor lang tid skal det gå før man ser det forkastelige i

det fengslet driver med»? sa han, «det tar ikke lang tid før vi skjønner at det er

forkastelig, men det er aldri noen som sier det». Den første av betjentene syntes det var

mange vanskelige ting han måtte ta inn over seg i jobben, ting som han i alle fall ikke

ville ha med hjem, og den andre var temmelig kritisk til sin egen arbeidsplass, ja så

kritisk at jeg undret meg over at han i det hele tatt kunne fortsette å gå på jobb.

I glemselens hull

Fengslet trues av glemselen. Overskriften på dette avsnittet er min egen «vri» på det

franske ordet for fangehull: oubliette, som kommer av ordet oublier - glemme. Det

franske ordet taler for seg: I fangehullet kastet man lovbryteren, og samfunnet glemte

ham. Ute av øye, ute av sinn.37 Også bak murene i Botsfengslet var virkelig følelsen av

                                             
37 Den form for avstraffelse hvor vi fjerner lovbryteren fra både offer og resten av samfunnet, og
overlater ham til glemselen, leder tankene inn på et tema som Johan Galtung tar opp i artikkelen
«Prison: The organization of Dilemma» (Galtung 1961:109). Galtung hevder at vi ved innesperringen
både fjerner lovbryterens ansvar for hans handlinger og hans muligheter for å «lære» av dem, og at
enhver resosialisering i fengsel derved fremstår som et mirakel. Desverre vil det føre for langt å gå
videre på denne problemstillingen her.
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å være langt borte fra resten av verden ganske stor, til tross for at fengslet ligger i

sentrum av Oslo. Fra betjentkontoret i en av avdelingene i fengslets øverste etasje var

det hovedsakelig bare himmel å se. Som sagt er alle betjentkontorene omgjorte celler,

og vinduet sitter høyt oppe på veggen, noe som naturligvis begrenser muligheten for

utsyn ytterligere. I etasjene under ser en stort sett bare muren.

I metodekapitlet hevdet jeg at det er vanskelig å få øye på fengselbetjenter ute i

storsamfunnet. Etter at jeg begynte feltarbeidet, så jeg spesielt etter fengselsbetjentene

hver gang jeg befant meg i området rundt Botsfengslet, men de eneste jeg så i uniform

der nede, var politifolk, Securitasvakter og parkeringsvakter. Nå er det naturligvis slik

at disse tre yrkesgruppene helt eller delvis har gatene som arbeidsplass, og derfor ser vi

disse uniformene ofte. Etterhvert oppdaget jeg også at de aller fleste betjentene i

Botsfengslet lar uniformen bli i fengslet. Det er få eller ingen som setter seg på bussen

eller T-banen med uniformen på. Gaute, som sier han er stolt over å være

fengselsbetjent, kommenterte dette flere ganger. Han sa at han ikke skammet seg over

uniformen, og han var en av de få jeg så komme til jobb kledd i uniform. Han syntes

han hadde grunn til å være stolt over både jobben og uniformen, og undret seg over at

kollegene ikke så ut til å oppleve det slik. «Det er mange her som ikke har noen

respekt for jobben sin», sa Gaute. «De er altfor opptatt av at det er en grei jobb, og at

det er flott med bytterordningene». Hvis Gaute hadde rett i at de ikke var stolte over

jobben, hadde de vel heller ikke noe behov for å «paradere» uniformen i

offentligheten. Her skiller fengselsbetjentene seg klart fra politifolk som i liten grad ser

ut til å ha problemer med å vise frem uniformen, selv når de ikke er på jobb. Mange av

betjentene i Botsfengslet ga ellers tydelig uttrykk for at de ikke likte å skilte med

fengselsbetjentidentiteten utenfor fengslet. Blant annet var det mange som sa at de var

svært tilbakeholdne med å fortelle folk de ikke kjente at de jobbet i fengsel. En av

begrunnelsene for det var at «alle har en mening om fengsel og kriminalpolitikk». Slike

diskusjoner hadde tendens til å bli lange og harde, og slett ikke hyggelige, fikk jeg vite.

Imidlertid er mangel på yrkesstolthet sikkert ikke enestående for fengselsbetjenter.

Hvis en ikke har valgt yrke ut fra (særlig) interesse, er det vel heller ikke å forvente at
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en i videre grad skal reflektere over yrkesstoltheten. Fengselsbetjentene formidlet at

det er bra at noen vil arbeide i fengsel. Vi har fengsel, og følgelig må noen arbeide der.

Jeg har likevel tenkt over Gautes utsagn om manglende yrkesstolthet og over

mulighetsbetingelsene for å føle seg stolt over fengselsjobben. Umiddelbart er det

lettest å se de elementene som kan bidra til å undergrave stoltheten. En mulig

betingelse for det har jeg allerede vært inne på: Det er ikke lett å være stolt av

arbeidsplassen dersom hovedårsaken til at man jobber der er «negativ», forstått som at

jobben var lett tilgjengelig, mens andre jobber ikke var det. Dessuten fortelles det,

særlig blant fanger, at fengselsbetjenter flest egentlig ønsket seg jobb i politiet, og at

jobb i fengslet fremsto som det nest beste alternativet. I en liten undersøkelse som noen

av studentene på fengselsskolen nylig foretok blant sine kullkamerater, ble det spurt

om fengselsjobben var deres førstevalg.38 En tredjedel svarte benektende på dette: De

hadde hatt politihøyskolen som førstevalg, men kom ikke inn der. Jeg har ikke

diskutert dette spørsmålet med betjentene, og vil derfor avholde meg fra å trekke

bastante konklusjoner når det gjelder dem som jobber i Botsfengslet. Ut fra mine

samtaler med betjenter, vil jeg snarere si at kun et fåtall ga inntrykk av å ønske seg inn

i et kontrollyrke, men jeg kan naturligvis ikke utelukke at de har avholdt seg fra å

fortelle meg det, selv om det skulle være tilfellet. Det har imidlertid også i andre land

vært foretatt undersøkelser som konkluderer med at fengselsjobb, som kontrollyrke

sett, er nest best for mange fengselsbetjenter. Lhuillier og Aymard (1997) refererer

blant annet til slike undersøkelser i Frankrike.

Fengselsbetjenter er ikke bare lite synlige. Vi hører ikke mye om dem heller. Da jeg

forberedte meg til denne undersøkelsen, var jeg i kontakt med det som nå heter Norsk

Fengsels- og Friomsorgsforbund - NFF. Jeg var ute etter noen praktiske opplysninger,

og fortalte hva jeg hadde tenkt å gjøre. Fagforeningsmannen jeg snakket med sa at det

ville være fint hvis noen kunne skrive litt grundig og saklig om det å være

fengselsbetjent. «Vi er stort sett bare i fokus dersom det skjer noe dramatisk», sa han.

Hovedinntrykket hans var at fengselsbetjenter stort sett ble omtalt negativt i slike

                                             
38 Opplysningen om dette fikk jeg i en telefonsamtale med Arild Berge, som er inspektør ved
fengselsskolen - KRUS.
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saker. Det kunne dreie seg om opprør i fangemiljøet, noe som riktignok er sjelden i

vårt land i disse dager, eller om at betjentene ikke hadde gjort jobben godt nok når

fanger rømte. Selv har jeg inntrykk av at det skrives lite eller ingenting om

fengselsbetjenter utover de gangene ledelsen for NFF går offentlig ut og målbærer

ønsket om flere stillinger til fengselsvesenet.

I den grad fengslet blir omtalt, er det ofte omspunnet av myter. Det fascinerer og

frastøter. Fra å være en samling fangehull, har det i mange folks bevissthet gått over til

å bli luksushotell. Norske fengsler er heldigvis ikke lenger fangehull i gammel

forstand. Luksushotellet er også milevidt fra sannheten. Fengselsbetjentene har en

arbeidsplass som er svært lite kjent. Folk flest har ingen, eller svært begrensete,

kunnskaper om hva jobben innebærer eller om fangene som sitter inne.  Det synes

heller ikke å være en enkel oppgave å formidle informasjon om fengsel eller å dele

erfaringene fra arbeidet der med andre. Berit, en av jentene jeg intervjuet, fortalte at

hun svært ofte ikke ble trodd når hun beskrev forholdene i fengsel eller snakket om at

fanger også kan være greie mennesker:

Folk har heller ikke peiling på hva de snakker om, sa hun. Mange mener at
fangene har det for godt, og de sier at de bør settes på vann og brød som i gamle
dager. Det de ikke vet, er at vann og brød var noe fanger tidligere kunne be om å
bli satt på for å få redusert lengden på soningen.

Det er nærliggende å betrakte fengselsbetjenter som en glemt yrkesgruppe. På et vis

deler de skjebne med fangene. Gjemt og glemt. Likevel pålegger samfunnet

fengselsbetjentene store oppgaver. Prinsipielt skal hver enkelt fange straffes slik at det

kjennes,39 men samtidig skal han føres tilbake til samfunnet som et bedre menneske

enn da han ble fengslet. Dette siste elementet i den offisielle begrunnelsen for

fengselsstraff har fått ny aktualitet i dag, ettersom en rekke mer eller mindre nye

«tiltak» gjør inntog i fengslene. For størstedelen av betjentene i Botsfengslet, hvor

                                             
39 I følge Andenæs er straffen «den tilsiktede påførelse av lidelse» (Andenæs 1990:103). Det er
vanskelig å se at det skulle være særlig forskjell på denne definisjonen og Christies definisjon av
straff som «pinepåføring» (1981:11), selv om Andenæs argumenterer for en slik forskjell.
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fangebefolkningen hører til blant de mest utslåtte i norske fengsler, er oppgaven i

praksis å manøvrere i fengslets hverdagsliv i en blanding av sikkerhetsoppgaver,

skjemavelde og fangers umiddelbare behov og ønsker. Applausen uteblir, og det

motsigelsesfylte i prinsipper og praksis bidrar trolig til mange brustne illusjoner. Det er

kanskje ikke så underlig at yrkesstoltheten ikke er fremtredende i denne yrkesgruppen.

Vi finner tilsvarende trekk i andre undersøkelser. I boka Le monde des surveillants de

prison (Chauvenet et al. 1994) finnes uttalelser fra fengselsbetjenter som gir innblikk i

et lite oppløftende selvbilde. De franske fengselsbetjentene har også fortalt om negativ

mediedekning, og de har beskrevet en uvitenhet blant folk flest som likevel ikke

hindrer dem i å uttale seg om fengsel. Her gjengir jeg tre sitater:

Når jeg sier at jeg er fengselsbetjent svarer folk: Ja vel, ja Det sier alt, det blir en
sånn kjølig stemning......

Jeg skulle ønske at yrket vårt ble anerkjent, det ville gitt oss verdighet, gitt oss
yrkesstolthet. Vårt yrke er da like respektabelt som politiyrket. Men de ser ikke at
vi gjør noe. På TV viser de frem fengsler hvis det er opprør blant fangene eller
noe sånt. Vi duger ikke til noe...Yrket vårt er belagt med en mengde tabuer. Vi
gjemmes bort. Folk vil helst ikke vite noe. Jøje meg, dette fengslet! Fengslet er
svært lite kjent blant folk. Politiet ser vi når de går omkring. Fengslet er det bare
fangene som snakker om utenfor. Ja, ikke det at jeg ikke skjønner det, jeg ville
gjort det samme hvis jeg var i deres sted.......

Vi er ikke mye verdt. Jeg blir helt fortørnet over de reportasjene som lages fra
fengsel. (Chauvenet et al. 1994: 59,60).40

Likheten mellom uttalelsen jeg fikk fra NFF og sitatene fra de franske betjentene er

slående. Fengslet blir bare kommentert dersom det skjer noe dramatisk, og mediene

dekker opp med reportasjer som gjør betjentene fortørnet. Folk vil ikke vite noe. Det

treffer det Berit sa: Vi så at folk ikke ville tro henne, til tross for at hun har

                                             
40 «Quand je dis que je suis surveillant de prison on me répond: Ah bon! Tout est dit, ça jette un
froid.....».
«Qu'on reconaisse notre métier, pour notre orgueil, notre fierté. On a un métier aussi respectable que
la police. Nous, on nous voit intervenir sur rien du tout. La télévision montre la prison quand il y a
une émeute et c'est tout. On est des bons à rien...Notre métier est un sujet tabou. On nous cache. On
ne veut pas savoir. Oh! là, là! les prisons! La prison est très peu connue des gens. Un flic, on le voit
évoluer. Le maton, c'est le détenu qui donne l'information, alors.... C'est légitime je ferais pareil à leur
place....».
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førstehåndskunnskap. Stoff fra fangesiden kan i perioder få store oppslag i mediene.

Mye er svært negativt, noe vi snart skal få et lite innblikk i, men en del er også

fortellinger om fangers liv som viser et mer nyansert og mindre reduksjonistisk bilde

enn det negative. Journalister ser ut til å ha den oppfatning at historier om fanger pirrer

nysgjerrigheten og får fart på seertall og salg, og noen jounalister er nok også ute etter

å vise nettopp nyansene. Den ene av de franske fengselsbetjentene er inne på dette, og

vi hører hjertesukket: Hadde bare vi fått fortelle vår historie!

I en scene fra den svenske filmen «Vägen ut» fra 1999 (Norsk tittel «Det store

gjennombruddet»), får vi et tilsvarende hjertesukk. Filmen handler om fem fanger i

den svenske anstalten Kumla, som får spille skuespill på ordentlig, i et ordentlig teater,

med vanlig publikum. Tilfeldigheter gjør at en journalist får snusen i teaterprosjektet,

og under en prøve i teateret blir alle fangene fotografert og intervjuet. En av betjentene

i fengslet bivåner intervjuet fra en benk i teatersalen. Han er bare med for å passe på

fangene, som er på fremstilling.41 Hans kommentar om at han har jobbet tjue år i

anstalten og at ingen noensinne har intervjuet ham om hans jobb, eller har brydd seg

om å høre hans mening, mener jeg er en svært treffende illustrasjon også av norske

fengselsbetjenters situasjon. Det er ikke noe eksotisk eller spennende ved

fengselsbetjenter, slik enkelte nok kan synes det er ved noen fanger. I tillegg har

jobben deres mange elementer i seg som vi i verden utenfor helst ikke vil kjennes ved.

Mange av arbeidsoppgavene deres er det jeg kaller «dårlig folkeskikk satt i system» -

de må gjøre ting som vi i bunn og grunn ikke synes er riktig, til tross for at en kan

mene at enkelte mennesker bør sperres inne. Thomas Mathiesen (1970:102) sier det

slik:

 [det er] uhyre viktig å huske på at bevoktningsoppgaven sjelden betraktes som
fullt legitim i vårt samfunn. Selv om vi nok ønsker bevoktning av bestemte
mennesker, og selv om vi pålegger denne oppgaven på enkelte andre, så strider
vel slik bevoktning mot enkelte grunnleggende idealer vi har om åpenhet og
demokrati og frihet. Denne mangelen på full legitimitet er vel også følt av
personalet i institusjonene. Her er trolig en av hovedgrunnene til at

                                                                                                                                               
«On est mal considéré, je suis sciée par les reportages qu'on passe sur les prisons» (...).
41 En fange på fremstilling er, i motsetning til en fange på permisjon, ute av fengslet under bevoktning
av fengslets tjenestemenn.
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fengselsbetjentene så lett føler seg dypt såret over kritikk for at de har påtatt seg
denne oppgaven.

Det at vi ikke vil kjennes ved oppgavene fengselsbetjentene gjør, fører til at vi på sett

og vis heller ikke vil kjennes ved dem, og dermed «skyves» de ut i glemselen.

Fangene i Botsfengslet

I boka Kriminalitetskontroll som industri skriver Nils Christie at han liker ordningen

med soningskøene (Christie 1993:36).42  Begrunnelsen for dette er at en kø av straffe-

dømte er med på å synliggjøre hvor lite problematisk det tross alt er at disse befinner

seg utenfor fengsel. De fleste deler nok ikke Christies oppfatninger. For svært mange

mennesker føles det utrygt å vite at straffedømte venter på å komme inn til soning. Ja,

jeg vil si det så sterkt som at jeg tror de fleste ser på det som utenkelig at de som er

dømt til fengselsstraff ikke umiddelbart blir satt i fengsel. Bestemte oppfatninger om

straffedømte har sterkt feste i manges bevissthet, og selv om den offisielle tiltroen til

hva fengselsopphold kan utrette ikke lenger er stor, hevder de aller fleste at det er

nødvendig med fengsel. Dette henger antakeligvis i stor grad sammen med folks

oppfatninger av «den kriminelle».

Denne «kriminelle», hvem er så han?43 «Monster», «morder», «tyv», «narkoman».

Ond, hensynsløs, farlig, plagsom. I norsk presse florerer beskrivelser av lovbrytere, av

unge som av gamle. Noen ganger ledsages beskrivelsene av faktiske bilder. For noen

år siden hadde VG et stort førstesideoppslag med bilder av flere menn under

overskriften «Norges farligste fanger». Hvis vi ikke kjenner dem som avbildes, blir

nok selve ansiktene fort glemt, men overskrifter og karakteristikker har en tendens til å

feste seg i vår bevissthet. De bidrar sterkt til at de fleste av oss vil se dømte bak lås og

slå. Vi rystes. Vi blir sinte. Vi blir redde. Beskrivelsene vi presenteres for, viser

mennesker vi helst ikke vil møte, helst ikke vil ha noe med å gjøre. De er ikke som oss.

                                             
42 Disse køene av fanger som venter på å få sone er for tiden i all hovedsak avviklet, men vi kan ikke
se bort fra at det er et fenomen som vil dukke opp med jevne mellomrom.
43 Valget av ordet «han» styres både av at de fleste fanger i norske fengsler er menn (ikke av at den
kvinnelige fangen ikke finnes), og at det ikke er tegnet de samme bilder av kvinnelige fanger i norske
medier. I det hele tatt er det mitt inntrykk at kvinner som begår lovbrudd, er mye mindre interessante
for mediene enn menn.
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De er de Andre.44  Lhuilier og Aymard sier det slik: «Vi nekter å se i hver enkelt av oss

de ødeleggende tilbøyeligheter (eller drifter) som vi beskytter oss mot ved å tro at

lovbryteren, den kriminelle, er radikalt forskjellig. Fordi han ikke likner oss, fordi vi

hos ham fornemmer en mistenkelig ‘abnormalitet’, forsikrer han oss om vår egen

‘normalitet’» (Lhuilier og Aymard 1997:194).45 Når disse Andre settes i fengsel,

trekkes et lettelsens sukk. Noe blir gjort for å skape orden i kaos. Dersom de slippes ut

«for tidlig», hever det seg sinte røster.

Det store flertallet av fangene i Botsfengslet hører til dem som ikke har latt seg

avskrekke av det første fengselsoppholdet. Som et eksempel kan nevnes at Oslo

kretsfengsel som helhet ikke hadde en eneste førstegangssoner i annen halvdel av 1996

(«Aktuelt for kriminalomsorgen», nr. 1 1999:8). Når det snakkes om «de kriminelle» er

det denne gruppen det oftest refereres til. Mens vi andre i samfunnet nok kan sette

stemplende betegnelser på mennesker som begår ett lovbrudd - ordet morder er et

eksempel på det - er det kanskje først og fremst tilbakefallslovbryterne som blir «de

kriminelle».

De forholdsvis korte straffene46 som sones i anstalten, indikerer at fengselsbetjentene

har å gjøre med «småfolket» i den kriminelle verden. Det er en generell regel at det

ikke skal sones dommer utover 1 år og 6 måneder i Oslo kretsfengsel, selv om det nok

forekommer at enkelte fanger gjør det. Mange av fangene i Botsfengslet har begått

mindre lovbrudd i kategorien narkotikakriminalitet. De aller fleste av disse fangene er

selv rusavhengige. Svært mange soner dommer for vinningslovbruddd av forskjellig

art. Mange av vinningslovbruddene er nettopp knyttet til narkotikabruk eller -misbruk.

Et mindre antall fanger sitter på dommer for voldsbruk, noen av disse er knyttet til den

                                             
44 Foucault hevder at den store innesperringen på 1600-tallet er en arv fra utskillelsesstrategiene som
ble benyttet overfor de spedalske. Innesperringen instituerer et skille mellom dem og oss. Ettersom
dette skillet overtas i forskjellig vitenskapelig praksis, oppstår den andre som kriminell, som gal osv
(Foucault 1972, 1975).
45 (.....) le refus de voir en chacun de nous les pulsions destructrices dont nous nous protégeons en
croyant que le délinquant, le criminel est radicalement different. Parce qu'il ne nous ressemblerait pas,
parce qu'on perçoit chez lui une «anormalité» suspecte, il nous assurerait de notre propre «normalité».
46 Straffer over 6 måneder regnes som lange straffer, men hovedandelen av fangene i Botsfengslet
soner korte dommer.
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såkalte «torpedovirksomheten».47 Andelen fanger av utenlandsk opprinnelse er raskt

økende. Svært mange av fangene har levd i kriminelle miljøer siden de var 14-15 år

gamle. Mange av fangene i Botsfengslet hører til de mest utslåtte i fengsels-Norge.

Den sørgelige realitet for flere av dem, er at det å komme i fengsel kan være

ensbetydende med overlevelse. Utslitte etter et liv med rus og kriminalitet og uten noe

sted å bo, havner mange på en celle hvor de første dagene kan være et fysisk helvete

med abstinensplager og sykdom. Etterhvert kan de, i det minste fysisk, bygge seg opp

igjen ved å ha et sted å sove og få mat hver dag.

Å møte disse fangene igjen og igjen, er en del av hverdagen for fengselsbetjentene.

Mens jeg var i fengslet, var det ikke uvanlig å høre en fengselsbetjent si: «Nei, er du

her nå igjen da? Ble ikke du løslatt for to måneder siden?» Deretter fulgte kanskje en

ordveksling om hva som hadde gått galt denne gangen. Fengselsbetjentene og mange

av fangene i Botsfengslet er gamle kjenninger på godt og vondt, og jeg opplevde

mange ganger at betjentene sa at de syntes det var hyggelig å få enkelte fanger tilbake

på avdelingen. Slik utsagn opplever jeg som temmelig paradoksale, tatt i betraktning at

de ytres i et fengsel, hvor en presumptivt ikke burde være glad for å se igjen noen av

de tidligere fangene.48 Noen ganger har fengselsbetjenter og fanger kommet riktig tett

inn på hverandre, og det oppstår relasjoner (i alle fall slik fengselsbetjentene ser det)

som jeg i utgangspunktet ikke ville tenkt var mulige i et fengsel. Som for eksempel når

Berit snakker om et par menn som har gått ut og inn av fengslet i mange år:

Det er klart at man blir bedre kjent med noen fanger enn med andre. Det er for
eksempel et par stykker som jeg har kjent siden de var femten-seksten år gamle.
De har gått ut og inn her, og nå nærmer de seg de tredve. Av og til føler jeg meg
nesten som om jeg skulle være moren deres. De andre fangene merker det nok,
men jeg har ikke følelsen av at det er noe problem for dem. Det kan av og til bli
litt fleiping hvis jeg stryker en av dem over håret eller kinnet. Til de gutta synes
jeg nesten at jeg har et uprofesjonelt forhold.

                                             
47 En «torpedo» er en mann som leies inn for å drive inn penger eller annet som personer har, eller
mener de har, krav på.
48 Det at det er hyggelig å få enkelte tilbake, er vel også snarere et uttrykk for at det er noen av
tilbakefallslovbryterne det er lettere å forholde seg til enn andre.
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Berit er altså kommet disse fangene nær nok til at de blant annet appellerer til hennes

morsfølelse. To menn, som har gått ut og inn av fengslet store deler av sine liv, setter

igang gode følelser hos henne. Vi sporer lite eller ingenting av den «kriminelle» når

Berit snakker. Som vi ser, er det ikke uproblematisk å oppleve dette, for følelsene

kommer i konflikt med det å være profesjonell.  Å være profesjonell er for

fengselsbetjentene stort sett å ikke bli for private og holde passende avstand til

fangene, og de fleste opplever det som svært viktig. Dette kommer jeg tilbake til.

Da jeg intervjuet Berit, sa hun at hun syntes det var lite problemer med fangene. Helge

bekreftet det, men sa også at det er et stort problem når fanger oppfører seg truende.

Heldigvis skjer det ikke ofte. De fleste betjentene var enige om at det er mindre

aggresjon i fengselsavdelingene nå enn før. En kan spørre seg hva dette skyldes. Jeg er

ikke i tvil om at fengselsbetjentenes atferd kan være både konfliktdempende og

konfliktskapende. Dette skriver jeg om i kapittel 4.2 og 4.3. Imidlertid er det mye som

tyder på at fengslet har lykkes i å «sosialisere» fangene. Fanger som har sonet mange

dommer, er blitt «flinke» til å sone. En av fangene jeg snakket med, sa til meg: «Hvis

du oppfører deg ålreit, er det greit her inne. Oppfører du deg som en drittsekk, blir du

behandlet som en drittsekk. Hvem er det som orker det, måned etter måned?».  Fanger

tilpasser seg i stor grad. «De finner seg i det meste, bare de vet hva som skal skje», sa

Berit.

Nicole Hennum skriver om tilpasning til institusjoner i boka Det organiserte

nederlaget (om barnevernets utredningsinstitusjon, BUS). Ungdommene kan aldri

forberedes tilstrekkelig på at de skal være på institusjonen, og derfor oppstår ofte en

kriseliknende situasjon hvor de reagerer med opprør eller med depresjon. «Det er kun

gjengangerne som finner seg tilrette uten for store problemer», sier Hennum (Hennum

1993: 28). Noe tilsvarende kan kanskje sies om fengsel. Det å ha vært i fengsel før,

gjør at en vet mer om hva en går til, og det oppleves kanskje ikke som så utrygt som

første gang, men uttalelsen ovenfor sier også noe om hvor sterkt fangen opplever det
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«normaliserende» trykket i institusjonen.49 På BUS regnet ungdommene tilpasningen

som total dersom noen brukte institusjonens sokker, noe de av og til gjorde dersom

deres egne var til vask. Det var problematisk å bli sett med BUS-sokker på, for å godta

å bruke dem, var ensbetydende med å ha «mistet alt» (Hennum 1993:33). I forhold til

de mange «sinte», og ikke minst sterkt engasjerte, fangene jeg i årenes løp har møtt i

KROM-sammenheng, opplevde jeg at fangene i Botsfengslet i stor grad i Hennums

forstand har «BUS-sokker» på. Kanskje kan man si at en stor andel av Botsfengslets

fanger er det Lauesen kaller «håndtamme» (1998:172), og mangler det «trøkket», det

opprøret, som er nødvendig dersom en skal klare seg utenfor murene. Residivtallene i

Botsfengslet taler sitt klare språk.

Berit synes det er blitt mindre negativitet blant fangene, noe som i og for seg er logisk

dersom vi godtar det ovennevnte argumentet om sosialisering, «men i stedet er de blitt

mer krevende, og vil at vi skal stå på pinne for dem» sa hun. Gaute sa rett ut at han så

på seg selv som en slags serviceperson: «Det er jeg som har roomservicen her». Synne

opplevde maset som det aller verste. Det, og bråket fra høyrøstete samtaler og musikk

på «full guffe». 18-19 menn som ikke har mye å foreta seg kan lett fremstå som en

nokså massiv flokk med «masere». Maset gjorde henne sliten, slik jeg skrev om

tidligere, og ble grunnen til at hun søkte om redusert stilling.

Ikke alle i fengslet ser på maset på den samme måten. En av fangene, som jeg snakket

nokså ofte med, mente at det mange betjenter kaller «mas» snarere handler om

fangenes behov for å bli sett. I stedet for å bli irriterte over «maset», syntes han at

betjentene kunne være litt flinkere til å observere, til å spørre hvordan fangene har det.

Han hevdet at det skulle svært lite til for å lyse opp i fangetilværelsen. «Mange

betjenter omgir seg med en mur som går flere meter ut fra kroppen», sa han. Det ville

vært fint hvis de kunne åpne opp litt, og forsøke å se hva som faktisk skjer med dem

som sitter inne». Denne fangen uttrykte et ønske om å bli sett. Han etterlyste den gode

betjenten som varetektsfangene i Finstad og Gjetviks undersøkelse beskriver: en som

                                             
49 Normaliseringsprosessen, tilpasningen til fengslet, er også det Hans Toch har kalt «(the)
selfdestructive modes of adaption» (Toch og Adams 1989 i Toch 1992:xv).
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er flink til å dempe angsten og ensomheten, en som «stiller opp» (Finstad og Gjetvik

1990). Han ønsket etter alt å dømme, at fengselsbetjenten skulle være mer enn en

vokter. Gjennom å beskrive avstanden han opplever at fengselsbetjentene holder som

«muren som går flere meter ut fra kroppen», sier han, kanskje uten å vite det, noe om

et viktig aspekt ved fengselsbetjentenes arbeid.  Så godt som alle betjentene jeg

intervjuet tok det opp. Det handler om profesjonalitet, som vi så over, og det handler

om det pykologen Inge-Arne Teigsett kaller å ikke bli «dratt ut» (Teigsett i Skjelstad

1994:4).50 Dette skal jeg vende tilbake til i kapittel 4.2.

 At «trykket» fra bortimot 20 voksne menn som er prisgitt to eller tre fengselsbetjenter

i nær sagt alle saker, oppleves som mas, er lett å forstå. Det kan også være vanskelig å

skjønne hvorfor alt helst skal skje «i går», som fengselsbetjentene ofte uttrykte det.

Mens vi som har en travel hverdag ofte ikke ofrer en tanke på svar fra et eller annet

kontor, og kanskje ikke en gang tar oss tid til å ta telefoner vi strengt tatt burde ha tatt,

har fangene overflod av tid. Likevel er det å mase på svar eller presse på for å få ting

til å skje, paradoksalt nok viktigere for dem enn for de fleste av oss andre. Det faller

kanskje naturlig å tro at det å ha god tid skal gi stor tålmodighet, men i fangenes tilfelle

er det nok snarere omvendt. I fengslet betyr god tid ofte tom tid, og det kan være

viktigere enn noensinne å fylle denne tiden med noe.51 Dessuten er det å mase, og

                                             
50 I fengsel er det viktig ikke å bli «dratt ut». For å motvirke å komme i en slik situasjon, kreves ikke
bare at man er profesjonell, men rett og slett at man klarer å kjenne hvilke grenser man har som
menneske, både faglig og privat, slik at man ikke dras ut over disse grensene ved å arbeide mer enn
man orker, tåle mer enn det som er psykisk forsvarlig, og sist, men ikke minst, ved å svikte sin egen
moral. (Fra Dag Vegard Skjelstads intervju med Teigset i Impuls nr. 4, 1994).
51 Dette med å fylle tiden er imidlertid ikke entydig. Herdis Dugstad fant i sin undersøkelse fra Bastøy
landsfengsel (Dugstad 1999) at fangene, særlig de som sitter i en lukket anstalt, ikke ønsker å
investere noe som helst i tiden i fengslet. I tillegg hevder de at tiden de sitter i en lukket anstalt går
fortere enn når de sitter i åpne anstalter. Tiden bare går, og den er virkelig død i den forstand at det er
som om den ikke finnes. Når fangen tenker på tiden etterpå, så er «det ingenting som har skjedd, så
det er fort gjort å tenke tilbake ganske langt» (Kristian i Dugstad 99:125). Forholdet fangene har til
tiden blir ekstra interessant når vi ser hvordan fengselsmyndighetene legger opp til at det skal
investeres i fengselstiden med tiltak og programmer. Idealet nå er at fangene skal starte prosessen med
å ruste seg til et liv utenfor murene, utenfor kriminaliteten. En slik prosess, hvor målet er forandring,
fordrer en annen opplevelse av tiden enn den fangene i Dugstads avhandling beskriver: Den fordrer at
man skriver seg inn i tiden, og at tiden blir noe mer enn et slags vakuum. I følge Goffmans studie fra
asylet, kan tiden i anstalten bare oppleves meningsfull dersom man blir «kurert», og da ses tiden i
etterrasjonaliseringens lys: «[...] once cured, the time spent getting cured will have been a reasonable
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forsøke å få ting til å skje rundt sin egen person, en av de få mulighetene som byr seg

dersom fangen ønsker å oppfatte seg selv som viktig, og ikke bortglemt. Goffmann

bruker begrepet «død tid», tid som på en måte bare må gjennomleves, en tid som

skiller seg fra den tiden man ellers lever ute i samfunnet (Goffman 1961:67). I

Botsfengselet er det lite å fylle denne tiden med. Det er få fritidsaktiviteter, og ellers

begrensete muligheter til å komme ut av avdelingen foruten til et lite lystbetont arbeid.

At fengselsbetjenter opplever stress og frustrasjon på grunn av dette, er også forståelig.

Det er mye to eller tre personer skal utrette, og den byråkratiske kverna maler

langsomt, både innenfor og utenfor fengselsmurene. Svært ofte stopper ikke sakene

opp hos fengselsbetjenten, men tvert imot lenger opp i fengselssystemet, og det er

opplagt frustrerende når en ikke kan gi klare svar på hva som hender videre.

Fengselsbetjenten ender ofte opp med å si «skriv en ny påmeldingslapp» eller «vent til

i morgen, så får vi se», og om slike svar ikke får fangen til å mase mer, får de ham lett

til å bli irritert og sint. Gaute irriterte seg også over tregheten i systemet. «Jeg synes

fanger venter i månedsvis uten å få annet enn halvkveda viser. Det er forferdelig

tungrodd her, og jeg tror jeg hadde blitt gær'n hvis jeg skulle levd lenge i et sånt

system», sa han.

Etter disse generelle betraktningene er det på tide å trekke mediebildet frem igjen, og

stille spørsmålet: Passer fangene i Botsfengslet inn i de beskrivelsene mediene gir av

«fangen»? Er stereotypiene som brukes i samfunnet generelt, dekkende beskrivelser?

Jeg spurte fengselsbetjentene om hva de syntes om oppfatningene som ser ut til å råde

blant folk, om mediebeskrivelser og om hvordan de selv ville beskrive Fangen. Det

følgende er et lite utvalg av de svarene jeg fikk.

Selvopptatt...

Jeg tror folk flest har et ganske forståelig bilde ut fra det de har sett. Når jeg
treffer noen av dem som av og til er fanger her, nederst på Karl Johan, får jeg et
helt annet inntrykk av dem enn når de har vært hos oss en stund og er blitt nyktre
og har fått mat og dusj hver dag. Mediene derimot snur kappen etter vinden og
melker saker for hva de er verdt, derfor gir jeg ikke mye for deres beskrivelser.

                                                                                                                                               
and profitable investment» (1961:67). I dette perspektivet kan en vanskelig tenke seg at fangene i
Botsfengslet skal oppleve soningstiden som meningsfull.
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Men jeg synes det er utrolig vanskelig å diskutere straff og fengsel med folk ute.
Folk har masse fordommer også, og enten tror de ikke det jeg sier om mennesker
som sitter inne eller, hvis jeg opplever det som håpløst å formidle mitt syn, og
sier at jeg ikke vil snakke om det, så sier de at jeg er arrogant, sa Berit.

Fordi hun har møtt så mange fanger, vet Berit at det bak den skitne, rusa «slasken» ved

Sentralstasjonen skjuler seg en gutt eller en mann som ikke bare er en slask, men som

også har gode sider og som kanskje mange ganger håper å finne en plass blant

«vanlige» folk i samfunnet. Fangene kan være trøtte av livet de lever, og mange er

menn som går med drømmer de etterhvert har liten tro på at kan bli virkelighet. Jeg har

også truffet noen av dem i løpet av de siste årene. En fange jeg møtte under et

fengselsbesøk, sa til meg at hans høyeste ønske var å jobbe i barnehage. Imidlertid var

han sikker på at ingen ville ansette en som hadde brukt år av livet sitt på rus og

vinningskriminalitet. Denne fangen hadde nok et svært realistisk bilde av

virkeligheten. Det skal antakeligvis svært mye til for å endre holdningene i samfunnet

og synet på «den kriminelle».

Lars har også sett mennesket bak slasken, og oppfatter mediebeskrivelsene som

endimensjonale, men han har ikke bare positive ting å si om fangene:

Hvis jeg generelt skulle beskrive en fange, ville jeg si at det er en som er
egosentrisk, og veldig opptatt av egne fordeler. Noen ganger mangler de innsikt,
og selvinnsikt. Har lett for å si: Jeg skal bare.....Jeg tror de tar med seg mye av
dette utenfra. Det er et vanskelig liv ute, hvor det meste handler om å klare seg.
Hvis du spør om mediebildet, så synes jeg stort sett ikke det stemmer i det hele
tatt. Journalister har det kanskje litt sånn som politiet, de ser stort sett fangen før,
eller i, varetekt, hvor han er sånn passe møkkete, rusa, sjuk og avmagra. Så går
det en stund inne. Han avruses, hviler, eter og får livet i mer ordnede former, og
etter en stund er han ikke til å kjenne igjen. De fleste blir greie, hyggelige gutter
som oppfører seg fint og er ok å prate med.

Som vi ser, synes Lars blant annet at fanger generelt er for selvopptatte. Det er ikke

vanskelig å gi ham rett i at mange fanger fremstår som selvsentrerte. Imidlertid stiller

jeg spørsmål ved hans tolkning av årsaken til det. Lars sier at fangene lever vanskelige

liv på utsiden, og tror at atferden i fengslet er et resultat av livet i frihet.  Slik jeg ser

det, er det like nærliggende å tolke selvopptattheten som spesifikk fengselsatferd. Jeg

har vanskelig for å tro at det å være alene, innelåst i en trang celle, mange timer i
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døgnet, gir særlig grunnlag for å tenke på andre enn seg selv. Det er ikke sikkert at det

er selvopptattheten som dominerer når disse mennene ikke lenger er fanger. Jeg antar

at muligheten til å «granske sin egen navle» i samvær med familie, venner eller

bekjente utenfor anstalten ikke er stort større for disse gutta enn for oss andre. I møtet

med andre, kanskje «likesinnede», er det ganske sikkert konkurranse om plassen, og

flere som ønsker å bli sett.

Når Lars sier at fanger generelt er selvopptatte, kan det lett oppfattes som en stereotyp

fremstilling, og slike fremstillinger er det viktig å stille spørsmål ved. Imidlertid ser jeg

at vi da står i fare for å falle i den andre grøfta, gjennom å fremstille fanger som

mennesker som egentlig er «gode» på bunnen, og i realiteten bare utsatt for

«systemenes» urettferdighet. Det er tvilsomt om en slik «omvendt diskriminering»,

som lett kan fremstille fangene som viljeløse nikkedukker, som stykker av drivved i

strandkanten, overlatt til en slags omgivelsenes «erosjon», er egnet til å rokke ved

stereotypiene. Sannsynligvis produserer den bare nye. Kanskje er fanger selvopptatte?

De fleste av oss har slike trekk. Til tross for dette tror jeg det er viktig å se at fengslet i

sterk grad fordrer strategier for overlevelse, og at det ikke er sikkert at de samme

strategiene tas i bruk utenfor. Slik måten vi fremstår på, er en kombinasjon av

tilbøyeligheter, personlige erfaringer, reaksjoner på mennesker vi møter og situasjoner

vi står i, kan fangens «selvopptatthet» være en strategi han velger når han står i forhold

til fengslet. Goffman hevder at fangen opplever fengslingen som et fall i sosial

posisjon, og skriver følgende om dette i boka Asylums:

First, in many total institutions a peculiar kind and level of self-concern is
engendered. The low position of the inmates relative to their station on the
outside, established initially through the stripping prosess, creates a milieu of
personal failure in which one's fall from grace is constantly pressed home. In
response, the inmate tends to develop a story, a line, a sad tale - a kind of
lamentation and apologia - which he constantly tells to his fellows as a means of
accounting for his present low estate. In consequence, the inmate's self may
become even more a focus of his conversation and concern than it does on the
outside, leading to much self-pity (Goffman 1961: 66).

For meg synes det temmelig innlysende at fengslet tar fra fangen de vanligste

handlingsalternativene han var vant til å benytte seg av utenfor, og at han rent faktisk
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umyndiggjøres og uansvarliggjøres i forhold til sin livssituasjon utenfor murene, hva

den enn måtte innebære. Det kan umiddelbart synes som om Goffmans beskrivelse er

søkt i forhold til det vi vet om livet til mange av dem som er gjengangere i

Botsfengselet, men det er likevel legitimt å stille spørsmålet om ikke den bortimot

totale umyndiggjøringen som finner sted i anstalten, tross alt nettopp innebærer et

sosialt fall for fangen.

...eller sårbar?

Når jeg leser om fanger i avisen eller noen ute snakker generelt om fanger, er det
ikke mine fanger de beskriver. For meg er fangene personer, men for mange
utenfor er de bare nummer, forbrytere. Det er ikke mange som forstår at få er
mer sårbare enn de som sitter her inne.

Annette snakker her om «sine» fanger, og beskriver dem på en måte som mange av de

«tøffe» gutta kanskje i høyden innrømmer i det stille. Blant annet bruker hun ordet

sårbar, et ord som heller ikke er vanlig eller knapt forekommer i vokabularet til de

mannlige fengselsbetjentene.

Bruker Anette ord som er spesielle for kvinner? Jeg har tenkt litt på hvorfor ord som

«sårbar» ikke dukket opp i de mannlige fengselsbetjentenes fangekarakteristikker. Selv

om jeg ikke vil se bort fra at det kan finnes ord som er mer vanlige når kvinner

snakker, kan det også hende at Anette bruker dette ordet fordi hun har sett det sårbare i

fangene. Noe ved henne har kanskje fått gutta til å vise også den siden ved seg selv.

Kanskje viser de slike sider bare til jenter? Det er helt sikkert vanskeligere for fangene

å vise seg sårbare overfor andre menn. Også menn jeg kjenner, som aldri har sittet i

fengsel, har gitt uttrykk for at bare de nærmeste og beste kameratene får del i deres

sårbarhet, om de overhodet forteller slikt til andre menn. Derfor er det rimelig å se

Anettes beskrivelse av fanger som et uttrykk for at fanger forholder seg forskjellig til

mannlige og kvinnelige betjenter. I situasjoner hvor begge bidrar i relasjonen, er det

ikke umulig at det er kjønn som er i spill. Kanskje er dette også en del av forklaringen

på Berits spesielt gode følelser for de to fangene hun fortalte om. I tillegg kan det

tenkes at disse mennene har behov for det «moderlige» hun muligens signaliserer, og

som hun i alle fall kjenner på selv, og dermed fører til et samspill mellom dem som

gjør at «drittsekken» forsvinner.
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Dette eksemplet er naturligvis utilstrekkelig når det gjelder å kunne si noe generelt om

hvorvidt de kvinnelige fengselsbetjentene ser andre sider eller følelser hos menn enn

det mannlige fengselsbetjenter gjør. Det kan godt være en stereotypisering å si at menn

helst lar kvinner få del i sårbarhet. Fortellinger om, og forklaringer av, menn som

rasjonelle og kvinner som emosjonelle, kan gjøre at det er dette vi ser. Språkbruken ser

jeg imidlertid som svært interessant. Kanskje er det mer vanlig for kvinner å bruke ord

som «sårbar», og at menn snakker om det de ser med helt andre ord.

Likevel er det ikke slik at ikke mennene som arbeider i fengslet kan se eller oppleve

det sårbare hos fanger. En onsdag i april 1998 var det Kyrres oppgave å foreta et avhør

av en fange som hadde rømt fra åpen anstalt bare få dager før han skulle løslates, en av

disse, for oss straite, uforklarlige hendelsene. Fangen selv forsto heller ikke hvorfor

han hadde rømt. Han hadde det bra der han var, og det var like før han skulle gå tilbake

til livet i frihet. Imidlertid hadde bekymringer av privat karakter gjort hele tilværelsen

trøblete. Jeg ba om å få være med på avhøret, og det var helt i orden. Imidlertid ble det

ikke noe avhør å være med på så lenge Kyrre var på vakt. Noe sa meg at han vegret seg

for å gå fangen på klingen. «Han er jo helt utafor, stakkar», sa han til meg. Fangen

fikk sitte på gangen og røyke, enda vi befant oss på «lukka». Det var ganske åpenbart

for meg at Kyrre så sårbarheten og fortvilelsen. Det så også ut som om han ikke visste

hvordan han skulle forholde seg, men ved å la fangen komme ut av isolasjonen i cella,

viste han at han forsto, samtidig som det også gjorde det lettere for ham å kontrollere at

det ikke skjedde noe dramatisk.

Dette raske blikket på kvinnelige og mannlige fengselsbetjenter forteller nokså tydelig

historien om det relasjonelle og det mer instrumentelle. Kvinnenenes språk og

mennenes handlinger. Vi så også i delkapitlet «Kvinne i et mannsfengsel» at forskning

på kvinnelige fengselsbetjenter viser at kvinner ofte klarer med munnen (skape

relasjoner), det menn mener en må klare ved fysisk styrke (handlinger). Likevel er ikke

dette bildet helt entydig. Som vi skal se, blant annet i kapittel 4.4, er kvinner også i
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mange sammenhenger handlingsorienterte. Det ser ut som om kvinnene spiller på flere

strenger enn mennene, og at de har et noe tydeligere språk for det de gjør.

Ettersom kjønnsperspektivet ikke var veldig sterkt i min bevissthet da jeg var på

feltarbeid, og mitt blikk var mer generelt, er det sannsynlig at jeg har gått glipp av mye

når det gjelder forskjeller og likheter mellom menn og kvinner. Til tross for at bildet

sikkert har mange fasetter, våger jeg påstanden om at det i institusjonen fengsel

opprettholdes et tydeligere skille mellom kvinners og menns kjønnsroller enn det vi ser

ute i samfunnet, der grensene mellom kvinners og menns roller etterhvert er blitt noe

mer flytende. For å sette det litt på spissen, kunne jeg være fristet til å hevde at det i

fengsel i mange sammenhenger fremvises en slags vulgærversjon av 50-tallets

kjønnsrollemønster. Trolig er det også store forskjeller på kvinners og menns

handlefrihet innenfor mannsfengsler. Her kan kvinner blant annet spille på hele sitt

repertoar som kvinnelig omsorgsperson, og ta tilflukt til morsrollen, mens mennene

ikke like selvsagt vil spille farsrollen eller rollen som en mann som forteller at han er

kommet nær en annen mann (se bl.a. Nancy C.M. Hartsock 1997). Likevel må

kvinnelige fengselsbetjenter vokte seg for å komme så nær mannlige fanger at det ser

ut som hun gjør noe annet enn å vise omsorg.

«Snille» tapere

Gaute var en av mange som sa at fangene er blitt «snillere»: For ti år siden ble jeg

tilkalt for å ordne opp i bråk flere ganger i uka, men nå er det mye roligere», sier han.

Likevel hadde han ikke mye tiltro til fangene, og han hevdet at mye av det de sier ikke

gikk an å tro på: «Rusmisbrukere tenker lurt hele tiden. Det de er best til, er å lure og

trikse og mikse. Og de får det til å høres så bra ut alt sammen, men det er ikke én av

dem som går en hel dag her inne uten å ljuge».

Helge fremsto som litt mindre skeptisk. Han ga et bilde av fangene som nesten var

identisk med det Nils Christie tegner i boka Hvor tett et samfunn:  «De er menn, de er

unge, de er skoletapere, de bor i byer, de er sosiale tapere» (Christie 1974: 93):

En generell beskrivelse av en fange i Botsfengslet er en ung mann som har
droppet ut av skolen tidlig, og altså har minimal utdanning. Han har liten eller



Kap. 4 – Fengselsbetjenten og fangen

90

ingen arbeidserfaring, dårlige hjemmeforhold, dårlig nettverk, og rusproblemer.
Men han er ikke noe monster, og jeg er ikke i utgangspunktet skeptisk til det han
sier.

Han hadde gjerne sett at denne fangen som han beskrev for eksempel fikk et bedre

nettverk, for han trodde det kunne bidra til å minske risikoen for tilbakefall. Han sa

videre at han syntes det var for galt at mange som har sittet inne slipper ut på gata uten

noe eller noen å gå til. Men selv om han ikke ønsket å være skeptisk til det fangen sa i

fengslet, sa han rett ut at han var skeptisk til de av fangene som brukte stoff: «Hvem er

det som vil være i en rusmisbrukers nettverk? Jeg er veldig skeptisk til å slippe slike

folk inn i mitt hjem, og det tror jeg mange andre er også».

Medienes beskrivelser karakteriserte han som «lite edruelige»:

Jeg synes både fengsel og fanger blir gjenstand for overflatiske beskrivelser. De
er preget av monsterbilder og Lombrosotypegallerier.52 Det er langt mellom
seriøse innslag i kriminaljournalistikken og i den kriminalpolitiske debatten
forøvrig. [...].  Det blir mye svart/hvitt tenkning.

I det hele tatt syntes Helge at folk flest visste veldig lite om fengsel, om jobben hans

og om dem som sitter inne. «Mange preges av Stutumforestillinger: Lås dem inn og

kast nøkkelen». Det han sa videre, tydet nesten på at han syntes han sloss med noen av

disse holdningene i Botsfengslet også. Jobben fortonte seg på mange måter vanskelig

for ham. Han var alltid mellom barken og veden, eller som han sa: «Jeg føler meg

klemt mellom mange stoler her inne». Det var mange hensyn som skulle tas, og dersom

han klaget på at det ble tatt for lite hensyn til fangene eller til hans yrkesgruppe,

betjentene, ble det vanskelig: «Sier du mot noen, blir du sett på som en oppvigler [som

snakker fangenes sak] eller en surmuler [som klager på egne arbeidsbetingelser]». Han

ga indikasjoner på et vanskelig forhold til ledelsen, og dels til andre som jobber i

                                             
52 Helge henviser til den italienske kriminologen Cesare Lombroso, som hadde såkalte typegallerier
for lovbrytere. Lombroso mente at vi kunne påvise en sammenheng mellom lovbryternes fysiognomi
og lovbruddene de hadde begått. Mordere så ut på en bestemt måte, tyver på en annen. Det
interessante er at Lombrosos ideer fortsatt er høyst levende. En av fengselsbetjentene jeg intervjuet,
som ofte er på skolebesøk med fanger fra sin avdeling, fortalte at skoleelevene ofte har problemer
med å se hvem som er fangen. De dømmer etter utseendet, og han selv er ofte blitt tatt for å være
sedelighetslovbryter, mens en annen som jobber på avdelingen og er stor og kraftig, med nokså
glattbarbert hode, alltid blir tatt for å være voldslovbryter.
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fengslet, og vi aner konturene av konfliktene som ble tatt opp i delkapitlet «Et godt

sted å være»? Det med å føle seg mellom barken og veden er et svært viktig tema i

betjentenes arbeid, og vil bli berørt på ulike måter flere steder i avhandlingen.

Løgnere, luringer og plagsomme masekopper

Som vi så over, var Gautes snille fanger også noen ordentlige luringer, som ifølge

Gaute ljuger og trikser og mikser. Erik fortalte at han i utgangspunktet støttet fangene,

og beskrev hva som skjedde med ham etterhvert som han opplevde løgn og bedrag i

fengslet:

Da jeg begynte å jobbe i fengsel var jeg faktisk ganske negativ til det som skjedde
i anstalten, og var mye på fangenes side, men etterhvert syntes jeg at mange av
dem var drittsekker, som bare løy og lurte og manipulerte alt de kunne. Nå tror
jeg at jeg har klart å få tilbake den «naiviteten» jeg ønsker å ha.

 Erik ga altså Gaute rett i at fanger lyver og lurer, men han forsøkte å ta hver ny

situasjon «at face value». Det innebar at han måtte ta sjansen på å bli skuffet. Han

ønsket å ha det samme utgangspunktet som Helge: Han ville ikke å møte fangene med

skepsis. Han forsøkte så godt han kunne å stille seg åpen. Derfor ble han også oftere

skuffet enn for eksempel Gaute, som ga uttrykk for å ha avfunnet seg med at fanger

lyver og trikser og mikser. Men til tross for at Erik ble skuffet, forsøkte han å gå enda

et skritt videre. «(Når jeg velger å være naiv) er det en stor belastning med løgn og

mistro. Jeg blir sliten og paranoid, men kanskje løgnen er en overlevelsesstrategi for

fanger, en måte å beholde verdigheten på», sa han. Dette gir ham mulighet til å

reflektere over fangens behov for å skape et akseptabelt bilde av seg selv, og til å se at

det at fangen lyver, ikke nødvendigvis må føre til at han stemples som løgner. Det

arbeidet Erik nedlegger i dette, er ikke uten omkostninger. Det tar på kreftene å skulle

heve seg over noe som stadig skjer.

Det tar også på kreftene stadig å være nødt til å ta imot folk man ikke har noe særlig til

overs for. Fengselsbetjentene opplever også fanger som plagsomme eller vanskelige.

Enkelte betjenter har dårlig kjemi med enkelte av fangene, og sikkert også «vice

versa». «Det handler for det meste om å være på bølgelengde eller om trynefaktor» sa
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Helge. Hvis det bare er en og annen betjent som har problemer med å komme overens

med en fange, kan det hende at betjenten sørger for å ha minst mulig med denne

fangen å gjøre - hvis det er mulig. På noen avdelinger er fengselsbetjentene veldig

innstilt på å jobbe slik. Noen fanger har imidlertid generelt dårlig ord på seg. De

oppleves som plagsomme av de fleste. Helge omtalte disse på en svært pen måte da

han sa:

Det hender vi får tilbake folk vi ikke har så veldig god erfaring med, og da er vi
ikke alltid så glade. Det hender det blir en del sukking og stønning inne på
betjentkontoret av det, men da må vi jo gi det en ny sjanse, for det nytter ikke å gi
uttrykk for slikt. Da ville det bli nesten umulig å leve sammen.

Dette er et eksempel på et område hvor følelser av antipati eller oppgitthet, basert på

tidligere erfaringer, balanserer fint mot vissheten om at det er en jobb som skal gjøres,

og mot idealet om at alle skal behandles likt. Jeg observerte ikke mange overtramp i

forhold til dette idealet i måten betjentene forholdt seg til den enkelte fange på, men

jeg tok desto oftere del i sukking og stønning. Det lot ikke til at mitt nærvær la noen

særlig demper på klagene. Sukkingen handlet for det meste om fanger som maste, og

som «dro med seg» andre fanger, slik at det ble mye uro på avdelingen. Den handlet

sjeldnere om virkelig alvorlige ting, men et par ganger hørte jeg om fanger som ble

oppfattet som «a real pain in the ass», og hvis rykte gikk fra avdeling til avdeling. Den

vanskelige fangen ble beskrevet som en som ikke lytter, som enten ikke kan eller vil

være med, en du ikke når frem til, en som hoverer, som er likegyldig og som ikke viser

den ringeste respekt for fengselsbetjenten. Derimot ga alle jeg intervjuet uttrykk for at

de ikke hadde noe imot at fangene var krevende og utfordrende, så lenge de viste

respekt. Helge syntes at fanger kunne ha gode grunner til å utfordre systemet: «Det

hender at rot er grunnen til at fanger ikke når frem med klager eller anmodninger.

Ofte blir det ikke gitt ordentlige tilbakemeldinger, og da blir det veldig vanskelig. Når

fanger klager på slikt, synes jeg ofte det er bra».

Den farlige fangen

Finnes det farlige fanger? Antakeligvis mener de fleste mennesker det. Heller ikke

fengselsmyndighetene er fremmed for tanken. I dagens situasjon ønsker
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fengselsvesenet å være i beredskap når det gjelder muligheten for å stille til rådighet

«varetekts- og soningsplasser med særlig høy grad av sikkerhet» (se bl.a. St. meld. nr.

27, 1997-98: 35). Grunnen til dette er en frykt for at det som sies å være et stadig

hardere kriminelt miljø internasjonalt, for alvor vil spre seg til vårt land. Også i

Botsfengslet ligger denne beredskapen inne, blant annet med omgjøring av

basisavdelinger til restriktive avdelinger, noe jeg skrev om i tredje kapittel. I hvor stor

grad finnes det fanger som det er grunn til å frykte i Botsfengslet? En kvinnelig betjent

sa det slik: «Det hender jeg fryser på ryggen når jeg leser papirene til enkelte fanger,

men det er sjelden. I de fleste tilfellene tror jeg ikke det hadde vært mer utrygt for oss

andre om de hadde vært utenfor murene».

Helge fortalte meg om en episode som fant sted i løpet av den tiden jeg var i fengslet,

men etter at jeg hadde «flyttet» fra hans avdeling:

For noen dager siden fikk vi inn en fange som absolutt ikke skulle ha vært hos
oss, kanskje ikke i fengsel i det hele tatt. Han ble flyttet hit (til en restriktiv
avdeling) fra en basissoningsavdeling fordi han var så aggressiv. Det ble sagt at
han drev og løftet53 på betjenter. I dag ble førstebetjenten i etasjen vår presset
opp til veggen av den samme fangen. Jeg så at det skjedde, og min første
innskytelse var å styrte til, men så bestemte jeg meg for å nærme meg så rolig jeg
kunne. Da fangen så meg komme, ga han opp.

Liv hadde følgende historie:

Mange fanger blir sure på meg, for jeg er en typisk nei-betjent, som følger regler
ganske strengt. En gang ble jeg truet inne på avdelingen. Et par fanger kom med
grov munnbruk og trusler om å ta meg ute. Da skrev jeg rapport og fylte ut det
skjemaet til trygdekontoret som du skal fylle ut i forbindelse med mulig
yrkesskade. Dersom du en gang vil søke attføring på grunn av noe som er skjedd
på jobben, må du ha fylt ut det skjemaet. Men det har ikke skjedd noe etterpå.

Berit hadde jobbet tretten år i fengselsvesenet, og da jeg intervjuet henne, sa hun at

hun bare hadde følt seg redd og utrygg én gang på de tretten årene. Det var mens det

ennå bare var én betjent på hver avdeling, og ingen hadde på seg alarmer slik som i

dag. En fange, som hun betegnet som halvpsykotisk, var tydeligvis ute etter å lage

                                             
53 Uttrykk som brukes i fengsel om fanger som bruker fysisk makt overfor betjenter eller andre.
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bråk, for hun så ham putte sin egen lighter i lomma, for deretter å spørre Berit om hun

hadde tatt den. Da hun svarte at hun ikke hadde andre lightere enn sin egen, ble han

rasende. Han dyttet henne opp i et hjørne og stakk knytteneven opp i ansiktet hennes.

Hun greide likevel å roe ned situasjonen. Hun syntes å huske at hun hadde sagt noe

sånt som at hun skulle hjelpe ham med å lete etter lighteren. Da begynte han å flire og

dro lighteren opp av lomma. Han sa at han bare ville se om hun ble redd, og Berit

svarte ham da at, ja, det ble hun.

Tidligere brydde hun seg ikke om å vite hva gutta var dømt for, men nå ville hun vite

det. Begrunnelsene var flere, men hensynet til egen trygghet var en av de viktigste.

Blant betjentene jeg intervjuet, var hun den eneste som uttrykkelig anga egen trygghet

som begrunnelse for hvorfor hun skaffet seg kunnskap om domfellelsen. De syv andre

anga ganske andre grunner for at de leste domspapirer, om de overhodet gjorde det.

Liv syntes ikke det ga større trygghet å kjenne innholdet i papirene, men sjekket det

likevel mer nå enn før:

Jeg har ikke tenkt på hvorfor jeg gjør det. Det har hendt at jeg har blitt
nysgjerrig på dommen i ettertid, for eksempel hvis en fange har vært litt
utagerende fysisk, men jeg synes ikke det har vært så veldig klargjørende. Det
gjør bare bildet mer sammensatt, og gir ikke noen større trygghetsfølelse.

Lars, som hadde jobbet i fengslet i 7 år, opplevde heller ikke jobben som farlig. Han sa

det slik:

Jeg har følt meg utrygg 2-3 ganger i løpet av den tiden jeg har jobbet her. Hver
gang har det vært fordi det var jeg som var der akkurat da, og ikke fordi fangen
var ute etter å ta akkurat meg. Jeg var representant for systemet og systemet var
noe dritt.

At situasjoner som tegner til å bli farlige, ofte får en udramatisk slutt, gir grunn til å tro

at det ikke er forbundet med særlig fare å jobbe i Botsfengslet, noe fengselsbetjentene

også bekrefter. Trusler om å ta fengselsbetjenter utenfor jobb, slik Liv opplevde, og

som naturligvis blir tatt svært alvorlig, er ofte nettopp bare trusler. Selv om det er

meget alvorlig når fengselsbetjenter opplever at trusler blir iverksatt, er det heldigvis

svært sjelden det skjer. Ut fra betjentenes beskrivelser synes det som om den enkelte
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fange i Botsfengslet ikke vurderer det som særlig lurt å gå til angrep på

fengselsbetjenter.  Enkelte fanger har alvorlige problemer og skulle ikke vært i fengsel

i det hele tatt, slik Helge fortalte om. Voldsepisoder forekommer, men de er nokså

sjeldne. «Hos oss på A [Botsfengslet] er det veldig fredelig når det gjelder vold. Det

sitter stort sett bare snille gutter her», sa Erik. Når det av og til blir alvor, og en enslig

fange går løs på en betjent eller andre som jobber i fengslet, dreier det seg for det

meste om et øyeblikks impulshandling, en reaksjon i frustrasjon, men det ser ut som

om det ganske fort går opp for de fleste fangene at overmakten er for stor. I mange

tilfeller er fangene vel så farlige for seg selv som for andre. Etter det jeg erfarte, skadet

fanger oftere seg selv enn andre. Rett som det er, forekommer det selvmordsforsøk, at

fanger nekter å spise eller at de må på sykehus fordi de har fortært gjenstander de helst

ikke skal ha i seg, som gafler og liknende ting.

«Har du møtt noen her inne som hater fanger»?

Hovedinntrykket mitt er at fengselsbetjentene ikke opplever fanger som farlige, og at

de har opplevd altfor få truende situasjoner til å se på jobben sin som farlig.

Resultatene i Arbeidsmiljøundersøkelsen bekrefter dette. Hvis en ser bort fra de

feilkildene som prosjektleder Kari Kausland presenterte for fengselsledelsen 1.-2. april

1998,54 finner vi en klar tendens. På utsagn/spørsmål nummer 61 i spørreskjemaet for

undersøkelsen «jeg føler meg trygg når jeg er på jobb» har 47 prosent svart at dette

stemmer helt, 44 prosent har svart at det stemmer bra og bare 2 prosent har svart

stemmer ikke («Oslo-Kretsen» nr. 2,1:1998:11).55

                                             
54 Hun hevdet at det kan ha vært uklare spørsmål, det kan ha vært en del «turbulens» i anstalten på
tidspunktet for undersøkelsen (bl.a. turnusdiskusjoner, snakk om økonomi, ikke oppfyllte krav til
brannsikkerhet) og noen kan ha følt at slike undersøkelser likevel ikke vil gjøre noe fra eller til og har
tatt lett på svarene.
55 Som jeg har sagt tidligere, gjelder resultatene fra undersøkelsen Oslo Kretsfengsel totalt, men ut fra
mitt kjennskap til Botsfengslet, er det grunn til å tro at tallene gir et ganske dekkende bilde. Bayern,
den andre delen av Oslo Kretsfengsel, har sannsynligvis et langt «hardere» klientell, og mange fanger
med store psykiske lidelser som tidvis gjør dem mer uberegnelige, sitter på Bayern. I tillegg har denne
delen av fengslet langt flere fanger i varetekt, ikke minst på forbud, noe som lett kan være en
utrygghetsfaktor («Oslokretsen» har ikke sidetall - derfor er nevnte sidetall kommet frem ved enkel
telling av sidene).
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Vi så at fengselsbetjentene reagerte avvisende på beskrivelser som gjør fanger til

«monstre», og at de var negative til mediabildene. Totalt sett var bildet

fengselsbetjentene ga av fangene langt mer sympatisk enn det som gis av folk utenfor

fengslet. I så måte skiller det jeg har funnet seg ikke fra det som er kommet frem i

andre studier av fengselsbetjenter (se bl.a. Jacobs & Kraft 1978:308-309 og Härenstam

1989:16). En av betjentene spurte meg om jeg hadde møtt fengselsbetjenter i

Botsfengslet som hatet fanger. Ut fra det vi nå har sett (og mine erfaringer i fengslet

ellers), må svaret bli nei: Jeg har hverken hørt eller sett noe som skulle tyde på det. På

den annen side ser det ut til at betjentene bærer med seg en skepsis som ikke

nødvendigvis bare har sitt opphav i de personlige erfaringene de gjør med hver enkelt

fange mens han sitter inne. Berit ga uttrykk for at hun ville være «føre vár», hun hadde

behov for å være i beredskap for noe som kunne komme til å hende. Ettersom hun ikke

ga uttrykk for at hun var redd, og dessuten hadde opplevd svært lite som ga grunn til

frykt, er det det nærliggende å se beredskapen hennes som et uttrykk for en

grunnleggende skepsis til straffedømte eller som uttrykk for en frykt for at en som er

fengslet for voldshandlinger, kanskje er voldelig. Sveinung viste en liknede

ambivalens da jeg spurte ham om han ønsket å vite hva fangene var dømt for. Først sa

han at han ikke så noen grunn til det, men deretter sa han:

Av og til kan det være greit å vite hvis noen sitter for vold eller mord, for hvis det
oppstår vanskelige situasjone, er det greit å vite at en kanskje må holde et
spesielt øye med dem. De er tross alt folk hos hvem kniver og annet kanskje sitter
løst, og de har jo brutt grenser som sitter ganske dypt i oss alle at ikke må brytes.

Sveinung må rimeligvis lese domspapirer eller basere seg på informasjon fra kolleger

som gjør det, eller fra fangen selv. Han hadde erfart å bli truet, men sa at han ikke

opplevde det som truende. Han karakteriserte fangene som vanlige, greie, gutter som

ikke var spesielt slemme eller farlige, men som nok kunne ha en del mangler

følelsesmessig, sosialt og intellektuelt. Heller ikke han kunne begrunne sin «føre vár»-

holdning med opplevelser i fengslet. Til tross for disse betjentes overveiende positive

syn på fanger, bærer de i seg noe av den skepsisen som vi finner hos folk flest, en

skepsis som ikke forsvinner som en følge av konkrete erfaringer med fanger.
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Noe av forklaringen på dette kan ligge i det faktum at fengslet i seg selv representerer

en form for institusjonalisert mistenksomhet, der kontrolltiltak utøves mot den enkelte

fange først og fremst som en følge av handlinger han allerede har begått. Sannsynligvis

har denne mistenksomheten basis i et menneskesyn der frykten for hva som «skjuler

seg under overflaten» ligger latent. Thomas Mathiesen kaller bevoktningen «instituert

mistillit» (Mathiesen 1970:101. Se også Olaussen 1999:3). Er det vokteroppgavene

som så å si frembringer skepsis hos Berit og Sveinung? Er det enkelte kollegers

negative erfaringer som har skremt dem? Eller er det det faktum at de hele tiden møter

menn som har vært straffet mange ganger? Kanskje er det god grunn til å være skeptisk

til fangene? Noen av dem er menn som har hatt vold som lett tilgjengelig «løsning».

Selv for Berit, som også sa at noen av de fineste samtalene hun noensinne hadde hatt,

var samtaler med fanger, er det kanskje nærliggende å spørre hvordan man skal kunne

stole på en som hele tiden driver med den samme dritten, og aldri lærer av sine feil?

Jeg kan ikke gi noe endelig svar på disse spørsmålene. Imidlertid indikerer resultatene

i arbeidsmiljøundersøkelsen at det jeg kaller den institusjonaliserte mistenksomheten

blant betjentene i fengslet, er sterkere enn betjentenes konkrete erfaringer.

Undersøkelsen gir klare indikasjoner på at betjentene føler seg trygge på jobb. Hvis vi

slår sammen tallene som sier at det «stemmer helt» at man er trygg på jobb, med

tallene som sier at det «stemmer bra», kommer vi opp i 91 prosent. Dersom vi slår

sammen de samme to svarkategoriene i utsagn nummer 65 i skjemaet: «Bemanningen

er tilstrekkelig til å ivareta sikkerhetshensyn», blir tallet 31 prosent. På dette utsagnet

svarer totalt 38 prosent at det ikke er god nok bemanning og sikkerhet (svarkategori:

«stemmer ikke»).56 Hvorfor ønsker så mange bedre bemanning for å ivareta

sikkerheten, samtidig som de sier at de føler seg trygge? Et mulig svar er naturligvis at

det kan ligge personalpolitiske årsaker til grunn. Dersom det var flere betjenter på hver

avdeling til enhver tid, ville arbeidsmiljøet sikkert bli bedre. Det ville være flere

personer å spille på, og mer avlastning å hente i den psykisk belastende jobben. Det

høye sykefraværet ville kanskje gå ned eller i alle fall bli mindre belastende, og sist,

                                             
56 Jeg minner igjen om at tallene gjelder for Oslo kretsfengsel totalt.



Kap. 4 – Fengselsbetjenten og fangen

98

men ikke minst, ville økt bemanning være et signal om at fengselsbetjentjobben er en

(høyt) prioritert oppgave og ikke noe man setter bort til et fåtall mennesker.

På den annen side kan vi bruke Foucaults perspektiv fra Overvåkning og straff.

Foucault hevder at fengslet har lykkes i å produsere forbryteren som et patologisk

subjekt (Foucault 1994:246).57 Fra å være et rasjonelt rettssubjekt, lovbryteren, er han

blitt et irrasjonelt fengselssubjekt.58 Vi skal siden se hvordan fangen i fengslet er blitt

gjort til en person med en rekke mangler. Blant annet hevdes det at «de intellektuelt og

sosialt fungerer på et nivå under, eller på siden av det man kan forvente av mennesker

på samme alder» (Meek-Hansen 1999:67). Det er nærliggende å hevde at

fengselsbetjentenes ambivalente forhold til trygghet og sikkerhet har sitt opphav i en

fengselsmessig diskurs med røtter i Lombrosos syn på den fødte forbryter som det

atavistiske og primitive menneske (Cesare Lombroso 1911:XIV i Hauge 1990).

***

Dette utvalget av fengselsbetjentenes fangebilder er altså preget av at de har kommet

fangene atskillig nærmere enn andre som beskriver fanger. Mange av de stereotypiene

vi blir presentert for i samfunnet ellers, mangler i betjentes beskrivelser: Det er mange

slags mennesker som sitter i fengsel. Fangen er ikke noe monster, og stort sett ikke

farlig. Han er ofte en som har hatt det vanskelig. Han er snillere enn før, han er sårbar.

Samtidig viser beskrivelsene at livet sammen med fanger er mindre forutsigbart enn

livet ellers. Fanger lyver, trikser og mikser. De er selvopptatte og krevende. De

mangler innsikt og selvinnsikt. Fengselsbetjentene uttrykte vilje til å forstå, men også

skepsis.

Antakelig er det slik at de hver dag må føre en kamp med institusjonskravene og sine

erfaringer på godt og vondt for å kunne behandle fanger på en måte som ikke i for stor

grad undergraver deres selvfølelse og de idealene de måtte ha i forhold til jobben. I

                                             
57 At Foucault hevder at dette er fengslets suksess, og forklaringen på hvorfor det kan ses som sådan,
har av enkelte blitt sett på som ren konspirasjonsteori eller, som Jon Elster hevder, det reneste vås (se
Elster 1983:104). For en nærmere diskusjon av dette, se Garland 1990 og Schaanning 1997.
58 I mye av fengselspraksis er det imidlertid slik at fangen betraktes som rasjonell. Blant annet
betinger konsekvenstenkningen i fengslets interne reaksjonsformer et rasjonelt subjekt som kalkulerer
negative og positive effekter ved sine handlinger.
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fengslet så jeg at det kunne være vanskelig å finne måter å samhandle på som oppfyller

kravene til fangebehandling i «Alminnelig tjenesteinnstruks for fengselsvesenets

tjenestemenn» (Fengselsstyret 1962). Vi har allerede i dette kapitlet sett noen konturer

av de strategiene betjentene benytter seg av, og disse vil bli ytterligere anskueliggjort i

kapittel 4.2.

4.2 Om å finne «seg selv»: handlings- og samhandlings-

alternativer
Ragnar Kristoffersen skriver i sin avhandling Bagatellenes tyranni (Kristoffersen

1986), at mye av det som står på spill i fengsel, er identitet. Både fangene og

betjentene er avhengige av å lage seg en selvforståelse i fengslet. Formodentlig vil

begge parter forsøke å fremstille seg selv på en måte de ikke trenger å skjemmes over.

Dette gjelder ikke minst for fangene. Det er vel også nærliggende å hevde at fangens

utgangspunkt er mer problematisk enn fengselsbetjentens, og det er i alle fall svært

forskjellig. Fangen kommer til anstalten med et stempel fengselsbetjenten ikke har:

Han er lovbryter. Det er ikke dermed sikkert at fangen har gjort dette stempelet til sin

totale identitet. Det er heller ikke sikkert at lovbryteridentiteten bare er negativ.

Fangene kan også se på, eller i det minste ønske å fremstille, seg selv som virkelig lure

typer. Jeg har flere eksempler på det. Her skal nevnes to: En svært ung fange sa til en

betjent og meg, at han syntes at «dere straite er tåpelige som betaler for alt dere vil

ha». Utsagnet kom i forbindelse med utdeling av noen varer han hadde kjøpt i kiosken

inne på fengselsområdet. Han reagerte på de høye prisene, og sa at det ikke kunne falle

ham inn å leve slik når han kom ut, og at han var smart nok til unngå det. «Skal du

stjele da?» spurte betjenten, men det fikk han ikke noe svar på. En annen fange fortalte

meg hvor lang tid som var gått før han ble tatt for sin lovstridige virksomhet. Han

hadde tjent gode penger og levd det søte liv. Det falt kommentarer om hvor talentløse

mange av fangene i Botsfengslet er. Han siktet spesielt til de rusavhengige

tilbakefallslovbryterne, som knapt er sluppet ut før de kommer inn igjen. Eksemplene

på at lovbryteridentiteten blir fremstilt som noe fint, er mange. I «fellesskapet», som er
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blitt navnet på den delen av avdelingen der fangene kan se på TV sammen, spille kort

og diskutere, florerer historiene om fangenes bedrifter.

Tøffe typer og skikkelige mannfolk?

Gaute hadde tanker om «fellesskapet». Han beskrev det som et sted der fangen

nærmest er villig til å fortelle hva som helst for å fremstå som en real skurk: Der er det

om å gjøre å være mest mulig tøff i trynet, og ha flest mulig bragder å skryte av. Jeg

kaller det Ljugakroken, og der er det ikke mye rom for å ta ut vanskelige følelser».

I Ljugakroken gjaldt det å være en Mann på godt og vondt.

Imidlertid er det kun i fellesskap med dem som sitter inne, at fangen kan spille på det

positive ved å være en lovbryter. Med tilbakeblikk på beskrivelsene fengselsbetjentene

ga av fangene, er det vanskelig å finne noe positivt ved fangenes levemåte - deres

«karriere». Som mennesker opplever fengselsbetjentene dem snarere som litt

«stakkarslige». Dersom fangene ønsker å gi andre fremstillinger, er det ikke

uproblematisk, og det kan ikke skje hvor som helst.  Selv om det finnes

fengselsbetjenter i Botsfengslet med en broket, om enn ikke straffbar, fortid, finner

fangen knapt gehør for sin «mandige og tøffe» livsform (dersom det er slik han

oppfatter den) blant dem. Bare det faktum at fengselsbetjentene har fast jobb, skaper et

stort skille mellom dem og fangene. En jobb i staten er kanskje ikke fangenes største

drøm, men de vet likevel at det i samfunnet står mer respekt av det å ha fast jobb, enn

av det å stjele til livets opphold.

Dessuten har jeg et sterkt inntrykk av at de fengselsbetjentene som selv har slitt for å

holde livene sine på rett kjøl, på mange måter er blant de mest moralistiske, noe som i

og for seg ikke er overraskende. Gaute var en av dem som overhodet ikke la skjul på at

han hadde tatt mange avstikkere fra den rette sti, og han var blant dem som med tyngde

hevdet at det burde være ordentlig kjedelig i fengsel. Han syntes det skulle være streng

disiplin, og ikke snakk om å ha slike ting som TV på cella. Han betegnet det som uhørt

at fangene i tillegg kunne få låne TV-spill fra fritidsavdelingen. Han hevdet at gutta
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burde sitte på cella og tenke over hva de hadde gjort og være nødt til å gå inn i det

vanskelige i livene sine. Han trodde det ville virke mer avskrekkende, særlig for de

aller yngste, de som ikke har sittet inne før. «TV'n gjør bare at de kan kople ut, og

sløve», sa han. Tankene om bot og bedring henger igjen hos Gaute. Riktignok var det

slik at selv om han var tøff i ordbruken når det gjaldt forholdene i fengslet (blant annet

hevdet han rett som det var at «det er rene barnehagen her», en kommentar som er

interessant på flere måter), så jeg stadig at han langt fra handlet som han prediket.

Fremfor alt var det ikke mye fordømmelse å spore hos ham: Tvert imot sa han til meg

at han ikke så på seg selv som det spor bedre enn mange av fangene, og at det godt

kunne ha vært ham som satt inne. Til tross for jobben i staten var han på ett vis «en av

gutta». Blant annet fordi han formidlet denne selvinnsikten, nøt han stor respekt blant

mange fanger. I tillegg hadde han noe av Bjørnsons Bård skolemester ved seg: en

kombinasjon av direkte tale, hvor han ikke la fingrene imellom (skjennepreken), og

noe jeg nesten vil beskrive som ømhet. Han ga ofte uttrykk for at han visste at enhver

som var i vanskeligheter, trengte hjelp, og kanskje «et spark bak». Gaute kunne ofte si

ting som at: «når jeg har greid det, kan du også få det til». Han ville gjerne gi fangene

håp. På den annen side kan en slik uttalelse minne fangene på hvor udugelige de er

som ikke har kommet seg ut av misbruk og kriminalitet, og dermed virke helt

annerledes enn det som var intensjonen.

Blant annet på denne bakgrunn er det nærliggende å tro at «Ljugakroken» kan fylle en

del av fangenes behov for å føle at de «er noe». Den har sine klare feil og mangler,

ikke minst fordi det, som Gaute påpeker, ikke er rom for å ta ut følelser av for

eksempel utilstrekkelighet og sorg, som mange fanger også sliter med. Det er heller

ikke alle fanger som orker et fellesskap med folk de ikke har valgt å være sammen

med. Likevel er den en viktig del av fangekulturen59 på den måten at den representerer

et sted der (for å si det med Galtung) «presset fra lovbrudd, dom og straff kan lettes»

(Galtung 1959:241). Fengselsbetjentene legemliggjør en stor del av dette presset, både

                                             
59 Hva «fangekultur» er, og hva som finnes av «fangekultur» i dagens fengsler, er en stor og viktig
diskusjon som jeg ikke vil går nærmere inn på her. Tidligere har ordet blant annet vært brukt
synonymt med «fangesolidaritet» (se bl.a. Finstad og Gjetvik 1990), men mye har skjedd i fengslene
det siste tiåret, og her ligger mange spennende problemstillinger.
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som representanter for straffesakskjeden og som lovlydige borgere med fast jobb, og

fellesskapet kan til en viss grad gi fri fra de lovlydiges virkelighetsforståelse.

Imidlertid er det ganske sikkert også et problematisk sted å oppholde seg, ikke bare for

dem som kanskje helst ville ha snakket om følelsene sine. Jeg tror også at fellesskapet

kan være et sted der fanger virkelig kan kjenne prestasjonsangsten komme krypende.

Hvem er på topp i hierarkiet? Hvem har noe virkelig stort å skryte av? Vi vet at

fangehierarkier eksisterer, og at enkelte fanger ikke en gang behøver tenke på å delta i

fangefellesskapet med sine historier. Sedelighetsdømte er en slik gruppe (se også

Lauesen 1998:139). Mange av disse holder seg da også for seg selv, og lever et svært

ensomt og isolert liv. Jeg hørte også fanger refse andre fanger fordi de er så «forbanna

avhengige av dette dopet». En del er mindre rusavhengige, og føler seg kanskje hevet

over de andre fordi de har kontroll på bruken sin. Noen bare «boler»,60 trener og blir

store og sterke og profiterer på det både inne i og utenfor fengsel. En del er «smarte

kriminelle», i alle fall i egne øyne. Jeg har allerede presentert et par av dem.

Sett med tilbakefallslovbryterens øyne er «Ljugakroken» fengslets smittekilde nummer

én. De «gamle og erfarne» unnlater aldri å peke på det gale i å samle alle syke - i dette

tilfellet lovbrytere - på et sted, i håp om at de skal bli friske. Den logiske konsekvens

av denne oppsamlingen er at de, i stedet for å bli kurert, kommer ut med enda flere

lidelser, i dette tilfellet kunnskaper om kriminalitet og kontakter i miljøer der andre

lovbrytere ferdes.  Men Ljugakroken har også en annen funksjon som mange

fengselsbetjenter var opptatt av. Den kan virke oppdragende på fanger som har en

atferd som er vanskelig å takle, ikke minst for betjentene. Det har blant annet vært

tradisjon for at «gamle» fanger setter unge bråkmakere som «ikke vet hva som gjelder»

kraftig på plass, selv om det kanskje forekommer sjeldnere nå enn før. Den som hevder

at fanger ikke er opptatt av hva som er god oppførsel, ville få seg en overraskelse i

møtet med dette.

Hvis vi legger Galtungs ord til grunn, er betjentenes tilstedværelse i Ljugakroken ikke

ønskelig. Den, eller de betjenten(e), som overvåker fellesskapet, slik

                                             
60 De som «boler» bruker anabole stereoider.
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fengselsreglementets § 53.2 stadfester at de skal, legger ikke nødvendigvis en demper

på fangenes historiefortelling, men det er likevel en reell mulighet for det. Hvis det

legges en slik demper, vil dette formodentlig skje enten betjenten(e) deltar i samtaler,

TV-titting eller kortspill, eller bare er fysisk til stede. Til tross for

reglementsbestemmelsene har de forskjellige betjentene svært ulik praksis, noe som

betyr at regelen om overvåking også brytes. Det var mange ulike begrunnelser for å

bryte reglene på dette punktet. Gaute skilte mellom fellesskapet på restriktiv avdeling

og på de andre avdelingene: «Jeg sitter ikke mye i fellesskapet på lukka. Jeg synes

gutta skal få ha de to timene i fred når det har sittet på cella hele dagen. Jeg vet at det

er feil, for det heter seg at vi skal sitte og passe på». Gaute er muligens spesiell når det

gjelder å ikke ville sitte i fellesskapet på restriktiv avdeling, som generelt sett har den

strengeste kontrollen i Botsfengslet. Hvis man i fengslet ikke mente det var gode

grunner for å holde fangene innesperret 21 timer i døgnet, ville de neppe sittet på en

slik avdeling. Nettopp derfor burde Gaute sitte i fellesskapet. Når det gjelder fangene

som soner på de såkalte basissoningsavdelingene, eller på avdelinger med ulik

programvirksomhet, har disse likevel mulighet til å snakke med hverandre store deler

av dagen ellers, og det kan derfor være vanskeligere å forstå hvorfor det de sier og gjør

fra klokka 1700-1900 hver dag skal overvåkes særskilt. Lars, som jobbet i

Motivasjonsavdelingen, men som hadde jobbet flere andre steder i fengslet før, sa at

det kunne være veldig vanskelig å komme alene som betjent til fellesskapet i en vanlig

avdeling: «Da er det litt mer sånn at ‘dette er vårt fellesskap, så hva faen har du her å

gjøre’. Man går helst bare dersom man har noe man må formidle». Sveinung, som

jobbet på en lukket avdeling, ville imidlertid gjerne sitte i fellesskapet. Han begrunnet

det både med at han syntes det var hyggelig, og med at det var én av hans

kontrolloppgaver:

Jeg synes det er ålreit å sitte og spille kort og snakke med gutta, og jeg føler at
jeg blir akseptert. Jeg liker godt å fleipe og prate om det de driver med. Jeg kan
være temmelig sleivete og slenge en del dritt til fangene, men i en vennskapelig
tone. Hvis de tar av, minner jeg dem på at de sitter i fengsel, men det er ikke
alltid jeg orker å konfrontere dem. Jeg sier ja og ha, og kommenterer om noe er
hyggelig eller synd, og på den måten tror jeg de synes jeg er en ok type. Hvis
noen begynner å dra på at jeg ikke får sitte der eller kverulere på annet vis om at
jeg sitter på feil sted, pleier jeg å si at jeg har like stor rett som dem til å sitte der,
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og hvis de ikke liker det, kan de bare gå inn på cella si. Men sånt pleier ikke skje
med mindre jeg har gjort noe fangen ikke liker i en sak eller hvis jeg har tatt
pepper for [fått kjeft for] en avgjørelse fangen ikke likte.

Som vi så, hendte det at fanger fortalte Sveinung at han var utenfor sitt territorium.

Dette er naturligvis objektivt sett feil, men det viser behovet fanger har for å slippe

unna betjentes kontroll, særlig i situasjoner der de av en eller annen grunn er ekstra

frustrerte. Imidlertid opplevde jeg også at fangene ba om at betjentene skulle delta i

fellesskapet. Det må understrekes at det bare var på Motivasjonsavdelingen at jeg hørte

slike anmodninger.61  «Kom og sett deg litt! Hvorfor skal dere stresse rundt sånn»? lød

det. De færreste av fangene jeg kjenner, og har kjent gjennom flere års KROM-arbeid,

har uttrykt at de ønsket samkvem med betjentene utover det aller mest nødvendige.

Tvert imot. Den eneste situasjon som skiller seg ut, er varetekten, der sterk isolasjon

gjerne fører til at det å snakke med fengselsbetjenter blir kjærkomne avbrudd.

Statsviteren Torkil Lauesen (tidligere fange) sier at «Fangen ønsker ikke at have

socialt samkvem med vogterne, fordi der ikke er tale om et ligeværdigt socialt samvær.

Fangen føler at vogterne har en anden dagsorden end socialt samkvem - nemlig

overvågning» (Lauesen 1998:69).

Men det er ikke bare overvåkningen som hindrer likeverdigheten. Møtet mellom

fengselsbetjenten og fangen kan også fremstå som et møte mellom fornuften og

ufornuften, mellom den lovlydige og den lovulydige (se også Foucault 1976:509). Jeg

tror at fanger som forteller Sveinung at han sitter på feil sted, kunne kjenne seg igjen i

dette. I alle fall på dårlige dager når «systemet» kjennes trykkende. Da kan betjenten

lett bli systemrepresentant. Dessuten er betjentenes tilstedeværelse en konstant

                                             
61 Motivasjonsavdelingen er en kontraktsavdeling hvor fanger som ønsker å bli rusfrie, kan søke om
plass. Et av de fremste målene for avdelingen er å drive kriminalitetsforebyggende arbeid, både i og
utenfor fengslet. I denne sammenheng drar fanger og betjenter ofte på skolebesøk, og man mottar også
skoleklasser i avdelingen. Regimet på avdelingen likner i mange henseender på regimet i
Stifinnerprosjektet (et samarbeid mellom Tyrili-kollektivet og Oslo kretsfengsel). Mange av fangene
arbeider utenfor fengslet, riktignok i følge med betjentene, som da kalles «arbeidsledere». Alle som er
på avdelingen spiser i fellesskap ved et langbord midt i avdelingen, og fengselsbetjentene har ikke
eget pauserom med kaffetrakter og kjøleskap, slik vi finner på de andre avdelingene, men bruker
fasilitetene i fellesskapet. Hver morgen møtes betjenter og fanger til felles morgenmøte, og hver
fredag finner det sted en ukeoppsummering. De fangene som har permisjonstid er også med på en god
del turer.
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påminnelse om at historiene som eventuelt fortelles, om de store bedriftene på

lovbrytersiden, ikke har gyldighet utover den vesle fellesskapskroken i fengslet.

Samtidig kan det hende at fangene i Botsfengslet «glemmer» overvåkningsaspektet, og

at samtaler og aktiviteter med betjentene gir dem en følelse av normalitet. Mange av

Botsfengselsfangene har levd store deler av livene sine innenfor en eller annen

institusjon, og sosial- og hjelpeapparatet er velkjent for dem. Kanskje er

fengselsbetjenten bare enda en hjelper/kontrollør, som man tidvis ønsker samvær med,

og tidvis skyr som pesten.

Var da betjentene på Motivasjonsavdelingen mye snillere og greiere betjenter enn på

andre avdelinger, eller var det forskjell på fangene? Begge deler er mulig. Imidlertid er

det etter mitt syn mer trolig at det er soningsforholdene som må ta «skylda». Den ene

fangen har lite å tape ved å tilkjennegi at han ønsker Sveinung bort. Han er likevel

isolert mesteparten av døgnet, og rammene rundt ham er klare. Forventningene til

fangene på en restriktiv avdeling er i utgangspunktet ikke store. Den andre fangen,

derimot, administrerer på sett og vis sin egen straff (se Foucault 1993:18). Han er gitt

langt større frihet, og må gjøre seg fortjent til å være der han er, på mer enn én måte.

Dessuten er det en slags ideologi i avdelingen at fengselsbetjenter og fanger skal ha

mest mulig samkvem, at en skal være sosial og ikke isolere seg på cella, og den fangen

som gir uttrykk for at han ønsker seg vekk fra betjentene, har etter alt å dømme ikke

noe i en slik avdeling å gjøre.

Den gode betjenten

Også for fengselsbetjentene handler hverdagen i fengslet mye om å finne ut av hvem

han eller hun er i betjentrollen. Som vi skal se i kapittel 4.3, var det om å gjøre for

Helge å vise besøkende til fanger at det «ikke er drittsekker som jobber i fengsel». Selv

om mulighetene er begrensete, finnes det tross alt valg, eller i alle fall ønsker fra

betjentenes side, og mange har nok mer eller mindre bevisste idealer om hvordan en

«god» betjent skal være. Skissemessig kunne vi på den ene side si at den «gode»

betjenten kunne være en som er svært sikkerhetsorientert, og som ikke under noen

omstendighet lar sikkerhetshensyn vike for andre hensyn. Med en slik beskrivelse ser
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vi kanskje for oss et virkelig maktmenneske, men det å sørge for sikkerheten handler,

som vi etterhvert skal se, ikke minst om å vise ro, takt og klokskap. En «god» betjent

kunne også være den andre ytterligheten: en som ønsker å tone sikkerheten ned til et

minimum. De fleste betjentene befinner seg nok et sted mellom disse to ytterlighetene,

selv om Liv snakket om «ja-betjenter» og «nei-betjenter». Selv hevdet hun å ha mest

erfaring som nei-betjent, uten at hun opplevde det som negativt: «Selv om jeg kan være

hurpete, ordner jeg gjerne ting for gutta, og det sies om meg at selv om jeg kanskje

ikke er så snill, så vet fangene i alle fall hva jeg står for og hva de kan be meg om, og

det tar jeg som en kompliment». I følge Liv er hennes motstykke ja-betjenten, men jeg

kan ikke si å ha truffet noen «idealtypiske» ja-betjenter. Livs største innvending mot

disse er først og fremst at de er svært lite villige til å ta konfrontasjoner med fanger.

Det nærmeste jeg kom slike, var betjenter som jeg opplevde vegret seg mot å la

detaljer styre fengselslivet. Dersom de ikke fant det problematisk, kunne de blant annet

ha langt flere fanger på gangen i innlåsingstiden enn det som var tillatt, eller de

reagerte som Lars: Han mislikte å plukke på småting som stred mot regelverket, som

for eksempel at en fange har noen flere cd-plater eller kassetter på cella enn det som er

hjemlet. Jeg opplevde flere ganger at betjenter vegret seg mot konfrontasjoner, blant

annet ved å holde tilbake informasjon som kunne bringe fanger i harnisk. Dette kan

imidlertid like gjerne være en strategi for å unngå unødig bråk, som et tegn på at man

er ettergivende, noe jeg syntes lå i måten Liv snakket om ja-betjenter på. Dessuten var

hun helt eksplisitt inne på at hun syntes det var mye feighet blant betjenter. I enkelte

situasjoner er det ikke tvil om at betjentene kan virke feige: Kombinasjonen av den

skepsisen jeg beskrev i kapittel 4.1 og vissheten om at man presumptivt skal leve en

god stund sammen med fangen, kan bevirke at betjentene viker unna. Dette vil jeg

komme tilbake til.

Da jeg intervjuet dem, beskrev betjentene den gode betjenten som en som var «god for

fangene». «Det er det som er det viktige», sa Liv, «å være en god betjent for fangene».

Det er vanskelig å vite akkurat hva det betyr, men betjentene konkretiserte med å si at

de var fornøyde med jobben dersom de hadde fått til noe som de visste var viktig for

en fange. «En god arbeidsdag er en dag hvor jeg kanskje har sett at en fange er blitt
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fornøyd», sa Helge. Annette var særlig opptatt av å følge opp ting hun hadde lovet

fanger, og syntes det var leit hvis hun ikke kunne holde løfter. Det kunne bli mange

frustrasjoner for betjentene av dette, for i fengsel gjelder, som en betjent uttrykte det,

de tre «T'ene»: ting tar tid. Selv om de ikke selv var direkte ansvarlige for tidsbruken,

noe jeg var inne på tidligere, var det betjentene som tok fangens irritasjon over at mye

gikk langsomt.

Det var også viktig å være en god betjent i betydningen en god kollega. Dette innebar å

sørge for å gjøre de jobbene man var pålagt, å ikke overlate unødige oppgaver til

betjentene som kom på vakta etter. Lars betegnet en god kollega som en som ga

tilbakemeldinger, gjerne positive, på hvordan man oppfattet den andre i jobben.

Om å gi lillefingeren og miste hele armen...

Når det gjelder det å virke ettergivende, syntes det som om mange betjenter forsøkte å

unngå det ved å innta en holdning til «problemet» i forkant. Ved å bestemme seg for

hvilke prinsippier eller regler det var mulig for dem å fire på, kunne de fremstå som

«kule» snarere enn ettergivende. Av og til hadde betjentene også gode grunner til å

ville fire på en del av reglene og prinsippene i anstalten. Erik sa det slik:

Jeg synes vi har en god del ekstremt tåpelige regler her. Det er jo ikke mer enn
friheten vi egentlig skal ta fra dem, så når det for eksempel heter at du bare kan
ringe 20 minutter i uka, synes jeg det blir for dumt. Dersom det er ledig telefon
kan jeg la dem ringe så mye de vil. Jeg vil jo helst at de skal melde seg på,62 for
på den måten planlegger de jo livet noe, og det er viktig, men dersom noen
plutselig vil ringe til kona si eller til noen andre, synes jeg det tåpelig å nekte det.

Det å la fanger ringe utenom ringetiden, er et åpenbart brudd på reglene. Imidlertid sa

Erik altså helt klart at han ikke likte disse reglene. Det at han var «slepphendt» med

bruk av telefonen, og etter eget utsagn delvis kritisk til en del andre regler i anstalten,

førte iblant til diskusjoner blant betjentene. De hadde svært forskjellig syn på det å la

                                             
62 Praksis i fengslet er at fangen skal planlegge sine gjøremål ved å skrive en påmeldingslapp før bruk
av blant annet telefon og ulike tjenester i fengslet (samtaler med presten, med legen, med
sosialsekretæren osv.). Samtidig er dette en slags «timebestilling» som ikke minst er viktig for at
fengselsbetjenter og andre skal kunne planlegge sine arbeidsdager.
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reglene vike, enten det var av menneskelige hensyn, fordi de syntes reglene var

tåpelige, fordi de simpelthen hadde lyst til å bli godt likt, eller gjerne av alle disse

grunnene. «Hvis man er for snill blir man spist», sa en av betjentene som Chauvenet og

hennes kolleger intervjuet (Chauvenet et. al. 1994:92). 63 Erik står i fare for å komme i

en situasjon der fangene tenker at fordi han er «grei» på ett område, kan han også være

det på andre. Det er heller ikke sikkert at fangene vil verdsette reglementsbruddet som

han foretok når det gjelder telefonen. Etter fangenes syn er det så mange urimelige

restriksjoner i fengsel, at det å lempe på noen ikke synes mer enn rett og rimelig.

Derfor kan det utmerket godt hende at han slett ikke vil bli takket for det han gjør, men

i stedet blir klandret dersom han er restriktiv på andre områder, noe han nødvendigvis

vil bli nødt til å være fordi han jobber i et fengsel. Betjenter som ikke klarer å

bestemme seg for om de vil være liberale eller ikke, kommer lett i situasjoner der det

ser ut som om de mener én ting, men gjør noe helt annet. Dette så jeg flere ganger når

det gjaldt bruk av telefonen. To små historier om telefonbruk kan tjene som eksempler:

En dag satt jeg på betjentkontoret da en fange kom inn og ba om å få ringe. Betjenten

svarte ved å si følgende: «Men du har da ikke ringedag i dag du. Ja, hvilket nummer er

det da?». Nei, men ja! I et annet tilfelle fikk en fange streng beskjed av betjenten om at

han ikke kunne få ringe uten å ha skrevet en påmeldingslapp. Til meg sa betjenten at

han var svært nøye på slike ting. Like etterpå lot han imidlertid fangen ta den telefonen

han først hadde avslått. Det minnet meg sterkt om de gangene barna mine ber meg om

noe som jeg egentlig vil si nei til, men så farer det masse gjennom hodet på én gang, og

nesten samtidig som jeg sier nei, sier jeg ja, fordi jeg ser urimeligheten ved å nekte.

Reglementet sier at betjenten må si nei, men personlig opplever han eller hun det som

urimelig. I slike situasjoner fremsto fengselsbetjentene ofte som svært lite

konsekvente.

Det å være «kul» kan også føre til at fangene mener at betjenten er for kul, eller lett å

manipulere. Erik sa det selv:

                                             
63 «Si on est trop gentil, on se laisse manger».
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Jeg har stort sett et greit forhold til fangene, men jeg tror nok at en del av dem
mener at jeg er lett å manipulere. Vi hadde en sak med ganggutten hvor han sa at
han ikke orket å gjøre all jobben alene, og derfor ba jeg vaskegutten, han som
vasker kjøkkenet og doene, om å stille opp og gjøre en innsats. Men han ville ikke
heller, så da sa jeg at vi fikk se om vi kunne komme til enighet på annen måte.
Mange andre betjenter ville bare ha sagt at enten er du ganggutt og gjør jobben,
eller så får du overlate den til en annen. Jeg tror nok jeg blir vurdert til å være
altfor kul i fellesskapet.

På den annen side ga ikke Erik uttrykk for at han var redd for å bli manipulert. Han

mente at han hadde klare grenser. Imidlertid synes jeg utsagnet hans ovenfor tyder på

at han er ganske romslig. Denne romsligheten er ikke like fremtredende blant alle

betjenter. Erfaringer med at fanger forsøker å manipulere eller maser og presser på, gir

ofte romsligheten dårlige kår. Det blir snarere slik at fangenes «utnyttelse» av

betjentene eller «systemet» lett fører til en mistenksomhet (fangen er alltid ute etter å

«bruke» oss), som kan rettferdiggjøre å «holde igjen» ved å nekte å gi noe som helst,

og heller henvise strengt til regelverket, eller til at man velger å gi minst mulig. Under

overlappingen64 på Eriks avdeling behandlet betjentene en søknad fra en av fangene

om 15-20 minutters ekstra ringetid en uke fordi han kom til å bli forhindret fra å ringe

uka etter. Ingen av betjentene så noen grunn til å nekte dette, men det ble enighet om at

han skulle få 15 minutter ekstra (til tross for at den ordinære ringetiden, som vi så, er

20 minutter). Det at fangen mistet ringetid en uke, gjorde altså at han mistet fem

minutters dyrebar samtaletid. Da jeg spurte hvorfor han ikke kunne få 20 minutter, fikk

jeg til svar at han kunne få det minste han hadde spurt om. På denne måten kunne

betjentene være greie, men ikke for greie. Noen fengselsbetjenter var opptatt av at alle

på avdelingen skulle ha lik praksis, og at det nettopp ble vist den konsekvensen som

jeg hevdet at betjentene så ut til å mangle i en del spørsmål. Dette var kanskje særlig

betjenter som ønsket å følge regler nøye, eller tolke en del regler strengt.65 Dersom

disse hadde kolleger som var mer liberale, ble det naturlig nok ofte de strenge som fikk

                                             
64 Overlappingen er, som nevnt, det kvarteret fengselsbetjentene som skal gå av jobb har sammen med
dem som skal gå på jobb. Det skal avgis rapport for lukkede dører om situasjonen på avdelingen.
Praksisen varierer imidlertid mye fra avdeling til avdeling, og jeg opplevde mange ganger at det ikke
ble gitt rapport.
65 Veldig mye av regelverk i fengsel er skjønnsregler. For det første sies det ofte kan og bør, istedet
for skal eller må, og for det andre kan det være subjektivt hva som oppfattes som plagsomt eller til og
med ulovlig.
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«gjennomgå» av fangene, og som syntes de brukte urimelig mye tid på å fortelle fanger

at reglene var slik eller slik.66

Chauvenet, Orlic og Benguigui hevder at den mistenksomheten eller følelsen av at

fanger alltid er ute etter å utnytte en, ikke gjelder i én -til -én-situasjoner. De mener at i

forholdet mellom betjenten og fangen er det tilliten som overtar, fra tilfelle til tilfelle

(Chauvenet et al. 1994: 94-95). Det er som å si: Vi stoler ikke på fanger, men det

gjelder å ha tiltro til den enkelte. Dette virker som en schizofren strategi. Dessuten er

det vel ikke mulig å sette slike skiller, de blir fort teoretiske. Det er ikke dermed sagt at

ikke betjenter viser fanger tillit. Jeg så mange eksempler på det. Jeg tror blant annet at

Eriks praksis med telefontiden er basert på at han ser den enkelte i gruppen på

avdelingen. Som vi så i delkapitlet «Løgnere, luringer og plagsomme masekopper»,

ønsket Erik å være en «naiv» fengselsbetjent, og han jobbet bevisst med å bevare

naiviteten. Imidlertid sa han at han ble sliten og paranoid av at fanger løy for ham og

lurte ham. Jeg tror det skal sterk vilje til for å holde den generelle mistroen på avstand.

Det er en kjensgjerning at vi bevisst eller ubevisst dømmer våre medmennesker etter

de erfaringene vi tidligere har gjort med dem. Når min eldste sønn uavlatelig «glemte»

å gjøre de jobbene som var hans ansvar hjemme, kan jeg ikke nekte for at jeg etterhvert

mistet troen på at han kom til å gjøre ting han sa han skulle ta seg av. Sakte, men

sikkert, ble min tillit til ham på dette området svekket, og han kom i en posisjon hvor

hele «bevisbyrden» lå på ham: Han måtte gjøre seg min tillit verdig på nytt. På

liknende vis tror jeg at fengselsbetjentene i de færreste tilfeller er tillitsfulle overfor

fanger fordi de synes fangene har vist seg tilliten verdig. Antakeligvis dreier det seg

snarere om at enkelte fengselsbetjenter jobber hardt for å kunne vise tillit, både fordi

det er vanskelig å leve i en konstant atmosfære av mistenksomhet, og fordi en viss grad

av tillit utgjør noe av forutsetningen for at fangene skal samarbeide. Belastningen den

enkelte føler dersom han eller hun blir lurt, er ganske sikkert ulik, og avhengig av den

enkeltes utgangpunkt. Når Gaute viste fanger tillit, som han også gjorde, kunne han bli

den som fikk gledelige overraskelser dersom fangene viste seg tilliten verdig. For den

                                             
66 Betjentene var svært lojale overfor kolleger, og kritiserte aldri disse overfor fangene. Derfor måtte
de henvise til reglene som gjaldt for fengslet generelt eller for avdelingen spesielt.
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som arbeidet for hele tiden å gi fangene «en dag i mårrå, med blanke ark og fargestifter

tel», ble kanskje skuffelsene mer fremtredende. For den betjenten som ønsket å

beskytte seg eller å ha «ekstra kort i ermet», kunne én strategi være å gi så lite av

fingeren som mulig. En annen kunne være å sette så klare grenser som mulig for hva

man kunne være slepphendt med og hva man ikke kunne tolerere. Dette vil jeg ta opp i

det følgende.

Om å rapportere eller ikke rapportere...

Som vi så, mente Erik at han hadde klare grenser for hvilke regler han så gjennom

fingrene med. «Jeg er ikke like kul når det gjelder alt», sa han. Dersom fanger er rusa,

og tydelig viser det, skriver han rapport. Som viktigste grunn til dette anga han at det

kan få negative konsekvenser for avdelingen dersom fanger ruser seg åpent. Blant

annet kan det friste andre til å gjøre det samme. I forhold til det han gjør med

telefontidene, ser det umiddelbart ut som om han her går til den andre ytterligheten.

Ikke bare godtar han ikke dette regelbruddet, han fester regelbruddet til papiret, noe

som åpenbart må ha forårsaket at fanger var blitt flyttet fra hans basisavdeling til

isolering på lukket avdeling. Slik han først fremstilte det, var det ikke snakk om å la

nåde gå for rett. Imidlertid lot motsigelsene ikke vente på seg: I likhet med flere andre

betjenter sa han at han «ikke ønsker å se rusen selv om den finnes», og at han kunne

unnlate å rapportere dersom fangene holdt seg på cellene og gjorde hva de kunne for å

skjule rusen. Likevel hevdet han at «jeg får problemer med rollen67 jeg er i hvis jeg

ikke reagerer på at fanger viser at de er rusa».

Det er én viktig ting som skiller rusbruken fra andre regelbrudd i fengslet: Den er

straffbar, såvel i fengslet som utenfor. Imidlertid ser det ikke ut til at det først og

fremst er straffbarheten som gjør at Erik rapporterer rusbruk. Som sagt kan han unnlate

å rapportere dersom fangene er diskrete. Dessuten hendte det at han unnlot å rapportere

fanger som innrømmet at de hadde ruset seg. En slik ærlighet kunne telle så mye for

ham at det kunne være nok til at han unnlot å gå videre med saken. Han var heller ikke
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videre positiv til ruspolitikken i norske fengsler. «Vi må heller ikke være så naive at vi

tror at vi kan få fanger til å slutte med dop. Det vi kan gjøre, er å tilføre noe som

kanskje gjør at de får det bedre etterhvert», sa han. Han mislikte særlig

differensieringpolitikken. Den fører blant annet til at de mest utslåtte, og de som i følge

fengslet «ikke er motivert på den rette måten», som han uttrykte det, blir sittende på

lukkete avdelinger, uten stimuli. Han snakket om hvordan nedkjørte fanger kan

blomstre opp ved å komme på en avdeling der det skjer litt, og hvor de ikke er nødt til

å sitte på cella hele tiden. Når han rapporterte rusbruk, med de konsekvensene det fikk

for fangene, var han imidlertid selv med på å opprettholde mangelen på stimuli.  Jeg

undrer på hva det er som gjør at Erik sa han fikk problemer med rollen sin, og jeg ser

begrensninger i mitt eget materiale fordi jeg ikke spurte ham om det under intervjuet.

På den annen side kan jeg ikke huske at jeg reagerte på utsagnet den gang. Det var

først da jeg leste intervjunotatene igjen, at jeg så alle motsigelsene: Erik rapporterte

rus, men kanskje først og fremst hvis den var synlig, og han kunne unnlate å rapportere

dersom fangene var ærlige. Det som synes klart for meg, er at det kanskje er nødvendig

for Erik å ha områder hvor han er mer regelorientert dersom han skal unngå å bli «dratt

ut». Han hadde både institusjonens og sine egne grenser å forholde seg til. Det jeg

stiller spørsmål ved, er hvorfor han fikk problemer med rollen sin dersom han ikke

rapporterte rus. Hva skyldes det at han kunne legge ringereglene til side uten å få

problemer med rollen? Hvorfor var han så villig til å diskutere løsninger med

ganggutten? Dersom han rapporterte av hensyn til de andre fangene på avdelingen, blir

rolleprosjektet hans mer tydelig for meg: Som fengselsbetjent har han et moralsk

ansvar for å hindre smitteeffekt av, eller problemer med, dop.

Imidlertid fremsto han som langt fra konsekvent. Han hadde en rolle som han neppe

fylte til enhver tid. I utgangspunktet kan det se ut som om det å fylle rollen som

fengselbetjent, innebærer å rapportere rus, men i realiteten er det ikke så enkelt.

                                                                                                                                               
67 Begrepet rolle angir generelt sett de forventninger, normer og regler som er forbundet med en sosial
posisjon eller en oppgave (se Sosiologisk leksikon:267). Fengselsbetjentrollen er ikke noe spesialtema
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Muligens var forventningene Erik hadde til sin egen rolle uklare eller motstridende, det

lå en slags ambivalens i den, eller det kan være slik at han ikke fikk til å leve opp til

rollen sin i praksis. Mye kan tyde på at ambisjonene om å sette klare grenser ikke like

lett lot seg omsette til praksis. Det er heller ikke utenkelig at Erik også her balanserte

hensynet til forskjellige fanger i fengslet, at han ubevisst ønsket å være «kul» i

spørsmål der rus var involvert også. Hvis vi tenker i stereotypier, vil vi gjerne hevde at

mange av de narkomane i fengsel uavlatelig tenker på rus, og er så avhengige at de

gjør hva de kan for å få tak i stoff. Det jeg imidlertid oppdaget i samtaler med fanger,

var at det var forbausende mange som klarte seg bra uten rus, så lenge fristelsen ikke

var til stede. Det er dessuten ofte knyttet en god del problemer til det å skaffe seg rus

inne, for det fordrer ofte at man setter seg i stor gjeld og dermed i situasjoner det kan

være svært lite hyggelig å bli løslatt til. Derfor kan både narkomane og andre som stort

sett ikke bruker rus, ha felles interesser i at det finnes så lite dop som mulig på

avdelingene. Torkil Lauesen fant i sin undersøkelse blant fangene i Vridsløselille stats-

fengsel i Danmark, at også mange av de narkomane støttet en kampanje mot bruk og

omsetning av (særlig tyngre) narkotiske stoffer i fengslet (Lauesen 1998:157-158).

 Ledelsen i Botsfengslet mente for øvrig at det var mange betjenter som skrev altfor få

rapporter. Mens jeg var i fengslet, gikk det rykter om at det skulle holdes opptelling av

rapporter frem mot år 2000, og at betjenter som sjelden skrev rapport, kunne vente seg

påpakning. Denne problemstillingen er ytterst interessant. Hva skal en med rapporter

dersom dagliglivet i fengslet fungerer? Hvilken nytte har fengselsledelsen av

rapporter? Etter alt å dømme er rapportene brukbare som dokumentasjon for at man

faktisk gjør noe med ting i en organisasjon som drives etter statlig

virksomhetsplanlegging, med målstyring og resultatføring. En annen mulighet er at

ledelsen ønsker sterkere kontroll med, og dokumentasjon av, fangers atferd. På den

annen side er det relevant å stille spørsmålet om hva som ville bli konsekvensen

dersom betjentene uavlatelig skrev rapporter, ja kanskje for hver eneste fange som ble

grepet i disiplinærbrudd. I verste fall kunne man se for seg en «soningskø» i fengsel,

eller for å si det med Richard Cloward: «[...], if every guard reported every offense, the

                                                                                                                                               
i avhandlingen, men forskjellige uttrykk for rollen er selvsagt likevel sterkt nærværende.
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institution would wallow in the elaborate processes of adjudication and disposition»

(Cloward 1960:36). Den betjenten som ikke kunne holde ro og orden i avdelingen uten

å ty til mer «offisielle» midler, ville ganske sikkert også komme i ledelsens søkelys.

For betjentene var imidlertid ikke rapporter det samme som for fengselsledelsen.

Betjentene hadde først og fremst behov for at dagliglivet i avdelingen går smertefritt.

Å rapportere kunne i enkelte tilfeller tilfredsstille dette behovet, for det hendte at

betjenter lot seg provosere i så sterk grad at de ikke lenger orket tanken på å ha en

fange på sin avdeling. En rapport kan føre til at fanger blir flyttet. Både Erik og Gaute

fortalte om episoder hvor de hadde rapportert fordi de ikke ville ha fangen på

avdelingen. Erik mente at det kanskje ikke var så profft, men at det allikevel var en

realitet. Ellers kan rapportskriving kanskje være et middel til å få utløp for aggresjon

mot fanger som ikke får utløp i relasjonen. Jeg hadde imidlertid inntrykk av at

rapportering med bakgrunn i sinne rettet mot fanger ikke var vanlig. I praksis handler

rapportskrivingen ikke bare om å plassere seg blant ja- og nei-betjentene (for å si det

enkelt): Fengselsbetjentene skal også leve sammen med fangene. Mange betjenter sa

klart at de ikke likte å skrive rapporter, og at det skulle relativt mye til for at de gjorde

det. I tillegg til at det å skrive rapport kunne stille dem i et dårlig lys overfor fanger

som de utvilsomt kom til å møte igjen, hadde fengselsbetjentene også forståelse for en

del av de tingene fangene foretok seg i anstalten, og blant annet var mange nokså

tolerante når det gjaldt munnbruk, både kjefting og stygge skjellsord. De fleste hevdet

at kjeftingen som regel ikke var rettet mot dem personlig, men bare mot systemet.

Anette var en av mange som sa at hun «av og til fikk kjeft for ting som fangene hadde

opplevd andre steder [i fengslet] fordi det var jeg som var på avdelingen da, men ofte

har de også sagt etterpå at det ikke var min skyld».  Alle betjentene jeg intervjuet sa at

de syntes det var viktig at fanger fikk «blåse ut», og var mer engstelige for

konsekvensene når vanskelige følelser ble undertrykt. Annette sa det slik:

Jeg bryr meg ikke så mye om fanger sier stygge og provoserende ting. Jeg vet
også at når jeg blir sint, sier jeg ting jeg ikke ville sagt eller mener ellers, og det
tror jeg vi gjør alle sammen. Og dessuten er det sunt å bli sint av og til. Slikt
gidder jeg ikke skrive rapport på, til tross for at det er mange kolleger som
oppmunterer meg til å gjøre det. Jeg synes rapporter ofte er tull uansett, det er
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bare en masse papirarbeide, og det blir kokt en masse kål til ingen nytte. Nei, det
er bedre å prøve å være litt rund.

Selv om Annette mente dette, opplevde jeg at betjentene hadde ulikt syn på hvor

grensene gikk for provoserende oppførsel, og ikke minst på hva konsekvensene skulle

være. Etter det Annette sa, var det også en del som mente at rapporter hadde sin

berettigelse.

Jeg var selv vitne til et opptrinn der to betjenter hadde forskjellig oppfatning av

hvordan det skulle reageres. Det hele startet med at fangen ble fortalt at han ikke kunne

ta med seg en gjenstand han hadde kjøpt, eller byttet til seg, fra en medfange.68

Mannen ble rasende, «helt gæren» ifølge Ulrik, som ga ham beskjeden. Han skjelte og

smelte, og kastet til slutt fjernkontrollen til TV'n i gulvet så den splintret. Ulrik forsto

frustrasjonen hans, og ble egentlig ikke sint, men like etter skjelte den samme fangene

ut Torstein, den andre betjenten på avdelingen, over den samme saken. Blant annet

kalte han Torstein for et «jævla rasshøl». Torstein var svært fortvilet og sint da han

kom inn på betjentkontoret etter denne opplevelsen, og nå ble Ulrik forbannet på

Torsteins vegne, og insisterte på at han skulle skrive rapport. Torstein vegret seg, og

mente det var bedre å noterere saken på fangens oppførselsskjema.  Rapporten går til

førstebetjentene, og får ganske umiddelbare følger. Når noe rapporteres vurderes det

som disiplinærbrudd og følges av eksempelvis en advarsel, utelukking fra undervisning

eller tap av begunstigelser eller av refs (fengselsreglementet §§ 35.1 og 35.2).69

Oppførselsskjemaet derimot ligger i avdelingen, og blir i det daglige stort sett bare

brukt av betjentene. Jeg er ikke sikker på om noe kom på oppførselsskjemaet. Det jeg

vet, er at det ikke ble skrevet rapport. Før fangen ble løslatt, kom han bort til Torstein,

tok ham i hånda, og ba om unnskyldning for at han hadde snakket så stygt til ham, noe

Torstein satte stor pris på.

                                             
68 I fengslet var det klare regler for at man ikke kan få med seg ut annet enn det man hadde med seg
inn, og fanger som ikke vet det (eller later som de ikke vet det), kan få seg en lite hyggelig
overraskelse når de skal løslates.
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Denne epsisoden inntraff en av de første ukene jeg var i fengslet. Det spesielle med det

som her skjedde, var at fangen skulle løslates samme dag, og sånn sett er situasjonen

ikke helt relevant for argumentasjonen om at fengselsbetjentenes reaksjoner avhenger

av det faktum at de skal leve sammen med fangene. Imidlertid er den en demonstrasjon

av måten betjentene kan bli tilsnakket på, og i tillegg var det den eneste gangen jeg var

til stede når en fange reagerte slik i frustrasjon.

Med dette har vi fått et lite innblikk i at det slett ikke er noen enkel sak å reagere klart

og entydig. Vi ser at uendelig mange hensyn spiller inn. Fengselsbetjentene reagerer

ikke alltid rasjonelt og entydig, og, dersom vi skal være strenge, heller ikke

profesjonelt. Snarere tvert imot.

Oppdragelse i fengsel - om grenseløse «tenåringer» og ansvarlige voksne

Det er åpenbare likhetstrekk mellom det forholdet foreldre har til sine barn og det

forholdet fengselsbetjentene har til fangene i Botsfengslet. Likheten ligger

hovedsakelig på et rent oppdragelsesplan, hvor maktforholdet er tydelig, og det er liten

tvil om rollefordelingen. Fengselsbetjenten er å betrakte som den voksne, som en som

har «greid seg», som tar ansvar, som kommer seg opp om morgenen og går til jobb

hver dag. Betjentene er overlatt oppgaven med å være en rettleder i moralske spørsmål,

og skal, slik fengselsloven fastslår, behandle «de innsatte med fasthet og alvor, og slik

at deres muligheter for tilpasning i samfunnet søkes fremmet [...]» (Fengselsloven av

12.12.1958, §14). Til daglig består oppgaven i å «nøye følge hans [fangens] forhold,

atferd og utvikling» (Reglement for fengselsvesenet § 52.41,1. ledd).

Fengselsbetjentene skal også «møte de domfelte med trygghet og klare grenser»

(Stortingsmelding nr. 27, 1997-98:65). Forestillingen om at det er fornuften som skal

lede ufornuften skinner igjennom i disse reglene og retningslinjene.

Uavhengig av alder blir fangene som tenåringssønner, de umodne, de som ikke har lært

nok til å forstå hverken seg selv eller andre, men som forhåpentligvis vil komme til

fornuft med tiden eller som en følge av konsekvent oppdragelse. Stortingsmelding nr.

                                                                                                                                               
69  Når det gjelder tap av begunstigelser etter § 35.1
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27 understreker fangenes umodenhet ved en gjennomgang av alle de

personlighetsmessige mangler, av mer eller mindre biologisk karakter, som listes opp

(Stortingsmelding nr. 27, 1997-98, se særlig kap. 5.4.7).

Det følgende kan tjene som en illustrasjon av fangenes plassering i fornuftshierarkiet: I

et undervisningsopplegg for kontaktbetjentordningen heter det blant annet at fengsels-

betjentene skal konfrontere fangene med deres kriminalitet (Meek Hansen 1999:103-

105). Fengselsbetjenten skal også konfrontere fangen med hans væremåte i fengslet.

Jeg skal ikke å gå inn i detaljene i opplegget, men nevner det fordi Erik var svært

opptatt av dette møtet mellom betjent og fange. «Jeg ser virkelig ikke for meg at en

betjent på tjuefem år skal konfrontere en mann i førtiårene med hans kriminalitet», sa

han. Aldersforskjell tas det imidlertid ikke hensyn til i denne sammenheng. I

Botsfengslet fungerte ordningen (i den begrensete utstrekning den var i gang mens jeg

var på feltarbeid) slik at hver betjent fikk tildelt et visst antall celler, og skulle være

kontaktbetjent for den fangen som til enhver tid bebodde cella. En kan bare undre seg

på hvordan godt voksne menn vil oppleve det å bli rettledet og konfrontert av langt

yngre personer.

I sin doktoravhandling om funksjonshemmede i Norge, gir Britt Lillestø (1998)

stemme til mennesker som er avhengige av hjelp i eget hjem. Pasientene forteller om

mange former for krenkelse, men et viktig punkt er deres opplevelse av å bli behandlet

som barn. Det hevdes også at deres erfaringer om egen kropp og egen situasjon ikke

blir sett på som verdifulle av pleierne. Det er mye som tyder på at tilsvarende

betraktninger også har relevans i fengslet. Flertallet av dem som sitter i fengsel er

voksne mennesker, men måten de betraktes på, står i et misforhold til det faktum at de

har mange slags erfaringer, kunnskap om eget liv, og at de faktisk har greid mye.

Mange av oss lovlydige ville sannsynligvis ha bukket under for lengst, dersom vi

skulle ha levd på samme måte som mange av fangene i Botsfengslet. Likevel

barnsliggjøres de: Deres erfaringer er ikke av den «rette» sorten. I likhet med

pasientene i Lillestøs arbeid, fremstår de på sett og vis som funksjonshemmede. De glir

ikke uproblematisk inn i samfunnet utenfor. Vi tilskriver dem både sosiale, fysiske og
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psykiske mangler. Oppdragelsen av dem rettferdiggjøres ytterligere av at de, som vi

har sett, kan betraktes som personer som lyver og er selvopptatte. Oppdragelsens

hellige mål, sier Alice Miller, er «at barnet en gang skal bli fritt for løgn, forstillelse,

ondskap, grusomhet, egoisme» (Miller 1986:68). I Millers ganske krasse måldefinisjon

ligger mange koplinger til fengslets individualpreventive «diskurs».

Liv sa rett ut at hun prøvde å oppdra fangene. Denne oppdragelsen besto blant annet i å

forsøke å få fanger som hverken vasket seg selv eller cella, til å forstå at de måtte gjøre

slike ting. Imidlertid er det mange måter å oppdra mennesker på. «Mange av fangene

er snille og høflige, men det er vel et problem for de fleste at de ikke kan sette grenser

for seg selv», sa Liv. Hun var eksplisitt på at det var de små tingene som var viktige,

som overalt ellers i verden.  Gaute hadde heller ikke store ambisjoner. «Jeg synes vi

bør være fornøyd hvis vi greier å lære dem litt folkeskikk», sa han.

Erik tok selv opp likheter mellom fangebehandling og måten vi behandler barn på, i

intervjuet:

Mange mennesker reflekterer mindre over hvordan de snakker til barn, enn til
voksne, fordi de vet at barn ikke kan argumentere tilbake. Slik er det med fanger
også: Særlig de svake kan risikere at vi bruker mer makt overfor dem, mens vi
kanskje bevisstgjør oss mer når vi snakker til dem vi mener er ressurssterke på en
eller annen måte.

Dersom jeg har oppfattet Erik riktig, mente han at det er maktpotensialet som ligger i

fengslet som bevirker at fanger blir som barn: Det er fengslet som bestemmer over

fangen, og selv om fangen skulle forsøke seg på å argumentere, kommer han ingen vei.

Slik umyndiggjøres han, og blir som et barn. På den annen side finnes det åpenbart

fanger som blir tatt mer alvorlig, og som derfor kanskje opplever mindre grad av

maktutøvelse: Det er ikke bare å sette fengslets krav gjennom, for fangene kan

argumentere på en måte som fremtvinger en slags respekt. Men hovedsakelig er det

fangene som kan avtvinges respekt. Lars sa det slik: «det er viktig med respekt, og

gjensidig respekt. Og det får du, for de fleste fanger innser at de bare får det jævlig

hvis de ikke oppfører seg».
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En strategi som antas å være nyttig i mange former for oppdragelse, er å gå foran med

et godt eksempel. En av de kvinnelige fengselsbetjentene jeg var på jobb med, var

opptatt av dette. Da jeg bemerket hvor ryddig og rent det var på betjentkontoret og på

betjentenes pauserom i avdelingen, sa hun til meg at hun syntes det var viktig å vise

fangene at kravet om å ha det ordentlig rundt seg ikke bare gjaldt dem. Hun mente det

var vanskelig å be fanger rydde cella hvis hun ikke selv gjorde en innsats på sitt eget

ansvarsområde. Imidlertid har fengslet også makt til å tvinge oppdragelsen på fangene,

noe som faktisk gjøres. I verste fall kan en fange som motsetter seg anmodningen, eller

pålegget, om å vaske cella, straffes.

Et viktig spørsmål i diskusjonen om oppdragelse, er også om fengselsbetjentene har

rett i at det er oppdragelse som mangler hos fangene.  Å unnlate å hilse på

fengselsbetjenter eller andre i fengslet, å nekte å vaske cella eller seg selv, å nekte å gå

på jobb eller trenere utførelsen av oppgaver en blir pålagt, kan også være en siste rest

av motmaktsteknikker eller -strategier, et siste anslag mot den endelige overgivelse til

disiplin og orden i fengslet. Det paradoksale er at selv om fengselsbetjentene (som vi

har sett) kan ha forståelse for mye, blir slike handlinger sjelden definert som annet enn

avvikende, asosial atferd, barnslighet eller mangel på samarbeidsvilje, noe som igjen

rettferdiggjør at fangene er fengslet og må overvåkes, kontrolleres og oppdras.

Eksemplene på det er mange. Vi så at Gaute snakket om barnehage, og Synne

karakteriserte forholdene i fengslet som verre enn i en barnehage. «De finner på så

mye tøys og bråk, og det er så mye forskjellig musikkstøy fra cellene. Dessuten er

fangene fæle til å mase». Hun var spesielt oppgitt en morgen jeg kom til avdelingen.

Da hadde det vært strømbrudd i fengslet om natten, og mange av fangene hadde

benyttet den totale mørkleggingen til å kaste kopper og glass ut av vinduene. «Det er

utrolig tåpelig, og det er noen som hausser opp stemningen ved å oppføre seg som

unger». Man kan imidlertid spørre om det er riktig å si at dette er å oppføre seg som

unger. Jeg tror faktisk ikke det er vanlig at barn gjør slike ting. Når fangenes

handlinger fremstår som barnslige for betjentene, kan det like godt være på grunn av

interessekonflikten mellom dem. Betjentene ønsker mest mulig ro og orden i arbeidet,
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mens det for fangene kan være viktig å bryte den monotonien som ligger i

fengselslivet. Torkil Lauesen kaller dette motmakt, og sier det slik:

En modmagtsteknik mod ro og orden er at fremkalde uorden og uro. Et eksempel
er at smide affald ut av vinduerne. Der er ikke tale om en bananskræl eller et
stykke papir, men systematisk at smide aviser, blade, mad, møbler, hvad som
helst ut av vinduet i store mængder; så at arealet omkring bygningerne flyder med
affald. Fængslet skal ikke ligne en velordnet institution, men en institution hvor
orden ikke hersker (Lauesen 1998:173).

Lauesen bringer inn begrepet «motmakt» som et motstykke til teorier om prisonisering

(Clemmer 1958) eller delkulturer i fengsel (se også Sykes 1958, Galtung 1959,

Mathiesen 1965). I Botsfengslet var de ansatte ikke nevneverdig plaget av at fanger

kastet søppel ut av vinduene, men når fangene kastet ut kopper og glass, var

betjentenes forklaring at fangene oppførte seg som unger. Er det mulig at det å forklare

kastingen på denne måten er en del av et forsvar betjentene bevisst eller ubevisst

benytter seg av? Når de hevder at fangene oppfører seg som barn (noe jeg for øvrig

mener er å sette barn generelt i et urettmessig dårlig lys), faller behovet for å reflektere

over feil og mangler ved egen arbeidsplass lett bort. Ved å rette blikket mot fangene,

blir det mulig å se bort fra at en institusjon styrt av detaljerte regler og et strengt

tidsregime, gir lite spillerom, og at noe av årsaken til det som blir karakterisert som

barnslig eller avvikende atferd, faktisk ligger her.

Selv om vi skulle velge å se fangens atferd som motmaktsstrategier og ikke som

mangler ved fangen, får den imidlertid sjelden gå upåaktet hen, og fengslet har, som

det heter, sine metoder. Den fangen som for eksempel nekter å gå på jobb en dag, kan

overføres til restriktiv avdeling, og vil etter all sannsynlighet bli det. Konsekvensen av

obsternasigheten er 21 timer på cella, og som oftest blir han fratatt muligheten til å se

på TV.70 Grunnlaget for denne reaksjonen er § 53.4 i fengselsreglementet, hvor det står

at en fange kan få innskrenkninger i, eller utelukkelse fra fellesskap med andre fanger

dersom han ifølge tredje ledd «øver uheldig innflytelse på medinnsatte ved å unnlate å

oppfylle arbeidsplikten». Dette er en reaksjon som fengselsmyndighetene ikke

                                             
70 I visse tilfeller vil det psykiatriske teamet som er i fengslet sørge for at fangen får TV'n tilbake, noe
mange fengselsbetjenter så som svært rimelig.
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betegner som refselse, til tross for at den i praksis får samme konsekvens som når man

isoleres som refs. Den tredje dagen jeg var i fengslet, ble en fange flyttet fra sin

avdeling til den restriktive avdelingen hvor jeg befant meg. Betjentene på avdelingen

hadde trøbbel med fangen, som stadig klaget over at han urettmessig var flyttet, og var

svært sur fordi han måtte sitte uten underholdning av noe slag. Derfor kalte de inn en

av betjentene fra avdelingen han kom fra, og ba ham om å gå gjennom grunnlaget for

flyttingen med fangen. Jeg sto i døråpningen til cella, og fulgte med diskusjonen

mellom fangen og en betjent fra hver avdeling. Beskjeden betjentene ga, var klar:

Når du ikke vil gå på jobb, overflyttes du til enrom og TV'n blir tatt fra deg i en
uke. Hvis du vil begynne å jobbe igjen, og det fortsatt finnes jobb du kan få, kan
du få flytte tilbake til den avdelingen du kom fra, men TV'n din får du ikke tilbake
før det er gått en uke. Du ble advart og ville ikke høre på oss, og nå må du ta
konsekvensen.

Fangen forsøkte å gjøre rede for hvorfor han ikke ville jobbe. Det første forsøket gikk

ut på å fortelle at han egentlig var syk, men ettersom helsepersonalet ikke fant noe

spesielt, hadde han ikke fått sykmelding. Han fikk heller ikke gehør for dette hos

betjentene. Neste forsøk gikk ut på å si at han av prinsipp ikke ville jobbe for staten i

fengsel. Dette argumentet kom han definitivt ingen vei med. Han fikk til svar, at

dersom det var slik det forholdt seg, var saken klar: «Slik har vi det ikke her». Ved å

nekte å gå på jobb hadde fangen overtrådt grensene for god atferd. Man spøker ikke

med arbeidsplikten i fengsel.71 Som vi ser var det lite fangen kunne hente gjennom sin

argumentasjon. Det hjalp også lite at han argumenterte med at han kom til «å bli gal»

av sitte innesperret 21 timer i døgnet uten kontakt med andre, og uten TV.

                                             
71 Torkil Lauesen kaller arbeidsplikten i fengsel for «tvangsarbeid» (1998:90), og det er ikke
vanskelig å gi ham rett i det. En av fengselsbetjentene jeg intervjuet, nølte ikke med å kalle
arbeidsplikten for «tvang». Alle fanger man kan skaffe jobb til, og som ikke av en eller annen grunn er
arbeidsuføre, (såkalte «ikke arbeidspliktige» - IAP) eller har skoletilbud i fengslet, skal være på jobb
hver dag (fengselslovens § 17). Ved Ullersmo landsfengsel har praksis vært, at fanger ikke får lov til å
begynne på skolen dersom man har behov for fanger i verksdriften. Arbeidsplikten har alltid vært en
del av de fengselsregimene vi kjenner, ikke nødvendigvis av økonomiske årsaker, men fordi arbeidet
ble betraktet som moralsk oppbyggelig (se bl.a. Foucault 1993. og 1994). I dagens fengsler råder
fremdeles ideologien om at lediggang er roten til alt ondt. Mange av arbeidsplassene i fengslene har
meningsløse arbeidsoppgaver, og jobbene er ofte rent tidsfordriv. I Botsfengslet understrekes behovet
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Isolasjon av fanger har vært et omdiskutert virkemiddel helt siden opprettelsen av

cellefengsel (les: Botsfengslet) i Norge. Det er hevet over tvil at isolasjon har mange

skadevirkninger. Som utenforstående opplevde jeg isolasjon på grunn av arbeidsnekt

som en urimelig streng reaksjon. I tillegg kan det synes som om denne typen

reaksjoner virker mot sin hensikt, ved at den skaper aggresjon i stedet for forståelse og

godtakelse av reglene. For meg fremsto den snarere som en maktdemonstrasjon hvor

positive virkninger ikke var viktige. Fengselsbetjentene var ikke enige om hva man

kunne oppnå med slike reaksjoner. De aller fleste av betjentene jeg snakket med,

syntes det var meningsløst å refse fanger på denne måten. Det argumentet de fremholdt

som det viktigste, var at fanger ikke blir «bedre mennesker» av slikt. Samtidig var det

mange som mente det var kjempeeffektivt, og at sykefravær og jobbnekt var gått

betraktelig ned som en følge av slike reaksjoner. Én og samme betjent kunne både se

det menneskelig forkastelige ved at fanger ble isolert, og samtidig ha tro på viktigheten

av arbeidet, slik jeg indikerte tidligere. Det var flere grunner til at arbeidet ble sett som

viktig. Hovedargumentet var at fangene hadde behov for å strukturere dagene sine. De

skulle ikke bare ligge på senga og glo i taket: en viss aktivitet var å foretrekke.

Dessuten lå det helt klare elementer av normaliseringstankegang til grunn. Fangene

skulle lære å arbeide som alle skikkelige borgere i samfunnet. Til tross for dette ble det

stadig sagt at det var et paradoks at fanger som etter alle solemerker slett ikke ville få

jobb i samfunnet utenfor, på død og liv skulle jobbe i fengslet. Dette ble enda mer

paradoksalt når en tok i betraktning at det fantes svært få kompetansegivende

arbeidsplasser i Botsfengslet. Noen fengsler driver en økonomisk lønnsom arbeidsdrift,

der det faktisk er viktig å ha nok fanger i driften, men i Botsfengslet var det på langt

nær nok arbeidsplasser som det var. Troen på at «arbeidet adler mannen» hviler som en

klam hånd over fengselsvesenet den dag i dag,72 og konsekvensen var at

fengselsbetjentene i Botsfengslet rapporterte arbeidsnekt som avstedkom reaksjoner de

ikke billiget.

                                                                                                                                               
for å strukturere tiden med en eller annen form for aktivitet slik at fangene ikke blir sittende
uvirksomme i cellene.
72 Se også Foucault 1993:18.
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Imidlertid hadde de fleste fangene problemer med å se det rettferdige i isolasjonen, og

dermed ble de ofte sinte og bitre. Mange er kanskje sinte i utgangspunktet, og

reaksjonen de møtes med, forsterker bare følelsen av at det er systemet det er noe i

veien med. Følgelig oppfatter fangene seg som ofre, noe som styrker selvopptattheten

og svekker mulighet og vilje til å ta «ansvar» for egne handlinger. Enkelte ganger var

praksisen dessuten helt uforståelig, også for betjentene. Et eksempel på det, var en

fange som hadde skåret seg mens han var på jobb i fengselskjøkkenet. Han måtte tas ut

av tjenesten til kuttet var helet, hovedsakelig fordi han hadde hepatitt C. Dette var ikke

vanskelig å forstå. Det som derimot var ille, var at han ble overført fra sin

basisavdeling til en restriktiv avdeling som om han skulle ha nektet å arbeide.

Kjøkkentjenesten ble regnet som en av de bedre jobbene i fengslet, og mannen

erklærte høylydt at han ville gå på jobb og slett ikke kunne akseptere den strenge

«sårbehandlingen». Et par av betjentene på avdelingen var temmelig opprørte, og

syntes en slik praksis var grundig urettferdig, men motargumentet var bare at «sånn er

reglene». I realiteten fikk fangen straff fordi han hadde vært uheldig.

Fengslet preges av konsekvenspedagogisk tenkning: Du skal vite at alt du gjør får

konsekvenser.  Mange av betjentene var opptatt av at livet i fengslet skulle være

forutsigbart, og at det de sa, faktisk skulle være det de gjorde. Vi har allerede sett hvor

vanskelig det kan være. Likevel er det er et viktig prinsipp, og helt nødvendig dersom

betjentene skal følge konsekvenspedagogikken. Imidlertid syntes noen av betjentene at

det hadde vært på sin plass med en diskusjon om hva konsekvensene skulle være.

Sveinung hadde god tro på konsekvenspedagogikken, men han syntes noen av

reaksjonene som ble benyttet i fengslet var feil:

Det er temmelig destruktivt å la fangene sitte på seks, syv kvadrat og stirre i
veggen i flere dager uten TV eller noe. Det er mange som ikke har så godt av det.
Jeg mener man burde tenke mye mer alternativt. Jeg foreslår å ta fra fanger
privilegier. Det er bedre å la dem miste treninga i 14 dager eller å ikke la dem få
lov til å ringe i 14 dager eller kanskje handlinga, selv om det er mer problematisk
fordi noen da vil få andre til å handle og sette seg i gjeld til dem. Mange ønsker å
være med på aktiviteter og da kunne de nektes det. Den som har lyst til å gå på
gudstjeneste for å komme seg ut og treffe andre, vil nok merke det når det ikke
går i noen uker. Ellers kunne alle få refseluft, slik at de må lufte alene i den lille
gården, bare overvåket av en betjent. Jeg synes vi burde være mer kreative der.
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At det man gjør skal få konsekvenser, er svært tydelig i denne diskusjonen. Det kan

være viktig for betjentene å synliggjøre at reglementet ikke er noen tom trussel (se

også Andenæs 1994:50). Konsekvenstenkningen fordrer imidlertid at handlingene vi

utfører er rasjonelle, eller at den som utfører handlingen tenker konsekvens. Her kan

det se ut som om fengslet har et problem. Disiplinærtiltak som følger av brudd på

regler, det Foucault kaller «mikrostraffer» (en straff i straffen), er etter alt å dømme

ikke sterke nok trusler for fanger til å få dem til å avholde seg fra dårlig oppførsel. Et

annet spørsmål er om mennesket i det hele tatt er et så rasjonelt vesen at det vil tenke

rasjonelt og logisk i et fengsel. Som vi har sett, følger det heller ikke med

nødvendighet av den dårlige oppførselen at fangene tar disiplinærstraffen på «strak

arm», noe en kanskje kunne forventet i større grad dersom handlingene var kalkulerte.

Vi har fått et innblikk i at oppdragelsen i fengsel i stor grad er preget av

straffetenkning, og at det derfor er en oppdragelse preget av et skjevt maktforhold.

Selv om enkelte fanger iblant kan klare å argumentere seg bort fra reaksjoner, hjelper

protester som regel lite dersom fengselsbetjentene har valgt å reagere. Sånn er det bare.

Disse ordene går igjen. Det er som når vi har gått tom for argumenter overfor små

barn: «Slutt med å mase, sånn er det bare». Jeg hørte aldri betjentene beklage overfor

fangene det de selv opplevde som urett. Ordene til presten den aller første dagen jeg

var i Botsfengslet rinner meg i hu: «Det er et paradoks at dere som jobber i fengsel

hele tiden må utføre oppgaver dere ikke synes noe om, sånn som refs og isolasjon».

Det ser ut til at troen på forbedring hele tiden uvegerlig er tilstede, til tross for at de

fleste fangene er gjengangere i fengslet. Betjentene, eller skal vi heller si fengslet, er

ikke beredt til å gi opp hele kampen mot det som vurderes som ufornuft. Midlet synes

å være en eller annen form for oppdragelse.

Fengslet - den dårlige mors og fars make
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Fengselsbetjentene hadde imdlertid ikke særlig høye ambisjoner om hva de kunne

oppnå, de strenge virkemidlene til tross.  Samtidig som fengselsbetjentene forventes å

fremstå som de voksne, anvarlige, i forholdet til fangene, har de nok langt mindre tro

på at de skal lykkes i å påvirke «de håpefulle» til å bli gangs mennesker enn det de

fleste tenåringsforeldre har. Institusjonen fengsel får ikke godt skussmål i denne

sammenheng: Av de åtte fengselsbetjentene jeg intervjuet, mente Annette, Liv, Helge

og Sveinung at fengslet ikke hadde noen annen funksjon enn midlertidig å beskytte

samfunnet utenfor. «Fengslet er renovasjon», sa Helge. Erik var i tillegg inne på

fengslets handlingsfunksjon og avledningsfunksjon. Med det mente han at når vi

sperrer folk inne, viser vi at vi gjør noe, og ved å fokusere på at det er «de slemme»

som sperres inne, avleder vi oppmerksomheten fra grunnleggende problemer i

samfunnet. Berit og Lars var de mest optimistiske. Berit mente at fengslet

hovedsakelig er oppbevaring for å tilfredsstille folks behov for å føle seg trygge, men

hun hadde tro på at det vil komme til å skje viktige ting i fengsel etterhvert som nye

tilnærmingsmåter prøves ut. Lars syntes at fengsel først i de seinere åra er blitt noe

annet enn ren oppbevaring: «Fengsel er et utrolig vanskelig sted å gjøre noe med egen

situasjon eller få folk på rett kjøl, men det er nok blitt noe bedre de siste årene». En av

grunnene til at han sa dette, var at han hadde god tro på det som foregikk på hans

avdeling:

Jeg tror det spiller liten rolle for sikkerheten til resten av samfunnet om du
slipper en av Botsfengslets fanger ut i dag eller om fire måneder. Kanskje kan vi
gjøre unntak for dem som sitter hos oss, for vi tror på at det vi gjør vil kunne
gjøre en forskjell, at folk får med seg noe som kanskje kan gjøre dem til litt bedre
mennesker. Problemet er at her inne er det mye murer, gitre, sikkerhet og nøkler.
Men vi tror på at vi kan starte en prosess.

Den prosessen Lars refererer til, er en læringsprosess. Fengselsvesenet snakker i dag

lite om behandling i fengslene, selv om det terapeutiske, og vi kunne kanskje si

behandlingsorienterte, ikke er helt ute. Blant annet står realitetsterapien sterkt i mange

fengsler, noe som kom frem gjennom rapporter fra det såkalte «Tjenestemanns-

rolleprosjektet» som ble igangsatt på slutten av 1980-tallet (Johannessen 1991:5 ff. og

Tjore 1991:13 ff.). Den oppfatningen som imidlertid ser ut til å ha fått størst

gjennomslagskraft i fengselsvesenet, er pedagogikken (se også Larsson 1993:34-35).



Kap. 4 – Fengselsbetjenten og fangen

126

Fangen skal nå læres hva som er god oppførsel. Dette synet ligger også til grunn for

Ny Start-prosjektet, en kognitiv læringsmodell innført fra Canada (Lund-Isaksen

1996a:3).73

Psykologen Inge Teigsett, som tidligere var ansatt ved Ullersmo landsfengsel, er

imidlertid skeptisk til fengslet som oppdrager. Han mener systemet har mange

karakteristika til felles med den dårlige forelder (Teigsett i Skjelstad 1994:5). Et av de

mest negative trekkene er den store graden av avvisning, noe som gir seg utslag i

overflytting av fanger fra en avdeling til en annen eller fra en anstalt til en annen. Selv

i avdelingen til Lars, der man baserer seg på god påvirkning og åpnere forhold i

fellesskapet mellom fanger og betjenter (se note 26 i «Tøffe typer og skikkelige

mannfolk»?), blir fanger kastet ut dersom de ikke «oppfører seg». Den man er lei,

kvitter man seg med. Analogien til den dårlige forelder, er en som avviser barnet eller

ungdommen enten følelsesmessig eller konkret. En slik holdning krenker ungdommens

følelse av egenverd. Det er også liten grad av fleksibilitet og unntak i fengslet. En god

forelder må være fleksibel for å gi plass for det unge menneskets tanker, følelser og

egne løsninger på problemene. Fengselsvesenets pedagogikk fremstår som

utvendiggjort. En spør ikke etter fangens intensjoner eller mening.  Konsekvensene av

handlingen hans er det eneste som teller.  Etter mitt syn må en god forelder også se

hele mennesket, og ikke minst skille mellom handling og person, i alle fall når det

gjelder å gjøre handlinger til karakteristikker av vedkommende. Her ligger nok

fengselsvesenet langt etter. Fengslet har stor makt til å definere fangers handlinger som

deres personlighet. Atferd blir gjort til karakteregenskaper (se også Christie 1972:115).

I tillegg deles virkeligheten i dikotomier, definisjonene blir ofte to ytterpunkter på

skalaen. Teigsett sier det slik: « [...] enten god eller ond, enten verdig eller uverdig,

enten fortjener eller fortjener ikke, enten straff eller belønning». Han refererer

psykologiens syn på denne enkle oppsplittingen som et primitivt forsvar mot «det

ubehagelig, vonde og vanskelige» (Teigsett i Skjelstad 1994:5).

                                             
73 Programmet ble første gang lansert i Norge i 1996. Utgangspunktet er den candadiske modellen
«Cognitive Skills», som ble utviklet av psykologene Elizabeth Fabiano og Robert R. Ross (Ross og
Fabiano 1985)
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På bakgrunn av det vi har sett hittil, kan det synes som om fengselsbetjentene

vanskelig kan finne noen løsning på det som er vondt og vanskelig. De er på sett og vis

fastlåst i rollen som utøvere av en lite kreativ og dårlig foreldremyndighet. Dette gjør

dem ofte inkonsistente i handling: De trekkes mellom egen rettferdighetssans,

medfølelse med fangene, irritasjon og sinne over «drittsekkatferd» på den ene siden og

systemets krav til ro, orden og konsekvensorienterte reaksjoner på den annen.

Følgende historie kan belyse Teigsetts poenger.

På en av de restriktive avdelingene møtte jeg en fange jeg hadde hørt mange rykter om.

Det ble sagt om ham at han var helt håpløs. Den jeg møtte var en svært ung mann som

gjorde hva han kunne for å fylle rollen som «kongen på haugen», en som ikke ville la

seg vippe av pinnen uten videre. En av de kvinnelige betjentene som jobbet på

avdelingen hadde ord på seg for å ha godt lag med ham. Det så også ut som om han

likte at hun konfronterte ham og satte grenser. Min egen datter, som nå er godt over 18

år, hevdet for noen år siden om noen ikke navngitte ungdommer i den nokså store

«gjengen» hun vanket med, at de skrek etter grenser. Noen av disse unge menneskene

hadde rotet seg bort i temmelig vanskelige saker, og mange av de andre ungdommene

var fortvilet fordi de ønsket å hjelpe, men ikke syntes de kom noen vei. Datteren min

etterlyste voksne som kunne se hva ungdommene trengte. Voksne som tok ansvar.

Antakeligvis likte den unge fangen også at noen våget å ta til motmæle når han kjekket

seg som verst. Etter hva jeg kunne observere, var betjenten også svært hyggelig mot

ham. Likevel ble jeg i forbauset over ting hun sa i løpet av de timene jeg var sammen

med dem. Etter at han og en annen fange hadde gått inn på betjentenes pauserom og

satt der, småflirende som to frekke små rampegutter, vel vitende om at de hadde

overtrådt en grense, fikk han seg en salve fra betjenten. Blant annet fortalte hun ham i

klartekst at hun var lei av ham, og syntes han var et så stort problem at hun ønsket ham

flyttet til en annen avdeling, så hun kunne slippe å se ham. Han ble temmelig flat og

naken i ansiktet etter denne tiraden. Selv for en «kjepphøy» ung mann var dette

tydeligvis vanskelig å svelge. Betjenten var åpenbart irritert, men til tross for ordene,

var stemmen behersket og kontrollert. Dette ga utsagnet et sterkere preg av å være

objektivt, en beskrivelse som passet på fangen: «Du er et stort problem». Hadde hun
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skreket, ville jeg helt sikkert oppfattet henne på en annen måte, men jeg opplevde aldri

at betjenter skrek - i høyden ropte de etter fangene for å påkalle oppmerksomhet.

Fangen var åpenbart ute etter å provosere, og oppnådde det, men betjenten reagerte på

en måte med «ro og besindighet», slik tjenesteinstruksen for fengselsbetjentene krever.

I denne instruksen står det videre: «De [fengselsbetjentene] må aldri bruke skjellsord,

ærekrenkende uttrykk eller annen usømmelig tale. De skal vise takt og høflighet, og

bestrebe seg på å opptre slik at de kan være et godt eksempel for de innsatte»

(Alminnelig tjenesteinnstruks for fengselsvesenets tjenestemenn § 4.2). Jeg syntes nok

ikke det som ble sagt var høflig. Det er imidlertid ikke min intensjon å sette karakter på

fengselsbetjentens reaksjon, men snarere å peke på følgende: Ved å fokusere på fangen

som et stort problem, tror jeg hun bidro til å styrke hans uønskete oppførsel. Det tok da

heller ikke lang tid før han hadde samlet seg etter den umiddelbare reaksjonen som sto

så tydelig å lese i ansiktet hans, og ble sitt kjente «fengselsjeg». Med en latter gikk han

til cellen sin. Dette er et typisk eksempel på det Teigsett kaller en fange som er «brukt

opp». Han gjorde stadig betjentenes henvisninger til reglementet til skamme. Han

nektet å tilpasse seg. Atferden hans hadde sørget for at han ble flyttet fra avdeling til

avdeling, og det gjensto ikke flere alternativer enn glattcelle eller fengsler med

strengere regimer. Som vi så i kapittel 4.1, var fengselsbetjentene opptatt av at man

skulle vise gjensidig respekt. Hos denne unge mannen var det lite respekt å spore. Det

må vel kunne sies at betjenten også viste liten respekt, og sammenlikningen med den

dårlige far eller mor er snublende nær: «Du er et problem, og jeg vil helst kvitte meg

med deg»!

Med terminologi fra psykologien sammenlikner Teigsett fengselssystemet med en

person med svak egostruktur. I tillegg til den store graden av avvisning, som tyder på

lite nærhet og kjærlighet, er fengselssystemet preget av rigiditet, uklarhet og mistro.

Han ser på dette som lite hensiktsmessige trekk i møtet med lovbrytere, og sier det slik:

Svak egostruktur med mange av de trekkene jeg har nevnt ovenfor [rigiditet,
uklarhet, mistro, avvisning, mangel på kjærlighet] er samtidig et karakteristika
[sic!] ved mange av mine klienter [i fengslet]. Fra samfunnets side har man en idé
om at dette møtet mellom to dårlige strukturer ikke bare skal beskytte samfunnet,
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men også bevirke positiv modning og utvikling for den enkelte fange. Dette er
vel egentlig en ganske håpløs tanke (Teigsett i Skjelstad 1994:5-6).

På sett og vis eksternaliserer både fangen og fengselsbetjenten ansvaret. Fangen

skylder på fengselsbetjenten, og fengselsbetjenten på fangen, men i realiteten er begge

parter fanget i en slags systemtvang, der det å sette grenser på en konstruktiv måte,

gjennom å fortelle den andre hva man selv ikke tolererer av atferd, ikke blir noen

åpenbar strategi, noe vi skal se i delkapitlet «John Wayne jobber ikke her».

Dersom fengselsbetjentene er uenige i disiplinærreaksjoner som fanger blir utsatt for,

kan de vanskelig tilkjennegi denne uenigheten overfor fangene, fordi de, for å si det litt

høytidelig, er ansvarlige for legitimeringen av de samme reaksjonene. Dessuten er

betjentene, i motsetning til de fleste foreldre, oftest ikke direkte ansvarlige for

alvorlige reaksjoner. Avgjørelser om refselser og andre typer avstraffelse ligger høyere

opp i fengselssystemet, hos førstebetjenter og inspektører. Derfor kommer betjentene

sjelden i den situasjon at det er dem som skal be fanger om unnskyldning dersom det

gjøres feil eller overtramp mot dem. Denne oppgaven faller som regel på førstebetjent

eller inspektør. Resultatet av dette er ofte at det er betjentene som blir «de stygge

ulvene». Fangene vet at det er betjentene som i utgangspunktet har avlagt rapport på

dem, og dersom det kommer unnskyldninger, kommer de fra andre. Dessuten er det

disse andre som har avgjørelsesmyndighet i saker som er viktig for fangene,

fengselsbetjentene er ofte bare en sort løpegutter. Fengselsbetjentenes stilling «mellom

barken og veden» vender jeg tilbake til i en litt annen sammenheng i femte kapittel.

Ro og orden. Om å møte mennesker i praksis

Kriminalmeldingen fremhever viktigheten av samhandling mellom betjentene og

fangene. En slik samhandling skal blant annet gi fengselsbetjentenes muligheter for å

ha positiv innvirkning på fangene (Stortingsmelding nr. 27, 1997-98:28). En annen

gevinst ved en slik samhandling skal være økt sikkerhet i fengslet. Begrepet dynamisk

sikkerhet74 er godt etablert også i Botsfengslet. Alle fengselsbetjentene jeg intervjuet

                                             
74 Dynamisk sikkerhet baserer seg på fengselsbetjentens kjennskap til den enkelte fange. Ved å kjenne
fangen og vite hvordan han er, og har det, skal en ha større mulighet til å forutsi hvordan han kan
tenkes å reagere i pressede situasjoner, eller helt generelt. Denne formen for sikkerhetstenkning står i
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var enige om at denne formen for sikkerhet var langt å foretrekke fremfor mer

mekaniske former for sikkerhet. Det bør kanskje settes et skille mellom det å kjenne

noen eller å kunne noe om noen. Slik jeg ser det, er ikke kjennskap og kunnskap det

samme. Å kjenne noen krever samhandling og kommunikasjon, mens kunnskap om

noen kan tilegnes gjennom observasjon og uten at fengselsbetjentene involverer seg

med fangene. Liv mente at samtaler og kontakt med fangene kunne gjøre henne i stand

til å fange opp signaler om at noe ikke var som det skulle, men hun syntes det ble altfor

lite tid til slik kontakt. På en måte syntes hun at det var kjedelig, på den annen side

ønsket hun ikke mye mer kontakt enn den hun hadde.

Både kunnskap og kjennskap er viktige deler av fengselsbetjentenes jobb. Det er lang

tradisjon for kunnskapsinnhenting i fengslene, og også i Botsfengslet blir kunnskap

samlet og skrevet ned på skjemaer og i rapporter. Sammen med domspapirer og hva

som ellers finnes av informasjon om fanger får en oversikt over de delene av fangenes

historie som anses å være relevant i fengslet. Vi så at flere betjenter ønsket å ha slik

kunnskap, og at det for enkelte føltes tryggere å vite. I vanskelige situasjoner kan det

sikkert være nyttig å vite om hvilke problemer fangen strir med, og hvilke strategier

han har tatt tilflukt til tidligere. At Helge var istand til å avverge den problematiske

situasjonen han fortalte om i delkapitlet «Den farlige fangen», skyldtes nok ikke minst

at han kjente til fangen, og visste at ro var viktig.

Betjentene var imidlertid ikke enige om hvorvidt kunnskap om fanger gjorde

Botsfengslet til en tryggere arbeidsplass, eller et bedre sted å jobbe for den saks skyld.

Berit og Sveinung ønsket å vite, mens Liv syntes mye av kunnskapen bare bidro til å gi

et mer sammensatt bilde, og syntes ikke det ble hverken tryggere eller farligere av å

vite. Da jeg snakket med Lars om dette, sa han blant annet at han hadde sluttet å lese

fangenes domspapirer fordi han syntes det var negativt å vite detaljer fra sakene til

fanger han var nødt til å møte hver dag:

                                                                                                                                               
kontrast til modeller med elektronisk overvåkning og minimal kontakt mellom fanger og
fengselspersonale, som vi blant annet kjenner fra USA (se også Christie 1993).
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I begynnelsen syntes jeg det var veldig spennende å vite hva folk var dømt for.
Jeg pleide å gå opp på avdeling B og lese gjennom alle sakene. Hele saksforløpet
med bilder og det hele. Jeg leste gjerne de grove sakene. Men etterhvert merket
jeg at det gikk veldig inn på meg. Jeg tenkte på det stadig vekk, og drømte om det
om natta. Og når jeg møtte en av de gutta jeg hadde lest om, pleide jeg å tenke på
det han hadde gjort, og det kunne bli slik at jeg tenkte; for et svin! Det ble veldig
vanskelig, jeg sleit meg ut på det. Og det blir vanskelig å behandle fanger på en
bra måte da.

Lars forsøkte å forholde seg forholdsvis nøytral til fangene. Antakeligvis var dette den

eneste muligheten han hadde til å forsøke å skape relasjoner til fangene som er basert

på det som faktisk skjer mens de sitter inne. Ved å vite minst mulig om gjerningene

fangen var blitt straffet for, ble Lars bedre i stand til å gi fangen sjansen til å vise at

han var noe mer, og noe annet, enn det (de fryktelige) detaljene i sakspapirene gir

inntrykk av. Dette åpner for det Sykes kaller fangens mulighet til å bli en mann som

sitter i fengsel i stedet for en ‘morder’ eller en ‘ransmann’ (Sykes 1958:56. Se også

Christie 1972:112ff.). Denne strategien kan dessuten leses som et motsvar til fengslets

sterke definisjonsmakt, slik jeg beskrev den i kapitlet over. Dersom Lars kan lykkes

med å skille mellom handling og person, vil han kanskje også unngå å beskrive fangen

som hans handlinger, og dermed kan kommunikasjonen mellom de to gi mer rom for

refleksjon. I den nye læreboka for kontaktbetjenter (Meek-Hansen 1999) legges det

sterk vekt på at fengselsbetjentene skal begrense seg til å snakke om hva fanger gjør,

ikke om hva de er. I avdelingen der Lars jobber, er, som vi skal se, kontakt med

fangene hovedsaken i avdelingsregimet, og måten fengselsbetjentene møter fangene

på, er blant de ting som blir vektlagt. Erfaringene jeg gjorde i Botsfengslet, tyder

imidlertid på at det fortsatt er langt mellom idealer og realiteter.

En av grunnene til dette tror jeg er å finne i det motsigelsesfylte i selve fengslet som

institusjon. Fengselsbetjentene står praktisk talt i sentrum av denne motsigelsen, i

møtepunktet mellom den offisielle fengselsdiskursen, der rehabiliteringstanken finner

en stadig sterkere plass, og virkeligheten i fengselshverdagen, der sikkerhet fortsatt er

høyest prioritert. I dette skjæringspunktet er «virkelige» møter mellom mennesker

vanskelig å få til, og virkelig tillit er praktisk talt umulig. Lhuilier og Aymard sier det

slik:
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Fengselsbetjentene er bevisste [...] hvor lite egnet den valgte strukturen
(organisasjonen) er når det gjelder den rehabiliteringsoppgaven en er pålagt, det
usammenhengende i den doble befalingen som er gitt dem: [nemlig] å presse
dialogen på fangene, samtidig som de unngår sosialiserende bytter [utvekslinger],
eller å utvikle den relasjonelle dimensjonen samtidig som de sørger for å holde
tilstrekkelig distanse til fangene slik at de unngår all risiko for manipulering, for
smitte (Lhuilier og Aymard 1997:43).75

Slike systeminterne motsigelser kommer også til uttrykk i fengselsbetjentenes

regelanvendelse. Vil man være fleksibel og imøtekommende må man til tider bryte

reglementet, og følger man reglementet så kan man lett skape dårlige forutsetninger for

kommunikasjon og tillit. Måten fengselsbetjentene forholder seg til fangene på, kan

derfor ha stor innflytelse på hvordan betjentene opplever arbeidsplassen. Regler og

fysiske sikkerhetstiltak er ikke tilstrekkelig når det gjelder å skape en trygg

arbeidsplass, heller ikke i et fengsel. Etter fengselsbetjentenes utsagn å dømme, er

antallet farlige fanger i Botsfengslet svært lite. I den grad de opplever å være utrygge,

er det grunn til å tro at «det farlige» like gjerne er relasjonsavhengig som

egenskapsavhengig. At Liv var en nei-betjent som var lite fleksibel, gjorde nok sitt til

at det oppsto frustrasjoner som iblant førte til trøbbel. Den ubalanse i makt som

allerede finnes i relasjonen mellom henne og fangene, ble ytterligere forsterket når hun

nektet fanger ting de opplevde som viktige. I boka The Society of Captives diskuterer

Gresham Sykes grunner til at fanger gjør opprør. Sykes' fokus er først og fremst de

kollektive fangeopprørene, og slike har vi få, eller ingen, av i norske fengsler, men jeg

mener at det paradokset han peker på, er gyldig også i en-til-en-situasjoner:

Fengselsbetjentene risikerer også individuelt opprør dersom systemets regler får

fortrinnsrett. Sikkerheten i fengsel er ikke noe statisk, og den opprettholdes ikke ved

en byråkratisk tro på regelbruk. Sikkerheten kan av og til trues nettopp av det som er

ment å trygge den (se Sykes 1958:124).

                                             
75 Et ils sont conscients de [...] l'inadéquation entre le type d'organisation adopté et la mission de
réinsertion octroyée, de l'incoherence contenue dans l'expression d'une double injonction à leur égard:
imposer le dialogue aux détenues tout en s'opposant aux échanges socialisants, ou développer la
dimension relationelle de leur métier tout en veillant au maintien de la distance vis-à-vis des détenus
afin d'éviter tout risque de manipulation, de contamination.
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Jeg hadde inntrykk av at fengselsbetjentene var svært klar over dette. De visste at ro og

orden var noe sårbart, noe ustabilt, alltid i bevegelse, alltid truet. En god del av deres

arbeidsdag handlet om manøvre, slik jeg har vært inne på tidligere. Det gjaldt å

manøvrere mellom hensynet til lover og regler, og hensynet til ro og orden. Det gjaldt å

manøvrere mellom fangers ulike ønsker: Fangene ønsket forutsigbarhet og

rettferdighet, som i en viss forstand bare kan oppnås gjennom relativt rigid

regelbundethet, men de ønsket også å bli sett, å bli ivaretatt, og de ville at

fengselsbetjenten skulle være fleksibel. Fengselsbetjentene var også bevisste hvordan

deres atferd, deres konkrete praksis, kunne virke inn på fangene, ikke minst i

situasjoner der gemyttene kom i kok. Historien Helge fortalte meg, om en fange som

truet en førstebetjent, ble ytterligere anskueliggjort en dag da jeg tok følge med ham ut

av fengslet etter arbeidstidens slutt. Tilfeldigvis kom vi til å gå sammen med

førstebetjenten som var involvert i hendelsen, og begge fortalte hvilke tanker som

hadde gått gjennom hodene deres. Helge fortalte at han ble svært forskrekket, og at han

i løpet av få sekunder hadde tenkt nokså mange ting. I ettertid var han glad for at han

hadde klart å ha såpass «is i magen» at han klarte å forholde seg rolig. Førstebetjenten

fortalte at han hadde vært redd, men han sa også at han nok hadde kommet til å slå,

dersom han ikke hadde sett at Helge oppfattet hva som foregikk, og kom til

unnsetning. Helges besluttsomme ro var trolig en viktig medvirkende årsak til at den

spente situasjonen fikk en fredelig løsning. Førstebetjenten slapp med skrekken, og

fangen ble ikke ansvarlig for å ha påført andre skade, selv om konsekvensene ble langt

mer negative for ham, i og med at han ble overført til et enda strengere regime på

Bayern.

Måten Berit forholdt seg på overfor fangen som påsto at hun hadde tatt lighteren hans,

kan også ha forhindret unødig dramatikk. Det å utløse alarmen,76 og se en skokk

betjenter komme løpende til, kan sikkert virke beroligende fordi det bekrefter at man

ikke er alene når noe blir vanskelig, men det er ingen garanti for at hendelsene skal få

                                             
76 Siden siste halvdel av 1980-tallet bærer så godt som alle betjentene i Botsfengslet alarm i beltet.
Dersom den virker som den skal, kommer betjenter fra alle de andre avdelingene til stedet der bråket
har oppstått.
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udramatiske utfall. Slik sett er det relativt lite å hente i tekniske hjelpemidler av ymse

slag.

John Wayne jobber ikke her

Noe av det verste ved å være fengselsbetjent er at vi liksom skal være så
uangripelige, så usårlige og perfekte. Jeg må bare innrømme at jeg ikke er noen
av delene. I dette systemet ser jeg det som en av mine største svakheter at jeg bryr
meg om hva gutta [fangene] synes om meg. Jeg synes det er fælt når de kaller
meg rasshøl eller liknende ting.

Denne nokså uventede uttalelsen fra Erik i intervjusituasjonen ga meg mye å tenke på.

Gamle cowboyfilmer med John Wayne i hovedrollen rant meg i hu: Derav tittelen på

kapitlet. «A man does what a man must do»: Wayne ga liv til tøffe menn som handlet

slik de måtte handle, helst uten å vise følelser.77 Da jeg intervjuet Lars, sa han at det

var viktig å vise at man har «baller». Det å være en tøff mann, som ikke viker unna en

konfrontasjon, er mer i overensstemmelse med John Wayne-figuren. En slik forenklet

«rolle» ga Erik ubehag. Samtidig synes jeg det han sa tydet på at han hadde respekt

nok for fangene til at deres syn på ham var viktig. Men mest av alt vitner uttalelsen om

hvor usårlig og perfekt han opplever at han må være, og om at mange følelser er i spill,

følelser som ikke finner utløp i fengselsinstitusjonen. Det å vise at han hadde «baller»

ble til liten hjelp også for Lars da han ettertrykkelig ble satt på plass i vokterrollen etter

en lang samtale med en fange:

Det er fælt når du har sittet i flere timer og pratet med en person, for så å låse
ham inn på cella for natta. Det var en fange som sa til meg en gang: «Du kan
være så ålreit du bare vil, men du kommer ikke bort fra at det er du som låser
meg inn». Nei, det er ikke greit.

Fengselsbetjentene hadde behov for å oppleve seg selv om ålreite personer på tross av

alle oppgavene de utfører som ikke er forenlige med god takt og tone mellom

mennesker. Et overraskende stort antall fanger i Botsfengslet hadde også et positivt syn

                                             
77 Dette er naturligvis en unyansert fremstilling av den tøffe mannen.
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på mange av fengselsbetjentene.78 I henhold til det jeg sa i delkapitlet «Fangene i

Botsfengslet», var mange av betjentene blitt en slags livreddere. De har fulgt fangene i

abstinenstiden, de har delt ut mat til dem, de har sørget for at de fikk dusj og rene klær.

Dessuten har betjenter også vært greie samtalepartnere, flere har «sett» fanger når noe

har vært ekstra vanskelig, og mange, deriblant Erik, har brukt tid på cellene dersom de

har oppfattet at «en vegg» har vært i ferd med å falle ut i fangens liv.

Fengselsbetjentene er utvilsomt både hjelpere og kontrollører. De kan være svært

ålreite, men de kan også gjøres til en slags fiender når de følger regler som av og til

kan virke svært dumme, når de låser celledører og rapporterer dårlig oppførsel, når de

har fått nok. Fangene hadde, som vi så, også svært motstridende krav til betjentene. Vi

har allerede sett at fanger klaget på at betjenter holdt avstand. En betjent jeg gikk

sammen med en del, hadde rykte på seg for å være for forståelsesfull. Fangene uttrykte

at de følte seg psykologisert, og dessuten lo de av måten han forsøkte å være diskret på

ved innlåsingen. Det ble påstått at han oppførte seg som om de hadde mulighet til å

protestere: «Passer det å bli låst inn nå, liksom»? I fangenes øyne skulle betjentene

være vennlige, forståelsesfulle og reale, de skulle heller ikke være for regelorienterte,

men ikke minst skulle de kunne sette ned foten og ta avgjørelser. Thomas Mathiesen

fant det samme i sin undersøkelse på Ila på 1960-tallet. En av fangene han intervjuet sa

det slik: «Well, I have not thought so much about it, but it's one who can make a

decision but at the same time be a nice and humane fellow» (Mathiesen 1965:84).

Betjenten blir ikke respektert hvis han ikke kan ta avgjørelser, men heller ikke hvis han

ikke er hyggelig.

 Like lite som fangene gjør stas på den betjenten som er kul og forsøker, mot mange

odds, å være fleksibel, like lite forteller fangene betjenten at de liker vedkommende

godt. Slike ting kan nok merkes i relasjonen mellom dem, men det sies som regel ikke.

Imidlertid opplevde jeg en situasjon hvor en fange, som urettmessig var blitt satt på

                                             
78 Thomas Mathiesen hevder for øvrig at hans erfaring fra undersøkelsen på Ila og resultatene fra
andre fengselsundersøkelser i Norge, tyder på at mange fanger har et nokså positivt syn på
fengselsbetjenter. Det en ofte har sett i tilsvarende undersøkelser fra USA, er et heller fiendtlig
forhold mellom disse to gruppene. Mathiesen hevder imidlertid at utsagnet «never talk to a screw»
ikke har noen generell relevans i Norge (for en videre diskusjon se Mathiesen 1965:136-137).
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fengselsreglementets § 53.4 (Innskrenkning i eller utelukking fra fellesskapet i særlige

tilfelle), sa, nærmest henvendt til meg, at han ikke ville flytte tilbake til

basisavdelingen han kom fra fordi betjentene på den restriktive avdelingen vi var på,

var greiere.

Det var heller ikke ofte fangene fikk ros fra betjentene, men det forekom. På

avdelingen til Lars opplevde jeg noen ganger at betjenter ga fanger ros for ting de

gjorde eller sa. Jeg kunne ikke unngå å legge merke til hvilket positivt inntrykk det

gjorde på fangene. Imidlertid vil jeg si at fengsel er et sted der det ser ut som om en

forsøker å unngå å komme med ros. Unnskyldninger er også mangelvare, selv om de

aller fleste betjentene mente at en burde komme med en unnskyldning dersom det var

gjort urett mot fanger, og hevdet at fanger ofte reagerte svært positivt på

unnskyldninger. Imidlertid opplevde jeg ikke at det ble bedt om unnskyldning, selv om

jeg hørte om episoder der fengselsbetjentene sa at det var begått feil. Hovedinntrykket

mitt som utenforstående var at det oftere ble gitt uttrykk for at det er «greit» å straffe,

og «greit» å kjefte (sånn er det bare - igjen). Det synes ikke fullt så greit å si noe pent.

Noen ganger undret jeg på hva det var som hindret betjentene i å gi åpent uttrykk for

det de syntes var positivt med fanger. Skoleinspektøren ved Ullersmo landsfengsel

pleier å si noe i retning av at «det er bedre å dyrke blomster enn å la møkka gro». Han

mener at det er bedre å finne tak i det positive og dyrke det, enn å påpeke alt som er

galt. I mange fengsler ser det imidlertid ut til å eksistere en slags latent angst for at det

å rose skal føre til at fangen «slapper av» og tror at «målet er nådd». I realiteten ville

antakeligvis det helt motsatte skje. Det kan synes som om en slik «frykt» medfører at

fengselsbetjentene holder på følelsene i en «profesjonell distanse». Denne distansen

kreves «når en ikke skal være delaktig i de insattes sosiale kvalifiseringsprosess og når

man kun skal være ‘vokter’ av sikkerhet», sier Egil Larsen (1999:48). Eriks uttalelse

ga et godt bilde av det jeg så: Det var lite rom for å gjøre seg sårbar, for å gi av seg

selv og for å innrømme feil.

En konsekvens av dette er at betjentene låses fast i det jeg kalte en lite kreativ

foreldrerolle. En god forelder må også kunne innrømme feil, og gi ros og kjærlighet.
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Slike ting er det lite av i fengslet, sier Teigsett (i Skjelstad 1994). Det å skulle være

usårlig og perfekt fører også til at betjentene heller refererer til reglementet (sånn har

vi det ikke her, eller sånn er det bare) eller til fangen selv (du er et problem), enn til at

de setter sine egne grenser for «drittsekkaktige» handlinger fra fangenes side. Samtaler

med en studiekamerat som arbeider på et lavterskeltilbud i rusomsorgen har gjort meg

oppmerksom på denne reaksjonsmåtens enorme begrensninger når det gjelder fangens

mulighet til å reflektere over egne handlinger. Hun hevder at en stenger av for enhver

fruktbar kommunikasjon ved å referere til institusjonens regelverk når noen oppfører

seg dårlig. Når betjenten ikke er personlig nok til å vise hvor hans eller hennes egne

grenser går, vil fangen heller ikke oppleve at han står overfor et menneske. Dermed

blir betjenten først og fremst systemrepresentant - en «blåskjorte», som det heter i

fengslet. Dersom betjenten på denne måten representerer systemet, og ikke seg selv, er

det vanskeligere for fangen å se det klanderverdige i måten han snakker til betjenten

på. De gangene fangens handlinger i tillegg blir gjort til hans personlighet, er det mest

sannsynlig at fangen vil forsvare seg med mer av det samme.79

Keith Carter kaller det som skjer i fengslet for «mascu(iso)lation» (Carter 1996:109).

Han hevder at denne masku(iso)leringen likner på det Goffman kaller «fronting»

(Goffman 1992), og at det er en integrert del av livet i fengsel. Og han sier videre:

 [the fronting] prevents some of the staff and the inmates from revealing to each
other their weaknesses, anxieties, fears and personal truths about themselves.
Inside prison there is no ‘offstage’ or ‘back stage areas’ [Goffmans uttrykk]
where officers and inmates can take down those barriers. Living and working
inside a closed, predominantly male dominated environment, where ‘manliness’,
physical presence and strength are respected is a pre-requisite for survival [sic!]
(Carter 1993:109).80

En fengselsbetjent sa til Carter at han syntes det var utrolig vanskelig da han begynte å

jobbe i fengslet Carter var på feltarbeid i. Han følte en enorm utrygghet, og visste etter

eget utsagn aldri hvilke regler som gjaldt. «I remember going home crying to my wife.

In the prison you've got to be strong but outside, it's different» (Carter 1993:109).

                                             
79 Se også Mertons begrep om «selvoppfyllende profetier» (Merton 1957).
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Hvor går betjentene i Botsfengslet med sine svakheter, og med de vanskelige følelsene

som Erik snakket om? Jeg har ikke noe fyllestgjørende svar på det. Slike følelser var

aldri diskusjonstema blant betjentene så lenge jeg var i fengslet. Det er nærliggende å

anta at denne typen problemer aldri er tema, men der antar jeg muligens for mye. Etter

det jeg har bragt på det rene i samtaler med betjenter, hender det av og til at vanskelige

følelser er tema hvis kolleger møtes utenom arbeidstid. Jeg tror imidlertid at følelsen

av å være lei seg i fengslet lett kan omgjøres til sinne. Hvis man brenner inne med

tristheten over å bli kalt «drittsekk» eller «rasshøl», er det ikke utenkelig at det kan bli

rapporter av sorgen, noe jeg var inne på tidligere. Det er viktig å ha et sted å legge fra

seg følelsene.81 Den fengselsbetjenten som gjør mye for å være ålreit mot alle, slik vi

har sett eksempler på, kjenner også på sinne og irritasjon, og opplever sikkert

trynefaktoren. En av betjentene i Cecilie Basbergs materiale sa at medfølelsen med

fangene gjorde at hun gjerne ville være grei mot alle. Argumentet hun brukte, var at

mange hadde hatt det vanskelig nok fra før, om ikke hun skulle legge stein til byrden i

fengslet. På den andre siden hadde hun personlige følelser av å like noen langt bedre

enn andre. For at ikke disse følelsene skulle ta overhånd, tvang hun seg til å være

hyggelig, eller i det minste nøytral, mot alle. En av de andre betjentene i studien,

innrømmet derimot at hun kunne «være en drittsekk» dersom hun syntes fangen var

det. Slik hun beskrev det å være drittsekk, ga det seg ikke nødvendigvis utslag i at hun

ga seg ut i direkte konfrontasjoner med vedkommende fange, men i at hun skilte ved å

la «den greie» fangen få utført tjenester med én gang, mens «drittsekken» måtte vente

til dagen etter (Basberg 1999:64-65). Den første betjenten forsøkte å være strengt

«profesjonell». Den andre lot i større grad de private følelsene styre, men likevel ikke

åpenlyst. Den iboende tregheten i fengselssystemet (som jeg også har skrevet om i

delkapitlet «Fangene i Botsfengslet»), gjør at hun likevel kan fremstå som

«profesjonell». Betjentene i Botsfengslet benytter sikkert liknende strategier. Som vi

                                                                                                                                               
80 Jeg har sitert slik det står i artikkelen, men i sitatets siste linje mangler det åpenbart et ord, nemlig
«it», som skal referere til «the fronting».
81 I motsetning til betjenten Carter refererer til (Carter 1993:109), sa mange av betjentene, særlig
mennene, at de ikke ville ha med jobben hjem, og enkelte ville til og med slutte den dagen de begynte
å ta jobben «ut av fengslet».
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har sett, var det å være profesjonell viktig for betjentene. Det betydde nok ofte at de

måtte arbeide for at følelser de måtte ha, ikke skulle hindre dem i å gjøre en god jobb.82

Dersom de lykkes i å være profesjonelle på denne måten, vil fangene kunne oppleve at

«betjentene omgir seg med en mur, som går mange meter ut fra kroppen» (Jf.

delkapitlet «Fangen i Botsfengslet»). For å unngå å havne i en følelsesmessig blindgate

som er vanskelig å komme ut av, eller som kan skape forhold til fangene som blir

vanskelige å håndtere, «velger» betjenten sannsynligvis å være profesjonell på en måte

som innebærer å holde større avstand enn det som strengt tatt er nødvendig.

Overskriften på dette delkapitlet kan likevel ha gyldighet: Jeg mener allerede å ha

synliggjort at det ikke er den tøffe revolverdrageren som arbeider i fengslet. I tillegg er

det slik at fengselsbetjenten enkelte ganger snarere fremstår som en som unndrar seg å

gjøre det som må gjøres, og forholder seg defensivt heller enn det motsatte, når de må

utføre ubehagelige gjøremål. Jeg opplevde flere ganger at avhørssituasjoner, der

fengselsbetjentene for eksempel skulle få frem fangens versjon av hvorfor han hadde

rømt eller hvorfor han hadde sloss, ikke var noe som ble taklet på «strak arm».

Avhørene ble ofte utsatt - til en av betjentene omsider konkluderte med at «nei, skal

det bli noe av dette avhøret, så må jeg vel gjøre det da». Jeg spurte ikke hva de tenkte

om avhørene, men jeg fikk ofte en følelse av at betjentene kviet seg.

En dag deltok jeg i et avhør av en fange som hadde vært i slåsskamp med en annen.

Det var en av de kvinnelige fengselsbetjentene som omsider tok på seg ansvaret for å

få avhøret unna etter at det flere ganger i løpet av vakta var blitt sagt at dette var noe

som måtte gjøres. Avhøret ble utført uten at betjenten skrev et eneste ord på blokka.

Jeg satt og lurte på om hun følte slik jeg følte det dersom jeg satt og skrev mens

betjentene var tilstede, eller enda verre, mens de snakket: At det var ubehagelig å

skrive om fangen mens han satt der. Da jeg dagen etter fikk vite at hun festet mer lit til

utsagn som var kommet fra den andre fangen som var involvert, og fra fanger og

betjenter som hadde vært vitner til kampen, etterrasjonaliserte jeg det som hadde

                                             
82 Nesten uten unntak hevdet betjentene jeg intervjuet at det å gjøre en god jobb var ensbetydende
med å gjøre noe for fanger som har betydning for disse eller som kan gjøre dem glade. Bare én
påpekte, som vi skal se, at slike ting var sekundært i forhold til sikkerheten, men det kan hende at
sikkerhetenstenkningen var så selvsagt for de andre at de ikke kom på å nevne den.
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skjedd i avhørssituasjonen. Jeg tolket det slik at hun unnlot å ta notater fordi hun

allerede hadde bestemt seg for hva hun skulle skrive i rapporten. Denne tolkningen kan

naturligvis være helt feil. Imidlertid foregikk avhøret på en slik måte at jeg opplevde

betjenten som meget støttende og forståelsesfull overfor fangens forklaringer på

hendelsen. Hun ga også ros for renholdsarbeidet han hadde utført på avdelingen

hennes, og sa at hun syntes det var synd å miste ham. Dessuten hevdet hun at de andre

fangene støttet hans versjon av historien, og at hun skulle se hva hun kunne gjøre for å

få ham tilbake til avdelingen. I ettertid har jeg lurt på om hun holdt tilbake informasjon

av redsel for hvordan fangen skulle reagere, eller om det var min tilstedeværelse som

fikk henne til å vise slik innlevelse. Å holde tilbake informasjon på denne måten kan

sikkert fremstå som feighet, men vi kan også se det som en strategi for å bevare ro i

anstalten. Det som var synd, var at hun utvilsomt ga fangen forventninger som slett

ikke sto i forhold til hva hun visste han kunne vente seg. I øyeblikket, under selve

avhøret, fremsto imidlertid måten betjenten forholdt seg på som omsorgsfull i den

forstand at hun lot til å ta godt imot fangens opplevelser, og i tillegg ga ham ros i en

vanskelig situasjon. I motsetning til den mannlige betjenten som var på jobb, og som

slett ikke fulgte John Waynes prinsipp med å kaste seg ut i oppgaven, gikk denne

betjenten gikk løs på jobben. Likevel ble det langt fra noen tøff konfrontasjon med,

eller «revolverdragning» mot, en fange som hadde laget trøbbel.

* * *

Vi har i dette kapitlet fått et lite innblikk i de ulike måtene fengselsbetjentene forholder

seg på i sin samhandling med fangene. Jeg har beskrevet betjenters oppfatning av seg

selv og andre, og har forsøkt å synliggjøre hvor vanskelig det kan være å arbeide i en

verden så full av motsigelser som den betjentene lever i. Fengselsbetjentene velger

både offensive og defensive strategier. Noen konfronterer, andre forsøker å glatte over

eller hindre at det oppstår situasjoner som krever konfrontasjon. Noen forsøker en

blanding av forskjellige strategier. Vi så at Liv delte inn i ja-betjenter og nei-betjenter.

Selv som nei-betjent måtte hun være grei, hun måtte gi noe. Når hun opplevde at

fangene som oftest respekterte henne, kunne det være at hun allikevel blandet de to
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betjenttypene på en måte som gjorde at hun ikke virket provoserende. I samhandlingen

med fangene blir betjentens atferd uansett ofte prøving og feiling. Fengselsbetjenten

står oftest nokså alene når det gjelder valget av «rolleinnhold» eller av hvilke strategier

han eller hun skal anvende i ulike situasjoner (se også Cressey 1959:18-19).

Diskusjonen om dette temaet vil delvis følge oss også i neste kapittel, som tar for seg

betjentenes forhold til spesifikke kontrolltiltak i Botsfengslet.

4.3 Kontroll og konflikt
Når jeg i dette kapitlet bruker ordet konflikt, tenker jeg ikke bare på reelle konflikter

som oppstår mellom fanger og fengselsbetjenter. Ordet dilemma er kanskje mer

dekkende, men jeg velger å bruke ordet konflikt fordi jeg mener det beskriver en slags

«kamp» betjentene må føre med seg selv når det gjelder enkelte arbeidsoppgaver. De

arbeidsoppgavene det dreier seg om, er ikke overraskende knyttet til sikkerheten.

Arbeidstittelen jeg først laget på oppgaven - «Dårlig folkeskikk satt i system» - passer

godt på denne delen av fjerde kapittel. En del av de sikkerhetsoppgavene

fengselsbetjentene utfører, og som er fastlagt i regler og sedvane i fengslene, er ofte

regulære overtramp i forhold til fangenes integritet og «privatliv» i fengslet, men

vurderes som en nødvendig del av fengselsregimet. I motsetning til det jeg skrev om i

kapittel 4.2, dreier disse konfliktene seg i mindre grad om fangenes handlinger.

Sikkerhetskontroll utføres ikke bare fordi fanger handler på bestemte måter, men også

for å forhindre at enkelte handlinger finner sted. Det er heller ikke først og fremst

fangenes motstand mot sikkerhetstiltakene som skaper dilemmaene for

fengselsbetjentene. Konflikten oppstår snarere fordi sikkerhetsforanstaltningene i seg

selv er dårlig folkeskikk, en tanke fengselsbetjentene åpenbart må undertrykke i det

daglige. Kanskje materialiserte dilemmaene seg fordi jeg stilte spørsmål om

sikkerhetskontrollene. Hvordan kombinerer fengselsbetjentene sikkerhetshensyn med

det å behandle fangene på en måte som er i tråd med deres menneskesyn, og hva gjør

det med dem at de må utføre disse oppgavene?
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Sikkerheten har førsteprioritet

Sikkerheten er noe av det viktigste, om ikke det aller viktigste, i et fengsel. Fengslet

skal være et sikkert sted å jobbe, samtidig som de som arbeider der, skal sørge for at

fangene ikke rømmer. Annette syntes at det var langt mer snakk om sikkerhet nå enn

da hun begynte i fengselsvesenet for omkring ti år siden. Dette til tross for at det etter

hva hun fortalte ikke at hadde skjedd noe som tilsa at det skulle være slik. Hun trodde

derfor at det kunne ha å gjøre med at det fantes en oppfatning av at verden utenfor var

blitt tøffere, og at det ga gjenlyd i fengslet. Dette har jeg vært inne på tidligere.

«Sikkerheten har førsteprioritet» sa Sveinung. «Det er fint å gjøre noe for en fange, å

glede noen, men det kan ikke gjøres dersom ikke sikkerheten blir ivaretatt». Sveinung

hadde et positivt forhold til de fleste av, for ikke å si alle, de sikkerhetsoppgavene jeg

skriver om i dette kapitlet. Som tidligere nevnt, syntes han at en del av dem ikke var

effektive nok, og hadde forslag til hvordan man kunne få bedre resultater hva gjaldt

fangenes atferd.  Sikkerhetshensyn kommer raskt i konflikt med mange av de andre

oppgavene som etterhvert legges på fengslene, blant annet i form av «programmer»

som man håper skal bidra til å få «kriminelle» på rett kjøl. Sveinung var kanskje mer

opptatt av sikkerheten enn noen av de andre betjentene jeg intervjuet. En av grunnene

til dette, var kanskje at han arbeidet på en av de restriktive avdelingene i fengslet, hvor

sikkerhetstenkningen generelt er mer fremtredende enn i basisavdelingene.83 Dette

henger blant annet sammen med at en slik avdeling er laveste trinn i et system preget

av differensiering, og at fangene på en restriktiv avdeling enten vurderes som svært

problematiske, eller ennå ikke har vist seg å være verdige til å flyttes «oppover» i

systemet. Det siste er blant annet tilfelle i det som kalles «inntaksavdelinger», hvor

fanger skal være en viss tid før de kan overføres til noe mildere regimer. En annen

mulig forklaring på Sveinungs sterke sikkerhetstenkning, er at han var ganske ny i

                                             
83 Noen av de andre betjentene jeg intervjuet, jobbet også på en restriktiv avdeling, men det dreide seg
da om betjenter som hadde vært på avdelingen også i den tiden den var basisavdeling, og som av flere
grunner ikke hadde noe sterkt ønske om å jobbe i slike avdelinger. To av dem søkte seg da også vekk i
løpet av den tiden jeg var i fengslet. Det var ellers mange betjenter som var svært kritiske til jobbe i
restriktive avdelinger, og som sa de syntes det var rart at noen kunne ønske å jobbe i slike avdelinger.
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jobben. Det er muligens et tegn på at det gamle ordtaket «nye koster feier best» også

gjelder i fengsel. I motsetning til Sveinung mente Berit, som hadde langt lenger

fartstid, og for det meste hadde arbeidet i det som kalles «basisavdelinger», at det går

en grense for hvor sikkert et fengsel bør være:

Det er ikke viktig at fengslet er så sikkert at det ikke går an å rømme fra det. De
som sitter her er ikke farlige, og dessuten er de ofte så godt kjent ute at de stort
sett blir hanket inn igjen etter kort tid. Jeg synes det er viktig at fangene kan ha
mulighet for å rømme, det er nesten som en del av sikkerheten for oss som jobber
her. Hvis vi skulle hatt et vanntett system, måtte vi hatt vakttårn og bevæpnete
vakter, og det vil jeg ikke ha, for det kommer det ikke noe godt ut av i alle fall.
Det gjør noe med menneskene som ikke er bra.

Berit mente altså at det ville bli langt mer utrygt å jobbe som fengselsbetjent dersom

hun måtte beskytte samfunnet hundre prosent ved å hindre fanger i å rømme. Hun

snakket også om at miljøet blir hardere jo flere synlige maktsymboler som tas i bruk.

Dette er en viktig problemstilling. I fengsel finnes uansett en mengde maktsymboler.

Murer, gitter, tunge metalldører med lås og slå, nøkler. Alarmene, som jeg så vidt har

nevnt, er ytterligere ett. Fengselsbetjentenes uniformer er også maktsymboler, som i

tillegg bidrar til å skape avstand mellom dem som bærer dem, og de Andre.

Dette ble tydelig for meg i diskusjonene om bruk av uniform på avdelingen der Lars

jobbet. Fengselsbetjentene på Motivasjonsavdelingen ville helst ikke gå i uniformen,

men presset fra resten av anstalten om å gjøre det, var påtagelig, og ble til sist

konkretisert i et påbud om å bruke uniform.84 Mitt inntrykk var at kvinnene som jobbet

der, var flinkest til å etterkomme påbudet. De fleste av de fast ansatte mennene strittet

imot. De stilte ofte i private klær, og begrunnet det med at de var med fanger utenfor

murene nesten daglig, og at de ikke ønsket å ta seg bryet med å skifte. Lars sa også at

han ikke likte uniformen, selv om han hadde uniformsplikt og av og til måtte hjelpe til

i andre avdelinger hvor han måtte ha uniform:

                                             
84 Annette påpekte at et av premissene som ble lagt til grunn ved opprettelsen av avdelingen var at
betjentene skulle gå kledd akkurat som betjentene i resten av fengslet. Det kunne se ut som om
betjentene generelt syntes uniformplikten skulle gjelde alle som jobbet i anstalten: Mange så for
eksempel med lite blide øyne på ledere som gikk i sivil.
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Det er ikke spesielt morsomt å gå i uniform. Den er ubehagelig å ha på. Noe av
det viktigste er at den virker negativt i «fellesskapet». I begynnelsen var det bare
lederen her på avdelingen som gikk i sivil, og det var bare han som fikk
henvendelser fra fangene. Vi andre var som luft i «fellesskapet». Etter at vi kuttet
ut uniformene virker fangene mye friere. Folk sier hva de mener, og det gis og tas
meldinger over hele avdelingen.

I diskusjoner jeg hadde med fangene om uniformsbruken, ble dette bekreftet. Det kom

tydelig frem at mange av dem foretrakk fengselsbetjenter uten uniform. De syntes

avstanden ble mindre på den måten, og det ble lettere å snakke med betjentene. Dette

stemmer med hvordan mange betjenter i fengslet generelt, vurderte uniformen. De

betjentene som syntes det var best å bruke uniform på jobben, ga blant annet uttrykk

for at det å bruke private klær, ville utlevere dem mer, og på en måte kommunisere mer

av dem som privatpersoner. Når det gjaldt fangene, overrasket det meg. Jeg tok nesten

for gitt at de ville synes at det var lettere å forholde seg til klare skiller. Det verserte da

også historier som talte til uniformens fordel, som når en av fangene fortalte om en fyr

han kjente som hadde lagt ut i det vide og brede om noe ulovlig han hadde foretatt seg

på perm, totalt uvitende om at den ene av tilhørerne var en fengselsbetjent i sivil. Ikke

desto mindre var de altså svært positive til at betjentene gikk uten uniform.

Når det gjaldt alarmene, ønsket de ansatte på denne avdelingen å tone ned kontroll- og

sikkerhetsaspektet til fordel for tillit, åpenhet og kommunikasjon mellom fanger og

fengselsbetjenter. Betjentene der gikk ikke med alarm, og begrunnelsen var klar:

Alarmen kommuniserer mistillit. Den taler sitt tydelige språk om at «vi ikke stoler på

dere». På denne avdelingen håpet man å få til en endring i fangenes selvoppfatning og

livsførsel. Ansvar og utfordringer skulle være med på å legge grunnlaget for en

kriminalitetsfri, og ikke minst rusfri, tilværelse. Om dette målet ikke kunne nås i

fengslet, var det som vi har sett, viktig å starte en prosess, og de ansatte i avdelingen

syntes å ha god tro på at det ville være mulig. Mange av fengselsbetjentene som

arbeidet i andre avdelinger, mente at ambisjonene var altfor høye. Noen mente at

soningsforholdene burde vært langt bedre for alle fangene i Botsfengslet, og disse
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syntes det var galskap å investere så mye tid og midler på et lite antall fanger. Dette

kommer jeg tilbake til i femte kapittel.

Mens Lars og hans kolleger forsøkte å dempe fengselspreget ved avdelingen, måtte

fengselsbetjentene ved de andre avdelingene følge sikkerhets- og kontrollrutiner, og

daglig utføre de sikkerhetstiltakene som reglementet krever. Samtidig som de skulle

«minne» fangene på at de er «rømningsfarlige» og ikke til å stole på, skulle de ideelt

sett, og ifølge fengselsreglementets § 51, gjøre det samme som Lars og hans kolleger

arbeidet med, nemlig forsøke å «fremme de innsattes evne og vilje til å føre et lovlydig

liv etter løslatelsen» (Reglement for fengselsvesenet av 12.12.61, § 51.1).

«.sørge for å gjennomføre frihetsberøvelsen på en for samfunnet betryggende

måte».

Jeg vil i det følgende gå gjennom noen av de oppgavene knyttet til sikkerheten i

Botsfengslet som utføres av avdelingsbetjenter. En del av disse kunne vi kalle

«ordinære» kontrolloppgaver. De utgjør basis i den kontrollen som vi for enkelthets

skyld kan si alltid har funnet sted i fengsel. Innlåsingen er et typisk eksempel på slike

oppgaver. Kontroll av besøk er etterhvert et grensetilfelle, i og med at det stadig pågår

diskusjoner om hvorvidt det skal være mulig å foreta en grundigere kontroll av

besøkende enn det man gjør i dag. Andre kontrolloppgaver kunne vi kalle

«ekstraordinære» kontrolloppgaver. En god del av disse er spesielt knyttet opp til

forsøket på å gjøre fengslet stoffritt. Urineprøvetaking og stripping er eksempler på

slike kontrolltiltak.  Oppgavene jeg vil ta for meg i det følgende er gittersjekk,

cellesjekk, stripping, innlåsing, besøkskontroll og urinprøvetaking. Jeg vil forsøke å se

på hvorvidt det knytter seg konflikter til disse oppgavene. Konfliktene det her er snakk

om, er altså ikke nødvendigvis det vi umiddelbart ville kalle konflikt i dagligtalen, der

vi kanskje først og fremst tenker på uenigheter mellom to parter som gir seg utslag i
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(mer eller mindre) hissige diskusjoner eller krangler, eller i mer aggressiv atferd fra

den ene eller begge parter. Konfliktene jeg her refererer til, dreier seg først og fremst

om de menneskelige dilemmaer som fengselsbetjentene står i daglig dersom jobben

skal utføres i henhold til reglementet. Ikke alle disse konfliktene er åpenbare for de

involverte partene. Fengselsbetjentene har utført disse oppgavene i år etter år, og de

fleste av fangene har opplevd denne kontrollen så ofte at de kanskje har sluttet å tenke

over den. For de fleste menneskene i Botsfengslet er kontrolloppgavene blitt helt

selvfølgelige, og i stedet for å tenke over hvordan det oppleves å kontrollere og bli

kontrollert, sammenfattes kontrollen i utsagnet jeg allerede har referert til mange

ganger: «Sånn er det bare».  I fengslet dreier det seg ofte om situasjoner som krenker

både fangenes og fengselsbetjentenes verdighet når en sier disse fire ordene. Jeg

ønsker å sette søkelyset på disse situasjonene, som varierer sterkt i alvorlighetsgrad,

men som alle går inn under det vi i samfunnet utenfor kaller dårlig folkeskikk.

Én av sikkerhetsoppgavene er den daglige sjekken av gitterene på cellevinduene. Dette

gjør betjentene ved å føre en helt vanlig kjøkkenkniv langs alle sprossene i gitteret.

Berit likte ikke denne oppgaven, selv om hun betraktet den som nødvendig fordi det

hendte at fanger filte på gitterene: «Før sjekket vi gitterene bare av og til. Nå er det

hver dag. Det virker dumt å klatre opp på en stol eller på sengen til fangen, og skrape

på gitteret med en helt vanlig kniv».

På et eller annet vis satte kontrollen av gitteret Berit i et dårlig lys. Fengselsbetjenten

som sjekket gitteret balanserte oftest på kanten av fangens seng, som i de fleste cellene

står rett under vinduet. I denne bokstavelig talt vaklende stillingen måtte Berit frem

med kontrollredskapet: kjøkkenkniven, en kniv av det slaget vi bruker til å smøre

brødskivene med. I dagens teknologiske samfunn kunne vi forventet at kontroll-

redskapet kom annetstedsfra enn fra kjøkkenbenken. Om situasjonen ikke utfordrer

fengselsbetjentens autoritet, som for øvrig er et tema som fortjener en bredere

diskusjon enn den jeg kan foreta her, så den i alle fall ut til å utfordre hennes verdighet.

Helge fortalte at fangene synes det er komisk at betjentene flyr rundt og risper i gitteret

med en kjøkkenkniv hver dag. «De sier at det i dag finnes diamantverktøy som er lite
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og hendig, og som sågar kan rulles sammen og skjules lett, og som sager over gitteret

på under et kvarter». Det var ikke uvanlig at fanger lo av betjentene som klatrer opp i

vinduet med kjøkkenkniven. I tillegg til at de nok opplevde kontrollen som «primitiv»,

kunne det å le også være en av flere måter fangene kunne nøytralisere situasjonen på.

Selv om de fleste fangene i Botsfengslet er «vant til» å sitte inne, og sikkert ikke daglig

tenker over hvordan det oppleves når gitteret blir sjekket, er jeg overbevist om at det

gjør noe med dem. Situasjonen er ikke nøytral, hverken for fengselsbetjenten eller

fangen. Fengselsreglementet sier at kontroll av fangenes celler (inkludert gitteret) om

mulig skal foregå når fangen ikke er til stede. Av årsaker som er nevnt over, er det

også forståelig at de fleste betjentene foretrakk å sjekke gitterene når fangene var ute

av cella. I basisavdelingene er ikke dette så vanskelig å få til, fordi de fleste fangene er

på jobb eller skole store deler av dagen, men på de restriktive avdelingene er fangene

for det meste på cella.

Brudd på «privatlivets fred»

«Mye av kontrollen er bare måter å vise at vi gjør noe på», sa Helge. Det var tydelig at

han oppfattet en del av kontrollen som kontroll for kontrollens skyld.

Fengselsbetjentene svarte meg stort sett at de syntes kontrolloppgavene var «greie»,

men når jeg gikk nærmere inn på hver enkelt oppgave, forholdt det seg gjerne ikke slik

likevel. Det viste seg at de fleste hadde en eller flere spesifikke kontrolloppgaver som

de slett ikke likte. På en av de restriktive avdelingene fikk jeg svært god kontakt med

Torstein, som jeg ofte gikk sammen med på vakt. En dag spurte jeg ham om hvordan

han syntes det var å foreta cellesjekk.85 Når betjentene sjekker cellene, kikker de

gjennom fangens klær, papirer, brev og bøker, ting som fangen har på toaletthylla, og

gjerne gjennom senga. Torstein svarte at han var vant til å gjøre det, og at han ikke

tenkte noe særlig på det. Jeg gikk ikke nærmere inn på svaret hans, men det var tydelig

                                             
85 Cellesjekk skal egentlig hete cellevisitasjon, og det opprinnelige målet med denne er å kontrollere
at det hverken finnes våpen, ev. gjenstander som kan brukes som våpen, eller rusmidler på cellene.
Imidlertid er visitasjon i dagligtalen blitt sjekk, ikke minst av praktiske årsaker. Det er helt umulig å
sjekke en celle for rusmidler uten å endevende den totalt, og det kan ta flere timer. Derfor ser man i
praksis bare etter våpen, og det vil som oftest være ren slump dersom man finner «stoff».
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at spørsmålet mitt hadde fått ham til å tenke over saken, for det gikk ikke mange

minuttene før han korrigerte seg selv:

I dag visiterte vi de tre cellene som ble fraflytta i morges. Det er ikke særlig greit
her på lukka, når du må banke på og be den innsatte gå ut på gangen mens du
roter rundt i tingene hans. Det er tross alt hans privatliv her i fengslet. Bare tenk
deg hvis noen for eksempel skulle rote rundt i trusene dine. Derfor er det like
greit å ta celler som nettopp er blitt fraflytta, for de skal jo også overtas av noen.

Jeg var selv med på to cellesjekker. Begge gikk temmelig fort for seg, og jeg husker

jeg tenkte at til og med våpen kunne ha gått uoppdaget i en slik sjekk, men kanskje kan

betjentene finne slikt uten å gå grundigere til verks enn det jeg så. Dette er det jeg

skrev etter første gangen jeg var med på cellesjekk:

«Jeg ba om å få visitere celler med Øystein. Han tok bare en celle i dag, men jeg

husker bestemt at Torstein sa at tre celler skal visiteres hver dag. Jeg syntes ikke det

var hyggelig å være med inn på cella. Jeg hadde trådt over terskelen til denne fangens

eneste ‘fristed’ i fengslet. Det var som om jeg skulle ha gått rett inn i hjemmet til noen

uten at de var til stede og begynt å kikke på deres eiendeler. Det var ekkelt å se på at

Øystein rotet gjennom fangens saker. På den annen side syntes jeg ikke at han gjorde

det så grundig, hvis han hadde tenkt på å finne noe ulovlig. Han ristet litt på en flaske

med etterbarberingsvann og sa at slikt egentlig skulle stå innelåst i skapet på

betjentkontoret. Grunnen til det var at det inneholder alkohol, og noen ganger fungerer

som erstatning for andre spritholdige drikker, som fangene jo ikke får nyte. Så flyttet

han litt på de andre toilettsakene på hylla, og leste utenpå en tube med salve. Han

bladde raskt gjennom bladene i hylla, så gjennom CD-platene som lå på skrivebordet,

åpnet klesskapet og kikket inn, hvorpå han flyttet litt på noen av klærne som lå på den

øverste hylla. Til slutt åpnet han skuffen i skrivebordet. Der lå det bare et

legitimasjonskort. «Dette skal ikke ligge her», sa han. «Det må ligge i effekten».86 Han

fortalte meg at han egentlig burde skrive rapport om det, men at han ikke hadde for

vane å skrive rapport om annet enn funn av dop og kniver eller andre typer våpen.

                                             
86 På effektlageret ligger alle de eiendelene fangene ikke får ha på cellene. Eksempelvis kan en fange
ha mange CD-plater i effektlageret, men på cella får han bare ha 20 om gangen. Når han er lei av dem
han har, kan han be om å få byttet dem ut med andre.
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Cella som ble visitert, tilhørte ganggutten som akkurat da var ute i avdelingen, opptatt

med et eller annet gjøremål. Derfor slapp Øystein å banke på og be ham om å gå ut».

Neste gang jeg så ganggutten ba jeg ham om unnskyldning for at jeg hadde vært med

inn på cella hans. «Det gjør da ingenting», var svaret jeg fikk. Jeg har ofte lurt på hva

annet han skulle ha sagt. De fleste av fangene i Botsfengslet, eller i andre fengsler for

den saks skyld, er så vant til å bli «invadert», at det tilsynelatende ikke en gang streifer

dem at de kunne ha rett til å sette grenser. For øvrig var det å be om unnskyldning et

privilegium jeg hadde. Jeg var en utenforstående, uten ansvar for det som foregikk.

Fengselsbetjentene kunne ikke be om unnskyldning for slikt. Dersom de hadde gjort

det, ville de ha undergravd kontrollens legitimitet, og dermed sin egen stilling i forhold

til fangen.

Andre gang jeg var med på cellesjekk fikk jeg anledning til å spørre fangen som bodde

på cella om det var i orden at jeg ble med. Det gjorde at jeg følte det ørlite grann bedre,

men to gangers deltakelse var ikke tilstrekkelig til at jeg kunne si at det var en «grei»

opplevelse. Jeg tror heller ikke at fengselsbetjentene blir vant til å rote i fangenes

saker. Helge brukte ordet «kjedelig» om cellesjekker, og han tilføyde at «det byr meg

imot å rote i folks privatliv. Jeg synes ikke det er noe ålreit». Ved nærmere ettertanke

var heller ikke Torstein vant til det. Som vi så, foretrakk han å sjekke fraflyttede celler,

for da slapp han å rote gjennom fangenes personlige eiendeler, men det var langt fra

hver gang han fikk tomme celler å undersøke. Forskjellen mellom ham og meg var

imidlertid blant annet at han vanskelig kunne tillate seg å tenke på det ubehaget han

følte. Denne oppgaven er en del av hans daglige arbeid, og det spørs om han ville ha

holdt det ut, dersom han daglig skulle ta inn over seg at han tramper over grenser og

roter i andres «privatliv». At det var «blitt en vane» å utføre cellesjekk, betyr kanskje

ikke annet enn at Torstein måtte gjøre det ofte, og gjorde det ofte. Likevel syntes det

klart at det stadig kom i konflikt med noe grunnleggende i hans forståelse av hva som

var «god folkeskikk». Å være fengselsbetjent er å utføre «un sale boulot» - et skittent

arbeid, sier Chauvenet og kollegene hennes (1994:49ff). I sikkerhetens navn gjør

fengselsbetjentene ting som ville være utenkelig for de fleste av oss.
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Øystein gjorde arbeidet med cellesjekken fort, og etter mine begreper overflatisk. Når

jeg i ettertid har arbeidet med analysen av det jeg observerte, ser jeg det som en

svakhet at jeg ikke spurte ham om hvorfor han ikke gikk grundigere til verks. Som jeg

tidligere har vært inne på, var jeg i mange situasjoner hvor jeg syntes det var vanskelig

å gå betjentene «på klingen». I dette tilfellet holdt jeg igjen fordi jeg tenkte at

spørsmålet kunne virke som en kritikk av måten han jobbet på, og det var jeg svært

følsom for. Derfor har jeg i ettertid vært henvist til å stille spørsmål: Er det slik han

vanligvis gjør det? Gjorde han det slik fordi jeg var til stede? Mange tolkninger er

mulige. Kanskje han var så dreven at han ikke har behov for mer tid? Øystein hadde

jobbet i fengslet i svært mange år, og følte seg kanskje generelt trygg nok til å gjøre det

jeg så på som en lettvint jobb?  Kanskje han hadde spesiell tiltro til ganggutten, og

dermed ikke syntes det var så nøye? Kanskje han følte større ubehag ved jobben fordi

jeg så på ham? Kanskje gjorde min tilstedeværelse det tydelig hva en slik sjekk faktisk

innebærer av krenkelsesaspekter? På den annen side kunne det vært grunn til å vise

meg at jobben var viktig nettopp ved å være grundig. Uansett er det nærliggende å se

cellesjekkene som en del av «det skitne arbeidet» fordi det innerst inne føles som et

overtramp, noe Torstein og Helge var nokså konkrete i forhold til.

Krenkende kontroll?

Dersom jeg hadde spurt Øystein om hvordan han opplevde cellesjekken og hvorfor han

utførte den slik han gjorde, er det ikke sikkert at jeg hadde fått noe annet svar på det,

enn at det var «greit». I likhet med sosiologen Cecilie Basberg (Basberg 1999)

opplevde jeg stadig at det tok tid før betjentene kunne si noe om hvordan de egentlig

opplevde mange av de kontrolloppgavene de utførte daglig. Det er liten tvil om at flere

av oppgavene opplevdes som tunge. Det er også få som orker å være bare kontrollører

over tid. Da jeg intervjuet Liv, sa hun først at hun ikke hadde problemer med å

gjennomføre kontroller og overholde regler, og at hun syntes det var greit at fangene

kalte henne sjefen, fordi hun gjerne tok en konfrontasjon, men etterhvert som vi

snakket sammen, kom det frem at hun syntes det var godt å dele på disse oppgavene

med andre kolleger:
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Det er ikke ålreit å følge reglementet hele tiden - derfor kan det være fint å dele
på oppgavene. Det er ikke noe særlig å fortelle fanger om forskjellige avgjørelser
heller, om refs og om at en skal ta TV'n fra dem. Derfor kan det være bra at noen
andre tar det innimellom, å bytte på det.

Jeg spurte alle jeg intervjuet om de syntes fengselsarbeidet var preget av konflikter

mellom sikkerhetshensyn og menneskelige hensyn. Det forekom, og forekommer meg

fremdeles, nesten som en umulighet å behandle dem som sitter inne som både «menn»

og fanger på en gang. Det sosiale forhold mellom fange og fengselsbetjent er av en helt

spesiell karakter. Jeg har tidligere skrevet om hvor vanskelig eller umulig det kan være

å ha tillit i et fengsel, og om hvordan det hindrer virkelige møter mellom

fengselsbetjenten og fangen. Liv berørte problemet i intervjuet, da hun kom inn på

hvor vanskelig eller nesten umulig det kunne være å være kontaktbetjent og samtidig

skulle utføre kontroller som føles krenkende, «kontroller av privat karakter» som hun

kalte det. Hun brukte urinprøver, og situasjoner der fanger må kle seg nakne, blant

annet etter besøk og permisjoner, som eksempler. Til tross for at hun som kvinne ikke

vil oppleve å måtte kroppsvisitere menn i Botsfengslet, eller kanskje nettopp derfor,87

så hun store problemer med i det ene øyeblikket å være kontaktbetjent, hvor oppgaven

først og fremst er å være hjelpsom, hyggelig og ivaretakende, for så i neste omgang å

foreta kroppsvisitasjon, som hun betegnet som sterkt kontrollerende.

Jeg tror imidlertid at slike kontrollsituasjoner krenker både fange og fengselsbetjent,

helt uavhengig av om betjenten er kontaktbetjent eller ei. En dag jeg var med på

vaktholdet i fengslets festsal, som av forskjellige grunner ble brukt som spisesal høsten

1998, kom jeg i samtale med en betjent jeg hadde vært på avdeling med, og en betjent

jeg ikke kjente fra før, som var pikett den dagen. Samtalen tok utgangspunkt i at

ledelsen ønsket at pikettene skulle være i avdelingene, og ikke sitte på pauserommet i

første etasje. Mange av betjentene hadde uttrykt misnøye med det, for pikettjenesten er

                                             
87 Jeg tror det er lettere for fengselsbetjentene å kjenne på ubehaget i kontrollsituasjoner de ikke til
stadighet er oppe i. Dette blir for så vidt behandlet i oppgaven, men jeg vil gjerne understreke hvor
vanskelig det er å ta inn over seg elendigheten dersom man står i den hele tiden. Da blir det i stedet
viktig å finne måter å nøytralisere eller alminneliggjøre situasjoner på.
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en måte å komme bort fra avdelingen på, en slags tilbaketrekning. Han som var pikett

syntes ikke det var noe stort problem. Han mente at det gikk an å komme bort fra

avdelingene uansett, bare betjentene på vakt klarte å være fleksible og samarbeide.

Han syntes det fungerte fint å være pikett, og hadde bare ett ankepunkt mot tjenesten:

det at han måtte strippe fangene etter besøk. «Det synes jeg er veldig nedverdigende,

men vi må jo bare gjøre det», sa han. «Må dere det»? spurte jeg. «Hvorfor gjør dere

det egentlig? Og hva finner dere ved slike kontroller»? Under strippingen må fangene

kle av seg, de må av og til bøye seg, og kanskje gape, men det er ikke tillatt for

fengselsbetjentene å undersøke (i betydningen å gjøre mer enn å kikke inn) hverken i

munnen eller i endetarmen på dem. Slike undersøkelser «av kroppens hulrom» kan

bare foretas av helsepersonale, og forekommer ikke ofte i Botsfengslet.

Begge betjentene var enige om at det var ytterst sjelden de fant noe som helst. Jeg

resonnerte videre med at strippingen først og fremst er ment for å oppdage stoff, men

dersom stoffet er svelget, eller i kroppens hulrom, noe som oftest er tilfelle, er det

ingenting betjentene kan gjøre med det. Pactoen i kretsfengslet, toalettet som fangen

kan overvåkes på 24 timer i døgnet i den hensikt at eventuelt dop kan komme ut igjen

ad naturlige veier, er ikke mye i bruk, og betjentene skal da helst ha sett fangen svelge

noe. Hvis en var ute etter å finne våpen, ville det være like effektivt å sende fangene

gjennom metalldetektoren, klappe på dem og vrenge lommer og liknende i klærne.

Syver, som jeg hadde jobbet sammen med, var helt enig i dette resonnementet, og stilte

nå det samme spørsmålet som jeg hadde gjort: «Ja hvorfor må vi egentlig strippe

folk»? Ikke bare fant man lite eller ingenting under strippingen, men hverken han eller

piketten hadde tro på at det var særlig store mengder stoff som kom gjennom besøket

overhodet. Dessuten lurte de på om det nå egentlig var så viktig.

I løpet av den tiden jeg var i Botsfengselet, hadde jeg liknende diskusjoner med flere

betjenter. Bare en gang i blant opplevde jeg at betjentene forsvarte seg mot mine

innvendinger til uttalelser om at «det må vi jo bare gjøre». Betjentene verbaliserte ofte

refleksjonene som diskusjonene satte i gang hos dem. Det var svært få som hadde noe

godt å si om strippingen. Helge sa at «jeg synes stripping er fælt, og dessuten finner vi
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jo aldri noe på den måten». Gaute var helt enig: «Det er fælt, for det er så

fornedrende, og i tillegg er det bortkasta, for hvis de har noe, har de som regel svelget

det, og det kan bare sjekkes hvis du er bortimot hundre prosent sikker i din sak». Gaute

ville mye heller drive cellesjekk, som han syntes fungerte bra som en demonstrasjon på

«hvem det er som bestemmer», som han sa. Dette er refleksjoner på godt og vondt, vil

jeg nesten si, for det er ikke nødvendigvis godt å tenke på at mye av det som foregår på

arbeidsplassen er urimelig. Hvordan greier et menneske å se på at et annet menneske

stripper? Hvordan hanskes betjentene med det nedverdigende i situasjonen?88 I

motsetning til helsearbeidere i sykehus eller pleieinstitusjoner, som ofte ser folk nakne,

og som ganske sikkert opplever å måtte krenke «urørlighetssoner» i arbeidet sitt, kan

ikke fengselsbetjentene forsvare seg med at de hjelper. Fangene som stripper trenger

ikke hjelp til å vaske seg, til å gå på do, til å lindre smerter. De skal kun kontrolleres.

Kontrollen er pinlig og altfor nærgående, både for fangen og betjenten. Erik var enig

med dem som fant strippingen problematisk, men han resonnerte som følger: «Dersom

vi skulle unnlate å strippe fordi vi ikke liker det, tror jeg det eneste vi oppnår er å flytte

grenser for hva vi kan tåle. I neste omgang kan det føre til at vi synes det er pinlig å

klappe noen utenpå klærne». Dersom en skal ta konsekvensen av Eriks argumentasjon,

gjelder det å stålsette seg, ellers risikerer en at det blir umulig å få til kontroll i fengsel.

Det blir bare en måte å legitimere stripping på.

En svensk psykolog, Inga Tidefors, som visstnok av og til holder kurs for ansatte i

fengselsvesenet, har rettet et svært kritisk blikk på stripping som kontrolltiltak. Under

sine foredrag for fengselsansatte, har hun etter sigende gått så langt som til å kreve at

tilhørerne skal kle av seg. Hun skal ha hevdet at dersom en slik kontrollmetode er

legitim, skulle det ikke være noe i veien for at vi alle kan kle oss nakne. Imidlertid er

det ingen av hennes tilhørere som har hatt den ringeste lyst til å følge oppfordringen.

                                             
88 Vi vet fra fengselslitteraturen at det finnes ulike strategier for å komme seg gjennom krenkende
situasjoner. Thomas Mathiesen er en av dem som har skrevet om dette fra Ila landsfengsel og
sikringsanstalt (Mathiesen 1965: 147-149). Blant annet er spøken viktig i relasjoner mellom betjenter
og fanger, og ikke minst i situasjoner der krenkelsesaspektet er fremtredende, som ved strippingen.
Sveinung fortalte hvordan han pleide å slå av en spøk for å ta brodden av situasjonen. Betjentene som
Chauvenet og kollegene hennes intervjuet, tok i bruk spøken, eller de understreket at de ikke strippet
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En slik konfronterende holdning synliggjør at strippingen er en fengselssituasjon i en

moralsk blindgate. Vi kunne også kalle det en, i moralsk forstand, mindreverdig eller

uverdig handling.  Chauvenet og hennes kolleger hevder at betjentene er nødt til å

forstå fangen på flere måter dersom de skal kunne gjennomføre kontrollhandlinger som

har krenkende aspekter. Samtidig som de ser på fangen som et ålreit menneske, slik vi

har sett at fengselsbetjentene i Botsfengslet gjør, må de også se på ham med

mistenksomhet.89

Dette likner mye på det jeg hevdet i delkapitlene «Har du møtt noen her inne som hater

fanger?» og «Om å gi lillefingeren og miste hele armen». De franske forskerne hevder

også at fengselsbetjenten må «[...] krympe sin følsomhet, og skille overbevisning og

handling fra hverandre» (Chauvenet et. al. 1994:57).90 Når betjentene opplever

strippingen som ekkel eller krenkende, som noe som byr dem imot, må de undertrykke

alle disse følelsene, og de må utføre kontrollhandlingen, selv om det skulle stride mot

det de tror på. Chauvenet, Orlic og Benguigui hevder videre at denne «delingen», som

er nødvendig for å kunne fungere i en lang rekke situasjoner, fører til en følelse av å

være fremmed overfor seg selv. Fengselsbetjentene de franske forskerne intervjuet,

understreket dette ganske sterkt. En av betjentene sa at hun følte at det var et

idiotarbeid hun utførte. Inne i anstalten opplevde hun at hun vekslet mellom å like og

ikke like jobben. «Jeg gjør jobben så godt jeg kan, men når jeg går ut av fengslet sier

jeg til meg selv at jeg har et idiotyrke» (Chauvenet et al. 1994:57).91 Denne betjenten

gikk mye lenger enn betjentene i min undersøkelse. Lars kalte flere av kontrolltiltakene

i fengslet for «piss», og mange andre betjenter syntes en del av oppgavene de måtte

utføre var «idiotting», men ellers ga ingen av dem uttrykk for så sterke følelser. Dette

                                                                                                                                               
for å plage fangen, men fordi det var jobben deres (Chauvenet et al. 1994. For en videre diskusjon av
dette, se Kristoffersen 1986:100-104).
89 Se også Goffman som hevder at personalet i totale institusjoner får trøbbel når de involveres
følelsesmessig med fanger eller pasienter. Det fangen eller pasienten lider under, vil også plage den
ansatte som har kommet vedkommende nær (Goffman 1987:79-80).
90 «[...] d'un rétrécissement de la sensibilité et d'une dissociation entre croyances et comportements»
(Chauvenet et al. 1994:57).
91 «Je fais mon boulot jusqu'au bout, et une fois dehors je me dis que je fais en métier de con»
(Chauvenet et al. 1994:57).
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kan naturligvis være kulturelt betinget. Min erfaring fra Frankrike, som jeg kjenner

forholdsvis godt, er at det er større aksept for å gi uttrykk for sterke følelser der enn i

Norge. Det kan også være at fengselsbetjentene i min undersøkelse ikke opplever at

det er grunn til å gi jobben karakteristikken «idiotyrke».

Mye tyder imidlertid på at også norske betjenter trenger sterke argumenter for å

legitimere, og ikke minst foreta, kontroll som virker invaderende, og det er viktig for

dem å tro at det er noen vits i å foreta den. Derfor opplevde jeg det ofte vanskelig å

«pirke» i betjentenes «det-må-vi-jo-forståelse». Noen få betjenter reagerte også med

åpenlys irritasjon på «pirkingen». I stedet for å argumentere mot min forståelse,

«støttet» de min rolle som utenforstående ved å understreke at jeg ikke hadde forstått

hvorfor kontrollen eller reaksjonene var som de var. De kanaliserte også irritasjonen i

retning av å sette meg på prøve, ved å forsøke å vippe meg av pinnen, blant annet ved

å fortelle vitser som «dummet ut» kvinner. Dette skrev jeg om i metodekapitlet. Når

noen setter spørsmålstegn ved ting en er nødt til å ta for gitt dersom en skal holde ut

arbeidet, blir det svært ubehagelig. Selv om piketten (og mange med ham) sa til meg at

han opplevde strippingen som nedverdigende, ikke bare for fangen, var det ikke

nødvendigvis uproblematisk for ham å oppleve at jeg angrep strippingens legitimitet.

Dersom han ikke kan finne grunner for å foreta strippingen, må han vende blikket

oppover, mot «systemet». Han kan spørre hva det er for slags system som tillater at

mennesker daglig krenkes - nærmest til ingen nytte? Formodentlig vil det likevel gi

kortvarig trøst å rette blikket oppover, for når det kommer til stykket, må hver enkelt

fengselsbetjent stille seg spørsmålet om hvorfor han eller hun jobber innenfor en

institusjon hvor det er så vanskelig å holde på den menneskelige verdigheten.

For den som jobber i Botsfengslet, kan én måte å unngå strippingen på, være å unnlate

å gå som pikett. En del betjenter gjør det da også sjelden, men noen valgte det, som vi

har sett, fordi det var en måte å komme bort fra avdelingstjenesten på, og fordi det ga

mulighet for noe mer variasjon i arbeidsdagen. Hva er det da som gjør at betjentene

ikke protesterer på å være med på stripping av fanger? Kunne de ikke ha sagt som så,

at det ikke er deres oppgave å beglo nakne kropper? Vi lever i en kultur der vi helst ser
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at nakenhet gjøres privat, eller fremvises på steder der en kan velge å være til stede

eller ikke, som for eksempel på en nudiststrand. Dersom noen blotter seg i det

offentlige rommet, vil personen eller personene som opplever det, svært ofte føle

integritetskrenkelse. Noen har trampet over grenser vi holder i hevd. Hva kommer det

av at fengselsbetjenter ikke anvender sine fagforeninger til helt praktisk å fraskrive seg

ansvaret for kroppsvisiteringen? Visiteringssituasjonen i Botsfengslet er kanskje ikke

blant de mest inngripende, men ved Ringerike kretsfengsel installerte fengselsledelsen

et speil som fangene skulle stå nakne og skreve over. På denne måten blir det ikke

langt igjen til undersøkelser av kroppens hulrom, som kun helsepersonale kan foreta.

Hvor langt skal fengselsbetjenter strekke sin følelse av å krenke og å krenkes uten å

protestere? Sånn er det bare. Denne setningen bidrar til at ting forblir som de alltid har

vært. Men holder det? Lars syntes ikke det. «Det er så mye her i vesenet som er sånn

fordi det alltid har vært sånn, og det holder ikke». Allikevel lever betjentene i

Botsfengslet med ting som alltid har vært sånn, dag etter dag.

På bakgrunn av denne diskusjonen kan det å ta opp innelåsingen som problematisk

tema synes som en bagatell. Ikke desto mindre var det også dilemmaer knyttet til det

jeg kalte helt ordinære sikkerhetstiltak som fengselsbetjentene forholder seg til mange

ganger daglig. Under intervjuet spurte jeg Berit hva hun syntes om innlåsingen, og

dette var hva hun svarte:

Noen ganger ber jeg fanger om unnskyldning for at jeg låser dem inn, men det
skjedde oftere før. Da jeg kom til denne jobben reagerte jeg enormt på all
innlåsingen. Jeg syntes det var forferdelig. Men jeg tror ikke man kan jobbe i
fengsel hvis man ikke venner seg til å låse inn folk. Samtidig tror jeg kanskje at
det ikke er så bra at vi venner oss til det.

Liv tenkte noe av det samme, og sa at: «Å låse inn voksne mennesker er ikke noe ålreit.

I begynnelsen syntes jeg det var veldig problematisk, men jeg må desverre si at det

nesten er blitt rutine».

Det virket nesten som om de to betjentene i bunn og grunn syntes innlåsingen var mer

betenkelig enn hva mange fanger syntes. Selv om fanger ikke liker å sitte innelåst,
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opplevde jeg blant annet at flere av dem lo av mine motforestillinger mot å låse folk

inne. Begge disse kvinnelige betjentene var altså negative til en av de mest

rutinepregete handlingene i fengslet. Nøklene brukes mer enn noe annet der. Som vi så

i metodekapitlet, kommer man ikke langt uten. Innlåsingen forekommer meg imidlertid

å være noe av det mest innlysende ved fengselsstraffen. Straffen er å miste frihet, og

nøklene er symbolet på frihet eller ufrihet ettersom en bruker dem til å låse ut eller inn.

Å ta jobb i fengsel er å påta seg å låse inn folk. De krenkelsene av kropp og integritet

som strippingen representerer, synes derimot ikke å være like innlysende oppgaver i

fengselsarbeidet. Disse tilhører igjen det Foucault kaller «mikrostraffer», og er

tilleggsstraffer fengslet gir fangene.

Samtidig er det nok best for betjentene ikke å reflektere for mye over slike spørsmål.

Som Berit sa: Man kan nok ikke jobbe i fengsel hvis man ikke venner seg til

innlåsingen. Dersom slike spørsmål blir plagsomme, blir en før eller siden nødt til å

søke ny jobb, og det innebærer en usikkerhet mange kanskje ikke orker. Det er ille nok

for dem som har bestemt seg for å søke ny jobb, for de lider mange kvaler i forhold til

hvem som vil ha dem og deres kvalifikasjoner (se også Chauvenet et al. 1994:57).

Betjentenes utsagn forteller meg at de må rydde av veien menneskelige hensyn som de

i likhet med de fleste av oss synes er viktige å ta. Fengselsbetjentene er ikke

nødvendigvis svært forskjellige fra meg, som nektet å låse inn fanger.

Fengselsbetjentene starter med å venne seg til innlåsingen, og fortsetter med å venne

seg til det øvrige kontrollregimet. De er i en situasjon der utsagnet vi spøkte med da

jeg gikk på gymnaset, «ikke tenk, det bare forvirrer», faktisk har en realitet. Å

reflektere for mye over krenkelsene man utsetter både andre og seg selv for, kan

smerte mer enn det går an å tåle hver dag. Dette understreker det Chauvenet og hennes

kolleger sier om å føle seg fremmedgjort.

Det finnes strategier betjentene anvender for å avhjelpe en situasjon full av krenkelse.

Sveinung fortalte at en spøkefull kommentarer lindret følelsene hans når han strippet

fanger, og han mente at det var bedre for fangen også, fordi det tok tankene litt bort fra

det som hendte. Enkelte ganger nektet betjentene også å følge oppsatt prosedyre. Det
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var flere betjenter som protesterte på fengselets kontrollpåbud. Noen ganger gikk det

bra, andre ganger ble de stemplet som surmulere eller oppviglere, slik Helge fortalte

om. Berit sa følgende om å overvåke besøket:

Jeg har ikke overvåket besøket så ofte fordi jeg sjelden har pikettjeneste, men det
har hendt, og jeg liker det ikke. Reglene for besøksovervåkningen tilsier at vi skal
gå frem og tilbake i gangen og kikke inn i besøksrommene [åpne besøksrom som
ligger etter hverandre på hver side av gangen i fengslets inngangsparti], men det
nekter jeg, og jeg har sagt fra om det. Jeg synes folk fortjener å ha litt privatliv
når de har besøk, og dessuten har jo de besøkende også vært gjennom en sjekk,
så det får være godt nok. Derfor står jeg på ett sted unntatt når jeg må åpne
døren for folk som skal ut eller inn.

Betjentene hadde forskjellig syn på den kontrollen som ble foretatt av de besøkende.

Sveinung var ikke enig med Berit i at det var «godt nok». Han syntes det burde være

tillatt å visitere besøkende også, for han mente at det ikke var lite de smuglet med seg

inn.

Når fangene har besøk, skal fengselsbetjentene blant annet passe på at det ikke skjer

overgrep mot besøkende og at det ikke blir overlevert ting til fanger fra dem de har på

besøk. Dette fører til at de blir «kikkere».92 De kan for eksempel ganske åpenlyst se på

når mennesker omfavner hverandre, noe vi ellers i samfunnet heller føler oss brydd av,

og oftest forsøker å unngå. Samtidig er de selv på utstilling, og kan bli vurdert positivt

eller negativt både av fangene og av deres besøkende. De har ingen mulighet for å vite

hva fangene har fortalt om dem til sin familie eller til venner, og det kan sikkert gi en

nokså ubehagelig følelse. Helge var oftere pikett enn Berit, og da hendte det rett som

det var at han måtte overvåke besøket. Det han sa, tydeliggjør til en viss grad hva den

ubehagelige følelsen kan avstedkomme:

Jeg ser på det mer som et servicetiltak, og da har jeg en mulighet til å vise at det
ikke er drittsekker som jobber i fengsel. Jeg svarer ofte på spørsmål fra de

                                             
92 Én fordel med «besøket» i Botsfengslet er at det, i motsetning til på Bayern, hvor det er ett stort
besøksrom, var/er delt inn i flere små, åpne besøksrom. Dette skiller de ulike gruppene av fanger og
pårørende fra andre, og gjør nok sitt til at betjentene ikke blir altfor synlige for hver enkelt gruppe.
Dersom betjentene da skulle se inn i hvert enkelt rom, blir det imidlertid desto mer åpenbart at de ser
på akkurat de få personene som befinner seg der. Det er også etterhvert blitt utvidet anledning til å
søke om lukket besøk.
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besøkende, og veksler penger for dem sånn at de kan få kjøpt brus fra automaten
og slike ting.

Da han sa at han ville vise at det ikke er drittsekker som jobber i fengsel, var det

mange tanker som slo meg. Først og fremst at det må være vanskelig å ha en jobb der

en er redd for, eller faktisk opplever, å bli sett på som en drittsekk. Helge mistenkte

kanskje, eller visste, at det kunne være gitt beskrivelser av ham konkret, eller av hans

kolleger, som han ikke kunne beskytte seg mot.  Jobben i besøket ble et forsøk på å

motbevise det han trodde andre tenkte om ham. Chauvenet og hennes kolleger

opplevde også at betjentene i deres intervjumateriale var sterkt kritisk til overvåkning

av besøk. Ved siden av å arbeide i isolatet (der fanger ligger på glattcelle eller i

reimseng, ofte fordi de er totalt ute av balanse psykisk, og man frykter at de vil skade

seg selv eller andre), betraktet de franske betjentene besøksovervåkningen som det

verste de gjorde. Også her sto de overfor en av de mange motsigelsene i

fengselshverdagen: De skal tilfredsstille ledelsens krav til sikkerhet uten å gjøre

fangene misfornøyde. Hvis det skjer noe ureglementert skal de gripe inn, ellers kan de

bli «kalt inn på teppet». Ved å gripe inn, risikerer de å «[...] skape farlige situasjoner,

bli pepet ut, kalt for en kikker eller latterliggjort av fanger og deres familier [...]»

(Chauvenet et al. 1994:56).93 Carter skriver at betjentene i hans undersøkelse har

opplevd å bli angrepet «by inmates, their relatives, friends, wives and children» når de

har forsøkt å ordne opp i uro (Carter 1996:115). Også flere av betjentene jeg intervjuet

sa at de ikke likte å overvåke besøket, og de var ikke de eneste betjentene jeg snakket

med som sa det. Ingen av dem sa noe om at de kunne bli pepet ut, kalt stygge ting eller

angrepet, men det var tydelig at de ikke følte seg vel i denne situasjonen, og jobben ble

kalt ting som «tåpelig», «dum», «kjedelig». Besøksovervåkningen var helt klart en av

de situasjonene der betjentene ble stilt mest til skue i fengslet. Som før sagt, ble de sett

av fangene og deres pårørende, og likeledes av kolleger og overordnede som kunne se

inn i besøksområdet fra sentralen. Imidlertid virket det som om betjentene likevel

hadde en viss frihet, og muligens ble de ikke så sterkt kontrollert av overordnede som

det de franske betjentene ga uttrykk for. Både Helge og Berit fikk tydeligvis lov til å
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«overvåke» besøket på sine måter. Det jeg blir nysgjerrig på, er imidlertid hvorfor noen

betjenter satte slike sterke grenser når det gjelder besøksovervåkning (Berit som nektet

å gå omkring og kikke inn i besøksrommene), når de ikke satte foten ned for å foreta

kroppsvisitasjon, eller når det gjaldt urinprøvene, som jeg skal komme til.

Berit hadde altså nokså sterke meninger om besøksovervåkningen, som hun riktignok

sjelden deltok i. Det hun sa er med på å bekrefte det jeg tidligere har bemerket i en

fotnote, nemlig at mange betjenter reagerer sterkere på det de må gjøre sjelden. Er det

slik at det uvanlige eller nye i situasjonen medfører at betjentene tenker mer over det

de gjør, og at det derfor rammer på en annen måte enn det de er blitt vant til? Berit sa

at hun syntes det var vanskeligere å overvåke besøket, enn å foreta urinprøver av

mannlige fanger. «Urinprøver har jeg et positivt forhold til», sa hun. Hun tok mange

urinprøver da hun jobbet i et prosjekt der rusfrihet var målet. (Fangene ble først spurt

om det var greit at jentene tok prøver dersom det ikke var mannlige betjenter på vakt).

Annette syntes også at det var greit å ta urinprøver av menn. Det skal være to betjenter

til stede når prøvene tas. Den ene overvåker fangen, og den andre skriver i boka der

urinprøvene føres. Det var stort sett denne siste jobben Annette hadde hatt, og hun

hadde heller ikke noe negativt forhold til det. Jeg snakket med fem av betjentene jeg

intervjuet om urinprøvetakingen, og den eneste av dem som tilkjennega at det var

konflikt mellom urinprøvetakingen og menneskelige hensyn, var Liv.

Det er vanskelig å si hvorfor det å betrakte voksne menn som avgir urinprøve

(riktignok sett gjennom et speil),94 ikke opplevdes problematisk av de fire andre

betjentene. Når en avgir urinprøver i forbindelse med legeundersøkelser eller sykdom,

vil en praktisk talt alltid gjøre det uten noen form for overvåkning. Det er derfor bare i

narkotikakontroll at det ligger et krav om å tisse i andres påsyn. Selv synes jeg det er

vanskelig å se bort fra det krenkende i denne situasjonen. I utgangspunktet tok jeg det

                                                                                                                                               
93 [...] «il risque de créer des incidents, de se faire huer, traiter de voyeur, et ridiculiser par les
familles et les détenus [...]».
94 Fangen kan riktignok avgi prøven i et avlukke, men da må han først ha kledd av seg alle sine klær,
hvorpå han får utlevert en ny truse. Alt dette gjøres for å hindre at fangen benytter urin som han har
spart fra før, eller væsker som likner urin, noe som også har forekommet.
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derfor for gitt at betjentene ville tilkjennegi ubehag ved å foreta slike prøver, men det

medførte altså stort sett ikke riktighet. Hva er det som skiller den ene krenkende

handlingen fra den andre, i dette tilfellet urinprøvetakingen fra strippingen? Ut fra det

jeg skrev ovenfor, om vårt problematiske forhold til å bli påtvunget nakenhet, skulle

det ikke være stor forskjell på stripping og urinprøver. Imidlertid tror jeg at tanken om

urinprøvens plass i behandlingssammenheng samt det faktum at den ser ut til å bli mer

og mer stueren i ulike sammenhenger (skole, arbeidsliv osv.), gir den en selvfølgelig

plass som kontrolltiltak. Kanskje den stadig hyppigere bruken på mange områder i

samfunnet legitimerer slike tiltak, og «fritar» oss for å reflektere over

integritetskrenkingen. I Motivasjonsavdelingen, der Lars jobbet, ble prøvene begrunnet

med at avdelingen var for fanger som ville bli rusfrie, og prøvene var en del av

«behandlingen».95 Det ble også hevdet at fanger selv ba om flere urinprøver enn det

som var stipulert fra avdelingens side fordi det ville tvinge dem til å tenke seg om før

de ruset seg. Krenkelsen blir på sett og vis fornuftig fordi den begrunnes ved at den

skal bidra til å virkeliggjøre en tilværelse uten rus. Berit fortalte også at hun hadde fått

sitt forhold til urinprøver fra å ha jobbet i Stifinnerprosjektet. Betjentene opplever

kanskje at det finnes fornuft i bruken av urinprøver i slike sammenhenger, mens

bruken av kroppsvisitering ikke blir like fornuftig. Behandlingsaspektet er ikke til

stede, for strippingen gjelder alle, enten de vil la seg behandle eller ikke. Derfor ligger

strippingen nærmere en ren kontroll. Den blir dessuten nærmest ufornuftig fordi den

ikke fører til noe. Som Gaute sa: «Det er fælt, for det er så fornedrende, og i tillegg er

det bortkasta».

4.4 Om autoritet, verdighet og mening
Fengsel er et sted der makt utøves. Makten ligger implisitt i hele fengselsregimet, og

det kan kanskje synes underlig å skrive en hel avhandling om fengselsbetjenter uten

eksplisitt å ta for seg dette temaet. Jeg skal derfor ganske kort diskutere makt og

autoritet. Jeg ser det også som viktig å behandle temaet verdighet. Det er et tema som

                                             
95 Jeg kommer tilbake til dette temaet i femte kapittel.
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stadig har dukket opp under skrivingen av oppgaven. Verdigheten blir stadig utfordret

i fengsel, og jeg vil i det følgende se litt på hvordan fengselsbetjentene bærer seg ad

for å bevare verdighet. En kan også spørre om hvilken mening denne jobben gir. Det er

et spørsmål det kan se ut som om fengselsbetjentene baler med. De gjør små fremstøt

for å skape mening, gjennom å ta vare på små gleder, og for å bidra der de ser mulighet

for det.

Makt i fengsel - noen forståelsesmåter

Jeg stilte aldri fengselsbetjentene direkte spørsmål om hvorvidt de opplevde å ha makt.

I utgangspunktet ville jeg ha et slikt spørsmål med i spørreguiden, men veilederen min

rådet meg til å ta det bort, og heller spørre om autoritet. Begrunnelsen var blant annet

at det å spørre direkte om makt lett kunne virke provoserende. Jeg stilte heller ikke

spørsmål om autoritet til alle jeg intervjuet. Derimot oppdaget jeg at fengselsbetjentene

var mye mer åpne når det gjaldt å snakke om makt enn jeg hadde trodd på forhånd.

Kanskje det var en måte å komme meg i forkjøpet på? Mye av refleksjonene rundt

makt og autoritet ble koplet til uniformen. Liv reflekterte på denne måten:

Jeg vet at jeg har innflytelse på fangers liv, men jeg tenker ikke over det til
daglig. Det er vel fordi jeg opplever å ha lite innflytelse på avdelingen
[avgjørelser angående fanger tas helt andre steder]. Men bare det at jeg har
uniformen - det er et maktuttrykk. Jeg tror det finnes situasjoner der fangene
ønsker at jeg ikke hadde uniform, for det skaper en avstand. Det er nok ikke et så
stort problem for fangene som kjenner meg godt, for jeg tror de ser mennesket
bak blåskjorta. Jeg er ikke glad i uniformen selv heller, men av og til tenker jeg
at det at jeg har den spiller liten rolle, for jeg ville jo utføre de samme oppgavene
uansett.

Annette var ikke helt enig med Liv. Hun sa det på denne måten: «Jeg ville valgt

uniform selv om det var valgfritt. Jeg synes det er viktig å ha den sperren, og så er det

et symbol på autoritet. Jeg tror vi måtte jobbe mye mer med autoriteten hvis vi ikke

hadde uniformen. Likevel gjelder det å ikke misbruke uniformen». Hvordan skal man

misbruke uniformen? Det er på en måte det samme som å misbruke makt. Annette

syntes autoriteten var viktig, men den måtte ikke misbrukes. Jeg tolker henne slik at

uniformen heller bør være et slags språk, som ideelt sett overflødiggjør bruk av makt.

Hun sa videre at:
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Jeg vet at jeg har autoritet og innflytelse over fangene, men jeg trenger ikke
annonsere og poengtere det. Sperra er der uansett. Uniformen er med på å sørge
for det. Hvis jeg derimot er sammen med en betjent som provoserer, eller etter
min mening utfordrer skjebnen, blir jeg urolig og redd. En dag smeller det,
tenker jeg, og da kan jeg være i nærheten, eller kanskje det går ut over meg etter
at vedkommende er gått. Hvis det skulle gå ut over betjenten selv, ville jeg nesten
si at det var fortjent.

Sveinung sa dette om uniformen: «Uniformen er fin, for du ser hvem som er hvem. Det

skaper den nødvendige avstanden. Jeg har autoritet i forhold til fangene, og jeg tror de

opplever meg som autoritet. Det kommer delvis av at jeg er meg, og delvis av at jeg

har blåskjorte». Gaute hadde en helt annen oppfatning, for han mente at «fangene har

ikke respekt for uniformen lenger. Jeg tror det har å gjøre med fengselsbetjentenes

eget forhold til jobben og uniformen». Som jeg har vært inne på tidligere, hevdet Gaute

at fengselsbetjentene i Botsfengslet ikke hadde yrkesstolthet, og det var dette han

mente virket negativt inn på fangenes oppfatning av uniformen. Han kan naturligvis ha

rett i det. Det kan også hende at noe av respekten for uniformen er borte fordi mange

av fangene er gjengangere, og hvis de har respekt for noen, er det kanskje heller for

mennesket i uniformen? På den annen side så det ikke ut til at kollegene hans delte

oppfatningen om at fangene ikke følte betjentenes autoritet. Sveinung var inne på at

det både var uniformen og ham selv som avtvang respekten for autoriteten. Det er også

et spørsmål om en uniform i seg selv kan gi makt eller autoritet. Når Sveinung sa at det

både var uniformen og han selv som hadde autoritet, er det etter mitt syn en mer

dekkende forståelse av fengselsbetjentens autoritet. Uniformen er i seg selv bare et

symbol på den makt eller autoritet man antar ligger i fengselssystemet. Det er

imidlertid bæreren av uniformen som representerer den konkrete autoriteten. Vi kunne

tydeliggjøre dette ved å si at dersom en fengselsbetjent er ettergivende, brutalt sagt «en

dott», er det lite trolig at det spiller noen stor rolle om han går i uniform. Som symbol

gir uniformen visse forventninger, men det er bæreren av blåskjorta som konkretiserer

uniformens «innhold».
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Erik var den eneste som absolutt ikke koblet makten eller autoriteten til uniformen.

«Jeg har makt, jeg er en slags sjef, selv om fangene ikke er mine ansatte», sa han.96

Likevel så han ikke bort fra at han også kunne utsettes for makt. «Makten går jo begge

veier. Fanger har makt de også», sa Erik, «men til syvende og sist er det jeg og

anstalten som har makten». Han var neppe den eneste betjenten som hadde tenkt slik

på makten. Derfor er det kanskje ikke rart at fengselsbetjentene snakker om sin makt

eller sin autoritet. Antakeligvis opplever de relativt ofte situasjoner der de vurderer

slike spørsmål. Noen ganger blir det også sagt høyt. Ved eksamensavslutningen for

fengselsskolen i 1996 minnet ekspedisjonssjefen i Kriminalomsorgsavdelingen

aspirantene om at «dere er nemlig, enten dere liker det eller ikke, maktutøvere» (i

Arveng 1996,4:8). La meg helt kort antyde noen teoretiske tilnærminger som kanskje

kan kaste lys over denne maktutøvelsen.

I følge Gresham Sykes synes makten innenfor fengselsanstalten, makten som betjenter

og resten av fengselshierarkiet besitter, å være nærmest ubegrenset. Imidlertid er dette

ikke tilfelle i praksis fordi det går en grense for hva fengselsansatte er villige til å

gjøre.  Derfor snakker Sykes om «the defects of total power» (Sykes 1958:40 ff.).

Makten er ikke total, slik Erik også var inne på. Sykes nevner flere grunner til det. Én

grunn er at det har oppstått relasjoner av ulike slag mellom fengselsbetjent og fangen,

der fangen ikke bare blir fange eller lovbryter, men også en mann som sitter i fengsel,

noe jeg kom inn på i kapittel 4.2. Sykes hevder videre at betjenten ikke kan oppnå at

fanger føyer seg uten å gi noe igjen. Protestene som utvilsomt kom til å følge i

kjølvannet av rigid regelbruk, ville gjøre avdelingen til et vanskelig sted å være, og

betjenter som styrte en slik avdeling ville etterhvert få et dårlig rykte. Dessuten ville

det å følge regler slavisk, og forfølge hvert minste lille brudd på dem, gi ekstreme

mengder arbeid for betjenten og ikke minst for fengslets overordnede, noe jeg var inne

på i delkapitlet «Om å rapportere eller ikke rapportere». Stilt overfor disse

alternativene, er det, ifølge Sykes, «bedre med gulrøtter enn med batonger» (1958:56,

min oversettelse). Fengselsbetjentarbeidet er en slags balansegang, hvor en gir og tar.

Sykes hevder imidlertid at det finnes få incentiver, med andre ord lite å gi eller få

                                             
96 Det kan bemerkes at fangene i franske fengsler ofte kaller fengselsovervåkerne for «sjef».
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gulrøtter, i fengslet. Når makten likevel ikke blir total, skyldes det ikke minst at

fengselsbetjentene ofte rett og slett vegrer seg mot fullt ut å iverksette reglementet. En

rigid regelorientering samsvarer kanskje heller ikke med det bildet mange betjenter har

av seg selv. Mye tyder på at dette også gjelder for betjentene i Botsfengslet. I kapittel

4.2 så vi eksempler på hvordan betjentene «valgte» for å komme ut med respekt blant

fangene, og med respekt for seg selv.

Dersom en vegrer seg mot å iverksette reglementet, og i alle fall mot å bruke direkte

makt (forstått som å håndtere fanger ved bruk av kropp), blir det kanskje ikke så mye

igjen av det vi karakteriserer som makt eller autoritet i fengsel. I et repressivt system

med få «gulrøtter» kan det imidlertid godt hende at det også ligger makt i det å dele ut

de få som finnes (se bl.a. Mathiesen 1965:88-90).

Foucaults maktanalyse kan kanskje brukes til å utvide den forståelsen Sykes har av

makten. I første bind av boken Seksualitetens historie, som han har kalt Viljen til viten,

beskriver Foucault makten som allestedsnærværende: «slett ikke fordi den skulle ha

det privilegium å samle alt under sin uovervinnelige enhet, men fordi den oppstår i

hvert øyeblikk, i ethvert punkt eller snarere i enhver relasjon mellom et punkt og et

annet» (Foucault 1995:104) Han hevder videre at maktrelasjonene bare kan eksistere

dersom de møtes av motstandsformer. Motstanden er noe makten trenger for å virke,

noe som innebærer at en må tenke ut stadig bedre måter å møte motstanden på.

Oppdragelsen av barn er et godt eksempel for å synliggjøre Foucaults poeng. Dersom

ikke barna motsatte seg oppdragelsen, ville vi ikke hatt noen lære om barns utvikling

og om hvordan man oppdrar barn, en pedagogikk.

På samme måten som i pedagogikken, baserer man i fengslet seg på en kunnskap og

viten om fangene. Fengslet utvikler maktteknikker hvor makten baserer seg på detaljert

kunnskap, rutinemessig intervensjon i fangenes liv og forsøk på å korrigere fangers

atferd, hovedsakelig uten bruk av fysisk vold. Når fangene ikke blir rehabilitert -

maktteknikkene virker så å si ikke - blir dette grunnlag for forskyvninger i praksis. La

oss bruke et eksempel: Jeg har tidligere skrevet om en fange som nektet å gå på jobb,
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og om reaksjonene det avstedkom. Fangen ble rapportert for arbeidsnekt, og resultatet

ble en uke på restriktiv avdeling. Dersom vi skal analysere dette med Foucault, ser vi

at vi har å gjøre med en relasjon, så å si mann mot mann. Betjenten vil at fangen skal

følge reglene, og følgelig at han skal gå på jobb. I stedet for å være «snill gutt», tar

fangen til motmæle, og nekter. Betjentens påbud møtes av fangens motstrategi, eller en

form for motmakt. Konsekvensen er rapportering, noe Foucault forstår som produksjon

av viten, hvis resultat er en ny reaksjon, en motreaksjon til fangen, nemlig isolering.

Med Foucault kunne vi i denne situasjonen hevde at fengselsbetjentens arbeid er en

maktpraksis, en maktutøvelse som uttrykkes i de enkelte små delene av

fengselspraksisen. Det er når fanger setter seg til motmæle at viten produseres. I følge

Foucault bevirker dermed ikke maktmotstanden at maktutøverne (betjentene) må

slakke av på sin maktutøvelse (som vi ser hos Sykes), men tvert om at de gyver løs

med større energi og oppfinnsomhet. Den kunnskapen som akkumuleres om fangen

bidrar til nye strategier, nye teknikker. Teknikkene fengselsbetjentene benytter seg av

er en del av en intim maktrelasjon. For å knytte dette til det Erik sa i sitatet ovenfor:

Erik, og fengslet (som han uttrykte det), har strategier som møter fangers protest mot

tilpasning. I dette tilfellet tilhører makten fengselssiden i relasjonen. Lars uttrykte

kanskje noe liknende da han sa at fanger viste respekt fordi de visste at de ville få det

ille hvis de ikke oppførte seg bra (i delkapitlet «Oppdragelse i fengsel - om grenseløse

«tenåringer» og ansvarlige voksne»).

I Foucaults maktanalyse er ikke makten noe som finnes i en stat eller hos en hersker.

Makten er relasjonell, og staten, som vi ofte tenker på som en overordnet makt, er bare

en instans som utnytter, mobiliserer, administrerer og forvalter disse maktrelasjonene. I

følge Foucault er staten snarere maktens endepunkt enn dens utgangspunkt. På

liknende vis er fengslet en forvaltningsinstans av maktpraksiser, snarere enn en makt

av Webers herredømmetype.

I tredje kapittel beskrev jeg Botsfengslet som en byråkratisk struktur i Webersk

forstand. Hvem har makten i dette byråkratiet, og hva slags makt er det? Webers

klassiske maktdefinisjon lyder slik: «Med ‘makt’ vil vi her alment forstå et eller flere
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menneskers sjanse til å sette gjennom sin egen vilje i det sosiale samkvem, og det selv

om andre deltakere i det kollektive liv skulle gjøre motstand» (Weber 1990:53). Denne

definisjonen er bare en funksjonell definisjon, og Weber gjør derfor rede for hvem som

kan sette makten igjennom og hva som er mulighetsbetingelsene for utøvelse av makt.

Det vil føre for langt å gå gjennom dette her. Jeg skal nøye meg med å knytte

Botsfengslet som byråkratisk struktur, til den typen herredømme, eller det

«spesialtilfelle av makt»97 (han opererer med tre idealtyper) som Weber mener er

typisk for byråkratiet, nemlig det legale. Innenfor det legale herrredømmet utøves

makten rasjonelt-legalt, hvilket vil si at den person som utøver makt, eller gir ordre

som man forutsetter skal følges, handler etter lover og regler for den institusjon eller

det byråkrati som vedkommende er en del av. Der Foucaults makt utøves som en rekke

maktmekanismer og -strategier som settes i spill i feltet mellom fengselsbetjenten og

fangen, betoner Weber at makt utøves med basis i et legitimitetsprinsipp garantert ved

lover og regler. I denne forstand blir fengselsbetjentene, i kraft av å være funksjonærer

i byråkratiet, mer å se som maktens legitime instrumenter enn som utøvere av makt.

Det er på en liknende måte vi kan forstå Pierre Bourdieu når han snakker om den

symbolske makten. Symbolsk makt er en makt til å konstruere virkeligheten. Bourdieu

er på linje med Weber når han snakker om den dominerte og den dominerende. I stedet

for at makten møtes med motmakt, som hos Foucault, utøves den symbolske makten

ofte i samarbeid med den som skal adlyde den. På et vis må den dominerte anerkjenne

verden slik den er. Denne makten, sier Bourdieu,

definerer seg i, og gjennom et bestemt forhold mellom de som utøver makt, og de
som makten utøves på, det vil si i selve strukturen til det feltet hvor tro
produseres og reproduseres. Det som gir ord og ordre makt, makt til å
opprettholde eller undergrave orden, er troen på ordenes og talerens legitimitet,
en tro som det ikke tilligger ordene å skape (Bourdieu 1996:45).

I boken Meditasjoner (Méditations pascaliennes), sier Bourdieu at «den [makten] ikke

kan sikres videreføring uten under et skinn av rett» (Bourdieu 1999:107). Fengslets

skinn av rett, eller det riktige ved det, er at vi har anerkjent fengslet som den eneste

legitime straffeform overfor bestemte typer lovstridige handlinger. Fengslets

                                             
97 Weber 1990:73.
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legitimitet er en del av våre doxa, noe vi kunne kalle den rette tro (ikke i religiøs

forstand) eller den riktige fortelling. Det er en selvfølgelighet ved vår livsverden (se

også Nygård 1995:132). Denne selvfølgeligheten, det Nygård kaller samfunnets

implisitte bevissthet, ytres gjennom det Bourdieu kaller habitus. Dette er en type

ervervet mental og kroppsliggjort praksis (som likner Foucaults kroppslige

disiplinering med soldaten som lærer å marsjere, barnet som lærer å skrive pent osv.),

som gir oss visse disposisjoner.98 For å forstå hvordan makt utøves i et fengsel, kunne

vi si med Bourdieu at: « Hver enkelt aktør har en praktisk, kroppslig kunnskap om sin

posisjon i det sosiale rom» (Bourdieu 1999:192). Fangene i Botsfengslet anerkjenner

på et vis stilltiende ikke bare fengslet, men også det vi kunne kalle dets disiplinerende

praksiser.99 Som de har anerkjent det faktum at de skal i fengsel ut fra at det er en

selvfølgelighet ved vår livsverden, anerkjenner de også det jeg vil kalle livsverdenen i

fengslet. Hvis vi igjen bruker eksemplet med isolering ved arbeidsnekt, lar denne

reaksjonen seg gjennomføre uten at fanger gjør opprør, fordi det på et vis ses som en

selvfølgelighet ved fengslet.100 Bourdieu sier det videre slik: «Ut fra det faktum at

disposisjonene er produkter av inkorporasjonen av de objektive strukturene [...], har

den innsatte orden alltid en tendens til, selv for de dårligst stilte, å fremtre som noe

selvfølgelig, noe nødvendig, noe innlysende [...]» (Bourdieu 1999:180).101 Som

inkorporering av en sosial struktur som tar form av en nesten naturlig disposisjon, blir

                                             
98 Bourdieu henviser til Blaise Pascals ord om at «virkningene som påføres ‘innbilningskraften’ av
‘dette ærverdige apparat’ og av den ‘så autentiske oppvisning’ som nødvendigvis ledsager utøvelsen
av alle disse kreftene [...] viser tilbake til vanen, dvs. til utdannelsen og dressuren av kroppen» (i
Bourdieu 1999:178).
99 Bourdieu har i stor grad hentet sin forståelse av hvorfor vi anerkjenner eller opplever ting som
naturlige og selvsagte, fra Martin Heidegger og hans eksistensfilosofi, der mennesket (Dasein)
defineres som en Væren-i-verden.
100 Med Goffman, som Bourdieu er sterk inspirert av, kunne vi si at fangene ikke bare ser sin plass i
betydningen sine roller som fanger, men først og fremst at de «spiller» med (se Goffman 1992 og
1987).
101 Noe tilsvarende kan vi finne hos marxistene. Makten er et uttrykk for den herskende klasses
(økonomiske) interesser. Derfor er ikke makten et resultat av en kontrakt mellom individene i
samfunnet, men definerer et herre-knekt forhold. Rettssystemet er borgerskapets middel til å
opprettholde sine interesser. Og grunnen til at de undertrykte, som er langt fler enn medlemmene av
den herskende klassen, er villige til å lyde makten er ikke bare straffetrusselen. De forsynes tvert om
med ideologi, og innbilles at det må være slik (se bl.a. Schaannning 1999).
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habitus det Bourdieu kaller «den potensielle energien [...] hvorfra symbolsk vold,102 og

særlig den som utøves gjennom performative utsagn, henter sin mystiske

virkningsfullhet» (Bourdieu 1999:176). Fengselsbetjentene i Botsfengslet sa blant

annet om fangene at det var utrolig hva de fant seg i, bare man begrunnet det ordentlig.

Det er liten tvil om at fengslet, og følgelig også betjentene som arbeider der, utøver

makt på ulike måter. Fengselsbetjentene er, som vi så, også bevisste i forhold til dette,

selv om noen av dem snakker om det som autoritet og ikke som makt.103 Sykes har

naturligvis rett i at fengslet ikke lykkes i å undertrykke all motstand simpelthen ved å

være basert på legitimitet. Dette har vi sett helt klart i møtene mellom

fengselsbetjenten og fangen. Vi har også sett at fengslet «vinner til slutt». I saker der

det er maktpåliggende for fengslet å markere seg, utøves makt. Det er

mulighetsbetingelse for dette jeg har forsøkt å kaste litt lys over her.

Der Foucault først og fremst hevder at makten som utøves i fengslet bare representerer

et slags endepunkt for en rekke maktmekanismer som etableres andre steder i

samfunnet (se Schaanning 1999, I:374) og ikke først og fremst med basis i rettslig

legitimitet, ser Weber nettopp legitimering ved hjelp av lover og regler som

forutsetninger for makt i en byråkratisk institusjon av fengslets type. Bourdieu på sin

side, følger Weber tettere, blant annet når det gjelder synet på partene i et maktforhold

som den dominerte og den dominerende. Bourdieu utvider også mulighetsbetingelsene

for Webers legitime makt gjennom bruken av begrepet habitus. Mulighetsbetingelsen

for maktutøvelse hos Foucault ligger, som vi så, nettopp i det faktum Sykes påpeker,

nemlig at fengslet ikke lykkes i en total undertrykkelse av all motstand.

Om verdighet og mening i betjentarbeidet

                                             
102 Symbolsk vold forstås som en språklig tvang, som kun eksisterer hvis den dominerte gir den
dominerende sin tilslutning. Denne tilslutningen gis fordi den som blir dominert ikke kan se
dominansforholdet som annet enn naturlig (se Bourdieu 1999:176-177).
103 Ordet autoritet er, i likhet med Webers herrredømme, et synonym til ordet makt (Norsk
Synonymordbok 1976:113). Imidlertid gir bruken av ordet autoritet trolig en mindre beklemmende
følelse enn ordet makt. Dette skyldes nok ikke minst at vi bruker ordet i mange sammenhenger der det
ikke knyttes til makt, som for eksempel når vi snakker om å være en autoritet på et område.
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Fjerde kapittel har hovedsakelig handlet om fengselsbetjentes samhandling med

fangene. Jeg har prøvd å vise hvordan betjentene løste ulike situasjoner i fengslet og

hvordan de forsto seg selv og rollen sin i forhold til fanger og kolleger. Jeg har også

sett på hvordan de forholdt seg til det jeg kalte konflikter eller dilemmaer i arbeidet.

Jeg ser det slik, at mye av dette handlet om å skape mening og sammenheng i en jobb

fyllt av fordringer og selvmotsigelser. Her ønsker jeg å sentrere diskusjonen omkring

verdighet i arbeidet.

Hvis det er riktig at det er vanskelig å holde på verdigheten i fengsel, oppstår noen av

problemene trolig allerede med det jeg i delkapitlet «Fengselsbetjent - bevisst valg

eller tilfeldighet?» kalte negative grunner til å velge å arbeide som fengselsbetjent,

kombinert med den «glemselen» jeg beskrev i delkapitlet «I glemselens hull». Hvor

verdig kan en føle seg dersom det en skal jobbe med ikke bare er noe man velger mer

eller mindre av tvang eller tilfeldig, men i tillegg fører til at man skyves ut i

glemselen?

Vi har sett at fengselsbetjentene ikke beskrev fangene i Botsfengslet som farlige. Selv

om Botsfengslet, som fengsler generelt, var preget av en sikkerhetstenkning, var det

også slik at betjentene flere ganger ga uttrykk for at det ikke var farlig om fangene de

voktet slapp ut før tiden eller om de rømte. De sa rett ut at disse fangene ikke ville bli

bedre av å sitte noen måneder lenger i fengsel. Det vi kan slå fast ut fra det

fengselsbetjentene fortalte meg, er at det ikke lenger er de store bandittene som sitter i

Botsfengslet. Fengslet er, som vi har sett, befolket med mennesker som har begått

diverse vinningslovbrudd og lovbrudd knyttet til narkotikabruk. Dommene er

altoverveiende korte. I tillegg er klientellet for det meste «uforbederlig» - de kommer

igjen og igjen.

Disse faktorene bidrar på en måte til å devaluere Botsfengslet. Fengselsbetjentene der

gjør ingen stor jobb når det gjelder å beskytte samfunnet. «Det er allikevel ikke mye

galt mange av disse får gjort når de er ute», sa Berit. Det er nærliggende å tro at

prestisjen ved å jobbe i fengsel stiger, jo mer notorisk skumle og kriminelle de er som
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man vokter. «Overvekten av de små ‘anonyme’ forbrytere nedsetter verdien av

fengselsuniverset som helhet gjennom en slags forurensning, og indirekte bildet av

fengselsbetjenten, hvis jobb blir en lite fortjenestefull vokting av ‘hønsetyver’», sier

Lhuilier og Aymard (1997:23).104

På mange måter likner arbeidet som fengselsbetjent på arbeidet som utføres i

helseinstitusjoner, kanskje helst i sykehus. Det var en av grunnene til at erfaringene til

pasientene Britt Lillestø hadde intervjuet ble en god illustrasjon av problemene med å

se fanger som fullverdige voksne. Fengselsbetjentenes arbeid har med mennesker å

gjøre. Goffman kaller det «people-work», og sier videre at dette arbeidet «is not quite

like personel work or the work of those involved in service relationships; the staff,

after all, have objects and products to work upon, not services, but these objects and

products are people» (Goffman 1987:73. Se også Lhuilier og Aymard 1997:15).

Betjentene har, som jeg tidligere har vært inne på, grovt sett to oppgaver vis-à-vis

fangene. De skal passe på at de ikke rømmer eller opptrer truende (sikkerheten) og

legge til rette for at de møter samfunnet som mer lovlydige enn da de ble fengslet

(rehabilitering).

For Botsfengslets del har rehabiliteringsoppgaven, i alle fall hittil, vært meget

mislykket. Hva gjør det med dem som arbeider i fengslet? «Jeg håper at fengslet kan

bidra til at et fåtall får en tankevekker», sa Liv. «Men jeg tror mange synes det ser ut

som om det nytter mindre og mindre». «Jeg synes det eneste fengslet gjør er å drive

oppbevaring. Vi holder folk borte fra andre folk. Vi driver lite eller ingen

rehabilitering, men det kan jo hende at det er noe av det vi gjør som hjelper», sa

Annette. Lars sa at det slik: «Det gjør meg ikke så mye at det er folk som kommer

tilbake til fengslet flere ganger. Jeg forsøker å fokusere på det positive, å tenke på dem

som ikke kommer tilbake. Det er systemet ute som fungerer dårlig». «Det går nesten

ikke an å tenke på at folk kommer tilbake hele tiden. Da blir alt meningsløst», sa Berit.

                                             
104 La surpopulation de petits délinquants «anonymes» déprécie par une sorte de contagion l'image
globale de l'univers carceral et, par contrecoup, l'image perçue du surveillant qui aurait peu de mérite
à garder «des voleurs de poules».
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Helge sa det slik: «Det nytter ikke å ta det personlig når folk kommer tilbake gang

etter gang. Da overlever du ikke i denne jobben».

Jeg har tidligere hevdet at fengselsbetjentene i Botsfengslet ikke så på seg selv som

dyktige «rehabiliterere». De fem betjentene som snakket om dette i intervjuene, sa

ganske klart at det ikke var lett å tenke på resultatene, eller de manglende sådanne, av

arbeidet de gjorde. Som vi så, hadde de ulike måter å forholde seg til dette på. Liv og

Annette håpet fortsatt på at noe skulle virke. Lars forsøkte å være positiv, og skyldte i

bunn og grunn på samfunnet utenfor fengslet, mens både Berit og Helge undertrykte

og rasjonaliserte de følelsene de hadde på litt andre måter. De ulike «teknikkene» til

tross: Mennene som kommer tilbake gang på gang er konstante påminnelser om at noe

gikk galt. Kan det gi «ro i sjelen» dersom en virkelig greier å gjøre det Lars forsøker: å

skyve skylda over på samfunnet? Jeg har mine tvil. Selv om Lars på et vis forsøkte å

fraskrive seg ansvaret, var han ganske klar på at det var mye som var galt med fengslet.

Blant annet nevnte han regler og rutiner. «Det er jo utrolig mye regler og rutiner her

inne, og en god del av dem faller på sin egen urimelighet».

Da vi snakket sammen om hva han syntes var en vanskelig fange å forholde seg til, sa

han at det var en som på en måte hevet seg over ham, og ikke viste ham den ringeste

respekt, og som kanskje til og med ga uttrykk for at Lars ikke var noen ting. Dette kan

vi kanskje forstå som en del av fangers verdighetsarbeide, men for Lars var det

vanskelig å forholde seg til. En fange som gir inntrykk av at fengselsbetjenten ikke er

noe, utfordrer vel også fengselsbetjentens verdighet, og får ham kanskje til å kjenne

ubehag. På den annen side sa han at han forsto det. «Jeg ville blitt gær'n hvis jeg skulle

vært fange», sa han. Tenk bare på det å låses inn på sju kvadratmeter klokka ti over

halv ni hver kveld, og være alene med tankene dine. Det måtte vært forferdelig. Og i

tillegg er det så forferdelig institusjonaliserende her inne». Da jeg spurte hva han

mente med det, sa han at fengslet ikke oppfordrer til å tenke selv. Han mente selv at

han ville ha vært en forferdelig masete og pågående fange, og at de fleste fanger var
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det han kalte «utrolig flinke til å tilpasse seg».105 Jeg oppfatter dette som ganske klar

tale når det gjelder å beskrive hvordan fengslet kommer til kort med noe av det som

poengteres sterkest i dag, gjennom blant annet Stortingsmelding 27 (1997-98), nemlig

at fanger skal ta ansvar for eget liv, og mer og mer for egen soning. Fengslet er svært

lite egnet til å være det Yngvar Løchen kaller en «sosial treningsplass» (Løchen

1965:223. Se også Hammerlin 1996:52-53). Jeg antar at Lars lever med disse to

forståelsene av fengslet side om side. Han førte i alle fall en dobbel dialog.

Vi har tidligere sett hvordan fengselsbetjentene vektla oppdragelse av fangene. Vi så

også at fanger i stor grad ble betraktet som barn. Foreldre som lykkes tilsvarende dårlig

med sin oppdragelse av barn, ville sannsynligvis ha vært ganske fortvilte. Nå er jo ikke

fengselsbetjentene i Botsfengslet fangenes foreldre, men fangene er, hvis vi skal følge

Goffmann og Lhuilier og Aymard, de objektene og produktene betjentene arbeider

med. For å si det litt kynisk, så kan det se ut som om fengslet produserer dårlige

objekter og produkter. Jeg skulle tro at de fleste som er i arbeid ønsker at deres

produkter skal være bra. En kan derfor spørre om ikke det å møte dem som faller

tilbake til stadighet, utfordrer fengselsbetjentenes verdighet som arbeidende

mennesker. Når de i tillegg kjente nærhet og gode følelser for en del av fangene, slik vi

tydelig så det hos Berit, slår det meg at det må være en sterk mulighet for at

fengselsbetjentene kan komme til å føle sorg over at mennesker de synes godt om

fortsetter å havne i fengslet.

Én løsning på problemene med manglende verdighet kunne være å lage et sterkt skille

mellom fangene og seg selv, og se på fangene som de Andre, slik mange gjør i

samfunnet ellers. Etter det vi har sett, synes ikke dette å være noen lett tilgjengelig

strategi for fengselsbetjentene i Botsfengslet. Deres beskrivelser av fangene, og

kommentarer som Eriks, som sa at hans store svakhet var at han brydde seg om hva

fangene syntes om ham, eller som Gautes, som mente at han like godt kunne vært en

av dem som satt i fengsel, vanskeliggjør et slikt skille. Samtidig kan barnsliggjøringen

vi har sett, likne et slikt skille. Dersom en har som mål å oppdra voksne folk, og

                                             
105 Med Bourdieu kan vi lese dette som et «fangehabitus».
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forklarer det ved at disse voksne mangler noe essensielt, er en allerede på vei til å lage

forskjeller som kan gjøre at en på et vis føler seg bedre eller verdigere. Fangen

reduseres til barn, en slags dekonstruksjon, for at fengslet (les: fengselsbetjentene)

deretter kan konstruere en voksen, slik de mener en voksen bør være.106 Som

verdighetsarbeide tror jeg imidlertid dette er ubrukelig på sikt, fordi fengselsbetjentene

gang på gang ser at en ikke når målet.

Å skape verdighet i jobben med fangene kan da kanskje i siste instans dreie seg om å

forsøke å skape mening i tilværelsen ved å legge vekt på de små tingene. Dette så jeg

ofte i Botsfengslet. Noen få betjenter gjorde åpenbart sikkerhetstenkningen meget

viktig (i prinsippet er den også offisielt første bud i fengsel, og alle andre ting hvilte på

at sikkerheten var ivaretatt, noe Sveinung var eksplisitt på i delkapitlet «Sikkerheten

har førsteprioritet»), og det var kanskje deres måte å gjøre jobben viktig og verdig på.

Imidlertid erfarte jeg at dette først og fremst gjaldt de betjentene som hadde jobbet

kortest i fengslet. Dette er helt i tråd med det Chauvenet og hennes kolleger erfarte i de

fengslene de utførte sin undersøkelse (Chauvenet et al. 1994:191). De fleste andre,

også blant dem jeg intervjuet, la vekt på de hyggelige tingene, noe vi allerede har sett,

blant annet i delkapitlet «Den gode betjenten». Dette betyr natuligvis ikke at de ikke

var opptatt av sikkerhet, men det var likevel det å hjelpe, eller glede, noen som ga

arbeidsdagene mest mening. Det kan tyde på at hjelperrollen er den som gir mest i en

på mange måter meningsløs tilværelse. I det følgende skal jeg synliggjøre dette med

betjentenes egne ord. Liv fortalte denne historien om hvordan hun en gang laget første-

mai-frokost til gutta på sin avdeling:

Det var en lørdag vi gjorde det. Jeg hadde klart å tigge til meg litt ekstra pålegg
på kjøkkenet. Natten før hadde jeg hatt nattevakt, så jeg skulle egentlig gått hjem
klokka sju, men jeg ble noen timer ekstra. Jeg vekket ganggutten klokka åtte i
stedet for halv ni, og sammen kokte vi egg og pyntet langbord. Det ble riktig fint,
og det var masse deilig mat. Etter som gutta våknet og så dette, trodde de ikke
sine egne øyne. Først var de litt skeptiske, og lurte på hva dette var for noe, men
etterhvert gikk det opp for dem at det ikke var noen baktanker forbundet med
tiltaket. Noen som foreslo å spise med én gang fikk høre at nei, vi må vente til alle
har stått opp, og alle oppførte seg eksemplarisk ved frokosten. Jeg synes det er

                                             
106 Dette gjelder i enda sterkere grad mange av de nye programmene som er innført i fengselsvesenet.
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fint å lage litt kos. Ellers kan det være å skaffe litt egg og mel til gutta, så de kan
lage vafler eller bake kake. Det er sånt som gleder noen, som skaper kontakt.

Liv var en av dem som sterkest betonte at hun var opptatt av regler og sikkerhet. Vi

husker at hun beskrev seg selv som en nei-betjent som kunne være «hurpete».

Riktignok sa hun også at hun kunne «gjøre ting for gutta». Det var likevel langt større

entusiasme å spore i denne fortellingen enn da hun snakket om sikkerhet.

Berit fortalte at hun til og med hadde tatt buksene til fangene med hjem for å lappe

dem eller sy i nye glidelåser. «Det hender jeg sier at hvis de vasker klærne, kan jeg ta

dem med og reparere dem. Det er mange som blir helt himmelfalne over at jeg gjør

sånt, ikke minst fangene». Som vi husker fra «Den gode betjenten» sa Helge at han

syntes det var godt å få til enkle ting som gledet fangene. Han sa videre at det gjorde

ham godt å få til noe som syntes, noe konkret, for han syntes mye bare «fløt»i systemet.

«Det er også fint når det du går inn for går igjennom i systemet, for eksempel en

fremstilling for en fyr. Det er dessuten en type brannslukking i forhold til fanger. Det

kan være lurt å ta ting før de får vokse seg til problemer». Annette ville gjerne være

med på å løse fangers problemer, så hun fortalte at hun rett som det var hoppet over

regler og formaliteter, som for eksempel påmeldingslapper som fangene skal skrive og

slike ting. I likhet med Gaute og Helge ga hun høylydt uttrykk for at hun syntes

systemet var håpløst tungrodd. Når hun tok ting i egne hender, kunne det går raskere

for fanger å få kontakt med instanser utenfor, og det syntes hun var bra. «Det er

selvfølgelig ikke slik det skal gjøres, så det hender at jeg får påpakning for det, men

det bryr jeg meg ikke så mye om», sa hun. Å gå på tvers av reglementet var, som vi har

sett flere ganger, ikke uvanlig blant fengselsbetjentene. Det ble ofte sagt at reglene

stort sett ble fulgt, men det ble minst like ofte motbevist. Berit gjorde seg også i blant

«upopulær» blant kollegene eller ledelsen. Hun fortalte meg blant annet at:

Det hender at fangene helst vil sove om morgenen når de egentlig skulle gått på
jobb. Kanskje er de litt småsyke og føler seg uvel. Da går jeg ofte inn på cella
deres og snakker med dem. Jeg oppmuntrer dem kanskje til å stå opp for å se om
de føler seg bedre etter en stund, og ofte ber jeg dem skrive seg på til
sykepleieren slik at de kan få sykmelding og unngå å gå glipp av arbeidspengene.
Det er nemlig sånn at hvis fangen sover til langt på dag, og vil melde seg på til
sykepleier når han våkner, er det for sent, og da får han ikke noe. Jeg har til og



Kap. 4 – Fengselsbetjenten og fangen

176

med gått inn på cellene med påmeldingslappene, men det er ikke populært, for
det er mange betjenter som mener at fangene må lære seg til å komme seg opp og
til betjentkontoret for å fylle ut lappene.

Vi har her sett eksempler på hvordan betjentene går til verks for å finne mening i

fengselshverdagen i Botsfengslet. I dette prosjektet oppnår de flere forskjellige ting,

som vi også har sett. Fanger overraskes og gledes, og gledes gjør også betjenten. De

kan synliggjøre for seg selv at de ikke bare er sikkerhetsorienterte kontrollører eller

dyktige sosialteknikere, men simpelthen medmennesker. De kan også skape et lite rom

av rett til å handle etter eget skjønn, noe jeg kommer tilbake til i femte kapittel. I noen

tilfeller betyr det at de kan være «effektive» til tross for det tunge byråkratiske

systemet som de selv ofte stanger mot, og på denne måten kan de kanskje være

«brannslukkere», som Helge kalte det.

Samtidig som betjentene fant slike nisjer og gjerne ville være medmennesker, så det ut

til at de hadde vanskeligheter med å slippe den «alvorlige minen» i situasjoner der

verdigheten deres ble truet. Jeg skal bare avslutte med to små eksempler på dette. I

kapittel 4.3 fortalte jeg om Berit som balanserte på kanten av fangenes seng for å

sjekke gitteret. I denne situasjonen kunne fanger av og til fleipe, og jeg argumenterte

med at det var deres måte å nøytralisere situasjonen på. Selv om det kunne komme

morsomme kommentarer, så det ut som om Berit og hennes kolleger syntes de var nødt

«å holde maska». Jeg opplevde også en situasjon en ettermiddag da to betjenter skulle

foreta en ransaking av «fellesskapet» i en avdeling. Det satt tre fanger ute under

ransakingen. Disse fleipet og kom blant annet med kommentarer om at det ikke var

nok å løfte på potteplantene hvis man skulle finne dop og eller andre ulovligheter. Nei,

da var det påkrevd å rote i jorda og ta plantene ut av potta. Slik holdt de på. Noe av det

som ble sagt, var ganske morsomt, og sikkert gode tips for å finne ting som eventuelt

var skjult, men betjentene leet ikke på et øyelokk, og var tilsynelatende helt uberørte av

det som ble sagt. Dette så jeg som en gjensidig utfordring av verdighet. Fangene ble

minnet om hvordan man så på dem, som mennesker man ikke kan stole på. Derfor ble

miljøet de vanket i kontrollert. Fengselsbetjentenes verdighet ble utfordret ved at
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oppgaven de utførte ble latterliggjort, eller gjennom insinuasjoner om at jobben ikke

ble gjort godt nok.107

                                             
107 Dette likner det som er hovedkonklusjonen til Thomas Mathiesen i boken Defences of the Weak,
hvor han fant at i stedet for en fangekultur, fantes det en kultur der enkelte fanger til stadighet påpekte
at fengselsbetjentene ikke gjorde jobben sin som de skulle. Mathiesen kaller dette for
«censoriousness» (se Mathiesen 1965)
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KAPITTEL 5: FENGSELSBETJENTEN OG FENGSLET

I kapittel 4.1, under overskriften «Fengselsbetjent - bevisst valg eller tilfeldighet»,

skrev jeg om fengselsbetjentenes funksjonærstatus. I dette kapitlet skal jeg se litt

nærmere på hvordan det er å være funksjonær i Botsfengslet. Hva forventes av

fengselsbetjentene? Hvordan opplever de disse forventningene? Hvordan opplever de å

bli behandlet i jobben. Forventningene til betjentene kommer ikke bare fra selve

anstaltledelsen, men også utenfra, fra fengselsstyret. Jeg vil åpne med å skissere noen

av de endringene som har skjedd med fengselsbetjentens oppgaver, og med forståelsen

av hva en fengselsbetjent skal være. I siste del av kapitlet vil jeg diskutere noen av

konsekvensene ved det jeg kaller den moralske arbeidsdelingen i fengslet. Jeg ser litt

på hva som blir resultatet av at det er fengselsbetjentene, som er nærmest til fangene i

fengselshierarkiet, og som også må utføre en hel del oppgaver som på mange måter er

vanskelige, som har minst å si når det kommer til stykket.

Den gamle vokteren

Som vi skal se blir vitenskap og kunnskap i dag sett som stadig viktigere i dagens

fengsler. Dette er imidlertid ikke noe nytt - på 1800-tallet hadde vitenskapen allerede

gjort sitt inntog i europeiske fengsler. Under det vi kaller opplysningstiden skjedde det

en endring i forholdet til straff som grusom, fysisk hevnavkt. Foucault hevder at

menneskeligheten etterhvert utgjorde en grense, en grense, for hva man kunne gjøre

mot det enkelte menneske (Foucault 1994:70).108 Etterhvert oppsto også en

differensiering i måten man forholdt seg til lovovertredelser på. Vi har hørt om flere

reformatorer, blant andre Cesare Beccaria, som var opptatt av «proportion between

crimes and punishments» : «If geometry were adaptable to the infinite and obscure

arrangements of human activity, there ought to be a corresponding scale of

punishments, descending from the most rigorous to the the slightest» (Beccaria

                                             
108 For en diskusjon av det Foucault kaller «mildhetens historie» (Foucault 1994:71-77) se også
Norbert Elias 1994: 156 ff. og 190.
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1986:15)109. Beccaria fremhevet kunnskap som et middel til å unngå kriminalitet, en

tanke som den dag i dag dominerer innenfor store deler av vitenskapen som knytter seg

til avviksforskning. Kunnskaper om straffens årsaker og virkninger vokste gradvis

frem fra midten av 1800-tallet, og reformering av lovbryteren ble et viktig mål. Dette

målet er, som vi skal se, heller ikke forlatt i dag.

Organiseringen av fengslene, som langsomt overtok for tukthus og slaverier, bar preg

av dette målet. Blant annet, slik jeg var inne på i tredje kapittel, måtte dårlig innflytelse

for enhver pris unngås, og dette medførte at fangene som satt i Botsfengslet fra 1851

og utover, bare kunne ha kontakt med sine voktere, med prest og lærer og andre

personer, hvis innflytelse kunne virke oppbyggelig. Den tidlige individualpreventive

tankegangen baserte seg først og fremst på isolasjon, men også på en utstrakt bruk av

iakttagelse av fangene og en nitid klassifisering av informasjon som ble brukt til å gi

lettelser i fengselsoppholdet for de fangene som gjorde seg fortjent til det.110

Endringene i fengselsbetjentenes rolle gjennom tiden kan også benyttes til å

anskueliggjøre endringene i synet på gjennomføring av straff. Den gamle vokteren var

virkelig en vokter. Straffanstaltkommisjonen av 1837 gir i sin Beretning om

Beskaffenheden af Norges Strafanstalter (1841:555ff) anvisninger om det som da het

«vogternes» plikter. 111  Det ble anbefalt at man i Botsfengslene (som ikke ble til mer

enn ett, som vi har sett) ansatte et antall voktere som ga et forholdstall på én vokter til

omkring 35 fanger. Det ble fremhevet at vokterne, og ellers alle andre som skulle

arbeide i fengslet, burde være rettskafne, sindige mennesker, som hadde kunnskap om

de typer arbeid fangene var satt til å utføre. Ellers het det at vokterne

                                             
109 Mange av reformatorene var imidlertid ikke først og fremst positive til bruk av fengsel som straff.
Grunnen til dette var at de som ville reformere straffen fortsatt hadde stor tro på at det var viktig for
folk å «se» straffen. Den skulle være rettferdig - nøyaktig avpasset forbrytelsen - og samtidig synlig,
slik at den kunne virke moraldannende.
110 Det såkalte klassesystemet ble første gang innført i Botsfengslet i 1869, og besto av fem klasser.
Begrunnelsen for systemet var den samme som ble formulert av Hartvig Nissen i 1934: «[...] for det
første fordi det rent psykologisk sett trenges en stigning i behandlingen for å holde fangen åndelig
oppe under straffetiden, vekke hans oppdrift og anspore ham til å sette sig mål, og for det annet fordi
et stigende klassestystem virker i høi grad disiplinerende» (Nissen 1934:205). Vi ser at
individualisering, eller differensiering av fanger, langtfra er noe nytt.
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kun må have Tilladelse til at tale med dem [fangene] i Korthed og om de
Gjenstande, som nærmest vedrøre det dem påliggende Opsyn. Det bør derhos
være alle Vedkommende indskjærpet, stedse at vise et alvorligt og bestemt men
roligt og blidt Forhold under deres Samqvem med Fangerne. I Tilfælde af at
Fængslets underordnede Betjente [vokterne] gjøre sig skyldige i Forsømmelse
eller anden Overtrædelse af deres Pligter, bør formentlig Direktøren være
berettiget til at dictere dem Mulcter af et passende Beløb, og for større Forseelser,
forsaavidt de ikke ere af den Beskaffenhed og Betydenhed, at de egne sig til
retlig Paatale, bør de være øieblikkelig Afskedigelse undergivne - [...]
(1841:559).

Vi ser at det ble anbefalt temmelig strenge, og klart begrensede oppgaver for vokteren,

og straffen for å overtre disse, kunne være streng. Vokterne fungerte nok til en viss

grad som observatører og kunnskapsinnhentere, men deres fremste oppgave var å

holde oppsyn med fangene. Dette innebar å sørge for at de ikke rømte fra anstalten før

de hadde sonet sin tilmålte straff, at de ikke fikk se noen andre mennesker enn de få

fengslet hadde vurdert ville være moralsk oppbyggelig (direktør, vaktmestere, voktere,

lærere, lege og prest), og at de ikke fikk nytt fra livet utenfor anstalten som ikke var

grundig vurdert til å ha positiv virkning når det gjaldt forbedring av fangen. Det fantes

ingen skolering som var spesifikk for folk som jobbet i fengsel. Deres eneste ballast

var egen livserfaring.

Dagens fengselsbetjent - vokter, tjenestyter eller sosialarbeider?

Dette endret seg, om enn langsomt, etter opprettelsen av Fengselsskolen i 1937. Skolen

kom som et svar på arbeidet i fengselsreformkomitéen av 1927, hvor det blant annet

ble påpekt at Norge lå etter de andre skandinaviske landene når det gjaldt å utdanne

tjenestemenn til fengselsvesenet. De første årene var utdanningen for fengselsbetjenter

et ni ukers kurs, 112 men i 1950 ble varigheten utvidet til ti uker. Lengden på kursene

ble utvidet over flere år, og i 1976 fikk man den toårige utdanningen man har i dag,

med ett års teoriutdannelse og ett års praksis i en, eller flere, anstalter (Wister

                                                                                                                                               
111 Praktisk talt alle som arbeidet i fengslet, med unntak av ledelsen, ble kalt «betjente», og denne
gruppen ble igjen delt opp i bl.a. «vagtmæstere» og «vogtere».
112 Frem til krigsutbruddet i 1940 ble det bare avholdt tre kurs for til sammen 60 tjenestemenn, og
virksomheten lå deretter mer eller mindre brakk frem til 1950.
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1997:100). Denne ordningen har sitt utspring i arbeidet til fengselsreformkomitéen av

1951.

Mange betjenter hadde lenge ivret for at det skulle bli mer skolering. Motivasjonen var

både læring knyttet direkte til arbeidet, og økt prestisje for yrket: «Politiet har

politiskolen, hvorfor skal ikke vi også ha en skikkelig utdannelse?» (fengselsbetjent i

Galtung 1959:173). Som jeg tidligere har nevnt, er det i dag ingen som får fast

ansettelse uten å ha gått fengselsskolen. Dette har blant annet ført til en del endringer i

betjentgruppen, også i dens sosio-økonomiske tilhørighet. Tilsvarende endringer ser vi

også i de andre skandinaviske landene, og mange steder i Vest-Europa ellers. Dagens

utdannelse for norske fengselsbetjenter blir imidlertid ikke lenger sett som tilstrekkelig

for den jobben de forventes å kunne utføre i årene fremover.

Stortingsmelding nr. 27, 1997-98 legger sterk vekt på behovet for kompetanseøkning

blant arbeidstakerne i fengslene. Hittil har det hovedsakelig vært påkrevd at

fengselsbetjenter skal ha kompetanse som sikrer at fangers fengselsopphold «skjer i

samsvar med fengselslov og -reglement, og til å sørge for at skadevirkningene av

oppholdet blir minst mulige» (s. 75). Det å sørge for at lover og regler opprettholdes,

har kanskje vært den minst vanskelige delen av kravet. Å sørge for at det blir færrest

mulige og ikke altfor store skadevirkninger av anstaltoppholdet, er atskillig

vanskeligere (se også Lazarus 1977:209). Når fengselsstyret nå legger opp til det som

kalles en «målrettet og systematisk soning», med «samfunnsbeskyttelse på lang sikt»

(les: reformering av lovbryteren) som et av de to hovedmålene (Stortingsmelding nr.

27:29), blir kravene til kompetanse hos fengselsbetjentene, også kalt basispersonalet,

langt større.

I tidsrommet 9-11. juni 1999 arrangerte Justisdepartementet seminaret «Faget i fokus»

på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). I et referat fra seminaret i

Kriminalomsorgens internavis «Aktuelt for kriminalomsorgen» nr, 4, 1999, får vi en

gjennomgang av hva myndighetene mener dagens fengselsbetjenter bør kunne.  Jeg



Kap. 5 – Fengselsbetjenten og fengslet

182

gjengir her deler av referatet fra innlegget til direktør Harald Føsker ved KRUS

(Føsker i Fodstad 1999:25).

En fengselsbetjent må kunne noe om administrasjon som sikkerhet, standarder,
kontroll teamarbeid og stressmestring. Han må også ha institusjonkunnskap, dvs.
kunne noe om dynamikk, behandling, empati og motivasjon. Videre må han
kunne være kontaktbetjent, det innebærer blant annet innsikt innen områder som
prosesser, kommunikasjon, eksternt lovverk og systemer i samfunnet.
Soningsplanlegging må han også beherske, det innebærer kunnskap innen
områder som pedagogikk, kreativitet og samfunnskunnskap.
Programvirksomheten krever kunnskap innen områder som gruppeprosess,
fleksibilitet, lederskap, teori om metoder og opplæring innen de aktuelle
programmene. [...]. Den enkelte må se på seg selv som et verktøy, se på sine
holdninger og sin vilje til å tilpasse seg nye forhold. For fengselsskolens del er
kravet om kompetanse en voldsom utfordring. I dag har aspirantene generell
studiekompetanse som et av opptakskravene til grunnutdanningen. For
fengselsbetjentene er holdninger, tanker og ideologi blitt viktig, det vil si det som
ligger sentralt i friomsorgen.

Det slår meg at det sannelig ikke er lite en fengselsbetjent skal kunne. Føskers

gjennomgang får meg til å tenke høyskoleutdannelse, noe som faktisk er under

utredning, også for fengselsbetjenter. Jeg har et annet sted hevdet at det er tvilsomt om

utvidelse av fengselsbetjentenes utdannelse vil ha noen særlig virkning på

tilbakefallsstatistikken i Norge. 113 Imidlertid legger Stortingsmelding nr. 27 sterk vekt

på kompetanseøkning som et virkemiddel mot tilbakefall. Jeg siterer her fra

meldingens tredje kapittel, som har tittelen «Verdier, prinsipper, hovedmål og

resultatmål»:

De tilsatte skal delta i utviklingen av nye soningsformer og faglige tiltak under
fullbyrdingen. Det skal skje en videreutvikling av den tradisjonelle
tjenestemannsrollen. Tilsatte skal ha en aktiv rolle i tiltak som bidrar til at
domfelte kan oppnå en kriminalitetsfri tilværelse etter endt soning (s.28).

Og det heter videre, i kriminalomsorgens visjon: «[...] Betryggende fullbyrding og

tiltak mot tilbakefall bidrar til et trygt og godt samfunn. Det forutsetter en

                                             
113 I et seminarinnlegg holdt på KROMs Synnseterkonferanse, januar 2000 kom jeg i diskusjon om
utdanning av fengselsbetjenter. Jeg stilte meg tvilende til hvorvidt høyere utdannelse vil ha vesentlig
innvirkning på tilbakefallet. Denne uttalelsen ble imøtegått av en tidligere leder i fengselsvesenet,
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handlekraftig og målrettet kriminalomsorg og et engasjert personell med høy

kompetanse» (s. 28-29). Meldingen legger vekt på at økt kompetanse (les:utdanning)

skal bidra til mindre residiv. For det første kan meldingens sterke vektlegging på

kompetanseøkning oppfattes som en underkjennelse av det arbeidet betjentene allerede

utfører, noe Yngve Hammerlin tok opp i sitt innlegg på Sundvollenkonferansen i 1998

(Hammerlin 1998:58-60). For det andre spørs det om ikke det å kople økt kompetanse

til kriminalitetsfri tilværelse for domfelte etter soning, er å skru forventningene vel

høyt. Dersom mer kompetanse og høyere utdannelse skulle ha noen slik effekt, tror jeg

det ville kreves en total omlegging av fengselsvesenet, ikke minst hva angår typen

anstalter og graden av lukkethet. Dessuten krever det en omveltning i samfunnets syn

på straff, og på dem som dømmes til fengsel. Som vi så i fjerde kapittel, mente mange

fengselsbetjenter at store deler av ansvaret for at det går galt etter løslatelse, må

tillegges oss ute i samfunnet. Dersom vi kopler fangens forhold før fengslingen, til

utstøtingen som skjer med fengslingen og til utelukkingen fra «det gode selskap» etter

løslatelsen, ser vi at selv om intensjonen til fengselsmyndighetene og enkelte ildsjeler i

samfunnet er at den løslatte skal inkluderes i samfunnsfellesskapet etter

fengselsoppholdet, er det som regel ikke slik det fungerer. Det som glemmes i den

store sammenhengen, er at en integreringsprosess er tosidig, og at det ikke bare må

vises lovlydighet fra den løslatte, det må også vises tillit fra oss andre. For øvrig kan vi

lese ut av fengselsstatistikkene, at jo oftere man er blitt fengslet, jo oftere blir man

fengslet på nytt. Det ligger en ganske stor bevisbyrde på fengslene dersom lovlydighet

skal bli resultat av fengselsopphold. I så måte har Botsfengslet, i alle fall frem til nå,

vært et negativt eksempel.

Et annet spørsmål er hva man skal legge vekt på når, og hvis, fengselsbetjenter skal

øke sin kompetanse. Referatet fra seminaret «Faget i fokus» skisserer en utdannelse

som likner mer på høyskoleutdannelse for sosialarbeidere enn på det jeg forbinder med

arbeid i fengsel.

                                                                                                                                               
som mente at det ikke var negativt at fengselsbetjenter får utdanning. Innlegget kommer i KROM-nytt
nr. 1, 2000.
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Så hva skal en fengselsbetjent være? Vokter? Tjenesteyter? Sosialarbeider? Kanskje en

slags atferdsspesialist? Referatet fra Føskers innlegg har alle elementene i seg.

Imidlertid er det grunn til å spørre om det har spesiell betydning at sikkerheten blir

nevnt først eller om «faktorenes orden er likegyldig».

Den gamle tittelen fangevokter er ikke lenger offisielt i bruk i fengselsvesenet i Norge.

Oppgavene for fengselsansatte har dessuten endret seg en god del siden Botsfengslet

kom i bruk.114 Fengselsbetjentene i Botsfengslet i dag forholder seg i stor grad til

grupper av fanger, både i avdelingene og på arbeidsplassene. I 1851 var

celleisolasjonen nærmest total, men i dag er det bare tilfelle for fanger som sitter i

varetekt eller som soner refs eller sitter isolert i en «bunkers».115 Tidligere var det for

eksempel langt mindre inn- og utlåsing av fanger: I Botsfengslet hadde man toalett,

eller rettere sagt en dobøtte, på cellene. Fangene som sitter på restriktiv avdeling i

dagens Botsfengsel, må låses ut hver gang de skal på toalettet. Jeg har tidligere vist

hvordan fengselsbetjenter i dag i stor grad betjener fanger.116 De oppgavene jeg da

først og fremst tenker på, er de Hans Jørgen Engbo kaller «elementære eller ubetingede

serviceydelser» (Engbo 1992:42). Betjentene sørger for at fangene får noe å spise og

drikke, rene klær, og et sted å sove. Det skal også sørges for lege- og

tannlegebehandling og liknende ting. Her skiller ikke dagens fengselsbetjentarbeid seg

synderlig fra tidligere tiders. Når dagens fengselsbetjentrolle likevel skiller seg

betraktelig fra den gamle vokterens, skyldes det ikke minst den stadig sterkere

vektlegging på at betjentene gjennom samhandling skal påvirke fanger. Fengsels-

                                             
114 Når jeg snakket med fengselsbetjentene om hvorfor de hadde begynt å arbeide i fengsel kom vi
også inn på måten mange var blitt ansatt på. En av betjentene fortalte meg at da han begynte i fengslet
på 1970-tallet, hadde han bare fått en kort innføring i rutinene og i hvordan han skulle låse opp og
igjen dører. Det tok knapt en time. Jeg ble også fortalt at i en periode fra begynnelsen av det 20.
århundre og i mange år fremover, var et av de viktigste kriterier for å få jobb som fangevokter, at man
var stor og sterk.
115 Med ordet «bunkers» refererer jeg spesielt til den såkalte Bunkersen eller avdeling S på Ullersmo
landsfengsel, som i sin tid var sterkt omdiskutert i kriminalpolitiske miljøer, ikke minst etter rapporten
om den, som ble utferdiget av Inger Marie Fridhov og Kåre Bødal, begge forskere ved
Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) i 1991. I Bunkersen plasserte ledelsen for Ullersmo
fanger som de vurderte som farlige eller brysomme og oppviglerske i en tilnærmet total isolasjon.
116 Ord vi kan sette i stedet for betjene er ekspedere, gå til hånde, stelle, stå for, oppvarte, passe
(Norsk synonymordbok 1980).
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betjentene er blitt noe bortimot hovedaktører i endringsarbeid og programvirksomhet,

og det setter store krav til den enkelte betjent.

Som jeg tidligere har vært inne på, er betjentene usikre på hvilken yrkestittel som er

dekkende for det arbeidet de utfører. Samtidig som de er betjenter i ordets rette

forstand gjennom det praktiske arbeidet av ulik karakter som de utfører for fangene,117

er de fortsatt voktere, og kravet, fra samfunnet generelt og fengselsmyndighetene

spesielt, er at sikkerhetstenkningen skal ha førsteprioritet. Denne rangeringen av

fengselsbetjentens oppgaver gjør det legitimt å spørre om ikke vokterelementet i bunn

og grunn fortsatt dominerer, eller i det minste om det ikke ligger skjult i de fleste av de

handlingene av ulik karakter som utføres i anstalten. Mye av interaksjonen, eller

samhandlingen, i fengslet er av sikkerhetsmessig karakter. Det nye sikkerhetsbegrepet

som benyttes i fengselsanstaltene, er dynamisk sikkerhet (se bl.a. Engbo 1996:260).118

Gjennom å tilbringe tid med fangene skal fengselsbetjentene skaffe seg kunnskap som

skal gjøre fengslet til et tryggere sted å være, både for fanger og fengselsbetjenter. Vi

kunne kalle det «kontroll gjennom kunnskap». En førstehåndskunnskap om fangens

gjøren og laden, om hans sinnsstemning, hans psykiske og fysiske helse, skal gjøre

betjenten bedre i stand til å forutsi hvordan han kan komme til å handle. Følgelig skal

den dynamiske sikkerheten være et hjelpemiddel når det gjelder å forebygge eller møte

vanskelige (farlige, truende) situasjoner.  Det kan dreie seg om alt fra at fangen er så

langt nede at han vurderer, eller forsøker, å ta sitt eget liv, til at han planlegger å

rømme, for eksempel ved bruk av gisler, og tilløp til fangeopprør av ulik karakter. Alle

betjentene jeg intervjuet ga uttrykk for å foretrekke denne formen for sikkerhet fremfor

den sikkerhetskontroll gjennom moderne teknologi, som i dag finnes i økende grad,

særlig i amerikanske fengsler.119

                                             
117 Når jeg skriver om dette benytter jeg ordet betjent på en annen måte enn det det brukes i
dagligtalen. Slik ordet betjent brukes i dag, oppfattes det mest som et litt intetsigende offentlig ord, en
nøytral betegnelse på en offentlig tjenesteperson. Til sammenlikning brukes i engelsktalende land
ordet «prison officer» på noenlunde samme måte, mens ordet «prison guard» umiddelbart leder
tankene hen på vokterelementet i arbeidet.
118 Begrepet dynamisk sikkerhet er også behandlet før, i kapittel 4.2 i delkapitlet «Ro og orden. Om å
møte mennesker i praksis».
119 Det dreier seg blant annet om en mengde elektronisk sikkerhetsutstyr som gjør det mulig å
kontrollere fangenes bevegelser i anstalten uten at fengselsbetjentene behøver å ha direkte kontakt
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Et annet spørsmål, som jeg bare skal antyde her, er hvorvidt den foreskrevne aktive

samhandlingen faktisk er en realitet i Botsfengslet. Med unntak for avdelingen der

Lars jobbet, er det mitt inntrykk at kontakten mellom fanger og betjenter ikke er stor.

Ut fra det jeg kunne observere, begrenset den seg stort sett til nødvendige gjøremål

som inn- og utlåsing, matutdeling og enkelte praktiske oppgaver som betjentene må

gjøre for fangene. Røykerne utgjorde iblant unntak fra dette. I mange avdelinger

foregikk røykingen i en liten «krok» nær betjentkontoret, der det sto oppstilt et par

stoler, og kanskje et lite bord. Her foregikk det innimellom samtaler mellom betjentene

og fangene, som regel ganggutten og en og annen som ikke var innelåst eller på

jobb/skole. Flere av betjentene sa klart at de syntes det var lite kontakt mellom dem og

fangene, mens andre mente at de rett som det var tok kontakt med fanger på eget

initiativ. Dette så jeg ytterst lite til. Derimot var jeg med på noen inntakssamtaler som

ble utvidet til å dreie seg om mer enn praktiske opplysninger,120 fordi fangen åpenbart

hadde trøbbel, og hvor betjenter engasjerte seg i dette.

Lars var en av de få jeg spurte direkte om hva han ville kalle seg: vokter eller betjent.

Jeg synes svaret hans illustrerer den knipen betjentene kommer i, når de skal forsøke å

finne frem til en tittel som fanger aspektene ved jobben deres:

Jeg vil ikke bli kalt fangevokter, for det er jeg ikke. Jeg gjør mer enn bare å vokte
på fangene. Kanskje du kunne kalle meg kontaktperson? Nei, det passer ikke det
heller. Jeg blir irritert når noen kaller meg vokter ihvertfall. Vennene mine vet
det, og erter meg med det. Avisene elsker å bruke slike ord. Yngvil: «I
kriminologien bruker mange ordet fangevokter». Lars smiler bredt, ler litt og sier:
nei, fangevokter er jeg ikke. På den avdelingen jeg er, opplever jeg ikke å ha så
mange vokterfunksjoner heller. Og betjent i den forstand å være en slags tjener
for noen, vil jeg heller ikke være. Kanskje er jeg kontaktbetjent? Nei, det er veldig
vanskelig. Og rollen er jo veldig todelt. Du skal vokte og rehabilitere.

                                                                                                                                               
med fangene. Eksempler er elektroniske identitetsbrikker eller «armbånd» som gjør det mulig å
registrere hvor fangen oppholder seg (jfr. Christie 1993).
120 Inntakssamtalen er en obligatorisk samtale med fanger som er nye på en avdeling. Fangen skal
orienteres om spesielle forhold ved avdelingen, og har anledning til å stille spørsmål til
soningsregimet.
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Lars var både vokter og kontrollør, men ville helst ikke kalles vokter. Som vi har sett

var det mye som tydet på at vokterbegrepet ble en for snever begrepsliggjøring av

arbeidet i fengsel. Engbo hevder at de to oppgavene Lars henviser til, vokterrollen og

rehabiliteringskravet, ikke kan beskrives som konkurrerende oppgaver. De er tvert i

mot uløselig knyttet sammen (1992:41-41).  Den rehabiliterende oppgaven er avledet

av kontrolloppgaven, mener Engbo. Selv etter at danskene i 1973 forlot tanken om

behandling i fengslet, ser man det som viktig å bruke tiden i fengsel til det man anser

som nyttig.

Lars kom i klemme, også i sin avdeling der man forsøkte å gå nye veier, og hvor

arbeidet ble drevet i tråd med intensjonene i Stortingsmelding nr. 27. Jeg synes det er

spennende å se hva som hendte da han skulle tenke høyt omkring den rollen han har i

fengslet. Han ville ikke være vokter, og syntes ikke han var det. Han ville ikke være

betjent heller, i alle fall ikke når ordet ga ham assosiasjoner i retning av en som er

tjener for noen. Kontaktperson passet ikke: uten at han sa det, opplevde jeg at han ikke

så det ordet som forenlig med kontrollpraksisen. Når begrepet kontaktbetjent heller

ikke passet, ble det problematisk. Jeg kunne ha spurt ham om han ville ha følt seg mer

tilpass med en sosialarbeiderstatus. Antakeligvis ville han ikke ha sett på det som

dekkende heller, men en slik tittel kunne kanskje representere en løsning på det

dilemmaet han åpenbart befinner seg i. Et annet spørsmål er hvorvidt man kan holde på

følelsen av å være sosialarbeider i et system hvor kontroll og sikkerhetstenkning har

førsteprioritet. En av mine medstudenter, som jobber i et såkalt lavterskeltilbud for

kvinner som ruser seg og delvis prostituerer seg, har fortalt meg om hvordan hun ofte

blir tiltalt av kvinnene i «huset». Når det er noe de vil, kan de stå i den andre enden av

gangen og rope «Vakt! Kom hit!». Medstudenten min har stor forståelse for denne

måten å tiltale personalet i huset på. I tillegg synliggjør den at det ikke skal mange

kontrolloppgavene til i det offentlig før klientene ser på en som en vakt. Det hjelper

lite at medstudenten min også har mange hjelpefunksjoner. Hun bærer nøkler og har en

rolle der oppdragerelementet er tydelig.
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Som vi så i fjerde kapittel var Lars en av de få jeg møtte i Botsfengslet som mente at

fengslet kunne bidra med noe positivt, starte en prosess. Han syntes ikke at det var så

mange vokterfunksjoner i avdelingen hans. De forskjellige betjentene hadde nok litt

ulik praksis, men selv sa han at han eksempelvis ikke lyttet på telefoner og leste brev.

«Skulle jeg hilse på kona til en fyr den ene dagen, for så å lytte på hva hun sier til ham

i telefonen eller lese det hun skriver i brev? Nei, det blir for dumt». Selv om det

fengselsaktige ble forsøkt tonet ned, blant annet ved at fangene ikke ble låst inn i

cellene på dagtid, og ved at en del av dem var på jobb utenfor fengslet, var

fengselsbetjentene alltid til stede, døra ut av avdelingen var låst, fengselsbetjentene

fulgte fangene på jobb og på andre arrangementer utenfor anstalten. Alle fangene ble

låst inn klokka 20.40 på lik linje med alle andre fanger i anstalten. Lars fortalte meg at

en av hovedbegrunnelsene for det, var at det er om kvelden fanger ruser seg, dersom

muligheten finnes. Avdelingen drev også utstrakt urinprøvetaking: Jeg har tidligere

nevnt at den skal være et sted for fanger som vil slutte å ruse seg, og ved å komme til

en slik avdeling, forplikter en seg. Noen fanger ba også om en streng

urinprøvekontroll. Lars syntes slike kontrolltiltak var «greie». Imidlertid syntes han

ikke at det gikk an å si det uten å sette kontrollen i en sammenheng, som i dette tilfellet

er et krav eller ønske om rusfrihet. Selv om en kan støtte dette synspunktet, dreier det

seg fortsatt om kontroll, og urinprøver er, selv fra fanger som vil bli rusfrie, en slags

form for «frivillig» tvang. Gaute kalte urinprøver for en form for truing - at en skulle

true folk til å bli rusfrie, noe han mente var helt umulig. Kriminologen Leif Petter

Olaussen har et sted foreslått å kalle avdelinger med utstrakt urinprøvetaking/stripping,

for «avdelinger for særlige krenkelser» (Olaussen 1999:3). Ikke minst er de mer

lempelige og innholdsrike soningsforholdene på denne avdelingen noe mange fanger

ønsker sterkt, og man skal ikke se bort fra at de av den grunn tolererer kontrollen. I

kapittel 4.2 fortalte Lars om en fange som hadde sagt at selv om Lars var aldri så ålreit

å snakke med, så var det fortsatt han som låste inn fangene om kvelden. Her kan vi

trekke en parallell: Lars vil gjerne være så lite kontrollør som mulig, så ålreit som det

går an, men det er ikke til å komme fra at det er han som overvåker «pissinga», og er

med på å sende fangene til strengere soningsforhold dersom urinprøvene blir positive.
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Når Lars er en del av en struktur der atferdsendring er målet, havner han lett i

dilemmaet med konfliktuerende interesser.

Betjentene utfører mange slag oppgaver, men vokteraspektet ved jobben er hele tiden

nærværende. Det kan se ut som om det var det vanskeligste å akseptere. Som vi så i

fjerde kapittel, var det viktig for fengselsbetjentene å fremstå som noe annet enn

voktere. Rigid regelanvendels ble nok sett på som det sterkeste uttrykket for

bevoktningsoppgaven, og vi husker hvordan Liv uttrykte at det var slitsomt å følge

regler hele tiden. I denne omgang vil jeg nøye meg med å si, at det blir interessant å se

om endringer i fengselsbetjentenes utdannelse vil gjøre det lettere for dem å definere

rollen sin. Dersom vi ser på myndighetenes visjoner for fengslene, er svaret på hva

fengselsbetjenter skal være snarere at de skal være voktere, sosialarbeidere og en slags

atferdsspesialister på én og samme tid.

Fengselsbetjenten og den vitenskapeliggjorte straffen

«Straff er egentlig hevn, og vi er stedfortredende hevnere», sa Erik til meg, da jeg

spurte ham om fengslets oppgaver. Fengselsbetjentenes oppgave er å iverksette den

gjengjeldelse eller hevn, om man vil, som det stilles få spørsmål om rettferdigheten

ved i vårt samfunn. En slik rettferdighet er et moralsk spørsmål, og det er flere som

hevder at slike spørsmål er blitt tilsidesatt til fordel for det Foucault kaller en

vitenskapeliggjøring av straffen (Foucault 1994:263ff) og det David Garland kaller

profesjonalisering av gjennomføringen av straffen. Garland sier det slik

[...] the professionalization of the punitive process has, in the twentieth century,
reached a point where penal professionals have been able to redefine the social
meaning of punishment. To the extent that penal measures have become
professionalized they have also been removed from direct public participation
and involvement and have been cast in a form which de-emphasizes their moral
content (Garland 1990:185-186).

Garland hevder at det er en sammenheng mellom profesjonaliseringen og det at

straffen er blitt unndratt offentlig deltakelse. Dette henger igjen sammen med

Foucaults påstand om at straffen er vitenskapeliggjort. I det man skaper en

yrkesgruppe, en profesjon, som arbeider innenfor et spesifikt felt, i dette tilfellet
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fengselsvesenet, får vi det jeg velger å kalle en erklærings- eller kunngjøringsdiskurs;

et kunnskapsregime som kjennetegner (erklærer) denne profesjonen. Som vi har sett er

denne diskursen på vei til å bli gitt økt tyngde.

Det jeg imidlertid synes er tankevekkende, er at fengselsbetjenter i 1998 oppfattet det

slik at de hovedsakelig beskjeftiget seg med moralske spørsmål uten at slike spørsmål

var, eller er, gjenstand for særlig debatt. Blant betjentene jeg intervjuet var Erik langt

fra den eneste som påpekte at fengslets oppgaver er av en kategori som sorterer under

moralspørsmål, selv om han var den eneste som eksplisitt pekte på sin rolle som

samfunnets hevner. Seks av de åtte betjentene la størst vekt på at fengslet har en

uskadeliggjøringsfunksjon ved å sørge for at mennesker som begår uønskete

handlinger, holdes ute av sirkulasjon i kortere eller lengre tid. David Garland hevder at

fengselsbetjenter søker å unngå status som straffeutøvere, og foretrekker å se på seg

selv som reformteknikere eller en slags sosialarbeidere (Garland 1990:182-83), men

hvis vi ser bort fra motviljen mot å kalles fangevoktere som mange legger for dagen,

var det lite som tydet på at fengselsbetjentene jeg var i kontakt med, oppfattet seg selv

som noen slags eksperter på reformering av fanger.121 Dette kom ikke minst frem i

kapittel fire. Til en viss grad kan vi kanskje si at fengselsbetjentene opplevde at de

tangerte sosialarbeider- eller i det minste miljøarbeiderrollen. Når utslåtte mennesker

fikk en seng å sove i, rene klær og mat hver dag, og faktisk hentet seg inn rent fysisk,

slik jeg skrev om i fjerde kapittel, hendte det nok at fengselsbetjentene så jobben sin

som sosialt arbeid. Gaute og Annette var blant dem som var inne på det. At betjentene i

Botsfengslet ikke så på seg selv som reformteknikere, skyldtes nokså sikkert

etterrasjonalisering og realisme. Med fare for å gjenta det til det kjedsommelige: Det er

en realitet ved arbeidet i Botsfengslet at fanger kommer tilbake. Følgelig er det kanskje

lettere å leve med at en er blitt overlatt den utakknemlige oppgaven å være

stedfortredende hevner, eller sørge for mer eller mindre kortvarig inkapasitering av

mennesker som oppfattes som plagsomme, enn å se seg selv som (mislykkete)

reformister. Imidlertid bør en kanskje ikke se bort fra at fengselsmyndighetenes stadige

                                             
121 Det er naturligvis viktig å diskutere hva det vil si at fanger reformeres, men det vil føre for langt å
komme inn på det her.
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vektlegging av fengslets muligheter, og kanskje også noen uunngåelige endringer i

fengselsbetjentenes alder og utdanning kan føre til endringer i betjentenes måte å

betrakte seg selv på. Jeg skal i det følgende se litt på hvilke forventninger

fengselsmyndighetene ser ut til å ha når det gjelder fengslets potensiale.

I boka Overvåkning og straff skriver Foucault om hvordan vitenskapen gjør sin

inntreden på det strafferettslige området. Etter hvert som fengslet blir almenn

avstraffelsesform koples straffen til et regime som sikter mot forbedring.  I seg selv er

straff, som vi har sett hos Andenæs, et onde som påføres fordi det skal gjøre vondt.

Vissheten om smerten skal også virke på oss andre. Når straffen gjennomsyres av

disiplineringsteknikker som sikter mot å disiplinere og normalisere individene, blir

straffen, eller i det minste dens innhold, mer av et middel for å nå et mål. Hevn eller

gjengjeldelse derimot, er straff for straffens skyld. Betjentene jeg intervjuet mente først

og fremst at vi gjennom fengsling hevner oss og tar mennesker ut av sirkulasjon. Tre

av dem nevnte almennprevensjonen, men bare to mente at fengslet hadde potensiale

som et sted der en kan nå mål om mindre kriminalitet over tid.

Selv om det vi forstår med behandling har vært utdefinert fra fengslene i mange år, har

oppdragelse imidlertid alltid stått sterkt (noe fengselsregimene vitner om), og i dag

synes det klart at rehabiliteringstanken er på full fart inn igjen. Stortingsmelding nr. 27

(1997-98) legger sterk vekt på individualpreventive hensyn, og det sies at det å «legge

forholdene til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt

kriminelle handlingsmønster» (s. 6), er et av kriminalomsorgens to hovedmål. Om ikke

fengselsbetjentene har sterk tro på fengslets omvendelsespotensiale, ser det i alle fall ut

som om fengselsmyndighetene, her representert ved ekspedisjonssjef Erik Lund-

Isaksen, har tro på at fengslet vil kunne gjøre en innsats i så måte (i Fodstad 1999:26):

Resultatene våre skal oppnås i møtet mellom strafferettsapparatet og den
straffedømte. I vår produksjonsprosess må vi ha kunnskap om de straffedømte. Vi
må ikke bare vite hva som utløser kriminalitet, men også hva som kan stoppe
kriminalitet. Enten vi gjennomfører samfunnsstraff eller fengselsstraff påvirker vi
de domfelte innen en fast tilmålt tidsramme. Derved leverer vi trygghet til
samfunnet.



Kap. 5 – Fengselsbetjenten og fengslet

192

Her er det på sin plass med en liten avstikker til Foucault, og til det han sier om at

fengslet fungerer til tross for sin dysfunksjon. Ekspedisjonssjefens argumenter er ved

første øyekast overbevisende. «Resultatene våre skal oppnås i møtet mellom

strafferettsapparatet og den straffedømte» (min uthevelse). Det kan se ut som om vi vet

hva som fører til kriminalitet, til tross for at det stadig vekk ikke finnes gode svar på

hvorfor noen begår kriminelle handlinger. Det er også lett å lese ham slik at vi vet hva,

eller i alle fall noe om hva, som kan stoppe kriminaliteten: Vi påvirker i fengsel, noe

som igjen gir et tryggere samfunn. Og her kommer Foucault inn: Ekspedisjonssjefens

utsagn blir et eksempel på fengslets berettigelse. Det Foucault kaller fengslets erobring

av kriminaliteten må betraktes som det den er «ikke resultater som er oppnådd en gang

for alle, men taktikker som forskyver seg i den grad de aldri helt når sitt mål»

(Foucault 1994:253-254). Det som ikke har lyktes til nå, skal lykkes med andre og

formodentlig bedre (og mer vitenskapelige) metoder og teknikker, eller med mer av det

samme. En har ikke vært dyktig nok, men har som mål å bli det, gjennom ytterligere

praksis og stadig mer kunnskap. På denne måten næres fengslet og byråkratiet som

styrer det. Vitenskapens inntog i strafferetten (les: fengselsvesenet) gjør at «det oppstår

måter å snakke om lovbrytere på, som gjør det naturlig å la dem bli gjenstand for hele

denne voksende svulsten av vitenskapelige diskurser og tiltak» (Schaanning 1999,

II:483). Stortingsmelding nr. 27 gir klare bekreftelser på det siste (se særlig kap.

5.4.7:64). Fengselsbetjentene har i følge meldingen i høy grad å gjøre med mennesker

som fremstår som manipulerbare objekter (til tross for at de selv skal være ansvarlige).

Det ligger et syn i bunnen av meldingen, som gjør fanger til mennesker som er

tilgjengelige for det Hammerlin kaller «ensidige, ytrestyrte endringsprosesser»

(1998:56). David Garland hevder at vitenskap og menneskesyn også har gjort en

eventuell rehabilitering av fangen til noe annet enn det vi opprinnelig forsto med

begrepet rehabilitering. I stedet for at det dreier seg om en opprettelse, eller snarere en

gjenopprettelse, av tidligere (legal) status, handler det nå om å finne tilbake til en

sosial standard for kompetanse eller normalitet (Garland 1985). Det Helge refererte til

som «Lombrosotypegallerier» (kap. 4) i folks måte å se fanger på, har vunnet

gjenklang i moderne forskning og er på nytt blitt noe av grunnlaget for myndighetenes

fengselspolitikk. Denne gangen dreier det seg riktignok ikke om ansiktstrekk og
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kroppsbygning, men om personlighetstrekk, og enzymer i hjernen: «Blant de særtrekk

som forekommer hyppig hos lovbrytere finner men i følge forsker R. Loeber

hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker» (etter Loeber 1987 i

Stortingsmelding nr. 27:64). Og det heter videre:

Impulsiviteten kan medføre at de ikke stopper opp og tenker seg om hverken før
eller etter at de begår straffbare handlinger, og heller ikke lærer av dem etterpå.
Lovbrytere er ofte konkrete i sin tankegang, og deres mangelfulle evne til
abstrakte resonnementer gjør det vanskelig for dem å forstå hvorfor samfunnet
trenger lover og regler for samspillet mellom mennesker (s. 64).

I samme kapittel (5.4.7) beskrives risikofaktorer som kan gjøre «en person sårbar for

kriminell aktivitet»:

Lav aktivitet hos et bestemt enzym som igjen påvirker en signalsubstans i hjernen
med det resultat at personene ofte blir impulsive, sensasjonssøkende og skyr
montoni. Enzym-aktiviteten er genetisk styrt, og nesten uforandret gjennom livet.
Den kan ses som en biologisk faktor som gir psykososiale konsekvenser (s. 64).

Det er legitimt å spørre om ikke Stortingsmelding nr. 27 opererer med en

sammenblanding av uforenlige begreper: Frihet og ansvar (s. 69) blandes med

psykologisk og fysiologisk determinisme. I seg selv er dette feltet et stort og

interessant område som blant annet nylig er blitt behandlet av Grambo og Morén

(2000) i et essay for hovedfagseksamen. Det vil føre for langt dersom jeg skal gå

grundig inn i disse problemstillingene. Imidlertid er det interessant at biologiske

perspektiver i synet på lovbrytere, og reduksjonisme i synet på kriminalitet (Grambo og

Morén 2000:11), er blitt såpass fremtredende som i denne kriminalmeldingen. Det er

også interessant som «bakteppe» når vi skal se på oppgavene fengselsbetjentene

forventes å kunne bidra i.

I kriminalmeldingen sies det at det i dag finnes et lovverk som tillater igangsetting av

et bredt spekter av tiltak av rehabiliterende karakter. I meldingen foreslås det å gi

«ytterligere adgang til å utforme et differensiert og individuelt tilpasset innhold» i

soningen (Stortingsmelding nr. 27 1997-98:69). I første omgang siktes det mot at

fengselsvesenet
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hos domfelte kan sette i gang en utviklingsprosess som øker selvinnsikten og -
kontrollen og styrker evnen til et konstruktivt samarbeid med andre mennesker.
Mot denne nøkterne bakgrunn går departementet inn for å utvikle eksisterende
tiltak og skape enkelte nye (s. 69).

En innrømmer at det ikke uten videre er gitt at en finner frem til tiltak som kan påvirke

dem som sitter i fengsel til å sikte mot en kriminalitetsfri tilværelse og mot å mestre

tilværelsen. Fengselsmyndighetene opererer med flere ulike virkemidler i den fortsatte

kampen mot tilbakefallet. Helt konkret, på tiltaksplanet, dreier det seg blant annet om

kontraktsoning og «sedelighetsprogrammer» med gruppeterapi for lovbrytere dømt for

forskjellige seksuallovbrudd. Det finnes «voldsprogram» etter modell av «Alternativ til

vold»122 og «Ny Start», et såkalt livsmestringsprogram, som er basert på kognitiv

psykologi. Ikke alle disse finnes i Oslo kretsfengsel generelt eller i Botsfengslet

spesielt, men kombinasjoner av ulike tiltak og programmer kan gjenfinnes i

fengselsavdelinger med «nytt» innhold i soningen. Da jeg forlot Botsfengslet høsten

1998, sto enda en avdeling for tur til å omorganiseres, og i denne avdelingen ville man

ta i bruk et svensk kriminalitetsforebyggende program som ble kalt «Brottsbrytet».

Blant annet skal slike avdelinger ha en mer åpen karakter, noe jeg allerede har vært

inne på, og de er i stor grad basert på progresjonsordninger. Som tidligere nevnt har

Oslo kretsfengsel også Stifinner'n innenfor murene.123 Stifinner'n er et

behandlingsopplegg for rusavhengige, og drives i samarbeid med Tyrilikollektivet. På

slutten av tiden jeg tilbragte i fengslet, holdt Stifinner'n til i en av Botsfengslets

avdelinger. Inspektøren ved Stifinner'n bekreftet overfor meg at prosjektet benyttet seg

av «Ny Start»-programmet. Soningsplanlegging og kontaktbetjentordninger betegnes

også som ledd i rehabiliteringen.

Fengslets syn på gode og dårlige betjenter

Innenfor dette individualpreventive feltet vil fengselsmyndighetene bruke det

potensialet som finnes i fengslet selv, nemlig de fengselsansatte. På LO, FO og NFF's

                                             
122 «Alternativ til vold» ble opprettet av en gruppe psykologer på slutten av 1980-tallet. Senteret har
først og fremst arbeidet med behandling av menn som bruker vold overfor sine nærmeste; det som
tidligere ble kalt «konemishandling».
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kriminalpolitiske konferanse på Sundvollen i 1996, ble det gjort rede for fengselstyrets

forventninger om at de ansatte i fengselsvesenet virkelig skulle være med på å bidra

aktivt i dette arbeidet. Ekspedisjonssjefen i Kriminalomsorgsavdelingen formulerte det

som følger: «Det er de som er genuint opptatt av faget sitt, jobben sin og som vil bidra

sammen med andre, som er de mest verdifulle i denne sammenheng» (Lund-Isaksen

1996b:42). Fengselsstyret hadde allerede da tatt det standpunktet at de fleste av

oppgavene i fengslene skal være de fengselsansattes ansvar. Dette standpunktet tok en

med utgangspunkt i at det ble, og blir, vurdert som ressurssløsing å bruke fengselsfolk

bare til sikkerhetsoppgaver. «Det finnes en kompetanse der [blant fengselsansatte] som

kan brukes i større utstrekning enn til bare å ivareta sikkerhet» (Lund-Isaksen

1996b:41). I tillegg til den kompetansen som allerede fantes i fengsel da bestemmelsen

ble tatt, har man lagt opp til ytterligere kursvirksomhet. Fengselsbetjenter kurses blant

annet i kontaktbetjentordningen og til å bli gruppeledere for «Ny Start»-programmet.

Hva betyr det at betjentene er genuint opptatt av faget sitt eller av jobben sin? Hva

betyr det at fengselsbetjentene i Botsfengslet er det? Dersom det skulle bety å ha en

sterk tro på at det finnes noe i fengslet som kan føre fangene inn på den rette sti, lå

mange av betjentene jeg møtte nokså tynt an. Nesten uten unntak mente alle jeg

snakket med om dette, at det beste man kunne gjøre, var å håpe på at fanger fikk med

seg små drypp av noe som kunne virke positivt. Det problematiske er at det fortsatt er

uklart, for ikke å si nokså uvisst, hva som faktisk får mennesker til å bryte ut av en

«kriminell karriere». På et seminar i Moss i 1993, brukte Sturla Falck metaforen

«vaffelrøre» som en beskrivelse på hva som virker (Falck 1993:70). Argumentet var at

vafler som oftest smaker bra, men at det er vanskelig å si nøyaktig hvilken av

ingrediensene som «gjør susen». Dersom fengselsvesenet klarer å bidra med noe

positivt, er det sannsynligvis bare en dråpe i det store havet: Slik tolker jeg det synet

fengselsbetjenter jeg snakket med forfektet. Sosiologen Yngve Hammerlin mener at

det er umulig å rehabilitere i fengsel, og støtter dermed dette synet (Hammerlin

1998:49). Mange fengselsbetjenter fremhevet det å vise respekt for menneskene i

fengsel, som en viktig ingrediens. Vi har sett at mange fengselsbetjenter gjør et

                                                                                                                                               
123 I skrivende stund i Oslo kretsfengsel, avdeling C (det gamle fengselssykehuset).
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betydelig arbeid når det gjelder dette. Det legges også ned en god del arbeid for å

hjelpe fanger i dagliglivet, og for å fange opp signaler på at noe er galt. Hammerlin

hevder blant annet at selvmordstallene i norske fengsler hadde vært betydelig høyere

uten en slik innsats.124

Er det da dette som er å være en god betjent eller en engasjert fagperson? Følgende

historie, som Liv fortalte meg, tyder på at det bare delvis er godt nok. Liv mente selv at

hun var en engasjert fagperson, og at hun så på det som svært viktig å gjøre en god

jobb der hun var. Imidlertid fikk hun under ansettelsen av betjenter til

Motivasjonsavdelingen bekreftet at det ikke var slik hun ble sett fra fengslets side. Hun

sa følgende om hva som hendte etter at stillingene var besatt:

Jeg synes alle jobber her er like viktige, men det er ikke lett å holde fast ved det
her i fengslet. Det er ikke lett å føle seg verdifull når en opplever slike ting som
det som skjedde da det skulle ansettes folk på et av de nye prosjektene her. Det
var veldig mange søkere [deriblant Liv], men det var bare noen få som kunne få
jobb. Ledelsen opplevde nok til en viss grad at det var vanskelig å velge ut dem
som skulle få stillingene, og for et par stykkers vedkommende, syntes de det var
for ille at de ikke ble ansatt. Derfor ble disse flyttet til avdelinger som anses som
bra, og som ikke var restriktive, med den begrunnelse at det var viktig at «fallet
ikke ble for stort». Dette ble sagt flere ganger, men etterhvert måtte han som sa
det tåle ganske mye kritikk for utsagnet. Derfor tror jeg ikke han vil snakke så
mye om fallhøyde nå.

Ifølge inspektøren for Stifinnerprosjektet var kriteriene for å få jobb i

Motivasjonsavdelingen ganske uklare. Ett av dem var at en måtte være interessert i tett

fangekontakt. I tillegg måtte en være forberedt på å gi av seg selv i arbeidet. Det ble

også lagt vekt på personlig egnethet. Det var nok mange betjenter som følte at de fyllte

disse kriteriene, og Liv var en av dem. Det var over 70 søkere til 10 stillinger. De to

første kriteriene var noe betjentene selv kunne føle sterkt i forhold til, og de var

                                             
124 Til sammenlikning kan nevnes at selvmordstallene blant fanger i franske fengsler er skyhøye, og at
franske myndigheter i disse dager er i full gang med å ta tak i dette problemet som etter hvert er blitt
altfor stort til at det kan ignoreres. I en artikkel i International Herald Tribune, 29.-30. januar 2000
(lørdags- og søndagsnummer) heter det: «Moreover, 124 inmates committed suicide in 1999, one of
the highest suicide rates in Europe» (s. 5). Påstanden kommer fra artikkelen «A Prison Diary Shames
France. Doctor's Account Details Rape and Suicide, Rats and Lice», som handler om boka til den
franske legen Veronique Vasseur som arbeidet i fengslet La Santé i Paris.
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antakelig de nærmeste til å vurdere hvorvidt de var villige til å ha tett kontakt, og til å

gi av seg selv. Det siste kriteriet jeg har nevnt, kan imidlertid lett bli uttrykk for

ansetterens personlige vurdering, og er nokså sikkert temmelig subjektivt. Det er liten

grunn til å tro at den som ansatte hadde mulighet til å vurdere alle betjentenes innsats

på de ulike avdelingene. For å gjøre det, måtte vedkommende ha fulgt betjentene under

arbeidet. Under samtalen jeg hadde med inspektøren for Stifinnerprosjektet, fortalte

han meg at måten ansettelsen foregikk på, fikk svært uheldige konsekvenser. Han

mente at mange av de betjentene som ikke ble ansatt, nok endte opp med følelsen av at

det å få avslag på et vis var ensbetydende med å bli fortalt at du ikke holdt mål. I et

fengsel, eller i andre institusjoner der mennesker er «produkt» for arbeidet, er det

vanskelig å finne objektive kriterier for produktivitet og standarder for oppnåelse. I en

undersøkelse James B. Jacobs foretok i Illinois, svarte 99 prosent av fengselsbetjentene

at de foretrakk å bli «forfremmet» fordi de hadde gjort en god jobb. Hva som er en god

jobb er imidlertid, som vi har sett, ikke lett å si. Jacobs sier det slik: «However, finding

objective criteria to measure ‘who is a good guard’ is difficult. Any evaluation of job

performance by superiors is likely to be condemned as subjective or political» (Jacobs

1978:191). En annen måte å finne kandidater til ulike stillinger i fengslet på, er å gå

etter ansiennitetskriterier, men denne linjen ble heller ikke fulgt i Botsfengslet. Når alle

som søker bestemte jobber, kommer fra det samme miljøet, og når man i tillegg har få

kompetansegivende skiller i betjentenes bakgrunn å gå etter, er det kanskje grunn til å

gi betjentene rett hvis de dømmer ansettelser til å ha blitt foretatt etter subjektive eller

politiske kriterier. Det er også slike ting som kan gjøre det vanskelig i ettertid, både for

dem som fikk nye jobber, og for dem som ikke fikk sjansen. En skal ikke se bort fra at

noe av den kritikken som (som vi snart skal se) kom fra andre avdelinger mot

Motivasjonsavdelingen, hadde sitt utgangspunkt i skuffelse og misunnelse.

En hel mengde fengselsbetjenter må ta til takke med «søpla». Hva legger jeg i dette?

Dessverre er det svært konkret. En av inspektørene brukte uttrykket på et møte mellom

noen betjenter, ledelsen og direktøren for Oslo kretsfengsel. Jeg var selv til stede. Det

handlet om en konkret, restriktiv avdeling hvor en skulle ha plass til det en kalte

«søpla», eller «møkkafolka», blant fangene. Progresjons- og



Kap. 5 – Fengselsbetjenten og fengslet

198

differensieringsordningene i fengslet har i lang tid gitt grobunn for slike tanker, men

jeg innrømmer gjerne at det var sjokkerende å høre det uttalt. Fortellingen til Liv viser

at det ikke bare er fanger som rangeres: Fengselbetjenter er, mer eller mindre bevisst,

gjenstand for den samme rangeringen. Den tankegangen som gjennomsyrer

progresjonstenkningen kan lett føre til at de fengselsbetjentene som ikke får stillinger i

prosjekter i fengslet føler seg mindre verdt. De som jobber i basisavdelingene er noe

bedre stilt, for der går fangene tross alt på skolen eller på jobb. Nederst på stigen finner

vi de restriktive. Fangene betjentene der skal overvåke, er «søpla», de oppgitte, de som

det virkelig ikke nytter å satse på.

Det finnes langt på vei A- B- og C-lag blant de ansatte.125 A-laget utgjøres altså av de

betjentene som er funnet verdige til å arbeide i de nye prosjektene. C-laget holder til

blant fanger det «ikke er håp for». Mellom disse finner vi de vanlige basisavdelingene.

Gaute la ikke skjul på at han syntes det var fullstendig galt at ressursfordelingen var så

skjev innenfor anstalten. Han, og flere med ham, var av den formening at det ville ha

vært bedre å fordele ressursene i form av bedre soningsforhold for alle fanger enn å

gjøre noen mer verdige enn andre. Til grundig irritasjon for dem som ikke tilhørte

avdelinger med prosjekter, er det også prosjektene som blir vist frem når det kommer

besøk utenfra, enten de besøkende tilhører fengselsmyndigheter, politikergrupper eller

andre som søker kunnskap om fengsel. Ikke sjelden hørte jeg kommentarer som Gautes

her:

Ja, så blir de vist rundt i avdelingen da, og spiser god lunsj, og så drar de derfra
med et positivt syn på det nye som skjer i fengslet. Det er bare det at det ikke er
representativt for dette fengslet. La dem komme til restriktiv avdeling og se hva
det vil si å sitte inne!

Det er mye som tyder på at det jeg vil kalle «tiltaksavdelinger», som blir presentert

som en slags flaggskip, fører til at det blir misunnelse og gnisninger i anstalten.

Dessuten har, som vi så, flere enn noen få betjenter lyst til å jobbe med de nye

                                             
125 Hammerlin har et sted (1998:59) argumentert for at vi kan komme til å få en slik lagoppdeling,
men basert på det jeg observerte og ble fortalt i Botsfengslet, vil jeg hevde at i dette fengslet er en slik
oppdeling allerede en realitet.
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utfordringene. Jeg oppfattet det slik at mange virkelig ønsket å prøve noe nytt. Den

prestisjen som fulgte med å være knyttet til «flaggskipene», var ganske sikkert også en

viktig motivasjonsfaktor. Fengselsbetjenter som jobbet på de forskjellige

tiltaksavdelingene, opplevde misunnelsen på mange måter, og jeg erfarte det selv, både

i intervjuene og i mer uformelle samtaler med betjenter i fengslet. Det er åpenbart at

fengselsledelsen må ta på seg en del av skylden for dette. Ledelsens behov for å vise at

fengsel er et sted der man kan få til noe bra, og kanskje sågar oppnå viktige resultater i

form av mindre tilbakefall, synes ganske åpenbart. Samtidig håper en sikkert at det å

vise frem prosjekter og tiltak, vil åpne for større bevilgninger og mer «goodwill» fra

politikernes side. Det er formodentlig ikke fullt så fristende å vise frem tradisjonelle

basisavdelinger som, i alle fall for Botsfengslets vedkommende, ikke har vist særlig

oppløftende resultater i kampen mot tilbakefallet. Enda mindre fristende vil jeg tro det

er å vise frem de restriktive avdelingene med «søpla», avdelinger som ofte huser

fanger man i realiteten har gitt opp, eller som er så syke, så «slemme», eller så henfalne

til rus (og ikke minst, etter fengslet syn, lite motiverte), at man vurderer det som

nødvendig å holde dem isolert fra andre. Det er lett å forstå at det fremstår som mer

tiltrekkende å vise frem det som er nytt og kanskje løfterikt, enn å vise frem fengsel

som mer eller mindre ren oppbevaring. Ikke desto mindre bidrar det som, etter mange

betjenters oppfatning, er en «forskjønnelse» av hva fengsel er, til dårlig stemning i

anstalten. En annen sak er, at en kan se på tiltaksavdelinger som noe som kan «trekke

hele fengslet med seg», som en av betjentene fikk meg til å tenke på i en samtale

utenfor fengslet. Det er selvfølgelig tenkelig at hele Botsfengslet får en endret struktur,

i retning av mer åpenhet. Imidlertid mener jeg det måtte skje en radikal omveltning

innenfor fengselsvesenet dersom fanger som «ikke er motivert» eller på annen måte

regnes som problematisk, skulle få gode og lempelige soningsforhold. Dette ville bety

brudd med den tradisjonen om klassifisering av fanger som har vært holdt i hevd helt

siden opprettelsen av Botsfengslet (jf. klassesystemet i delkapitlet «Den gamle

vokteren»).

Jeg opplevde et enormt sprik mellom direktivene og forventningene fra oven på den

ene siden, og fengselsbetjentenes syn på det mulige på den andre siden. Kanskje
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fengselsbetjenter er sand i fengselsmaskineriet? Er de den virkelige hindringen for

rehabilitering i fengsel? Da Richard McCleery i 1960 publiserte undersøkelsen sin fra

et fengsel på Hawai, portretterte han fengselsbetjentene der som reaksjonære

mennesker som på alle måter forsøkte å undergrave reformeringen av fangene (i

Jacobs 1983:134). Franske undersøkelser har vist at det synet på betjenter og

fengselsledelse som vi finner både hos fanger og hos folk som aldri har sittet i fengsel,

av og til også ses i empiriske undersøkelser i fengsler. Fengselsansatte oppleves «som

gjenstridige, sadistiske mennesker som overkompenserer for ubetydeligheten i

funksjonene ved å opptre på en arrogant og smålig måte» (Lazarus 1977:211).  Jacobs

hevder at liknende beskyldninger ofte kommer fra fengselsadministrasjoner som er

frustrerte over problemer med å iverksette ulike mer eller mindre velformulerte forsøk

på fengselsreformer (Jacobs 1983).126 Også i Botsfengslet er det en god del motstand

mot endringer eller nye prosjekter som blir pålagt fra ledelsen. I det følgende skal jeg

drøfte dette spørsmålet i lys av kontaktbetjentordningen.

Mange betjenter er negative til denne ordningen, andre sier som Gaute at «jeg har vært

kontaktbetjent i all min tid her». Kontaktbetjenten skal ha ansvaret for én eller flere

fanger (i Botsfengslet har betjentene ansvar for celler og for de fanger som til enhver

tid bebor disse cellene), og myndighetene sier følgende om kontaktbetjentens

oppgaver:

Kontaktpersonen skal bistå domfelte gjennom soningen, og ha kunnskaper om
hvilke tiltak som kan være aktuelle, og kunne motivere den straffedømte til å ta
nødvendige valg. Kontakpersonen må i samarbeid med den domfelte kunne
utarbeide en framtidsplan som avdekker utviklingsbehov og legger opp til en
straffegjennomføring som gir grunnlag for å leve et liv uten kriminalitet.
Samtaler om domfeltes kriminalitet, livsførsel og motivasjon til å gjennomføre
ulike livsmestrings- og bevisstgjøringsprogrammer, krever høy kompetanse hos
betjentene. En konsevens av denne måten å arbeide på, er at kontaktpersonen får
opplæring i metodisk arbeid og framtidsplanarbeid hvor samtaleteknikk og
kommunikative ferdigheter blir viktige verktøy (Stortingsmelding nr. 27:76).

                                             
126 Det finnes også en rekke undersøkelser der resultatene viser helt andre ting. Blant annet refererer
Jacobs en stor undersøkelse blant fengselsbetjenter fra Illinois i USA, som viser en meget positiv
holdning til tiltak og reformer som sikter mot rehabilitering av fanger (Jacobs 1978:191-192).
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I Botsfengslet skal alle fanger ha sin kontaktbetjent, og ifølge et internt notat fra Oslo

kretsfengsel skulle ordningen være gjennomført i Botsfengslet i løpet av juni 1998.

Etter det jeg erfarte, var imidlertid ordningen på ingen måte gjennomført i anstalten

under min tid på feltarbeid. Likevel var det mye snakk om den. På flere avdelinger

arbeidet man med å sette i stand et kontor til dette formålet. Det ble klaget på at det

ikke fantes noe sted der man kunne arbeide målrettet med ordningen. Betjentene ville

ha et sted der en kunne snakke med fangen under fire øyne, men på «nøytral» grunn

(ikke i fangens celle), og hvor det også kunne la seg gjøre å ta telefoner som hadde

med kontaktbetjentarbeidet å gjøre. Imidlertid var det ikke bare de praktiske

hindringene som stoppet gjennomføringen. Mange betjenter var reelt skeptiske til

ordningen. Liv sa følgende om kontaktbetjentordningen:

Jeg tror mange slett ikke har lyst til å være kontaktbetjenter. De er i konflikt med
ledelsen om dette. Noen betjenter har vært så lenge i systemet at de tror dette
bare er noe nymotens tull, noen tror det ikke nytter, og andre mener at de alltid
har holdt på med sånne ting, og at de kan det. På den avdelingen jeg var før,
hadde vi lyst til å jobbe grundigere med det som ligger under denne ordningen,
men vi ønsket å samarbeide med de fangene vi hadde noenlunde kjemi med,
derfor ville vi selv bestemme hvem som skulle være kontaktbetjent for hvem. Vi
mente at det var viktig for å gjøre en god jobb. Vi var veldig forskjellige, men i
jobben utfylte vi hverandre, og ønsket at alle betjentene skulle få jobbe med det
de var gode til. Dette likte ikke ledelsen. De mente at vi ble for sterke, og ville
splitte oss ved å flytte betjenter til andre avdelinger.

Det opplevdes altså som et problem at fengselsbetjenter selv ville ta initiativ. Mange

fengselsbetjenter anførte da også som en generell anklage mot anstaltledelsen at

initiativ stort sett ikke ble verdsatt. Fengselsbetjentenes funksjonærstatus understrekes

stadig - de skal kun forholde seg til direktiver fra høyere hold. Helge argumenterte slik:

Jeg synes det er sterkt når justisministeren snakker om hvordan man er i gang
med slike ting [kontaktbetjent, soningsplaner etc.], når jeg vet hvordan det står
til mange steder. Det er mye svada i de kretsene. Jeg synes dessuten det er så som
så med de pedagogiske sannhetene. De må som oftest byttes ut hvert tiende år
eller så. Mye av det er tidtrøyte for folk som må vise at de vil noe. Det kan jo
hende at det nytter, men det er neppe slik at noen har en oppskrift på hva som
virker. Etter det jeg har sett av forskningen, så spiller det heller ikke stor rolle om
man stenger folk inne i bur et år, eller gir dem alle tilbudene de kan få på
progresjonsavdelingen her.
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Skal vi forholde oss til betjentenes holdninger til kontaktbetjentordningen, vil jeg si at

de som uttalt var mest positive, var betjentene på Motivasjonavdelingen. Der ble det

skrevet soningsplaner, og betjentene hevdet at fangen og kontaktbetjenten forholdt seg

aktivt til planene, noe som er rimelig når det er snakk om progresjonssoning. I slike

avdelinger krever også departementet at hver fange har kontaktbetjent. På flere andre

avdelinger opplevde jeg at fangene slett ikke hadde peiling på at det fantes en slik

ordning, og de hadde ingen anelse om hvem som var deres kontaktbetjent. Etter mitt

syn ville det ha vært naturlig å opplyse om slike ting i fangenes inntakssamtale, men de

gangene jeg var med, hørte jeg ikke noe om ordningen. Fra

Kriminalomsorgsavdelingens side har det vært påpekt at alle fanger bør ha en

kontaktbetjentsamtale ved innsettelsen i fengsel (Rundskriv G-21/99 i Meek-Hansen

(red.)1999:144).  Berit sa at hun var spent på hvordan en slik ordning skulle fungere,

for hun mente at dersom den skal gjennomføres etter intensjonene (se over), vil den

tvinge kontakt på mange som ikke ønsker kontakt. Argumentet som Erik brukte, om at

fengslet ønsker å påtvinge fanger sin forståelse av hva det er å være motivert, får også

fornyet styrke i kontaktbetjentordningen. Hans Jørgen Engbo, som selv har arbeidet

som fengselsdirektør, har sagt følgende, som kan kaste lys over problemene en slik

ordning kan medføre:

En konkret nyttevurdering må være en privat sag for den enkelte indsatte,
ligesom det er min private sag, hvilken glede eller nytte jeg vil have af at passe
mitt arbejde, gå til fodboldkamp, deltage i studiekrets, gå i aftenskole, i kirke osv.
Mange indsatte vil selvfølgelig velge at udnytte afsoningstiden til at forbedre
mulighederne efter løsladelsen. Men andre vil vælge en dagligdag og udnytte
fængslets servicetilbud efter andre kriterier (lyst, adspredelse, underholdning,
almendannelse osv.). Hvad den enkelte legger vægt på, må under alle
omstendigheder være en privat sag (Engbo 1992:47-48).

Dette argumentet kunne benyttes av alle de betjentene jeg har referert til ovenfor. Det

er gyldig for dem som anser kontaktbetjentordningen for å være noe «nymotens tull»,

og som ikke tror det nytter. Det er også gyldig for dem som mener at man ikke skal

pålegge fanger en kontakt de ikke ønsker, eller kreve at fangens motivasjon skal

sammenfalle med fengslets oppfatning. Engbo mener riktignok ikke at fengselsansatte

ikke skal påvirke fanger, men hans argument er at som fagperson og menneske vil
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fengselsbetjenten under alle omstendigheter påvirke fanger, slik vi alle gjør når vi

samhandler.

Vi ser at hoveddelen av betjentenes argumentasjon mot kontaktbetjentordningen

preges av det jeg tidligere har kalt betjentenes realitetsorientering og erfaring. De har

mer eller mindre mistet troen på at det nytter. Argumentasjonen preges av resignasjon

og dessuten av en følelse av at det man kan, og lenge har drevet med, ikke blir

verdsatt, men i stedet så å si dukker opp i en ny drakt, fra høyeste hold. Og så kan vi

spørre: Er ikke den holdningen nettopp «sand» i maskineriet? Og for det andre: Er det

lov å gi opp? Svaret på det siste spørsmålet er åpenbart at dersom en mener det, passer

en ikke lenger inn i myndighetenes syn på hva som er en god betjent. Vi husker at

Lund-Isaksen presiserte at det er de som «er genuint opptatt av faget sitt [...], som er de

mest verdifulle». Det som betraktes som fag i denne sammenheng er neppe de rene

kontrollfunksjonene. Når ordet «fag» brukes i fengslet, refereres det tvert om nettopp

til slikt som kontaktbetjentordningen. Hva gjelder det første spørsmålet, kunne vi si

med W. I. Thomas at «det mennesker tror på, blir i sin konsekvens sant for dem»127 (i

Sørhaug 1997:26). Dersom fengselsbetjentene tror det ikke nytter, blir det slik. En

resignert holdning blir i den forstand ikke bare sand i maskineriet, men i ytterste

konsekvens grunnen til at ingenting virker. En slik forklaring holder neppe for

betjentene i Botsfengslet. Beskrivelser som sadistiske, arrogante eller smålige passer

heller ikke på det jeg så. Selv om jeg en sjelden gang så snev av det en kan kalle

smålighet i forhold til fanger, og brumming over at de hadde det «for lett», slik vi blant

annet så hos Gaute i fjerde kapittel, var det ikke lett å spore dette i praksis. Etter det jeg

kunne se, var betjentene ofte meget villige til å hjelpe fanger med telefoner til

advokater, sosialkontor og andre offentlige instanser. Eriks lempelige forhold til bruk

av telefonen kunne også bidra til at fanger fikk holde kontakt med verden utenfor, ikke

minst med familien, noe som regnes som svært viktig for mennesker i fengsel. Jeg

hadde heller ikke inntrykk av at noen ønsket å sabotere kontaktbetjentordningen.

                                             
127 Det var dette utsagnet Robert Merton omformulerte til uttrykket «selvoppfyllende profeti».
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Å anklage fengselsbetjentene for å være ansvarlige for at fanger ikke skikket seg, ville

dessuten være ensbetydende med at alle vi andre kan fraskrive oss ansvaret for at

mennesker faller tilbake til kriminaliteten. En slik forklaring blir for enkel, og faller på

sin egen urimelighet. Det er mer fruktbart å spørre om den resignerte holdningen, som

har sin rot i en åpenbar realitet, hvis årsaker også ligger utenfor betjentenes virkefelt,

ikke også skriver seg fra en følelse av verdiløshet. Det var ikke bare fanger som ble

gjenstand for negativ oppmerksomhet i den forstand at «systemet» i stor grad var ute

etter å ta dem for det som var galt, i stedet for å rose dem for det som var bra. Etter alt

å dømme rammes fengselsbetjentene i Botsfengslet av mye av det samme. Bare et

fåtall får (oftest i form av avansementsmuligheter) ros for å være gode betjenter.

Skyldes denne «negativiseringen» betjentenes «nærhet» til fangene? I forbindelse med

innføringen av kontaktbetjentordningen ble spørsmålet om de før omtalte

bytteordningene aktualisert. I det tidligere omtalte rundskriv G-21/99 ble det

understreket at fengselsledelsen ved de enkelte fengsler må sørge for at

fengselstjenesten blir organisert «på en måte som er forenlig med

kontaktbetjentarbeidet, bl.a. slik at kontinuiteten i arbeidet opprettholdes og at

nødvendig veiledning og opplæring blir gitt» (i Meek-Hansen 1999:142).

Bytteordningen er lite forenlig med kontinuiteten i kontaktbetjentarbeidet, og det var

åpenbart at den sto i fare. De fleste fengselsbetjentene jeg snakket med, uttrykte

misnøye med at bytteordningene kunne bli borte. De hadde imidlertid ingen tro på at

de ville komme noen vei med å protestere.128 Vi ser at betjentene ikke bare er

resignerte i forholdet til fangen. De føler også resignasjon i forholdet til dem som har

avgjørelsesmyndighet i anstalten. Det er lett å tolke dette til at de føler seg

betydningsløse, og for å knytte an til det jeg sa om «nærhet» til fangene: Det er mye

som kan tyde på at fengselsbetjentene er slått i hartkorn med fangene.

Fengselsbetjenter som Antoine Lazarus referer til, sa det sterkere: «De hevdet å være

                                             
128 På dette punktet tok betjentene feil. Denne ordningen er fortsatt i virksomhet i Botsfengslet, men
det er ikke tvil om at den kan være til ulempe i forhold til kontaktbetjentarbeidet.
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pariakasten i den offentlige funksjonen. De er pariakasten som vokter pariakasten»

(Lazarus 1977:214).129

Yngve Hammerlin mener at andre faggrupper i fengslet i stor grad underkjenner

fengselsbetjentenes kompetanse. Han hevder videre, at mange av «kravene til

enkeltmennesker som er fengslet, eller til deler av fangegruppa, er urealistiske

sammenliknet med hva som er mulig å gjøre i en fangesituasjon» (Hammerlin

1998:59). Hvis vi forfølger Hammerlins påstand, er fengselsbetjentenes resignasjon

ikke et resultat av at de bevisst bremser, og ønsker å motvirke nye tiltak. Betjentene

forholder seg tvert i mot realistisk til fengselssystemet, og til vanskelighetene med å

bringe samfunnet inn i fengslet på en måte som kunne gi gode muligheter til endring.

Vi husker at Erik sa at det bare var friheten en skulle ta fra fangene. I realiteten blir det

svært vanskelig å holde de øvrige borgerrettighetene i hevd i fengslet. Realiteten i

Botsfengslet er, slik Hammerlin hevder, at «politiske og departementale målsettinger

og delmålsettinger for kriminalomsorgsarbeidet kan oppleves urealistiske og

ugjennomførbare i praksis og i hverdagsvirksomheten». Vi har også sett at det ikke

alltid verdsettes dersom betjenter selv tar initiativ. Mange motstridende interesser

møtes i fengslet. Hammerlin sier det slik: «Likeens kan ledelsens ambisjoner være

skyhøye - eller omvendt, overdrevent forsiktige og lave - sammenliknet med ulike

betjentgruppers og enkeltpersoners fordringer, ambisjoner og kompetansenivå»

(Hammerlin 1998:59).

En gjeng med sutremikler?

Kontoret og pauserommet i hver fengselsavdeling var fulle av papirer og permer.

Innholdet i den mengden av papirer som passerer gjennom en fengselsavdeling hvert år

spenner over alt fra nye lufterutiner og spiserutiner for fangene i Botsfengslet, noe som

spesifikt handler om organiseringen av livet i Botsfengslet som sådan, til endringer i

permisjonsregler for fanger, pålegg om hva de kan og ikke kan spise når de er på

                                             
129 «[...] ils sont les parias de la fonction publique. Les parias gardent les parias».
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permisjon,130 og om hvordan betjentene skal forholde seg til forsøk på å føre fanger på

rett vei etter soning, og andre fengselsmessige tiltak. Kontaktbetjentordningen er langt

fra den eneste endringen i fengselsbetjentenes hverdag. Jeg opplevde flere ganger at

betjenter som ikke hadde vært på jobb på en stund, måtte sette seg inn i nye rutiner. I

løpet av de månedene jeg var i fengslet ble blant annet turnusen foreslått endret,

vaktholdet rundt fangenes lufting, og rutinene for hvor fangene spiste lunsj forandret.

Det siste skal jeg komme tilbake til i neste underkapittel. De færreste endringer gikk

upåaktet hen. Noen ganger var fengselsbetjentene fornøyde med forandringene, men

som oftest var det ganske mange protester i rekkene. Min erfaring var at de som

protesterte minst, var de som hadde jobbet kortest tid i anstalten. Sveinung, som jeg

intervjuet, var en av dem. Han syntes kollegene klaget for ingenting, og gikk så langt

som til å hevde at mange av dem i «mange tilfeller er en haug med sutremikler». Han

hevdet at de fleste fengselsbetjentene var redde for kreativiteten som ledelsen bidro

med.

Er fengselsbetjenter sutremikler som er redde for forandring og kreativitet

(konservative)? Hvis det å ønske seg noe trygt og forutsigbart er et uttrykk for

konservatisme er nok fengselsbetjentene konservative, men ikke desto mindre tror jeg

et slikt behov for trygghet og gjenkjennelighet er et uttrykk for noe

almennmenneskelig. De gamle ordtakene våre er svært ofte konsentrater av

menneskelig erfaring, og det er et ordtak som sier «Vi vet hva vi har, men ikke hva vi

får». Betjentene spurte ofte om hvorfor en skulle bytte ut ting de mener fungerer. En av

de kvinnelige betjentene jeg intervjuet hevdet at hun hatet endringer av ting som

fungerte bra. Imidlertid er det ikke sikkert at det som fungerer bra for (noen av)

fengselsbetjentene er det som fengselsmyndigheter og fengselsledelse opplever som

bra. Jeg antar at det som er «bra» for fengselsbetjentene er at de har interessante

utfordringer, noe mange synes mangler, og at jobben hovedsakelig går smertefritt for

seg: at fangene virker fornøyde og ikke opponerer, krangler eller finner på «kvalm».

                                             
130 Blant annet husker jeg fra min tid i KROM-styret at det kom et rundskriv fra fengselsstyret (1996
eller -97) om at fanger ikke måtte spise knekkebrød eller annen brødmat med valmuefrø mens de var
på permisjon, da det hadde vist seg at inntak av valmuefrø kunne gi utslag på urinprøver som tas for å
kontrollere eventuelt rusbruk.
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Dersom det fungerer slik i avdelingen, og fengselsbetjentene opplever at sikkerheten er

ivaretatt, er det lett å forstå at det kan være vanskelig å se behovet for endring. I slike

tilfeller kan det hende at betjentene på et vis har rett når de hevder at det er ufornuftig å

foreta endringer. Når endringer likevel skjer kan det være uttrykk for de høyere mål

som myndigheter og fengselsledelse setter seg i kriminalpolitiske spørsmål, noe vi så i

de foregående delkapitlene. Diskusjonene omkring økning av enkelte typer

kriminalitet, og en økt «farlighet» blant de kriminelle, avstedkommer endringer som

sikter mot bedre sikkerhet. Målet om (i alle fall) å gjøre en del fanger mer «normale»

og tilpasset samfunnet avstedkommer, som vi har sett, andre endringer. Disse

endringskravene kommer til fengslet blant annet i form av rundskriv fra fengselsstyret.

Den totale omorganisering av fengselsvesenet som er forordnet fra departementet er

mer eller mindre godt i gang i den enkelte fengselsanstalt.131 Imidlertid kan det også

være slik at enkelte forandringer er en konsekvens av at de som sitter i ledelsen i

Botsfengslet har behov for en viss dynamikk i organisasjonen: De vil bidra og sette sitt

stempel på arbeidsplassen. En av fengselsbetjentene sa det slik: «Det er fryktelig mye

forandringer her. Når du har fått til en ting, kommer det kanskje en ny person i

ledelsen, og så er det bare å begynne på'n igjen».

Som vi også har sett, opplevde fengselsbetjentene at de hadde små, eller ingen,

muligheter til å sette sitt stempel på arbeidsplassen og i langt mindre grad til å sette

premissene for det som skal skje. Det fikk som resultat at de ofte følte seg som

surmulere dersom de uttaler seg i vendinger som ikke støtter anstaltledelsens syn i

saker. Helge var inne på dette i delkapitlet «Snille tapere». Det kan også gjøre

motstanden mot nye måter å gjøre ting på enda større. Den tydelige

funksjonærstatusen, som innebærer at betjentene i sitt arbeide vis-à-vis fangene, i

første rekke skal følge instrukser som kommer fra fengslets ledelse, og i siste instans

                                             
131 Yngve Hammerlin, som er forsker ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter, KRUS, har flere
ganger slått til lyd for at det bør lages en helhetlig plan for sammensmelting av teori og praksis i
forbindelse med denne omorganiseringen, og at en slik plan må ses i forhold til de mål
Justisdepartementet setter for fengselsvesenet. Hammerlin mener at det i dag er stort sprik mellom
teori og praksis, og at det er et utall av modeller som prøves ut, uten at man har diskutert relevansen
for målene man har satt seg. Se blant annet Hammerlin 1994:17 og 1998:54. En helhetlig plan, som
skisserer mål og midler ville kanskje gjøre det lettere for betjentene å se hvorfor endringer finner sted.



Kap. 5 – Fengselsbetjenten og fengslet

208

fra departement og samfunn, kan bidra til å styrke motstanden mot endring. Imidlertid

syntes Sveinung at betjentene oftest ikke hadde grunn til å protestere. Han nevnte blant

annet et eksempel hvor noen betjenter hadde protestert på plasseringen av den ene

PC'en som skal stå på hvert betjentkontor. De videre detaljene i historien er ikke så

viktige i denne sammenheng. Det er derimot utsagnet hans om at han ikke syntes det

var grunn til å klage: «Hvis noen kommer og ordner alt for deg, er det ingen grunn til

at du ikke skulle godta det som er bestemt», sa han. Det spørs om han ikke er for

unyansert her. Det er kanskje nettopp når vi mennesker ikke er delaktige, at vi opplever

størst behov for å klage. Eksemplet er nokså analogt til fangers protester mot

bestemmelser som blir tredd nedover hodet på dem, og som de bare må føye seg etter, i

alle fall hvis de ikke ønsker bråk. Dersom en har stor medbestemmelsesrett, er det

oftest bare deilig at noen gjør små jobber for en, men i fengselsbetjentenes hverdag

kan det andre oppfatter som detaljer, bli viktige saker. For den som har liten eller ingen

innflytelse på de store linjene, er det sannsynligvis vanskelig å skulle godta at en ikke

en gang har medbestemmelsesrett når det gjelder små ting. Det kan være viktig å bli

tatt med på råd. Kanskje er også det å rette kritikk mot ledelsen og klage på det som

foregår, en måte å skaffe seg verdighet på?

I samme båt?

Det kan i utgangspunktet høres underlig ut at fanger og betjenter kan ha

sammenfallende «interesser», slik jeg har vært inne på i de to foregående delkapittlene.

Imidlertid forekommer det, og jeg vil i det følgende bruke litt tid på å gi et praktisk

eksempel på dette: Høsten 1998 ble det bestemt at man skulle ta sikte på å få til

spisemuligheter på de enkelte arbeidsplasser og på skolen, slik at fangene ikke skulle

være nødt til å gå tilbake til sine respektive avdelinger i lunsjpausen. Ifølge

verneombudet i fengslet sto i alle fall ikke helsemessige årsaker i veien for umiddelbart

å iverksette spising på arbeidsplassene, men ledelsen mente det var for dårlig

tilrettelagt, og ville bruke tid på å bedre forholdene. I overgangen mellom den gamle

ordningen og den nye, bestemte ledelsen at det hver formiddag skulle settes ut bord i
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festsalen i fengslets øverste etasje, og at alle fangene skulle spise sammen der. Blant

argumentene som ble ført i marken for en slik ordning, var at det var

arbeidsbesparende fordi man bare trengte vakthold fra noen avdelinger, og at de andre

da kunne få seg en pause. Jeg var med opp til den felles lunsjen to ganger, og kan gi

følgende stemningsrapport: «I festsalen satt fangene med matpakkene sine. De

betjentene som ikke sto langs veggen eller hadde slått seg ned et eller annet tilfeldig

sted der det var mulig å sitte (på innebandymålet blant annet), sprang til og fra mellom

etasjene for å hente ting som var glemt til bordet der kaffe, te og krus sto: teskjeer, salt,

sukker. Jeg opplevde at ingen av betjentene var helt sikre på hvem, eller hvor mange,

av dem som skulle være til stede. Første gang jeg var til stede var det temmelig mange

fengselsansatte i festsalen, men da jeg snakket med en av betjentene om det, sa han at

en betjent som var pikett ikke skulle regnes med, det skulle heller ikke en førstebetjent

som var i rommet, og en annen var visst heller ikke på vakt. Det rådde en god del

forvirring om hvem som hadde ansvaret. Spisepausen i festsalen varte i 45 minutter.

Det var ikke lov til å røyke etter maten. Første gangen kom en fange bort til den

betjenten jeg sto og snakket med, og spurte om det var mulig å skaffe en kortstokk.

«Det går fort å spise tre skiver brød i en matpakke», sa han. «Hvordan i all verden skal

vi få resten av tida til å gå? Det er ikke annet å gjøre enn å spille kort, og hvis vi ikke

får kort, begynner vi bare å slåss». Betjenten ble synlig provosert over utsagnet, og

spurte om det skulle være en trussel eller en opplysning. Han fikk til svar at han måtte

regne det for en opplysning. Fengselsbetjenten som var pikett, tilbød seg å hente en

kortstokk. «Da ser det i alle fall ut som om jeg gjør noe», sa han. En annen fange

henvendte seg til oss og spurte om hva slags hensikt denne «sammenkomsten med

matpakker» egentlig skulle ha. Han lurte veldig på om det var arbeidsbesparende for

betjentene. Jeg kjente denne fangen som en svært reflektert og oppegående mann. Han

sonet sin andre fengselsstraff, og hørte ikke til blant det vi kunne kalle den «typiske

gjengangeren». Han var svært frustrert over all tiden han kastet bort på å spise i

festsalen: Det ville vært bedre for ham å spise på avdelingen, for da kunne han ha gjort

skolearbeidet sitt etter at maten var fortært. Han sa at mange fanger støttet ham i synet

på at dette var tungvint, og sløsing med tid. Betjentene var svært tilbakeholdne med å

støtte fangene åpent når de kom med sine kritiske kommentarer om den nye ordningen,
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men overfor meg ga så godt som alle uttrykk for at de hadde vanskelig for å se hva

som var gevinsten ved dette. De hadde følgende innvendinger: Det var ille å stå rett

opp og ned og stirre på folk som spiste, støynivået i festsalen ble plagsomt, for

akkustikken var ikke god, ved å være på avdelingen kunne de ha sittet på sitt eget

pauserom, eller gjort forefallende arbeid. De fleste hadde stor forståelse for fangenes

klager over at det ikke var noe å ta seg til utover kortspill og samtaler, og de skjønte

godt at røykerne, som er i overveldende flertall blant fangene, ønsket seg en røyk etter

maten». Jeg satt igjen med et klart inntrykk av at de færreste, om noen, så noe positivt

med ordningen. Dermed ble det fortrinnsvis bare ledelsen som kunne se fordelene med

dette. I hovedsak hadde fengselsbetjentene sammenfallende interesser med fangene i

dette spørsmålet: Det ville ha vært bedre å bli på avdelingene.

Mens jeg var i fengslet hørte jeg ikke noe om at fengselsbetjentene tok sitt syn på

ordningen opp med ledelsen.132 Alt i alt satt jeg igjen med et inntrykk av at det i mange

saker ble murret i rekkene, men at det ikke ble tatt affære.133  Jeg har tidligere nevnt (i

metodekapitlet) at jeg ble en slags klagemur for betjentene. Derfor fikk jeg sikkert

større del i slike frustrasjoner enn førstebetjenter og inspektører. Vi har sett at det

iblant råder en følelse av maktesløshet blant betjentene. Når de sa at de hadde det ålreit

på jobb, som mange også gjorde, henviste de, som vi så i fjerde kapittel, til godt

forhold mellom arbeidskolleger. Gode arbeidsdager måtte også innebære at de hadde

gjort en ålreit jobb vis-à-vis fangene. Som Gaute sa: «Når jeg går fra jobb, og gutta

[fangene] roper fra fellesskapet og spør om jeg kommer på jobb i morgen, da er det en

bra dag».

                                             
132 I ettertid har jeg fått vite at betjentene ikke forholdt seg tause i denne saken, og etter en periode er
nå fangene tilbake på egne avdelinger i lunsjpausen. Tiltaket med å igangsette spising på
arbeidsplassene ble skrinlagt, ikke minst fordi verksbetjentene, som går sammen med fangene hele
arbeidsdagen og faktisk tilbringer nesten mer tid med dem enn avdelingsbetjentene, også trengte en
pause fra samværet med disse.
133 Jeg vil likevel understreke at det er betjenter som virkelig sto på for å endre ting de ikke var
fornøyde med. Ikke minst gjaldt dette betjenter som har verv i fagforeningene. Blant annet jobbet en
av betjentene jeg hadde kontakt med svært aktivt for å lage en ny turnusplan i stedet for den ledelsen
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Derimot hadde mange gjennomgående ikke stor tro på at deres frustrasjoner og

meninger om hva som er bra, ville bli tatt til følge i ledelsen. For alt jeg vet bunnet en

slik manglende tro på erfaringer. Jeg hørte ofte utsagn som «vi protesterte, men det ble

ikke tatt til følge. Tvert imot hevdes det ofte at vi kan takke oss selv fordi vi ikke

kom med motforestillinger». Gaute sa ofte at de dagene han var sliten når han gikk

hjem, var det sjelden på grunn av forhold som hadde med fangene å gjøre, men

derimot kunne det dreie seg om konflikter med ledelsen. Fengselsbetjentenes rolle som

funksjonærer understrekes kraftig i (ofte uuttalte) konflikter lik den jeg har beskrevet

ovenfor.  Jeg ser det som selvsagt at fengselssystemet umyndiggjør fanger, men jeg

oppdaget også at umyndiggjøringen til en viss grad gjelder betjentene. Det blir bestemt

hva som skal være funksjonelt og bra for fanger såvel som for betjenter (jf. påstander

om arbeidsbesparelse), og mange ganger blir det med det. For mange virker det

kanskje selvfølgelig at arbeidstakere har liten innflytelse på eget arbeid: Arbeidslivet er

fullt av funksjonærer og arbeidere. Min «oppdagelse» virket kanskje overraskende på

meg fordi jeg på forhånd manglet kunnskaper, men ikke minst fordi jeg har tenkt på

jobben til fengselsbetjentene som full av makt.

Den moralske arbeidsdeling

Som vi har sett, utfører fengselsbetjentene «det skitne arbeidet» i fengslet. Chauvenet

og hennes kolleger sier følgende om fengselsbetjentenes arbeid:

Det «skitne arbeidet» karakteriseres ved at det har et aspekt som står i kontrast til
de kulturelle normene som er gyldige i det «sivile» samfunn. Man lytter ikke ved
dørene, det er ikke regnet som stuerent å kikke gjennom nøkkelhull, lese andres
brev, rote i andres saker eller de mer intime delene av deres kropper, å betrakte
hvordan et par tar på hverandre eller lytte til det de sier. Det er heller ikke
«normalt» å låse noen inne på rommet deres hver kveld. Det å praktisere
fengsling eller liknende [jf. husarrest eller innesperring på rommet] er heller ikke
lenger noen oppdragelsesmodell som får skryt av dagens oppdragere (Chauvenet
et al. 1994:50).134

                                                                                                                                               
hadde presentert, og som i følge ham ville ende med at betjentene gradvis mistet goder (i dette tilfellet
særlig bytteordningen) som betydde svært mye for dem.
134 Le «sale boulot» se caractérise par son aspect contraire aux normes culturelles en vigueuer dans la
société «civile». On n'écoute pas aux portes, il n'est pas bienséant de regarder ce qui se passe par les
trous de serrure, de lire la correspondance d'autrui, de fouiller ses affaires ou les espaces intimes de
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Ved å henvise til kontrollarbeidet som «det skitne arbeidet» antydes at det finnes

arbeid i fengsel som ikke er slik. I dette kapitlet skal jeg se litt på noen av de

konsekvensene en slik arbeidsdeling kan få for fengselsbetjentene.

Vi har sett at betjentene holder oppsyn, utfører ulike former for sikkerhetskontroll, tar

urinprøver, ransaker og stripper fanger. I mange tilfeller dreier det seg om en

«klargjøring» av fanger: Mye av formålet med kontrollen er å sikre andre enn

betjentene selv, men det dreier seg også om å sikre selve anstalten og de som har

tilhold der. Strippingen som fanger må foreta etter permisjoner og utganger fra

fengslet, er et eksempel på det. I tillegg skal fengselsbetjentene se til at det er orden og

disiplin i anstalten. Disse oppgavene er pålagt betjentene av ledelsen i Botsfengslet,

men i ytterste konsekvens fra samfunnets side. Den moralske arbeidsdelingen blant

fengselspersonalet kjennetegnes ved at de som forordner «det skitne arbeidet» ikke

selv utfører det. De overordnedes oppgave er å kontrollere at fengselsbetjentene utfører

arbeidet etter forskriftene. Det betyr at fengselsbetjentene må nedtegne, og følgelig

rapportere om, en hel rekke av de oppgavene de utfører.

Til tross for at det er fengselsbetjentene som står nærmest fangene i fengselshierarkiet,

har de imidlertid ikke avgjørelsesmyndighet i saker som angår fanger utover den

daglige drift av selve avdelingen. Flere av fengselsbetjentene i Botsfengslet sa at de

opplevde å bli tatt alvorlig når de uttalte seg i saker, men til syvende og sist var det

andre som bestemte. En slik praksis kan virke som en temmelig åpenbar

underkjennelse av fengselsbetjentenes erfaring og kunnskap, noe som ganske sikkert er

vanskelig å forholde seg til. Det er også et spørsmål om hvor lojaliteten går i de

forskjellige konstellasjonene i fengslet. I situasjoner hvor det blir konflikt mellom en

fange og en betjent, vil den overordnede temmelig sikkert støtte betjenten dersom

fangen er til stede, men betjentene jeg intervjuet, fortalte om flere saker der fangen

hadde fått rett. Liv fortalte om en konkret sak hvor det ble funnet at gitteret på

                                                                                                                                               
son corps, de regarder et écouter les échages gestuels ou verbaux d'un couple. Il n'est pas non plus
«normal» d'enfermer quelqu'un à clef dans sa chambre tous les soirs. Le pratique du cachot ou de ses
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cellevinduet var saget over, deretter var det «reparert» med tape, og tapen var dekket

med sot. Fangen som hadde cella nektet å ha hatt befatning med saken, og betjenten

som hadde skrevet rapporten, ble ikke trodd. «Hva er vitsen med å skrive rapport når

en ikke blir trodd? Det er ikke noe hyggelig», sa Liv. Betjenter har også opplevd å bli

refset for ikke å følge reglementet. Gaute fortalte hvordan han hadde fått «på

pukkelen» for å la fanger være låst ut på gangen i luftetiden.135 Gaute var ikke alene

om å tillate slike ting. Noen, som Helge, sa ganske lakonisk om brudd på reglene, at

«det er lettere å be om tilgivelse enn om tillatelse». For øvrig gikk slike brudd mange

ganger upåaktet hen.

Fengselsbetjentene er, som vi så i fjerde kapittel, de som tar «dritten». Fangers

irritasjon og indignasjon over avgjørelsene, får som oftest utløp i avdelingene, i god

avstand til overordnede fengselsansatte. Mange ganger ble det sagt at det ikke var mye

støtte å hente hos folk i ledelsen. Ofte kom førstebetjenter og inspektører bare på korte

visitter i avdelingene. Det kunne gå mange dager mellom hver gang en førstebetjent

eller inspektør viste seg på «sine» avdelinger. Enkelte var hederlige unntak, og

fengselsbetjentene unnlot ikke å rose disse. Selv om førstebetjenten er sjef for

avdelingsbetjentene, lot disse to gruppene til i liten grad å utgjøre et team i

arbeidsdagen (se også Chauvenet et al. 168 ff.). Betjentene var altoverveiende overlatt

til seg selv og sin(e) avdelingskollega(er), til sine egne tolkninger av regelverket og til

å finne løsninger i vanskelige situasjoner. I dette lå også den lille muligheten for

selvstendighet fengselsbetjentene hadde i arbeidet. I fjerde kapittel skrev jeg om noen

av de strategiene de forskjellige fengselsbetjentene valgte i kontakten med fangene, og

også i dette kapitlet har vi sett hvordan betjenter foretar små, selvstendige grep (jf.

utlåsing i luftetiden). Bare på nattevakt opplevde jeg konstellasjonen fengselsbetjent -

førstebetjent som et team. En av grunnene til dette er at alle har tilhold på samme sted,

nemlig i sentralen. Alle cellene er låst, alle avdelingsdørene står på vid gap, slik at det i

                                                                                                                                               
équivalents n'est plus un modèle éducatif prôné par les éducateurs d'aujourd'hui».
135 Enkelte fanger går ikke i luftegården. Blant annet gjelder dette fanger som av ulike grunner ikke
finner seg til rette i fangemiljøet. Det står i reglementet for Botsfengslet at disse skal være låst inn i
luftetiden, men noen betjenter finner dette urimelig, og synes det kan være grunn til å gi disse fangene
litt større bevegelsesfrihet når det ellers er stille på avdelingen.
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alle fall delvis er mulig å se inn i avdelingene, og alle som er på jobb er sammen.

Dersom det skjer noe ekstraordinært, skal førstebetjenten eller den som fungerer som

førstebetjent, ta avgjørelsen.136

Fengselsbetjenter sa flere ganger at «folk i ledelsen er redde for fanger». Så vidt jeg

forsto, skulle det være en slags forklaring på hvorfor overordnede så sjelden var å se i

avdelingene. Det er vanskelig for meg å si noe om hvorvidt det faktisk var tilfellet.

Mange av dem som nå er overordnede, har tidligere arbeidet som fengselsbetjenter, og

det er kanskje mer rimelig å se tilbaketrekningen fra avdelingene nettopp som en retrett

fra en til dels svært slitsom jobb. Muligens er det større grunn til å se denne

beskrivelsen fra betjentenes side som et slags forsvar mot følelsen av å være den som

«må tåle alt». Den som tar avgjørelsen, har også det privilegium å kunne fjerne seg fra

mye av det som er ubehagelig. Førstebetjenter og inspektører opplever nok generelt

sett langt mindre aggresjon fra fangene når de møter dem i samtaler.137 En viktig grunn

til det, er trolig at fangene vet hvor den reelle avgjørelsesmyndigheten ligger, og de har

derfor større interesse av å holde seg på god fot med denne gruppen, selv om de kan

være kritiske til avgjørelser som blir tatt. Det er jo symptomatisk for fengselsvesenet at

avgjørelsesmyndigheten er omvendt proporsjonal med avstanden til fangen. Som vi så

i fjerde kapittel, rettet fengselsbetjentene forholdsvis lite aggresjon mot fanger som lot

sitt sinne over avgjørelser gå ut over betjenten. Det er derfor ikke umulig at den

frustrasjonen betjententen føler, samler seg som lite flatterende beskrivelser av

overordnede. Vi kan ane omrisset av det høye konfliktnivået som kom frem i

arbeidsmiljøundersøkelsen. I tredje etasje i Botsfengslet fantes det en hustavle med

gode råd for å skape, og ta vare på, et godt arbeidsmiljø. Det het blant annet at «en

burde snakke til, og ikke om, hverandre», og at en burde «gi hverandre ærlige og

konstruktive tilbakemeldinger». I mange tilfeller var det nok langt fra idealene til

realiteten. Jeg hørte aldri noen si direkte til overordnede det jeg hørte dem si om dem.

                                             
136 Noen av avdelingsbetjentene har det som kalles «fungering», hvilket vil si at de er autorisert til å
fungere som førstebetjent bl.a. hvis førstebetjenten er syk.
137 Jeg bygger denne antakelsen på samtaler med fanger og ansatte ikke bare i Botsfengslet, men også
der. Den stemmer også overens med Thomas Mathiesens betraktninger fra Ila. Mathiesen hevder det
samme, at ettersom betjentene tar få avgjørelser er en mer avhengig av «ledelsen» (Mathiesen
1965:87ff.)
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Felles møter for betjenter og ledelse var heller ikke steder hvor klager og konfliktstoff

hadde noen fremtredende plass. Blant annet ble det jevnlig holdt morgenmøter hvor

betjenter fra alle avdelinger møtte. Som regel ble møtene ledet av en inspektør. Mange

betjenter beskrev disse møtene som totalt intetsigende, og erfaringene min fra de

gangene jeg var til stede tilsier ikke at jeg kan være uenig. I all hovedsak var møtene

ren rapporteringsvirksomhet. Hver avdeling rapporterte hvor mange fanger de hadde,

og om det var rolig eller ikke på avdelingen. Dersom det hadde skjedd noe

ekstraordinært i fangebefolkningen, ble dette tatt opp. Av og til ble det funnet dop på

en avdeling, noen hadde flyttet fanger til refs eller til innskrenkninger i fellesskap.

Problemene betjentene klaget over seg imellom, ble ytterst sjelden tatt opp til

diskusjon. Antakelig var det noe bedre på de etasjevise møtene, der førstebetjenten for

hver etasje ledet møtet. Slike møter deltok jeg desverre aldri på, men etter betjentenes

utsagn var det i alle fall lettere å komme med ting som var viktig for avdelingene der.

Fengselsbetjentene synes allikevel i stor grad å «brenne inne» med sine frustrasjoner

over å være på bunnen av ansattehierarkiet. Etter hva jeg skjønte, ble slike ting i større

grad diskutert når fengselsbetjentene møttes i fritiden, noe flere av dem gjorde.

Mange ganger holder fengselsbetjentene også tett med frustrasjoner som knytter seg til

andre som har sin arbeidsplass i fengslet, som leger, psykologer, advokater, og så

videre. Disse skiller seg fra fengselsbetjentene ved å være utøvere av langt noblere

oppgaver. En av de kvinnelige fengselsbetjentene, Synne, var blant annet temmelig

kritisk til mange av det medisinske personalet. Hun hevdet at de var svært flinke til å

passe på seg selv og sine egne rettigheter, men ikke fullt så nøye med

fengselsbetjentenes. Fengselsbetjentene hadde for eksempel rett til en halv times pause

hver dag. Da skulle fangene låses inn, slik at betjentene kunne forlate avdelingen.

Synne hadde flere ganger opplevd at representanter fra det psykiatriske teamet dukket

opp rett før pausen for å prate med fanger. Da ble det klaget hvis fengselsbetjenten

forlot avdelingen, for teamet ville ha betjenter til stede på avdelingen når de satt hos

fangene. «Noen ganger sier jeg fra at de må komme igjen siden, for jeg synes pausen
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er viktig», sa Synne. Selv om mange kan synes at pausen er viktig, er det nok langtfra

alle som sier fra direkte, og dermed må en få utløp for frustrasjoner på annen måte.

Dette er imidlertid ikke så lett. Det er vanskelig å være konstruktiv hvis man er

frustrert, noe vi også har sett i fengselsbetjentenes forhold til fangene. Ofte blir det

lettere å klage til andre enn den det gjelder, noe Helge sa ganske tydelig:

Det vanskeligste er å snakke om ting man er misfornøyd med. Det å gi en
konstruktiv tilbakemelding til kolleger er heller ikke alltid lett. Som regel går slikt
bare til overordnede - hvis det går noe sted i det hele tatt. Og så kan den det er
klaget på få det tilbake derfra, uten å ha den ringeste anelse om hvem som har
sagt det.

Slik Helge beskrev det, er det mye som tyder på at betjentene svelger en god del av det

de er misfornøyde med. Det er ikke usannsynlig at noe av grunnen til det høye

sykefraværet ligger her. Kombinert med belastningen som forholdet til fangene påfører

betjentene, kan det å svelge misnøye lett bli en for stor psykisk belastning. Misnøyen

hos betjentene, særlig den som var rettet mot fengselsledelsen, kom mest frem i det

daglige samværet jeg hadde med betjentene i avdelingene. Bare tre av betjentene luftet

kritikken av ledelsen i intervjuene. Det er grunn til å spørre om årsaken til at de fleste

av de åtte betjentene hadde lite å utsette på ledelsen når de ble spurt direkte om hva

slags forhold de hadde. Er det forskjell på å bli spurt, og på selv å ta initativet til å

fortelle? Et bekreftende svar på dette spørsmålet kan lett ende i ren spekulasjon, men

jeg vil likevel driste meg til å svare et betinget ja. De egne fortellingene kommer

kanskje mer spontant, de er ofte en følge av konkrete opplevelser som ligger nærmere i

tid, og i slike sammenhenger var jeg et egnet medium for å ta ut frustrasjon. I

intervjusituasjonen ble det kan hende viktigere å ta vare på verdigheten i

fengselsbetjentrollen. Det å plassere seg selv som ubetydelig i forhold til resten av

hierarkiet, å være en arbeidstaker som ikke blir godt ivaretatt, gir åpenbart ikke særlig

verdighetsfølelse. Som vi så i kapittel 4.3 og 4.4, kunne det virke som om verdigheten

var det vanskeligste å holde på i fengselsjobben. Følelsen av å være viktig, og av å

gjøre en viktig jobb, er kanskje en av de viktigste betingelsene for å holde på denne

verdigheten. Det kan imidlertid også hende at betjentene i mitt intervjuutvalg virkelig
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hadde følelsen av verdighet i forhold til overordnede, og på den måten skilte seg ut fra

mange andre jeg snakket med.

Vi har sett at mange av betjentene tilsynelatende har et negativt forhold til ledelsen i

fengslet. Jeg er nesten fristet til å si at dette forholdet på mange måter er mer negativt

enn forholdet til fangene. Til tross for at betjentene, som vi har sett, så mange fordeler

med jobben, er det ikke tvil om at den på mange måter er belastende. Ønsker

betjentene seg større medbestemmelsesrett? Mye kan tyde på det.  I det minste ønsker

mange å få anerkjennelse for det de gjør.

11. juni 1998 deltok jeg på et dagsseminar på Kriminalomsorgens Utdanningssenter.

Det var et seminar for alle som arbeidet i Botsfengslets tredje etasje. To betjenter som

jeg kjente som svært engasjerte, tok der blant annet opp forhold som var knyttet til

fengselsbetjentenes fravær fra jobb. Den ene av dem hevdet at mange fengselsbetjenter

ikke følte seg trygge nok til å si fra om at fraværet deres skyldtes belastninger i jobben.

Den andre var enig. Han sa det slik: «Jeg tror det finnes ualminnelig store sperrer hos

oss når det gjelder å si at vi blir syke av jobben. Særlig gjelder dette hvis vi vil opp i

systemet. Det blir så viktig å vise at man behersker alt. Kanskje det fører til at dyktige

folk slutter»?

Jeg har tidligere tatt opp konfliktene som kom frem i arbeidsmiljøundersøkelsen. Mye

av det jeg erfarte i Botsfengslet kan tyde på at det er et godt stykke igjen før mer eller

mindre synlige konfliktene mellom de ulike skiktene i anstalten er løst, eller i alle fall

tatt opp til diskusjon.
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KAPITTEL 6: SÅNN ER DET BARE!

Utgangspunktet for denne avhandlingen var å skrive om fengselsbetjenter i

Botsfengslet, ikke minst for å få et innblikk en del av fengselshverdagen som har vært

lite beskrevet i Norge. Det har vært viktig for meg å gi mye plass til

fengselsbetjentenes egne utsagn om alle deler av arbeidet de utfører, og jeg mener å ha

lykkes med det, selv om fortellingen er blitt min, slik jeg redegjorde for i

metodekapitlet.

Møtet med fengselsbetjentene i Botsfengslet ble et møte som på mange måter slo beina

under den oppfatningen av fengselsbetjenter som jeg satt igjen med etter arbeidet i

KROM. Fengselsbetjentene var hverken så fangefiendtlige eller sikkerhetsorienterte

som jeg hadde trodd. Det innblikket jeg har fått, har vist at det er de små dagligdagse

oppgavene fengselsbetjentene er mest opptatt av. Dette er oppgaver som ofte har mye

til felles med dem som utføres i et hjem, og ikke minst i andre institusjoner der en

jobber med mennesker, som sykehus. For fangene er fengslet imidlertid svært ulikt et

hjem, eller et sykehus for den saks skyld. Hjemmet er vanligvis et sted en forlater for å

gå på jobb, og sykehus er vanligvis (i alle fall de somatiske) et sted der man ikke

trenger å jobbe. Fengslet derimot, er et samfunn i miniatyr, der alle oppgaver utføres

på ett og samme sted. Det er dette Goffman kaller den «totale institusjonen» (Goffman

1987). Fengselsbetjentene styrer som vi har sett alle de små og store oppgavene som

bidrar til at fanger spiser, får rene klær, jobber, går på skole.

Under feltarbeidet i Botsfengslet fikk jeg et innblikk i forholdet mellom

fengselsbetjentene og fangene de var satt til å vokte, et forhold som viste en blanding

av gode relasjoner og institusjonell skepsis. I beskrivelsen av Fangen, var det lite som

var truende og farlig, kanskje tvert om. Betjentene ga uttrykk for å kjenne seg trygge i

jobben sin. Likevel var de ikke upåvirket av det vi kunne kalle den offentlige

diskursen, og av en angst for det uventede eller uforklarlige, som nesten kan sies å sitte

fast i veggene i fengselsinstitusjonen (se blant annet Sykes 1958 og Mathiesen 1970).



Kap. 6 – Sånn er det bare!

219

Fengselsbetjentene lever i en konstant motsigelse: Kravet fra oss på utsiden av murene

er at de skal holde fangene innesperret i en institusjon som i stor grad ribber mennesker

for siste rest av ansvar, samtidig som de skal bidra til at disse menneskene blir seg sitt

ansvar som gode samfunnsborgere bevisst. De skal, som jeg flere ganger har sagt,

straffe og rehabilitere. Å rehabilitere betyr å gi noen æresoppreisning eller gi noen

tilbake rettigheter. Mange av fangene i Botsfengslet har, i alle fall i samfunnets øyne,

ikke hatt noen ære å gjenoppreise på lang tid. Når de kommer ut, er vi heller ikke

villige til å gi dem tilbake sine rettigheter. Dersom vi skulle gi folk æren tilbake måtte

vi gjøre som idéhistorikeren Espen Schaanning har foreslått et sted: Møte den som har

sonet sin dom med flagg og hurrarop, og ønske vedkommende velkommen tilbake

blant oss (Schaanning 1994:71). I realiteten handler fengselsbetjentenes oppgaver om å

habilitere fanger, i betydningen gjøre dem dugelige eller kvalifiserte. Det er det

samfunnet i praksis krever. Dette fordrer et syn på fangene som mennesker som i

utgangspunktet ikke er dugelige. Et slikt syn finner vi også delvis i den

barnsliggjøringen av fanger som jeg har beskrevet. Dette synet gjenspeiles også som vi

har sett i Stortingsmelding nr. 27, 1997-98. Fengselsbetjentene er pålagt den

vanskelige eller nesten umulige oppgaven å konstruere et tilpasningsdyktig

samfunnsindivid av mennesker som tross alt er voksne, og som slett ikke er noe tabula

rasa - ubeskrevne blad, med mangel på livserfaring. Vi har sett hvordan

fengselsbetjentene intuitivt reagerer negativt på denne doble fordringen. Likevel

«slipper de ikke unna» så lenge de arbeider i et fengsel. I forholdet til fangen blir

betjenten nødt til å etablere et evigvarende kompromiss mellom en uformell

gjensidighetsnorm og et særegent maktforhold.  Når det kommer til stykket umuliggjør

en slik balansegang den tilliten som sannsynligvis ville vært påkrevd dersom fengslet

skulle kunne bidra i en konstruktiv prosess med lovlydighet som resultat.

Vanskeligheten med å oppfylle den ene delen av kravet fra samfunnet

(rehabiliteringen) kan lett føre til håpløshet og utbrenthet. Fengselsbetjentene opplever

å gjøre så godt de kan med å manøvrere i et univers fullt av selvmotsigelser hvor deres

verdighet som arbeidstakere konstant står i fare. Det å utføre arbeidsoppgavene i

fengslet innebærer som vi har sett å foreta seg mye som de fleste av oss ser på som
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utenkelig i det sivile liv. Fengselsarbeidet er fullt av integritetskrenkende elementer.

Det er allikevel et arbeid som fengselsbetjentene utfører daglig. Som vi husker sa Lars

at fengslet var fullt av regler og rutiner og at mange av disse falt på sin egen

urimelighet. I forlengelsen av det sa han følgende:

Hvis du stiller spørsmål ved dem [reglene og rutinene] blir du sett på som en
jypling eller som en som vil avansere i systemet. Du får høre at du nok kommer til
å skjønne det snart. Det har vært sånn bestandig, ja siden før du ble født, og det
kommer nok til å være sånn etter at du dør også. Du vil aldri få noe svar som
begrunner regler utenom dette.

Den måten Lars beskriver dette på gir grunn til å si «sånn er det bare». Det har også

alltid vært sånn. Lars stiller spørsmål ved sedvanen, ved noe som fremstår som en

«natulig» del av fengselsvesenet. Pierre Bourdieu sier følgende om dette: «[...] ethvert

forsøk på å innta en uventet posisjon utelukkes som absurd, eklektisk eller ganske

enkelt utenkelig [...]» (Bourdieu 1999:104).

Svært sent i skriveprosessen stiftet jeg bekjentskap med antropologen/sosiologen

Pierre Bourdieus bok Meditasjoner. I den fant jeg et teoretisk perspektiv som synes å

passe som hånd i hanske på det jeg hadde sett i Botsfengslet. Bourdieu bidro til å gjøre

det forklarlig for meg hvordan voksne mennesker, som jeg opplevde som hyggelige,

reflekterte personer, kunne si «sånn er det bare», om de mest inngripende tiltak

fengslet anvendte for kontroll av fangene. I kapittel 4.4 skrev jeg om Bourdieus

habitusbegrep. Den sedvane, den «naturlighet» som skriver seg inn i kroppene, blir et

nyttig perspektiv når jeg skal forsøke å forstå det som skjer i fengslet. Bourdieu sier

følgende:

Den spesifikke habitus som pålegges de nyankomne som en adgangsbetingelse,
er ikke annet enn en spesifikk måte å tenke på (en eidos), et prinsipp for en
spesifikk konstruksjon av virkeligheten bygget på en prerefleksiv tiltro til den
udiskuterte verdien av konstruksjonsredskapene og de objektene som konstrueres
med dem (en ethos) (Bourdieu 1999:103).

Hvis vi benytter Bourdieus perspektiver kunne vi si at fengselsbetjentenes habitus er at

de utfører handlinger som er innarbeidet i dem på en slik måte at de ser dem som
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naturlige. Det som har et vilkårlig historisk utgangspunkt er gått over til å bli natur.

Pascal sier det på denne måten:

Folket må ikke merke at den gjeldende rett har sitt utspring i vold. Den ble en
gang innført uavhengig av fornuften, men siden er den blitt fornuftig. Folk må
oppdras til å anse den som gyldig og evig. Man må legge skjul på dens opphav.
Ellers er det snart ute med den (i Bourdieu 1999:97).

Bourdieu imøtegår dem som hevder at mennesket handler som en følge av ytre

årsakers tvang, det vil si at noe med nødvendighet følger av noe annet. Han imøtegår

også en forståelse av handling som baserer seg på en forståelse av at mennesket

handler helt fritt og bevisst. Han fastholder at habitus er innskrevet i kroppene til

aktørene i sosiale felt gjennom tidligere erfaringer. Når man har ervervet en habitus

gjør den det mulig for en å «utføre handlinger styrt av praktisk kunnskap, basert på

lokalisering og undersøkelse av betingede og konvensjonelle stimuli som de er

disponert til å reagere på [...]» (Bourdieu 1999:144). For fengselsbetjentenes

vedkommende betyr dette at de selv gjennomgår en type «oppdragelse» i fengslet. I

tillegg har de sin utdannelse som i følge Bourdieu bidrar til å frembringe de bestemte

disposisjoner som er nødvendige dersom en skal arbeide innenfor et fengsel. «De mest

alvorlige sosiale påbud henvender seg ikke til intellektet, men til kroppen, som blir

behandlet som en huskelapp», sier han (1999:147). Gjennom sin deltakelse i

fengselsinstitusjonen settes habitus' praktiske sans ut i verden. Fengselsbetjentene vil

derfor i gitte situasjoner gjøre det som «må gjøres» uten til vanlig å reflektere over det.

Min erfaring i fengslet tydeliggjorde at det først var i diskusjonen av det som fremsto

som selvfølgelig at refleksjonene satte i gang. Fordi fengselsbetjentenes ulike

kontrollhandlinger på en måte er som redskaper i arbeidet (for å behandle, oppdra eller

kontrollere fanger) som de har vent seg til å bruke over tid, og gjennom opplæring på

Fengselsskolen, fremstår de som en helt naturlig del av virksomheten. Når Lars hevdet

at den som protesterte på regler og rutiner ble sett på som en «jypling» eller som en

som ville «opp i systemet» er vi midt inne i Bourdieus argumentasjon. Jyplingen har

ikke ervervet habitus, og hans posisjon blir helt «utenkelig». Den strid som oppstår i

feltet når Lars eller andre betjenter tilkjennegir sin uenighet, bidrar i følge Bourdieu

bare til å reprodusere strukturene. Bourdieu sier det slik: «Aktørene har ikke noe annet
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valg enn å slåss for å opprettholde eller forbedre sin posisjon, dvs. for å bevare eller

øke en spesifikk kapital som ikke kan frembringes noe annet sted enn i feltet»

(Bourdieu 1999:159). Den som jobber i fengsel er på sett og vis fastlåst.

Argumentasjonen likner Nils Christies argument om at man må stå utenfor det man

skal forholde seg kritisk til (Christie 1987:295).

I Botsfengslet vil jeg si at fengselsbetjentenes habitus understøttes av fangenes, slik jeg

var inne på i delkapitlet «Makt i fengsel - noen forståelsesmåter». Til tross for at

fangene i fengslet også føler smerte, angst, frustrasjon og sinne, noe de gir uttrykk for i

ulike sammenhenger slik vi har sett, ser det ikke ut til at forholdet mellom de to

gruppene mennesker i avdelingene preges av antagonisme. Det ser snarere ut til at en

god del av det arbeidet fengselsbetjentene gjør, bidrar til å dekke over den generelle

følelsen av tvang som finnes i en fengselsinstitusjon. Jeg har tidligere vært inne på (i

en fotnote) hvordan Bourdieu bygger på Goffmans forståelse av

«asyleringsprosessen», og hvordan fangene spiller med i denne, i den gradvise

tilvenningen (Goffman 1987). Bourdieu utvikler dette perspektivet videre. Han hevder

at den som dominerer kan «støtte seg til det som kunne kalles prinsippet for Sokrates'

jernlenker, som består i å alternere mellom innstramning og delvis slakking, slik at det

å vende tilbake til den foregående tilstand kjennes som et privilegium»

Bourdieu1999:212). En slikt prinsipp var lite uttalt i Botsfengslet, men da jeg leste

denne passasjen kom jeg til å tenke på en av fengselsbetjentenes begrunnelse for å låse

inn fanger som av ulike grunner ikke ville gå i luftegården.138 De få fangene som ikke

ville ut, ut brummet da de ble bedt om å gå inn på cellene, og ga uttrykk for at de heller

ville sitte sammen i «fellesskapet». Likevel gjorde de som de ble bedt om. Jeg spurte

om grunnen til at fangene skulle låses inn, og fikk følgende svar: «Det er viktig med en

vekselvirkning mellom ute og inne». «Hvorfor det?» spurte jeg. Betjenten svarte at da

ville fangene sette større pris på det når de fikk være ute. «Det er ingen naturlov at det

skal være slik, men det står i reglene, og skal det endres må man snakke med

inspektøren».

                                             
138 Det dreier seg ofte om fanger som har problemer i forhold til andre fanger, enten på grunn av
lovbrudden
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Når fengselsstrukturene inkorporeres i fengselsbetjentene, slik Bourdieu forstår det,

som deres habitus, fremstår fengslets struktur, dets regler og dets rutiner, som ganske

innlysende, som noe naturlig og selvfølgelig. Når mye av det som ble gjort i fengslet

for meg snarere fortonte seg som det motsatte: som uforståelig, som betenkelig, ja

sågar som svært ille, skyldes det ikke at jeg er «et bedre menneske», men igjen i følge

Bourdieu, at jeg «ikke er blitt formet under like nådeløse vilkår, og [...] derfor ikke kan

unngå å oppfatte dem [rutinene og reglene] spontant som uutholdelige og opprørende»

(Bourdieu 1999:180).

I likhet med Foucault hevder Bourdieu at bare det å gå tilbake i historien kan bidra til å

vise at det som fremstår som naturlig er en del av en kulturell praksis. Foucault har sitt

genealogiske perspektiv som består i at han undersøker det historiske opphavet til de

sosiale, kulturelle og vitenskapelig praksiser som vi kjenner til i dag. På liknende vis

vil Bourdieu studere habitusformenes (som han kaller «produktet av en historisk

tilegnelse») historiske opphav. Bourdieu sier det slik:

Paradoksalt nok er det kanskje under forutsetning av å underkaste fornuften den
mest radikale og historiserende prøve, særlig ved å knuse illusjonen om et
fundament ved å minne om den vilkårlige opprinnelsen, og ved å utøve en
historisk og sosiologisk kritikk [...] at man kan gjøre seg forhåpninger om å rive
den [fornuften] løs fra vilkårligheten og fra historisk relativisering (Bourdieu
1999:97).

Bourdieu vil altså avdekke det historiske opphavet for å synliggjøre det Pascal kalte

fornuftens ufornuftige opphav. En slik avdekking av opphavet for de sosiale

disposisjonene er utvilsomt interessant, men ligger langt utenfor grensene for denne

avhandlingen.

Å trekke fengselsbetjentene frem fra den glemselen de utvilsomt befinner seg i, er

kanskje et litt for ambisiøst prosjekt. Den viktigste grunnen til det vil kanskje være at

den som leser denne avhandlingen sannsynligvis ikke vil sitte igjen med noe klart
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inntrykk av hva det vil si å jobbe i fengsel. Jeg har erfart at motsigelsene står i kø i

fengslet. Jeg håper allikevel å ha bidratt til å gjøre fengselsbetjentene såpass synlige at

det kanskje kan friste andre å gå inn i det samme feltet. Jeg har også erfart at det ikke

er umulig å forene det å være fangevennlig med et positivt syn på fengselsbetjenter.

Bourdieus bok har helt på tampen gitt meg et perspektiv som kan benyttes for å se

klarere i den innfløkte verden som fengslet er, all orden og alle regler til tross. Det

finnes sikkert også andre perspektiver man kan anlegge dersom man ønsker å studere

fengslet og menneskene som soner og arbeider der. Chauvenet og hennes kolleger

hevder at det knapt finnes noen verden som på en og samme tid er mer underlig, mer

nær, og mer tvetydig og uklar en fengslet (Chauvenet et al. 1994:207). Likevel har jeg

lært mye. Å skrive et stykke arbeid som dette har først og fremst vært en

læringsprosess. Det er antakeligvis først når jeg nå har nådd enden på den tidsrammen

jeg har satt, at jeg har fått den forståelse som gjør at Bourdieus tekst ga mening.
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